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العولمة هى الظاهرة الموضوعٌة التارٌخٌة األكثر أهمٌة على اإلطبلق فى تارٌخنا المعاصر  ،تكمن قوتها فى الثورة
التكنولوجٌة المعاصرة  ،ولها آثارها الممتدة والواسعة النطاق سواء كانت هذه اآلثار إٌجابٌة أم سلبٌة  ،وقد تركز موضوع
هذه الدراسة حول بعض متطلبات تطوٌر التعلٌم قبل الجامعى فى ضوء تحدٌات العولمة  .أوال  :مشكلة الدراسة حدثت كثٌر
من التحوالت العالمٌة تحت مسمى العولمة مما ٌتطلب من جمٌع الحضارات إما االندماج فٌها أو االنعزال عنها أو محاولة
الجمع بٌن إٌجابٌاتها ومحاولة تفادى سلبٌاتها  ،وقد أبرزت نتابج بعض الدراسات واالتجاهات الفكرٌة بعض مظاهر
التؤثٌرات المحتملة على سٌاسات التعلٌم قبل الجامعى من حٌث  :األهداؾ  ،المعلم  ،اإلدارة  ،التموٌل  ،المناهج  ...ومن هنا
فإن إشكالٌة الدراسة تم وضعها فى صورة السإال الربٌسى التالى  :ما أهم متطلبات تطوٌر التعلٌم قبل الجامعى فى ضوء
تحدٌات العولمة ؟ وٌتفرع من هذا التساإل التساإالت الفرعٌة التالٌة  -1 :ما أهم تحدٌات العولمة وانعكاساتها المتوقعة على
التعلٌم قبل الجامعى فى مصر ؟  -2ما التؽٌرات الواجب إدخالها على أهداؾ التعلٌم قبل الجامعى لمواجهة تلك التحدٌات ؟ -3
كٌؾ ٌمكن تطوٌر أداء المعلم المصرى بحٌث ٌصبح قادرا على مواجهة تحدٌات العولمة ؟  -4ما الصٌػ المناسبة لتموٌل
التعلٌم واإلنفاق علٌه فى ضوء التؽٌرات الناجمة عن العولمة ؟ ثانٌا  :أهداؾ الدراسة هدفت الدراسة الحالٌة إلى محاولة
التعرؾ على  -1 :أهم تحدٌات العولمة وانعكاساتها المتوقعة على التعلٌم قبل الجامعى فىمصر  -2 .التؽٌرات الواجب إدخالها
على أهداؾ التعلٌم قبل الجامعى لمواجهة تلك التحدٌات  -3 .متطلبات تطوٌر أداء المعلم المصرى بحٌث ٌصبح قادرا على
مواجهة تحدٌات العولمة  -4 .الصٌػ المناسبة لتموٌل التعلٌم واإلنفاق علٌه فى ضوء التؽٌرات الناجمة عن العولمة  .ثالثا :
أهمٌة الدراسة تتضح أهمٌة الدراسة فى محاولة إلقاء الضوء على بعض إشكالٌات العولمة المطروحة وانعكاساتها على
منظومة التعلٌم قبل الجامعى وسبل مواجهتها ذلك أن ظاهرة العولمة تعد من الظواهر العالمٌة والتى لها انعكاساتها الواضحة
وشدٌدة التؤثٌر على المجتمع الدولى فى مختلؾ المجاالت ومنها التعلٌم  .رابعا  :حدود الدراسة نظرا التساع موضوع تطوٌر
التعلٌم  ،وصعوبة تناول جمٌع عناصر النظام التعلٌمى فقد اقتصرت الدراسة فقط على  :أ -األهداؾ  .ب -المعلم  .جـ -
التموٌل  .خامسا  :عٌنة الدراسة وأدواتها قام الباحث بإعداد استبٌان حول  ‖ :بعض متطلبات تطوٌر التعلٌم قبل الجامعى فى
ضوء تحدٌات العولمة ‖ ثم قام بعرضه على مجموعة من المحكمٌن وأعاد صٌاؼته فى صورته النهابٌة ثم عرضه على أفراد
العٌنة المتمثلة فى السادة أعضاء هٌبة التدرٌس بكلٌات التربٌة ببعض الجامعات  .سادسا  :خطة الدراسة ٌمكن تحدٌد خطة
البحث فٌما ٌلى  – 1 :دراسة نظرٌة تشتمل على العناصر اآلتٌة  :أ -إشكالٌات العولمة وانعكاساتها على التعلٌم فى مصر .
ب -بعض متطلبات تطوٌر التعلٌم قبل الجامعى فى ضوء تحدٌات العولمة فى مجاالت األهداؾ التربوٌة  ،إعداد المعلم ،
تموٌل التعلٌم  .وذلك عن طرٌق  - :االطبلع على بعض الدراسات العربٌة واألجنبٌة التى تناولت مستقبل التربٌة والتعلٌم فى
ضوء تحدٌات العولمة  - .مراجعة األدبٌات ذات العبلقة بالعولمة وتؤثٌراتها على التعلٌم  - .محاولة بناء مرجعٌة نظرٌة
لتفسٌر إشكالٌات العولمة فى تؤثٌرها على منظومة التعلٌم قبل الجامعى فى مصر  – 2 .دراسة مٌدانٌة  :تقوم على أساس
استبٌان موجه إلى السادة أعضاء هٌبة التدرٌس ببعض كلٌات التربٌة فى مصر بهدؾ التعرؾ على ‖ بعض متطلبات تطوٌر
التعلٌم قبل الجامعى فى ضوء تحدٌات العولمة ‖ سابعا  :نتابج الدراسة  – 1فٌما ٌتعلق بالدراسة النظرٌة فقد تبٌن أن - :
العولمة هى أساسا مفهوم اقتصادى قبل أن ٌكون مفهوما سٌاسٌا أو ثقافٌا أو علمٌا وقد تجلت إشكالٌات العولمة االقتصادٌة فى
أن أصبح االقتصاد العالمى بشكل مستقل عن االقتصادٌات القومٌة وٌكون الفاعلون الربٌسون فى االقتصاد العالمى هى
الشركات المتعددة الجنسٌات  ،ومع زٌادة االنفتاح على العالم فرضت العولمة االقتصادٌة تحدٌا ٌتعلق بالمنافسة العالمٌة ووفقا
لهذا التحدى فإن عناصر المنافسة والجودة والتمٌز هى التى تحكم قوانٌن السوق خبلل المرحلة القادمة  - .إشكالٌات العولمة 2004
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أجرٌت هذة الدراسة فى قسم االطفال بالمستشفى الجامعى بسوهاج،جامعة جنوب الوادى فى المدة من فبراٌر 2002الى
اكتوبر  2003وقد اشتملت هذة الدراسة على 106طفل مرٌض تتراوح أعمارهم من ٌ 16وم الً  13سنة والذٌن ٌعانون
من اعراض امراض الكبد .وكانوا ٌمثلون  67مرٌضا ً من الذكور ( )%63.6و 39من االناث ( .)%36.4وكذلك اشتملت
الدراسة على 25طفل سلٌم كعٌنة للفمقارنة.
الً جانب أخذ التارٌخ المرضً والفحص االكلٌنٌكً الشامل خضع هإالء االطفال الً التحالٌل والفحوصات االتٌة :
 .فحص معملً روتٌنً وٌشمل فحص صورة دم كاملة  ،تحالٌل بول كامل  ،تحلٌل براز كامل سكر عشوابً بالدم 1-
وظابؾ كبد كاملة وتشمل نسبة بلٌرةبٌن مباشر وؼٌر مباشر بالمصل  ،نسبة إنزٌم الجلوتامك اكسز الواستٌك ترانس 2-
امٌنٌز وإنزٌم جلوتامك بٌروفك ترانس امٌنٌز

2005

بالمصل  ،نسبة الفوسفاتٌز القلوي بالمصل .نسبة االلبٌومن بالمصل  .زمن وتركٌز البروثرومبٌن ومعامل التجلط العالمً .
الكشؾ عن كاشفات االلتهاب الكبدي الفٌروسً بالمصل  .الكشؾ عن االمراض الوراثٌة المعدٌة ( ) TORCH

.Yousef,Gihan
Yousef Ali

2005 .

Some Clinico-Pathological Studies of Liver
Diseases in Children /

9176421 Doctoral.

2

أجرٌت هذه الدراسة الوصفٌة بإستخدام مجموعة ضابطة فى قسم أمراض النساء والتولٌد بكلٌة طب سوهاج -جامعة جنوب
الوادى .
وقد كان ذلك خبلل الفترة من أول ٌولٌو  1993حتى نهاٌة ٌناٌر .1995
ولقد كان الهدؾ منها هو دراسة دور الفحص بالموجات الفوق سمعٌة بإستخدام جهاز (الدوبلر) فى تشخٌص أورام الجهاز
التناسلى.

وعلٌة فإن إستخدام جهاز الدوبلر لدراسة مسار السٌل الموى داخل أورام الجهاز التناسلى والشراٌٌن المؽذٌة لهذه األورام
(الشرٌان الرحمى والشرٌان المبٌضى) مع دراسة النطاق المرجعى لمإشرات المقاومة لسرعة سرٌان الدم داخل هذه
الشراٌٌن ٌعتبر ذو قٌمة كبٌرة لتشخٌص نوعٌة وسلوك هذه األورام

Sohag
Mostafa abd El Khalek Abd El Lah, :
1996 .

اجرٌت هذة الدراسة فى قسم طب االطفال بمستشفى سوهاج الجامعى على  44طفل مصاب بمرض نقص الصفابح الدموٌة
الذاتى منهم  20حالة حادة و 24حالة مزمنة كما تم دراسة  10اطفال اصحاء كمجموعة تحكمٌة.

Sohag: 2001 .

اشتملت الدراسة على  5165طفبل(2787من الذكورو2378من االناث)تتراوح اعمارهم ما بٌن اسبوع وحتى اثنى عشر
عاما فى اربع قرى تمثل المناطق الجؽرافٌة المختلفة لمحافظة سوهاج.وتهدؾ الدراسة الى عمل مسح شامل لبلعراض
والعبلمات المشٌرة الى امكانٌة وجود امراض بالجهاز البولى.

Sohag

2000

Abd El Lah,Mostafa
abd El Khalek.

The Role of Doppler Ultrasound in
Gynecological Tumors

9178026

3

.Ahmed,Al-zahraa Alsayed
;Al-Zahraa Al-Sayed Ahmed

Some Immunological Aspects of Idiopathic
Thrombocytopenic Purpura in Children

9178076

4

Abousedira,Moustafa
Mohamed
Moustafa Mohamed Abousedira

Screening for Urinary Tract Diseases in Rural
Children in Sohag

9178548

5

هذة الدراسة دراسة مسحٌة ألطفال االرٌافمنذ الوالدة وحتى عمر الخامسة عشر,وقد اشتملت هذة الدراسة على ثمانٌة قرى
تمثل مختلؾ المناطق بمحافظة سوهاج فى صعٌد مصر.وقد اجرٌت هذة الدراسة فى الفترة من شهر ٌونٌو 1994وحتى
نهاٌة ٌولٌو1997م.

Sohag: 2000 .

Mohamed Abd El Aal Mohamed,

Mohamed,Mohamed
Abd El Aal.

Evaluation of Congenital Heart Disease in
Rural Children in Sohag/

9180665

6

هذه الدراسة تم إجراإها لدراسة مشكلة العقم ؼٌر المفسر األسباب وقد تم إختٌار المرٌضات من بٌن المترددات على عٌادة
العقم بقسم أمراض النساء والتولٌد بمستشفى سوهاج التعلٌمى  -جامعة جنوب الوادى.
وقد شملت الدراسة  503مرٌضة تم التعامل معهن فى الفترة من ٌناٌر  1993حتى .1995
ونستخلص من هذه الدراسة أن اصابة عنق الرحم بمٌكرو البلمٌدٌا ٌعتبر من أكثر األسباب لحاالت العقم ؼٌر المفسر
األسباب وٌجب هذه الحاالت بعقار الدوكسٌسٌكلٌن.
كما أن قصور الجسم األصفر ٌلى حاالت اإلصابة بمٌكروب الكبلمٌدٌا من حٌث األهمٌة.

SALAH ROSHDY AHMED ABDEL- Sohag
LATIF,
:
1996 .

أجرٌت هذه الدراسة لهدفٌن ربٌسٌٌن أوالً:تقدٌر حجم مشكلة األمراض الوراثٌة فى محافظة سوهاج كمنطقة ممثلة لمصر
العلٌا ثانٌا ً:تقٌٌم اإلجراءات الؽزوٌة المختلفة التى تستخدم لتشخٌص األمراض الوراثٌة قبل الوالدة وكذلك تعلٌن وأتقان
الطرق المعملٌة التى تستخدم لهذا الؽرض.وقد أسنتج من هذه الدراسة أوالً :أن األمراض الوراثٌة لٌست نادرة فً محافظة
سوهاج من مصر العلٌا أن زواج األقارب هو العامل الخطر الربٌسى إلنتشار هذه األمراض ثانٌا :أن بذل السابل األمٌنوسى
فى الثلث األوسط من الحمل ٌعتبر أسهل وأأمن إجراء لتشخٌص األمراض الوراثٌة مع أن هناك ممبزات ودواعى إستعمال
خاصة إلجراء أخذ عٌنة من الزؼب المشٌمٌة وعٌنة دم الحبل السرى عبر الجلد.

sohag
:
1996 .

Abdou Saeed Ait-Allah,

ABDELLATIF,SALAH
ROSHDY AHMED.

Ait-AllahAbdou
Saeed ,

A STUDY ON THA PROBLEM OF
UNEXPLAINED INFERTILITY

PRENTATAL DIAGNOSIS OF GENETIC
DISEASES IN HIGH RISK PREGNANCIES

9180765

9180768

7

8

البعوض من أهم الحشرات التً تقلق االنسان لٌس فقط لما تنقله من أمراض خطٌرة مثل المبلرٌا والفبلرٌا وااللتهاب
السحابً وحمً الدنج ولكن أٌضا ً لما ٌسببه من ازعاج لبلنسان عن طرٌق اللسع المتكرر فً االماكن التً ٌتواجد فٌها بكثرة.
وقد اشتمل البحث الذي طبق علً مدي سنة كاملة ابتداء من ربٌع  2004الً شتاء  2005علً ما ٌلً  :أهداؾ البحث :
معرفة االنواع المختلفة من البعوض المتواجد فً محافظة سوهاج عن طرٌق دراسة شاملة علً مدار االربعة فصول.
مناطق الدراسة  :أجرٌت الدراسة علً سبعة مناطق وتم جمع الٌرقات منها بشكل متكرر وهً  :أخمٌم.سفبلق .ساقلته.
عرب محروس .دٌر االمبا شنوده .العمره .مدٌنة ناصر.
طرق الدراسة  :جمع ٌرقات البعوض عن الصٌد بالشباك وطرٌقة الجمع باستخدام المؽارؾ المخصصة الخذ العٌنات من
مصادر المٌاه.

بعض هذه الٌرقات تم تثبٌتها فً المعمل بطرق معٌنة وفحصها مجهرٌا ً وذلك بؽرض تصنٌفها وتحدٌد بعض المعالم الشكلٌة
المحددة لبلنواع المختلفة من ٌرقات البعوض المتواجد فً سوهاج .الجزء اآلخر من عٌنات الٌرقات تم تربٌته فً المعمل
لٌكمل دورة حٌاته وٌصل الً الطور البالػ وذلك بهدؾ تؤكٌد التشخٌص االولً له كٌرقة من نوع معٌن من البعوض
ولمعرفة اكثر االنواع المقاومة للتؽٌر فً الظروؾ البٌبٌة وقدرتها علً التحمل الختبلؾ الظروؾ المحٌطة وبالتالً تكون
هً اكثر االنواع انتشاراً فً المحافظة.
نتابج الدراسة مناقشة وشرح لبعض مواصفات الشكل الخارجً للٌرقات والمشخص لها كنوع معٌن من الٌرقات
واالستعانةبرسوم توضحٌة وصور فوتوجرافٌة بالمٌكرسكوب االلكترونً.
دراسة الكثافة والتوزٌع الفعلً لٌرقات البعوض فً سوهاج.
Fatma Galal Sayed,
Abd El-Fatah ElNaDr.di, Hanaa
2005 Ahmad El-Hady.

التعرؾ علً وجود خمسة انواع من ٌرقات البعوض فً سوهاج وهم علً الترتٌب حسب أؼلبٌة كثافة التواجد كٌولٌكس
بٌبٌنز مولٌستس( )%70.1من مجموع الٌرقات المجمعة ،كٌولٌسٌتا لونجٌارٌبلتا( ،)%8.6اٌدس كاسبٌس
()8.3%كٌولٌكس بوزٌلس (،)%7.7كٌولكس انتٌناتس ( .)%5.3

2005

تعتبر العناٌة الحرجة باالطفال الحقل الطبى الذى ٌتعامل مع الحاالت الحادة المهددة للحٌاة عند االطفال.وقد تتم هذة العناٌة فى
قسم االسعاؾ او فى وحدات عناٌة وسٌطة او فى وحدات العناٌة المركزة وهذا حسب شدة الحالة والحاجة لتجهٌزات معٌنة.

2000

ٌعتبر العبلج بالجٌنات واحدا من اهم اهداؾ علم الوراثة البشرٌة حٌث ات االمراض الوراثٌة مزمنة وٌصعب عبلجها فى
معظم االحوال وٌهدؾ العبلج بالجٌنات الى ادخال جٌنات سلٌمة فى الخبلٌة لتإدى وظٌؾ الجٌنات المرٌضة .

Hassan, Faten Abu
El-Magd.

Sohag

Sohag . 1998

توضح الخصابص الوبابٌة للسرطان عند االطفال وجود اختبلفات فى معدالت الحدوث لهذة االورام نتٌجة لعوامل مختلفة
مثل العمر,الجنس وفصول السنة وعوامل اخرى واكثر االورام شٌوعا عند االطفال هى اللوكٌمٌا والتى تمثل تقرٌبا ثلث
الحاالت جمٌعا.واالورام الخبٌثة اامخ واالجزاء االخرى من الجهاز العصبى هى الثانٌة فى الترتٌب و سرطان الؽدد اللٌمفاوٌة
2000
هو النوع الثالث فى الترتٌب.

Sohag

Safaa Husien Ali

Observational study on different types of
mosquitoes in Sohag /

9196320 Master.

Intensive Care of Critically Ill Pediatric Patients .Ali,Safaa Husien

9213524

10

Gene Therapy in Pediatrics

9213836

11

Ahmed,Mona Abd ElBaky
Mona Abd El-Baky Ahmed

Abeer Abdul Moniem Ahmed

.Ahmed,Abeer Abdul
Moniem

Epidemiological Aspects of Neoplastic
Diseases in Children

9218723

9

12

ٌعتبر الجٌن()geneالوحدة االساسٌة للوراثة,وتحفظ المعلومات الوراثٌة كتتابع من ازواج القواعدفى الحمض النووى
الدٌوكسى رٌبوزى وٌسمى الدنا()DNAعلى شكل لولب مزدوج,وٌإلؾ المزٌج المكون من الدنا والبروتٌن المسمى الهستون
1998
الكروماتٌن وهو المادة الموجودة فى انوٌة الخبلٌة والتى بدورها تتكثؾ لتكون ستة واربعٌن كروموزوما.

Sohag

.Abd-ElMoniem,Ehab Saoud Ehab Saoud Abd-El-Moniem

Gene Analysis in The Diagnosis of Genetic
Diseases

9218802

13

هدؾ البحث دراسة بعض هذه الطفٌلٌات ,ونسبة االصابة بها فى الدجاج و)85,تمت هذه الدراسة على مدى سنة ابتداء من
شهر ابرٌل سنة  1995حتى مارس سنة  1996فقد تم فحص 312دجاجة من االنواع المختلفة بمحافظة اسٌوط واسفرت
الدراسة ان ان نسبة االصابة بالدٌدان فى الدجاج كانت (.)%36.85

و

1996

من المعروؾ ان معظم اضطرابات الحركة تنبع من العقد القاعدٌة وتشمل هذة العقد القاعدٌة النواة المذنبة,الصدفة ,الكرة
الشاحبة,المهاد,تحت المهاد,المادة السوداء,النواة الحمراءوالنسٌج الشبكى فى ؼطاء الدماغ المتوسط وتعرؾ هذة االجزاء
اٌضا باسم الجهاز خارج الهرمى وترتبط تلك االجزاء مع بعضها البعض واٌضا مع قشرة المخ والمخٌخ من خبلل وسابل
متعددة.

ٌعتبر ابتكار مناظٌر صؽٌرة الحجم وبروز تخصص امراض الجهاز الهضمى عند االطفال كتخصص قابم بذاتة من اهم
العوامل التى ساهمت فى استخدام مناظٌر الجهاز الهضمى بشكل مإثر فى الرعاٌة الصحٌة لبلطفال والضع.

جامعة
اسٌوط:

كلٌة الطب البٌطرى,

جٌهان محمد سٌد.

بعض الدراسات الطفٌلٌة والمناعٌة على طفٌلٌات الدجاج.

9221250
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Sohag . 1997

Mohamed Mofeed Fawaz Morsy

Morsy,Mohamed
Mofeed Fawaz

Movement Disorders in Children

9221351

15

Sohag

Ashraf Mahmoud Radwan

.Radwan,Ashraf
Mahmoud

The Uses of Gastrointestinal Endoscopy in
Pediatrics

9226057
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2001

أجرٌت هذه الدراسة على األطفال المصابٌن بفقدان السمع العصبى بال|أذنٌن لبٌان معدل انتشار امراض األذن الوسطى بٌن*
.األطفال
وتم اجراء هذه الدراسة على 200طفل ( 113من الذكور؛ 87من األناث) حٌث تتراوح اعمارهم من  4سنوات الى *12
.سنة
 ).فحص اكلٌنٌكى بمنظار األذن؛ قٌاس ضؽط األذن؛مقٌاس حدة السمع لؤلذنٌن(تم فحص هإالء االطفال بواسطة *
%.أوضحت هذه الدراسة ان معدل انتشار امراض األذن الوسطى بٌن األطفال المصابٌن بفقدان السمع العصبى لؤلذنٌن *30
من هإالء األطفال ٌعانون من أمراض نشطٌة (التهاب ارتشاحى – التهاب صدٌدى)  %9معرضون بدرجة كبٌرة *10%
.لئلصابة بؤمراض نشطٌة؛ ٌ %11عانون من أمراض متبقٌة
Abd El Mateen
Mousa, mahmoud
1996 Raghib El Sherif.

ان هذا المعدل المرتفع المراض األذن الوسطى بٌن هإالء األطفال ٌوضح مدى اهمٌة الفحص المتكرروالمنتظم لهم؛ *
.الكتشاؾ اى امراض فى األذن الوسطى مبكراً وعبلجه طبٌا ً او جراحٌا ً 1996

Abbas, Abbas Radeh.

prevalence of middle ear pathologies in
children with bilateral sensorineural hearing
loss /

9230932 Master

17

ٌوجد للرسالة ملخص باللؽة العربٌةٌتنامً سرطان الرأس والرقبة نتٌجة حدوث بعض التؽٌٌرات الجزٌبٌة العدٌدة والتً
بدورها تعكس التؤثٌر المتعدد للمواد المسرطنة  ،وذلك كنتٌجة مباشرة لممارسة بعض العادات السٌبة مثل تدخٌن التبػ أو
التؤثٌر بالعمامل البٌبٌة  ،كما أنه فً بعض الحاالت ٌكون بسبب الفٌروسات  ،هذا باالضافة إلً درجة االستعداد الوراثً
للمقاومة أو قابلٌة االصابة بالسرطان .

تساهم الدراسة الحالٌة كإقتراح بدٌل ٌسمً بواسمات  RAPDsأو دالالت التضخم العشوابً لجزٌبات ال DNAمتعددة
الصور  .أتاحت هذه التقنٌة عن كشؾ جدٌد لتعدد الصور فً جزئ  DNAحٌث تستند علً التكبٌر العشوابً لقطع
 .باستخدام بادبة ( مسبر ) منفردة ذات تتابع عشوابً DNA

أمكن توظٌؾ أختبار  RAPDsفً هذه الدراسة لتحدٌد ظاهرة عدم االتزان الجٌنومً والتً تم كشفها باستخدام ثبلثة بادبات
مختلفة عن طرٌق فقد شظاٌا الـ  ، DNAأو إكتسابها أو إنحرافها علً الجل  .حٌث تحدث الطفرات فً الحالة االخٌرة داخل
مواقع االرتباط بٌن البادبة والقالب لجزئ ال DNAمثل طفرات الحذؾ أو االدخال مما ٌنتج عنه حركة إنحرافٌة لشظاٌا
ال DNAوحٌث أن هذا النوع من الواسمات ٌعتبر من االنواع السابدة فانه فً الوقت الذي ٌستحٌل معه أن نتحقق أي
االنسجة تكون متجانسة أو متؽاٌرة االلٌات فٌمكننا وببساطة عندما نفترض تفسٌر ؼٌاب شظاٌا ال DNAفً الورم النسٌجً
فٌكون هذا مإشرا لتؽٌر النسٌج الطبٌعً من الحالة المتؽاٌرة الً الحالة المتجانسة وكنتٌجة مباشرة لفقد خاصٌة تعدد االلٌات 2001 .

تتكون الوحدة الحركٌة من اربع مكونات:العصبون الحركى فى جزع النخاع او العمود البطنى للنخاع الشوكى,العصب
الطرفى,الوصل العصبى العضلى وااللٌاؾ العضلٌة المعصبةبعصبون حركى وحٌد.وتتاثر الوحدة الفحركٌة بالعصبون
المحرك العلوى.

2000

Sohag

Abd El-Rahem Abd Rabo Sadek

Al-Hussein Awad Ali

Study of genomic instability in squamous cell
carcinoma of the upper aerodigestive tract by
random amplified polymorphic DNA

9231536

.Sadek,Abd ElRahem Abd Rabo

Genetic aspects of Neuromuscular Diseases
in Children

9237032

18

19

.Boray,Naglaa Fawzy
Renal Failure in Children
Ahmed
Nalaa Fawzy Ahmed
دراسات مورفولوجٌه مقارنه علً القولون والمستقٌم وقناةالشرج
عبد المهٌمن مصطفً محمد
/فً بعض الحٌوانات المستانسة
. الشٌخfaculty of veterinary medicine,

Sohag . 1999
القصور الكلوى هو عدم مقدرة الكلى على أداء وظابفها بكفاءة وٌمكن أٌكون هذا القصور حاد أو مزمن
assuit
univer
1997 .اجرٌت الدراسات المورفولوجٌه علً خمس وعشرٌن من كل من الكبلب والماعز والحمٌر من كبلالجنسٌن ومختلؾ االعمار

20

9237422

21

9237553

22

9240384

23

9243079

24

9243158

دراسات عن مٌكروبات الٌسترٌا فى االلبان وبعض منتجاتها
جامعة
.بمحافظة اسٌوط
.ناهد محمد محمد وهبة
، كلٌة الطب البٌطرى: اسٌوط1E+07
Assessment of ischemic heart diseases in
Rushdi,yassir
young women
Mohamed Kamal
yassir Mohamed Kamal Rushdi
sohag
2005
.Abdel
Mawgoud,Eman
Nocturnal Enuresis in Children
Ahmed
Eman Ahmed Abd El-Mawgoud
Sohag
2003

25

9243288

Growth Hormone in Heaal TH & Disease

26

9243364

Recent Advances in Mangement of Epilepsy in
Children
.Khalil,Akram Shaban Akram Shaban Khalil

Sohag . 2004

27

9246785

A Review on Some Micronutrients & Child
Health

.Samy,Magy Monir

Sohag . 2004

9246833

Genetical and cytological studies on some
higher plants /

salem,Medhat Abd elhafize el-shekh
Medhat Abd el-hafize el-shekh
mostafa.
mostafa salem ،

Cairo : 1994 . II.induction of parthenogenesis in some nicotiana and petunia species.

9246848

PATHOLOGICAL STUDIES ON SOME SEED
BORNE FUNGI OF ALFALFA IN EGYPT/

MOHAMED,ABDELAAL ABDEL-HALIM

THE STUDY AIMED TO SUMMARIZED AS seed health testing of alfalfa seed showed
Cairo : 1994 . the presence of alternaria alternata,alternaria spp.

28

29

30

9246856

31

9246858

32

9246919

33

34

35

studies on yield and yield components in
egyptian clover

/ إدراك المرشدٌن الزراعٌن ألسس إستخدام بعض الطرق اإلرشادٌة

Abd-El Galil,Khaled
Abd El-Ghany

Khaled Abd El-Ghany Abd El-Galil Sohag . 2003

Magy Monir Samy

ABDEL-AAL ABDEL-HALIM
MOHAMED ،

TARRAD,MAHMOUD
MOHAMED
MAHMOUD MOHAMED
MOHAMED
MOHAMED TARRAD ،

.حسن تبوى سالم، عٌسوى

تعتبر مٌكروبات اللٌسترٌا من المٌكروبات الواسعة االنتشار فى الطبٌعة ولعبت االلبان ومنتجاتها دورا خطٌرا فى االصابة
.listeriosis بمرض
ٌوجد للرسالة ملخص باللؽة العربٌة
التبول البلارادى عند االطفال ٌعتبر عرض ولٌس بمرض وهو ٌكون نتٌجة اسباب عضوٌة اوسٌكولوجٌة ومن الممكن ان
تكون اسباب وراثٌة

واحد من اهم هرمونات الجسم والتى تفرز بؽزارة من الفص االمامى للؽدة النخامٌة وٌفرز تحت تحكمGH ٌعد هرمون النمو
اثنٌن من تحت سرٌر المخ وهو الهرمون الفارز لهرمون النمو والهرمون المثبط لهرمون النمو
 من اسباب زٌارات االطفال الطباء االمراض العصبٌة%80 ٌعدالصرع من األمراض العصبٌة لدى األطفال حٌث انه ٌمثل
لبلطفال

تشمل االطعمةعنصر البروباٌوتك وله تؤثٌرات صحٌة كتقلٌل عدد مرات ومدة األسهال المصاحب الستعمال المضادات
الحٌوٌةوٌساعد على امتصاص الكالسٌوم كما ٌمنع من تكون الدهون بالكبد
This study contained two main topics namely :
I.Wide hybridization in solanaceae and serophularaceae families

THE PRESENT INVESTIGATION WAS CARRIED OUT AT BAHTIM EXPERIMENTAL
RESEARCH STATION FARM,QUALUBIA GOVERNORATE,AGRICULTUR
RESEARCH CENTER,DURING THE TWO GROWING SEASONS OF 1989/90 AND
CAIRO
1990/91.THE MAIN OBJECTIVES WERE TO STUDY THE VARIATION AMONG
:
1994 . VARIATIES OF BERSEEM COLVER.

،  حسن تبوى سالم عٌسوى:  القاهرة1994 .

ٌتوقؾ نجاح اإلرشاد الزراعى فً تحقٌق إهدافة بدرجة كبٌرة على فاعلٌة العملٌة اإلتصالٌة اإلرشادٌة والتى تعتمد بدورها
ونظرا لؤلن بعض المرشدٌن، على العدٌد من الطرق اإلرشادٌة التى ٌستخدمها المرشدٌن الزراعٌن لئلتصال بالزراع
ٌستخدمون الطرق اإلرشادٌة بطرٌقة ؼٌر مدروسة مما ٌإثر على كفاءة اإلتصال اإلرشادع واإلخفاق فً تحقٌق أهدافة وقد
ٌرجع ذلك إلى عدم إدراكهم لؤلسس إستخدام الطرق اإلرشادٌة سوء عند أختٌارها أو تنفٌذها بما ٌتناسب مع الموقؾ التعلٌمى
اإلرشادى األمر الذى دفع الباحث للقٌام بهذة الدراسة للوقوؾ على إدراك المرشدٌن الزراعٌن لؤلسس إستخدام الطرق
اإلرشادٌة وقد أختٌرت أربعة محافظات من محافظات الجمهورٌة تضم أكبر عدد من مرشدى القرى ووقع اإلختٌار على
ومحافظتى المنٌا وأسٌوط من الوجه القبلى كما تم إختٌار مركزٌن فً كل، محافظتى الشرقٌة والقهلٌة من الوجه البحري
.. محافظة على نفس األساس السابق

9246952

microbiological and ecological studies on
mycorrhizae =
Effect of system of weaning and lambing
season on puberty and sexual maturity in
sheep/

mohamed,magdy
attia
Attalla ,mohamed
abd el-motelib
mohamed.

9247026

effect of some rootstocks on the growth and
production of orange trees /

Abd-elrahman,gamal
farag
Gamal farag Abd-elrahman ،

Cairo :

SHALABY,IBRAHIM
AHMED.M

THE PRESENT INVESTIGATION WAS CARRIED OUT AT ZOHRIA
GARDEN,EGYPPT DURING 1989-1990AND 1990-1991SEASONS,TO STUDY
EFFECT OF PLANTING DATES,DISTANCES AND NPK FERTILIZATION
TREATMENTS ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF MARGUERITE DAISY
[N.P] : 1994 . PLANT.

9247059

STUDIES ON CHRYSANTHEMUM
FRUTESCENS L.PLANT/

mohamed magdy attia ،

CAIRO
vesicular-arbuscular mycorrhizal(vam fungi from asymbiotic relationship with thier host
:
1994 . by colonizing the cortical region of feeder roots both inter-and interacellularly

Mohamed abd el-motelib
mohamed Attalla،

The study aimed to investigate the effect of weaning age and season of birth on
cairo : 1993 . puberty and sexual maturity in sheep.

[N.P] ،

acomparative study and evaluation were carried out in both 1989-1990 and19901991seasons on ‖parent‖navel orange variety budded on five citrus rootstocksgrown
at the orchards of el-kanater el-kayria horicultural experiment station.

36

9247180

effect of seed treatments on germination and
growth of some vegetable crops =

el-assiouty,fathy
mohamed mahmoud

fathy mohamed mahmoud elassiouty ،

FIVE LABORATORY EXPERIMENTS WERE DONE DURING THE YEARS OF1989
AND1990TO INVESTIGATE THE EFFECT OF SOE SEED TREATMENTS O SEED
GERMINATION,SEEDLING GROWTH AND ENZYMERNTS ACTIVITY IN
LETTYUCE(VAR.BALADY,OKRA (VAR.BALADY )AND PAPPER(CV.CALIFORNIA
Cairo : 1994 . WONDETR.)

ٌحاول القابمون على برامج التنمٌة الزراعٌة فً مصر نشر استحدام اآلآلت المٌكانٌكٌة فً اجراء العملٌات االنتاجٌة
وال شك أن ذلك ٌستلزم بالضرورة توافر اتجاه اٌجابى لدى الزراع نحو استخدام. الزراعٌة للمحاصٌل المختلفة ومنها األرز
ًلذا كانت هذة الدراسة محاولة علمٌة للوقوؾ على حقٌقة اتجاهات المبحوثٌن نحو استخدام تلك اآلآلت ف، هذة اآلآلت
عملٌات انتاج محصول األرز
. وكانت أهم النتابج

37

9247215

دراسة تحلٌلٌة التجاهات الزراع نحو مٌكنة عملٌات إنتاج محصول
/ األرز فً جمهورٌة مصر العربٌة

واتجاه متوسط نحو آاة الشتل وآلة، ٌوجد اتجاه اٌجابى لدى زراع األرز المبحوثٌن نحو آلة الدراس ةآلة التذرٌة والكومباٌن
الضم بٌنما كان اتجاههم متوسطا نحو استخدام اآلآلت مجتمعة ٌوجد ارتباط معنوى بٌن درجة اتجاهات الزراع نحو كل من
ٌوجد عبلقة معنوٌة بٌن اتجاهات الزراع المبحوثٌن نحو استخدام اآلآلت المدروسة. اآلآلت المدروسة فً عملٌات انتاج العام
. عدد أفراد األسرة العاملٌن فً الزراعة و العضوٌة فً المنظمات االجتماعٌة: فً عملٌات انتاج األرز وكل من

. أحمد محمد إبراهٌم، قندٌل
،  أحمد محمد ابراهٌم قندٌل:  القاهرة1994 .
AL-ANSARY,
MOHAMED KAMAL MOHAMED KAMAL EL -DEE NAL- CAIRO
THE STUDY ALSO AIMED TO INVESTIGATE FACTORS AFFECTING APHID
EL -DEEN
ANSARY ،
:
1993 . INFESTATION.

38

9247256

ecological studies on some piercing and
sucking insects on cotton and wheat crops /

39

9247309

. EL-TAWEEL,ALY
MOHAMED SAYED
/ ORDER EFFECTS IN MAIZE EXPERIMENTS AHMED

40

9247316

41

9247384

42

9247663

43

9247670

44

45

studies on effect of some mineral elements on
productive performance of mugilidae family
:mullet‖reared in =egyptian fish farms

Metwally,AtA-Allah
Abd-tawab Ahmed

Effect of different sowing and harvesting dates
on yield and yield components of some new
Hifnawi,farghal abdreleased wheat cultivars /
elkadir moustafa.
ABd elVegetative propagation of date palm using
hadi,mohamed reda
tissue culture technique
abd el-megid ahmed.
Hussein,Heitham
Gastroesophageal Reflux in iInfants
Mahmoud.

9247673

Effect of some agricultural treatments on yield
and quality of sugar cane

9247677

Comparative study on the efficacy of some
fungicides for the control of fungi infecting
vegetable plants in protected and unprotected
cultivation/

Nafei,Abdallah
ibrahim

ALI MOHAMED SAYED AHMED
EL-TAWEEL ،

TO study the effect of alley width and border effect in varieties and fertilization
experiments of maize two field experments were conducted at sids agricultural
cairo : 1994 . research station in1990and1991seasons.

AtA-Allah Abd-tawab Ahmed
Metwally ،

the present experiment was undertaken at shakshouk water research station lying at
lake qarun,fayoum governorate,during the period of 120days.the experimental fish
were fed with 4%of the weight during the experimental period.the experiment
CAIRO
demonstrated different patterns of growth of M.capito.the chemical analysis of the
:
1994 . water and fishes used in this analyses were also undertaken

farghal abd-elkadir moustafa
Hifnawi ،

tWO FIELD EXPERIMENTS WERE CARRIED OUT DURING 1989/1990 AND
1990/1991 SEASONS AT MALLAWI AGRICULTURAL RESEARCH STATION ,ELMINIA GOVERNORATE,EGYPT ,TO STUDY THE EFFECTC OF FOUR SOWING
cairo : 1993 . DATES.

Mohamed reda abd el-megid
ahmedABd el-hadi،

CAIRO
This work was carried out to study the possibility of using tissue culture technique in
:
1994 . cloning of date palm phoenix dactylifera l.

Heitham Mahmoud Hussein

Sohag . 2005

Abdallah ibrahim Nafei ،

two field trials were conducted in two successive seasons 1989/1990 and 1990 at Elmatana research station-qena governorate-to find out the influence of nitrogen
fertilizer and its application system on yield and quality attributes for some sugar cane
varieties.the study included 18-treatments which were the combination between two
CAIRO
variteies,Viz:G.t.54/9andG.68/88,three nitrogen levels i.e.172.5.232.5and 292.5kg
:
1993 . N/fad.and three nitrogen application systems

Elgharbawi,mamdouh Mamdouh mohamed soliman
mohamed soliman
Elgharbawi ،

ٌعرؾ االرتجاع المعدى للمرىء بانه ارتداد محتوٌات المعدةإلى المرىء

this study was conducted to investigate the major diseases of the cucumbers grown
outdoor and indoor.also the efficiency of the fungicides to control the diseases
including the time and number of applications and the concentration of the fungicides
Cairo : 1994 . to achieve better control of the diseases.

studies on Root-rot and wilt of lentil/

El-garhy,Abdallah
metwaly mohamed

Abdallah metwaly mohamed Elgarhy ،

studies were carried out in the laboratory,under greenhouse and field conditions to
determine factors,include agriculture paractices,which affect incidence of root-rot wilt
cairo : 1994 . diseases and methods of control

46

9247806

47

9247812

48

9247886

49

9247984

50

9248002

51

9248016

دور االرشاد الزراعى فى حل مشكبلت إنتاج وتسوٌق محصول
/ القمح فى محافظة الشرقٌة

. ممدوح شعبان محمد، قندٌل

،  ممدوح شعبان محمد قندٌل:  القاهرة1994 .

وتحدٌد درجة،تهدؾ الرسالة الى تحدٌد المشكبلت التى تقابل الزراع أثناء أدابهم للعملٌات اإلنتاجٌة والتسوٌق لمحصول القمح
وذللك من وجهة نظر عٌنة من المرشدٌن والزراع فى محافظة،مساهمة االرشاد الزراعى فى التؽلب على هذة المشكبلت
.الشرقٌة

52

9248026

دور اإلرشاد الزراعى فً المشاركة الشعبٌة فً مشروعات التنمٌة
/ الرٌفٌة

عماد الدٌن عبد، دسوقى
.العظٌم محمد

.  عماد الدٌن عبد العظٌم محمد الدسوقى:  القاهرة1994 .

وبالتالى، ٌقوم اإلرشاد الزراعى بتنفٌذ العدٌد من مشروعات التنمٌة الرٌفٌة والتى تهدؾ الى تنمٌة وتطوٌر الرٌؾ المصرى
وٌتوقؾ نجاح هذة المشروعات على مشاركة الرٌفٌن فٌها سواء، تحسٌن مستوى معٌشة الرٌفٌن إقتصادٌا وإجتماعٌا
.بالتخطٌط أو التنفٌذ أو بالمتابعة

El-zawahry,Ahmed
Astudy on mechanization of some operations
sabry mohamed elin sugar beet production /
monier.
أثر هجرة الشباب الرٌفى على مشروعات التنمٌة فً رٌؾ محافظة
/المنٌا
.محمد عثمان، شعبان
، محمد عثمان شعبان
.ELBIALLY,IBRAHIM ELBREEDING GRAIN SORGHUM USING THE
WASSIEF
IBRAHIM EL-WASSIEF MOHMED
TISSUE CULTURE TECHNIQUES/
MOHAMED
EL-BIALLY،
Using of fungicides for controlling seed
Soliman,saied sayed
diseases /
masoud.
Saied sayed masoud Soliman.

53

9248028

NEW METHODS FOR INHERITING
CHARACTERRS BETWEEN HONEYBEE
CROSSES

54

9248054

effect of supplementing plant protein Ration
with el.methionine and lysine on performance
of laying hens

55

56

this study was conducted at poultry experimental station,in order to study the effect of
dietary protein levels and source on growing and laying performance of lohmann
Cairo : 1994 . selected leghorn L.S.L chicks

REFAAT MOHAMED
MORSYTAHOON .

TE PRESENT STUDY WAS CARRIED OUT AT ASHMOUN,MONOFIA
GOVERNORATE,DURING AND1988/1989 SEASONS,TO STUDY THE EFFECT OF
SEED RATES AND WEED CONTROL TREATMENTS ON WEEDS,PLANT
CHARACTERS,YIELDMYIELD COMPONENTS AND GRAIN QUALITY F SAKHA 69
Cairo : 1994 . WEAT VARIETY

Ali mohamed hassan El-sheikh،

This study was carried out at the poultry experimental station ,animal production
department,al-azhar university,in order to investigate the effect of
Cairo : 1994 . hypocholesterolemic agents.

9248100

El-sheikh,Ali
mohamed hassan.

9248162

59

9248191

Effect of some factors on the productivity of
sunflower/

اآلفاق المستقبلٌة لدور المشروعات اإلستثمارٌة الزراعٌة فً تطوٌر
/ وتنمٌة القطاع الزراعً بجمهورٌة مصر العربٌة

Cairo : 1994 . Internally-borne fungi of soybean and sunflower seeds were investigated.

osama mahmoud ahmed
Mohamed،

Productive and physiological responses in
chickens to some nutritional factors

58

CAIRO
Aiming to study the main factors effecting calls induction,growth and plant
:
1994 . regeneration in some varieties of sorghum.

Mohamed,osama
mahmoud ahmed.

TAHOON,REFAAT
MOHAMED MORSY

9248107

:  القاهرة1994 .

IN THIS WORK IT WAS DEIDED TO SOLVE YHE PROBLEM AND TO FIND OUT
THE BEST RACE OR HYBRID TO BE REARED UNDER LOCAL ENVIRONMENT
CONDITION.SO,COMPARATIVE INVES-TIGATIONS WERE CARRIED OUT ON
Cairo : 1994 . BOTH LOCALIZED CARNILAN AND THE EGYPTION RACES AND THIER HYBRIDS.

STUDIES ON WEED CONTROL IN WHEAT

57

precision planting of sugar beet is very impportant .the uniform planting of sugar beet
improve the characteristics of beet root and consequently the suger contents .

NAFEA,EMAD EKDIN AHMED ABD EL- EMAD EK-DIN AHMED ABD ELHAMEED
HAMEED NAFEA ،

9248090

ًدراسة تحلٌلٌة لكفاءة اداء التعاونٌات الزراعٌة فً األراض
/ المستصلحة بجمهورٌة مصر العربٌة

CAI
RO:

. ابو هاشم امٌن، عبد العال

Badawi,said abd elaziz saleh.

. علً إبراهٌم أحمد، ًعراب

،  ابو هاشم امٌن عبد العال:  القاهرة1994 .

تستهدؾ هذه الدراسة التعرؾ علً الدور واالداء الحالً للتعاونٌات الزراعٌة فً االراضً المستصلحة ودورها فً التنمٌة
الزراعٌة من خبلل التعرؾ على اإلنجازات االقتصادٌة التى تإدٌها ألعضابها ومدى تؽطٌة احتٌاجتهم من كافة الخدماء
.ورضا األعضاء عن نوعٌة الخدمات المقدمة الٌهم،

Two fields experement on sunflower were conducted at tahma ,el-aiat,giza,in and
Cairo : 1994 . 1991 seasons to study the 1990effect of hill spacing.
جامعة
األزهر
كلٌة,
ٌهدؾ الرسالة الى دراسة أثر التعدٌبلت فى قوانٌن اإلستثمار فى الفترة الماضٌة على زٌادة حجم اإلستثمارات الوطنٌة
الزراعة
واإلجنبٌة وتوجٌهها الى المجاالت المختلفة فى قطاع الزراعة ومدى تحقٌقها للنتابج التى كانت مرجوة سواء فى زٌادة اإلنتاج
، ًعلى ابراهٌم أحمد عراب
x. 1994 .
. او العمالة او تخفٌض العجز فى المٌزان التجارى

said abd el-aziz saleh Badawi ،

ٌوجد بالرسالة ملخص باللؽة العربٌة ٌحتوى على (تحدٌد الظروؾ المناسبة إلستخدام المنظار فى تشخٌص حاالت محددة
ألمراض البطن وتقٌٌم ممٌزات هذه الوسٌلة وقد أعتمدت هذه الدراسة على أستخدام منظار البطن التشخٌصى
)ذكوراً تتراوح34() إناثا ً و66( من هإالء المرضى. )مرٌض فى حاجة إلى تقٌٌم حاالتهم عن طرٌق المنظار100(فى
.)سنة50-3( أعمارهم بٌن

ومن خبلل هذه الدراسة تم معرفة دور منظار البطن التشخٌصى فى تحدٌد سبب المرض فى بعض الحاالت بالتالً تم تجنب
االستكشاؾ الجراحى الؽٌر ضرورى لهإالء المرضى وما ٌصاحبه من مضاعفات خاصة بالجروح باالضافة إلى تجنب
تؤخٌر التشخٌص وأخذ العٌنات وفحصها مٌكروسكوبٌا ً للتؤكد من التشخٌص وكذلك تجنب إطالة فترة اإلقامة بالمستشفى
واستهبلك األدوات الجراحٌة والعقاقٌر دون داعى.

والبد من معرفة أن منظار البطن التشخٌصى ال ٌعد بدٌبل للوسابل التشخصٌة المعروفة والمعتادة وال ٌمكن االستؽناء عن
هذه الوسابل باستخدام .وٌقتصر دور منظار البطن التشخٌصى على بعض الحاالت فى ظروؾ محددة وبالتالى الٌمكن
لمنظار البطن التشخٌصى أن ٌنفى أهمٌة االستكشاؾ الجراحى للبطن)
Sohag: 2006 .
ASSIU
T
UNIVE
RSITY
TWO-HUNDRED CORN SAMPLES INTENDED TO BE USED AS POULTRY FEED
:
1984 WERE EXAMINED IN THIS STUDY AS WELL AS 50 SAMPLES OF PECAN.

Mohammed Mahmoud Ali,

Ali,Mohammed
Mahmoud

Role of Diagnostic Laparoscopy in Abdominal
Disorders

9252734

60

FACULTY OF VETERINARY
MEDICINE,

NAGAT AHMED
SALEH.

studies on funciisolated from some food
components/

9253929

61

2003

جامعة
االسكندر
كلٌة الطب البٌطرى؛
ٌة:

اٌناس عبد الحلٌم سالم.

تم هذا البحث لمعرفة مدى انتشار عدوى وبٌن طرٌقة التؽذٌة الثانوٌة السالمونٌبل فى ذبابح الدجاج المتواجدة فى محبلت ذبح
وتجهٌز الدجاج المنتشرة فى محافظة كفر الشٌخ حٌث أجرٌت مقارنة بٌن الطرق العادٌةفى عزل وبٌن طرٌقة التؽذٌة الثانوٌة
2004
التاخرة لعزل مٌكروب السالونٌبل.

جامعة
االسكندر
كلٌة الطب البٌطرى؛
ٌة:

أجرى هذا البحث للوقوؾ عند وجود عبلقة بٌن العدوى الطفٌلٌة والعدوى البكتٌرٌة فى الدواجن وخاصة طفٌل الكوكسٌدٌا
معبكتٌرٌا السالمونٌبل والمٌكروب القولونى العصوى فى مزارع دجاج التسمٌن.

تم جمع 60عٌنه من اللبن الخام من اسواق ومحبلت السوبر ماركت.بالنسبة للبن الخام تم اختبار الجودة واختبار اللبن الؽٌر
طبٌعً علٌة ,اما فً عٌنات اللبن المبستر فقد تم عد البكترٌا المقاومة للحرارة والمحبة للبرودة فً كل منهما.
تحتوى الرسالة

2005

جامعة
القاهرة:

كلٌة الطب البٌطري,

أهمٌة العبلقة المٌكروبٌة الطفٌلٌة فى الطٌور السلٌمة والمرٌضة
واالشخاص المحٌطة بها.

9254685

ؼادة أحمد محمد الجمال.

التشخٌص بواسطة تفاعل البلمرة المتسلسل لمٌكروب السالمونٌبل
انترٌتٌدس فى الدجاج المذبوح

9254710

63

مدحت مصطفً عبد الماجد.

االهمٌة الصحٌة للمٌكروبات المحبة للبرودة فً اللبن الخام واللبن
المبستر/

9254743

64

62

على تقدٌم إطار نظرى ٌتناول تعرٌؾ األلعاب اللؽوٌة وخصابصها ونظرٌاتها وتصنٌفاتها وأهمٌة التعلم باأللعاب اللؽوٌة فى
المرحلة اإلعدادٌة وخاصة فى تدرٌس اللؽة العربٌة
)شعبة اللؽة العربٌة(ٌمكن أن تسهم فى توفٌر مصدر من المصادر التى ٌمكن الرجوع إلٌها بالنسبة لطبلب كلٌة التربٌة 2-
.أو المعلمٌن من الباحثٌٌن المهتمٌن
إذا كان هناك العدٌد من الراسات التى تناولت استخدام التعلم باإللعاب فى تدرٌس اللؽة العربٌة ولكن لم ترد دراسة تستخدم3-
اتجاهات التبلمٌذ نحو دراسة القواعد النحوٌة
 .مساعدة مإلفى كتب القواعد النحوٌة على كٌفٌة صٌاؼة وحدات دراسٌة أخرى وفقا لطرٌقة األلعاب اللؽوٌة 2005 4-

أسوان

عربى أبوزٌد أحمد بدرى

بدرى  ،عربى أبوزٌد أحمد

فاعلٌة األلعاب اللؽوٌة فى تحصٌل تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى
للقواعد النحوٌة واتجاهاتهم نحوها

9254766

65

تهدؾ الرسالة
إلى تحدٌد تحدٌات العولمة الثقافٌة التى تواجه الجامعة فى مصر
.التعرؾ على واقع االعداد الثقافى لطبلب الجامعة ومدى قدرته على مواجهة تحدٌات العولمة الثقافٌة2-
.تقدٌم تصور مقترح لئلعداد الثقافى لطبلب الجامعة قادر على مواجهة تحدٌات العولمة الثقافٌة 2006 3-

أسوان

مروة محمد محمد طه منسى

االعداد الثقافى لطبلب الجامعة بجمهورٌة مصر العربٌة لمواجهة
منسى  ،مروة محمد محمد طه تحدٌات العولمة الثقافٌة

9254783

دراسة سٌكومترٌة للمهارات المعرفٌة باستخدام نظرٌة اإلستجابة
للمفردة ()IRT

9254792

66

تتناول هذه الدراسة معرفة المقٌاس من خبلل إمكاناته بتشخٌص أوجه القصور فى قٌاس بعض القدرات العقلٌة والعملٌات
المعرفٌة المتضمنة ،مما ٌساعد فى استخداماته التطبٌقٌة مع بعض مظاهر صعوبات التعلم والتحصٌل المنخفض
وتقدٌم معاٌٌر تتٌح الفرصة لتحدٌد المهارات المعرفٌة البلزمة بطرٌقة إجرابٌة عند طبلب الجامعة.

2001

أسوان

عبلء الدٌن عبدالحمٌد أٌوب محمد

محمد  ،عبلء الدٌن عبدالحمٌد
أٌوب

ٌشهد العصر الحالى تقدما علمٌا وتقنٌا كبٌرا فى شتى مجاالت المعرفة وقد أدى هذا بدوره إلى ضرورة التدٌث فى مجال
تدرٌس العلوم ن وذلك بالبحث عن أنسب االستراتٌجٌات التدرٌسٌة التى تساعد التالمٌذ على فهم المعرفة وتطبٌقها ومن
االستراتٌجٌات التدرٌسٌة التى ٌمكن أن تساعد فى تحقٌق ذلك استراتٌجٌة دورة التعلم
لذا هذه الرسالة تتناول مشكلة البحث وفروض البحث وأهمٌة البحث

2001

الهدؾ من هذه الدراسة هو الكشؾ عن الملوثات البكتٌرٌة والفطرٌة التى من الممكن ان نجدها فى المنتجات الحٌوٌة البشرٌة
والبٌطرٌة وتم فى هذه الدراسة استخدام المٌدٌا الصلبة .

2005

تم عمل هذه الدراسة لمعرفة نسبة انتشار مٌكروب السالمونٌبل فى مزارع التسمٌن والمفرخات ومجازر الدجاج فى عدة
مناطق فى الجماهٌرٌة اللبٌة.

2006

تم البحث فً هذه الدراسه عن مدي تواجد سم الزٌرالٌنون فً بعض مزارع النتاج اللبن تعانً من نقص الخصوبة
واالجهاض وانخفاض فً معدل انتاج اللبن الٌومً للبقرة فً محافظات مختلفة بؽرب الدلتا.

2005

سوهاج

عبدالحافظ ٌوسؾ صدٌق

جامعة
القاهرة  :كلٌة الطب البٌطرى؛
جامعة
االسكندر
كلٌة الطب البٌطرى؛
ٌة:
جامعة
االسكندر
ٌة:

كلٌة الطب البٌطري,

67

استخدام استراتٌجٌة‖دورة التعلم‖ فى تدرٌس العلوم وأثرها على
التحصٌل المعرفى والمهارات الٌدوٌة لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى
اإلعدادى

9254803

68

مروة لطفى ؼانم.

التلوث البكتٌرى لبعض المستحضرات البٌولوجٌة المنتجة محلٌا.

9254806

69

عبد الكرٌم فرج حسٌن ادم.

دراسات عن عدوى السالمونٌبل فى الدجاج فى لبٌا.

9254823

70

اسامة سعٌد متولً العكل.

بعض الدراسات السمٌة علً السم الفطري الزٌرالٌنون الذي ٌسبب
مشاكل فً المجال البٌطري فً مصر/

9254851

71

صدٌق  ،عبدالحافظ ٌوسؾ

ٌوجد بالرسالة ملخص باللؽة العربٌة ٌحتوي على (تقٌٌم مدى دقة إستخدام التقٌٌم الثبلثى فى تشخٌص أورام الثدى المحسوسة
حٌث تم إجراء بحث مستقبلً على مابة من السٌدات البلبى ترددن على عٌادة الثدى بمستشفى سوهاج الجامعى فى الفترة من
مارس  2004إلى مارس 2006

وقد أظهر البحث أن دقة التشخٌص االكلٌنٌكً بلؽت  %88ودقة التشخٌص باالشعة (الماموجرام )بلؽت  %94ودقة
التشخٌص بواسطة الفحص الخلوي قد بلؽت %96وعند دمج الثبلثة وسابل التشخٌصٌة مع بعض وذلك فٌما ٌعرؾ بالتقٌٌم
الثبلثً أدى ذلك إلى رفع دقة التشخٌص إلى  %100ومن هنا نستنتج أن التقٌٌم الثبلثى ٌمكن االعتماد علٌه كوسٌلة دقٌقة فى
تشخٌص أورام الثدى المحسوسة فى وقت قصٌر وبتكلفة أقل وبتؤثٌر أقل على المرض دون الحاجة إلى أخذ عٌنة جراحٌا ً
للتشخٌص)

Sohag: 2006 .

Hosam Farouk Abdelhameed Ali,

Ali,Hosam Farouk
Abdelhameed.

Triple Assesment of Palpable Breastlumps

9254961

72

ٌوجد بالرسالة ملخص باللؽة العربٌةٌحتوى على (الهدؾ من هذا البحث دراسة نتابج وفعالٌة العبلج التحفظى كعبلج
لسرطان الثدى فى مراحله المبكرة .
واتضح أن العبلج التحفظى لحاالت أورام الثدى فى مراحله المبكرة ٌعتبر عبلج فعال وناجح وٌنصح باستخدامه فى الحاالت
التى تستوفى شروط مع المقدرة على المتابعة الدورٌة الدقٌقة).

Sohag: 2006 .

Ahmed Gaber Mahmoud Osman,

Osman,Ahmed
Gaber Mahmoud.

Breast Conservative Therapy in Early Stages
Breast Cancer Patients

9255049

73

ٌوجد بالرسالة ملخص باللؽة العربٌة(تحتوى هذه الدراسة على مرضى قصور شراٌٌن الطرفٌن السفلٌٌن سواء هإالء الذٌن
ٌعانون من الم عرجى متقطع متوسط او الم عرجى متقطع شدٌد او الم بالقدم اثناء الراحة او المرضى الذٌن ٌعانون من
قصور شدٌد فى الدورة الدموٌة وقد اشتملت هذه الرسالة على  37مرٌض ٌتراوح اعمارهم مابٌن  46و 83سنة %70.
منهم رجال و%30منهم إناث المرضى كلهم ٌعانون من قصور مزمن بالدورة الدموٌة بالطرفٌن السفلٌن .

فى دراستنا معدل النجاح وهو ٌعتمد على مقٌاس التحسن اإلكلٌنكى ومقٌاس تحسن الدورة الدموٌة الطرفٌة
معا()%89.2وقت خروج المرٌض من الممستشفى .معدل النجاح فى المرضى الذٌن ٌعانون من مرض قصور فى الدورة
الدموٌة نتٌجة اصابة الشرٌان الحرقفى كانت ()%92.8وقت خروج المرٌض من المستشفى وكانتى نسبة النجاح اثناء
المتابعة()85.2بعد اول سنة .مقدار الفشل فى اجراء عملٌات جراحة اوعٌة دموٌة تداخلٌة فى هذه الدراسة كان فى 7
مرضى وهإالء عانوا من اعادة ضٌق الشراٌٌن بنسبة < %50من مساحة القطاع العرضى فى الشرٌان على مدى 12شهر.

االثار الجانبٌة من جراء استخدام هذه التقنٌة فى دراستنا التحتوى على حاالت وفاة او مضاعفات خطٌرة .تمثلت االثار
الجانبٌة فى حدوث نزٌؾ من مكان دخول االبرة ادى الى تجمع دموى فى المنطقة االربٌة فى مرٌض واحد وحدوث جلطة
دموٌة فى حالة واحدة وتشقق فى جدار الشرٌان فى حالة واحدة)

اجرى هذا البحث على سبللتٌن من الدجاج:االولى :سبللة الدندراوى(منخفضة نسبٌا فى انتاجٌة البٌض),والثانٌة:سبللة الهاى
الٌن(عالٌة نسبٌا فى انتاج البٌض)وقد وضعت هاتٌن السبللتٌن فى المزرعة التجرٌبٌة لكلٌة الزراعة_جامعة اسٌوط تحت
معامبلت خاصة من االضاءة والتؽذٌة.

Sohag: 2006 .

1992

القراءة من أهم المهارات التى ٌنبؽى أن ٌكتسبها الفردوٌعمل على تنمٌتها لذلك كانت لها مكانتها المتمٌزة فى منهج تعلٌم اللؽة
العربٌة بالمرحلة اإلبتدابٌة ولما كان لمهرجان القراءة للجمٌع أنشطتة القرابٌة المتعددة التى ٌمكن أن ٌكون لها أثرها على تقدم
األطفال فى القراءة وأقبالهم علٌها فقد هدفت الدراسة الحالٌة إلى التعرؾ على أثر المهرجان على إنماء مهارات القراءة
1999
الجهرٌة والصامتة لدى تبلمٌذ الصفوؾ الثبلثة األخٌرة من المرحلة اإلبتدابٌة وربما ٌبٌن ذلك أهمٌة الدراسة الحالٌة.

جامعة
اسٌوط:

قنا:

Asser Abd El-Hamid M.Goda,

كلٌة الطب البٌطرى,

سعٌد عباس محمد اسماعٌل

Goda,Asser Abd ElHamid M.

سناء عبده الشامى/

إسماعٌل  ،سعٌد عباس محمد

The Role of Balloon Dilatation and Stenting in
Chronic Lower Limbs Ischemia

دراسات هستولوجٌة لتطور قناة البٌض فى الدجاج ذات االنتاج
العالى والمنخفض.

أثر مهرجان القراءة للجمٌع على إنماء مهارات القراءة لدى تبلمٌذ
المرحلة األبتدابٌة

9255509

74

9257538

75

9261557

76

تهدؾ الدراسة الحالٌة إلىالتعرؾ على نسبة إنتشارمشكلة ADIIDبٌن تبلمٌذ الصؾ الرابع اإلبتدابى بمدٌنة قنا .

والتعرؾ على مدى وجود تؤثٌرات مباشرة وؼٌر مباشرة لكل من العوامل النفسٌة واإلجتماعٌة(الذكاء،رفض الوالدٌن  ،أكراة
الوالدٌن  ،التساهل الشدٌد من جانب الوالدٌن  ،تباعد وسلبٌة الوالدٌن،األدراك السمعى ،األدارك البصرى ،مفهوم الذات ،
المهارات اإلجتماعٌة)على مشكلة  ADIIDبٌن تبلمٌذ عٌنة الدراسة.
2001

إلقاء الضوء على التطور التارٌخى لنظام أعداد المعلم جمهورٌة مصر العربٌة وتحلٌل مراحل تطورة لتوضٌح اإلٌجابٌات
والسلبٌات والجهود المبذولة فى تطوٌرة عبر كل مرحلة من مراحل تطوٌرة.
تتناول الرسالة:

2003

قنا:

جامعة جنوب الوادىـ كلٌة التربٌة،

على  ،حجاج ؼانم أحمد

أسوان:

خالد عوض محمودعلٌان

علٌان ,خالد عوض محمود

بعض العوامل النفسٌة واإلجتماعٌة الكامنة وراء أضطراب عجز
اإلنتباة المصحوب بالنشاط الحركى لدى تبلمٌذ المرحلة اإلبتدابٌة

9261564

77

الكفاءة الداخلٌة لنظام إعادة المعلم بجامعة جنوب الوادى

9261566

78

فعالٌة برنامج مقترح باستخدام الوسابط المتعددة التفاعلٌة على محو
األمٌة الكمبٌوترٌة وتنمٌة االتجاه نحو استخدام الكمبٌوتر

9261687

79

9261750

80

ضرورة المعرفة الكمبٌوترٌة لؤلفراد من الناحٌة اإلجتماعٌةالتى تتمثل فى كون المعرفة الكمبٌوترة مإشرا مهما من1-
مإشرات الوعى االجتماعى
من الناحٌة التعلٌمٌة :تبرز أهمٌتها فى أنماط التعلم المدعم بالكمبٌوتر  -من الناحٌة اإلبداعٌة-من الناحٌة المهنٌة.

2003

اجرى هذا البحث علً 16قابمة حوضٌة من كبل الجنسٌن للنعام وتشمل الدراسة دراسة السطح المفصلً والمحفظة المفصلٌة
وقد اتضح ان كل مفصل ٌتكون من سبلمٌتٌن وؼضروؾ لٌفً.

2004

قنا:
جامعة
جنوب
الوادى:

جامعة جنوب الوادى -كلٌة التربٌة،

أكرم فتحى مصطفى على

كلٌة الطب البٌطرى,

محمد عبد الصبور احمد.

some anatomical studies on the joints of the
pelvic limbin ostrich

81

9261783

Endophytes of aquats plants

Nayer mohamed
fahmy

Nayer mohamed fahmy

Qena:

2005

تتناول هذه الرسالة إضافة فى مجال تعلٌم الرٌاضٌات حٌث تتناول معرفة الدوال الحقٌقة والمعادالت الجبرٌة محاولة البحث
والتعرؾ على قدرة الكمبٌوتر حٌث أنه أحد أهاؾ تدرٌس رٌاضٌات المرحلة الثانوٌة

82

83

9261796

9261857

فعالٌة برناج مقترح بمصاحبة الكمبٌوتر فى دراسة الدوال
والمعادالت الجبرٌة بٌانٌا وأثره على تنمٌة مهارة ترجمة االشكال
البٌانٌة لدى طبلب الصؾ الثانى الثانوى

Determination of chlopromazine in different
tissues as well as in serum of albino rats

3-ٌتناول البحث عملٌة تصمٌم برنامج كمبٌوتر تعلٌمى لطبلب الصؾ الثانى الثانوى
4-ٌساهم فى إعدادالطبلب فى موضوع الدوال الحقٌقة
 عبلء محمود، صادق

Omran,Faten
Mohamed

عبلء محمود صادق

Faten Mohamed Omran

:قنا

Assiut:

1997 5-ٌقدم البحث اختبار لقٌاس مهارة ترجمة االشكال البٌانٌة طبلب الصفالثانوى أن ٌستخدم أو ٌنسخ على شاكلته.

This work was carried out to highlights the possible differenes in serum and tissue
contents of chlorpromazine as a prototype of the antipsysychotic drugs and to follow
them up to 24 hours after single intramusclar injection of chlorpromazine as a
preliminary step to investigate its commulation in the body tissues with repeated
1998 administration.
تتناول الرسالة
تحدٌد مهارات االستعداد للقراءة فى رٌاض االطفال عن طرٌق دراسة البحوث والدراسات السابقة التى تناولت االستعداد
للقراءة بوجه عام
2-تحلٌل أهداؾ رٌاض االطفال
3-االطبلع على االتجاهات الحدٌثة فى مجال تنمٌة االستعداد للقراءة
4- دراسة بعض الكتب طرق تعلٌم القراءة للمبتدبٌن

84

9261861

فعالٌة استخدام األلعاب اللؽوٌة فى تنمٌة بعض مهارات االستعداد
للقراءة فى رٌاض االطفال

 أحبلم بدوى السٌد، حفنى

أحبلم بدوى السٌد حفنى

:قنا

2002 5-  تحدٌد األهمٌة النسبٌة لمهارات القابمة وفقا ألراء الخبراء والمتخصصٌن فى هذا المجال.

85

9261954

الشعر فى كتاب البداٌة والنهاٌة البن كثٌر

 محمود أحمد ٌوسؾ، ابراهٌم

محمود أحمد ٌوسؾ إبراهٌم؛

:قنا

1999

تتناول الرسالة حٌاة ابن كثٌرحٌاته وعصره البداٌة والنهاٌة وصفه ومحتواه دراسة فى شعر البداٌة والنهاٌة

86

9262006

2001

تتناول الرسالة األهمٌةالنظرٌة تشمل محاولةإمكانٌة االفادةمن نموذج راش العادة تدرٌج بنود بعدى االستدالل العام
واالستدالل المنطقى االهمٌة التطبٌقٌة

87

9262081

استخدام نموذج راش لتطوٌر بعدى االستدالل العام واالستدالل
 محسوب عبدالقادر، حسن
المنطقى من بطارٌة االختبارات المعرفٌة العاملٌة
الضوى
محسوب عبدالقادر الضوى حسن
:قنا
Physiological studies on the antioxidative
responses and some related metabolities of
Alloma, Mohammed , Mohammed Mohammed Hussein
lupin sorghum plants grown under sea water
Mohammed Hussein Alloma
Qena:

دراسات اشعاعٌة على مفاصل رسػ الٌد فى بعض حٌوانات
.  المزرعة.مادح عادل عبد الرحٌم سعدان

88

9262510

89

9265857

EFFECT OF SALICYLIC ACID ON COPPER
TOXICITY OF SUNFLOWER PLANTS

9265858

Natural radioactivity of some iron ores in
Upper Egypt and their dose rates

9265859

Autonomic and peripheral )sensorimotor)
neuropathy in chronic liver diseases: clinical
and electrophysiological sutdy

Hassan Mohammed
El Nady Hussein

9265860

RABAH BELAMRI : REGARD BLESSE

Soleiman,Kamel
Mohammed

9270560

PROPOFOL VERSUS ISOFLURANE FOR
HYPOTENSIVE ANAESTHESIA IN MIDDLE
EAR SURGERY

ABADY, ABDELLAH
AHMED

9270796

ROLE OF INTERLEUKIN -6 IN
NEUTROPENIC CANCER PATIENTS

William, Iskander
Manal

90

91

92

93

94

كلٌة الطب البٌطزى؛

جامعة
جنوب
:الوادى

Qena:

Khaled Salah ElKhaled Salah El- dien Ibraheem
dien Ibraheem Ahmed Ahmed

Hassan Mohammed El Nady
Hussein

south valley- faculty of lettres

ABDELLAH AHMED ABADY

Manal William Iskander

High concentrations of salts disrupt homeostasis in water potential and ion distribution
2007 in plants

2005

االبقار, الجاموس, الحمٌر,حٌوان بالػ من كبل الجنسٌن هم الخٌول25أجرٌت هذه الدراسة على مفاصل رسػ الٌد فى عدد
.عٌنة لمفاصل رسػ الٌد من هذه الحٌوانات20 حٌوانات من كل فصٌلة كما تم تجمٌع5 وقد أستخدمت.الجمال,

complemenary biochemical and genetic approaches are being used to dissect the
2005 signaling network that regulates the innate immune response in plants

تعتبرقٌاسٌات النشاط االشعاعً الطبٌعً من الطرق المستخدمه حدٌثا فً استخراج الخامات ومعرفه درجه نقاوتها ومن
ناحٌه اخري فان تقدٌر نسب المواد المشعه الطبٌعٌه فً الخامات وحساب معدالت الجرعه ومخاطر التعرض لها احد
العوامل الهامه التً تتحكم فً مدي استخدام هذه الخامات فً التطبٌقات المختلفه

Qena:

2003

Sohag:

IS TO SYSTEMATICALLY DEFINE THE PREVALENCE OF PERIPHERAL OF
NEUROPATHY AND AUTONOMIC NEUROPATHY IN PATIENTS WITH CHRONIC
LIVER DISEASES TO CORRELATE THE SEVERITY OF NEUOPATHY WITH THE
2004 SEVERITY OF LIVER DISEASES

Qena:

La plupart des etudes concernant la litterature ecrite en langue francaise sont
consacrees principalement aux auteurs francais a leurs techniques et a leurs
2000 philosophies.

Sohag:

The surgical field in microsurgery of the middle ear must have good for surgery to be
performed to an adequate standard and to provide optimun operating condition for the
2005 surgeon .

Assuit:

Episodes of fever are common in patients treated with cytotoxic chemotherapy the
most important of many assocciated factors are episodes of neutropenia that usually
2004 occur after pulses of intensive cytotoxic chemotherapy.

95

96

9271137

Diagosis of Pulmonary Tuberculosis by
Polymerase Chain Reaction

Ahmed, Younis
Hussien Mahmoud

9271347

THE ROLE OF HELICOBACTER PYLORI IN
HYPEREMESIS GRAVIDARUM

Nour ,El-Dien
Mohammed

Mahmoud Ahmed Younis Hussien

Mohammed Nour El-Dien

Qena:

Recent years have witnessed agreat deal of interest in the nthesis and
characterization of transition metal comlexes containing bases as ligands due to their
2004 c for many actions.

99

9273407

south of valley-faculty of science

Aswan
:

El nessrab phosphate factory is of one of four in egypt in used for beneficiation of a
low grad phosphate ores using crushing and washing processes el nessrab factory is
situated on the eastern bank of the nile valley at el nessrab i .e bettween esna and
1999 edfu.

100

9273504

SYNTHETIC STUDIES ON QUINONES

Amin,Khaled Said

Amin Khaled Said

Qena:

The objective of the studies in the thesis involved the synthesis of some new classes
2000 of fused heterocyclic quinones strating with bromanil

9273527

KLINEFELTERS SYNDROME

ABDO,RAMADAN
SALEH

RAMADAN SALEH ABDO

ASSIU
T:

Many factors known to have an infuence on spermatogenesis that make the causes of
male infertility to evaluate one factor that is known to interfere with gametogenesis in
1996 fifferent ways is chromosomal aberration.

9273550

THE DAIGNOSTIC VALUE OF
MULTIFREQUENCY TYMPANOMETRY IN
CASES OF CONDUCATIVE HEARING LOSS
WITH NORMAL OTOLOGICAL PICTURE.

SHAHATE,
BADAWY AHME
DBADAWY

SOHA
G:

THE AIM OF THE WORK IS TO ESTABILISH DIAGNOSTIC VALUE OF MULTIPE
FREQUENCY TYMPANOMETRY IN ORE OPERATIVE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
OF CASES WITH CONDUCTIVE HEARING LOSS WITH NORMAL OTOLOGICAL
1998 PICTURE

9273605

HYDROGEOLOGICAL AND
HYDROGEOCHEOCHEMICAL EVALUATION
OF THE AREA BETWEEN QENA AND QUS
EASTERN DESERT EGYPT

MOHAMMED
,MAHMOUDAB DEL
MAWGOUD

QENA:

THE STEADY INCREASE OF THE POPULATION AND THE RAPID EXPANSION OF
THE NATIONAL ECONOMY IN EGYPT IN THE LAST FEW YEARS HAS BECOME
APROGRESSIVE VITAL PROBLEM WHICH REPRESENTS THE GREATER
CHALLENGE TO EGYPTS FUTURE AND COMPELLED THE EGYPTION
2005 AUTHORITIES FOR ESTABLISHMENT OF NEW SETTEMENTS.

104

9273633

SEISMIC WAVES STUDY AND ITS
APPLICATION FOR DEERMINTION OF THE
EARTHQUAKE PARAMETERS AT SOUTHEAST EGYPT

MOHAMED,MOHAM
ASWA
ED EL AMIN
MOHAMED EL AMIN MOHAMED, N:

EARTHQUAKE IS AGROUP OF WAVES PROPAGATING IN THE EARTH SET UP
BY ASUDDEN DISTURBANCE OF THE ELASTIC EQUILIBRIUM OF A PROTION OF
1995 THE EARTH

105

9273657

GEOLOGICAL AND RADIOMETRIC
INVESTIGATIONS OF ABU-BRUSH AREA
SOUTHEASTERN DESERT EGYPT

ABD - ELRAOUF ,
AHMED ABUALFETOUH

THE EGYPTION BASEMENT COMPLEX COVERS ABOUT ONE TENTH OF EGYPT
TOTAL AREA CROPPING OUT MAINLY IN THE EASTERN DESART SINAI AND AT
1995 THE EXTREME SW CORNER IN G.

106

9273695

107

9276098

102

103

Awatef Saad El-Dean Ahmed
Assran

Assuit:

ENVIROMENTAL STUDIES OF THE EFFECT
OF PHOSPHATE DUST AND PHOSPHATE
SLIME OF PHOSPHATE FACTORY DURING
DRESSING ON THE AREA SURROUNDING
Aimn Rashed
THE FACTORY
Mohamed

101

MOHAMED YOUSEF LAILA

STUDIES OF CHANGES IN LIPID PROFILE IN YOUNG AND OLD DIABETICS IS OF
UTMOST IMPORTANT REGARDING THE EARLY DIAGNOSIS AND
CONSEQUENTLY THE BETTER MANAGEMENT AND PROGNOSIS FOR
SUSPECTED CASES OF MYOCARDIAL INFARCTION AND OTHER DIABETIC
2005 COMPLICATION.

9271552

98

9271420

Saad, El-Dean
Ahmed Assran
Awatef

Sohag:

Nausea and vomiting )morning sickness) occur in alomest about 70% of all
pregnancies the typical onset is between 4-8weeks gestation continuing 14-16weeks
2005 )la vecchia et al 1994).

STUDY OF LIPID PROFILE IN YOUNG AND
DIABETIC PATIENTS
STUDIES ON COMPLEXES OF SOME
TRANSITION METAL IONS WITH )RBENZALDEHYDE) )0-OH-ACETOPHENONE)
ETHYLENEDIIMINE SCHIFF BASES

97

MOHAMEDو
YOUSEF LAILA

Sohag:

The aim of this work is the rapid diagnosis and to detect and to compare the specificity
and sensitivity of PCR for mycobacteria to traditional methods of diagnosis of
2003 pulmonary TB.

DBADAWY SHAHATE BADAWY
AHME

DEL MAWGOUD MOHAMMED
MAHMOUDAB

ABU- ALFETOUH ABD ELRAOUF AHMED

ASWA
N:

STUDIES ON THE OPTICAL POTENTIAL
HEMDAN,AMEL
AMEL MOHAMED HASSAN
ASWA
AND ITS APPLICATION
MOHAMED HASSAN HEMDAN,
N:
تطوٌر إدارة المدرسة الثانوٌة الزراعٌة فى ضوء مفهوم اإلدارة
بالتجوال
 سٌد أحمد عبدالجلٌل، أحمد
 سٌد أحمد عبدالجلٌل أحمد:أسوان

THESIS DEALS WITH THREE TYPES OF HEAVY ION ELASTIC SCATTERING AT
INTERMEDIATE ENERGIES THE FIRST TYPE IS O 16 + C12 AT 1503ME THE
1995 SECOND IS O16+SI28 AT THE SAME ENERGY
2004

108

9277258

HYBRID PENALTY PARTIAL QUADRATIC
INTERPOLATION TECHNIQUE AND IYS
APPLICATION FOR SOLVING OPTIMAL
CONTROL PROBLEMS

109

9277265

STUDIES ON POLY FUNCTIOALLY
SUBSTITUTED HETER AROMATICS

MOHAMED AHMED
,SALWA

MOHAMED AHMED SALWA

ASWA
N:

THE REACTIVITY OF ACID HYDRAZ such as cyanoacetohydrazide Ia AND
BENZOIC HYDRAZIDE iB TOWARD 2- ARYLHYDRAZOKETONES 2a-d in different
1997 reaction conditions were investigated

110

9277271

A STUDY OF SOME PHYSICAL
PROPERTIES OF CHALCOGENIDE GLASS
IN THE As-S SYSTEM

ADNAN, ELNEMR
MOHAMED

ELNEMR MOHAMED ADNAN

QENA:

STUDING OF COMPOSITION STRUCTURAL AND THERNAL TRANSFORMATION
PROPERTIES OF AS- DEPOSITED FILMS OF DIFFERENT COMPOSITIONS USING
2004 EDX XRD AND DTA.

111

9277275

THE EFFECT OF SUGGESTED PROGRAM
FOR DEVELOPING SOME BASIC READING
SKILLS OF PRIMARY STAGE PROSPECTIVE SOLHY ,ABDELLAH
TEACHERS
TELEBA ANTAR

ANTAR SOLHY ABDELLAH
TELEBA

QENA:

RESEARCH INTO READING IN ENGLISH AS A SECOND OR A FOREIGN
LANGUAGE )LEWKOWICZ 1988 HAYES 1988 NORRIS SIMONS 1989 ANDERSON
1990 CARVER 1992 CORNISH 1992 GRANT 1984 MOHARAM 1997) HAS SHOWN
THAT READING IS NOT THE STEP PROCESS OF BUILDING UP LETTERS INTO
2001 WORDS

112

9277279

SOME OF PHYSICAL PROPERTIES OF
CHALCOGENIDE Ge-Sb-Se alloy system

Sodky hamed mohamed abu laila

sohag:

the calaculated values of the paramrter r which determined the deviation from
1995 stochimery have confirmed that the prepared compositions were non- stoichiometric

113

114

9277282

9277289

115

9277359

116

9277364

THE EFFECT OF A SUGGESTED PROGRAM
IN LISTENING AND SPEAKING SKILLS ON
DEVELOPING THE ORAL COMMUNICATIVE
AND THEIR ATTITUDES TOWARDS THE
TRAINING PROGRAM
EFFICACITE D EMPLOI D UN PROGAMME
BASE SUR LE MODELE DE ‖MOIRAND‖
POUR DEVELOPPERLES COMPETENCES
DE LA LECTURE SILENCIEUSE CHEZ LES
ETUDIANTS DE DEPARTEMENT DE
FRANCAIS AUX FACULTES DE PEDAGOGIE

MOHAMED, ELSAGHEER ALAA

ALAA MOHAMED EL- SAGHEER

ASWA
N:

THE STUDY OF OPTIMIZATION THEORY IS VERY ATTRAVTIVE BECAUSE OF ITS
VERY WIDE FILD OF APPLICATION OPTIMIZATION PROBLEMS ARISE IN
OPERATION ECONOMICS AEROSPASE PURE GEOMETRY PHYSICS CONTROL
1996 THEORY CHEMICAL ENGINEERING AND IN MANY OTHER SUBJECTS.

ABU LAILA, SODKY
HAMED MOHAMED

ISMAIL,HASSANHAL
A
HALAISMAIL,HASSAN

MOHAMMED
,HAMDAN ELNAKIB DOAA

THE MAIN OF THE PRESENT STUDY WAS TO INVESTIGATE THE EFFECT OF A
PROGRAM IN LISTENING AND SPEAKING SKILLS ON DEVELOPING THE ORAL
COMMUNICATIVE PERFORMANCE OF FIRST YEAR EFL STUDENTS

SOHA
G:

DOAA MOHAMMED HAMDAN EL- SOHA
NAKIB
G:

دور العرب فىالدولة العباسٌة منذ قٌامها حتى انتهاء عصرها األول
أحمد محمد أحمد,إبراهٌم
 أحمد محمد أحمد إبراهٌم:سوهاج
A STUDY OF THE TRANSLATIONS OF W-HAUDEN WITH REFERENCE TO HIS
SAIED, AHMED
ENGLISH IMAGE IN THE THIRTIES
ALI,MOHAMED
,MOHAMED SAIED AHMED ALI
QENA:

LA LECTURE OCCUPE UNE PLACE CENTRALE DANS LE PROCESSUS DE
2005 APPRENTISSAGE D UNE LANGUE ETRANGERE

1997

تتناول الرسالةعلى دراسة أثر الصراعات القبلٌة والفرق الدٌنٌة فى الحكم االموى خبلل القرن االول الهجرى
الصراعات القبلٌة واالقلٌمٌة
الفرق الدٌنٌة وثوراتها االموٌٌن

1995
تتناول الرسالة
أن هناك عبلقة سلبٌة بٌن اندماج أعضاء البناء االجتماعى فى النشاط الصناعى تؽٌر النظرة إلى االرض والعمل العمل
الزراعى
هناك عبلقة اٌجابٌة بٌن تؽٌر النشاط االقتصادى الفراد مجتمع البحث وبٌن القٌم االستهبلكٌة التى ٌتبناها هإالء االفراد
هناك عبلقة اٌجابٌة بٌن دخول الرٌفٌن فى مجال العمل الصناعى وتؽٌر القٌم الخاصة بالزواج مثل اختٌار شرٌك الحٌاة والسن
المناسب للزواج

117

118

119

9277366

9277377

9277385

تؽٌر القٌم فى الرٌؾ المصرى
HIGHLIGHTS ON THE NATURE
PETROGRAPHY AND GEOCHEMISTRY OF
SOME ROCK UNITS INCORPORATED IN
ATALILA SHEAR ZONE CENTRRAL
EASTERN DESERT EGYPT

األندفاع-مستوٌات تجهٌز الملومات وعبلقتها بؤسلوب التروى

 نسرٌن صبلح، مصطفى

ABBAS, AHMED
HASSAN HESHAM

نسرٌن صبلح مصطفى

HESHAM ABBAS, AHMED
HASSAN

سحر محمود محمد عبدالبله

:قنا

QENA:

:سوهاج

2005

هناك عبلقة سلبٌة بٌن اشتؽال الرٌفٌن بالمشروعات الصناعٌة وتؽٌر نظرتهم الى القٌم القرابٌة واالسرٌة

THE PRECAMBRIAN ROCKS EXPOSED AT WADI ATALLA AREA COMPRISE AN
ULTRABASIC- BASIC ASSOCIATION DOKHAN VOLCANICS FAWAKHIR GRANITE
1999 HAMMAMAT SEDIMENTS AND POST HAMMAMAT FELSITES

على المستوى النظرىالتحوالت المعرفٌة التى تتجه إلى االهتمام بالمستوى الذى ٌعالج عنده المادة بمعرفة المتعلم: تتناوالرسالة
وكما تتضح أهمٌة الدراسة فى مواكبتها للتطورات التعلٌمٌة الحدٌثة وبحث االسباب والعوامل المإدٌة إلى نسٌان وفقد
2006
المعلومات تؤكٌدها على أن المستوى الذى تعالج به المعلومات ٌلعب دورا هاما االحتفاظ بتلك المعلومات

120

9277402

MICROSTRUCTURE AND SOME OF
PHYSICAL PROPERTIES OF
CHALCOGENIDE Ge-In-SeSYSTEM

ASRAN, ABD ALLAH
ABD EL- RAHIM EL- NASSAR ASRAN ABD ALLAH
ASSAL NASSAR
ABD EL- RAHIM EL- ASSAL

SOHA
H:

THE ANNEALING PROCESSES AT TEMPERATURES EQUAL TO OR HIGHER
THAN THE GLASS TRANSITION TEMPERATURE WAS FOUND TO HAVE
2003 APRONOOUCED EFFECT ON ALL THE INVESTIGATED PHYSICAL PARAMETERS
تعد الدراسة الحالٌة محاولة على أحد االنشطة العقلٌة المعرفٌة وهو (النشاط الخٌالى) الذى ٌعد هو الركٌزة:تتناول الرسالة
االساسٌة لبلبتكار

121

9277403

بعض أنماط السلوك الخٌالى وعبلقتها بالتفكٌر االبتكارى لدى
طبلب التعلٌم الثانوى الفنى الصناعى بمحافظة قنا

 عصام على، الطٌب

أهمٌة عٌنة الدراسة التى تمثل مرحلة تعلٌمٌة (الثانوى) ٌعتبرها علماء النفس والتربٌة من أهم المراحل التعلٌمٌة التى ٌمر بها
الطالب
تتناول نوعٌة هامة من أنواع التعلٌم والتى تمثل الفنى الصناعى
2001

عصام على الطٌب

122

9277424

123

9277426

OPTICAL ELECTRICAL AND STRUCTURAL FOAD ABDPROPERTIES OF As-Te-Ga
ELHADY ABDABD- ELSALAM FOAD ABDCHALCOGENIDE SYSTEM
ELSALAM,
ELHADY ,
دراسة مقارنة لنظام إعداد معلمات رٌاض االطفال فى جمهورٌة
مصر العربٌة والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وانجلترا
 رانٌا كمال أحمد، محمد

124
125

9277439
9277453

DETERMINATION OF TRACE ELEMENTS IN AHMED, SOLIMAN
ASWA
CEMENT
OMAR
OMAR AHMED SOLIMAN
N:
الحدٌث النبوى فى تفسٌر الفخر الرازى
 اسماعٌل فهمى، عبدالبله
 اسماعٌل فهمى عبدالبله:سوهاج

126

9277474

شعر أبى حسن التهامى

 محمود على، عبدالناصر
عبدالمعطى

9277491

,AHMED MOHAMMED AHMED
NOUR

128

9277532

EFFECT OF SOME PESTICDES ON THE
MYCOFLORA OF SOYBEAN SEEDS AND
PRODUCTION OF LIPASE AND PROTEASE
ENZYMES

ABDEL- RAHMAN SOLIMAN
SALEEM

129

9277540

الزخارؾ على الفنون التطبٌقٌة والعمابر االٌوبٌة بالقاهرة

9277611

تطوٌر االشراؾ الفنى فى مدارس التربٌة الخاصة بجمهورٌة مصر
العربٌة فى ضوء االتجاهات العالمٌة العصرٌة

130

131

132

9277641

9277653

الشعر العذرى

ABDEL- RAHMAN
SOLIMAN SALEEM

 عبدالناصر محمد، حسن

 بدرى أحمد أبوالحسن، على

 ناصؾ شاكر سٌد، محمود

THE RELATION BETWEEN BODY MASS
INDEX AND LEFT VENTRICULAR MASS
AND CARDIAC OUTPUT IN PATIENTS WITH ABAS, MAHMOUD
CHRONIC HYPERTENSION
DOAA

:سوهاج

:سوهاج

FLIGHT ACTIVITY OF NOCTURNAL AS
IMDICATED BY TWO LIGHT TRAPS AT TWO MOHAMMED
DIFFERENT AREAS IN QENA
AHMED
GOVERNORATE EGYPT
NOUR,AHMED

127

QENA:

عبدالناصر محمد حسن

بدرى أحمد أبوالحسن على

ناصؾ شاكر سٌد محمود

DOAA ABAS MAHMOUD

THE EFFECT OF GA CONTENT ON THE STRUCTURAL OPTICAL AND
ELECTRICAL PROPERTIES OF AS-TE-GA CHALCOGENIDE THIN FILMS WAS
STUDIES THE COMOSITIONS OF THE USED ALLOYS WERE AS30 TE70-X GAX
1999 WHERE X=0.5 1 3 6 AND 10 AT % FURTHERMORE
2006

CEMENT IS HYDRAULIC INORGANIC BINDER IT IS IMPORTANT MEMBER OF
THE BULDING MATERIALS FAMILY DUE ITS BINDING PROPERTIES BIDING
1996 MATERIALS HAVE ADHESIVE AND COHESIVE )CEMENTITIOUS) PROPERTIES
ٌتناول تفسٌر االحادٌث عن الرسول (ص) عن الفخر الرازى

1996

تتناول الرسالة دراسة الحٌاة االدبٌةالن ترث امة ٌعد خبلصة ماتملكه من ماضى وفكر وعبقرٌات أجٌال مضت وتركت من
.رصٌدها للخلؾ ماٌمكنه أن ٌحتفظ به وٌرعاه وٌنمٌه وٌعد اساسا ٌبنى علٌه مقومات حٌاته

QENA:

IT SHOULD POINTED OUT THAT VERY LITTLE IS KNOWN ABOUT THE FLIGHT
ACTIVITY OF NEUROPTERA IN VARIOUS PARTS OF THE WORLD MOREOVER IN
UPPER EGYPT )QENA( IN PARTICULAR NO WORK ON THE FLIGHT ACTIVITY OF
1996 NEUROPTERA HAS BEEN DONE

QENA:

SOYBEAN(GLYCINE MAX L MERR)) IS ONE OF THE MOST IMPORTANT WORLD
OIL SEED CROP THE WORLD PRODUCTION IN 1993 WAS ABOUT 111.01
MILLION METRIC TONS THE MAJOR PRODUCING COUNTRIES ARE THE UNTIED
1995 STATES ARGENTINA BRAZIL...

:سوهاج

:أسوان

:سوهاج

SOHA
G:

1995

تتناول الرسالة الحدٌث عن الفنون التطبٌقٌة من الخزؾ والفخاروالخشب والعاج والمعادن والنسٌج والزجاج والحجر والرخام
. وتتكلم أٌضا عن المنشآت الدٌنٌة التعلٌمٌة والدارس وضرٌح االمام الشافعى وضرٌح الخلفاء العباسٌن

تتناول الدراسة أهمٌة التربٌة الخاصة التى تهدؾ إلى تقدٌم الرعاٌة التعلٌمٌة والتربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة المناسبة للتبلمٌذ
المعوقٌن لذا قام الباحث بالقاء الضوء على واقع االشراؾ الفنى بمدارس فصول التربٌة الخاصة وتبصٌر القابمٌن باالشراؾ
1996
.الفنى والمسبولٌن عن التربٌة الخاصة بؤهم المشكبلت التى تحول أهداؾ االشراؾ على المدارس
تتناول الرسالة

1995

عن المرأة مبلمحها كما ٌصورها الشعر العذرى ومن ناحٌة الجنالوالتٌه والعفة والطهر وٌتكلم أٌضا عن العناصر
الموضوعٌة فى الشعر العذرى من حٌث توحد المحبوبة والوفاء الكتمان و الخضوع وٌتحدث أٌضا عن الحب اآللهى
. وظهوره فى المجتمع االسبلمى

STUDING THE LIPID PROFILE AND ECHOCARDIOGRAPHIC CHANGES IN OBESE
HYPERTENSIVE PATIENTS IN OUR LOCALITY DETERMINING THE PREVALENCE
2003 OF LVH IN THIS GROUP OF PATIENTS
THE AIMS OF THE PRESENT STUDY ARE:

TO INVESTIGATE THE EFFECT OF SUGAR CANE CULTIVATION ON THE
DISTIBUTION OF AQUATIC WEEDS IN IRRIGATION AND DRAINAGE CANALS IN
ASWAN GOVERNORATE

133

9277686

EFFECT OF CULTIVATION ON AQUATIC
PLANTS IN CANALS IN UPPER EGYPT

BAYOUMI, ABDELFREED IBRAHIM

IBRAHIM BAYOUMI ABDELFREED

ASWA
N:

2001

TO DEFINE PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF THESE WEEDS
2001 HABITATS.

تتحدث الرسالةعن قٌام مملكة البلؽار االولى وعبلقاتها البكرة بالشعوب الجاورة الملك كوبرات وظهور مملكة بلؽارٌا القدٌمة
الخان أسباروخ وظهور مملكة البلؽار االولى -عبلقة البلؽار البكرة بالخزر والروس.

ASWA
N:

IBRAHIM BAYOUMI ABDELFREED

أحمد محمود محمد أحمد أبو
حرام.

1999

MIGHT BE USED IN VARIOUS PROBALE APPLICATION THUS METHINE CYANINE
DYES IN PARTICULAR HAVE MANY VITAL APPLICATION WIDESPREAD AND
PREVELANT USES IN MANS LIFE OF DIFFERENT FIELDSTHE SYNTHESISED
2002 DYES UNDER INVESTIGATION

THE EARLIER MICROPALEONTOLOGIC BIOSTRATIGRAPHIC AND
LITHOSTRATIGRAPHIC INVESTIGATIONS OF THE AREA UNDER
1996 CONDIDERATION AND ITS ENVIRONS WERE INCULDES IN THE WORKS
تتناول الرسالة :

BAYOUMI, ABDELFREED IBRAHIM

ASWA
N:

QENA:

EFFECT OF CULTIVATION ON AQUATIC
PLANTS IN CANALS IN UPPER EGYPT

/مملكة البلؽار األولى‖‖1025-679

9277686

133

9277728

134

AHMED MOHAMED ABD EL؛MOTALEB

ABD ELMOTALEB،AHMED
MOHAMED

SYNTHESIS SPECTRAL
SOLVATOCHROMIC BEHAVIOURS AND
ACID - BASE PROPERTIES OF SOME NEW
 (CYANINE DYES DERIVED FROM 4)1PHENACYL PYRIDINIUM )QUINOLINIUM OR
ISOQUINOLINIUM -4)1( YL SALTS

9277742

HESHAM AHMED HUSSEIN
ISMAIL

ISMAIL,HESHAM
AHMED HUSSEIN

MICROPALEONOTOLOGY AND
‖BIOSTRATIGRAPHY OF ‖SUDR‖ ‖ESNA
FORMATIONS AT WADI EL TARFA SOUTH
GALALA EGYPT

9277824

135

136

بعض الدروس النحوٌة بطرٌقة جدٌدة ٌمكن أن تفٌد المتعلم والمعلم والمعلم فى دراسة مادة النحو
ٌرشد القابمٌن على العملٌة التعلٌمٌة وتعلٌم اللؽة العربٌة إلى نموذج جذاب وشٌق للتبلمٌذ2-
ٌ .فٌد القابمٌن على العملٌةالتعلٌمٌة فى استخدام نموذج مٌرل  -تنٌسون فى تدرٌس المواد المتخلفة ومنها اللؽة2004 3-

THE AREA OF STUDY NORTH DINEIBIT EL - QULEIB AREA FORMS APART OF
1997 THE BASEMENT COMPLEX OF THE SOUTHERN EASTERN DESERT
تتناول الرسالة

تحلٌل شعر االطفال حٌث له أهمٌة كبٌرة فى معرفة ماٌسهم به فى خدمة االؼراض التربوٌة والتعلٌمٌة .شعر االطفال من
الممكن أن ٌكون وسٌلة تعلٌمٌة تربوٌة وتثقفٌة.لذا ٌعالج هذا البحث أشكال التعبٌر االدبٌةالمعدة لبلطفال.

1997

our study on brucellosis in the upper egypt included
1989 1232,560,720slaughtered,camels,baladi.

سوهاج

Qena:

سوهاج
assiut
univer
sity:

محمود هبلل عبدالباسط عبدالقادر

عبدالقادر  ،محمود هبلل
عبدالباسط

HAMID,ABDEL
,ABDEL HAMID SAAD ABDEL
HAMID SAAD ABDEL HAMID

صبرى خالد عثمان أحمد

أثر استخدام نموذج مٌرل -تنٌسون فى تدرٌس المفاهٌم النحوٌة على
التحصٌل واالحتفاظ بالمادة المتعلمة لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى
االعدادى
GEOLOGY OF THE AREA NORTH DINEIBIT
EL- QULEIB SOUTHEASTERN DESERT
EGYPT

القٌم التربوٌة المتضمنة فى شعر االطفال فى مصر فى الربع االول
من القرن العشرٌن
أحمد  ،صبرى خالد عثمان
studies on brucellosis in farm animals at assiut
province with special refrence to different
helmy saddek ali
methods of diagnosis
mohamed.
;fac.vet.med

9277835

137

9277854

138

9277862

139

9278246

140

ٌوجد بالرسالة ملخص باللؽة العربٌة ٌحتوى على(أن الهدؾ من هذا البحث هو عقد المقارنة بٌن طرٌقة الربط فقط والربط
والحقن معا فى عبلج دوالى المرىء النازفة من حٌث الكفاءة والمضاعفات المصاحبة .
وقد أجرى البحث على 34مرٌض ٌعانون من نزٌؾ بسبب دوالى المرىءوتم تقسٌم المرضى إلى مجموعتٌن :
)والتى عولجت بالربط فقط(المجموعة األولى )(1
).والتى عولجت بالربط والحقن معا(المجموعة الثانٌة )(2
وقد استنتج البحث أن:

طرٌقة الربط والحقن معا (الطرٌقة الثانٌة)لم تقدم أى فابدة على الطرٌقة األولى (طرٌقة الربط فقط)من حٌث تقلٌل عدد*
.الجلسات المطلوبة للقضاء على دوالى المرىء أو الوقت المطلوب للعبلج أو التكلفة
ولهذا فلم ٌتم استحسان طرٌقة الربط والحقن معا وتظل طرٌقة ربط دوالى المرىءفقط هى الطرٌقة المثلى لعبلج دوالى*
).المرىء النازفة Sohag: 2003 .

Usama Abdou abd-El Rahim
Ismail,

Ismail,Usama Abdou
abd-El Rahim.

Endoscopic Ligation Versus Sclero- Ligation
for Management of Bleeding Esophageal
Varices

9278583

141

تتناول الرسالة الحوادث التى تهدد آالؾ االشخاص كل ٌوم وتهدم كثٌرا من المنازل رؼم كل ذلك التربٌة األمانٌة لم تلق
اهتمام كافى فى تدرٌس االقتصاد المنزلى بالمدارسلذا تناول البحث تعرٌؾ تلمٌذات الصؾ الثالث االعدادى معلومات عن
االمان واتجاهات موجبة نحو االمان بالمنزل
ٌمكن أن ٌنمى مفاهٌم االمان لدى تلمٌذات عٌنة البحث مما ٌإدى إلى العٌش فى سبلم1997 2-
GROUDWATER IS THE ESSENTIOAL SOURCE OF IN THE ARID AND SEMIARID
REGIONS WHERE THE SURFACE WATER IS VERY LIMITED OR NEARLY
1999 SCARCE
تتناول الرسالة

برنامج مقترح للتربٌه األمانٌة فى االقتصاد المنزلى وأثره على
تحصٌل واتجاهات تلمٌذات الصؾ الثالث االعدادى
أحمد  ،لمٌاء شعبان
سوهاج :لمٌاء شعبان أحمد
HYDROGEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL
STUDIES FOR THE EVALUATION OF
GROUND WATER AQUIFER IN WADI EL
HAMDAN, ALI
Aswan
SAAIDA IDFU ASWAN EGYPT
MOHAMED ALI
Ali mohamed ali amdan
:

9278667

142

9278673

143

حاجة التعلٌم الدٌنى للتطوٌر بما ٌتناسبمع المكانة العلمٌة االسبلمٌة
البحث فى أسباب شكاوى الطبلب االزهر مما ٌترتب علٌها من ضعؾ مستوى خرٌجى هذه المرحلة.
محاولة عبلج قصور مسببات الشكاوى حتى ٌمكن أن تصل الباحثة بهذا البحث إلىوضع تصور فى شكل البحة تنفٌذٌة ٌتحقق
من خبللها أهداؾ الدراسة
1995

أسوان

سهام العرباوى مهدى بحٌرى

مشروع مقترح لتطوٌر بعض جوانب البلبحة التفٌذٌةللمعاهد
بحٌرى ،سهام العربالوى مهدى الثانوٌة االزهرٌة

9278691

144

145

9278697

146

9278711

موقؾ الصحافة الٌومٌة من مشكبلت مجتمع صعٌد مصر

 سمٌرة وزٌرى، اسماعٌل

سمٌرة وزٌرى اسماعٌل

147

9278739

رسوم االطفال وعبلقتها بقدراتهم المعرفٌة

 ضحى عبدالبدٌع، أحمد

ضحى عبدالبدٌع أحمد

148

9278756

.ًدراسات فً التارٌخ االمرٌك

دسوقً ؛ ناهد ابراهٌم

149

9278785

150

9278811

151

152

9278819

9278934

OUR AIM IN THIS RESEARCH IS TO CHARACTERIZE DISTRIBUTIONS OF
PARTICULAR IMPORTANCE BASED ON RECURRENCE RELATIONS FOR
MOMENTS AND CONDITIONAL MOMENTSOF OF GENERALZED ORDER
2002 STATISTICS

CHARACTERIZATIONS BASED ON
RECURRENCE RELATIONS FOR MOMENTS KHALAF,MOHAMED
OF GENERALIZED ORDER STATISTICS
FAWZY
MOHAMED FAWZY KHALAF

SYNTHESIS AND PHYSICO- CHEMICAL
PROPERTIES OF SOME AZO COMPLEXES
AND CHEMICAL KINETICS OF THEIR
REACTION WITH PEROXO REAGENTS

صنج السكة االسبلمٌة فى العصر الفاطمى بمصر

ENVIRONMENTAL GEOLOGY AND
NATURAL RESOURCES OF WADI ZEIDUN
AREA EASTERN DESERT EGYPT
ORE MICROSCOPY GEOCHEMISTRY OH
HOST ROCKS AND CONCENTRATION
PATTERNS OF GOLD AND ASSOCIATED
ELEMENTS MARAHIQ GOLD MINE
SOUTHERN EASTERN DESERT EGYPT

ADAM, MOHAMED
SHAKER SAYED

:سوهاج

1996

:سوهاج
االسكندر
ًناهد ابراهٌم دسوق
.ٌة

2001

Mohamed shaker sayed adam

:سخاشل

كما تلقى الدراسة الضوء على أهمٌة التحقق من صبلحٌة مقٌاس ‖ستانفورد بٌنٌه‖ الصورة الرابعة كؤداة ذات مصداقٌة عالٌة
 عاما15سنوات5 وتحاول االستفادة منه خبلل معرفة العبلقة بٌن القدرات المعرفٌة وبٌن رسوم االطفال من سن

1998

Thesis studies the synthesis characterization and physico-chemical properties of
some novel azo amino acid fe(11) complexes as well as the chenical kineties of their
1997 reaction with peroxo reagents (hydrogen peroxide)
: تتناول الرسالة

دار العٌار وأثرها فى الحٌاة االقتصادٌة فى العصر الفاطمىوالصنج الزجاجٌة واالدارة،الحٌاة االقتصادٌة فى العصر الفاطمى
المالٌة فى العصر الفاطمى بمصر ومعرفة طرق صنج السكةوالدراسة االثرٌة الفنٌة فى عصر الخلفاء

 أسامة أحمد مختار، مصطفى
حسن

WADI ZEIDUN AREA WHICH LIES TO THE SOUTHEAST OF QENA CITY IS
CHOSEN FOR THE PRESENT ‖ENVIRRONMENTAL BASE LINE STUDY‖ AIMING
TO DELINEATE BASIC INFORMATIONS ABOUT THE LOCALITY WHICH ARE
NECESSARY FOR ITS DEVELOPMENT AND PLANNING FOR ESTABLISHING
2001 NEW AGRICULTURAL

AHMED,RAAFAT
MAHMOUD

RADY, ASHRAF
EMAM ABDEL

تهدؾ الرسالة إلى أى مدى اهتمت الصحؾ الٌومٌة بقضاٌا ومشكبلت مجتمع الدراسة وشكل تناول الصحؾ الٌومٌة
لموضوعات المجتمع ما تقوم به الصحؾ الٌومٌة فى معالجة الموضوعات واشباع الحتٌاجات االفرادواالسباب المختلفة
.لزٌادة فاعلٌة الصحافة فى أداء دورها نحو المجتمع
تتناول الراسة الحالٌة من الدراسات العربٌةالقلٌلة التى تحاول أن تتعرؾ على طبٌعة العبلقة بٌن رسوم االطفال وقدراتهم
العرفٌة

ASHRAF EMAM ABDELRADY

ASWA
N:

WADI MARAHIQ AREA LIES IN THE SOUTHERN EASTERN DESERT OF EGYPT
BETWEEN LATITUDES 22 26 AND 22 35 N AND LONGITUDES 33 23 AND 33 31 E
1999 237 KM SOUTH- EAST OF ASWAN TOWN
تتناول الرسالة
محاولة رفع مستوى كفاءة التعلٌم الثانوى الصناعى بالقلٌم جنوب الوادى من خبلل النهوض بقٌاداته التربوٌة والقٌادٌة التى
.تسهم فى تحقٌق التنمٌة الشاملة

153

9278938

القٌادة التربوٌة بالتعلٌم الثانوى الصناعى فى ضوء االتجاهات
المعاصرة

154

9278967

السفارات بٌن آل سامان وملوكا الصٌن

عبلء محمد مبارك محمد

عبلء محمد مبارك محمد

قنا

2001

اخضاع السلوك االدارى للمدٌرٌن داخل المدارس الثانوٌة الصناعٌة للبحث والدراسة من وجهة نظر العاملٌن ودراسة
العوامل المرتبطة بهذا السلوك االدارى ٌعد ذو أهمٌة خاصة تدفع بالعمل التربوى وٌتم فى ضوء نتابج الدراسة تبصٌر
.المدٌرٌن باالسالٌب القٌادٌة المرؼوبة بمعرفة نمط مدٌرهم وكٌفٌة التعامل معه

 عبدالفتاح صابر، اسماعٌل

عبدالفتاح صابر اسماعٌل

:سوهاج

1999

تتناول الرسالة العبلقات بٌن الصٌن ودار االسبلم ومحاوالت العرب فى طرق أبواب الصٌن والصبلت التجارٌة مع الصٌن
ثم تتناول الرسالة السفارات بٌن الصٌن والعرب فى صدر االسبلم فى عهد الخبلفة االموٌة والعباسٌة والنفوذ السامانى وصلة
آل سامان بالصٌن

9278973

RESPONSE OF SOME SORGHUM
CULTIVARS TO SALT AND HORMONAL
TREATMENT

ABDELLATEF,ARAFAT
ABDEL - HAMED

156

9279004

DETERMINATION OF THE NEUTRON PROTON TRIPLET SCATTERING LENGTH

ALY, KHALED
MOHAMED AHMED

157

9279032

155

أسلوب االستفهام فى دٌوان الحطٌبة

 ؼنى ابراهٌم حسن، ابراهٌم

TO OVERCOME THE PROBLEMS ARISED FROM SALINITY ON THE PLANT
GROWTH CONSIDERABLE EFFORTS HAVE BEEN DIRECTED BY PLANT
BREEDERS AND PHYSIOLOGISTS TOWARD DEVELOPING CULTIVARS AND
AGRO- MANGEMENT TECHNIQUE TO IMPROVE GROWTH AND YIELD OF
2002 CROPS UNDER SALINE CONDITITIONS

Khaled mohamed ahmed aly

ؼنى إبراهٌم حسن ابراهٌم

sohag:

.سوهاج

NUCLEON-NUCLEON SCATTERING LOW ENERGYN PARAMETERS TRIPLET
SCATTERING LENGTH PHASE SHIFTS FROM FACTORS RADIAL DEUTERON
2004 WAVE FUNCTIONS
تتناول الرسالة

1996

157

9279032

158

9279049

أسلوب االستفهام فى دٌوان الحطٌبة
SYNTHESIS AND REACTION OF SOME
SYNTHESIS AND REACTION OF SOME
PYRAZOLIDINE- 3,5- DONE DERIVATIVES

 ؼنى ابراهٌم حسن، ابراهٌم

YOUNES,SABRY
HAMDY HAMED

ؼنى إبراهٌم حسن ابراهٌم

.سوهاج

1996

دراسة السلوب االستفهام فى شعر الحطٌبة حٌث أنه من االسالٌب االنشابٌة النه ٌتمٌز بوفرة معانٌه وتعدد أداوته وتنوعها
. وٌتعلق باختٌار شعر الحطٌبة دون عن ؼٌره من الشعراء النه ٌتمٌز بالشعر الراقى الفصٌح

THE REACTION OF 1- PHENY 1-3 PYRAZOLIDINEDIONE(1) WITH CARBONY
1998 COMPOUNDS N- BROMOSUCCINIMIDE BROMINE

SABRY HAMDY HAMED YOUNES

تتناول الرسالة التؽٌرات الصوتٌة ذات الوظٌفة الداللٌة من حٌث صٌػ تؽٌرت أوزانها الصرفٌة نتٌجة لتؽٌر أبنٌتها
159

9279070

160

9279099

161

9279119

سورة المابدة

محمد محمود محمد،على

EFFECT OF PLASMA CARBONITRIDING ON ABED ELRAHMAN,
PHYSICAL PROPERTIES OF 304
AHMED MOHAMED
STAINLESS STEEL AND 1050 ALUMINIUM
MOHAMED

‖‖دٌوان االعشى دراسة لؽوٌة

،محمد محمود محمد على

Ahmed mohamed mohamed
mohamed abed

 ٌسرى محمد محمود، سلٌمان

ٌسرى محمد محمود سلٌمان

HAMODA,
METWALLY SAYED
METWALLY.

FACULTY OF VETERINARY
MEDICINE,

khaled mohamed
hassanein.

fac.vet.med.

162

9279468

studies on funciisolated from some food
components/

163

9279526

STUDIES ON RINDERPESt LIKE DISEASES
AND THEIR CAUSES

164

9279527

165

9279564

166

9279585

االستبصال الجزبى للكبد واستبصال الحوصلة المرارٌة مع جزء
.من الكبد فى الكبلب
/محمد محمد عبد الحفٌظ
,كلٌة الطب البٌطرى
SOME ANATOMICAL STUDIES ON
SYSTEMA DIGESTORIUM OF CAMELUS
ABRAHIM,SAMAIL
DROMEDARIUS.
ABDEL AZIZ..
faculty of veterinary medicine,
ABDEL MONEIM,
MOHAMED EL
nervi spinales of camelus dromedarius/
MOHREZY.
faculty of veterinary medicine,

167

9280826

STUDIES ON THERESIDUES OF SOME
hassan mohamed
ANTIPI OTICS AND SULFA DRUGS IN EGGS. gad el-rab.

168

9280836

MINERAL NUTRITION OF SEEDINGS OF
TWO DESERT PLANTS : SOLENOSTEMMA
ARGHEL AND BALANITES AEGYPTICA

169

9280842

170

171

9280845

9280895

MOHAMED,AMAL
ALY AWADALLAH

fac.med.vet;

Amal aly awadalla mohamed

KARRAM,
studies on fluorosis in goats in assiut province/ MAHAMED HASSAN. faculty of veterinary medicine,
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PROSTATIC
DISEASES IN THEDOG WITH SPECIAL
REGARD TO ULTRASONOGRAPHIC
safwat el-mokhtar
GUIDED NEEDLE BLOPSY.
mohamed ali.
fac.vet.med;

استخدام المدخل البٌبى فى تدرٌس الجؽرافٌا لطبلب التعلٌم الثانوى
االزهرى وأثره على تنمٌة بعض المفاهٌم البٌبٌة واتجاهاتهم نحو
البٌبة

:قنا

sohag:

سوهاج
ASSIU
T
UNIVE
RSITY
:
assiut
univer
sity:

جامعة
:اسٌوط
assiut
univer
sity:
assiut
univer
sity:
assiut
univer
sity:

ASWA
N:
assiut
unvers
ity:
assiut
univer
sity:

:سوهاج

1995

.صٌػ تؽٌرت اشتقاقاتها نتٌجة لؽٌر أبنٌتهاوتتناولها من حٌث اللؽة واالدؼام والتفخٌم والقلقة

THE PRESENT WORK AIMS TO PROVIDE NEW INSIGHT INTO THE PROCESS OF
CARBONITRIDING THROUGH A SYSTEM STUDY OF CARBONITRIDING OF AISI2000 304 STAINLESS STEEL BY RF PLASMA IN A PRESSURERATIO
تتناول الرسالة

1997

الدراسة الصوتٌة ٌتناول التصرٌع والترصٌع والتقطٌعوالمجانسة الصوتٌة بٌن نهاٌتى شطرى البٌت تناولت الدراسة الصرفٌة
.تتناول االفعال من حٌث الداللة الزمنٌة وداللة البنٌة الشكلٌة

THE DEGREE OF EXPOSURE OF DUCKS TO ADENO 127 AND FOWL
ADENOVIRUS(CELO) IN EGYPT WERE STUDIED VIROLOGICALLY AND
1988 SEROLOGICALLY.
in this study trials have been done to evaluate the incidennce of ibr-virus infectthon
1989 among farm animals.

1992

كٌلو جرام21  الى8  كلبا بالؽا من كبل الجنسٌن وكانت اوزان هذه الحٌواناتتتراوح ما بٌن28اجرى هذا البحث على عدد
وقسمت هذه الكبلب الى اربع مجموعات متساوٌة وخضعت المجموعتان االولى والثانٌة الى استبصال جزبى للكبد بنسبة,
.40%,30%

this work was carried out on eight adult healthy camels (camelus dromedarius)
1983 ranging from 8-12 years old.

1983 this work was carried out on eight adult healthy camels and five necks with their heads.

1989 asurvey on selted egg samples 500each of native and foreign breeds.

THE NEED FOR CONTINUOUS RESEARCH IN FERTILIZER REQUIREMENTS IS
ONE OF THE RECOMMENDATIONS GIVEN IN THE WORLD BANK REPORT )1990(
2002 AS ASTEP IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF DESERT AREAS OF EGYPT.
the present study have been carried out to investigate the effect of environmental
1982 pollution by hydrofluoric acid.

1989 the present work,was carried out on224dogs with signs of prostatic diseases.
:تتناول هذه الرسالة

2000

تنمٌة بعض البٌبٌة فى مقر الجؽرافٌا للصؾ االول الثانوى لدى عٌنة البحث تنمٌة اتجاهات موجبة نحو البٌبة لدى عٌنة
البحث التاكٌد على أهمٌة استخدام البٌبٌة المحلٌة فى تدرٌس الجؽرافٌا وبصفة خاصة مقرر الصؾ االول الثانوى وٌتناول
. البحث الدخل البٌبىوهو الذى ٌإكد على ربط مادٌدرسه التبلمٌذ بالبٌبٌة المحٌطة
THE MAJOR RESULTS AND CONCLUSIONS ARE SUMMARIZED AS FOLLOWS:

172

173

9280915

PHYSICAL PROPERTIES OF SOME MULTICOMPONENT OXIDE GLASSES

MOHAMED,FATMA
DADRI

9280941

STRUCTURAL ELECTICAL AND
THERMOELECTRIC POWER PROPERTIES
HEMAIA, ABDOU
OF AGX (AS0.4SE0.6) 100-X CHALCOGNIDE KAMAL DIAB

FATMA DADRI MOHAMED

ABDOU KAMAL DIAB HEMAIA

ASWA
N:

sohag:

THE ELECTIRCAL PROPERTIES OF GLASS ARE OF PARTICULAR INTEREST
2002 DUE TO THIER WIDE USES IN MANY ELECTRONIC DEVICES

X-RAY DIFFRACTION (XRD) AND DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY
(DSC) TECHNIQUES HAVE BEEN USED TO CONFIRM THE GLASSY NATURE OF
2004 AS- PREPARED ALLOWS AND DISCUSS THE OBTAINED RESULTS
تتناول الرسالة

أهمٌة التكنولوجٌا الرقمٌةأداة تعلٌمٌة جدٌدة تسهم بدور كبٌر فى تطوٌر الكثٌر من جوانب العملٌة التعلٌمٌة ولكن كما اشارت
نتابج بعض الدراسات إلى وجود قصور فى تدرٌس مقرر انتاج الصور الفوتوؼرافٌة بالطرق التقلٌدٌة وضعؾ المهارات
المعملٌة.
لذا ٌعد البحث بمثابة محاولة لتطبٌق استخدام الكمبٌوتر كوسٌلة مساعدة فى التعلٌم CAIوذلك من خبلل برمجٌة مقترحة
لتنمٌة بعض المهارات انتاج الصور الرقمٌة.

2004

INFANTS DEPEND ON MATERNAL TRASFER OF NUTRIENTS BIOACTIVE
COMPONENTS AND PROTECTIVE AGENTS BOTH BEFORE AND AFTER BIRTH
2002 HUMAN MILK

ٌتناول البحث أهمٌة اللؽة كؤداة أساسٌة فى عملٌة االتصال االجتماعى ونقل الحضارات وتبادل الخبرات عبراالجٌال فلؽة
أربعة فنون وهى االستماع والحدٌث والقراءة والكتابة وتعد الكتابة من أهم الفنونولكن هناك مشكلة وهى ضعؾ مهارات
الكتابة لدى طبلب المرحلة االعدادٌة ولذا ٌجب على المدرسة أن تقوم بتنمٌة المهارات لدى الطبلبوٌقتصر البحث على عدد
من طبلب الصؾ الثالث االعدادى.

قنا:

Assiut

2001

قنا

تتناول الرسالةأهمٌة التعلٌم الجامعىمع تطوٌر مفهوم الدٌمقراطٌة والمناداة بتطبٌق العدالة االجتماعٌة مع التسابق العلمى
واالقتصادى لذا فى الوقت الحالى التقاس التقدم لدى المجتمعات بما لدٌها من موارد طبعٌة والمادٌة بل تقاس بالقدرة البشرٌة
التى تستؽل هذا االمكانٌات وكل ذلك عن طرٌق التعلٌمولكن هناك مشبلت تواجه تحقٌق النجاح وهى عدم تكافإ الفرص فى
التعلٌم الجامعى وهناك مشبلت متعلقة بالجوانب االجتماعٌة من ناحٌة النظام الطبقى من أجل هذه المشاكل وؼٌره التى تناوله
1999
الباحث ومحاولة اٌجاد الحلول .

قنا:

AZO COMPOUNDS ARE STILL AVERY IMPORTANT CLASS OF CHEMICAL
1999 COMPOUNDS RECEIVING MUCH ATTENTION IN SCIENTIFIC RESEARCH

QENA:

أحمد محمد أحمد عباس حلوى

AIDA ABDEEN MAHMOUD

محمد على بكرى عٌسى سالم

أحمد عباس السٌد محمود

ASHRAF ROSHDY MOUSA

حلوى  ،أحمد محمد أحمد
عباس

MAHMOUD, AIDA
ABDEEN

فعالٌة برمجة مقترحة فى تنمٌة بعض مهارات انتاج الصور الرقمٌة
لدى أخصابى تكنولوجٌا التعلٌم

BIOCHEMICAL STUDY ON SOME
IMPORTANT MARKERS IN HUMAN MILK

فاعلٌة برنامج مقترح فى االنشطة الصحفٌة المدرسٌة على تنمٌة
سالم  ،محمد على بكرى عٌسى بعض مهارات الكتابة لدى طبلب المرحلة االعدادٌة

محمود  ،أحمد عباس السٌد

MOUSA,ASHRAF
ROSHDY

دراسة مقارنة إلمكانٌة تحقٌق تكافإ الفرص التعلٌمٌة فى التعلٌم
الجامعى فى مصر والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة والٌابان

ANALYICAL STUDIES ON SOME
ARYLAZOPYRAZOLOPYRIMINES

9280948

174

9280968

175

9281000

176

9281181

177

9281275

178

تناول الرسالة

حٌث ٌطلق على العصر الحالى االلفٌة الثالثة عصر التكنولوجٌا والتفجر المعرفى والتبلحم الوظٌفى بٌن االنظمة العلمٌةحٌثن
أن التكنولوجٌا العلمٌة تعمل على إدماج المواد واآلالت وتقدٌمها بؽرض القٌام بالتدرٌس وتعزٌزه وهو ٌقم على اآلالت
التعلٌمٌة والبرمجٌات التعلٌمٌةةتناول البحث برنامج النص الفابق ومن المسبول عنه وممٌزاته وعٌوبه.

2003

تتناول هذه الرسالة عصر التكنولوجٌا واالتصاالت لذا ٌتم ارشاد الطبلب الى رفع كفاءة العملٌة التعلٌمٌةوالتؽلب على بعض
السلبٌات من ذلك ٌتم التعرؾ على واقع التوجٌه واالرشاد الطبلبى بجمهورٌة مصر العربٌة ما به من قصور والكشؾ على
المشبلت ووضع تصور مقترح ٌمكن االعتماد علٌه .

2002

IN THIS THESIS A SERIES OF X-PHENYLAZO DERIVATION OF 2,6
1998 DIMINOPYRIDINE WAS STUDIED PHYSICO - CHEMICALLY

قنا

محمود عبدالرحمن محمد

محمد  ،محمود عبدالرحمن

فعالٌة برنامج باستخدام النص الفابق فى تدرٌس تكنولوجٌا التعلٌم
على التحصٌل وبقاء أثر التعلم لدى طبلب شعبة التربٌة الفنٌة بكلٌة
التربٌة النوعٌة بقنا

تطوٌر توجٌه طبلب المرحلة الثانوٌة فى جمهورٌة مصر العربٌة
عبدالنعٌم  ،إٌمان محمود محمد فى ضوء االتجاهات العالمٌة المعاصرة
أسوان :إٌمان محمود محمد عبدالنعٌم
PHYSICO-CHEMICAL STUDIES ON SOME
HYDROXYAZO COMPOUNDS DERIVED
FROM 2,6-D DIAMINOPYRIDINE AND THEIR IBRAHIM, FATMA
ASWA
METAL COMPLEXES
WAFDI HASSAN
Fatma wafdi hassan ibrahim
N:

9281360

179

9281393

180

9281414

181

تتناول الرسالة

تعرٌؾ مفهوم التعلٌم باللعبحٌث أنه نشاط ٌتضمن أفعال معٌنة تتسم بالمتعة فى أدابها وٌإدٌها التبلمٌذ بروح التنافس معتمدٌن
على الجهد الحركى لذا ترجع أهمٌة البحث إلى تقدٌم إطار نظرى ٌتناول تعرٌفات اللعب ونظرٌاته وخصابصه ثم أهمٌة
التعلٌم باللعب فى المرحلة االبتدابٌة فى تدرٌس الرٌاضٌات وهناك العدٌد من الدراسات تناولت هذا الموضوع وتؤثٌره على
المواد الدراسٌة وٌمكن تقدٌم بعض المقترحات التى قدم تسهم فى تحسٌن مستوى التدرٌس فى المرحلة االبتدابٌة .
2003
تتناول الرسالة:

معرفة الفروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة عند
مستوى0,01فى كل مهارات النقد االدبى لذا ٌجب الوقوؾ على مهارات النقد االدبى لطبلب الصؾ االول الثانوى وبناء
برنامج لتنمٌة مهارات النقد االدبى ومعرفة أثر البرنامج على تنمٌة مهارات النقد االدبى لدى طبلب الصؾ االول الثانوى.

أسوان:

طلحة ٌوسؾ على أبوالحسن

منى حسب هللا سوٌفى

2005

THE PRESENT AREA OF STUDY INCLUDES EIGHT BASINS WHICH ARE W ELGIR W QASSAB W. EL-ASHKER W. EL- ATIAT W. EL- HEATA W. ABU- NAFUKH
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SOHA
G:

IT IS EVIDENT FROM THE ABOVE MRENTIOED PREVIOUS WORKS THAT
STUDIES OF THE RECENT STREAM SEDIMENTS IN THE AREA UNDER
2004 CONSIDERATION ARE VERY SCACE
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SOUTHOF VALLEY- FACULTY
OF SCIENCE

Khaled abd el-fattah abu el-ella

أثر التعلٌم باللعب على تحصٌل تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة فى
أبوالحسن  ،طلحة ٌوسؾ على الرٌاضٌات واتجاهاتهم نحوها

سوٌفى ؛ منى حسب هللا

برنامج مقترح لتنمٌة مهارات النقد االدبى لدى طبلب الصؾ االول
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سوهاج
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univer
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assiut
univer
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univer
sity:
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 ٌاسر محمد حسن، على

ٌاسر محمد حسن على

ٌعد موضوع التؽٌر االجتماعى من أهم موضوعات الدراسة التى تهتم بها أؼلب العلوم االجتماعٌةوقد كرس كثٌر من
1997 . الفبلسفة االجتماعٌٌنوقد أطلقوا على عملٌة التؽٌر مصطلحات متعددةوترجع أهمٌة الؽٌر االجتماعىفى دراسات علم االجتماع
OUR MAIN OBJECTS OF THIS IS INTRODUCE VARIOUS RETRACTS OF L-FUZZY
2004 TOPOLOGICAL SPACES SVERAL RESULLTS ARE OBTAINED ESPECIALLY
تتناول الرسالة
مرورالشعر العربى بحقب شتى هٌمن على كثٌر منها التقلٌد فى الشكل والمضمون والشعر ٌنقسم إلى شقٌن أولهما تجدٌد
.خاص بمضمون الشعر والثانى ٌتعلق بمبناه
2004

AHMED AFKAR REZK
ABDELKARIM

 أنور إبراهٌم عبدالحافظ مشكبلت التعلٌم الجامعى وآثارها على الشباب، سعادة
أنور إبراهٌم عبدالحافظ سعادة
:قنا
GALAL,EMAN
PHYSICAL AND STRUCTURAL
MOHAMMED ABD
EMAN MOHAMMED ABD
PROPERTIESV OF TI2S CRYSTALS
ERHMAN
ERHMAN GALAL
QENA:
STUDIES ON SOME HETEROCYCLIC
COMPOUNDS
STUDIES ON THE RIVERAIN VEGETATION
OF SOME ISLANDS AT ASWAN
GOVERNORATE EGYPT
HYDROGAPHIC STUDIES OF SOME
LAGOONS NEAR HURGHADA
تواجد مٌكروب االٌروموناس هٌدرونٌبل فً اللبن وبعض منتجات
/االلبان فً مدٌنة اسٌوط

EL KANZI,NADIA ALI
AHMED
NADIA ALI AHMED EL KANZI
Hamada, fatma abdallah mohamed
El sman, mahmoud
ibrahim

ASWA
N:

Fatma abd-allah mohamed
hamada

ASWA
N:
ASWA
Mahmoud ibrahim el sman
N:
جامعة
.ًمحمود فرؼلً حسٌن مصطف
, كلٌة الطب البٌطرى:اسٌوط
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9287170
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PHYTOCHEMICAL STUDIES ON
ABD - ATTY,TAHA
CHROMOLAENA ODORATA AND
ABD EL- RHEEM
TAHA ABD EL- RHEEM HUSSIEN
MAGNOLIA GRANDIFLORA
HUSSIEN
ABD - ATTY
STUDY OF CLUSTERIZATION IN LI6 NUCLEI
AT HIGH ENERGY LI6 INDUCED
EL-TABAL,AHMED
REACTIONS IN EMULSION
YOUSSEF
AHMED YOUSSEF EL-TABAL

208
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9287254
9287874

STUDIES ON THE ELASTIC SCATTERING
MAHMOUD,SANAA
OF LIGHT PARTICLES
FOUAD
SANAA FOUAD MAHMOUD
.الشرٌعة والفقه عبر مختلؾ العصور
.محمد السعٌد جعٌصة

210

9288367

studies on globidiparasite in some runlinants
in assiut governorateum

mohamed elsalahy
m.m.monib.

fac.med.vet.

211
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GROWTH AND CHARACTERIZATION OF
Ga2 Te3 AND TI5 TE3 CRYSTALS

HAMZA,EMAN
JABER

EMAN JABER HAMZA

205

9286900

ASWA
N:

. القاهرة
ASWA
N:
SOHA
G:

ASWA
N:
ن؛.د
:م.د
assiut
univer
sity:

QENA:

THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF LAND PLANTS IS LARGELY WATER
LIMITED RE-USE OF WASEWATER IN AGRICULTURE HAS BEEN PRACTICED IN
2002 SEVERAL COUNTRIES
THE PRESENT STUDY THROWS LIGHT ON THE GROWTH OF TAMARIX
2001 POPULATION GROWING IN WADI ALLAQI
THE MAIN GOAL OF THE PRESENT WORK WAS TO STUDY THE MAGNETIC
PROPERTIES OF DIFFERENT NOMINAL COMPOSITION OF THE BINARY SMX
2002 FE1-X WITH 0.05
GENERALLY SCHIFF BASES ARE CONSIDERED AS A VERY IMPORTANT CLASS
2000 OF ORGANIC COMPOUNDS
THE COMPOUNDS PREPARED INCULEDS THE TWO FOLLOWING PARTS:
A- CYANO HETEROCYCLIC DERIVATIVES FROM 3- CYANO-4-METHY1-6-OXO-52001 PHENYLHYDRAZONO
تتناول الرسالة أهمٌة التعلٌم الجامعى للبحث االجتماعى حٌث ٌشمل قطاع الشباب حٌث أنه أهم قطاع وهناك تؽٌرات فى
النظام الدولى واالقلٌمٌى وعبلقات التفاعل والتكتبلت االقتصادٌة وبدء المهتمون بعملٌات التؽٌر االجتماعى فى الدول النامٌة
ومنها مصر إدراك أهمٌة العنصر البشرى كشروط أولٌة النجاح ولذا كان ٌجب معرفة المشكبلت التى تواجه التعلٌم الجامعى
1996
.

2003

1999

2004
2000
1999

IT HAS BEEN FOUND THAT BIS (METHYLTHIO) METHYLENE ETHYL
CYANOACETATE (1) REACTS READILY WITH HYDRAZINE HYDRATE IN
REFLUXING ETHANOL TO YIELD THE AMINOPHRAZOLE
THE AIMS OF THIS STUDY ARE TO SURVEY THE FLORISTIC DIVERSITY AND
THE VEGETATION COMPOSITION OF PLANT SPECIES OF SEVEN ISLANDS
LOCATED THROUGHOUT THE RIVER NILE
THE RED SEA BASIN IS SATIATED IN THE NORTHEAST AFRICA SEPARATING
AFRICA FROM THE ARABIAN PEBINSULA
وتبٌن, عٌنة من اللبن وبعض منتجاته التً جمعت بطرٌقة عشوابٌة من اسواق مدٌنة اسٌوط300ًاجرٌت هذه الدراسة عل
. بالفحص البكترٌولوجى ان مجموعة من الجبن الدمٌاطى والقرٌش والزبد الفبلحى كانت ملوثة باالٌروموناس

2004
THE PRESENT WORK DEALS WITH THE INVESTIGATION OF CHEMICAL
CONSTITUENTS OF TWO PLANTS MAGANOLIA GRANDIFLORA AND
1997 CHROMOLAENA ODORATA
THIS THESIS CONCERNED WITH THE PROJECTILE FRAGENTATION REACTION
INDUCED BY LI- NUCLEUS WITH EMULSION NUCLEI AT 4.5 A GEV/C INCIDENT
1995 MOMENTUM
THE AIM OF THIS THESIS IS TO STUDY THE ELASTIC AND INELASTIC
SCATTERING OF HEAVY AND LIGHT IONS AT DIFFERENT VALUES OF
1995 ENERGIES
1997
the present study has revealed that the globidium parasites of sheep and goats was
1990 recorded and surveyed for the first time hn assiut.
IN ORDER TO MAKE FULL USE OF SOLID MATERIALS FOR SPECIFIC
APPLICATION IN ELECTRICAL ENGINEEING AN ELECTRICAL HAS TO STUDY IN
1997 DETAIL THEIR ELECTRICAL PROPERTIES
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 عابر محمد عبدالعزٌز إسهامات الرواقٌٌن المنطقٌة ودروها تشكٌل المنطق الرمزى الحدٌث، محمد

عابر محمد عبدالعزٌز محمد

:سوهاج
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 محمد السٌد محمد مدارس المؽرب االقصى فى عصر بنى مرٌن، أبورحاب
 محمد السٌد محمد أبورحاب:سوهاج
the diagnostic value of multifrequency
tympanometry in otitis media with effision and Ahmed,weal abdelchronic adhesive process ( middle ear fibrosis) monaem
weal abdel- monaem ahmed
sohag:

232

9292433

233

9292454

مهنجٌة منطق المحمول فى علم الذكاء االصطناعى
هٌثم السٌد السٌد, ابراهٌم
هٌثم السٌد السٌد ابراهٌم
قنا
comparison of duplex ultrasound and
venography in the diagnosis of deep venous
abd el aal, khaled
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mohamed
Khaled mohamed abd el aal
sohag:

234

9292513

acceptability of breast reconstruction after
mastectomy in upper egypt

العوامل البٌبٌة المإثرة على توزٌع الصحؾ االسبلمٌة فى مصر
‖المختار االسبلمى-االزهر-النور االسبلمى-‖اللواء االسبلمى
 عاصم عبدالهادى، حمدون
عاصم عبدالهادى حمدون
DIFFERENTIATION OF BREAST LESIONS
MOHAMED,
BY MAMMOGRAPHIC AND DIFFERENT
HOSSAM NOOR
SONOGRAPHIC TECHNIQUES
ELDEEN
Hossam noor eldeen mohamed
ABU ALFADEL,ESAM
ESAM MOHAMED ABU ALCYTOKINES
MOHAMED
FADEL

Evaluation of the Results of Surgical
Treatment of Pelvic Bone Fractures
DIAGNOSTIC VALUE OF PLEURAL
EFFUSION CYTOKINES
VISUAL FIELD CHANGES AETER
TRABECULECTOMY IN PATIENTS WITH
ADVANCED GLAUCOMA

:سوهاج
SOHA
G:
SOHA
G:

THE PRESENT WORK WAS PLANNED TO STUDY ENDPARASITES OF THE TWO
1997 AMPHIBIAN HOSTS BUFO REGULARIS AND RANA SP COLLECTED FROM SOHAG
:تتناول الرسالة
مدخل الدراسات المنطقٌة عند الرواقٌٌن من خبلل التعرٌؾ بالمنطق من حٌث موقعه من الفلسفة عندهم مع ماتتسم به من
طابع أخبلقى وتتحدث عن الرواقٌٌن من حٌث مجاله ومدى عبلقته باللؽة والتعرض لنظرتى الجدل هما نظرٌة الدال ونظرٌة
المدلول وتتناول نظرٌة القضاٌا عند الرواقٌٌنوالتعرؾ على مفهوم وطبٌعة القضاٌا الرواقٌة مدى العبلقة بٌنه وبٌن المفهوم
.االرسطى
2003
تناولت الدراسة
العمران الرٌفى لمركز أسٌوطمن خبلل ستة فصول مسبوقة حٌث ٌتناول الفصل االول التطور التارٌخى للعمران والفصل
الثانى ٌتناول الصورة التوزٌعٌة للعمران الرٌفى والعوامل المإثرة وتتناول االنتظام المكانى للمحبلت العمرانٌة وتصنٌؾ
المحبلت العمرانٌة ودراسة تفصلٌة لبعض قرى مركز أسٌوط حٌث أن مركز أسٌوط ٌعتبر من أكبر المراكز على مستوى
.المحافظة من حٌث المساحة ووضحت الدراسة الحرفة االساسٌة للسكان وهى الزراعة
1977

2001
2005

1998

1999

2000
2001

 خالد مصطفى، هاشم

خالد مصطفى هاشم

:سوهاج

2001

 منال أحمد محمدٌن، منصور
.Nouh,Momen
Ahmed Abd ElMuneem
HEFNY,HESHAM
MOSLEM
ELAGOUZ,MOHAMM
ED HUSSIEN
MOUSSA AHMED

منال أحمد محمدٌن منصور

:سوهاج

2002

Sohag
SOHA
G:

2006

ESAM, EL- DIN
SALEM MORSY

Momen Ahmed Abd El-Muneem
Nouh
HESHAM MOSLEM HEFNY

MOHAMMED HUSSIEN MOUSSA SOHA
AHMED ELAGOUZ
G:

Esam el-din salem morsy

SOHA
G:

GAFAR,AHMED M.
ABD EL- MONEM ALI Ahmed M.abd el- monen ali gaber

SOHA
G:

AHMED,MONA
FAROUK
ABOUL
HAGAG,KHALED
ELSAYED

MONA FAROUK AHMED

SOHA
G:

KHALED ELSAYED ABOUL
HAGAG

SOHA
G:

elsherbiny, ahmed
mohamed kamel

Ahmed mohamed kamel elsherbiny sohag:

TO ANALZE THE ETIOLOGY AND PATHOGENSIS OF PERITONITIS AND INTRA ABDOMINAL SEPSIS TO PREDICT PROGNOSIS IN PERITONITIS AND INTRAABDOMINAL SEPSIS
THE AIM OF THIS STUDY IS TO EVALUATE THE ROLE OF LAPAROSCOPY IN
THE MANAGEMENT OF IMPALPABLE TESTICLE
IN THE FRAMEWORK OF THE AVAILABLE CYTOGENETICAL TECHNIQUES THE
AVIAN KARYOLOGICAL STUDIES HAVE ALWAYS BEEN ARREARS OF THOSE OF
MAMMALS
تنقسم الدراسة إلى أربع فصول حٌث تتكلم مفهموم البٌبٌة والعوامل البٌبٌة الداخلٌة المإثرة على توزٌع الصحؾ
والمجبلتومعرفة مضمون الصحافة االسبلمٌة وأثره على توزٌعها أهم االمكانات الفنٌة للصحؾ والمجبلت االسبلمٌة
. وتؤثٌر العوامل االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة السابدة فى المجتمع.وعبلقتها بالتوزٌع
TO EVALUATE AND CORRELATE THE CLINICAL AND IMAGING FEATURES WITH
THE HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS OF DIFFERENT BREAST LESIOPNS AND
TO DETERMINE
THIS REVIEW IS AIMING TO INCULDE:
CYTOKINES AND RHEUMATIC DISEASES
تتناول الرسالة
االسبلمٌة) والتشرٌعات الوضعٌة وتتحدث عن-الجناٌات فى الشرابع القدٌمة بهدؾ الربط بٌن التشرٌعات السماوٌة (الٌهودٌة
الجناٌات فى التشرٌع البابلى وذلك لما لهذا من تؤثٌرات واضحة فى الشرٌعة الٌهودٌةوتتحدث الجناٌةعلى المال فى الشرٌعتٌن
الٌهودٌة واالسبلمٌةوصور الجناٌة على المال وتعرٌؾ السرقة
:تتناول الرسالة
إعداد برنامج فى التمرٌنات التعوٌضٌة لطالبات المدارس الثانوٌة التجارٌةفى ضوء متطلباتهن المهنٌة التعرؾ على أثر
البرنامج المقترح فى التمرٌنات حٌث تقوم اللٌاقة القومامٌة لطالبات المدارس الثانوٌة التجارٌة فى ضوء تنمٌة المفاهٌم
. المتعلقة بسبلمة القوام لطالبات المدارس الثانوٌة التجارٌة

ان التثبٌت االولى لعظام الحوض بمثبت خارجى من الممكن ان ٌقلل انزٌؾ وٌحافظ على حجم الحوض وٌمنع تمدده ومع
ذلك فالمثبت الخارجى ال ٌتحكم فى كسور الحوض الخلفٌة جٌدا
THE AIM OF THE WORK IS TO INVESTIGATE THE ROLE OF SOME CYTOKINES
2003 IN DIFFERENTIATING MALIGNANT FROM NON- MALIGNANT EFFUSIONS
THE AIM OF THIS WORK IS TO EVALUTE THE EFFECT OF THE
TRABECULECTONY OPERATION ON THE V. F PROGNOSIS IN PRATIENTS WITH
1996 ADVACED GLAUCOMA
THE AIM OF THIS WORK IS TO EVALUATE THE RESULTS OF THE CURRENT
TECHNIQUES APPLIED FOR REPAIR OF HYPOSPADIAS IN OUR DEPARTMENT
1996 TO BE AWARE ABOUT THE MOST SUITABLE TECHNIQUE
ANALYSIS OF THE AETIOLOGY AND PATHOGENIS OF ACUTE ABDOMINAL PAIN
2001 IN CHILDERN TO EVALUTE THE METHODS OF TREATMENT
NO PREVIOUS SCREENING WAS STUDING THE PREVALENCE OF RHEUMATIC
HEART DISEASE IN SOHAG CITY SO WE AIMED TO STUDY THE PREVALENCE
1997 OF RHEUMATICE HEART DISEASE
THE AIM OF THIS STUDY IS SHED LIGHT ON THE NATURE OF THE AFLATOXINS
AND THEIR HAZARDS ON HUMAN HEALTH AND TO SUGGEST MEASURES FOR
2000 MANAGEMENT OF THE AFLATOXINS
تتحدث الرسالة
عن األوضاع التارٌخٌة والحضارٌة لدولة بنى مرٌن وتشتمل على مبحثٌن ٌتضمن التعرٌؾ ببنى مرٌن أصلهم وألقابهم
ومراحل تكوٌن دولتهم وٌتعرض لنشؤة المدارس المؽربٌة ونظمها االدارٌة والتعلٌمٌة فى عصر بنى مرٌن وتتناول الدراسة
الوصفٌة للمدارس المرٌنٌة القابمة بمختلؾ مدن المؽربوٌتعرض لمنهج تحلٌلى للعناصر المعمارٌة والعناصر الزخرفٌة
.ومقارنة لتخطٌط المدارس المرٌنٌةبالمؽرب مع تخطٌط المدارس االسبلمٌة فى المشرق
1999
the aim of the work is evaluate the diagnostic of multi frequency tympanometry in
1999 cases of otilis media with effusion and adhesive otitis media
العكس أى عن المنطق كمدخل أساسى للناقش موضوعاته وأبعاده،تتناول هذه الدراسة عن المنطق والذكاء االصطناعى ال
فى الذكاء وفى مجال التطورات الحدى نظرٌات المنطق ‖منطق المحمول‖وبعرض االبعاد الفلسفٌة والمنطقٌة فى الذكاء
2004
ومعرفة نظرةعامة للذكاء االصطناعى واألدوار المنطقٌةوفق التحلٌبلت العلمٌة المعاصرة
we aim in this work to assess the accuracy of duplex ultrasonogaphy in diagnosing
1997 deep venous thrombosis and to compare it with venography
the aims of this work are to provide the new option of breast reconsturtion to women of
upper egypt and evaluate their acceptance to this option and determine the causes of
2003 acceptance
تناولت الرسالة

الدراسة فى المقام بالقرارات التى ٌصدرهامجلس االمن على أساس أن مجلس االمن هو المحرك الرسمى لبلمم المتحدةمن
أهداؾ مدى التؽٌر الذى لحق االمم المتحدة بعد انهٌار االتحاد السوفٌتى والتعرؾ على مدى ارتباط الصراع العربى
االسرابٌلى بصورة االمم المتحدة.والتعرؾ على صورة قرارات االمم المتحدة بالقضاٌا العربٌة المتمثلة فى الؽزو بجوار
إسرابٌل والؽزو العراقى للكوٌت والحصار الدولى المفروض على لٌبٌا والحرب االهلٌة فى الصومال وأثر هذه األزمات على
صورة االمم المتحدة.
2000

صورة االمم المتحدة فى الصحؾ العربٌة
أحمد  ،حلمى محمود محمد
حلمى محمود محمد أحمد محسب
قنا:
Effect of interface states on the performance of
arbitrarily doped mis performance of arbitrarily Ahmed, shaban
doped mis solar cell
abdel-rady
Shaban abdel- rady ahmed
aswan:

the metal- insulator - semiconuctor (mis) solar cells promising devices for photovoltaic
2003 energy conversion due to simplicity of the mis contact abrication
تتناول الرسالة
تتكلم عن ابن قٌم الجوزٌةعن ببٌته وحٌاته وأثارهوعن االوضاع السٌاسٌة واالجتماعٌة التى صاحبت عصر ابن القٌم وتتحدث
رضوان  ،محمد أحمد
أٌضاعن اسمه ومولده وطلبه للعلم شٌوخه وتبلمٌذه وثقافته وأخبلقه وآراء العلماء فٌه.
ابن القٌم الجوزٌه وتراثه األدبى
عبدالكرٌم
 1999سوهاج .محمد أحمد عبدالكرٌم رضوان
ٌوجد بالرسالة ملخص باللؽة العربٌة جاء فٌه (أجرٌت الرسالة ؼلى  122مرٌض ٌعانون من آالم حادة بالجزء االٌمن من
أسفل البطن  35منهم شخصوا بؤنهم ٌعانون من أمراض ؼٌر االلتهاب الحاد للزابدة الدودىة ولم ٌتم تقٌٌمهم بمقٌاس الفرادو
المعدل وباقى المرضى وعددهم  87تم تطبٌق المقٌاس علٌهم وتم تقسٌمهم الى ثبلث مجموعات مجموعة تماستبصال الزابدة
Comparison Between Clinical, Modified
لهم ومجموعة تم عمل منظار البطن التشخٌصى ومجموعة تموضعهم تحت المبلحظة ولم تجرى لهم عملٌات اوالمنظار .
Alvarado Score System and Laparoscopy in
Goda,Asser Abd El
االستنتاج ٌ :عتبر مقٌاس الفرادو المعدل طرٌقةبسٌطة وسهلة للتشخٌص المبكر اللتهاب الزابدة الدودٌة الحاد فً الرجال
Diagnosis of Acute Appendicitis
Hamid M.
Asser Abd El Hamid M. Goda,
Sohag: 2000 .
واالطفال أما النساء فإن منظار البطن التشخٌصى ٌعطى الدقة التشخٌصٌة البلزمة.
تناولت الرسالة
دراسة اللقى الفخارٌة وتنوع طرزها من حٌث الشكل والحجم والمادة وطرٌقة التصنٌع والؽرض من استعمالها وتارٌخ
إنتشارهاووضحت الدراسةطرز مختلفة لؤلمفورات قتراح تارٌخهابٌن القران االول والسابع وٌقوم الباحث بوصؾ الزخارؾ
حٌث طرٌقة التصنٌع والهدؾ.
اللقى األثرٌةمن حفابر معبد بطلٌموس ‖أولتٌس‖بالشٌخ حمد
ذكى  ،سامح شفٌق
 1998سوهاج :سامح شفٌق ذكى
BIOLOGICAL STUDIES ON SOME SPECIES
OF SEA HARES ( MOLLUSCA:
THE SEA HARES ARE REMARKABLE WIDELY SPREAD ALLOVER THE WORLD
OPISTHOBRANCHIA) COLLECTED FROM
MOUSTAFA, ALAA
SOHA
THEY HAVE AGREAT IMPORTANT WHERE THEY SECRETE MANY OF NATURAL
THE RED SEA EGYPT
YOUSSRY FAHMY
Alaa youssry fahmy moustafa
G:
1999 PRODUCTS FROM THEIR DIGESTIVE OPALINE AND PURPLE GLANDS
تتناول الرسالة
الحدٌث عن الكنٌسة القبطٌة فى أسٌوط قبل العصر العثمانى وأحوال االقباط منذ بداٌة العصر العثمانى حتى نهاٌة حكم محمد
علىوشرح أحوال االقباط أثناء الحملة الفرنسٌةوتتناول أٌضا الدراسة الوصفٌة ألدٌرة وكنابس محافظة أسٌوط والتخطٌط
كنابس وأدٌرة محافظة أسٌوط منذ بداٌة العصر العثمانى حتى نهاٌة
والعناصر المعمارٌة بكنابس وأدٌرة محافظة أسٌوط.
حكم محمد على923هـ1517/1265-هـ1848-م
عبدالعال  ،أحمد سلٌمان
 1998سوهاج :عبدالعال  ،أحمد سلٌمان
SAAD,MOHAMMED
THE SCIENCE OF CARTOGRAPHY OR MAP CREATION ALONG WITH THE MORE
ON PROJECTIVE MAPPINGS AND THEIR
KHALIFA ABDELMOHAMMED KHALIFA ABDELSOHA
RECENT ART OF MAP PROJECTION HAS RICH HISTORY THE DESIRE TO DRAW
PROPERTIES
WAHAB
WAHAB SAAD
G:
2003 THINGS INCLUDING THE EARTH
عمارة بلدة القصر بالواحات الداخلة
شهاب  ،سعد عبدالكرٌم
 1997سوهاج :سعد عبدالكرٌم شهاب
ٌحتوى هذاالجزء (اللوحات األشكال)
TUBELESS ANAESTHESIA FOR
RAMADAN,RAAFAT RAAFAT AHMED SALEM
SOHA
THE AIM OF THIS WORK IS TO COMARE TWO DIFFERENT ANAESTHETIC
MICROLARYNGEAL LASER SURGERY
AHMED SALEM
RAMADAN
G:
1997 TECHNIQUES FOR MICROLARYNGEAL SURGERY USING CO2 LASER
HASSAN,
PARTIAL PRESTRESSING IS AN APPROACH IN DESIGN AND CONSTRUCTION IN
MOHAMED
WHICH PRESTRESSED REINFORCEMENT OR A COMBINATION OF
ANALYSIS OF PRESTRESSED CONCRETE ZAKARIA ABDELMOHAMED ZAKARIA ABDELASWA
PRESTRESSED AND NON- PRESTRESSED REINFOREMENT IS USED SUCH
DEEP BEAMS
HAMID
HAMID hassan
N:
2005 THAT TENSION AND CRACKING IN CONCRETE DUE TO FLEXURE
PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF SALINITY
SALINITY IS WORLDWIDE AGRICULTURAL AND ECO- ENVIRONMENYTAL
ON SOME ANTIOXIDATIVE ENZYMES IN
ABOU ALHAMD
PROBLEM APPROXIMATELY ONE- THIRD OF THE WORLD LAND SURFACE IS
SOME MAIZE CULTIVARS
,MONA FAWZY
Mona fawzy abou alhamd
QENA:
2005 ARID AND SEMI- ARID OF WHICH ONE HALF IS AFFECTED BY SALINITY
METWALLY,
THE AIM OF THIS WORK IS TO EVALUATE THE RESULTS OF TREATMENT OF 15
MANAGEMENT OF PSEUDARTHROSIS OF
SHERIF ELSOHA
SELECTED CASES OF DIFFICULT PSEUDARTHROSIS OF THE TIBIA BY THAT
THE TIBIA USING ILIZAROV DEVICE
DESOKY
SHERIF EL- DESOKY METWALLY G:
1998 TECHNIQUE PROVIDED BY ILIZAROV DEVICE
تتناول الرسالة
تحدد مشكلة الحالى فى تقضى أثر استخدام الوسابط الفابقة فى تدرٌس الجؽرافٌا على تنمٌة بعض المفاهٌم والتفكٌر االستداللى
لدى طبلب الصؾ االول الثانوى واتبع الباحث المنهج الوصفى فٌما ٌتعلق بإعداد االطار النظرى للدراسة الحالٌةوٌعتمد
أثر استخدام الوسابط الفابقة فى تدرٌس الجؽرافٌا على تنمٌة بعض
عمار  ،حارص عبد الجابر
المنهج شبه التجرٌبى فى التدرٌس التطبٌقى للمجموعتٌن ‖التجرٌبٌةوالضابطة‖.
الفاهٌم والتفكٌر االستداللى لدى طبلب الصؾ االول الثانوى
عبدالبله
 2006سوهاج :حارص عبدالجابر عبدالبله عمار
تتناول أهمٌة البحث:
فاعلٌة برنامج قابم على استخدام الكمبٌوتر فى تحصٌل مادة
فى تعرٌؾ مهارات ماوراء المعرفة التى ٌجب أن ٌلم بها طبلب الصؾ االول الثانوى وٌساعد فى التؽلب على بعض أوجه
الفٌزٌاءوتنمٌة بعض مهارات مارواء المعرفة لدى طبلب الصؾ
االول الثانوى
شحات ؛ محمد على أحمد
القصور فى أسالٌب التدرٌس واستراتٌجٌاته الشابعة وٌسهم فى الكشؾ عن الوسابل الفعالة لتنمٌة مهارات ما وراء المعرفة 2006 .أسوان :محمد على أحمد شحات
THE IMPACT OF SEISMIC REFLECTION
INTERPRETATION IN DELINEATING THE
STRUCTURAL - NSTRATIGRAPHIC
TARABEES,
THE PRESENT STUDY IS A TRIAL TO INTERPRET THE AVAILABLE THAT
INFERENCES OF NORTH BITTER LAKES
ELHAMY ALY ABD
SOHA
DERIVED FROM WELL LOGS AND SEISMIC REFLECTION DATA IN THE AREA
AREA NORTHERN EGYPT
EL-AZIZ
Elhamy aly abd el-aziz tarabees
G:
1997 NORTH OF THE BETTER LAKES
STUDY OF SOME DEFORMED ALUMINUM
SAYD AHMED,
POINT DEFECTS AND DISLOCATIONS ARE INTRODUCED INTO A SOLID BY A
ALLOYS USING POSITRON ANNIHILATION ESSMAT
Essmat mahmoud hassan sayed
ASWA
PLASTIC DEFORMATION AT ROOM TEMPERATURE (RT) SERVERAL
TECHNIQUE
MAHMOUD HASSAN ahmed
N:
2001 TECHNIQUES ARE IN USE TO STUDY THESE DEFECTS AND THEIR BEHAVIOR
تتناول الرسالة
حٌث أن الدراسة تتمٌز بالصعوبة إذا بٌن دولتٌن مختلفتى المكان والزمان مما زاد الموضوع صعوبة هو أن عمابر الدولة
السلجوقٌة من العمابر التى لم تحظ بحظ وافر من الدراسات العربٌة من جهة ومن ناحٌة التخطٌط من جهة ثانٌة وكذلك إن
دراسة أهم دولتٌن ذات حضارتٌن ولكن هذه االسباب كانت صعوبة الموضوع وقد اقتصرت الدراسة خبلل الفترة موضوع
حجازى  ،فهٌم فتحى إبراهٌم دراسة مقارنة ألسالٌب التخطٌط فى العمابر الدٌنٌة السلجوقٌة
البحث على العمابر الدٌنٌة الباقٌة فقط خبلل الدولتٌن السلجوقٌة والمصرٌة .
والمصرٌة حتى نهاٌة العصر المملوكى.
عطاهللا أحمد
 2000سوهاج :فهٌم فتحى إبراهٌم عطاهللا أحمد حجازى
شهد النصؾ االول من التسعٌنٌات أحداثا سٌاسٌة فى حٌاة الدول العربٌةتؤثٌرا مباشرفقد قام العراق فى 2أؼسطس 1990
بؽزو أراضى الكوٌت وهو ماأدىإلى ظهور انقسامات حادة بٌن الدول العربٌة وتعرضٌت العبلقات المصرٌة السودانٌة وأزمة
االعبلم الدبلوماسى فى الصحافة المصرٌة
حسن  ،البهى  ،ابراهٌم على
سوهاج :ابراهٌم على حسن البهى
لوكٌربى بٌن لٌبٌا والدول الؽربٌة.
تتناول الدراسة عن االسالٌب التى ٌتعامل معها الطالب الذى فقد القدرة على السمع ومعرفة كٌفٌة استعمال الوسابل العلمٌة
دراسة االسالٌب المعرفٌة المرتبطة بالتحصٌل الدراسى لدى الصم
متولى,عبٌر الدسوقى
 2003أسوان :عبٌر الدسوقى متولى,
السمعٌة ورأى العلماء المختصٌٌن بهذه الدراسة.
تتناول الرسالة:
تحدٌد مهارات التذوق االدبى البلزمة لتبلمٌذ الصؾ الثانى االعدادى مما ٌفٌد معلمى اللؽة العربٌة وواضعى المناهج لهذه
المرحلة بالتعرؾ على مهارات التذوق االدبى
إعداد اختبار لقٌاس القدرة على التذوق االدبى2-
أثر استخدام التعلم لبلٌقان فى تدرٌس النصوص االدبٌة على تنمٌة
بعض مهارات التذوق االدبى لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى االعدادى
على  ،رقٌة محمود أحمد
رقٌة محمود أحمد على
 2003قنا:
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أثر استخدام التعلم لبلٌقان فى تدرٌس النصوص االدبٌة على تنمٌة
بعض مهارات التذوق االدبى لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى االعدادى

 رقٌة محمود أحمد، على

رقٌة محمود أحمد على
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9295621

بعض االسالٌب المعرفٌة وعبلقتها بدافعٌة االنجاز لدى طبلب
الجامعة

 راشد مرزوق راشد، أحمد
رزق

صبلح عبدالمنعم حوطر

studin on the hygiennig qualty of slovy rkteed
chickens in assiut markets

:قنا

:قنا
assuit
uonver
fifty randum samples of dressed [oultry carcases were collected from diffetentshops
faculty medican,
sty:
1992 . located in assiut
تتناول الرسالة
العدٌد من الدراسات مشكلة عصرٌة تواجه عصرٌة المجتمع وتهدد هوٌته الثقافٌة والنسق القٌمى لهذه الثقافة هى ظاهرةالؽزو
الثقافى محاولة اللقاء الضوء على دور االعبلم الؽربى فى تؤسٌس بعض القٌم التربوٌة التى قد تتعارض مع قٌم المجتمع
- االقتصادٌة- وٌسهم فى معرفة تؤثٌر وسابل االعبلم من تلٌفزٌون وفٌدٌووسٌنما وصحؾ على بعض القٌم االجتماعٌة.العربى
.والسٌاسٌة
 ننسى أحمد، فإاد
ننسى أحمد فإاد
: قنا2001
جامعة
قد اجرٌت هذه الدراسة الستبٌان مدى خطورة االصابة باالمراض التنفسٌة البكتٌرٌة ومدى تاثٌرها علً الناحٌة االقتصادٌة
.ًحاتم ابو الرازق عل
 كلٌة الطب البٌطرى؛: اسٌوط1991
.من حٌث نسبة االصابة بالمرض والوفٌات الناتجة عنة
:تتناول الرسالة
العملٌات الرٌاضٌةمن قسمة الكسوروالقٌاس الٌستخدم التلمٌذ االدوات الهندسٌة استخداما صحٌحا وقد أجرٌت بعض
المقاببلت مع موجهى ومعلمى الرٌاضٌات ومعرفة كٌفٌة طرٌقة التدرٌس لبلسؾ تعتمد على الحفظ ولٌس الفهم وهذه من
.الطرق الخاطبة
 صبرى أبو الفتوح، رضوان
 صبرى أبو الفتوح رضوان: سوهاج2004
Shalabi,Eman
ٌعد سرطان القولون والمستقٌم ثالث االسباب المإدٌة الى للوفاة الناتجة عن السرطان فى الدول الؽربٌة وتبٌن ان من بٌن
Muhamed Salah El
 من مرضى هذا السرطان معرضون للوفاة خبلل خمس سنوات من ثشخٌص المرض نتٌجة لبلنبثاث واسع50%-20%
Deen Muhammed
2002
االنتشار
ahmed,anhaar
marzok.
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دور المإسسات التربوٌة تجاه تؤثٌر الؽزو الثقافى على بعض القٌم
لدى طبلب المرحلة الثانوٌة
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9296038

/دراسة الستبٌان مدى خطورة االصابة باالمراض النفسٌة البكترٌة
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9296069

استخدام دورة التعلم فى تدرٌس بعض المفاهٌم الرٌاضٌة وأثرها
على التحصٌل المعرفى وبقاء أثر التعلم وتنمٌة مٌول تبلمٌذ الصؾ
الرابع االبتدابى نحو الرٌاضٌات
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Studies on parastic diarrhoea in childern=

Abd allah , usama
hussien

Usama hussien Abd allah

SOHA
G
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Oncoprotein Expresssion in Colorectal Lesions
حسابات الدخل القومى فى ظل تؽٌرات مستوٌات األسعار
‖ ‖دراسة تطبٌقٌة

عبد المحسن محمد دسوقى
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 شربات أحمد مصطفى، راشد
م847-750-هـ232-132 تركستان فى العصر العباسى االول
أحمد
شربات أحمد مصطفى أحمد راشد
:قنا
oneffect some chemical and natural products
assiut
newcastile disease virus vaccines prepared in abozid ahmad
univer
egypt
abozeid hassan
faculty of vet.med.
sity:

الكاهن المرتل

3-توظٌؾ احد االتجاهات التربوٌة ‖بلوم‖التقان التعلم وتسهم الدراسة فى فتح المجال لدراسات أخرى تستخدم استراتٌجٌات
2003 تدرٌسٌة.
ٌتناول الرسالة
التعرؾ على الفروق بٌن أفراد العٌنة فى أبعاد االسالٌب المعرفٌة موضوع الدراسةوذلك باختبلؾ الجنس والتخصص
2-التعرؾ على مدى تمٌز أو استقبلل أبعاداالسالٌب المعرفٌة والتعرؾ على العامل العام الذى ٌتضمن دافعٌة االنجاز وأبعاد
2001 االسالٌب المعرفٌة وموضوع الدراسة عٌنة البحث.

 أحمد مصطفى أحمد، عثمان

أحمد مصطفى أحمد عثمان
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دراسة تحلٌلٌة لتؤثٌر جٌومورفلوجٌة سطح األرض على التمثٌل
/ الرقمى لؤلرتفاعات

 محمد عثمان،عبد الوهاب
.عواض

، محمد عثمان عواض عبد الوهاب
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/دراسات بٌبٌة وألٌلوباثٌة على نبات الزربٌح فى موابل مختلفة

هناء كمال،جبلل

،هناء كمال جبلل

:قنا

1992

2005

د
:تتناول الرسالة
تتحدث الرسالة عن موقع ببلد تركستان بؤهمٌةجؽرافٌة وتارٌخٌة فى تارٌخ آسٌا بوجه عام ونظرا ألهمٌة تركستان من
الناحٌة الجؽرافٌة فإنها كانت محط أنظار العرب حتى تطلعوا لفتح ببلد تركستان ولعبت خراسان دورا حٌوٌا فى ذلك الفتح
.وتناولت الحٌاة االقتصادٌة فى ببلد تركستانوالحٌاة االجتماعٌة

viral diseases in general are difficult in their treatment owing to their intracellular
1989 tropism of the infected hosts.
تتناول الرسالة
مدخل إلى الكهنة من حٌث الدور الدٌنى والسٌاسى للكهنة وأمبلكهم ودور الملك ككاهنوتتحدث أٌضا عن الدراسة الوصفٌة
لبعض تصاوٌر المقابر فى الدولة القدٌمة ودراسة تحلٌلٌة للمعنى اللؽوى ودور وواجبات الكاهن المرتل والمكانة االجتماعٌة
.للكاهن المرتل
1999
sKIN COLOR detection can provide an important first step in and of applications such
as facial recognition,hand tracking and pornographic images detection.when dealing
whit detection of pornography in color images,it is important to have agood algorithm
of recognizing skin-color region. most existing algorithms rely upon the fact that skin2005 colored
Diarrhoea is among the greatest killers of infants and children in egypt and many
other developing countries ,it accounts for 25-30% of deaths among infants and
children
in the present study 200samples of diarrheic patients were collected from the
outpatient pediatric clinic and pediatric department of sohag university hospital .the
age of examined patients varied from 6 months up to 15 years .
170from those patients were immunocompetent and 30 were immunocompromised
(with severe malnutrition )
All samples were preserved in mif solution then examined by direct microscopic
examination and all samples were examined by modified zeihl neelsen stain to show
the coccidian parasite
(23%)out of 200samples were found to be harbouring parasites ,33(19.4% of them
were found in immunocompetent and 13 )(40.33% in immunocompromised patients .
Giardia lamblia infection was to be found in 22 (11% patient (the most common
protozoal infections in the present study,16)9.41% were found in immunocompetent
children and 6(20% in immunocompromised patients ,all positive cases were detected
2003 by direct microscppic examination.

The objective of this thesis is studying the breaklinkes incorporation effect on different
terrain types ,that ,with using different sampling density and different interpolation
methods. To achieve this objective, different data sets that respresent different types
of the terrain are obtained at different grid spacing between observed points. The
pattern of the obtained data is the regular grid ;this pattern is chosen to simplify the
:  أسوان2005 . change of sampling interval by skipping some points from the original observations.
Field studies were carred out to investigate the ecological characteristic of
chenopodium murale along a transect stretched from the estarn side to the western
side of sohag.the transset crossed different habital types that include newly reclaimed
: سوهاج2000 . agricultural lands,old cultivated lands, canal banks and fallow lands.
PoAG is considered a chronic ,progreesive,anterior optic neuropathy that is
characterized by optic disc changes ,visual field changes,open angle and iop too high
for contnued health of the eye.Trabeculectomy is increasingly perfprmed in patients
with POAG as it appears to be the best method of achieving optimum level of IOP with
preservation of visual filed from further glaucomatous changes. our study was planned
to evaluate the effect of trabeculectomy operation on the progress of visual field in
glaucoma patients .

1992 hissen ahmed

our study was carried out on 22eyes of 20patients(8males and 12 females ) clinically
diagnosed with POAG and thier ages ranged from 19 to65 ears .
Reliable visual field tests were obtained befor and 1 month ,3 months and 6 months
postoperatively using humphery field analyzer model (1640 .
Of those 22eyes with successful IOP reduction after trabeculectomy ,14eyes showed
improvement or stabilization of thier visual field while 8 eyes showed worsening of
2001 thier visual field.
THE TIGaSEe2 single crystal was grown in the soild state laboratory at aswan by very
2001 slow cooling from its melt by atechnique,whivh is related to the bridgman technique.
Malignant lymphoma represent amajor health proplem throughout the world it~s
already acommon malignancy and is continuing to increase rapidly .(Izumo rt al .,2000
.the NHL incidence appears to increase each year .(Bernier et al .,1995 .The exact
incidence in egypt is not precisely known due to lack of anational cancer registry .the
only dates avaliable are relative frequency data of hospital based registries .(Hussein
2005 khalid ,2002.
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ٌدور هذه الرسالة حول أدوات األستثناء واسالٌبة وقد استخدم فٌة الباحث منهج الوصفى التارٌخى،وٌتمٌز هذا المنهج بفاعلٌة
مستمرة حٌث انة ٌدرس اللؽة من خبلل تؽٌراتها المختلفة فى كل المستوٌات الصوتٌة والصرفٌة والداللٌة والتركٌبٌة وال
ٌقتصر على مستوى واحد ،وهذا التؽٌر خاصة فطرٌة داخل اللؽة او اللؽات ،وهو ٌخضع لمجموعة من العوامل التارٌخٌة.
ودراسة هذة التؽٌرات دراسة وصفٌة الٌمكن عزلها من األحداث التارٌخٌة التى تصاحب وجودها ،لذا ٌصعب الفصل بٌن
المنهجٌن فى مجال التطبٌق العملى ،فكل المصطلحات المستعملة تحت العنوان الوصفى قابلة من الناحٌة العلمٌة لبلستعمال
من الفرع التارٌخى ،فالمتهجان ٌتداخبلن فى شكل انسجامى تعاونى مثمر .ومن هنا آثر الباحث االعتماد على المنهجٌن
معاًفى دراستة لهذا الموضوع.
the present experiments were carried out at the farm of EL-Mattana agriculture
research station,Qena governorate,during the harvesting and milling season 2001,to
study the effect of pre-harvest treatment (the(nonburnt,burnt cane
between januarry and desmber1995,442cardiac patients were admitted to sohag
university hospital including260males and 182females,their ages ranged between
6and87years with mean=34.24year.all patients have been
تتناول الرسالة موضوع دور النقابات العمالٌة فى تنمٌة الوعى السٌاسى فى أطار دراسة مٌدانٌة على أعضاء النقابات العمالٌة
بمحافظة سوهاج .

 2002 .سوهاج  :محمد على بخٌت ،

تتناول هذة الدراسة موضوع العبلقات السٌاسٌة بٌن العثمانٌٌن واالمبراطورٌة البٌزنطٌة فى عصر آل بالٌولوجوس-1261
 1453وٌذكر الباحث ان العبلقات السٌاسٌة بٌن البٌزنطٌٌن والعثمانٌٌن الى مرحلة لم تكن موقعة وٌظهر ذلك فى الثورة
المشتركة التى قام بها ساووجى بن سلطان مراد االول مع أندرونٌقوس الرابعولكن اللطان تمكن من االقضاء على هذة الثورة.

 1998 .سوهاج  :صبلح محمد ضبٌع محمد ،

1996

2005

سوهاج

عبدالناصر محمود عٌسى عبدالحمٌد

QENA

sakina ramadan Abazied

Sohag
:
1996 .

MERVAT MOHAMMAD AHMAD
ATTEA ,

عبد الحمٌد  ،عبد الناصر
محمود عٌسى .
Abazied , sakina
ramadan
ATTEA, MERVAT
MOHAMMAD
AHMAD.
بخٌت ،محمد على .

محمد ،صبلح محمد ضبٌع .

the general scope of the present thesis is devoted to carry out a systematic
investigation on the charge-transfer complex of mercaptobenzimidazoles and
mercaptobenzothiazoles compounds with o-electron acceptor(iodine and bromine and
electron acceptors viz,DDQ,TCNEand chl.the importance of this study is due to
Al Sheshtawy,
Hamdy Saad Sadek Al Sheshtawy Sohag
essential role of charge-transfer molecular complexes in drug and hormone action and
Hamdy Saad Sadek. ,
:
2003 . its wide application in different areas of practical chemistry,physics and biochemistry
هذه الرسالة تتناول فرع من فروع الدراسات اللؽوٌة ،االوهو علم المعاجم الذى ٌعتبر فرعاًمن فروع علم اللؽة التطبٌقى
وبالتحدٌد دراسة معجمٌن مهمٌن فى اؼتٌهما أال وهما معجم (صحاح الفارسى)للنخوانى،ومعجم (صحاح
سبلمة ،خالد محمد إبراهٌم
العربٌة)للجوهرى،ونظراًاالن اللؽة الفارسٌة لٌست من نفس أصل اللؽة العربٌة ،إذ أن اللؽة الفارسٌة هى إحدى اللؽات
إبراهٌم.
 1999 .سوهاج  :خالد محمد إبراهٌم إبراهٌم سبلمة ،
الهندوأوربٌة،بٌنما العربٌة هى إحدى اللؽات السامٌة ،لهذا كان المنهج التقابلى هو منهج هذة الرسالة.
IS ONE OF THE MOST IMPORTANT ORDERS IN THE CLASS INSECTA
محمود،مرفت أحمد بدوى
مرفت أحمد بدوى محمود،
 2005 . (HEMIPTERA-HETEROPTERA (TRUE BUGSقنا:
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The work presented deals with the synthesis of 3-substituted,fused and spiro
2004 heterocyclic 1,4-benzodiazepines.
سعى هذا الباحث إلى تسلٌط الضوء على جانب مهم من جوانب الصورة الفنٌة فى شعر ذى الرمة،أال وهو التشبٌه
والتشبٌه عند ذى الرمة ٌؤتى فى مقدمة أشكال الصورة الفنٌة عنده،وقد شهد له معاصروه بؤنه أستاذ من أساتذة التشبٌه،ولذا
فقد اتجهت هذه الدراسة الى بٌان أثر هذه المقدرة التشبٌهٌة فى شعره
أما المنهج الذى سارت علٌه الدراسة،فهو المنهج التكاملى الذى ٌجمع بٌن المنهج التارٌخى واالجتماعى والوصفى والجمالى
والنفسى
 1997 .سوهاج  :آمنة محمد فتح هللا محمد ،
THE PRECAMBRIAN BASEMENT EXPOSED IN THE EASTERN DESERT OF
1996 EGYPT IS A PART OF THE U- SHAPED PAN AFRICAN
تتناول الرسالة:
جاءت دراسة مشكلة المعنى ‖إٌر‖ و‖راٌل‖وتشمل تعرٌؾ بحٌاة كل منهم وأعمالهم الفلسفٌةودراسة طبٌعة العبلقة بٌن اللفظ
والمعنى واللؽة والفكروكٌفٌة االتصال فى حالة القضاٌا والجمل التى تتحدث عن معطٌات الحسٌة واالدراك الحسى وعبلقة
المعنى بالقٌمة سواء على مستوى الكلمات أو القضاٌا
2003
THE PRESENT STUDY DEALS MAINLY WITH DETERMINING OF SUBSURFACE
GEOLOGY AND STRUCTURE IN AN AREA LYING TO THE SOUTHWEST OF
1996 SOHAG CITY
لقد تناول الباحث
فى هذه الرسالةماٌلى:عناصر البٌبة الجؽرافٌة وعبلقتها بالخدمات التعلٌمٌة فى محافظة سوهاج،الخدمات التعلٌمٌة لمرحلة
التعلٌم األساسى،خدمات مرحلة التعلٌم الثانوى،خدمات مرحلة التعلٌم الجامعى،االحتٌاجات الحالٌة ومستقبل الخدمات التعلٌمٌة
فى محافظة سوهاج عامى 2020_2010
2002
تتناول الرسالة:
على معرفة الققراءات لؽة واصطبلحاونشؤة القراءات والمقصود باالحرؾ فى االحادٌثوتتكلم عن الدراسة الصوتٌة سواء
التوافق الحركى االبدال االدؼام واالمالة وتتكلم أٌضا على الهمزوالوقؾ والدراسة الصرفٌة وتصرٌؾ الفاعل.
2004
تنوعت قضٌة التوحٌد فى مقدمات دواوٌن الشعراءالترك فنجد شاعرا ٌوحد ربه بلسات العشق ؛ فٌرى فى هٌامه ووجده
1998 .
توحٌدا ؼاٌة التوحٌد ،وذاك شاعر ٌرى فى نظرٌة الفناء ةالحلول واالتحادر أسمى مراتب التوحٌد.

أدوات األستثناء واسالٌبه:دراسة دراسة وصفٌة تارٌخٌة فى ضوء
اللؽة الحدٌث/

9296769
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للجوهرى /
دراسات إٌكولوجٌة على بعض اآلفات وعناصر المكافحة
البٌولوجٌة المتواجدة طبٌعٌا من رتبة نصفٌة األجنحة فً قنا
sysnthesis of some new heterocyclic
compound derived from 1,4-benzodiazepine
MOHAMMED ,
=derivatives
KHALED MASOUD

أثر التشبٌه عند ذى الرمة /
محمد ،آمنة محمد فتح هللا.
GEOCHEMICAL EXPLORATION IN UM
QUREIYAT AREA WADI ALLAQI SOUTH
DARWISH,MOHAMM MOHAMMED ABDALLAH GAD
EASTERN DESERT EGYPT
ED ABDALLAH GAD DARWISH

مشكلة المعنى بٌن ‖آٌر‖و‖راٌل‖
حفنى  ،محمد سلٌم محمد
سوهاج :محمد سلٌم محمد حنفى
A GEOPHYSICAL STUDY ON AN AREA
LYING TO THE SOUTHWEST OF SOHAG
ABU- DEIF,ABDEL - ABDEL - BASET MOHAMED ABU- SOHA
CITY ARAB REPUBLIC OF EGYPT
BASET MOHAMED
DEIF
G:

سوهاج  :خالد محمد أبو الحسن حسن ،

THIS THESIS IS DIVIDED INTO FOUR CHAPTERS AS WELL AS AN
1995 INTRODUCTION AND CONCLUSION
the aim of thiswork was to compare between the efficacy of postoperative thorathic
epidural anaglgesia and patient controlled analgesia in reducing the incidence of
MAHMOUD, HAMZA
Sohag
postoperative myocardial ischemia,using troponin Ias as a sensitive marker of
ABOU ALAM.
HAMZA ABOU ALAM MAHMOUD , :
2003 . myocardial injury.
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شعراء ثقٌؾ فى الجاهلٌة وصدر اإلسبلم:
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A CQUIRED COAGULATION DISORDERS IN AHMED,ELHAM
SOHA
CHILDREN
ABO ELFADL
ELHAM ABO ELFADL AHMED
G:
األوضاع السٌاسٌة والحضارٌة فى أسٌا الصؽرى فى القرن الثانى
المؽربى  ،محمد عبد الشافى
عشر المٌبلدى
محمد محمود .
محمد عبدالشافعى محمد محمود المؽربى
قنا
assiut
univer
some studies on enteritis in sheep and gots.
sohair rashed ali.
fac.med.vet
sity:
1E+07 this study was perforemed on245diarrhoeic sheep and goats.
عبد الرحمن ؛ محمد إسماعٌل األوضاع السٌاسٌة و الحضارٌة لمدٌنة
تطرقت الدراسة إلى الوضع السٌاسى لببلد الٌمن فى نهاٌة القرن الثانى الهجرى وبداٌة القرن الثالث الهجرى وأظهرت أن
زبٌد(554_200ه1159_815/م)
على .
محمد اسماعٌل على عبدالرحمن
 2005قنا
الخبلفة العباسٌة أٌقنت من أن ببلد الٌمن لها وضعها الخاص فى كٌان الخبلفة
HASAN,IBRAHEM
SYNTHETIC STUDIES AND REACTIONS OF MOHAMED ABOUIBRAHEM MOHAMED ABOUPYRAZOLONE AND ISATIN COMPOUNDS SHOW A GREAT IMPORTANT DUE TO
SOME HETEROCYCLIC COMPOUNDS
ZEID
ZEID HASAN
QENA:
1995 THEIR WIDE APPLICATION FOR INDUSTRIAL USES AND BIOLOGICAL FIELDS
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Value of transophfageal echocardiography in
patients with cerebral infarction /
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مؽربى ،عبد الحافظ أحمد عبد
ظاهرة عمالة األطفال وعبلقتها بالتوافق األسرى :
اللطٌؾ.
The impact of the concept of strive and
succeed on the contemporary american
this thesis aims at discussing the influence of business deviations on the
society as reflected in david mamets major
AL-Azzawi , ramadan Ramadan muhammad al-sayed al- SOHA
contemporary american society as david mamet,the contemporary american dramatist
plays.
muhammad al-sayed azzawi
G
1997 ,portrays in three of his major plays.
أبو زٌد ،محمود محمد
حجم األسرة وأثره على التنشبة األجتماعٌة :
الضمرانى.
محمود محمد الضمرانى أبو زٌد ،
 1999 .قنا :
تتناول لرسالة موضوع حجم األسرة وأثره على التنشبة اإلجتماعٌة فى المناطق العشوابٌة بقنا.
ٌتم تقسٌم هذا البحث الى عةدة فصول حٌث ٌحتوى الفصل الثانى على التوعٌة السٌاسٌة باعتبارها أحد عناصر هذا البحث
وٌحتوى الفصل الثالث على نشؤة وتطور التلٌفزٌون اللٌبى وٌحتوى الفصل الرابع على المراحل والتؽٌٌرات السٌاسٌة التى
دور البرامج اإلخبارٌة فى التوعٌة السٌاسٌة للمولطن اللٌبى:
الحاج  ،سالم عٌسى محمد .
سالم عٌسى محمد الحاج
 1998قنا
مرت بها لٌبٌا...وهكذا.
Some studies on haemostasis and coaglation ABOU EL WAFA
HASNAA AHMAD ABOU EL
This study was conducted on 60pregnant women in differnt trimesters and 20non
=disorders during pregnancy
,HASNAA AHMAD
WAFA
Assiut
1997 pregnant women as control groop.they aged from 20-40years
ٌهدؾ هذا البحث إلى محاولة التعرؾ على مكانة وظٌفة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة بٌن أهداؾ الجامعة ووظابفها،والتعرؾ
دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة :
هبلل ،ناجى عبد الوهاب.
ناجى عبد الوهاب هبلل ،
 1999 .قنا :
على المعوقات التى تحد من دور جامعة جنوب الوادى فى خدمة المجتمع و البٌبة
القرمانٌون هم أحدى عشابر التركمان التى نزلت منطقة األناضول خبلل النصؾ األول من القرن الثالث عشر المٌبلدى،وقد
إمارة بنى قرمان فى األناضول :
محمود ،خالد بدٌع رضوان.
 2004 .سوهاج  :خالد بدٌع رضوان محمود ،
ارتحلوا من وسط آسٌا ضمن حركة النزوح العام للعشابر والقبابل الضاربة فى تلك المناطق.
PHYSICO CHEMICAL STUDIES ON SOME
TRANSITION METAL COMPLEXES
عمرو,احمد عبد الرحمن.
 2003 IN THIS THESISاسوان :احمد عبد الرحمن عمرو,
األشكال اإلرسابٌة على ساحل البحر االحمر فٌما بٌن رأسى أبو
تتناول الرسالة دراسةاألشكال اإلرسابٌة على ساحل البحر األحمر فٌما بٌن أبو سومة شماالً وراس حنكراب جنوبا ً على
ً
ً
سومة شماال وحنكراب جنوبا :
جابر ،أحمد فوزى ضاحى.
 2004 .سوهاج  :أحمد فوزى ضاحى جابر ،
الساحل الؽربى للبحر األحمر دراسة جٌومورفولوجٌة
on the convergence properties of associated
sets of polynomials of several complex
saleem,mohammed
this thesis is concerned with continuing the study of the convergence properties of
variables
abul-hassan
mohammed abul-hassan saleem
assiut:
1996 associated sets of polynomialsof several complex
تهدؾ الدراسة إلى تحقٌق هدؾ عام ٌتمثل فى:التعرؾ على رإٌة المثقؾ لمجموعة التحوالت العالمٌة الجدٌدة و تؤثٌرها على
أبو دوح  ،خالد كاظم حماد  .التحوالت العالمٌة الجدٌدة و الدٌمقراطٌة فى المجتمع المصرى
 2004سوهاج خالد كاظم حماد أبودوح
الدٌمقراطٌة فى المجتمع المصرى
أكدت الدراسات العلمٌة المختلفة الدور الحٌوى الذى تإدٌه الصحافة فى المجتمع بإعتبارها إحدى الوسابل اإلعبلمٌة الهامة
وذلك من خبلل نقلها لؤلخبار ونشرها للحقابق باألسلوب الموضوعى الذى ٌدعم دورها فى المجتمع ،أما ما ٌشذ عن ذلك فهو
المعالجة الصحفٌة ألحداث الكوارث :
على ،عدنان بدوى.
 1999 .سوهاج  :عدنان بدوى على ،
إستشناء تإثر فٌه عوامل كثٌرة بعضها سٌاسى-إقتصادى-إجتماعى....
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Left ventricular hypertrophy in white coat
hypertension specially smokers /
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QENA:

THE AIM OF THIS WORK IS THE PREDICTION AND STUDYING THE CT FINDINGS
1996 OF THE DISEASE AND TO EMPHASIZE ITS VALUE

THIS WORK WAS INITIATED IN AN ATTEMPT TO INVESTIGATE THE EFFECTOF
2002 S.MANSONI INFECTION ON THE HEPATIC AND RENAL FUNCTION.
لقد تناولت هذة الدراسة (شعراء ثقٌؾ فى الجاهلٌة وصدر االسبلم :دراسة فنٌة وموضوعٌة)وهى دراسة جدٌدة لم تدرس من
قبل واخترت هذا الموضوع لذلك السبب ،واستكماال للدراسات السابقة للقبابل كل على حدة لبٌان خصابصهم الشعرٌة
2000
والعصر الجاهلى مٌدان كبٌر للبحث والدراسة .
THE PRESENT WORK AIMS TO REVIEW THE SUBJECT OF ACQUIRED
HEMORRHAGIC AND THROMBOTIC DISORDER OF THE COAGULATION SYSTEM
1996 IN CHILDERN
تتناول هذه الرسالةالمجتمع االوربى الشرقى ممثبلًفى اإلمراطورٌة البٌزنطٌة والمجتمع االوربى الؽربى الممثل فى الصلٌبٌن
2000
وكذلك المجتمع االسبلمى الممثل فى القبابل التركمانٌة وذلك من الناحٌة السٌاسٌة واالجتماعٌة.

SOHA
G:

ABDEL RAOUF ABUL ELNAGGAR

ABUL ELNAGGAR,ABDEL
RAOUF

TRAGEDY IN ERNEST HEMINGWAYS
MAJOR NOVELS
Troponin I as a sensitive indicator of
postoperative ischemia in cardiac patients
undergoing major elective surgery with or
without epidural anagesia /
COMPUTED TOMOGRAPHY STUDY OF
COMPLICATED CHRONIC SUPPURATIVE
OTITIS MEDIA
تقٌٌم التؽٌرات فى وظابؾ الكبد والكلى بعد تناول عقار
البراازٌكوانتٌل فى الفبران المعدٌة ببلهارسٌا
المستقٌم=EVALUATION OF THE
POSSIBLECHANGES IN HEPATIC AND
RENAL FUNCTION FOLLOWING
ADMINSTRATION OF PRAZIQUANTEL INTO
MICE INFECTED WITH SCHISTOSOMA
MANSONI

9297210
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ESSA MOHAMMED ESSAM EL- DEENوMOHAMMED
M EL- DEEN AHMED AHMED

سوهاج:

هالة ابراهٌم مدكور

مدكور,هالة ابراهٌم

سوهاج

عصام محمد قبٌصى قاسم

قاسم  ،عصام محمد قبٌصى .

ABD ALLAH, ESSAM ESSAM EL DEEN.A.M ABD
EL DEEN.A.M
ALLAH ,

Sohag
:
2003 . study prospect seventy five patient.all these patients had a complete ischemic stroke.
تتناول هذة الرسالة فكرة المعاقبة وهى تعنى صبلحٌة العنصر الؽوى ان ٌحل محل عنصر لؽوى آخر،واذا حل محلة أخذ
وحٌد الدٌن طاهر عبد العزٌز ،
 2004 .قنا :
حكمة وأدى دوره فى السٌاق.
قام الباحث بإجراء دراسة علمٌة حول موضوع (ظاهرة عمالة األطفال وعبلقتها بالتوافق األسرى-دراسة سوسٌولوجٌة على
عٌنة من عمالة الورش الصؽٌرة بمدٌنتى سوهاج وقنا.
وتمثلت الدراسة فى الكشؾ عن الظروؾ التى ٌعمل فى ظلها األطفال بالورش وكذالك الكشؾ عن العبلقة بٌن الظروؾ
االجتماعٌة واالقتصادٌة والتعلٌمٌة لؤلسرة.
 2000 .سوهاج  :عبد الحافظ أحمد عبد اللطٌؾ مؽربى ،

Sohag
This study included 50patients with office hypertension(B.P.140/90)AND
:
1996 . 12NORMOTENSIVE controls.All of them were examined by 24hour ambulatory blood.

MEDHAT MOHAMMAD ALI ,

عبد العزٌز ،وحٌد الدٌن طاهر .المعاقبة فى نظام النحو العربى /

ALI, MEDHAT
MOHAMMAD

IN THIS WORK AN EXPERIMENTAL SET- UP FOR THE MEASUREMENT OF THE
1994 MENTIONED THERMAL
تتناول هذه الدراسة الجملة عند سعدى الشٌرازى من خبلل أعماله النثرٌة ،دراسة وصفٌة تحلٌلٌة مع ترجمة رسابله
النثرٌة،حٌث اهتمت بوصؾ الوحدات النحوٌة فى أعمال سعدى بداٌة من الوحدات النحوٌة المستقلة ثم الوحدات النحوٌة
2004
المركبة
THE AIME OF THE WORK WAS TO DETECT THE TREMATODE LARVAL STAGES
INFECTING THESE SNAILS,GIVING DETAILED INFORMATION ABOUT YHE
INCIDENCE OF DIFFERENT CERCARIAE,AND DESCRIBE THIER BIOLOGY AND
1999 MORPHOLOGY.

QENA:

سوهاج

MOHAMMED MAHROUS A. ELNAGGAR

ELNAGGAR,MOHAMM
ED MAHROUS A
حسان ،رأفت أحمد محمد
رشوان .

رأفت أحمد محمد رشوان حسان

MEASUREMENT OF THE THERMAL
DIFFUSIVITY HEAT CAPACITY AND
THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENTS
OF NITRATE SATS IN THE SOLID AND
LIQUID STATES IN THE TEMERATURE
RANGE UP TO 500 K

الجملة عند سعدى الشٌرازى من خبلل أعماله النثرٌة:

STUDIES ON LARVAL TREMATODES OF
Hassan , naglaa
ASWA
SOME FRESHWATED SNAILS IN ASWAN
maher
Naglaa maher hassan
N
blological studies on some sbecles of ser
جامعة
harse (mollusca:oblisthobranchia) collected
جنوب
لقد اجرى هذا البحث لدراسة خمس انواع من ارانب البحر والتى تعٌش فى منطقة المد والجزر لشاطى البحر االحمر والتى
fron thy sea.egybt
عبلء ٌسرى فهمى مصطفى ,مصطفى,عبلء ٌسرى فهمى.
 1999 .الوادى:
لم تلقى االهتمام الكافى من الباحثٌن فى مجال الرخوٌات فى البحر االحمر
تقدٌر معامل التهوٌة الطبٌعٌة فى عدة مدن فى جمهورٌة مصر
the suitability of aparticular locationfor industrial development depends partlyon the
العربٌة/
عامر,عماد على احمد /
عماد على احمدعامر
 2005 polltion potentialقنا:
لقد وجد الباحث ضرورة دراسة اإلنتاج الفكرى العربى فى الوثابق واألرشٌؾ دراسة ببلٌومترٌة من أجل الوقوؾ على سماته
اإلنتاج الفكرى فى مجال علوم الوثابق واألرشٌؾ فى الوطن العربى
العلٌمى ،عزوز الصباحى
وخصابصه البنٌانٌة المختلفة ؛الكمٌة والنوعٌة واللؽوٌة والزمنٌة والجؽرافٌة والموضوعٌة فضبل عن ظواهره الببلٌوجرافٌة
منذ عام 1883وحتى عام:1993
محمد.
 2002 .سوهاج  :عزوز الصباحى محمد العلٌمى ،
المتنوعة كالتشتت الموضوعى فى الدورٌات واإلنتاجٌة الفردٌة والمشتركة واإلنتاجٌة المترجمة أٌضا.
تارٌج القضاء والمظالم فى مصر من الفتح اإلسبلمى حتى نهاٌة
الشرٌؾ,عبد الناصر هاشم
العصر الفاطمى=
محمد قاسم
عبد الناصر هاشم محمد قاسم الشرٌؾ
1999
تتناول الرسالة تارٌخ القضاء والمظالم فى مصر منذ الفتح االسبلمى حتى نهاٌة العصر الفاطمى.
in this thesis,which consists of five chapter, we continue the study of some various
بعض المفاهٌم فى التوبولوجٌة الفازٌة
احمد,صبلح الدٌن عباس/
 1999 notions of retract in fuzzy topolgical spacesسوهاج :كلٌة العلوم بسوهاج,
AL BOURAEY,
Studying of the hamiltonian and finding the
MOHAMMAD
The three CNLS system have positive real roots has a solution in which waves
soliton /
KHALAF.
Qena : A1,A2andA3 are in proportion.
المعالجة الصحفٌة لقضاٌا الشباب فى الصحؾ الٌومٌة
ٌواجة الشباب الٌوم العدٌد من المشكبلت االقتصادٌة واالجتماعٌة الخطٌرة التى تعوق مسٌرتة وتحول بٌنة وبٌن االنطبلق
المصرٌة:وحتى 31/12/1990
محمود  ،رجاء نور
 1997سوهاج رجاء نور محمود
وتحقٌق امال المجتمع فٌة ومن اهم المشكبلت ذاات صلة وثٌقى للشباب مشكلة البطالة واالنحراؾ.
قد اصبح واضحا ان ان التؽٌرات الكروموسومٌة التى ترى فى امراض الدم ٌمكن ان تكون مساعدة فى الوصول للتشخٌص
الصحٌح وكذلك التنبإ بمستقبل المرض وقد اجرى هذا البحث لدراسة التؽٌرات الكروموسومٌة فى امراض الدم المختلفة
تهدؾ الدراسة الى تساإالت األثر الناتج عن التطور الطباعى وأثر القابم باالتصال المتخصص على التحسن الطباعى لمجلة
النصر العسكرٌة .
تهدؾ هذه الدراسة إلى التعرؾ على حجم اهتمام الصحؾ الٌومٌة بقضاٌا و مشكبلت مجتمع الدراسة وتحدٌد كم وكٌؾ
الرسابل االعبلمٌة الخاصة بهذا المجتمع،ومعرفة اتجاهات جمهور المتلقٌن نحو معالجة هذه الصحؾ لقضاٌا مجتمعهم مع
التطبٌق على صحٌفتى(األخبار و الوفد)

تتكون الرسالة من اربع فصول قمنا فٌها باجٌاد بعض الحلول الكبلسكٌة مثل المجاالت ذات الؽزل
تتناول الرسالة المشكبلت اإلجتماعٌة ألسر ضحاٌا جرابم القتل بمحافظة قنا .
the purpose of this study is to find out whether base grammer analysis is applicable to
arabic or not.thesis consists of five chapter

Chromosomal Abnormalities in Haematological El-Nashar,Afaf Taha
Disorders
Ibrahem
Afaf Taha Ibrahem El-Nashar
Sohag . 1998
تطور أسالٌب تصمٌم المجبلت العسكرٌة العامة فى ضوء التقنٌة
الطباعٌة :
حسٌن ،آمال سعد الدٌن.
 1998 .سوهاج  :آمال سعد الدٌن حسٌن ،
موقؾ الصحافة الٌومٌة من مشكبلت مجتمع صعٌد مصر دراسة
تحلٌلٌة على صحٌفتى (األخبار و الوفد)فى الفترة من
عام1990الى:1994
اسماعٌل  ،سمٌرة وزٌرى .
 1996سوهاج سمٌرة وزٌرى اسماعٌل
جامعة
نور عبد المولى عبد الموجود
جنوب
som Problm in flelds theory
زٌدان
كلٌة العلوم بسوهاج
 1996الوادى
الشرٌؾ ،عمرو السٌد محمد
المشكبلت اإلجتماعٌة ألسر ضحاٌا الجرٌمة :
شلتوت.
 2000 .سوهاج  :عمرو السٌد محمد شلتوت الشرٌؾ ،
semantic roles in case grammar :acontrastive ebeid,Hanan abou alstudy of english and arabic
taher
Hanan abou al- taher ebeid
 1997سوهاج:
EL-sherif , Abdelprominent grotesque features in the the
mohsen ezz eddin
Abdel-mohsen ezz eddin ahmed
ASSIU
theatre of fernando arrabal
ahmed
EL-sherif
T
1997
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this thesis is careful study of the theatre of femando arrabal which is characterized by
>some conspicuous features which make him avery prominent
موضوع هذه الدراسة شعر السخرٌة فى العصر العباسى الثانً،موضوعاتة وقٌمه الفنٌة،وهو موضوع لم تفرد لة دراسة
2000
علمٌة متخصصة تحٌط بجوانبه المختلفة

سوهاج

إسماعٌل محمود محمد محمد

إسماعٌل محمود محمد محمد

2003

سوهاج

أحمد مصطفى قطب فرؼلى

فرؼلى  ،أحمد مصطفى قطب  .الجملة اإلنشابٌة فى آٌات التشرٌع فى القرآن الكرٌم:

9297866

حسن ،خالد محمد أبو الحسن  .خمسهء نركسى :

9297894

333

9297912
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1997

سوهاج
Ahmed

نجبلء سامى النبراوى

تركزت دراسة الباحث على تحلٌل نصوص آٌات التشرٌع تحلٌبل لؽوٌا داللٌا لتراكٌبها اللؽوٌة الجملٌة
تتناول الرسالة دراسة خمسهء نركسى من خبلل الكشؾ عن نزوع نركسى الى عكس الحالة السٌاسٌة واالقتصادٌة
واإلجتماعٌة فى الدولة العثمانٌة فى اوابل القرن السابع عشر.
وكان الهدؾ من هذه الدراسة التوصل الى انعكاس السٌاسة على األداب ،وكشؾ األدب عن الحالة التى عاشتها الدولة
العثمانٌة خبلل هذه الفترة.
 2001 .سوهاج  :خالد محمد أبو الحسن حسن ،
تهدؾ الدراسة الى تقدٌم مقترحات تقوٌمٌة من أجل تحسٌن أداء الهٌاكل المنظمة لمهنة الصحافة كما تعنى بدراسة مدى التزام
 2003سوهاج سحر حسٌن الشٌمى
الصحؾ باحترام التقالٌد المهنٌة ولوابح القٌم
جامعة
جانوب
الكثار اصناؾ الموز الثبلثة :الهندى ،البصراى والولٌامز معملٌا اتبعت الخطوات الثبلث الربٌسٌة المعروفة وهى مرحلة
 2003 .الوادى :كلٌة العلوم بسوهاج,
البداٌة مرحلة التضاعؾ ومرحلة التجذٌر وذلك للدخول فى عملٌة االقلمة
تناولت الدراسة تارٌخ مدٌنة تلمسان منذ انتقال الفاطمٌٌن الى مصر حتى نهاٌة عصر الموحدٌن وقد شهدت المدٌنة فى تلك
الفترة احداثا عدٌدة كان لها تؤثٌرها الواضح فى تارٌخ العرب االسبلمى لذا كانت هذه الدراسة تلقى الضوء على ما اسهمت به
هذه المدٌنة بكل ماتمتلكه من ظروؾ ومقومات أثرت وتؤثرت بمجرٌات األحداث التارٌخٌة على أرض المؽرب .

Elmok
htar
Mahm
oud

الشٌمى  ،سحر حسٌن .

سالم,جٌهان محمد محمد

النبراوى  ،نجبلء سامى .

العبلقة بٌن حرٌة الصحافة و التنظٌم الذاتى للمهنة فى مصر:
in vitor brobagation of banana blants and som
e bhyiolgical with fungicides

تلمسان منذ انتقال الفاطمٌٌن الى مصر حتى نهاٌة عصر
الموحدٌن(668-361ه1269-972-م)/

Alienation in eugene oneills plays:the hairy
ape,the iceman cometh,and long day,s
gourney into night

this study traces the theme of alienathon in three of o,neill,s plays:the hairy ape, the
2002 iceman cometh,and long days gourney into night
our aim in this thesis which consists of two chapters is to study some problems in
Some problems in mechanics of deformable
Mahmoud , samy
SOHA
mechanics of elastic media for_ahomogenous trans_versely isotropic bodies in the
bodies
refahy
Samy refahy mahmoud
G
1999 absence of body forces
ٌعد الفكر الدٌنى من أعرق المباحث الفلسفٌة التى شؽلت الفبلسفة منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر ،وترجع أهمٌته-فى
العصر الحاضر -الى ارتباطه الوثٌق باالتجاهات الفلسفٌة المعاصرة ]البراجماتٌة،والوجودٌة والوضعٌة المنطقٌة[فقد أضحى
فلسفة الدٌن عند مارتن بوبر /
قاسم ،على حسٌن.
على حسٌن قاسم ،
 2000 .قنا :
الفكر الدٌنى من أهم مباحثهاالتى قامت علٌها أسس فلسفٌة.
QENA

Ahmed , Ahmed
Mohamed ali

شعر السخرٌة فى العصر العباسً الثانً موضوعاتة وقٌمة الفنٌة

9297950

335

9297987

336

9298047

337

9298052

338

9298053

339

تحتوى هذة الرسالة على ثبلثة اعمال مسرحٌة لصموٌل بٌكٌت وتم اختٌار االعمال السباب منها ان احداثها متداخلة وتمثل
ثبلث مراحل فى حٌاة االنسان من حٌث نموة وسلوكة

1999

تتناول الدراسة العالم األخر ومكانه فى المفهوم المصرى القدٌم وآخرة اآلثمٌن و األشرار فى المعتقدات المصرٌة القدٌمة

2004

1996 The second chapter sheds light on one of the most outstanding features
THIS STUDY IS AN ATTEMPT TO APPROACH THE LANGUAGS OF THOMAS
HARDY AND TO ANALYSE SOME OF THE LINGUISTIC TOOLS THAT HE
FREQUENTLY USES IN HIS NOVEL THE MAYOR OF CASTERBRIDGE, SINCE THE
FREQUENCIES OF SOME LINGUISTIC FEATURES CAN CARRY STYLISTIC
1996 SIGNIFICANCE.
december 1995,442cardiac patients were admitted to sohag university hospital
including 260males and182females ,their ages ranged between 6and87years with
1996 mean=34.24year
dans cette these‖realite et fiction dans l,oeuvre romanesque d,alain robbe-grillet‖,nous
avons montre le role de robbe-grillet dansle roman et le role de la fiction pour parvenir
1994 ases buts
ان وسٌلة لربط دوالى المرىء عن طرٌق النظار قد حلت محل وسٌلة الحقن كوسٌلة مثالٌة لعبلج مرضى دوالى المرىء
النازفة

Morsy , wafaa abdel
the traglcomic elements in samul becktts blays aziz
Wafaa abdel aziz Morsy
QENA
آخرة اآلثمٌن و األشرار فى المصادر المصرٌة القدٌمة حتى نهاٌة
عصر الدولة الحدٌثة
على  ،حمادة محمد جبلل .
سوهاج أحمد عبدالقادر الصاوى
A STUDY OF HARDY S USE OF SOME
LINGUISTIC FEATURES IN THE MAYOR OF Mohamed , hussein
ASSIU
CASTERBRIDGE ( A STYLISTIC ANALYSIS ) saleh
Hussein saleh mohamed
T

قنا :

سوهاج

 -،محمد ،حسٌن صالح.

كلٌة الطب بسوهاج_جامعة جنوب الوادى

muhammad,Mamdou
h ahmed
Mamdouh ahmed muhammad

Qena
جامعة
جنوب
 2003 .الوادى :كلٌة طب سوهاج,

this study concerns with prediction of the strong ground motions due to large
2006 earthquakes using green,s function at important national structures in aswan,egypt

قنا:

خالد عبد البله محمودعمر

Sohag
Ther has beenn a growing concern about the role of iron in biochemical and
:
2003 . environmental systems
the radiant energy of the sun as it passes through the atmosphere undergoes
 QENA؛Khalaf - allah omar Kassem
1997 complicated transformations.
the present work is atrial to discuss the geotechnical characteristics of some different
types of sedimentary rocks in south egypt along the nile valley (assiut,qena)and the
southern part of the red sea coast to achieve this study the geological and
كلٌة العلوم بقنا_جامعة جنوب الوادى
 2004 geotechnical investigations were consideredقنا:
عوض
أحمد
عثمان
صقر ،
تتناول الرسالة موضوع ضباط الجٌش المصرى فى عصر الخدٌوى إسماعٌل.

AHMAD DESOKY MOHAMMAD ,

ٌقوم الباحث فى هذه الدراسة باقتراح برنامج لتنمٌة االبتكار والقٌم الفنٌة لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى االعدادى
ان موضوع الرسالة التؽٌر الداللى السم الفاعل فى صحٌح مسلم سبب اختٌارةه-1:أن صحٌح مسلم ٌضم األحادٌث الصحٌحة
دون ؼٌرها ،وٌسٌر على الطرٌقة الحدٌثٌة التى تجمع الرواٌات المختلفة للحدٌث الواحد فى مكان واحد.
ٌعد العصر القاجارى بشكل عام وعصر فتحعلٌشاه بشكل خاص من العصور المهمة فى تارٌخ إٌران حٌث حدثت فٌه تؽٌرات
كبٌرة سواء سٌاسٌة أو اجتماعٌة أو ثقافٌة.
this investigation embraces two main groups of studies;namely ecological and
physhological studies.
توصلت الرسله الى النتابج التالٌة -1:الصراعات بٌن الدولة الؽزنوٌة والسبلجقة ثم زوال الدولة الؽزنوٌة والصراعات بٌن
دولة السبلجقة والدولة الؽورٌة ثم الخوارزمٌة حتى الؽزو المؽولى سنة617ه1220-م
شهدت السنوات األخٌرة إنجازات واكتشافات علمٌة أسفرت عن تكنولوجٌا فرٌدة فى وظابفها وفى طبٌعتها ،ووصل تسارع
المعرفة فى بعض المجاالت العلم الى درجة من الدقة تفوق قدرة المتخصصٌن على المتابعة المتؤنٌة والمستمرة لها.
this thesis is devoted to the suggest of some new solutions for linear differential
systems and the n_th order linear differntial equation ,with variable coefficients ,in
addition to studing their stability
تتناول الرسالة فرٌضتٌن دٌنٌتٌن فى مكانٌن على طول فترة تارٌخٌة ٌزٌد زمنها على اربعة قرون ونصؾ حكمت خبللها
ست دول متعاقبة هى:دولة المرابطٌن فدولة الموحدٌن فالدول المستقلة بالشمال االفرٌقى وهى بنو حفص فى تونس وبنو
زٌان بتلمسمان...وٌركز على أبعاد خمس هى :البعد السٌاسى واإلجتماعى واإلقتصادى والثقافى والعمرانى.
semiconductors from formed the group A‖B have attracted much attention inthe last
year but ti2se and ti2se were the less studied in this family.the main reason for this is
due to the difficulty in their growth
تتناول هذه الدراسة
حٌاة أسٌرى البلهٌجى ودٌوانه وهو أحد الشعراء العارفٌن و الصوفٌة العاشقٌن،ولقد استخدم الباحث المنهج العلمى النقدى
التحلٌلى

سوهاج

 2004 .سوهاج :
2005
2004

Qena
قنا

 2004 .أسوان :

1997

ASWA
N

 2002 .قنا :

2000

1998

QENA

سوهاج

HEMIPTERA-HETEROPTERA TRUE BUGS IS ONE OF THE MOST HMPORTANT
 2005 . ORDERS IN THE CLASS INSECTA.قنا:
هدفت الدراسة الحالٌة دراسة تؤثٌر المنظمات المتقدمة على التحصٌل وبقاء أثر التعلم وتنمٌة اتجاهات تبلمٌذ الصؾ األول
اإلعدادى نحو التنمٌة االقتصادٌة.

ٌسعى البحث الحالى الى التعرؾ على فعالٌة استخدام التعلم التعاونى فى مادة العلوم على تنمٌة المفاهٌم العلمٌة و التفكٌر
العلمى لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى االعدادى
the present study was underrtaken to study the effects of an aqueons extract of
balanites aegyptiaca mesocarp on carbohydrates and lhpids metabolism.for this
purpose various metabolic relarions and hormonal changes were studies in diabetic
2000 rats after oral administration of two different doses of fruit extract of the plant

ْاسوان:

عمر,خالد عبد البله محمود

MOHAMMAD,
AHMAD DESOKY.
 Kassem , Khalafallah omar

بدرى,محمد مصطفى محمد/

9298073

342

ASTUDY OF HARDYS USE OF SOME
LINGUISTIC FEATURES IN THE MAYOR OF
CASTERBRIDGE ASTYLISTIC ANALYSIS.
patterns of presentation of cardiac diseases
aong patients admitted to sohag university
hospital/

9298077

343

9298212

344

realite et fiction dans l,oeuvre romanesque
d,alain robbe-grillet

9298245

345

9298328

346

endoscobic lhgation versus sclero-ligation for
mangmant of bleeding escobhageal varices
التنبإ بالحركات االرضٌة القوٌة الناتجة عن الزالزل الكبٌرة
باستخدام دالة جرٌن,للمنشات القومٌة الهامة فى اسوان,مصر/
Kinetic and reactivity studies of
fe(11)complexes of mono and dioxime
lhgands,and determination of iron
spectrophotometrically /
studies on atmospheric turbidity including the
effect of some weather parameters.

9298370

347

9298379

348

9298380

349

geological and geotechnical studies on some
types of sedimentary rocks in egypt

9298382

350

9298405

351
352

صقر ،عوض أحمد عثمان.
محمد ،عصام عبد الرحمن
حسن.

9298410

محمد  ،حمدى بخٌت عمران

التؽٌر الداللى السم الفاعل فى صحٌح مسلم/

9298411

353

األدب الفارسى فى إٌران فى عصر فتحعلٌشاه القاجارى /
عز العرب ،أحمد رٌاض.
أحمد رٌاض عز العرب ،
physiological and ecological studies on the
algal flora isolated from soils at quna regions. Mohamed, abla abdel Abla abdel- mawgoud mohamed
هراة منذ الحكم الؽزنوى حتى الؽزو المؽولً(617-351ه-962/
1220م)/
أحمد,صبلح سلٌم طاٌع
صبلح سلٌم طاٌع أحمد
أثر استخدام المدخل المنظومى فى التدرٌس على التحصٌل
واالحتفاظ بالتعلٌم واالتجاه نحو العلوم لدى تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة
/
حافظ ،هاله عزت رٌاض.
هاله عزت رٌاض حافظ ،
determining the solutions of the linear
differential systems with variable coefficients
EL--AMIN ,
and studying their stability
MOHAMED FATHY Mohamed fathy el-amin
األبعاد السٌاسٌة والحضارٌة لفرٌضتى الحج والجهاد بالمؽرب
واألندلس منذ بداٌة عصر المرابطٌن حتى سقوط دولة بنى األحمر
(440-898ه)(1492-1069م /
النبراوى ،نجبلء محمد .
نجبلء محمد النبراوى ،

9298436

354

9298462

355

9298485

356

9298487

357

9298488

358

9298489

359

crystallization and semiconducting properties
of some thallium compounds

9298495

360

9298504

361

دراسات اٌكولوجٌةعلى بعض االفات وعناصر المكافحةالبٌولوجٌة
المتواجدة طبٌعٌا من رتبة نصفٌة االجنحة فى قنا
محمود,مرفت احمد بدوى.
استخدام المنظمات المتقدمة فى تدرٌس الجؽرافٌا وأثرها على
الحكٌم ،عصام عبد الرحٌم عبد التحصٌل وبقاء أثر التعلم لدى تبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادى وتنمٌة
اتجاهاتهم نحو التنمٌة االقتصادٌة /
العال أحمد.
فعالٌة استخدام استراتٌجٌة التعلم التعاونى فى تدرٌس العلوم على
تنمٌة بعض المفاهٌم العلمٌة و التفكٌر العلمى لدى تبلمٌذ الصؾ
محمد ،كرٌمة عبد البله محمود .الثانى اإلعدادى /

9298513

362

9298515

363

9298523

364

دراسات فسٌولوجٌة وبٌوكٌمٌابٌة على تاْثٌر بلح الجبل (البللوب)فى
الفاْر النروٌجى/

9298535

365

حمدى بخٌت عمران محمد

Khaled mahmoud mohamed

عزب شفٌق أحمد سعٌد

كلٌة العلوم بقنا-جامعة جنوب الوادى,

 2001 .سوهاج  :عصام عبد الرحٌم عبد العال أحمد الحكٌم ،

 2002 .قنا :

عبد الرحٌم,اسامة عبدة

9298070

341

ضباط الجٌش المصرى فى عصر الخدٌوى إسماعٌل -1863
1879م /
برنامج مقترح لتدرٌس بعض األشؽال الفنٌة وأثره على تنمٌه
االبتكار و القٌم الفنٌة لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى /

 1998 .سوهاج  :عصام عبد الرحمن حسن محمد ،
1996

مرفت محمد احمد عطٌة/

9298064

340

كرٌمة عبد البله محمود محمد ،

محمد كامل حسن،

Mohamed , khaled
mahmoud

سعٌد  ،عزب شفٌق احمد .

حسن ،محمد كامل.

أسٌرى البلهٌجى:

the presnt work deals with the synthesis of aspecial group of heterocyclic compounds,
which contains1,2,4-triazole nucleifused with other hterocyclic rings,and evaluation of
1999 their biological activity
the present thesis deals with the geology and geochemistry of abu farayed granitoid
2006 and its environ
the main purposes of utilization of pesticides are in agriculture public health and
personal use.the extenisve use of such agents in agriculture ,and the repetitive
exposure of farmers ,consumers and field animals to agents ,necessitate intensive
2005 studies on the hazards of their toxicity
تتناول هذة الدراسة
المراكز السٌاحٌة على ساحل البحر األحمر ،حٌث أتاحت للطالب دراسة الموضوع من وجهة نظر الجؽرافٌا االقتصادٌة.وأما
اختٌار المراكز السٌاحٌة على ساحل البحر االحمر موضوعا لهذة الدراسة،فقد كان نابعا من عدة اعتبارات أولهما قلة
الدراسات الجؽرافٌة فى مجال السٌاحة .
2000
atotal number of 140 donkeys of both sexes were used in this study and routine clnical
and laboratory examination were carried out on each animal for detection healthy
2006 animal
post_colonial theory is mainly characterrized with its inter_disc iplinary nature since it
derives its theoretical assumptions from different discipilines like sociology
2006 ,politics,psychoanalysis,and so no

SOHA
G

Amer Anwar Amer Mohamed

Mohamed , Amer
Anwar Amer

SOHA
G

Khaled abd el-fadeel ahmed

Ahmed , khaled abd
el-fadeel

قنا:

رانا عبد الستار على أحمد

رانا عبد الستار على أحمد

SYNTHESIS AND REACTIONS OF STRIAZOLE-FUSED HETEROCYCLES
geology and geochemistry of abu farayed
granitoid and its environ,south eastern
desert,egypt
دراسات فسٌولوجٌة على تاْثٌر بعض المبٌدات الحشرٌة على
العوامل الحٌوٌة والمكونات الخلوٌة للدم فى الفبران البٌضاء=.

المراكز السٌاحٌة على ساحل البحر األحمر فى مصر:
جمال،هشام محمود محمد
سوهاج هشام محمود محمد جمال
Study on some hematological and biochemical
parameters on apparently clinically healthy
Abdel hamid ,
donkey in south valley region
hassan youssef
Hassan yousse fAbdel hamid
QENA

مابعد الكولونٌالٌة :نظرٌة مقاومة مع اشارة خاصة لكتاب فانون
(معذبو االرض).
عوض,عبد النعٌم ابراهٌم
ْاسٌوط :عبد النعٌم ابراهٌم عوض
إضطراب الشخصٌة الهادم للذات وعبلقته ببعض مظاهر السلبٌة
قاعود ،محمود عبد العزٌز
واألنحراؾ فى المجتمع /
محمد.
 2000 .سوهاج  :محمود عبد العزٌز محمد قاعود ،
تتناول الرسالة موضوع إضطرابات الشخصٌة الهازم للذات فى المجتمع.
non malignant dysphagia diagnosis and
SOHA
in this study, 47patients proved to have non malignant esophageal dysphagia
various modalhties of treatment.
Ali , Ahmed Mohamed Ahmed Mohamed Ali
G
including 25 females and 22 males,
تانٌس فى العصر البوسطى=STUDY OF TAINIS IN
ٌقدم هذا البحث إطبللة على حضارة الفراعنة فى العصر البوبسطى وتارٌخ تقرٌبىلمدٌنة تانٌس خبلل هذا العصر من خبلل
القنتٌرى ،شكرى حسٌن على /THE BUBASTUSIAN PERIOD
محمد عبد الرحٌم السٌد:
1989 .
تتبع المراحل المختلفة لتطور تارٌخ وشكل المدٌنة فى هذا العصر وعبلقة المدٌنة بالمدن األخرى.
DURING AMICROBIAL PLANT DISEAS, THE PATHOGEN MUST ALTER
PHYSIOLOGICAL STUDIES ON SOME
THEPHYSIOLOGY OF THEHOST TO RENDER PLANT TISSUE SUITABLE FOR
ASPECTS OF BACTERIAL PATHOGENESIS farghaly , marwa
SOHA
MICROBIAL GROWTH AND AS ACONSEQUENCE,PHYSIOLOGICAL
IN SOME PLANTS
mohamed
Marwa mohamed farghaly
G
2006 PERFORMANCE
عبلم
استخدام أسلوب دورة التعلم فى تدرٌس المفاهٌم الجؽرافٌة وأثره
على
على التحصٌل المعرفى واتجاهات تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى
محمد
تهدؾ الرسالة الى التعرؾ على مدى تؤثٌر استخدهم أسلوب دورة التعلم فى تدرٌس وحدة خرٌطة الوطن العربى الطبٌعٌة
نحو مادة الجؽرافٌا /
محمود ،عبلم على محمد.
محمود ،
والسٌاسٌةالمقررة ضمن منهج الجؽرلفٌا للصؾ الثانى اإلعدادى.
the recovered core samples have been grouped according to the degree of alteration
into three main types :fresh granite (gf,moderately altered granite )gm)and highly
subsurface geologic studies of gebel
altered granite gh _is concrened with the study of lithology petrogrphy radiometry and
el_erediya uranium occurrence,central eastern
geochemistry of the core samples recordes from the first bore hole er_1 drilled in
desert,egypt
Omran , ali ahmed
Ali ahmed omran
QENA
1999 el_erdiya u_occurrence
Abdel-wahab, Ezat
DIABETES MALLITUS AND HEPATITIS C
Ahmed
Mohamed Abdel-wahab Ezat
THIS STUDY REVEALED THAT MOST OF HCV INFECTED DIABETICS HAD TYPE
PREVALENCE.
Ezat.Mohamed
Ahmed Ezat.
2000 2DIABETES‖92.5%‖.
محمود ،صدٌق محمود حسن
الدولة الزندٌة فى إٌران :
إبراهٌم.
 2002 .سوهاج  :صدٌق محمود حسن إبراهٌم محمود ،
تتناول تارٌخ الدولة الزندٌة فى إٌران كما تتناول العمارة والفنون فى الدولة الزندٌة.
اتضح بعد دراستنا لحٌاة مٌخابٌل السرٌانى الكبٌر انة كان كما قال عنة ابن العبرى رجبل عظٌما عالما بالكتب المقدسة ،فهو
مخطوطة تارٌخ مٌخابٌل السرٌانى الكبٌر من بدء الخلٌقة الى مٌبلد
عبد الحمٌد،عبد الحمٌد عبد
قد ثابر على الكتابة لٌبل ونهارا،وترك مإلفات عن الكنٌسة تستحق التقدٌر ،وكان مٌخابٌل كاتبا مكثرا سهل االسلوب وشاعرا
المسٌح/
الرحمن
عبد الحمٌد عبد الرحمن عبد الحمٌد،
1996 .
مقبل ٌخلو شعرة من االبداع بحٌث ٌمكن اعتبارة من شعراء الطبقة الثالثة.
السٌاسة الخارجٌة لئلمبراطورٌة البٌزنطٌة فى عهد باسٌل الثانى
976-1025م /
عامر ،أحمد محمود حسن.
 1997 .سوهاج  :أحمد محمود حسن عامر ،
تلقى الرسالة الضوء عل السٌاسة الخارجٌة لئلمبراطورٌة البٌزنطٌة فى عهد باسٌل الثانى .
المهدى  ،ناصر محمد عبد
تعالج الرسالة عصر رشٌد رضا وفرٌد وجدى بمحتواه السٌاسى والفكرى ،وتعالج قضٌة التقلٌدو االجتهاد فى الفكر الدٌنى
الفكر الدٌنى و السٌاسى عند محمد رشٌد رضا ومحمد فرٌد وجدى=
اللطٌؾ .
 1997سوهاج ناصر محمد عبداللطٌؾ المهدى
عندهما
أثر استخدام استراتٌجٌة بلوم للتعلم لئلتقان فى تدرٌس مقرر
الحاسب اآللى على التحصٌل وتنمٌة بعض مهارات الحاسب اآللى
محمود ،محمد محمود عبد
تتناول الرسالة دراسة أستطبلعٌة على معلمى الحاسب اآللى فى بعض المدارس التجارٌة،إضافة الى االطبلع على نتابج
ادى طبلب المدرسة الثانوٌة التجارٌة /
الوهاب.
 2005 .سوهاج  :محمد محمود عبد الوهاب محمود ،
الطبلب فى نهاٌة الفصل الدراسى...

ٌتمٌز العصر الحالى بتزاٌد معرفى شدٌد ،وهذا ٌلقى مسبولٌات كبٌرة على المإسسات التعلٌمٌة عموما،وعلى التربٌة العلمٌة
خصوصا باعتبارها مسبولة عن نقل المعرفة العلمٌة لبلفراد.
تتناول الرسالة دراسة اإلنحرافات القومٌة لدى تبلمٌذ الحلقة األولى من التعلٌم األساسى بمدٌنة سوهاج للكشؾ عن تلك
اإلنحرافات وتم تطبٌق برنامج عبلجى لعبلج تلك اإلنحرافات .
تناولت الرسالة القضاٌا البٌوأخبلقٌة التى تثٌرها التكنولوجٌا البٌولوجٌةوالبراج البلزم اعدادها للمساعدة على فهم الطبلب
للمستحدثات البٌولوجٌة

تتناول الرسالة الدور الذى لعبة فخرى عبد النور على مسرح السٌاسة المصرٌة منذ عام ،1907واستمر ذلك حتى وفاتة فى
دٌسمبر .1942
توصلت دراسة هذه المجموعة من خطب الرسول صلى هللا علٌة وسلم الى بعض النتابج ومن اهمها:
أن الرسول العظٌم كان سابقا للنظرٌات اللؽةٌة الحدٌثة بفطرته التى فطره هللا علٌها ومن ذللك أنه سجل فى خطبة المباركة
مفردات النظرٌة اللؽوٌة الحدٌثة التى تحدثت عن العلم المسمى بعلم الكٌنات

2000

أسوان

سعٌد محمد صدٌق حسن

 2001 .سوهاج  :شعبان حلمى حافظ محمد ،

قنا

2003
عبد
الناصر
محمد
على عبد
الرحٌم ،

سوهاج :

1996

قنا

حنان فوزى طه محمد

حسن  ،سعٌد محمد صدٌق

محمد ،شعبان حلمى حافظ.

طه  ،حنان فوزى .

فعالٌة التعلم المتمركز حول مشكلة كاستراتٌجٌة بنا بٌة فى تحصٌل
العلوم وإنماء التفكٌر العلمى لدى تبلمٌذ الصؾ الرابع
االبتدابى=EFFectiveness of problem centered
learning as aconstuctivist strategy on scientific
achievement and developing scientific thinking
/for the forth primary school pupils
برنامج مقترح فى التمرٌنات البدنٌة وأثره فى تحقٌق بعض أهداؾ
النشاط البلصفى لدى تبلمٌذ الحلقة األولى من التعلٌم األساسى
بمحافظة سوهاج /
فعالٌة برنامج مقترح باستخدام مدخل العلم والتكنولوجٌا والمجتمع
لتنمٌة بعض مفاهٌم التكنولوجٌا البٌولوجٌةو اإلتجاهات نحو القضاٌا
البٌوأخبلقٌة لدى معلمى البٌولوجى(قبل الخدمة)=

عبد الرحٌم ،عبد الناصر محمد فخرى عبد النور ودوره فى الحٌاة السٌاسٌة فى مصر -1907
/ 1942
على.

نوره على أحمد

أحمد  ،نوره على

خطب الرسول صلى هللا علٌة وسلم:

9298539

366

9298563

367

9298565

368

9298588

369

9298589

370

9298599

371

9298601

372

9298603

373

9298612

374

9298616

375

9298622

376

9298628

377

9298631

378

9298632

379

9298636

380

9298641

381

9298651

382

9298672

383

9298696

384

9298698

385

9298704

386

9298725

387

9298764

388

تعتبر هذه الدراسة إحدى الدراسات التقومٌة للصندوق االجتماعى للتنمٌة لتوضٌح أثره على النواحى االجتماعٌة فى المجتمع
بشكل وعلى النظام
توضح الرسالة افكار المإلفٌن الٌهود فى كتاباتهم عن االرض المقدسة(صهٌون)وآمال الٌهود فى العودة الى فلسطٌن وإقامة
مملكة الرب فٌها.

 2002 .سوهاج
1995

سوهاج.

سوهٌر عبد العال عبد القادر الطوٌل،
محمد نبٌل محمد أمٌن صادق

تناولت الرسالة موضوع مناظر العاب األطفال فى مقابر األفراد وأدوات لعبهم فى الدولتٌن القدٌمة والوسطى.

 2000 .سوهاج  :سحر رمضان أحمد البلبوشى ،

تهدؾ الدراسة الى اقتراح برنامج لؤلنشطة المدرسٌة فى االقتصاد المنزلى والتعرؾ على أثره فى تنمٌة التفكٌر االبتكارى
وبعض المهارات االجتماعٌة لدى تلمٌذات الصؾ الثانى اإلعدادى

 2003 .سوهاج  :فاطمة عاشور توفٌق شعبان ،

ٌتمثل البحث فى قصور طرق وأسالٌب التدرٌس المتبعة فى تدرٌس مادة التارٌخ القابمة على اإللقاء والتلقٌن من جانب المعلم
والحفظ واإلستظهار من جانب المتعلمٌن.
تهدؾ هذه الدراسة الى تحدٌد المتؽٌرات المإثرة على األداء المالى للبنوك وتحلٌل أبعادها وتقدٌم إطار مقترح لئلدارة
االستراتٌجٌة ٌصلح للتطبٌق وٌعمل على تفعٌل دورها فى تحسٌن كفاءة أداء توظٌؾ األموال بالبنوك التجارٌة العاملة فى
السوق المصرفى المصرى

 2006 .أسوان :

عبلء الدٌن أحمد عبد الراضى أحمد ،

 2005 .قنا :

محمد على أحمد عبد الباقى الشرٌؾ ،

 1999 .سوهاج  :حمدى على عبد اللطٌؾ محمد دقٌش ،

تتناول الرسالة موضوع بناء الجملة عند المفكر التركى كوبرٌلى زاده محمد فإاد من خبلل كتاباتة دراسة وصفٌة تحلٌلٌة.
الشاعر الذى نتناول دٌوانه بدراسة المإثرات العربٌة والفارسٌة من شعراء أواخر القرن الرابع وبداٌة الخامس عشر
المٌبلدى فى إمارة آل عثمان.
تهدؾ الدراسة الى معرفة التوجٌه االمثل للموارد االقتصادٌة الزراعٌة فى محافظة أسٌوط ومقارنة التوجٌه الحالى بالتوجٌه
االمثل للموارد الزراعٌة لتقٌٌم مدى افضلٌة أحدهما على اآلخر ،والقاء الضوء على مدى الزٌاده فى صافى الدخل المزرعى
1984 .
القومى
نال عطا ملك الجوٌنى شهرة بسبب تؤلٌفه لكتاب تارٌخ جهانكشاى كما نال شهرة التقل عن سابقتها بحكم والٌته على بؽداد
2001 .
بعد القضاء على الخبلفة العباسٌة ومما ٌذكر له باالحسان إصبلحه فى بؽداد بعد تدمٌرها على ٌد المؽول.
تعرض هذة الرسالة لبحث ودراسة أحد الجوانب المهمة والمقومات األساسٌة لحضارة مصر اإلسبلمٌة،وذلك خبلل فترة
زمنٌة طوٌلة وممتدة عبر أربعة قرون وعدة عقود،فهى تتناول دراسة الحٌاة الثقافٌة فى مصر منذ الفتح اإلسبلمى (20ه-
2004 .
،)640وحتى نهاٌة العصر الفاطمى األول (450ه1058-م)
تناولت الدراسة تؤثٌر العبلقة الجسمٌة على سمات الشخصٌة للمعوقٌن جسمٌا باعتبار ان االعاقة بدون شك تإثر على مفهومه
1985
لذاته
تهدؾ الرسالة الى الدراسة التجرٌبٌة لتؤثٌر التركٌب البنابى النسجى على خواص مقاومة االحتكاك وقوة الشد و االستطالة
1985 .
والسمك ونفاذٌة الهواء للقماش باالضافة الى تعٌٌن حدود ازدحام االنسجة المستخدمة باللحمات
حبا هللا عز وجل مصر بفضابل قل أن توجد فى ؼٌرها من أقطار المعمورة فخضها بعبقرٌة فى المكان،وأنعم علٌها بقدرات
اقتصادٌة هابلة،ومتعها بالسكٌنة على طول الزمان.وقد كان لهذة الفضابل وؼٌرها دور مهم فى أن تكون مصر محورالتقاء
1999 .
لعدٌد من التاثٌرات الفنٌة التى وفدت الٌها من كل حد وصوب.
اكدت الرسالة على فعالٌة العبلج الجماعى عن طرٌق اللعب والعبلج الجماعى عنطرٌق التدعٌم اإلجتماعى فى عبلج األطفال
1988
االكتبابٌٌن.
تلقى الرسالة الضوء على إبراز دور المستثمرٌن فى التنمٌة اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة فى ظل السٌاسات التى اتخذتها الحكومة
2004 .
لتشجٌع اإلستثمار والمستثمرٌن فى توفٌر فرص عمل جدٌدة للشباب.
تتعرض هذه الدراسة لمعالجة الصحؾ اللٌبٌة الٌومٌة ،للقضاٌا األفرٌقٌة فى الفترة،من األول من ٌناٌر 1996م.والمنشورة
2003 .
فى عٌنة من الجرابد اللٌبٌة الٌومٌةالصادرة خبلل هذه الفترة،والتى شهدت تطورات إٌجابٌة كبٌرة.
2002 .
تتناول الرسالة احد شعراء التصوؾ وهو عماد فقٌه الكرمانى من جمٌع الجوانب المتعلقة به.

 1996 .سوهاج  :حمدى على عبد اللطٌؾ محمددقٌش ،

تتناول الرسالة اثر الكمبٌوتر على تدرٌس نظرٌة اإلحتماالت التى تعد احدى فروع الرٌاضٌات الهامة والتى لها تطبٌقاتها
المتعددة فى مجال التنبإات الجوٌة والوراثة.
للتجارة دور بارز فى المجتمع وتعتبر أحد العناصر الهامة لتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة ولكى تقوم التجارة بدور فعال ٌجب أن
ٌكون األفراد القابمون على أداء األعمال التجارٌة داخل المشروعات التجارٌة ملمٌن بطبٌعة هذه األعمال.

أسٌوط :

ثناء محمود عبد المجٌد ،

سوهاج  :عثمان محمود مهنى محمد ،

سوهاج

أحمد محمد أحمد إبراهٌم،

الزقازٌق السٌد محمد محمد فرحات
حلوان :

محمود رشٌد حربى ،

عبد الناصر محمد حسن ٌاسٌن ،
فرٌدة عبد الؽنى السماحى
سوهاج  :حمدى أحمد عمر الجوهرى ،
عمران الهاشمى سعً المجدوب،
سوهاج  :ناصر السٌد محمود حجى ،

2004

قنا

عصام تمام عبدالحمٌد على

1998

سوهاج

أحمد صادق علدالمجٌد

الطوٌل ،سوهٌر عبد العال عبد أثر مشروعات الصندوق االجتماعى للتنمٌة على تؽٌر األسرة بنابٌا
ووظٌفٌا:
القادر
صادق  ,محمد نبٌل محمد أمٌن
الصهٌونٌة الدٌنٌة وجذورها فى المزامٌر
.
مناظر ألعاب وأدوات لعب األطفال فى مقابر األفراد بالدولتٌن
البلبوشى ،سحر رمضان أحمد .القدٌمة والوسطى /
برنامج مقترح لؤلنشطة المدرسٌة فى االقتصاد المنزلى وأثره على
تنمٌة التفكٌر االبتكارى وبعض المهارات االجتماعٌة لدى تلمٌذات
شعبان ،فاطمة عاشور توفٌق .الصؾ الثانى اإلعدادى /

9299178

392

أثر استخدام أسلوبٌن للتعلم الذاتى فى تدرٌس التارٌخ على التحصٌل
وتنمٌة بعض مهارات التفكٌر الناقد لدى تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة /

9299191

393

9299247

394

9299253

395

9299272

396

9299351

397

9299352

398

أحمد ،عبلء الدٌن أحمد عبد
الراضى.

الشرٌؾ ،محمد على أحمد عبد اإلدارة االستراتٌجٌة وكفاءة أداء التوظٌؾ لؤلموال بالبنوك التجارٌة
:
الباقى.
بناء الجملة عند المفكر التركى كوبرٌلى زاده محمد فإاد من خبلل
دقٌش ،حمدى على عبد
كتاباته مع ترجمة نماذج مإلفاتة الى العربٌة :
اللطٌؾ محمد.
دقٌش ,حمدى على عبد اللطٌؾ
المإثرات العبٌة والفارسٌة فى دٌوان أحمد داعى /
محمد

عبد المجٌد ،ثناء محمود .
محمد ،عثمان محمود مهنى.

إبراهٌم ،أحمد محمد أحمد
فرحات  ،السٌد محمد محمد .
حربى ،محمود رشٌد.

استخدام البرمجة الخطٌة فى توجٌه الموارد االقتصادٌة الزراعٌة
بمحافظة أسٌوط /
أدب المحنة عند(عطا ملك الجوٌنى )من خبلل كتابه (تسلٌة اإلخوان
)مع ترجمة الكتاب ودراسته /
الحٌاة الثقافٌة فى مصر منذ الفتح اإلسبلمى وحتى نهاٌة العصر
الفاطمى األول (450-20ه1058-640/م)/
فقدان احد أعضاء الجسم وعبلقته ببعض سمات الشخصٌة لدى
المعوقٌن
دراسة تؤثٌر التركٌب البنابى النسجى على بعض خواص القماش
واالستفادة منها فى تصمٌم أقمشة المفروشات /

التاثٌرات الفنٌة الوافدة على الفنون التطبٌقٌة وزخارؾ العمابر
ٌاسٌن ،عبد الناصر محمد حسن بمصر اإلسبلمٌة حتى نهاٌة العصر الفاطمى
دراسة مقارنة ألثر العبلج الجماعى عن طرٌق اللعب وبرنامج
التدعٌم اإلجتماعى على سلوك ودٌنامٌكٌةاألطفال اإلكتبابٌٌن/
السماحى,فرٌدة عبد الؽنى .
دور المستثمرٌن فى التنمٌة اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة فى ظل سٌاسة
الجوهرى ،حمدى أحمد عمر .اإلصبلح االقتصادى :
معالجة الصحؾ اللٌبٌة الٌومٌة للقضاٌا األفرٌقٌة:دراسة تحلٌلٌة على
المجدوب ،عمران الهاشمى
صحؾ(الفجر الجدٌد-الزحؾ األخضر-الشمس)
سعٌد
عماد فقٌه الكرمانى ودٌوانه(773-690ه) /
حجى ،ناصر السٌد محمود.
على  ،عصام تمام عبد الحمٌد  .أثر التنؽٌم فى الجملة العربٌة:

عبد الحمٌد  ،أحمدة صادق .

9298780

389

9299126

390

9299143

391

9299364

399

9299375

400

9299404

401

9299405

402

9299409

403

9299426

404

9299434
9299437

405
406

9299446

407

أثر إستخدام الكمبٌوتر فى تدرٌس االحتماالت على التحصٌل وتنمٌة
التفكٌر اإلبتكارى لدى الطبلب الفرقة الثالثة(شعبةالرٌاضٌات)=
إعداد وحدة لتنمٌة المفاهٌم الخاصة بالخدمات المتعلقة بالتجارة
لطبلب المدارس الثانوٌة التجارٌة العامة وتجرٌبها /

9299447

408

9299461

409

9299466

410

411

 1995 .سوهاج  :شعٌب جمال محمد صالح ،

صالح ،شعٌب جمال محمد.

 2001 .سوهاج  :صفاء محمد حسن أبوشادى ،

أبوشادى ،صفاء محمد حسن.

األعٌاد والمواسم فى الدٌانة الٌهودٌة :

 1997 .سوهاج  :هناء عابدٌن عبد هللا أحمد ،

أحمد ،هناء عابدٌن عبد هللا.

شعر بشار بن برد فى ضوء مقاٌٌس عمود الشعر العربى :

9299474

 2003 .سوهاج  :سامح شفٌق زكى ،
 2003 .سوهاج  :على حسٌن قاسم حسٌن ،

زكى ،سامح شفٌق.
حسٌن ،على حسٌن قاسم.

جبانة تتى :
فلسفة الدٌن عند رودلؾ بولتمان /

9299482
9299486

412
413

9299487

414

9299492

415
416
417

418

تتناول الرسالة موضوع األعٌاد والمواسم فى الدٌانة الٌهودٌة التى تؤثرت أحٌانا ً وتشابهت أحٌاناًأخرى بحضارات الشرق
القدٌم المعاصر لها وقد أظهرت الدراسة تهوٌد بعض العادات والطقوس التى وردت فى دٌانات الشرق االدنى القدٌم .
تهدؾ الدراسة الى دراسة شعر بشار بن برد
ودراسة عمود الشعر العربى وقد اتبعت المنهج التكاملى وهو الذى ٌتناول العمل األدبى من جمٌع جوانبه وٌتناول صاحبه
كذلك.
ٌعنى هذا البحث بدراسة الخصابص المعمارٌة و الفنٌة لمقابر الدولة القدٌمة بجبانة تتى فى سقارة بهدؾ استخبلص بعض
النتابج التى قد تعٌن على إحكام تؤرٌخ بعض مقابر الجبانة.
تتناول الرسالة فلسفة الدٌن عند رودلؾ بولتمان.
الدراسة الصوتٌة والصرفٌة فى كتاب معانى القراءات ألبى منصور األزهرى وهو محاولة لتطٌق مناهج علم اللؽة الحدٌث
ونظرٌاته على القراءات الواردة فى كتاب معانى القراءات ألبى منصور األزهرى،لؤلفادة من مناهج هذا العلم ونظرٌاتة فى
تحلٌل ودراسة ظواهر العربٌة الفصحى
إن التحقٌق ٌإدى دورا بارزا فى ربط األجٌال بتراث األمة اإلسبلمٌة ،وٌسهم فى التعرؾ على علمابها األجبلء ؛ولذلك فقد
اخترت تحقٌق النوع الثانى من فن القواعد الفقهٌة من كتاب التحقٌق الباهر للتاجى.
تتناول الرسالة شاعر من شعراء التصوؾ وهو كمال خجندى من خبلل سٌرته الذاتٌة واشعاره  .وتاثرة بالقران الكرٌم
واٌضاًمن خبلل المعجم الشعرى عنده ...
ٌدور موضوع الدراسة حول العبلقة بٌن الصحؾ اإلقلٌمٌة والسلطات المحلٌة وانعكاسات ذلك على المحتوى الذى تقدمه
الصحؾ االقلٌمٌة.
ركزت الدراسة على المهارات الوظٌفٌة فى الجؽرافٌا والتى لها دور فعال فى مساعدة المعلمٌن على بذل قصارى جهدهم
لجعل عملٌة التعلم ذات فابدة كبٌرة وللتخفٌؾ مما بٌنته الدراسات من ان هناك ضعفا ملحوظاال فى مستوى الدراسات
اإلجتماعٌة
أن الخٌر والشر ظهرا منذ خلق البشرٌة من لدن آدم علٌة السبلم ،فتمثل الشر فى ابلٌس اللعٌن حٌنما تمرد وتكبر على أمر
ربه فرفض السجود ألدم ،قال تعالى وإذ قلنا للمبلبكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبلٌس أبى واستكبر وكان من الكافرٌن وقال
تعالى فسجد المبلبكة كلهم أجمعون إال ابلٌس استكبر وكان من الكافرٌن

2001

قنا

أحمد عبد هللا أحمد نصٌر

نصٌر  ،أحمد عبد هللا أحمد

2003

سوهاج

أبوالقاسم محمد أبوشامة

أبو شامة  ،أبو القاسم محمد .

الدراسة الصوتٌة والصرفٌة فى كتاب معانى القراءاتؤلبى منصور
األزهرى(محمد بن أحمد المتوفى سنة 370ه980/م)/
التحقٌق الباهر شرح األشباه والنظابر للعبلمة محمد هبة هللا بن
محمد بن ٌحٌى التاجى الحنفى المتوفى سنة 1224ه:

 1999 .سوهاج  :ناصر السٌد محمود حجى ،

حجى ،ناصر السٌد محمود.

كمال خجندى وشعره /

9299498

 1997 .سوهاج  :عادل صالح فهمى ،

فهمى ،عادل صالح.

العبلقة بٌن الصحؾ اإلقلٌمٌة والسلطات المحلٌة :

9299499

 2005 .سوهاج  :خالد عبد اللطٌؾ محمد عمران ،

عمران ،خالد عبد اللطٌؾ
محمد .

فاعلٌة برنامج مقترح قابم على التعلم الذاتى لتنمٌة بعض المهارات
الوظٌفٌة فى الجؽرافٌا لدى الطبلب المعلمٌن بكلٌة التربٌة بسوهاج /

9299506

1997

سوهاج

سرى محمد حسن هاشم الشرٌؾ

الشربؾ  ،سرى محمد حسن
هاشم

تصوٌر النعٌم فى القرآن الكرٌم وآثره فى الدراسات األدبٌة والنقدٌة/

ً
أهمٌة خاصة بٌن مصادر المذهب .
تنصب الرسالة على دراسة قضاٌا التربٌة فى بعض مصادر المذهب الشافعى التى تمثل

2002

سوهاج

محمد ناجح محمد أبوشوشة

أبو شوشة  ،محمد ناجح محمد المضامٌن التربوٌة فى أهم مصادر المذهب الشافعى

9299516

419

9299528

420

ٌتناول هذا البحث دراسة األوضاع السٌاسٌة والحضارٌة فى إقلٌم الجبال خبلل العهدٌن البوٌهى والسلجوقى األول على امتداد
القرنٌن الرابع والخامس الهجرٌٌن واقلٌم الجبال (العراق العجمى)خبلل تلك الفترة كانت له ممٌزاتة التى تمٌزه عن أقالٌم
المشرق اإلسبلمى األخرى التى كانت تمثل الجناح الشرقى للخبلفة العباسٌة.

خلؾ محمد احمد البحٌرى،
محمد فوزى محمد زٌدان.

2003

هدؾ البحث إلى دراسة مدى كفاٌة تجهٌزات أبنٌة مدارس المعاقٌن فى مصر ورصد واقع األبنٌة التعلٌمٌة لمدارسهم من،
حٌث التصمٌم والتجهٌزات للتعرؾ على مدى فاعلٌتها فى تحقٌق أهداؾ التربٌة الخاصة .استخدم المنهج الوصفى واستمارة
مسح مدرسى على عٌنة من مدارس المعاقٌن قوامها  26مدرسة ،واستبانة طبقت على عٌنة قوامها  182معلما ومعلمة من
مدارس المعاقٌن (سمعٌا  -بصرٌا  -فكرٌا) فى المحافظات :اإلسكندرٌة  -القاهرة  -أسٌوط  -قنا .توصل البحث إلى أن الكثٌر
من البنود الخاصة بكل من :موقع المبنى المدرسى  -تجمٌل المبنى المدرسى  -األمان فى األبنٌة المدرسٌة تحققت بدرجة
جٌدة .بعض حجرات اإلدارة والخدمات موجودة وتجهٌزاتها كافٌة مثل :حجرة المدٌر -األخصابٌٌن  -الحارس  -المطعم،
بٌنما بعض الحجرات األخرى صؽٌرة الحجم وتجهٌزاتها ؼٌر كافٌة مثل :حجرة السكرتارٌة  -حجرة الوكبلء  -حجرة
المعلمٌن .حجرة المصادر التعلٌمٌة الخاصة (بالصم  -المكفوفٌن  -ضعاؾ العقول) تجهٌزاتها ؼٌر كافٌة فى أؼلب مدارس
العٌنة ،وأٌضا القسم الداخلى فى بعض المدارس تجهٌزاته ؼٌر كافٌة.القاهرة مصر .
تعد الجرٌمة من الوقابع االجتماعٌة التى لم ٌخل منها مجتمع بشرى ،وقلما ٌوجد مجتمع خال تماما من صور االنحراؾ
والسلوك االجرامى.
THE PURPOSE OF THIS STUDY IS TO DEMONSTRATE HOW MODERN
LINGUISTICS WORKS WITHIN THE FRAMEWORK OF STYLISTICS WITH
SPECIAL REFERENCE TO CONRADS HEART OF DARKNESS
ٌهدؾ هذا البحث الى ابراز ما ٌجب أن تكون علٌه الرعاٌة الطبلبٌة،ودور األجهزة المعنٌة بها بما ٌكفل تحقٌق أهدافها
وفلسفتها من خبلل ما ٌقدم من أنشطة مختلفة لطبلب الجامعة

ممدوح محمد حسن أبو رمضان :

1999 .

مدى كفاٌة تجهٌزات أبنٌة مدارس المعاقٌن فى تحقٌق أهداؾ التربٌة
حسن ،أسماء على مصٌلحى .الخاصة فى مصر :
2003
اآلثار المترتبة على نشر الجرابم فى الصحؾ لدى طبلب المرحلة
الثانوٌة فى مصر :
ٌوسؾ ،حلمى على محمد.
 1997 .أسوان  :حلمى على محمد ٌوسؾ ،
THE ELEMENT OF MYSTERY IN JOSEPH
CONRANDS HEART OF DARKNESS ( A
AHMED,
)STYLISTIC STUDY
ABOUDAIFSAID
SAID AHMED ABOUDAIF
Sohag
1995
1996

قنا

رشاد أبو المجد مصطفى

WITHIN THE FRAMEWORK OF THIS STUDY MORPHOLOGICAL CHARACTERS
1996 WILL BE STUDIED AND FIELD WORK WILL BE CARRIED OUT

مصطفى  ،رشاد أبو المجد  .الدور التربوى لؤلنشطة الطبلبٌة فى الجامعة:
BIOSYSTEMATIC STUDY OF SOME
ABD ELSPECIES OF THE GENUS CONVOLVULUS
KHALEK,NADRY
IN EGYPT
NABIH EL- SAYED

ماجستٌر.

9300587

422

9300605

423

9300620

424

9300623

425

9300656

426

فعالٌة برنامج للتدرٌب على بعض المهارات االجتماعٌة فً تخفٌؾ
حدة النشاط الزابد لدى أطفال الدرسة االبتدابٌة بمدٌنة قنا=the
effectiveness of social skills training program
in reducing the excessiveness of hyperactivity
/of primary school chhldern in qena city

9300659

427

مبدأ العدل فى الفكر اإلسبلمى و إمكانٌة تحقٌقه فى المجال التربوى /

9300668

428

أحمد  ،سلوى محمد المهدى .التحضٌر والنشبة اإلجتماعٌة للطفل من قبل المرأة/
سلوى محمد المهدى أحمد
قنا
التفاعل بٌن األسلوب المعرفى والتدرٌس بخرابط المفاهٌم وأثره
عبد هللا  ،عاطؾ جبلل
على تحصٌل تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى للقواعد اللؽوٌة /
حجازى.
سوهاج  ،عاطؾ جبلل حجازى عبد هللا ،
IN VITRO PROPAGATION OF BANANA
PLANTS AND SOME PHYSIOLOGICAL
STUDIES ON THESE PLANTS AFTER THEY JEHAN MOHAMED
JEHAN MOHAMED MOHAMED
TREATED WITH FUNGICIDES
MOHAMED SALEM SALEM
Sohag

9300676

429

9300697

430

9300711

431

 2006 .سوهاج  :محمد جاد أحمد عبد النعٌم ،

عبد النعٌم ،محمد جاد أحمد.

التجدٌد التربوى فى التعلٌم قبل الجامعى فى مصر :

9300734

432

 2004 .سوهاج  :منال جابر مرسى محمد ،

محمد ،منال جابر مرسى.

تنمٌة صادرات الخدمات فى الدول النامٌة (االمكانات والتحدٌات
)(مع إشارة خاصة الى االقتصاد المصرى) /

9300738

433

أمال حسٌن محمودحسن

حسن,أمال حسٌن محمود .

المنتدٌات االدبٌة فى اٌران فى العصر الصفوى/

9300741

434

سٌد محمد عبدالعال

عبد العال  ،سٌد محمد .

اإلنقبلبات العسكرٌة فى سورٌا(=)1954-1949

9300749

435

ٌعد اضطراب النشاط الزابد أحد االضطرابات التً ٌعانى منها األطفال فى مرحلة الطفولة وٌسبب هذا االضطراب العدٌد من
المشكبلت النفسٌة واالجتماعٌة التً تعوق استجابة الطفل وتفاعله مع البٌبة المحٌطة به مما ٌمثل فقدا هاببل للطاقة
2000
البشرٌة،فاألطفال هم أثمن موارد الدولة واالهتمام بهم هو فى الواقع اهتمام بمستقبل األمة كلها.
ٌهدؾ البحث الى تقدٌم إطار نظرى لمفهوم العدل فى التربٌة ومإشرات تحقٌقه فى المجال التربوى،وإبراز موقؾ الفكر
2005 .
اإلسبلمى من مإشرات تحقٌق مبدأ العدل فى التربٌة
اثبتتالدراسة ان لتعلٌم المرأة تؤثٌر اٌجابى على اسلوب تنشبتها اإلجتماعٌة لؤلطفال وان لئلختٌار السلٌم للمشرفات على
1998
الحضانات دور ذو أهمٌة كبٌرة لفاعلٌة دورها فى تنشبة األطفال.
تتناول الرسالة دراسة التفاعل بٌن األسلوب المعرفى والتدرٌس بخرابط المفاهٌم وأثره على تحصٌل تبلمٌذ الصؾ الثانى
2001 .
اإلعدادى للقواعد اللؽوٌة .

TRIAZOLE FUNGICIDES TRIADIMENOL AND TRIADIMEFON ARE BROAD
2003 SYSTEMIC FUNGICIDES USED IN AGRICULTRURE AS SCREENING AGENTS
الهدؾ من الدراسة هو التعرؾ على واقع وجوانب التجدٌد التربوى فى التعلٌم قبل الجامعى فى مصر،ووضع تصور تربوى
مقترح ٌساهم فى زٌادة التعاون بٌن المسبولٌن و القابمٌن بالعملٌة التعلٌمٌة،ولقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى
ٌهدؾ هذا البحث الى التعرؾ على أهم المحاوالت التى ترمى الى تحدٌد نطاق قطاع الخدمات وتحسٌن أسالٌب قٌاسه
والمشكبلت التى تعترى هذه العملٌة والوقوؾ على مدى تؤثٌر تحرٌر التجارة الدولٌة فى الخدمات وتحرٌر قطاع التشٌٌد على
أداء االقتصاد المصرى وذلك من خبلل الدراسٌة القٌاسٌة.
تتناول هذة الدراسة ظاهرة جدٌرة بالدراسة,وهى ظاهرة انتشار المنتدٌات االدبٌة فى العصر الصفوى,والمنتدٌات هى
االماكن التى تعقد فٌها المجالس االدبٌة وتقوم فٌها المناظرات والمشاعرات وتبادل الراى حول الفن واالدب والشعر,وكانت
تلك المجالس االدبٌة تعقد فى اماكن محددة كالببلط او قصور الحكام واالمراء,كما تعقد فى اماكن محددة فى المدارس
والمساجد.
تهدؾ الرسالة الى توضٌح ابعاد ظاهرة اإلنقبلب العسكرى فى دول العالم الثالث وأرجعت ذلك إلى سوء الظروؾ
اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة مما أدى إلى حالة من القلق السٌاسى والتلى كانت اإلنقبلبات العسكرٌة من أبرز مظاهرها
THE STUDY OF CLASSICAL FIELDS THEORY IN GENERAL RELATIVITY IS OF
GREAT INTEREST IT IS IMPORTANT BY ITS OWN AS A QUITE LARGE PART OF
RESEARCHS IN GENEREAL RELATIVITY AND VIA ITS DIFFERENT
APPLICATIONS IN PHYSICS
تعد وظابؾ تنظٌم العمل المدرسً وتوجٌة المعلمٌن والتبلمٌذ واإلشراؾ على األنشطة الطبلبٌة من الوظابؾ المهمة إلدارة
المدرسة الثانوٌة العامة فى مصر،والواقع ٌشٌر إلى ضرورة تطوٌر آداءهذه الوظابؾ نظرا للمشكبلت التً تعوق إدارة
المدرسة الثانوٌة العامة فى القٌام بهذه الوظابؾ حٌث أنها ما زالت تعانى من بعدها عن المشاركة اإلٌجابٌة والفعالة فى تحقٌق
أهداؾ التعلٌم الثانوي العام خاصة فى خضم التحدٌات الهابلة التى تواجه المجتمع.
تهدؾ هذه الدراسة الى قٌاس كفاءة وفعالٌة برامج التدرٌب اإلدارى وكفاءة أداء العملٌن بوحدات اإلدارات المحلٌة بمحافظة
سوهاج.

أبو رمضان ،ممدوح محمد
حسن

إقلٌم الجبال خبلل العهدٌن البوٌهى والسلجوقى األول :

9299551

421

قنا

خالد سعد سٌد محمد

محمد،خالد سعد سٌد

أسوان :

أحمد عباس السٌد محمود ،

محمود ،أحمد عباس السٌد.

1999
2000

سوهاج

1996

Sohag

ZIEDAN,NOUR
ABDEL- MAWLA
 NOUR ABDEL- MAWLA ABDELABDEL - MAWGOUD MAWGOUD ziedan

SOME PROBLEMS IN FILDS THEORY

تطوٌر بعض وظابؾ إدارة الدرسة الثانوٌة العامة فى ضوءأسلوب
إدارة الجودة الشاملة:دراسة مٌدانٌة بمحافظة قنا
السٌد ،محمد سٌد محمد
محمد سٌد محمد السٌد:
 2002 .قنا
العبلقة بٌن برامج التدرٌب اإلدارى وكفاءة أداء العاملٌن بوحدات
اإلدارات المحلٌة بسوهاج=
عبد الرحمن ؛ فارس على
 2005سوهاج فارس على عبدالرحمن
STUDY OF GENOMIC INSTABILTY IN
SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE
DETECTION OF GENOMIC INSTABILITY IN SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF
UPPER AREODIGESTIVE TRACT BY
AL-HUSSEIN
THE UPPER AREA - DIGESTIVE TRACT USING RANDOM AMPLIFIED
RANDOM AMPLIFIED POLYMORPHIC DNA
,AWAD ALI
AWAD ALI AL-HUSSEIN
Sohag
2001 POLYMORPHIC DNA ANALYSIS
مشكلة الحرٌة فى فلسفة حنا ارندت السٌاسٌة /
محمد ،شعبان عبد هللا.
 2000 .سوهاج  :شعبان عبد هللا محمد ،
تتناول الرسالة قضٌة الحرٌة السٌاسٌة عند حنا ارندات .
وقد حفز لدراسة هذا الموضوع
ثبلثة دوافع اولها محاولة الوصول الى تارٌخ او تاكٌد تارٌخ بعض اللوحات او اعادة النظر فى تارٌخ بعض اللوجات ؼٌر
موكدة التارٌخ وثانٌها ان اختٌار عصر االسرة الثامنة عشر انم ترجع الى ثرابها الفنى واللؽوى وثالثهما ان هذه
االثر(اللوحة)قد تنوع فى اشكالة وابعاده وتركٌب مناظرة ونصوصه المختلفة ودراسته تبرز المبلمح الفنٌة واللؽوٌة الممٌزة
احمد  ،منال عبد اللطٌؾ
للعصر الخاص بالدراسة.
لوحات االفراد فى عهدى امنحتب الثانى وتحتمس الرابع
هارون
 2001سوهاج منال عبداللطٌؾ هارون أحمد
فعالٌة استخدام نظم المعلومات الجؽرافٌة فى تنمٌة بعض المفاهٌم
تتناول الرسالة موضوع حول فعالٌة استخدام تكنولوجٌا المعلومات فى تدرٌس الجؽرافٌا على تنمٌة بعض المهارات البحثٌة
عبد الباسط ،حسٌن محمد أحمد .والمهارات الجؽرافٌة لدى طبلب كلٌة التربٌة /
حسٌن محمد أحمد عبد الباسط ،
 2004 .قنا :
والتحصٌل لدى طبلب الصؾ االول الثانوى.
الهدؾ من البحث هو التعرؾ على مدى تؤثٌر الثورة الرقمٌة على عمارة القرن الحادى والعشرٌن من ناحٌة الوظٌفة والشكل
الثورة الرقمٌة وتؤثٌرها على عمارة القرن الحادى و العشرٌن /
محمود ،حاتم محمود فتحى.
 2004 .سوهاج  :حاتم محمود فتحى محمود ،
و التقنٌات المستخدمة

9300751

436

9300758

437

9300816

438

9300818
9300827

439
440

9300859

441

9300899

442

9300917

443

تمثلت مشكلة البحث فى أنه على الرؼم من أهمٌة التربٌة الدولٌة والمفاهٌم المتصلة بها ،ورؼم عبلقاتها بمناهج الدراسات
االجتماعٌة إال تبٌن تدنى مستوى أداء تبلمٌذ المرحلة األعدادٌة لبعض مفاهٌم التربٌة الدولٌة وذلك من خبلل التجربة
االستطبلعٌة التى قامت بها الباحثة فى بعض المدارس اإلعدادٌة بمدٌنة جرجا بمحافظة سوهاج.
وقد كان الباعث وراء اختٌار مثل هذا الموضوع,هو ان اؼلب مصادر التارٌخ العثمانى ,الذى ٌمثل حقبة هامة من التارٌخ
االسبلمى,محررة باللؽة التركٌة العثمانٌة,وان المإرخٌن المهتمٌن بالدراسات التارٌخٌة ال ٌجدون امامهم فى اؼلب االحٌان
سوى االعتماد على الدراسات الؽربٌة التى اعتمدت بدورها على هذة المصادر.
تناولت الرسالة األدٌب التركى جاهد ظرٌؾ أوؼلى فتناولت نشؤته وأعماله األدبٌة وخصوصا التى تناول فٌها التؽرٌب
والصراع بٌن القرٌة والمدٌنة.
تهدؾ الدراسة الى التعرؾ على أهم الصعوبات التى تحول دون إدارة الفصل إدارة فعالة جٌدة من حٌث :مظاهر كل صعوبة
،واألسباب والعوامل المإدٌة إلٌها ،وآثارها على إدارة المعلم للفصل ،والعبلقات المتبادلة بٌن تلك الصعوبات.
تتناول الدراسة موضوع وثٌقة التؤمٌن شاملة لؤلخطار الصناعٌة من حٌث إعدادها وتسعٌر األخطار التى تضمنها الوثٌقة
الشاملة للتؤمٌن على قطاع الصناعات المعدنٌة.
االطفال هم نصؾ الحاضر وكل المستقبل وهم عدة المجتمع وأدواته للنمو والتقدم،ولذلك ٌبذل المسبولٌن فى مختلؾ
المجتمعات قصارى جهدهم فى توفٌر كل ما من شؤنه تحقٌق الرعاٌة التربوٌة واالجتماعٌة لهوالء األطفال بما ٌساعدهم على
النمو المناسب فى جمٌع جوانب شخصٌاتهم.
تهدؾ تلك الدراسة الى التعرؾ على الدور التربوى لمجبلت االطفال،وما مدى تحقق هذا الدور فى بعض المجبلت
المعاصرة،والتعرؾ على واقع مجبلت األطفال المصرٌة فى الرٌؾ والحضر،ووضع تصور تربوى لما ٌنبؽى أن تكون علٌه
مجبلت األطفال
الهدؾ من الدراسة وضع مجموعة من المعاٌٌر والمإشرات لتقٌٌم الشركات ألؼراض الخصخصة تبلبم ظروؾ البٌبة
المصرٌة وتطبٌقها علً الشركات التً تم خصخصتها واإلستفادة منها فً الشركات التً سٌتم خصخصتها لتحدٌد القٌمة
العادلة والموضوعٌة لتلك الشركات.
ولتحقٌق ذلك تم تم تقسٌم الدراسة إلً ثبلث أجزاء تناولت الجوانً التالٌة -:
.طبٌعة وخصابص سٌاسة الخصخصة فً ظل ظروؾ البٌبة المصرٌة 1-
.تحلٌل وتقٌٌم النماذج المحاسبٌة ومدي مبلبمتها ألؼراض الخصخصة 2-
.تحلٌل وتقٌٌم نماذج التطبٌق فً شركات الدراسة فً ظل النموذج المقترح 3-
وقد اشتملت الدراسة علً ثبلث فصول تمثلت فً-:
الفصل األول بعنوان :طبٌعة وخصابص سٌاسة الخصخصة فً ظل ظروؾ البٌبة المصرٌة .وقد اتشتمل هذا الفصل علً -
عدة مباحث (طبٌعة سٌاسة الخصخصة كؤحد المتؽٌرات اإلقتصادٌة الحدٌثة – تجربة الخصخصة فً مصر دراسة مقارنة
).مع تجارب بعض الدول األخري – أسالٌب ومشاكل تطبٌق سٌاسة الخصخصة فً مصر
.الفصل الثانً :تحلٌل وتقٌٌم النماذج المحاسبٌة ومدي مبلبمتها ألؼراض الخصخصة -
.الفصل الثالث :تحلٌل وتقٌٌم نماذج التطبٌق فً شركات الدراسة فً ظبللنموذج المقترح -
.باإلضافة إلً  :ملخص للدراسة – ونتابجها – وتوصٌات ومراجع الدراسة -
تتحمل مستشفى سوهاج الجامعى مسبولٌه عدد كبٌر من الحاالت المستعصٌه حٌث انها تعتبر مركز مهم من مراكز العبلج
المتقدمه فى صعٌد مصر  ,ومن ثم هناك فرصه جٌده الستخدام عقار المٌزوبرإستول قبل اجراء المنظار الرحمى فى
مرضى النزٌؾ ما بعد انقطاع الطمث.
تتناول هذة الدراسة موضوع تطور صناعة القطن فى مصر خبلل الفترة بٌن عامى  1930-1860واثرها على الحٌاة
االقتصادٌة واالجتماعٌة وٌرجع السبب فى اختٌار لهذة الفترة الى خصوبتها فى تارٌخ مصر االقتصادى الحدٌث وبالتالى
انعكس اثرها على النواحى السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة.
تهدؾ الدراسة
الى معرفة مدى فاعلٌة استخدام العبلج الظلى واستخدام العبلج بالممارسة السلبٌة وإستخدام العبلج باألسلوبٌن معا الى جانب
اإلرشاد الوالدى فى عبلج مشكلة التلعثم لدى الطفال.

عبد الحمٌد ؛ إٌمان شرقاوى .

تقوٌم بعض مفاهٌم التربٌة الدولٌة المتضمنة فى مقررات الدراسات
االجتماعٌة بالمرحلة اإلعدادٌة وتحصٌل التبلمٌذ لها واتجاهاتهم
نحوها=

9300935

444

1998

سوهاج

أحمد حنفى عبدالرحٌم

عبد الرحٌم  ،أحمد حنفى .

تارٌخ سبلنٌكى(1001-971ه)1593-1563/لمصطفى افندى
سبلنٌكى

9300965

445

2001

سوهاج

صبرى توفٌق همام عسكر

عسكر  ،صبرى توفٌق همام  .الصراع الفكرى فى أدب جاهد ظرٌؾ أوؼلى=
دور المهارات القٌادٌة لمعلم المرحلة الثانوٌة فى إدارة صعوبات
عبد النعٌم ،حسٌن محمد أحمد .الفصل /

9300986

446

9300995

447

9301041

448

إٌمان شرقاوى عبدالرحٌم

2003

 2003 .أسوان :

حسٌن محمد أحمد عبد النعٌم ،

 1998 .سوهاج  :عطٌة محمد جلول ،

9301052

449

الدور التربوى لمجبلت األطفال:

9301063

450

9301077

451

9301086

452

1999

سوهاج

شعبان محمد محمود آدم

ادم ،شعبان محمد محمود .

تطور صناعة القطن فى مصر بٌن عامى 1930-1860

9301100

453

2002

سوهاج

طارق زكى موسى عبدالمحسن

عبد المحسن  ،طارق زكى
موسى .

فاعلٌة بعض األسالٌب النفسٌة فى عبلج التلعثم لدى األطفال=

9301176

454

حسن  ،مجدى فرؼلى محمد

التنشبة السٌاسٌة وعبلقتها بالسلوك السٌاسى لدى عٌنة من طبلب
الجامعة

9301184

455

أحمد ،منتصر محمود مجاهد.

منهج البحث العلمى عند الخازن وأثره فى تطور علم الطبٌعة /

9301190

456

دراسة مقارنة إلدراك طبلب بعض التخصصات المختلفة
واتجاهاتهم نحو تؤثٌرات وفوابد السٌاحة فى محافظة قنا

9301273

457

9301279

458

9301313

459

9301326

460

 2002 .قنا

مصطفى أبو المجد سلٌمان مفضل ،

عبد البله  ،عصام محمد

2002

2004
Sohag
:
2005 .

دراسة محاسبٌة إنتقادٌة للتجربة المصرٌة فى مجال تقٌٌم شركات
على ،حسناء عبدالحلٌم
قطاع األعمال العام ألؼراض الخصخصة /
عبدالرحمن.
Vaginal Misoprostol Prior To Hysteroscopic
Evaluation Of Postmenopausal Bleeding : Is It Ebrahim,Mohammed
Rewqarding
Sabry
Mohammed Sabry Ebrahim,

تهدؾ الدراسة الحالٌة الى معرفة مدى تاثٌر عملٌة التنشبة السٌاسٌة على السلوك السٌاسى ومدى تاثٌر بعض العوامل
االخرى مثل :الجنس‖ المستوى االقتصادى واالجتماعى _التخصص_االقامة على كل من التنشبة السٌاسٌة والسلوك السٌاسى2001 .
تتناول الرسالة ألقاء على أحد علماء المسلمٌن وهو الخازنىمن خبلل الجوانب التى برع فٌها الخازنى والتى كان من أهمها
 1998 .سوهاج  :منتصر محمود مجاهد أحمد ،
فلسفة المٌزان.
سوهاج

مجدى فرؼلى محمد حسن

1996

قنا

ممدوح كامل حسانى

حسانى  ،ممدوح كامل .

1997

قنا

إسماعٌل محمد ابراهٌم جاد

اسلوب االندفاع /التروى المعرفى وعبلقته ببعض أسالٌب التنشبة
جاد  ،إسماعٌل محمد إبراهٌم  .الوالدٌة كما ٌدركها االبناء من تبلمٌذ المرحلة االعدادٌة

2002

قنا

عبلء الدٌن عبدالعزٌز أبوالحسن على

1997

قنا

محمد رفعت أحمد محمد محمود

تهدؾ الرسالة الى الدور الذى ٌمكن أن ٌسهم به نوع التعلٌم فى أدراك الطبلب لتؤثٌرات وفوابد السٌاحة المختلفة وإتجاهاتهم
نحوها،وطبٌعة الفروق بٌن الطبلب فى السمات الشخصٌة التى تسهم فى إدراكهم لتؤثٌرات وفوابد السٌاحة المختلفة.
تعد مرحلة الطفولة من حٌاة الفرد بمثابة األساس التكوٌنى الذى ٌقوم علٌه بناء الشخصٌة فما ٌؽرس فى أثناء سنوات الطفولة
ٌصعب تؽٌٌره فى سنوات العمر التالٌة مما ٌستدعى ضرورة االهتمام بالطفل وتنشبته تنشبه كاملة تحقق نموا شامبل فى
جمٌع نواحى شخصٌته وبما ٌتٌح له أفضل عملٌة تكٌؾ اجتماعى.
تتناول الرسالة
دراسة دولتى الكراد الحسنوٌة والعنازٌة وتسرد تارٌخهما السٌاسى مع الدولة العباسٌة ثم استقبللها وسٌصرتها على المنطقة
الواقعة شمال شرق العراق.
تهدؾ الدراسة الى التعرؾ على العبلقة بٌن حب االستطبلع والتحصٌل الدراسى فى مادة العلوم عند مستوٌات ذكاء مختلفة
لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى
ان الطابع لفلسفة كارناب فى االحتمال قد ادى الى نتابج بالؽة االهمٌة منها اوال انهٌار الطابع الٌقٌنى للمعرفة العلمٌة هى فى
جوهرها احتمالٌة .واعل بالنظرة الدقٌقة الى احداث الطبٌعة,سرعان ما نجد ان من االحداث الطبٌعٌة ما ٌمكن بها بكثٌر من
الدقة,كما نجد ,اٌضا,من االحداث ما ال ٌمكن للعلم ان ٌتنبا بوقوعها اال فى صٌؽة احتمالٌة.
تتناول الرسالة القاء الضوء على دور نظرٌة الهوٌة اإلجتماعٌة بشكل عام والمكونات النفسٌة التى تستند علٌها النظرٌة بشكل
خاص فى العبلقات بٌن الجماعات.
إعداد مقٌاس للمقارنة اإلجتماعٌة ومصفوفة للتحٌز وترجمة وتقنٌن بعض المقاٌٌس التى تقٌس التوحد اإلجتماعى ،وتقدٌر
الذات الجماعى ،والفردٌة والجماعٌة.
ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على أثر استخدام أسلوب خرابط المفاهٌم فى تدرٌس الجؽرافٌا على التحصٌل وتنمٌة التفكٌر
االستداللى لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى
هذة الدراسة,محاولة للتعرؾ على العبلقة بٌن مستوى االداء وتقدٌر الذات المهارٌة لدى العبى الجمباز وتقنصر هذة الدراسة
على العبى رٌاضة الجمباز فى الدرجات السنٌة للبطولة (تحت  12سنة,تحت  14سنة درجة ثانٌة)

1986

ٌهدؾ هذا البحث الى التعرؾ على دور المدخل الكشفى فى تدرٌس العلوم على تنمٌة بعض مهارات البحث العلمى لدى
تبلمٌذ الصفاألول اإلعدادى.

1997

ٌبلكخت

جلول ،عطٌة محمد.

إعداد وتسعٌر وثٌقة تؤمٌن شاملة لؤلخطار الصناعٌة /

سلٌمان  ،مفضل ،مصطفى أبو فعالٌة أسلوبى التعزٌز التفاضلً وتكلفة االستجابة فى خفض حدة
السلوك الفوضوى لدى تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة
المجد

عبد النور عبد المنعم عبد اللطٌؾ

1995

 2003 .سوهاج  :أحمد محمد أحمد زاٌد ،
2004

سوهاج

قنا

على  ،عبلء الدٌن عبد العزٌز
أبو الحسن .
محمود  ،محمد رفعت أحمد
محمد .

األوضاع السٌاسٌة والحضارٌة فى دولتى األكراد الحسنوٌة
والعنازٌة.
حب االستطبلع وعبلقته بالتحصٌل الدراسى فى مادة العلوم عند
مستوٌات ذكاء مختلفة لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى=

عبد اللطٌؾ,عبد النور عبد
المنعم .

زاٌد ،أحمد محمد أحمد.

االحتمال وابعادة الفلسفٌة عند كارناب

9301328

461

المكونات النفسٌة للهوٌة اإلجتماعٌة :
أثر استخدام خرابط المفاهٌم فى تدرٌس الجؽرافٌا على التحصٌل
وتنمٌة التفكٌر اإلستداللى لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى=

9301346

462

9301407

463

9301466

464

9301468

465

9301477

466

كرامى محمد بدوى عزب

عزب  ،كرامى محمد بدوى

مصطفى كامل احمد على

مستوى االداء وعبلقتة بمفهوم الذات فى الجمباز/
على,مصطفى كامل احمد
أثر استخدام المدخل الكشفى فى تدرٌس العلوم على تنمٌة بعض
حسٌن  ،كنانه فنجرى ابو جبل مهارات البحث العلمى لدى تبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادى وفهمهم
لطبٌعة العلم=
.
أثر خصابص الوحدة اإلقتصادٌة على اإلفصاح عن المسإلٌة
اإلجتماعٌة فى ظل اإلتجاه اإلٌجابى /
العاطى ،نعٌمة أحمد عبد.

كنانة فنجرى أبوجبل حسٌن

 2003 .سوهاج  :نعٌمة أحمد عبد العاطى ،

إن مفتاح عملٌة التنمٌة فى أى مجتمع فى تطوٌر التربٌة وتحسٌن التعلٌم فى المدارس والجامعات ومن المفاهٌم األكثر تاثٌرا
الذكاء المتعدد والدافع المعرفى وعبلقتها باسالٌب التعلم لدى طبلب
فى التربٌة مفهوم أسالٌب التعلم وهى طرق مفضلة لدى األفراد الستقبال ومعالجة واالحتفاظ وتذكر وتطبٌق المعلومات فى
الجامعة=/
مرزوق  ،راشد،راشد
راشد مرزوق راشد،
 2004 .قنا
موقؾ التعلم وفقا لسماتهم المعرفٌة والوجدانٌة والفسٌولوجٌة.
الفكر التربوى عند الشٌخ محمد الؽزالى المتوفى
محمد  ،عبد السمٌع عطا هللا
تتناول الدراسة مراحل حٌاة الشٌخ الؽزالى الفكرٌة والعوامل التى أثرت فى فكره،وتصور الشٌخ الؽزالى للكون والحٌاة،
عام(1996م_1416ه)/
إسماعٌل .
 2001سوهاج عبدالسمٌع عطا هللا اسماعٌل محمد
والمعرفة،وأسس التربٌة عنده
COMPARATIVE ANATOMICAL AND
EXPERIMENTAL STUDIES ON THE
STRUCTURE AND FUCTION OF RETINAL
A BULSYNAPTIC ORGANELLES OF EYE IN
ELA,Mohamad Arafa
DIFFERENT ANIMALS
Adly BOraey
MOHAMAD ARAFA ADLY ETAL
Sohag
1997 one of the synapse subtypes existing in the rena is the so-called ribbon synapse.
توفر اإلعاقة السمعٌة سلبٌا على اندماج الفرد فى مجتمعه بشكل طبٌعى،فهى تحد من مشاركاته وتفاعبلته مع اآلخرٌن،كذلك
فإن المعاقٌن سمعٌا ٌجدون صعوبة فى التواصل مع أقرانهم من العادٌٌن ألنهم ٌفضلون التفاعل مع زمبلبهم المعاقٌن
عبد الكرٌم  ،جمال عبد الحمٌد مدى فعالٌة اإلرشاد العقبلنى االنفعالى فى تخفٌؾ حدة الشعور
سمعٌا،وعلى ذلك فإنهم ٌعانون من صعوبات فى العبلقات االجتماعٌة مما ٌإدى إلى شعورهم بقلة الكمفاءة االجتماعٌة
بالوحدة النفسٌة لدى عٌنة من الطبلب الصم بمحافظة أسوان/
جادو
جمال عبد الحمٌد جادو عبد الكرٌم،
 2003 .أسوان
والوحدة النفسٌة.
تهدؾ الرسالة الى تحقٌق التعرؾ على التعلٌم عن بعد من حٌث مفهومه ونشؤته وفلسفتة ومجاالته ،واالطبلع على الدور
تدرٌب المعلمٌن أثناء الخدمة من خبلل التعلٌم عن بعد :
سلٌمان ،حنان البدرى كمال.
 2000 .أسوان  :حنان البدرى كمال سلٌمان ،
الذى تقوم به تكنولوجٌا االتصاالت فى تدرٌب المعلمٌن أثناء الخدمة.
فعالٌة برنامج مقترح لتنمٌة بعض مهارات التدرٌس البلزمة لطبلب
تسعى الرسالة الى تجرٌب أسالٌب ؼٌر تقلٌدٌة من خبلل برنامج مقترح لتنمٌة بعض مهارات التدرٌس البلزمة لطبلب الفرقة
الفرقة الرابعة معلم حاسب بكلٌة التربٌة النوعٌة بقنا /
فارس ،نجبلء محمد.
نجبلء محمد فارس ،
 2001 .قنا :
الرابعة معلم حاسب.

ٌهدؾ البحث الحالى إلى دراسة أثر استخدام بعض الوسابط المتعددة باستخدام الخامات البٌلٌة على تنمٌة بعض المهارات
األساسٌة فى التربٌة الفنٌة لطالبات الفرقة األولى شعبة الطفولة.
الهدؾ االساسى من هذة الدراسة هو الكشؾ عما ٌدور فى البناءات التنظمٌة فى المصانع فى صعٌد مصر خاصة ان الذى
ٌشٌع فى هذا المجتمع التعدد القبلى والمظاهر الثقافٌة المتنوعة التى تنعكس بطبٌعة الحال داخل البناء التنظٌمى.

2001
2000

هدؾ البحث الحالى إلى التعرؾ على أثر استخدام استراتٌجٌة دورة التعلم فى تدرٌس االقتصاد المنزلى فى التحصٌل المعرفى
والمهارات الٌدوٌة لدى تلمٌذات الصؾ األول اإلعدادى
تهدؾ الدراسة الى التعرؾ على مفهوم التعلٌم الجامعى المفتوح ومبررات االهتمام العالمى به وأهدافه وخصابصه ونشؤته
2006
وبرامجه بجمهورٌة مصر العربٌة،وأهم االتجاهات العالمٌة الحدٌثة فٌه
تتناول الرسالة
التعلٌم الجامعى فى مصر وما ٌجب على الجامعات المصرٌة القٌام بهى من عملٌات تطوٌر كى تواكب التحوالت العلمٌة
والتكنولوجٌة والسٌاسٌة.
2005

سوهاج

 2003 .سوهاج
أسوان

ٌهدؾ البحث الحالى إلى دراسة أثر استخدام استراتٌجٌة المنظمات المتقدمة على التحصٌل المعرفى وبقاء أثر التعلم والمٌول
العلمٌة لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى االعدادى

سوهاج

تهدؾ الدراسة الى تحدٌد األسس الفكرٌة الستخدام االنترنت وواقع استخدام طبلب الجامعة لبلنترنت فى المجتمع المصرى.
هدفت الدراسة الى معرفة أثر استخدام الطرٌقة المعملٌة فى تدرٌس وحدتى الهندسة والكسور المقررة على تبلمٌذ الصؾ
الثالث بالمرحلة االبتدابٌة األزهرٌة.
التربٌة االسبلمٌة هى تنشبة الفرد عقٌدة وسلوكا وفكرا على أساس من تعالٌم اإلسبلم إلٌجاد المجتمع الصالح الذى تسوده
المحبة والمودة،وٌظله التعاون على البر والتقوى،ومن هذا المنطلق ٌتبٌن لنا أن التربٌة اإلسبلمٌة لٌست كؤى مادة دراسٌة
نظرا لدورها الفعال فى تنشبة األفراد والسمو بهم إلى أعلى درجات الكمال
اكدت الرسالة على أهمٌة إعداد الدعاة وتؤهٌلهم للقٌام بالدعوة وضرورة العمل على رفع كفاءة الدعاة كما حددت الرسالة
أهداؾ الدعوة اإلسبلمٌة وأهمٌتها.
تهدؾ الرسالة الى وضع إطار نظرى للمراجعة البٌبٌة للوفاء بمتطلبات البٌبة المصرٌة.
تتناول الرسالة :جؽرافٌة السكان وجؽرافٌة الموقع والمناخ والتضارٌس والتوزٌع االنثوؼرافى لسكان تلسمان تتحدث عن
الفتح االسبلمى لتلمسان وعصر الخوارج واالدراسة والعصر الفاطمى.

خالد عوض محمود علٌان

أسوان
جامعةاال
سكندرٌة :كلٌة الطب البٌطرى؛

 2000 .أسوان :

1996

هبة عبد المحسن أحمد محمد،

حاتم فرؼلى ضاحى جاد

تم اجراء هذه الدراسة على 73من القطٌع بٌاض تجارىومن الفحص الطفٌلى تم تشخٌص الصابة الشدٌدة بدٌدان االسكارس.
تهدؾ الرسالة الى صٌاؼة وتنظٌم وحدة(المؽناطٌسٌة والكهربٌة)المقررة على تبلمٌذ الصؾ الخامس االبتدابى
وفقاًألستراتٌجٌة التعلٌم التعاونى،وكذلك التعرؾ على أثر أستخدام التعلٌم التعاونى على تحصٌل تبلمٌذ الصؾ الخامس
االبتدابى لوحدة (المؽناطٌسٌة والكهربٌة)المقررة ضمن مادة العلوم .

2002

صبره محمود أحمد باهوق

محمد محمود فتح هللا ؼانم/

زمزم عبد الحكٌم متولى ،

محمد  ،منال علً حسن

محمد ،منال علً حسن
إسماعٌل ،محمد السٌد محمد.

عبدالفتاح محمد أحمد

أحمد  ,عبد الفتاح محمد .

2001

قنا

عبدالناصر أحمد محمد خلٌل

2005

سوهاج

خالد إسماعٌل عبدالرحٌم عقٌلى

محمد ،نادٌة محمد سالم
خلٌل  ،عبد الناصر أحمد
محمد .
عقٌلى  ،خالد إسماعٌل عبد
الرحٌم .

1997

سوهاج

نجبلء سامى النبراوى

النبراوى نجبلء سامى

1998

نادٌة محمد سالم محمد،

2000 .

تلقى الرسالة الضوء على معاجم الموضوعات او معاجم المعانى،ولقد المت الرسالة بجمٌع الرسابل اللؽوٌة الصؽٌرة التى
تمثل الجهود االولى لعلماء العربٌة فى محاولة جمع اللؽة وتصنٌفها .
ٌهدؾ البحث الى تقدٌم نموذجا إجرابٌا لكٌفٌة استخدام الحاسب اآللى فى تدرٌس التربٌة الدٌنٌة مما ٌساعد المعلمٌن على
تطبٌق هذه الطرٌقة فى التدرٌس،كما ٌهدؾ الى التعرؾ على أثر تدرٌس وحدة دراسٌة بمساعدة الحاسب اآللى على تحصٌل
2004 .
تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى بمادة التربٌة الدٌنٌة اإلسبلمٌة
تإكد الرسالة على ان التقدم ٌبدأ من خبلل التعلٌم الذى ٌفجر طاقات الفكر والبحث وراء الحقٌقة وٌنتهى إلى التطور
2005 .
التكنولوجى القابم على المعرفة التكنولوجٌة.
تهدؾ الدراسة الى تطوٌر نماذج المساءلة المحاسبٌة لمواكبة التطورات البٌبٌة،واستخدام مدخل الوكالة فى التطبٌقات
المحاسبٌة ،وذلك باالستفادة منه فى صٌاؼة نموذج رٌاضى لبلستفادة من االمكانات الهابلة التى أتاحها استخدام الحاسبات
2001 .
االلكترونٌة إلحداث التكامل بٌن العلوم المختلفة .
ٌعد التعلٌم الفنى بوجه خاص أحد الركابز األساسٌة إلعداد وتوفٌر العمالة الفنٌة الماهرة التى تحتاج إللٌها مشروعات وبرامج
التنمٌة وقد بدأ االهتمام فى السنوات األخٌرة بالتعلٌم الفنى حٌث،كان هذا النوع من التعلٌم ٌوفر جواز مرور الى عمل
آخر،ولكن مع دخول سٌاسة االنفتاح االقتصادى واالهتمام الدولى بضرورة العمل على زٌادة االنتاج اصبح الكثٌرون من
1999
خرٌجى هذا التعلٌم بدون عمل.

 1999 .سوهاج  :فوزٌة عمر زٌدان ،

تهدؾ الدراسة الى وضع إطار مقترح للقٌاس والتوصٌل فى محاسبة التكالٌؾ ٌتبلبم واالتجاهات الحدٌثة للبٌبة الصناعٌة
تهدؾ الرسالة

جاد  ،حاتم فرؼلى ضاحى .

متولى ،زمزم عبد الحكٌم.

 2005 .سوهاج  :محمد السٌد محمد إسماعٌل ،
قنا

أثر استخدام بعض الوسابط المتعددة باستخدام الخامات البٌبٌة على
تنمٌة بعض المهارات األساسٌة فى التربٌة الفنٌة لطالبات الفرقة
األولى شعبة رٌاض األطفال=the effects of using some
multi-media,by plummeting the enviromental
materials,on developing some basic skills in
artistic education for first year grade students
/kindergarden department students
حسن حمدى أحمد محمد
اثر الثقافة العرقٌة فى البناء التنظٌمى للمصنع:دراسة
باهوق  ،صبره محمود احمد  .سوسٌوانثروبولوجٌة على عٌنة قبلٌة فى مجمع االلومنٌوم.
استخدام استراتٌجٌة دورة التعلم فى تدرٌس االقتصاد المنزلى
وأثرها فى التحصٌل المعرفى والمهارات الٌدوٌة لدى تلمٌذات
أحمد  ،محمد ،هبة عبد المحسن الصؾ األول اإلعدادى
بعض مإشرات اقتصادٌات التعلٌم الجامعى المفتوح بجمهورٌة
علٌان  ،خالد عوض محمود  .مصر العربٌة:

زٌدان ،فوزٌة عمر.

أسوان :

سمٌرة حسن رسبلن محمود ،

محمود ،سمٌرة حسن رسبلن.

أسوان :

حنان البدرى كمال الدٌن ،

كمال الدٌن ،حنان البدرى.

سوهاج  :محمد طنطاوى عبد هللا ،

عبد هللا ،محمد طنطاوى.

سوهاج

طلعت محمد محمد آدم

2003

سوهاج

محمد اسماعٌل عبدالراضى محمد

آدم  ،طلعت محمد محمد
محمد إسماعٌل عبد الراضى
محمد.

2007

أسوان

محمد على بكرى عٌسى

عٌسى  ،محمد علً بكرى .

األدوار المستقبلٌة للتعلٌم الجامعى فى مصر فى ضوء تحدٌات
القرن الحادى والعشرون:
دراسات عن األمراض المعدٌة التى تإدى الى ظاهرة الهبوط فى
انتاج البٌض فى قطعان البٌاض التجارٌة/

9301478

467

9301485

468

9301487

469

9301500

470

9301510

471

9301539

472

9301556

473

9301569

474

9301623

475

9301629

476

9301633

477

9301753

478

أثر أستخدام التعلم التعاونى فى التحصٌل واألتجاه نحو مادة العلوم
لدى تبلمٌذ الصؾ الخامس األبتدابى /
استخدام استراتٌجٌة المنظمات المتقدمة فً تدرٌس العلوم وأثرها
على التحصٌل المعرفً وبقاء أثر التعلم والمٌول العلمٌة لتبلمٌذ
الصؾ الثانً اإلعدادي
دور التربٌة تجاه اآلثار الثقافٌة إلستخدام اإلنترنت لدى طبلب
الجامعة /
أثر إستخدام الطرٌقة المعملٌة فى إكساب مفاهٌم ومهارات
الرٌاضٌات للتبلمٌذ بطٌبى التعلم بالمرحلة اإلبتدابٌة األزهرٌة=

9301754

479

9301756

480

9301865

481

9302031

482

برنامج مقترح فى التربٌة الدٌنٌة اإلسبلمٌة لطبلب المدرسة الثانوٌة
الفندقٌة=/

9302051

483

الكفاٌة الخارجٌة لمعاهد إعداد الدعاة فى صعٌد مصر:

9302111

484

المراجعة البٌبٌة فى ضوء متطلبات البٌبة المصرٌة:
تلمسان منذ انتقال الفاطمٌٌن إلى مصر حتى نهاٌة عصر
الموحدٌن(668-361هـ1269-972-م)

9302316

485

9305101

486

المعاجم الموضوعٌة منذ نشؤتها حتى القرن الخامس الهجرى مع
تحقٌق كتاب مبادىء اللؽة للخطٌب اإلسكافى(المتوفى سنة421ه) /

9305381

487

9305398

488

9305419

489

9305484

490

9305516

491

9305563

492

9305575

493

أثر تدرٌس التربٌة الدٌنٌة اإلسبلمٌة بمساعدة الحاسب اآللى على
تحصٌل تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى وقٌمهم الدٌنٌة /
تطوٌر نظام التعلٌم فى المعاهد العلٌا التكنولوجٌة بجمهورٌة مصر
العربٌة فى ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة /
مدخل الوكالة كؤداة لتطوٌر نماذج المساءلة المحاسبٌة فى شركات
قطاع األعمال العام فى ظل متؽٌرات البٌبة االقتصادٌة المصرٌة /
نظام التعلٌم الثانوى التجارىً فى مصروالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
‖:دراسة مقارنة‖=the system of secondary
busineess education in egypt and the united
)acomparative study(states of america.
تطوٌر وظٌفتى القٌاس والتوصٌل فى محاسبة التكالٌؾ فى ظل
االتجاهات الحدٌثة للبٌبة الصناعٌة/
فعالٌة إستخدام التعلم التعاونى واالكتشاؾ الموجه فى تدرٌس اللؽة
العربٌة على التحصٌل وتنمٌة بعض مهارات األداء اللؽةى لدى
تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة=

فعالٌة إستخدام التعلم التعاونى واالكتشاؾ الموجه فى تدرٌس اللؽة
العربٌة على التحصٌل وتنمٌة بعض مهارات األداء اللؽةى لدى
تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة=

9305575

دوافع أستخدام الجمهور لئلعبلن الصحفى وإشباعاته المتحققة من
العادلى  ،مرزوق عبد الحكم  .قراءته :

9305605

494

شارع السٌوفٌة بمدٌنة القاهرة‖منذ نشؤته وحتى نهاٌة العصر‖
عكاشة  ،محمد ابراهٌم
العثمانى بمصر
عبدالعزٌز
ASSESSMENT OF PATTERN OF CHILDERN
BELOW 5 YEARS MORBIDITY AND
 TO MEASURE THE PREVALENCE OF DISEASES AFFECTING CHILDERN UNDERMORTALITY IN SOHAG RURAL AREA
ATIA,FOUAD METRY FOUAD METRY ATIA
Sohag
2002 5 YEARS MORBIDITY IN RURAL SOHAG
النظرة الفوقٌة للمدٌنة المصرٌة المعاصرة بٌن اإلٌجابٌات والسلبٌات
ٌهدؾ البحث الى دراسة خصابص النظرة الفوقٌة للمدٌنة المعاصرة وتصنٌؾ إٌجابٌاتها والمشكبلت التى ظهرت بعد رإٌة
/
أحمد ،لبنى محمود مبارك.
 2004 .أسوان  :لبنى محمود مبارك أحمد ،
المدٌنة من أعلى .
تهدؾ الدراسة الى تنمٌة لؽة طفل ما قبل المرسة،تنمٌة التحصٌل الموسٌقى لطفل ما قبل المدرسة ،وترجع اهمٌة هذا البحث
برنامج مقترح فى األنشطة الموسٌقٌة وأثره فى تحقٌق بعض أهداؾ
الى المساهمة فى تحقٌق النمو المتكامل للطفل من النواحى الجسمٌة والعقلٌة والوجدانٌة بما ٌعودبالنفع على تكوٌن المجتمع
رٌاض األطفال /
محمد ،أمل محمد عبد البله.
 2002 .سوهاج  :أمل محمد عبد البله محمد ،
بؤثره
تتناول الرسالة
أهمٌة البحث كونه ٌطبق على مجتمع من مجتمعات الوجه القبلى حٌث أن المجتمع تحدث فٌه كثٌر من التؽٌرات فى مراحل
الحٌاة وجوانبها المختلفة ومجال التربٌة والتعلٌم ٌظهر آثار ذلك فى ظل االنفجار المعرفى الهابل وزٌادة وسابل االتصال
وتترك جانب من جوانب الحٌاة فى المجتمع دون التاثٌر فٌه.
تقوٌم منهج التربٌة الرٌاضٌة بالمرحلة االعدادٌة بنٌن بمحافظة قنا
رشوان ،حسن على أحمد
حسن على أحمد رشوان
 1995قنا

9305622

495

9305670

496

9305700

497

9305706

498

9305724

499

EFFECT OF SCHOOL - BASED HEALTH
EDUCATION PROGRAM ON THE
PREVALENCE OF SMOKING AND ON SOME
DRUG ABUSE AMONG SECONDARY
HAMED,AHMED
SCHOOL STUDENTS IN SOHAG CITY
FATHY

9305735

الى تحدٌد المهارات اللؽوٌة لتبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى فى كل من:التحدث والكتابة،صٌاؼة بعض دروس القواعد النحوٌة
المقررة على تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى وفقا لطرٌقتى التعلٌم التعاونى واالكتشاؾ الموجه.

2007

أسوان

محمد على بكرى عٌسى

تتناول الرسالة موضوع التعرؾ على العبلقات المتبادلة بٌن الجمهور القراء بئلقلٌم جنوب الصعٌد واالعبلنات الصحفٌة من
حٌث التعرض ،معدلة ونوعٌة اإلعبلنات المنفصلة ،وعناصر جذب اإلنتاباه الى أإلعبلنات واهم اسباب الفروق عن قراءتها.
والتعرؾ على الدوافع التى تعرض القراء لئلعبلنات الصحفٌة.
 2003 .سوهاج  :مرزوق عبد الحكم العادلى ،
تتناول شارع السٌوفٌة وتطوره العمرانى حتى نهاٌة القرن 19م ونشؤته فى العصر الطولونى وتطوره فبلى العصرٌن
الفاطمى واالٌوبى وتتحدث عن الدراسة الوصفٌة والتحلٌلٌة لآلثار الباقٌة واآلثار الدارسة بشارع السٌوفٌة فى العصر
محمد ابراهٌم عبدالعزٌز عكاشة
 1998قنا
العثمانى وحتى نهاٌة القرن 19م.

THE GENERAL OBJECTIVE OF THIS STUDY WILL BE ADDRESSED TO
DECREASE THE PREVALENCE OF SMOKING AND DRUG ABUSE AMONG MALE
2002 SECONDARY SCHOOL
تهدؾ هذه الدراسة
الى بسط التنظٌم القانونى لرعاٌة أطفال ما قبل المدرسة فى مصر خبلل فترة الدراسة مع الشرح والتحلٌل لظهور مدى كفاٌة
هذا التنظٌم لتحقٌق أؼراضة.
1998
THE MAIN OBJECT OF THE PRESENT STUDY AIMED TO EVALUTE DIFFERENT
2004 METHODS USED FOR DIAGNOSIS OF MYCOPLASMA GALLISEPTICUM
تتناول الرسالة:
المحبلت العمرانٌة لمركز قنا فى العصر الفرعونى والعصر البطلمى وتطور المحبلت العمرانٌة منذ دخول العرب حتى
العهد العثمانى وتتحدث أٌضا عن الخصابص التوزٌعٌة لمراكز العمران بمركز قنا والنمو السكانى من حٌث العدد والكثافة
ومكونات النمو الطبٌعى من الموالٌد والوفٌات والهجرة.
2005
تناولت الدراسة الشعابر الدٌنٌة فى مصر القدٌمة وما ٌعبر عنها من الرسومات على جدران المعابد.
ٌهدؾ البحث الى تقدٌم إطار نظرى فى مجال الكمبٌوتر مما قد ٌسهم فى تزوٌد التبلمٌذ والمعلمٌن والعاملٌن فى مٌدان التعلٌم
والمهتمٌن بالكمبٌوتر بثقافة كمبٌوترٌة جٌدة توضح استخدامات الكمبٌوتر فى مجال التعلٌم بصفة عامة وتعلٌم العلوم بصفة
خاصة

Aswan

AHMED FATHY HAMED

عٌسى  ،محمد علً بكرى .

عبد الجلٌل  ،وفٌة محمد عباس
.
سوهاج وفٌة محمد عباس عبدالجلٌل
SHREAT, NABILA
MAHMOUD
NABILA MAHMOUD MOHAMED
ASSUI
MOHAMED OSMAN OSMAN SHREAT
T:

قنا:

مصطفى كمال كامل مصلح

 2002 .سوهاج  :خالد عبد النعٌم محمدٌن أبو الحسن ،

تشرٌعات الطفولة فى مصر وأثرها فى تطوٌر تعلم ماقبل المدرسة
فى الفترة من1952حتى=1996
EVALUATION OF DIFFERENT DIAGNOSTIC
METHODS FOR MYCOPLASMA
GALLISEPTICUM IN CHICKEN
مركز قنا:

تتناول الرسالة محاولة معرفة مدلول وفكرة شجرة الجمٌز عند المصرى القدٌم ،وهل كانت شجرة حقٌقٌة موجودة فى واقع
حٌاته البٌبٌة ؟أم مجرد فكرة نالها مانال ؼٌرها من األفكار كثٌر من التطوٌر والتؽٌٌر خضوعا ً لتؤثٌرات بٌبٌة مختلفة.
لقد شهد العالم تؽٌرات وتطورات أثرت فى مختلؾ نواحى الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والتعلٌمٌة وهذه
التؽٌرات ولٌدة الصراع الذى شهده المجتمع العالمى منذ مطلع القرن العشرٌن.لذا فإن المجتمع المصرى ٌجب أن ٌتؽٌر
وٌتطور لٌواكب التؽٌٌرات والتطورات الحادثة فى العالم.
ركزت الرسالة على المكتبات المدرسٌة وخصوصا مكتبات المدارس الثانوٌة فهى تإكد على ان المكتبات قد اصبحت اآلن
محور العملٌة التعلٌمٌة والتربوٌة .

2003

سوهاج

صبرى خالد عثمان أحمد

 2003 .سوهاج  :ممدوح علً محمود علً ،

تعد قضٌة اإلٌقاع من أهم القظاٌا التً تحتل النصٌب األكبر فً النقد االدبى.فاإلٌقاع مرتبط ارتباطا وثٌقا بكل حركات التجدٌد
الشعري على مر العصور.والمعروؾ ان حركات التجدٌد التى أصابت المضمون لم تكن ذات بال ولم ٌلتفت إلٌها الكثٌرون.
تعتبر مرحلة الطفولة األساس الذى تعتمد علٌهاكل ما ٌتلوها من مراحل النمو فى المستقبل ؛ففٌها ٌتم إرساء األساس الذى
ٌقوم علٌه بنٌان شخصٌة الطفل وما ٌتضمنه هذا البنٌان من قٌم واتجاهات تحدد نوعٌة وطرٌقة سلوكه فى مستقبل حٌاته
2003
،وبالتالى مدى صبلحٌته بصفته مواطنا فى مجتمع معٌن.
د.ت

قنا

محمود عبدالوهاب أحمد اسماعٌل

سوهاج

عمرو محمد العربى عباس

q information theory hnvestigates the
تعرض البحث الى المشكلة اإلنسانٌة التى تواجه العملٌة التصمٌمٌة حٌث العبلقة بٌن السلوك البشرى والبٌبة المحٌطة وأثر
 2004 .سوهاج  :محمد حسان حسن عبد الحافظ ،
كل منهما على اآلخر
اثبتت الرسالة وجود قصور فى االهتمام برعاٌة الطبلب الموهوبٌن فى جمهورٌة مصر العربٌة وقام الباحث بوضع
 2004سوهاج
استراتٌجٌة مقترحة لتربٌة الطبلب الموهوبٌن فى مصر.

تعد الكفاءة الذاتٌةself-efficacyأحد المفاهٌم المهمة التى ظهرت فى مجال التربٌة وعلم النفس منذ السبعٌنات من القرن
العشرٌن على ٌد عالم النفس االجتماعى الكندى األصل األمرٌكى الموطن.albert bandura

2004

قنا

حجاج ؼانم أحمد على

500

9305789

501

9305792

502

دراسة فى جؽرافٌة العمران الرٌفى باستخدام نظم المعلومات
الجؽرافٌة
شعٌرة اإلراقة فى النصوص والمناظر فى مقابر أفراد الدولة
الحدٌثة فى طٌبة /

9305799

503

9305813

504

تقوٌم برنامج الكمبٌوتر المصمم لتدرٌس العلوم لتبلمٌذ الصؾ
الخامس االبتدابى /

9305828

505

9305851

506

عمر ،سناء أحمد على.

شجرة الجمٌز بٌن الحقٌقة والرمز خبلل الدولة الحدٌثة /

9305999

507

أحمد  ،صبرى خالد عثمان .

أهم مشكبلت البحث التربوى فى ضوء بعض التؽٌرات المعاصرة=

9306004

508

علً ،ممدوح علً محمود.

مكتبات المدارس الثانوٌة بمحافظة سوهاج:دراسة مٌدانٌة /

9306055

509

مصلح  ،مصطفى كمال كامل
أبو الحسن ،خالد عبد النعٌم
محمدٌن.

أحمد ،إٌمان محمد عمر.
 2003 .أسوان  :إٌمان محمد عمر أحمد ،
OMRAN, EMAN
PARASITOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL KHALAF
EMAN KHALAF MOHAMMED
ASSUI
EXAMINATION OF EGGS SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM IN URINE SAMPLES OF
STUDIES ON SCHISTOSOMIASIS IN SOHAG MOHAMMED
OMRAN
T:
2003 PATIENTS OF DIFFERENT AGES

 2001 .سوهاج  :سناء أحمد على عمر ،

493

إسماعٌل ؛ محمود عبد الوهاب
‖البنٌة اإلٌقاعٌة فً شعر أحمد عبد المعطً حجازي‖
أحمد

عباس ؛ عمرو محمد العربى .
hamada, fawzy abdelhameed
عبد الحافظ ،محمد حسان حسن.
شحاتة  ،عبد الباسط محمد
دٌاب .

حجاج ؼانم أحمد على

اآلثار التربوٌة المترتبة على بث بعض موضوعات العنؾ فى
التلٌفزٌون
some quantum effects of the trapped ion
interaction with alaser field
تؤثٌر االحتٌاجات اإلنسانٌة على تصمٌم الفراؼات الحضرٌة بمدن
جنوب مصر_مدٌنة أسوان كمثال /
دراسة مقارنة لنظم تربٌة الطبلب فى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
وألمانٌا وإمكان الؽفادة منها فى جمهورٌة مصر العربٌة=
أثر الكفاءة الذاتٌة لدى معلمى التربٌة الخاصة كناتج لبعض
التؽٌرات على التوافق االجتماعى لدى تبلمٌذهم=the effect of
special education teachers self-efficay as
product of certain variables on their pupils
social adjustment

دراسة عبر حضارٌة لمكونات البناء المعرفى للقلق وإلكتباب لدى
تهدؾ هذه الرسالة الى التعرؾ على المحتوى المعرفى من أفكار ومعتقدات وإفتراضات...إلخ الكامن خلؾ إضطرابى القلق
قابٌل ،رأفت عبد الباسط محمد .الطبلب الجامعٌٌن /
وإلكتباب،كما تهدؾ الى معرفة أوجه الشبة وألختبلؾ الواقعة بٌن هذا المحتوى المعرفى الخاص بئلكتباب والقلق على حدى 1999 . .سوهاج  :رأفت عبد الباسط محمد قابٌل ،
Mohamed , engy
mohamed ahmed
Engy mohamed ahmed mohmed
SOHA
amblyopia is aunilateral or abilateral decrease of vishon in which no obvious reason
Amblyopia causes and managmnet
mohmed
Mohamed
G
2004 could be dedetected

9306072

510

9306094

511

9306119

512

9306167

513

9306169

514

9306171

515

9306211

516

9306213

517

تهدؾ الدراسة الى تبٌن مدى فعالٌة برنامج مقترح لعبلج صعوبات التعلم فى العملٌات الحسابٌة لدى تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة 1998
THE MENISCI HAVE LONG BEEN TOPICS OF INTEREST AND DISUSSION AMANG
ORTHOPAEDIC SUREONS .THE MENISCI ARE TWO CRESCENT SHAPED
FIBROCARTILAGE THAT COVER THE PERIPHERAL PORTION OF BOTH MEDIAL
AND LATERAL TIBIAL PLATEAUS. THE MICROSCOPIC EXAMINATION OF THE
MENISCI DEMONSTRATES THE ARRANGEMENT OF COLLAGENOUS BUNDLES
2005 BY LINES OF CHONDROCYTES.

ٌهدؾ البحث الحالى إلى دراسة استخدام برنامج مقترح لؤللعاب الشعبٌة فى تدرٌس التربٌة الموسٌقٌة على تنمٌة التحصٌل
والتذوق الموسٌقى لدى تبلمٌذ الصؾ الرابع االبتدابى.

مفضل  ،مصطفى أبو المجد
سلٌمان .

قنا

مصطفى أبوالمج سلٌمان مفضل

South
Valley
Univer
sity:

Arthroscopic evaluation of the incidencen
medial meniscus versus lateral meniscus
injuries in upper egypt ‖Diagnosis and
Rashad, Ahmed
treatment
Ashraf
Ashraf Rashad Ahmed
استخدام برنامج مقترح أللعاب الشعبٌة فً تدرٌس التربٌة الموسٌقٌة
وأثره علً التحصٌل والتذوق الموسٌقً لدي تبلمٌذ الصؾ الرابع
االبتدابى=using asuggested program of folk
games in teaching music education and its
effect on the achievement and musical taste of
the fourth primary students
محمد  ،نجبلء عبد الؽفار
نجبلء عبدالؽفار محمد
فعالٌة برنامج لتنمٌة مهارات التفكٌر اإلبداعى لدى األطفال المعاقٌن
/
إبراهٌم ،فوزى أحمد.
فوزى أحمد إبراهٌم ،

9306240

519

9306271

520

9306280

521

9306281

522

9306286

523

الجهود التربوٌة للمنظمات اإلسبلمٌة تجاه األقلٌات المسلمة فى أوربا
الدور التربوى لبعض النقابات المهنٌة فى المجتمع المصرى فى
ضوء بعض التؽٌرات المعاصرة:دراسة مٌدانٌة=
نظرٌة المعلومات كؤداة لتحقٌق التكامل بٌن المحاسبة المالٌة
والمحاسبة اإلدارٌة= information theory as atool
achieve tge integration between financial and
managerial accounting
سورتا القمر والرحمن
اإلسماعٌلٌة فى المشرق اإلسبلمى(653-483ه)(-1090
1254م)=

9306323

524

9306359

525

9306438
9306440

526
527

9306442

528

برنامج مقترح لتنمٌة بعض المهارات التدرٌسٌة البلزمة لمعلمى
التربٌة الدٌنٌة اإلسبلمٌة بالتعلٌم االبتدابى=

9306455

529

كلٌة التربٌة بقنا,

إسماعٌل ,هالة خٌر سنارى

فاعلٌة أسلوبى التعزٌز التفاضلى والتصحٌح الزابد فى خفض حدة
السلوك النمطى لدى األطفال المتخلفٌن عقلٌا القابلٌن للتعلم

9306462

530

2004

سوهاج

رفعت محمد محمود مزٌد

مزٌد  ،رفعت محمد محمود

9306464

531

1998

قنا

عزة عبدالحمٌد سٌد مصطفى خضر

خضر  ،عزة عبد الحمٌد سٌد
مصطفى .

9306467

532

أسوان

ناهد عوض صالح

ناهد عوض صالح.

9306483

533

سوهاج

منال عبداللطٌؾ هارون

هارون  ،منال عبد اللطٌؾ .

9306490

534

قنا

رفعت عمر عزوز

عزوز  ،رفعت عمر

9306493

535

أحمد حلمى محمد أبو المجد ،

أبو المجد ،أحمد حلمى محمد.

9306494

536

2001

قنا

محمد عٌد فارس محمد

2001

سوهاج

فتحى عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الضبع

محمد  ،محمد عٌد فارس .
الضبع  ،فتحى عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن .

9306506

537

9306512

538

9306515

539

9306526

540

2003

سوهاج

 1998 .قنا :

أكدت الرسالة على أهمٌة الطفولة فى بناء األسرة والمجتمع وعلى ضرورة اإلهتمام باألطفال وتنمٌة القدرات اإلبداعٌة لدٌهم.
ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على طبٌعة عملٌة االتصاالت اإلدارٌة ومبلمحها فى الشركات محل الدراسة التابعة لقطاع
الصناعات الؽذابٌة فى ج.م.ع،وبحث أثر الفروق الفردٌة على عملٌة االتصاالت اإلدارٌة،وتحدٌد طبٌعة معوقات االتصاالت
 1998سوهاج عاطؾ عبدالعزٌز محمود عبدالعال
اإلدارٌة وأنواعها
تتناول الرسالة موضوع حقل القربٌن فى المصادر المصرٌة القدٌمةمن خبلل أسماء حقول القرابٌن وانواعهاوالدور الدٌنى
 2002 .سوهاج  :سهى محمود احمد مكى مرزوق ،
لحقل القرابٌن...

عبد العال  ،عاطؾ عبد العزٌز العوامل المإثرة على كفاءة وفعالٌة االتصاالت اإلدارٌة فى قطاع
الصناعات الؽذابٌة فى ج.م.ع=
محمود .
مرزوق ،سهى محمود احمد
حقل القرابٌن فى المصادر المصرٌة القدٌمة :
مكى.

تهدؾ الدراسة الى التعرؾ على الجهود التربوٌة لبعض المنظمات اإلسبلمٌة تجاه األقلٌات المسلمة فى أوربا
تهدؾ الدراسة الى التعرؾ على واقع الدور التربوى للنقابات المهنٌة فى المجتمع المصرى فى ضوء التؽٌرات المعاصرة
،ومقارنته بما ٌنبؽى ان ٌكون علٌه هذا الدور

2003

سوهاج

إٌمان عبدالرحمن محمد

محمد  ،إٌمان عبد الرحمن .

2004

سوهاج

عماد صموبٌل وهبة جرجس

عماد صموبٌل وهبة جرجس.

تدرس الرسالة مدى تؤثر المحاسبة بالتطورات التى تحدث فى البٌبة وكذلك فى الهٌكل التنظٌمى وخبلل السنوات الماضٌة
حدث تطور فى تكنولوجٌا المعلومات
ٌتناول الباحث بالدراسة سورتى القمر والرحمن دراسة صوتٌة ونحوٌة وداللٌة

2003
1995

سوهاج
قنا:

أحمد رجب عبدالملك
أحمد عبد هللا أحمد نصٌر

عبد الملك  ،أحمد رجب
نصٌر؛ أحمد عبد هللا أحمد

2004

قنا

ناهد صدقى محمود حسٌن

حسٌن  ،ناهد صدقى محمود

أحمد عبدهللا محمد حسنٌن عبدهللا

عبد هللا  ،أحمد عبد هللا محمد
حسنٌن .

ٌعالج البحث المذهب الشٌعى االسماعٌلى الذى انتشر فى بعض الدول فى المشرق اإلسبلمى .
إن العملٌة التعلٌمٌة دون شك رسالة تربوٌة سامٌة للؽاٌة نبٌلة القصد ،ولهذا ٌتوقؾ نجاحها الى حد كبٌر على وجود المعلم
الكؾء القادر على تهٌبة المواقؾ التعلٌمٌة المناسبة التى ٌتفاعل معها التبلمٌذ تفاعبل إٌجابٌا ٌإدى الى إكسابهم المعرؾ
والخبرات والمهارات واالتجاهات المرؼوبة.
ٌعد السلوك النمطى واحدامن أكثر االضطرابات السلوكٌة الحركٌة لدى الطفال المتخلفٌن عقلٌا .وتقدم هذة الدراسة برنامج
سلوكى لخفض حدة السلوك النمطى لدى االطفال المتخلفٌن عقلٌا القابلٌن للتعلم والوقوؾ على مدى فاعلٌتة ،ومن ثم إمكانٌة
اإلفادة من النتابج الممكن التوصل إلٌها ؼى المإسسات المختلفة التى تقدم لهذة الفبة العون والرعاٌة
تنصب الدراسة الحالٌة على دراسة التربٌة البٌبٌة فً ضوء السنة النبوٌة فً مجال حماٌة البٌبة وترسٌخ مبادىء البٌبة وذلك
عن طرٌق حزمة متكاملة لو طبقتها الدول اإلسبلمٌة المعاصرة التطبٌق الصحٌح فإنها ستتؽلب على ما تواجهه من تعثر
وتدهور البٌبة.

 1998أسوان
جامعة
جنوب
 2002 .الوادى:

استهدؾ البحث تحدٌد فعالٌة استخدام بعض عملٌات العلم األساسٌة فىى تدرٌس العلوم فى تنمٌة هذه العملٌات وبعض المفاهٌم
العلمٌة لدى تبلمٌذ الصؾ األول االعدادى .
تهدؾ الدارسة الحالٌة الى تبٌن مدى فعالٌة العبلج المعرفى السلوكى فى خفض السلوك العدوانى لدى المراهقٌن ممن تتراوح
2000
أعمارهم من ()14-13عاما.
لقداختٌار الباحث ل،جبانة الجٌزة للدراسة ٌرجع الى احتوابها على سلسلة من مقاصٌر األفراد التى ترجع الى عصر الدولة
القدٌمةمنذ عهد الملك خوفو وحتى نهاٌة عصر الدولة القدٌمة،ولدراسة التنوع فى تصوٌر منظر المابدة الذى صور كثٌرا
1995
على جدران مقاصٌر األفراد فى هذه الفترة
الؽرض من البحث:البحث عن تربٌة اجتماعٌة من خبلل السنة النبوٌة،تمكننا من وجود مجتمع ٌسوده األلفة والمحبة فى
عبلقات اجتماعٌة بٌن األبن واألب،الزوج والزوجة،الجار وجاره،المعلم والمتعلم.
تتناول الرسالة موضوع برامج الفٌدٌو التعلٌمٌة ومراحل تصمٌمها وعرضها ،حٌث ٌطرح معالجتٌن البرنامجى فٌدٌو
تعلٌمٌٌن ٌتناول بعض مهارات التصوٌر الفتوؼرافى إحداهم ٌعرض تلٌفزٌونٌاًواألخر ٌعرض بواسطة الكمبٌوتر ،واثر ذلك
على أداء دارسى تكنولوجٌا التعلٌم للمهارات .
اهتمت الدراسة بعبلج القصور فى بعض مهارات الخرابط لدى المعلمٌن والتى تعد أحد أهم المهارات البلزم توافرها لدى
معلم الدراسات اإلجتماعٌة عامة ومدرس الجؽرافٌا بصفة خاصة.
هدفت الدراسة الى تحقٌق التعرؾ على الفروق بٌن المعوقٌن حركٌا والعادٌٌن من طبلب الجامعة فى قوة األنا والمسبولٌة
االجتماعٌة ودافعٌة اإلنجاز.
تتناول الرسالةالتؽٌرات فى أسالٌب شرعٌة الحكم التى كانت األساس فى التؽٌرات فى نظام والٌة العرش من أسره بمساعدة
الكهنوت ،وتهدؾ الدراسة الى ابراز الدور الذى لعبتة العقابد المصرٌة فى وألٌة العرش فى مصر القدٌمة.
ٌحظى التعلٌم بصفة عامة باهتمام المسبولٌن نظرا لدوره فى تقدم الشعوب ونهضتها ،وٌكتسب تطوٌر المرحلة الثانوٌة
وتحقٌق أهدافها التربوٌة خاصة وذلك ألهمٌتها فى تربٌة الشباب وإعدادهم لحٌاتهم المستقبلٌة .
ٌعد البحث الحالً محاولة لتوظٌؾ تكنولوجٌا المعلومات فً تحقٌق بعض األهداؾ التعلٌمٌة بالمرحلة الثانوٌة.
ٌهتم البحث الحالً بتنمٌة المهارات البحثٌة لدى الطبلب،والتً تعد من األهداؾ األساسٌة لتعلٌم الجؽراقٌا بالمرحلة الثانوٌة
،كما ٌستخدم فً تدرٌسها أسلوبا قد ٌتٌح للطبلب فرصة اكتسابهم للمهارات البحثٌة ،بما ٌكفل لهم مواجهة تحدٌات القرن
الحادي والعشرٌن.
تسعى هذة الدراسة إلى تحقٌق األهداؾ التالٌة-1:التعرؾ على مستوى فعالٌة أسلوب إدارة األزمات المطبق بوحدات الجهاز
الحكومى المصرى
تحدٌد أهم المعوقات المإثرة على فعالٌة أسلوب إدارة األزمات وتحدٌد مستوى تحقق هذه المعوقات بوحدات الجهاز2-
.الحكومى موضع الدراسة
تبلورت الرسالة فى تقوٌم أكتساب بعض المفاهٌم والمهارات العلمٌة فى تنفٌذ البلبس لمعرفة أوجه الضعؾ والقوة ،ثم اقتراح
برنامج لعبلج أوجه الضعؾ ومعرفة أثر البرنامج المقترح.

برنامج مقترح لعبلج صعوبات التعلم فى العملٌات الحسابٌة لدى
تبلمٌذ المرحلة اإلبتدابٌة=

9306232
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1997

 2003 .قنا :

 1996 .سوهاج  :سمر محمد عبد هللا ،
 2004 .أسوان :

عبد هللا ،سمر محمد.

أحمد محمد عبٌد مكى ،

مكى ،أحمد محمد عبٌد.

2001

قنا

حسٌن محمد أحمد عبدالباسط

عبد القادر  ،حسٌن مصطفى
محمد

2004

سوهاج

على حامد على شحاتة

شحاتة  ،على حامد على

 2002 .سوهاج  :إٌمان محمد احمد ،

رشوان ،إٌمان محمد أحمد.

التربٌة البٌبٌة فً ضوء السنة النبوٌة
أثر استخدام بعض عملٌات العلم األساسٌة فى تدرٌس العلوم على
تنمٌة هذه العملٌات وبعض المفاهٌم العلمٌة لدى تبلمٌذ الصؾ األول
اإلعدادى=
أثر العبلج المعرفى السلوكى فى خفض حدة السلوك العدوانى لدى
المراهقٌٌن=
دراسة لمنظر المابدة فى مقاصٌر األفراد من الدولة القدٌمة بجبانة
الجٌزة/
التربٌة االجتماعٌة فى السنة النبوٌة=astudy summary the
social education in the prophets sunnah thesis
presented from
فاعلٌة برنامج فٌدٌو تعلٌمى لتدرٌب دراسى تكنولوجٌا التعلٌم على
بعض مهارات التصوٌر الفتوؼرافى /
إستراتٌجٌة مقترحة لعبلج القصور فى بعض مهارات الخرابط لدى
معلمى الدراسات اإلجتماعٌة بالمرحلة اإلبتدابٌة وأثر ذلك على عٌنة
من تبلمٌذهم=
قوة األنا وعبلقتها بالمسبولبة االجتماعٌة والدافعٌة لئلنجاز لدى
المعوقٌن حركٌا=
التؽٌرات فى والٌة العرش فى مصر القدٌمة /
دور اإلدارة اإلستراتٌجٌة فى مواجهة بعض مشكبلت اإلدارة
المدرسٌة بالمرحلة الثانوٌة :
فعالٌة استخدام تكنولوجٌا المعلومات فً تدرٌس الجؽرافٌا على
تنمٌة بعض المهارات البحثٌة والتحصٌل لدى طبلب الصؾ األول
الثانوي
أسلوب مقترح اإدارة األزمات البٌبٌة:دراسة تطبٌقٌة على وحدات
الجهاز الحكومى بؤقلٌم الصعٌد=asuggested style for
environmental crises management-an applied
study on governmental units in upper egypt
تقوٌم اكتساب بعض المفاهٌم والمهارات العلمٌة فى تنفٌذ المبلبس
لدى تلمٌذات الصؾ الثالث اإلعدادى المهنى بمدارس األمل للصم
وضعاؾ السمع /

9306528

541

9306538

542

9306551

543

تتناول الرسالة موضوع السٌاسة الخارجٌة لمملكة الخزر بالدول اإلسبلمٌة والدولة لبٌزنطٌة والقبابل التركٌة واٌضاًبالشعوب
السبلفٌةمنذ القرن التاسع المٌبلدى حتى الحادى عشر الٌبلدى.ثم سقوطهذه المملكة على ٌد الروس.
اهتمت الرسالة بتوضٌح أهمٌة األلعاب الرٌاضٌة عموما والعاب القوى خصوصا والتؤكٌد على أهمٌة وضع البرامج التى
إبراهٌم ،عزت سعٌد عامر.
 1985 .حلوان  :عزت سعٌد عامر إبراهٌم ،
تضبط مسابقات المضمار.
THE PURPOSE OF THIS STUDY WAS TO DEVELOP A DEOXYRIBONUCLEIC ACID
SHALABY, MONA
(DNA) BASED DIAGNOSTIC METHOD TO IMPROVE THE SENSITIVITY AND
FATTOUH
SHALABY MONA FATTOUH
SOHA
SPECIFICITY OF THE DETECTION AND DIFFERENTIATION OF THE
MOHAMED
MOHAMED
G:
2003 PATHOGENIC FUNGI OF ONYCHOMYCOSIS
هذه الدراسة تشمل مدخنى السجابر بكثافة قلٌلة ومدخنى السجابر بكثافة عالٌة ومدخنى الجوزا للمقارنة بٌنهم وبٌن ؼٌر
المدخنٌن .
وقد اشتملت هذه الدراسة على  48شخصا قسموا الى اربع مجموعات :
مجموعة مدخنى السجابر بكثافة قلٌلة وتشمل 12شخصا 1-
مجموعة مدخنى السجابر بكثافة عالٌة ة وتشمل 12شخصا 2-
مجموعة مدخنى الجوزا وتشمل 12شخصا 3-
مجموعة ؼٌر المدخنٌن كمجموعر ضابطة وتشمل 12شخصا 4-
وقد اجرى لكل منهماالتى
التارٌخ الشخصى والعابلى – 1
فحص اكلٌنكى 2-
رسم قلب كهربابى 3-
:الفحوصات المعملٌة االتٌة 4-
ا)قٌاس نسبة السكر بالدم فى عٌنة صابمة وبعد ساعة وساعتٌن من اخذ 75جم سكر عن طرٌق الفم
 2002 .سوهاج  :خالد خلؾ عبد العزٌز إبراهٌم بخٌت ،

Adel Abd El-Aziz ElSayed, Ali Mohamoud
Kasem, Mohammed
1996 Ibraheem Ahmed.

ب)قٌاس نسبة الكولٌسترول والبروتٌنات الدهنٌة عالٌة الكثاقة والتراٌجلٌسرٌدات والبروتٌنات الدهنٌة منخفضة الكثافة بالدم.
تتناول الرسالة موضوع القصة ودورها فى العملٌة التربوٌة بصفة عامة والتربٌة اإلسبلمٌة بصفة خاصة  .وتناولها من
منظور قصص األنبٌاء فى القرآن الكرٌم.
ٌتناول البحث المإثرات العامة فى شعر الصعٌد األعلى،وأثر الحٌاة الدٌنٌة فى األؼراض الشعرٌة المختلفة،كما ٌتناول الشعر
الدٌنى ما بٌن التؤثٌر والتؤثر.

1997
1998 .

THE AIM OF THIS STUDY IS REPORT ALL CASES OF POSTERIOR NASAL
OBSTRUCTION IN ADULTS TO EVALUATE THIS PROBLEM AND CONFIRM THE
2003 VALUE OF NASAL
تبلورت مشكلة البحث فى ان مناهج اللؽة العربٌة بمدارس االمل cال تناسب طبٌعة المعوقٌن سمعٌا وحاجتهم.اذ ان هذة
المناهج اعدت اصبل للتبلمٌذ العادٌٌن ذوى السمع العادى وكل ما هنالك ان تحدد بعض الموضوعات فى منهج التلمٌذ العادى
1999
لٌدرسها التلمٌذ االصم وذو الضعؾ السمعى الشدٌد من نفس كتاب التلمٌذ العادى.
THE AIM OF THIS STUDY IS TO ESTABLISH HOW OFTEN IN PATIENTS WITH
1996 UNILATERAL CHRONIC OTITIS MEDIA THERE IS AN ABNORMALITY IN THE EAR
تتناول الرسالة:
القٌمة التارٌخٌة والفنٌة للوحات الجنابزٌة القدٌمة وتطور هذه المعتقدات سواء الدٌنٌة أو الفنٌة ونظرا لما تتحدث عنه اللوحات
من أحداث عن الملوك واالفراد وجاءت هذه الدراسة فى ثبلث فصول وتناولت أهمٌتها من حٌث الرموز واالشكال طرز
المقاعد وموابد القرابٌن التى صورت على اللوحات.
2005
تتناول الرسالة
العصر العباسى االول والثانى وصراع العباسٌٌن مع الفرس والبرامكة.
2001
ٌهدؾ البحث الحالى إلى تحقٌق األهداؾ اآلتٌة-1:تتبع نشؤة وتطور االهتمام العالمى والمحلى بحقوق الطفل
التعرؾ على الحقوق والحرٌات األساسٌة التى وردت بالمواثٌق الدولٌة،والدساتٌر المصرٌة،والتى ٌجب أن ٌتمتع بها طفل2-
.المدرسة االبتدابٌة 2001
فى هذا البحث تحول أن تضع الباحثة دور الصحافة فى تنمٌة الوعى السٌاحى موضع التقٌٌم إلظهار ما تقوم به الصحافة
متمثلة فى صحٌفتى األهرام والوفد من جهود لتحقٌق الوعى لدى المواطن بؤهمٌة السٌاحة ودورها فى االقتصاد القومى .
THE PRESENT WORK AIMS TO THROW SOME LIGHTS ON THE RELATIONSHIP
BETWEEN SOME MICRONUTRIENTS AND CHILD HEALTH AS REGARDS
2004 INFECTION
وقد تبنى فى دراستة هذة المنهج االسبلمى التكاملى,وتنطلق اهمٌة البحث من رؼبة الباحث فى محاولة اثراء المعرفة العلمٌة
بما هو جدٌد حول هذة الظاهرة واثرها على تنمٌة المجتمع الرٌفى وكذا تنبٌة القابمٌن على تنمٌة المجتمع الرٌفى بما تسببة
1995
زٌادة التعامل بالربا من اثار سلبٌة على تنمٌة المجتمع الرٌفى.

قنا

SOHA
G:

9307967
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محمد مصطفى محمود على ،

9308024

محمود النوبى أحمد سلٌمان
ناصر عبد الرحمن حسٌن:

سلٌمان  ،محمود النوبى أحمد  .الشعر الدٌنى فى صعٌد مصر األعلى فى عصر الحروب الصلٌبٌة/
تارٌخ بجوى لبجوى إبراهٌم أفندى
حسٌن ،ناصر عبد الرحمن

9308027
9308047

Abd -elmateen mousasa abdelateef

MOHAMED,
IBRAHEEM REZK

POSTERIOR NASAL OBSTRUCTION IN
ADULTS

9307998 Master.
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548
549
550

9308063

551

9308073

552

9308092

553

قنا:

أبوبكر عبدالسبلم مصطفى سعد

سعد  ،أبوبكر عبدالسبلم
مصطفى

لوحات االفراد الجنابزٌة فى عصر االسرة التاسعة عشرة

9308100

554

قنا

ناهد صدقى محمود

محمود  ،ناهد صدقى .

الثورٌة العنصرٌة وأثرها فى عهد الدولة العباسٌة

9308107

555

أسوان

حاتم فرؼلى ضاحى

ضاحى  ،حاتم فرؼلى

المتطلبات التربوٌة لتنفٌذ اتفاقٌة حقوق الطفل فً المدرسة االبتدابٌة

9308108

556

كمالى ،نجوى احمد.

دور الصحؾ الٌومٌة فى تنمٌة الوعى السٌاحى :

9308120

557

9308139

558

9308155

559

9308180

560

قنا:

نادٌة مصطفى بكرى محمد

محمد  ،نادٌة مصطفى بكرى

األبعاد الرمزٌة لصورة الناقة

9308195

561

قنا

عالٌة مبارك حسٌن

سوهاج

منصور عبدالفتاح أحمد محمد

حسٌن  ،عالٌة مبارك
محمد  ،منصور عبد الفتاح
أحمد .

آراء السٌوطى الببلؼٌة مع تحقٌق كتابة ‖شرح عقود الجمان فى علم
المعانى والبٌان
دور مقررات العلوم فى تنمٌة بعض المفاهٌم واالتجاهات البٌبٌة
لدى طبلب شعبة التعلٌم االبتدابى بكلٌة التربٌة بقنا

9308223

562

9308238

563

9308252

564

9308273

565

اعداد منهج فى اللؽة العربٌةللمعوقٌن سمعٌا بمدارس االمل فى
ضوء طبٌعتهم وحاجتهم/

حسانٌن,أبتهاج أحمد.
أبتهاج أحمد حسانٌن
MOHAMED,
STUDY OF THE OTHER EAR IN CASES
WALEED ABD EL
WALEED ABD EL HAFEEZ
SOHA
WITH UNILATERAL CHRONIC OTITIS MEDIA HAFEEZ
MOHAMED
G:

 1999 .سوهاج  :نجوى احمد كمالى ،

2003 TO INVESTIGATE QT INTERVAL AND QT DISPERSION IN DIABETIC PATIENTS
تتناول الرسالة:
الناقة والنص الشعرى بٌن التؤوٌل والقراءة العمٌاء والناقة فى الشعر العربى وعبلقتها بالحٌوانات االخرى وصورة الناقة بٌن
المستوى السطحى والمستوى العمٌق والناقة بٌن كعب واالخطل.
2005
ٌتناول البحث
من:آراء السٌوطى وتجدٌداته الببلؼٌة -2مإلفات السٌوطى الببلؼٌة
آراء السٌوطى وتجدٌداته الببلؼٌة فً شرح عقود الجمان:أ-فى علم الببلؼة والفحاصة3-
ب-فى علم المعانى
2002
ٌعتبر البحث دراسة وصفٌة تشخٌصٌة تتبعٌة للتعرؾ على واقع التربٌة البٌبٌة فى مقررات العلوم التى درسها طبلب شعبة
1996
التعلٌم االبتدابى_تخصص علوم_بكلٌة التربٌة بقنا ودورها فى تنمٌة المفاهٌم واالتجاهات البٌبٌة لدٌهم
INTHIS STUDY WE AIM AT REVIEWING THE LITERATURE REGARING THE ROLE
OF ZINC IN SKIN DISEASES AND ITS IMPORTANT IN OTHER ORGANS BY
2005 REVIEWING THE LITERATURE
اعتمدت الدراسة على عدة مناهج هى :منهج التحلٌل والتركٌب ،والمنهج المقارن ومنهج العزو وهذا باالضافة إلى االعتماد
على المنهجٌة االسبلمٌة فى بلورة مبلمح االعبلم االسبلمى وتوصلت الدراسة إلى عدم صبلحٌة نقل أى فلسفة من فلسفات
1999
االعبلم الوضعٌة أو أجزاء كاملة منها من االرضٌة المعرفٌة.

9306560
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Effect of smoking on glucose tolerance curve
and insulin and lipoproteins levels in blood /
Ahmed, Amal Khalifa.
قصص األنبٌاء فى القرآن الكرٌم ودورها فى تنمٌة بعض المفاهٌم
على ،محمد مصطفى محمود .واالتجاهات الدٌنٌة لدى تبلمٌذ المرحلة اإلبتدابٌة /

1996
 1999 .أسوان :

بخٌت  ،خالد خلؾ عبد العزٌز
إبراهٌم.

السٌاسة الخارجٌة لمملكة الخزر منذ بداٌة القرن التاسع وحتى أوابل
القرن الحادى عشر المٌبلدى /
تقوٌم برامج ألعاب القوى فى القطاعٌن المدرسى واألهلى المصرى
بالقاهرة الكبرى /
DETECTION AND DIFFERENTION OF
CAUSATIVE FUNGI OF ONYCHOMCOSIS
USING POLYMERASE CHAIN REACTION
)(PCR

9306559

544

SOHA
G:

قنا:
SOHA
G:

SOHA
G:

سوهاج:

MAGY MONIR SAMY MAGY MONIR SAMY

محمد أحمد مبارك صادق،

صادق،محمد أحمد مبارك .

OMRAN,
MOHAMMED HELMY MOHAMMED HELMY OMRAN

OLA MOHAMMED GALAL
NASSER

محمود ٌوسؾ محمد مصطفى السماسٌرى

OLA MOHAMMED
GALAL NASSER
السماسٌرى  ،محمود ٌوسؾ
محمد مصطفى

A REVIEW ON SOME MICRONUTRIENTS
AND CHILD HEALTH
ظاهرة الربا واثارها االجتماعٌة على التنمٌة‖:دراسة مٌدانٌة على‖
.قرٌة المراشدة بقنا

QT DISERSION IN DIABETES

ROLE OF ZINC IN SKIN DISEASES

فلسفات االعبلم الوضعٌة المعاصرة

تعتبر مشكلة المعرفة من المشكبلت الهامة التى شؽلت تفكٌر الفبلسفة منذ القدم,وقد احتلت جانبا كبٌرا من اهتمامتهم ابتدا من
فبلسفة العصور الوسطى ثم العصر الحدٌث الى عصرنا الحالى

‖ )):المعرفة بٌن ‖الفاربى وابن باجة((
عبد العزٌزع  ،عادل خلؾ .
سوهاج عادل خلؾ عبدالعزٌز أحمد
د.ت
التؤوٌل إشكالٌتة المنهجٌة وأبعاده العقابدٌة والفلسفٌة بٌن كل من
المعتزلة والشٌعةاإلسماعلٌة /
حسن ،فٌصل فتحى محمد.
فٌصل فتحى محمد حسن ،
 2005 .قنا :
THIRD TRIMESTER SEUM LEVEL OF
INHIBIN NITRIC OXIDE (NO)N AND
CADMIUM IN NORMAL OEGNANCY NON
PROTEINURIC HYPERTENSION AND PREYOUSEFF, REDA
ASSUI
ECLAMPSIA
SALAH
Reda salah youseff
T:
2002

تتناول الرسالة موضوع التؤوٌل إشكالٌة المنهجٌة وأبعاده العقابدٌة والفلسفٌة بٌن كل من المعتزلة والشٌعة اإلسماعلٌة.
THE AIM OF THE PRESENT WORK IS:
DETERMINATION OF THE CHANGES THAT OCCUR IN THE SERUM LEVELS OF
INHIBIN - NITRIC OXIDE - CADMUIM IN PREGNANT WOMAN WITH
PREECLAMPSIA OTHERS WITH GESTATIONAL HYPERTENSION AND
COMPARING
تهدؾ الرسالة
إلى إبراز أحوال اإلسم المضاؾ واكدت الدراسة على أن اإلضافة هى روح اللؽة.
2003
تناولت الرسالة:
األحادٌث التى اتهمت بالوضع فى السنن االربعة سواء صح هذا االتهام أم لم ٌصح ،عنونت لها باالحادٌث الموضوعة فى
السنن االربعة عرض وتحلٌل وقسمت االحادٌث إلى كتب فقهٌة كطرٌقة المإلفٌن فى الموضوعات تبدأ بكتاب االٌمان وتنتهى
بكتاب تفسٌر القرآن وأصت الدراسة بضرورة تحقٌق كتب السنن االربعة تحقٌقا علمٌا.
1998
إن الدراسات الصوتٌة التزال بحاجة الى بذل مزٌد من الجهد حتى تستطٌع أن تواكب التطور اللؽوى فى ظل التطور العلمى2002 .
ALLERGY SKIN TESTING IS A CORNERSTONE IN THE EVALUATION OF THE
ALLERGIC PATIENT THIS SEEMINGLY SIMPLE TEST IS SUBJECTED TO
2005 MULTIPLE VARIABLES
تتناول الرسالة حٌاة القزوٌنى وثقافته وإنتاجه العلمى،كما تناولت أسلوب القزوٌنى فى التحقٌق،وآراء الكتاب حول القزوٌنى

2001

تنصب هذه الدراسة على موضوع من موضوعات اللؽة العربٌة,وهو نواسخ الجملة االسمٌة,فى محاولة العادة قراءاته فى
ضوء علم اللؽة الحدٌث الذى ٌهتم بالجوانب التارٌخٌة,مستندا فى ذلك الى المقارنات بٌن اللؽات التى تنتمى الى فصٌلة واحدة 1995
THE PURPOSE OF THE PRESENT WORK WAS TO SEARCH FOR AND TO
IDENTIFY POTENTIALLY PATHOGENIC FREE LIVING AMOEBAE (FLA) IN SOIL
2003 AND DIFFERENT WATER SOORCES
THE AIM OF THIS WORK IS TO ESTIMATE THE PREVALENCE OF
TUBERCULOSIS AMONG CLOSE CONTACTS TO INDEX CASES TO STUDY THE
1999 CLINICAL PRESENTATION OF CONTACTS
تناولت الرسالة
صٌاؼة مقرر رٌاضٌات الصؾ الثالث االبتدابى صٌاؼة بٌبٌة عن طرٌق دمج القضاٌا فى موضوعات المقرر والتعرؾ أثر
تدرٌس المقرر المصاغ باستخدام طرٌق االكتشاؾ على تحصٌل التبلمٌذ فى الرٌاضٌات والتعرؾ على أثر تدرٌس المقرر
باستخدام الطرٌقة المعتادة على الوعى البٌبى.
2000
فتوح
هذا البحث ٌكون قد اسهم فى تصور جزء من تراثنا اللؽوى,وان اللؽة فى االندلس جدٌرة اعظم الجدراة بالدراسة والوصؾ أحمد
خلٌل،
والتحلٌل.
قد تجلت أهمٌة هذه الدراسة واتساع مجالها فى أنها تناولت موضوعات تشؽل بال الكثٌرٌن فى العالم اإلسبلمىحٌث ٌتناول
1998
حٌاه مصطفى مٌاس أوؼلى.
تتناول الرسالة:
أهمٌة التشبٌه المباشر فى الشعر العباسى كدراسة علمٌة أنها تقوم على دراسة أحد االقسام لمبحث من مباحث علم البٌان
‖التشبٌه‖وتؤتى أهمٌة الدراسة أنها تعطى تصورا عاما لظاهرة بالؽٌة فى عصر من العصور االدبٌة وإثبات مصطلح التشبٌه
عن طرٌق التنظٌر وتقسٌماته المتنوعة .
2005
 [ 199تحاول هذة الرسالة أن تقول إن القصٌدة الجاهلٌة شكل بنابى ذو أبعاد خاصه وتقنٌة مستقلة حاول الباحث التوصل الٌها من
].
خبلل تفكٌك وتحلٌل المضامٌن الؽرضٌة للشعر الجاهلى.
هذا البحث بعنوان الشعر الصوفى الحدٌث بٌن التقلٌد والتجدٌد فى دٌوان الشٌخ صالح الجعفرى وقد أفدت فٌه هذا من المنهج
الفنى،والتارٌخى،وإن كنت إعتمدت على المنهج التكاملى؛الذى ٌجمع بٌن دراسة العمل الفنى من داخله بئلضافة إلى العوامل
1999 .
الخارجٌة األخرى الإثرة فً ذلك العمل.
THIS THESIS IS IN THE FEILD OF KNOWLEDGE - BASED SYSTEMS WE
DESIGNED A NEW SYSTEM SHELL FOR VERIFICATION CORRECTION OF THE
2000 KNOWLEDGE BASE
ٌهدؾ البحث الى تحلٌل تناول الكتاب للصعٌد فى نصوصهم الروابٌة من كل الزواٌا ؛من حٌث األشخاص وطرٌقة تناولهم
2002 .
وطرحها فى الرواٌة وكذا العادات والتقالٌد واألمكنة ومفردات الحٌاة المتنوعة .
تتناول الرسالة
إدراك اللون والشكل فى تصمٌم المجلة واإلدراك اللونى للتصمٌم المطبوع معرفة قواعد ونظرٌات إدراك الشكل فى التصمٌم
المطبوع أٌضا الصور والرسوم والجدوال والفواصل وأسس التصمٌم الفنى للمجلة وأسالٌب تصمٌم الصفحات الداخلٌة
بالمجلة النسابٌة.
2000

THE AIM OF THIS WORK IS TO STUDY THE EFFECT EPIDURALLY
2001 ADMINISTRATED MI
OUR AIM IN THIS M. SC THESIS WHICH CONSISTS OF FOUR CHAPTERS IS TO
STUDY SOME PROBLEMS OF HEAT TRANSFER WITH CONVECTION IN THE
2000 MICROPOLAR FLUIDS

2007 tawfik el bassiony

2007 atotal of 150random samples of milk and milk produtcts )50raw milk 35 kareish cheese
تتناول الرسالة
التوجٌهات النحوٌة للقراءات القراآنٌة فٌما قرىء بوجهٌن سواء الرفع والنصب والخفض والجزم بكسر الهمزة وفتحها.
1998
أكدت الدراسة على أن وجوداإلنسحاب اإلجتماعى لدى األطفال المتخلفٌن عقلٌا ٌقؾ عابقا فى طرٌق النمو النفسى
2002
واإلجتماعى والمهنى والتعلٌمى لهم.
ظاهرة االؼتراب لدى شعراء جنوبى صعٌد مصر فى النصؾ الثانى من القرن العشرٌن ظاهرة الفتة تلك الظاهرة تشكلت
2001
نتٌجة عدة عوامل تكاملت فٌما بٌنها عنى هذا البحث برصدها وتتبع آثارها فى النص الشعرى .

سوهاج

إبراهٌم عوض إبراهٌم حسٌن

حسٌن إبراهٌم عوض إبراهٌم  .التراكٌب اإلضافٌة فى اللؽة العربٌة:

األحادٌث الموضوعٌة فى السنن االربعة

سلٌمان  ،معتمد على أحمد
سوهاج :معتمد على أحمد سلٌمان
محمود  ،محمود عبد الرحٌم
المماثلة الصوتٌة :
عبد الرحمن .
سوهاج محمود عبدالرحٌم عبدالرحمن محمود
ABD ELLAH,TAMER
)VARIABILITY IN TYPE I (IMMEDIATE
MOHAMED
TAMER MOHAMED MAHMOUD
SOHA
HYPERSENSITIVITY SKIN TESTING
MAHMOUD
ABD ELLAH
G:
كتاب ‖بٌست مقالهء قزوٌنى(الجزء األول)‖ل‖محمد بن عبد الوهاب
بدران  ،عبد الواحد أحمد
القزوٌنى‖:
إسماعٌل عبد الواحد .
سوهاج عبدالواحد أحمد اسماعٌل عبدالواحد بدران

قنا:

عبد الحفٌظ السٌد أحمد بكرى،

بكرى،عبد الحفٌظ السٌد أحمد.
ZAKI, AMAL
MOSTAFA AHMED

SOHA
G:

AMAL MOSTAFA AHMED ZAKI

ASSUI
T:

BADAWY,
MOHAMED SHAHAT MOHAMED SHAHAT BADAWY

نواسخ الجملة االسمٌة فى العربٌة
STUDIES ON SOME FREE LIVING AMEBAE
WHICH ARE POTENIALLY PATHOGENIC TO
MAN
THE MAGNITUDE OF TUBERCULOSIS
PROBLEM AMONG CONTACTS TO SPUTUM
POSITIVE CASES IN SOHAG
GOVERNORATE
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9308338
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9308358
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9308366
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9308391
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9308439

577

9308448
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أسوان

عبدالناصر فاٌز محمود أحمد

أثر ربط التدرٌس الرٌاضٌات بالقضاٌا البٌبٌة على التحصٌل
أحمد  ،عبدالناصر فاٌز محمود والوعى البٌبى لدى تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة

سوهاج

صبرى توفٌق همام أبوالعبل

تقوٌم الفكر النحوى عند االعلم الشنتمرى فى ضوء علم اللؽة الحدٌث
خلٌل,فتوح أحمد.
الروابى التركى (مصطفى مٌاس أوؼلى )وقضاٌا اإلسبلم
أبو العبل  ،صبرى توفٌق همام والحضارة فى رواٌاته/

9308488

قنا:

أٌمن بركات أبوالمجد الصادق

الصادق  ،أٌمن بركات أبوالمجد التشبٌه المباشر فى الشعر العباسى (فى العصر العباسى االول)

9308506
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قنا :

وابل محمد عبد الوهاب محمد ،

محمد ،وابل محمد عبد الوهاب .البناء الكلى للقصٌدة الجاهلٌة /
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قنا:

الشعر الصوفً الحدٌث بٌن التقلٌد والتجدٌد فً دٌوان الشٌخ صالح
الجعفري
أمبارك ،علً أحمد
علً أحمدأمبارك،
VERIFICATION AND CORRECTION OF THE
KNOWLEDGE REPRESENTATION IN
HASSAN,
SOHA
EXPERT SYSTEMS
MOTAMED REFAT
MOTAMED REFAT HASSAN
G:

9308519
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قنا :

نجوى محمد األمٌن شاهٌن ،

شاهٌن ،نجوى محمد األمٌن.

الصعٌد فى الرواٌة المصرٌة الحدٌثة من عام 1952حتى : 1995
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قنا:

هبه محمد فهمى العطار

العطار  ،هبه محمد فهمى

تصمٌم المجلة النسابٌة المصرٌة
COMPARATIVE STUDY BETWEEN
CONTINUOUS EPIDURAL INFUSION OF
BUPIVACAINE - MIDAZOLAM AND
BUPIVACAINE- FENTANI FOR
POSTOPERATIVE ANALGESIA
SOME PROBLEMS OF HEAT TRANSFER IN
THE BOUNDARY LAYER OF MICROPLOAR
FLUIDS
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SOHA
G:

ABDEL HADY AHMED HELMY
ABDEL HADY
MOHAMMED MODATHER
MOHAMMED ABDOU

ASWA
N:
جامعه
جنوب
الوادي  :كلٌه الطب البٌطري
سوهاج

محمد أحمد عبدالرحمن الطٌب

قنا

عبٌر أحمد أبوالوفا دنقل

سوهاج

زٌن العابدٌن أحمد محمود

AHMED HELMY,
ABDEL HADY
ABDEL HADY
ABDOU,MOHAMMED
MODATHER
MOHAMMED

collifrm bactera in milk and some dairy
ELzamkan,mona
productsin qena
ahmed
التوجٌهات النحوٌة للقراءات القرآنٌة فى كتاب معانى القراءات ألبى
الطٌب  ،محمد أحمد
منصور االزهرى
عبدالرحمن
مدى فاعلٌة التعزٌز فى تعدٌل سلوك اإلنسحاب اإلجتماعى لدى
دنقل  ،عبٌر أحمد أبو الوفا  .األطفال المتخلفٌن عقلٌا القابلٌن للتعلم=
ظاهرة االؼتراب عند شعراء جنوبى صعٌد مصر فى النصؾ
محمود  ،زٌن العابدٌن محمد الثانى من القرن العشرٌن/
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SMOKING HAS BECOME A TRUE EPIDEMIC THAT INTERESTS A LOT OF
1996 PEOPLE IN THE WORLD
ما سعى فى هذا البحث ان ٌخرج الى النور احد شعراء االندلس تبعثر شعره فى شتى المصادر المختلفة,اندلسٌة ومشرقٌة
ومؽربٌة,اقوم بجمعه وتحلٌله وتحقٌقه واضعه ضمن صفوؾ شعراء عصره المجٌدٌن امثال ابن الخطٌب وابن خاتمة وابى
1996
البقاء الرندى وؼٌرهم نظرا لما ٌتمتع من مقدرة فنٌة فابقة على النظم والقصٌد.
تتناول الرسالة أحد الكتب التارٌخٌة التى دونت فى العصر التٌمورى هو (مطلع السعدٌن ومجمع البحرٌن)وٌتناول هذا تارٌخ
1997 .
إٌران من عام704ه-حتر عام874ه.
تناولت الدراسة
شعر محمود ؼنٌم وحٌاته الوظٌفٌة ومصادر ثقافته وأثر ذلك على شعره.
1998
تحاول الدراسة القاء الضوء على الدور التربوى والتنموى لئلعبلم بصفة عامة باعتباره من مإسسات التنشبة االجتماعٌة
والتربوٌة والتنموٌة.خاصة دور اإلعبلم اإلقلٌمى فى محافظة أسوان،وتحدٌد واقع الدور التربوى والتنموى للتلفزٌون
2001
اإلقلٌمى(ق)8بمحافظة اسوان
1995
الجزء الثانى من الرسالة ٌشتمل على رسومات وصور .وزخارؾ
تناولت الرسالة
الشعر فى العصر العباسى ومن أهداؾ الدراسة معرفة األسباب المإدٌة إلى المحنة والوقوؾ على األؼراض الموضوعٌة
ألشعار المحنة.
1997
تكشؾ هذه الرسالة حقٌقة أن الؽربى الٌعنى اال بالؽرب فحسب وأن الٌهودى الٌمكن ان ٌتخلص من ٌهودٌتة وذلك من خبلل
2003 .
فلسفة رٌمون آرون السٌاسٌة.
تهدؾ الدراسة الى بحث مدى اهتمام الصحؾ المصرٌة ومنها القومٌة والتى تتمثل فى (االهرام/االخبار/الجمهورٌة)والحزبٌة
وتتمثل فى صحٌفة(الوفد/الشعب/االهالى)لمعرفة وجهتى النظر نحو القضاٌا العربٌة والتى شؽلت اهتمام الصحؾ المصرٌة
والراى العام المصرى خبلل عام  1990وخاصة فى ظل الظروؾ الدقٌقة التى ملرت بها المنطقة العربٌة ومازال خطرها
حتى االن وتتمثل فى الؽزو العراقى للكوٌت فى اول سابقة من نوعها فى التارٌخ العربى الحدٌث.
تهدؾ الدراسة الى التعرؾ على ماهٌة التربٌة السٌاسٌة واهدافها ووظابفها ومحاورها ووسابطها وعبلقتها باألوضاع
االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة فى المجتمع المصرى .
ٌحاول البحث التعرؾ على أثر استخدام نموذج التعلم البنابى فى تدرٌس القواعد النحوٌة على التحصٌل البعدى الفورى
والمإجل لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى
تهدؾ الدراسة
إلى وضع برنامج مقترح إلكتساب المهارات الٌدوٌة لطبلب الفرقة األولى شعبة التعلٌم اإلبتدابى بكلٌة التربٌة بسوهاج.
هدؾ هذا البحث الى اعداد برنامج فى التربٌة الؽذابٌة وتدرٌسه باستخدام استراتٌجٌة خرٌطة الشكل  vومعرفة أثرة على
التحصٌل المعرفى والمهارات الٌدوٌة والوعى الؽذابى لدى عٌنة من معلمات رٌاض األطفال قبل الخدمة بالفرقة الرابعة شعبة
الطفولة بكلٌة التربٌة بسوهاج .

SOHAG:

AMAL KHALIFA
AHMED

EFFECT OF SMOKING ON GLUCOSE
TOLERANCE CURVE AND UNSULIN AND
LIPOPROTEINS LEVELS IN BLOOD

9308699

592

بسطاوى,منى ربٌع .

شعر ابن زمرك الؽرناطى:جمع وتحقٌق ودراسة/

9308711

593

عز العرب ،أحمد رٌاض.

مطلع السعدٌن ومجمع البحرٌن لعبد الرزاق السمرقندى :

9308735

594

سوهاج

نعمات عبدالسمٌع متولى

متولى  ،نعمان عبد السمٌع .

شعر محمود ؼنٌم

9308752

595

أسوان
سوهاج

منى عرفه حامد عمر
عبدالناصر محمد حسن

عمر  ،منى عرفه حامد .
حسن  ،عبد الناصر محمد .

الدور التربوى والتنموى لئلعبلم اإلقلٌمى:
الزخارؾ على الفنون التطبٌقة والعماءر االٌوبٌة بالقاهرة .

9308779
9308853

596
597

سوهاج

إسماعٌل محمود محمد محمد

محمد  ،إسماعٌل محمود محمد
.

شعر المحنة فى العصر العباسى=

9308928

598

محمد ،شعبان عبد هللا.

فلسفة رٌمون آرون السٌاسٌة /

9308929

599

منى ربٌع بسطاوى
سوهاج  :أحمد رٌاض عز العرب ،

سوهاج  :شعبان عبد هللا محمد ،

1995

سوهاج

محمد محفوظ الزهرى

1997

قنا

صبلح محمد أحمد على مندور

الزهرى  ،محمد محفوظ .
مندور  ،صبلح محمد أحمد
على .

الشبون العربٌة فى الصحؾ المصرٌة
التخطٌط للتربٌة السٌاسٌة لطبلب المرحلة الثانوٌة وعبلقته
باألوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة للمجتمع المصرى=
استخدام نموذج التعلم البنابى فى تدرٌس القواعد النحوٌة وأثره فى
اإلعدادى /
الثانى
الصؾ
لطبلب الفرقة األولى شعبة
األسرٌة
التربٌة
تبلمٌذ فى
تحصٌل مقترح
برنامج
التعلٌم اإلبتدابى بكلٌة التربٌة بسوهاج وأثره على التحصٌل المعرفى
والمهارات الٌدوٌة/
أثر برنامج مقترح فى التربٌة باستخدام استراتٌجٌة الشكل  vعلى
التحصٌل المعرفى والمهارات الٌدوٌة والوعى الؽذابى لدى معلمات
رٌاض األطفال قبل الخدمة=
العبلقات السٌاسٌة والحضارٌة بٌن الدولة البٌزنطٌة وروسٌا زمن
األسرة المقدونٌة(253،448ه867،1056/م)/

9308973

600

9308974

601

9309001

602

9309042

603

9309094

604

9309143

605

9309159

606

9309295

607

9309355

608

9309356

609

9309387

610

9309562

611

9309563

612

9309568

613

تتناول الرسالة إعداد برنامج مقترح ألعداد معلمى التربٌة الدٌنٌة فى كلٌات التربٌة.
ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على المبلمح األساسٌة ألداء المدٌرٌن لؤلدوار اإلعبلمٌة فى الفنادق والقرى السٌاحٌة ،وتحدٌد أهم
جوانبها اإلٌجابٌة والسلبٌة،مع بحث أثر بعض العوامل الشخصٌة والتنظٌمٌة فى أداء المدٌرٌن لؤلدوار اإلعبلمٌة

 1998سوهاج:
 1998 .قنا :
عٌن
 1987 .شمس :

سقاو درٌرعبد الجواد
محمد مهران أحمد عابد ،

عبد الجواد ,سقاو درٌر
عابد ،محمد مهران أحمد.

منطقة بوالق فى النصؾ األول من القرن التاسع عشر
مدفن العابلة الحاكمة باإلمام الشافعى :

9309571
9309572

614
615

مصطفى رجب سالم ،

سالم ،مصطفى رجب.

برنامج مقترح ألعداد معلمى التربٌة الدٌنٌة فى كلٌات التربٌة /

9309577

616

1996

أسامة أحمد حسانٌن

أسامة أحمد حسانٌن.

العوامل المإثرة فى أداء المدٌرٌن لؤلدوار اإلعبلمٌة:

9309586

617

استهدفت هذه الدراسة بٌان مدى تؤثٌر العمر وبعض المعامبلت على مستوىهرمون البروالكتٌن فى الدم وقدرته على االرتباط
بمستقببلته الخاصة.

2004

9309590

618

9309591

619

9309609

620

9309614

621

9309652

622

 2003 .سوهاج  :عبد الحى السٌد محمد ،

محمد ،عبد الحى السٌد.

1997

سوهاج

لٌلى محمود محمد مزٌد

مزٌد  ،لٌلى محمود محمد .

2001

سوهاج

لمٌاء شعبان أحمد أبوزٌد

أبو زٌد  ،لمٌاء شعبان أحمد .

تناولت الدراسة عبلقات الدولة البٌزنطٌة وخاصة فى العصر المقدونى مع روسٌا .
ٌدور موضوع هذه الدراسة حول تحرٌر واخراج اإلعبلنات فى الصحؾ اإلقلٌمٌة والدور االقتصادى واالجتماعى الذى ٌلعبه
اإلعبلن .

2003

سوهاج

محمد سٌد محمد بدوى

بدوى  ،محمد سٌد محمد .

2001

سوهاج

رحاب محمد صفاء الدٌن

ٌهدؾ الى دراسة الحارة المصرٌة القدٌمة فى ناحٌة من نواحٌها االقتصادٌة فى عصر محدد هو النصؾ االول من االسرة
الثانٌة عشرة,فى موقع محدد هو مناطق البحر االحمر

د-ت.

سوهاج:

السٌد أحمد محمدمحفوظ.

صفاء الدٌن  ،رحاب محمد  .اإلعبلنات فى الصحؾ اإلقلٌمٌة :
النشاط المصرى القدٌم فى مناطق البحر االحمر(الصحراء الشرقٌة
وسٌناء)خبلل النصؾ االول من االسرة الثانٌة عشرة(من عصر
امنمحات االول حتى عصر سنوسرت الثانى)
محفوظ ,السٌد أحمد محمد
فاعلٌة قصص الخٌال العلمى كمدخل لتدرٌس وحدة األمواج
الكهرومؽناطٌسٌة فى التحصٌل واإلتجاهات العلمٌة لدى طبلب
الصؾ الثالث من المرحلة الثانوٌة /
على ،هبللى طوسون أحمد.
أثر إستخدام مربٌات اإلستشعار عن بعد فى تدرٌس الجؽرافٌا على
عبد الموال ،أسامة عبد الرحمن تنمٌة مهارة قراءة الخرابط والتذوق الجمالى لدى طبلب الصؾ
األول الثانوى العام /
أحمد.
أثر االستجابات التوكٌدٌة فى خفض حدة السلوك العدوانى لدى
األطفال المعاقٌن حركٌا=the effect of assertive
responses on decreasing the aggressive
عبد القادر  ،ناهد عوض صالح /behaviour of physically handicapped children

تتناول الرسالةدراسة فاعلٌة قصص الخٌال العلمى للتدرٌس فى التحصٌل واألتجاهات العلمٌة لدى طبلب الصؾ الثالث من
المرحلة الثانوٌة.

 2003 .أسوان :

تشٌر الرسالة إلى أثر التكنولوجٌا علىعلم الجؽرافٌا وتعلٌمها وخصوصا فى التعلٌم الثانوى فالجؽرافٌا كمادة دراسٌة فى
مراحل التعلٌم العام وثٌقة الصلة بالجؽرافٌا كعلم.

 2006 .سوهاج  :أسامة عبد الرحمن أحمد عبد الموال ،

تهدؾ الدراسة الحالٌة إلى تبٌن مدى فاعلٌة العبلج باالستجابة التوكٌدٌة فى خفض السلوك العدوانى لدى األطفال المعاقٌن
حركٌا-المصابٌن بشلل األطفال-ممن تتراوح أعمارهم من ()11-10عاما
ٌنحصر موضوع الدراسة فى بحث وتحلٌل القصة األأدبٌة فى الصحؾ الٌومٌة خبلل الفترة من عام 1944الى عام
1994للكشؾ عن مدى إلهتمامها بقضاٌا المجتمع المصرى االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة وذلك من خبلل ما تم نشره
من قصة مصرٌة فى صحٌفة األهرام.
تتناول الرسالة دراسة كتاب معانى القراءات ألبى منصور األزهرى وقد تناوات التؽٌرات التركٌبٌة والداللٌة .
تحاول الدراسة الحالٌة التعرؾ على واقع الكفاٌة الخارجٌة الكمٌة والكٌفٌة بمدارس التربٌة الخاصة ومدى كفاٌة نظام التعلٌم
ومدى كفاٌة خرٌجى مدراس التربٌة الخاصة فى عملهم بعد التحاقهم بسوق العمل.
تتناول هذه الرسالة منطقة بوالق فى النصؾ األول من القرن التاسع عشر فى شتى النواحى السٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة
واإلجتماعٌة،فلقد لعبت بوالق دورا هاما فى تارٌخ مصر الحدٌث منذ بداٌة القرن التاسع عشر
نالت المدافن فى العصور اإلسبلمٌة المختلفة إهتمام الباحثٌن من حٌث أنماط مبانٌها وعناصرها الزخرفٌة .

هبللى طوسون أحمد على ،

1995

أسوان

ناهد عوض صالح عبدالقادر

1996

سوهاج

االمٌر صحصاح فاٌز فراج

 1999 .قنا :
2002

سوهاج

صبلح أبو الوفا العادلى همام ،
خدٌجة عبدالعزٌز على ابراهٌم

سوهاج
جامعة
االسكندر
كلٌة الطب البٌطرى؛
ٌة:

تتلخص مشكلة الدراسة فى ما مدى توافر أبعاد الدٌمقراطٌة فى أهداؾ ومحتوٌات مناهج التارٌخ بالمرحلة اإلعدادٌة.
تتناول هذا البحث دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة عن كٌفٌة التوفٌق بٌن وجهة نظر المحاسب المالى ووجهة نظر المحاسب الضرٌبى
وذلك عند اختٌار بدابل القٌاس المحاسبى ،لتضٌٌق الفجوة بٌنهما ومعرفة دور العوامل البٌبٌة فى تنوع بدابل القٌاس،وكذلك
 1995 .سوهاج  :نبٌل ٌاسٌن أحمد ،
فى تفضٌل بدٌل عن اآلخر
تعتبر التنظٌمات المختلفة للشخصٌة فى علم النفس مدخبل أساسٌا فى دراسة العدٌد من المتؽٌرات النفسٌة المتنوعة المرتبطة
عادل محمد صادق
 2001أسوان
بكل من مظاهر ومسببات سلوك اإلنسان فى مراحله المختلفة .
تتجه الدراسة نحو تنمٌة المدخل المعٌارى لتخطٌط ورقابة أعمال المراجعة بهدؾ التوصل الى طرٌقة أكثر كفاءة لتخطٌط
السٌد أحمد إسماعٌل السقا
 1987قنا
ورقابة أعمال المراجعة وتحقٌق بٌبة أفضل الدارة عملٌة المراجعة
1997

قنا

فاٌزة أحمد أحمد السٌد

فراج  ،األمٌر صحصاح فاٌز  .الصحافة األدبٌة وقضاٌا المجتمع :
التؽٌرات التركٌبٌة والداللٌة فى كتاب معانى القراءات ألبى منصور
همام ،صبلح أبو الوفا العادلى .األزهرى ت370ه /
أستخدام اسلوب النظم فى دراسة وتطوٌر الكفاٌة الخارجٌة بمدارس
ابراهٌم  ،خدٌجة عبد العزٌز
التربٌة الخاصة بمصر.
على .

شرٌن بسٌونى محمد جاد.
السٌد ،فاٌزة أحمد أحمد

أحمد ,نبٌل ٌاسٌن
الصادق  ،عادل محمد .
السقا ,السٌد أحمد إسماعٌل.

تؤثٌر هرمون البروالكتٌن على بعض الجوانب الفسٌولوجٌة لؽدة
البروستاتا فى الفبران.
تطوٌر مناهج الدراسات االجتماعٌة فى المرحلة االعدادٌة فى ضوء
أبعاد مفهوم الدٌمقراطٌة=
دور المتؽٌرات البٌبٌة فى المفاضلة بٌن بدابل القٌاس من وجهتى
المحاسبة والضرابب
البناء المعرفى للشخصٌة وعبلقته باالؼتراب النفسى لدى طبلب
الجامعة :
إستخدام أسالٌب بحوث العملٌات فى تطوٌر تخطٌط ورقابة عملٌات
المراجعة_ مع دراسة تطبٌقٌة/

تتناول الرسالة دراسة قضاٌا تعلٌم اللؽة العربٌة وتراكٌبها النحوٌة للطبلب المالٌزٌٌن ،كما انها تحاول كشؾ الجوانب
المطابقة النحوٌة فٌها وتحدٌد أنواعها حتى ٌتمكن القابمون على العملٌة التعلٌمٌة من مدرسٌن وواضعى مناهج بمعلجة
سوهاج :
الوضع فى ضوء نتابج الدراسة.
تتناول الدراسة المإسسات التعلٌمٌة فى مصر فى العصر العثمانى من حٌث أنواعها وأهمٌتها وطبلبها وشٌوخها ومواردها
المالٌة ،وكل ما ٌتصل بالعملٌة التعلٌمٌة خصوصا الجامع األزهر باعتباره أكبر مإسسة تعلٌمٌة آنذاك ومعرفة كٌفٌة الدراسة
 1995سوهاج:
به ونظام أروقته
تناولت الرسالة مهنة الزراعة فى المجتمع المصرى وفى الصعٌد خصوصا فى العصرٌن األٌوبى والمملوكى والنظام
 2006قنا
اإلقطاعى الذى ساد المجال الزراعى فى تلك العصور.

محمد عبدالسبلم عباس إبراهٌم

تتبع أهمٌة البحث الحالى من النقاط التالٌة-1:اإلسهام فى تطوٌر أسالٌب تدرٌس النصوص األدبٌة حٌث تناول البحث إعداد
برنامج لتدرٌس النصوص األدبٌة باستخدام الحاسوب وبالتالى ٌضع نموذجا ٌمكن أن ٌستفاد منه فى تطوٌر تعلٌم وتعلم هذه
المادة

مختار عبد الخالق عبد البله عطٌة،

تتناول الرسالة
عناصر السكان سواء العرب أو البربر المولدون أهل الذمة تتكلم أٌضا عن الحٌاة االجتماعٌة.

اهتمت الدراسة باألطفال ذوى اإلحتٌاجات الخاصة وعن الجهود المبذولة لتربٌتهم بما ٌتوافق مع قدراتهم العقلٌة.
تتناول الرسالة الى إعداد برنامج إثرابى فى العلوم للتبلمٌذ المتفوقٌن بالمرحلة اإلعداٌة،قٌاس فعالٌة البرنامج اإلثرابى فى
تحصٌل التبلمٌذ المتفوقٌن بالمرحلة اإلعدادٌة للعلوم .

2001 .

ابن سمن ،حاج محمد.

كامل محمد فوده ؼزى.

ؼزى,كامل محمد فوده
إبراهٌم  ،محمد عبد السبلم
عباس .

عطٌة

2001

جامعة
جنوب
الوادى :كلٌة التربٌة باسوان,
االسكندر
عبدالعزٌز سالم
ٌة:

2001

عبدالفتاح محمد أحمد

أحمد  ،عبد الفتاح محمد .

سعٌد محمد صدٌق حسن ،

حسن ،سعٌد محمد صدٌق.

1987

قنا

 2006 .أسوان :

محمود,سعاد جابر
سالم  ،عبدالعزٌز

تحددت أهداؾ الدراسة فٌما ٌلى:أ-األهداؾ النظرٌة-1:التعرؾ على العبلقة االرتباطٌة بٌن المتؽٌرات النفسٌة واألسرٌة
موضع الدراسة من وجهة وبٌن مستوى الطموح المهنى واالبتكارٌة للطبلب من جهة أخرى ب -األهداؾ التطبٌقٌة-1:بناء
مقاٌس ٌمكن من خبللها التعرؾ على :الطموحات التعلٌمٌة لطبلب التعلٌم الثانوى.

1996

تعد اصابات الخبلٌا القرنٌة الفرط تكاثرٌة من االمراض الشابعة الحدوث فى الجلد وتشمل هذه االصابات على امراض
الورمٌة امراض قبل ورمٌة
أوضحت الرسالة أن للتقدم العلمى للحضارة اإلسبلمٌة أثره الكبٌر على جمٌع نواحى الحٌاة وهو ما إنعكس على المنشآت
الصناعٌة وذلك ٌتضح فى منشآت الطواحٌن التى حظٌت بإهتمام كبٌر وواضح من قبل علماء المسلمٌن.

El-Badawi,Zeinab
Hamdi
Zeinab Hamdi El-Badawi
Sohag . 2004
الخراط  ،مصطفى محمد أحمد
محمد .
 2003سوهاج مصطفى محمد أحمد محمد الخراط

تعتبر اورام المثانة البولٌة االكثر شٌوعا فى مصر و المصاحبة للبلهارسٌا والتى تعتبر مرض متوطن فى مصر
تتناول هذه الدراسة أورى أفنٌرى وهو من موالٌد ألمانٌا عام،1923وقد تبلورت مواقفه منذ أن هاجر مع أسرته إلى فلسطٌن
عام 1933

2002

أسوان

Sohag

INTHE LAST DECADES THE BAYES APPROACH HAS RECEIVED LARGE
ATTENTION FOR ANALYZING EXPERIMENTAL DATA HAS BEEN PROPOSED AS
2003 A VALID ALTERNATIVE
THE WORK PRESENTED IN THIS THESIS DEALS WITH THE SYNTHESIS OF
SOME NEW SPIRO AND FUSED HETEROCYCLIC COMPOUNDS STARTING WITH
2003 2,4,6- TRIOXYHEXAHAHYDROPYIMIDINE
تتناول الرسالة

1999

Fatma El-Zahraa Salah El-Deen
Safe El-Deen
سلمى عبد المنعم،

1996 .

تهدؾ الدراسة إلى التعرؾ على الوضع الحالً وكٌفٌة مساعدة الباحثٌن والدارسٌن من أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم
بجامعة جنوب الوادى -فرع سوهاج على الوصول السهل والسرٌع لمصادر المعلومات المتوافرة داخل مكتبات ومراكز
الخدمات البحثٌة بفرع الجامعة فً سوهاج،سواء كانت مصادر تقلٌدٌة أم ؼٌر تقلٌدٌة من خبلل تقٌٌم الوضع التكنولوجى
2004 .
الراهن والتخطٌط لتؽٌٌره ألفضل والذي ٌمكن تحقٌقه وٌتفر عن هذا الهدؾ العام مجموعة من األهداؾ الفرعٌة.
THERE ARE MODELS OF REACTION ACCOUNTING FOR THE OVERALL
STOICHIOMETRY IDENTIFYING THE SEQUENCE OF ELEMENTARY REACTION
1996 STEPS AND EXPLAINING
BRASSICACEAE (CRUCIFERAE) PLANT TISSUES CONTAIN THE BIOACTIVE
NATURAL SULPHUR- CONTAINING- CONTAINING PHYTOCHEMICAL
2003 GLUCOSINOLATES AT VARIABLE LEVELS
2001
TO ASSESS THE RPLE OF COMPUTER- ASSISTED VIDEOKEROGRAPHY TO
SURVEY THE RANGE OF VARIATION OF THE SHAPE FOUND IN NORMAL
1996 EMMETROPIC CORNEAS
قام الباحث بوصؾ النسخة المحققة وبٌان معالمها أهم ماتتمٌز به وتوثٌقها ومناهج الذى اتبعها ومعرفة الفهارس الفنٌة
1995
وأقسامها.
ٌقاس تقدم االمم بمدى االستفادة من التكنولوجٌا ونتابج البحوث العلمٌة التى تتم فى منظمات البحث العلمى وٌتسم العصر
الحالى بالتطور السرٌع فى حجم ونوعٌة البحوث العلمٌةوتزاٌد المنافسة بٌن الول فى شتى مجاالتهاومن المعروؾ أن
للتسوٌق دورا كبٌرا فى نجاح وبقاء المنظمات ولذا ٌطلق على هذا العصر ‖عصر التسوٌق‖ولكن هناك مشاكل كثٌرة تم
1995
طرحها ومحالة اٌجاد الحلول لها.
تتناول الرسالة معرفة مصادر االسبلم من القرآن والسنة ومنزلة السنة وطبٌعة الرسالة االسبلمٌة من حٌث الطابع الدٌنى
والعموم والشمول الكمال والتمٌز والخلود مفهوم الحضارة االسبلمٌة أهم الخصابص الحضارٌة للفكر االسبلمى.

مسعد عبد العظٌم محمد صالح،

Safe El-Deen,Fatma
El-Zahraa Salah ElDeen
محمد ،سلمى عبد المنعم

قنا
SOHA
G:

صالح،مسعد عبد العظٌم محمد

على ،إٌمان أحمد حماد

TAREK TAHA AHMED

AHMED,TAREK
TAHA

ABDELSOHA
ALEEM,HUDA ALI
HUDA ALI ABDEL- ALEEM
G:
أحمد  ،هناء عابدٌن عبدهللا
سوهاج :هناء عابدٌن عبدهللا أحمد

ظاهرة المطابقة النحوٌة فى العربٌة الفصحى المعاصرة :

9309662

623

المإسسات التعلٌمٌة فى مصر إبان العصر العثمانى ودورها فى
الحٌاة السٌاسٌة والفكرٌة(1798_1517م)/

9309694

624

9309752

625

الملكٌة الزراعٌة فى صعٌد مصر فى العصرٌن األٌوبى والمملوكى=
برنامج مقترح لتدرٌس النصوص األدبٌة باستخدام الحاسوب
الكمبٌوتر وأثره على التحصٌل المعرفى وتنمٌة مهارات التذوق
األدبى لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى=asuggested
program for teaching eiterary texts by using
computer and its effect on cognitive
achievement and developing literary
appreciatation s;ills of second preparatory
/graders
برنامج مقترح قابم على استخدام الكمبٌوتر لعبلج العسر القرابى
لدى تبلمٌذ الصؾ الثالث االبتدابى
بطلٌموس ثؽر جوفى وقاعدة عسكرٌة فى عصر دولتى المرابطٌن
والموحدٌن
فعالٌة إستخدام مدخلى المعمل وبعض البرامج بمصاحبة الكمبٌوتر
على تحصٌل تبلمٌذ مدارس التربٌة الفكرٌة(ذوى اإلحتٌاجات
الخاصة)لمادة الرٌاضٌات وأثر ذلك على إحتٌاجاتهم
فعالٌة برنامج إثرابى فى العلوم للتبلمٌذ المتفوقٌن بالمرحلة
اإلعدادٌة /
بعض العوامل النفسٌة واألسرٌة المرتبطة بمستوى الطموح
واالبتكارٌة لدى طبلب التعلٌم الثانوى العام والفنى=some
psychological and familial factors related to
aspiration level and creativity of general and
technical secondary school students (afactoral
:comparitive study
Analysis of the Skin Infiltrating Lymphocytes in
the Tumorigenic & Inflammatory Keratinocytic
Hyperproliferative
طواحٌن مصر منذ العصر العثمانى حتى نهاٌة القرن التاسع عشر
المٌبلدى:دراسة آثارٌة معمارٌة)/
Study of the Role of Epidermal Growth Factor
Receptor on the Pathogenesis of the
Pathognesis of the Carcinoma of the Urinary
Bladder
أسلوب أورى أفنٌرى فى كتاباته الصحفٌة/
تكنولوجٌا المعلومات فً المكتبات والمراكز البحثٌة بجامعة جنوب
الوادى-فرع سوهاج=information technology hn
libraries and research centers in south valley
university (south branch :astudy of the present
and aplanning for the future
TEXTURE AND CATALYTIC ACTIVITY
STUDIES OF ZINC - COPPER FERRITE
SPINELS
MYCOFLORA AND ANTIDERMATOPHYTIC
ACTIVITY OF SOME BRASSICACEAE
PLANTS IN EGYPT
ابن الرومى بٌن ناقدٌه فى القدٌم والحدٌث

STUDY OF THE NORMAL CORNEAL
MOHAMMED,ASHRA ASHRAF MOUSTAFA
SOHA
TOPOGRAPHY
F MOUSTAFA
MOHAMMED
G:
شرح فصٌح ثعلب‖ البى منصور محمد بن على عمر بن عمر‖
.الجبان كان حٌا 416هـ1025-م
على  ،عبده زٌدان
عبده زٌدان على
قنا:

قنا

السٌد الحضرى أحمد

أحمد،السٌد الحضرى

عبدالحمٌد محمود ؼانم

ؼانم  ،عبدالحمٌد محمود

ASWA
AHMED MOHAMED EL-MOASRY N:

EL-MOASRY,
AHMED MOHAMED

Omar mohamed el- hady

EL-hady, omar
mohamed

SOHA
G:

سوهاج

محمود على عبدالمعطى عبدالناصر

عبدالناصر  ،محمود على
عبدالعطى

تصمٌم استراتٌجٌة تسوٌقٌة لبلستفادة من البحوث العلمٌة بجمهورٌة
مصر العربٌة

9309764

626

9309775

627

9309862

628

9309880

629

9309883

630

9309893

631

9309974

632

9309987

633

9310481

634

9310693

635

9364065

636

9364483

637

9364490
9364502

638
639

9364566

640

9364606

641

9364702

642

9364834

643

جذور أزمة العقل المسلم
BAYESIAN ESTIMATION AND PREDICTION
BASED ON COMPLETE AND CENSORED
SAMPLES FROM EXTREME VALUE
DISTRIBUTION
APPLICATION OF BARBITURIC ACID IN THE
SYNTHESIS OF SOME NEW SPIRO AND
FUSED HETEROCYCLIC SYSTEMS

9364839

644

9364900

645

شعر الشرٌؾ الرضى

9364926

646

التحدث عن الشاعر القدٌم حٌث أنه شاعر ؼامض وبواح فى آن واحد خبلفا لما شاع فى أوساط أكثر الدراسٌن ومصدر
ؼموضه لٌس ألفاظه وتراكٌبه بل موضوعاته وأؼراضه أو زموزهوكان قصور كثٌر من المناهج النقدٌة التى تتصدى
لدراسة الشعر ونقده وسببه.

1999

WITH THE ADVENT OF LOCKED INTRAMEDULLARY NAILING TECHNIQUES AND
IMPLANTS HAVE NOW BEEN DEVISED FOR EXTENDING THIS PROCEDURE TO
2004 THE HUMERUS
تعالج هذة الدراسة انتاج محاصٌل الخضر وتسوٌقها فى اقلٌم القاهرة الكبرى

سوهاج

Sohag

2000

EVALUATION OF RADIOPHARMACEUTICAL QUALITY IS AN IMPORTANT TASK
FOR SCIENTIST IN THE NUCLEAR MEDICINE FIELD FROM BOTH AN
2000 ECONOMICALLY AND TECHNICAL POINT OF VIEW
تاتى هذه الرسالة لتتناول موضوعا جدٌدا لم ٌطرقة الباحثون من قبل فً مإلفات مستقلة وهو الجانب الذاتى عند شعراء
مدرسة الدٌوان
حٌث تركز السلة على اربعة اتجاهات وهم-1:الحب -2الطبٌعة -3الرثاء -4التؤمل

ASWA
N:

محمود على عبدالمعطى عبدالناصر

أحمد  ،فرٌد عبد الظاهر سعٌد

SEREERVAL FURAN DERIVATIVES WERE PREARED FROM AB - UNSATURATED
1996 NITRILE AS A STARING MATERIALS

Aswan
:

THE AIM OF OUR STUDY WAS TO DTECT THE PATTERN AND CHARACTERISTIC
2002 FEATURES OF AUTOIMMUNE LIVER DISEASES IN UPPER EGYPT
تتناول الرسالة

sohag:

Mahmoud kamal el-samman

1995

THE PRESENT STUDY AIMS AT FORMULATING STANDARD RENAL
MEASUREMENTS FOR SPECIFIC POPULATION OF SOHAG PROVINCE
2002 CHILDERN
ٌاتى كتاب الطالع السعٌد من بٌن مإلفاته لٌمنحنا موادا مختلفة وفنونا متباٌنة ومن خبللها نستطٌع التعرؾ على روح العصر
التى جمعت اشٌاء كثٌرة منها-1:رؼم الظروؾ السٌبة التى احاطت بالدولة اإلسبلمٌة آنذاك فان حكامها الممالٌك استطاعوا
1996
أن ٌنهضوا بها سٌاسٌا واقتصادٌا واجتماعٌا وعلمٌا .
ٌتناول هذا البحث
ما عبر به المصرى القدٌم عن إنتصاراته فى معاركه وحمبلته الحربٌة‘ومظاهر تؤدٌبه للمتمردٌن أو الثابرٌن أو المؽٌرٌن
على حدوده،أو أى من اولبك أو هإالء الذٌن كانوا ٌتسببون فى إعاقة البعثات المتجهه إلى المحاجر أو المناجم على حد
سواء,وذلك باإلعتداء علٌها ومحاولة سلب مإنها وممتلكاتها،وذلك باستعراض المناظر التى صورت هذه االنصارات
وأشادت بها وبمن أحرزها من الملوك.
1995 .
الحقٌقة أن المجال فى هذه الدراسة لٌس مجال تؤٌٌدا او رفض األحزاب المعارضة،وانما هو فى حقٌقة االمر مجال التعرؾ
1995 .
على دور أحزاب المعارضة فى التنمٌة السٌاسٌة فى المجتمع.
2001
ٌوجد بالرسالة ملخص باللؽة العربٌة ٌحتوى على (ٌمثل الناسور العصعصً احدي المشاكل الجراحٌة المستعصٌة علً الحل
والتً لها تؤثٌرها الضار علً حٌاة المرضً صؽار السن و لهذا فؤن إٌجاد طرق لعبلجه ٌعتبر عمبل مهما.
و قد وصفت طرق كثٌرة لعبلج الناسور العصعصً ولكن ال توجد طرٌقة تخلو من العٌوب
وقد أجرٌت هذه الدراسة علً  17مرٌض (12من الذكور و  7من اإلناث) بقسم الجراحة العامة بمستشفً سوهاج الجامعً,
كلٌة الطب بسوهاج ,جامعة جنوب الوادي ,و قد تم تطبٌق أحدي الطرق األربعة اآلتٌه علً هإالء المرضً :االستبصال
وااللتبام المفتوح ( 6مرضً) ,االستبصال و الؽلق الجزبً للجرح (مرٌضٌن) ,االستبصال المابل ثم الؽلق األولً للجرح (6
مرضً) وأخٌرا االستبصال ؼٌرا لمركزي مع الؽلق ؼٌر المتشابه للجرح.
لقد قمنا بالمقارنة بٌن الطرق األربعة من حٌث :فترة اإلقامة بالمستشفً ,المدة البلزمة اللتبام الجرح ,المدة البلزمة للعودة
للعمل و نسبة ارتجاع المرض بعد  3أشهر ,و قد وجدنا اآلتً:
أحسن النتابج جاءت مع االستبصال ؼٌرا لمركزي مع الؽلق ؼٌر المتشابه للجرح حٌث كانت فترة اإلقامة بالمستشفً ,المدة •
%البلزمة اللتبام الجرح ,المدة البلزمة للعودة للعمل و نسبة ارتجاع المرض بعد  3أشهر هً 13.1 , 4و ٌ 14.7وم و 0
.بالترتٌب
من ناحٌة أخري فقد أعطت طرٌقة االستبصال وااللتبام المفتوح أسوأ النتابج حٌث كانت فترة اإلقامة بالمستشفً ,المدة •
%البلزمة اللتبام الجرح ,المدة البلزمة للعودة للعمل و نسبة ارتجاع المرض بعد  3أشهر هً  76 ,8و ٌ 42وم و 16.6
.بالترتٌب
و قد أعطت طرٌقة االستبصال المابل ثم الؽلق األولً للجرح نتابج متوسطة حٌث كانت فترة اإلقامة بالمستشفً ,المدة •
البلزمة اللتبام الجرح ,المدة البلزمة للعودة للعمل و نسبة ارتجاع المرض بعد  3أشهر هً 12.8 ,6.6و ٌ 21وم و
.بالترتٌب 16.6%
.أما عن طرٌقة االستبصال و الؽلق الجزبً للجرح فؤن النتابج كانت ؼٌر كافٌة لبلعتماد علٌها لتقٌٌم هذه الطرٌقة •
علً ضوء النتابج السابقة فان االستبصال ؼٌرا لمركزي مع الؽلق ؼٌر المتشابه للجرح ٌعتبر الطرٌقة الموصً بها لعبلج
حاالت الناسور الشعري العصعصً.
2004 .
THE HIND GUT GIVES RISE TO THE DISTAL THIRD OF THE TRANSVERSE
COLON THE DESCENDING COLON THE SIGMOID COLON THE RECT\UM AND
1999 THE UPPER PART OF THE ANAL CANAL
TO ASSESS THE SYMPTOMATIC RESPONSE HEMODYNAMIC BENEFITS AND
SIDE EFFECTS OF APPLYING THE TECHNIQUE OF E C U F TI THOSE PATIENTS
2003 WITH rCHF
THE PRESENT WORK IS AIMED TO DETERMINE SOME ANTIBACTERIAL DRUGS
USING DIFFERENT TECNIQUES AND TO STUDY THE COMPLEX FORMATION
1999 WITH SOME METAL IONS

شعر الشرٌؾ الرضى

EVALUTION OF RESULTS OF MANGEMENT
OF HUMERAL SHAFT FRACTURES USING
SHAKER,AHMED
INTRAMEDULLARY INTERLOCKING NAIL
SALEH
AHMED SALEH SHAKER
نعٌنع  ،محمد أحمد ابراهٌم
إنتاج محاصٌل الخضر وتسوٌقها فى اقلٌم القاهرة الكبرى
على
EVALUATION OF RADIOCHEMICAL PURITY
OF THE COMMERCIALLY AVAILABLE 99 MO99m TE GENERATORS ELUTES A
Abd alla, ali gad elCOMPARATIVE STUDY
rab
Ali gad el-rab abd all

Eman abd el-rady abu el-hassan

قضٌة التنمٌة مكانا بارزا فى الفكر االجتماعى المعاصر ومن القضاٌا المسلم بها أن كسب قضٌة التنمٌة فى ببلد العالم الثالث
معلق بؤن ٌنجح أبناء تلك الببلد أنفسهم فى امتبلك زمام المبادرة والعمل على امتبلك أسرار هذا العلم الولٌد وفتح مؽالٌقه
وحل مشكبلته واجراء البحوث الدراسات على مجتمعاتهم وتوجٌه مشروعات التنمٌة تلك التى تختص بالجوانب االقتصادٌة.

عبدالناصر  ،محمود على
عبدالعطى

Abu EL HASSAN,
EMAN ABD ELRADY
EL
SAMMAN,MAHMOU
D KAMAL

9364926

646

9364990

647

9365028

648

9365049

649

9365094

650

الجانب الذاتً عند شعراء مدرسة الدٌوان/
A NOVEL SYNTHESIS AND SOME PHOTOCHEMICAL REACTIONS OF
POLYFUNTIONALLY SUBSTITUTED
AROMATIC AND HETEROAROMATIC
COMPOUNDS

9365111

651

PATTERN OF IMMUNE LIVER DISEASES IN
UPPER EGYPT

9365178

652

التعلٌم الفنى ودوره فى تنمٌة المجتمع المحلى
الشمسى  ،أحمد رفعت على
أحمد رفعت على الشمسى
قنا
MEASUREMENTS OF THE NORMAL
CHANGES IN THE SIZE OF THE KIDNEYS
SINCE BIRTH TILL PUBERTY BY
ABDIELLATIEF,NAS
ULTRASONOGRAPHY
SAR AYOUB
NASSAR AYOUB ABDIELLATIEF Aswan

9365214

653

9365230

654

قنا:

ثابت محمودهاشم.

هاشم,ثابت محمود

الشعر فى الطالع السعٌد/

9365393

655

سوهاج

نادر محمد عبد المجٌد

بكار  ،نادر محمد عبد المجٌد

مظاهر التعبٌر واإلشاده بالنصر فى مصر القدٌمة:

9365801

656

القاهرة:

حمدى أحمد سٌدأبو مساعد
دار الثقافة العربٌة،

أبو مساعد ،حمدى أحمد سٌد
حسن،محمد خلٌفة

دور أحزاب المعارضة فى التنمٌة السٌاسٌة:
المدخل إلى تارٌخ الحبشة واللؽة الجنسٌة القدٌمة/

9365948
9365965

657
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9366093
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9366285
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Abdallah,Mohamed
Ramadan.
EL- MAWLA,
MOHAMMED ABD
EL- RAHIM ABD

Sohag:

Mohamed Ramadan Abdallah,

SOHA
G:

MOHAMMED ABD EL- RAHIM
ABD EL- MAWLA

ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ
Aswan

AMR M. GHALLAB OMIRA

OMIRA,AMR M.
GHALLAB

Qena:

Gaber ahmed mahmoud mersal

MERSAL, GABER
AHMED MAHMOUD

Management of Sacrococcygeal Pilonidal
Sinus
SURGICAL MANAGEMENT OF FISTULA-INANO
EVLUATION OF EXTRACORPOREAL
ULTRAFILTRATION IN MANAGEMENT OF
REFRACTORY CONGESTIVE HEART
FAILURE

9366337

ELECTROANALYTICAL STUDIES ON SOME
ANTIBACTERIAL DRUGS

9366364
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9366371
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فى رواٌة أٌام ولٌالى ل ناتان:االؼتراب الٌهودى فى فلسطٌن
/بسترتسكى

 أحمد محمد سلٌمان، عامر

أحمد محمد سلٌمان

سوهاج

2002

لقد كرس األدباء الٌهود مضامنٌن إبداعاتهم الفنٌة واألدبٌة لخدمة الصهٌونٌة السٌاسٌة بكافة الوسابل الضرورٌة سلبا
وأما األسلوب السلبى فى أداء، فؤما تحقٌق هذه الوسابل اٌجابا فٌتم من خبلل التروٌج للفكر الصهٌونى وتبرٌر سٌاساته،واٌجابا
.األدب العبرى لخدمة األهداؾ الصهٌونٌة فٌتحقق من خبلل نقد الذات الصهٌونٌة فى محاولة واعٌة أو ؼٌر واعٌة للتؽٌر
TINEA PEDIS IS A COMMON INFLAMMATORY SKIN CONDITION DUE TO
INFECTION BY DERMATOPHYTE FUNGI IT IS ONE OF SKIN MYCOSES WHICH
HAVE SHOWN A REMARKED INCREASE IN FREQUENCY IN MANY AREAS OF
THE WORLD
A VARIETY OF TOXIC ELEMENTS CAN BE PRESENT IN SOILS EITHER
NATURALLY OR AS POLLUTANTS HEAVY METALS SUCH AS LEAD CADMIUM
AND NICKEL ARE THE PRINCIPAL SOIL POLLUTANTS
AUTOMATIC TEXT OF CATEGORIZATION ,THE ASSIGNMENT OF TEXT
DOCUMENT TO ONE OF THE PREDEFINED CATEGORIES BASED ON ITS
CONTENTS.

9366423

EPIDEMIOLOGICAL CLINICAL AND
MYCOLOGICAL STUDY OF TINEA PEDIS IN
SOHAG GOVERNORATE
THE ROLE OF SOME ECOLOGICAL AND
PHYSIOLOGICAL FACTORS IN FRANKIA
ACTINORHIZAL SYMBIOSIS

HANAN , ABD-EL
RADY METWALLY
ABDEL-KAREM,
MAMMDOUH
MAHMOUD

666

9366498

AUTOMATIC TEXT CATEGORIZATION OF
ARABIC DOCUMENTS/

ALY , WALAA ATA
AHMED

667
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9366580
9366787

669

9366822

670

9366849

671

9366914

672

9366984

673

9367044

SOLUTION OF SOME PROBLEMS IN
FAHMY , MOHAMED MOHAMED ABD-ELSABOUR
SOHA
THE AIME,IS TO STUDY SOME PROBEEMS OF THERMOELASTICITY FOR
MECHANICS OF DEFORMABLE BODIES.
ABD-ELSABOUR
FAHMY
G
2000 HOMOGENEOUS AND NON-HOMOGENEOUS BOD-IES.
/عازفو القٌثارة فى المناظر المصرٌة القدٌمة
محمد عبد الرحٌم، السٌد
:محمد عبد الرحٌم السٌد
1999 .
.لقد أبرزت الدراسة الدور الهام الذى لعبه عازؾ الجنك فى الحٌاة الدٌنٌة والدنٌوٌة
THE AIME OF THE THESIS IS TO ESTIMATE THE VALUE OF SOME TUMOR
MARKERS IN ANTICIPATING LUNG CANCER IN PATIENTS WITH HIGHLY
STUDY OF SOME TUMOR MARKERS IN
AHMED , OLA ABD
SOHA
POSSIBLE EVIDENCE OF LUNG MALIGNANCY FAR BEFOR ACUAL
LUNG CANCER/
EL-RAHEEM
OLA ABD EL-RAHEEM AHMED
G
2003 ESTABLISHMENT OF THE DIAGNOSIS HISTOPATHOLOGICALLY.
the effect of infraed laser on post-natal
abd el-rahim , azza
ASSIU
low level laser irradiation has been proclaimed as an effective treamentfor almost
development of tesis in albion rat
sayed
azza sayed abd el-rahim
T
1997 every,form hemorrhoids to myocardial infarction
GASTROINTESTINAL MOTILITY
YOUSEF, GIHAN
Sohag
MOTILITY IS ONE OF THE MOST CRITICAL PHYSIOLOGICAL FUNCTION OF THE
DISORDERS IN CHILDREN /
YOUSEF ALI.
GIHAN YOUSEF ALI YOUSEF ,
:
1997 . HUMAN GASTROINTESTINAL TRACT.
التعرؾ على عناصر تصمٌم صدر ؼبلؾ المجلة العامة المصورة واألسالٌب اإلخراجٌة-1:تستهدؾ هذه الدراسة ما ٌلى
دراسة:فن اإلخراج الصحفى فى المجلة األسبوعٌة العامة المصورة
.المتبعة فى تصمٌمه
2-وألوان،وصور فوتوؼرافٌة ورسوم،وعناوٌن،رصد عناصر البناء اإلخراجى فى المجلة العامة المصورة من حروؾ متن
-م1980 مقارنة بٌن مجلتى المصور وآخر ساعة فى الفترة من
م1985
إٌمان محمد سٌد،محمد
،إٌمان محمد سٌد محمد
1999 . ،وجداول وفواصل وأسالٌب استخدامها وتوظٌفها على صفحات هذه النوعٌة من المجبلت.
ROLE OF HELICOBACTER PYLORI
INFECTION IN THE EXPRESSION OF
INDUCIBLE NITRIC OXIDE SYNTHASE IN
GASTRIC MUCOSA OF PATIENTS WITH
ARAFA, USAMA
Sohag
THIS STUDY IS TO HNVISTIGATE THE EFFECT OF H.PYLORI INFECTION ON
LIVER CIRRHOSIS /
AHMED.
USAMA AHMED ARAFA ,
:
2002 . THE EXPRESSION OF INOS IN GASTRIC MUCOSA OF CIRHOTIC PATIENTS.

674

9367051

e.r.c.p in cases of intrahepatic biliary channels
dilatation with ahidden cause at sonography.
aly , mohamed zaky
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9367115
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9367117
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9367166
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9367183
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9367195
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9367221

681

9367243

682

9367251

683

9367262
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9367291

ABD-EL RADY METWALLY
HANAN

SOHA
G:

2000

Mammdouh mahmoud abd elkarem

QENA:

1998

WALAA ATA AHMED ALY

ASWA
N

2006

in the present stdy,we used ercp for detection of the cause of biliary obstruction which
1997 was hidden at ultrasonography.
THIS WORK IS A GEOPHYSICAL INVESTIGATION OF THE AREA LYING IN THE
WESTERN DESERT(A.R.E),AND BOUNDED BY THE LATITUDES 32 N AND 28
SPECTRAL WELL LOGGING AND ITS
SHALABI,MOHAMME
ALEXA
S,AND THE LONGITUDES 32 E AND 26 W.TWO DIFFERENT GEOPHYSICAL
CORRELATION WITH SEISMIC DATA IN
D EL-SAYED ELMOHAMMED EL-SAYED ELNDRIA
TECHNIQUES WERE APPLIED ,NAMELY,SPECTRAL-,AND SEISMIC-WELL
WELLS /
BAYUOMI
BAYUOMI SHALABI,
:
1973 . LOGGING
فى هذا البحث نتناول بالدراسة الحٌاه السٌاسٌة وأهم مظاهر الحضارة فى إقلٌم الموصل والجزٌرة منذ ضمه لحوزة الدولة
إقلٌم الموصل والجزٌرة من الفتح اإلسبلمى إلى سقوط الدولة
فكانت جدٌرا بالدولة اإلسبلمٌة أن تتابع حركة الفتوحات فى هذا االقلٌم المقسم بٌن الدولتٌن البٌزنطٌة،اإلسبلمٌة
/م749-637-ه132-16(األموٌة
محمد صحصاح،فاٌز
 سوهاج محمد صحصاح فاٌز1996 .
.حتى تقطع علٌهما خط الرجعة الستعادة مما سبق للمسلمٌن أن فتحوه،والفارسٌة
GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL
STUDIES OF THE AREA BETWEEN
ASWA
LONGITUDES 34 30-34 45 AND LATITUDES ABD EL ALL,ESMAT
N;ASS
GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL STUDIES OF AND LATITUDES 24 00-24 30
24 00-24 30 EASTERN DESERT,EGYPT /
MOHAMED
ESMAT MOHAMED ABD EL ALL, IUT :
1988 EASTERN DESERT,EGYPTTHE AREA BETWEEN LONGITUDES 34 30-34 45
DETECTION OF AMITRIPTYLINE AND
THE AIMOF THE THESIS IS THE POSSIBLE DECTION OF TOFRANIL AND
IMIPRAMINE AND EVALUATION OF THEIR
SOLIMAN, SOHAIR SOHAIR ALI MOHAMAD
Sohag
TRYPTIZOL IN THE HUMAN SERUM AND HAIR AND TO EVALUATE THEIR
EFFECTS ON THE IMMUNE SYSTEM /
ALI MOHAMAD.
SOLIMAN ,
:
2001 . EFFECTS ON THE IMMUNE SYSTEM.
the aime of the present work is to make ahistological and histochemical study about
histological studies on the effect of aging on
SOHA
the age related changes that occur in the thyroid gland and the corrrelation between
the thyroid gland male albinorat.
Ahmed , eman khalifa Eman khalifa Ahmed
G
2002 these changes and the previous physiological studies on the aged gland.
.التعرؾ على الظروؾ التى أحاطت بنشؤة هذه المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة-1:تهدؾ الدراسة الى ما ٌلى
:المصاحبات االجتماعٌة للتصنٌع فى األسرة
على طلبة محمد، إبراهٌم
:على طلبة محمدإبراهٌم
1995 . 2-تقٌٌم تجربة التصنٌع فى المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة.
والتى.تهدؾ الدراسة المٌدانٌة الى الكشؾ عن دور الجمعٌات الدٌنٌة فى مجاالت التنمٌة االجتماعٌة بمحافظات الوجه القبلى
ومن جانب آخر تتجه هذه الدراسة الى التعرؾ على أبعاد النموذج التصورى للفكر.ٌتم انشاإها بدوافع دٌنٌة من قبل االفراد
:الجمعٌات الدٌنٌة والتنمٌةاالجتماعٌة
عبد الهادى، الجوهرى
،عبد الهادى الجوهرى
1987 .
.االسبلمى فى مجال التنمٌة الذى عولج بقدر امكانات الباحث
polymerase chain reaction versus
conventional methods for diagnosis of
Mohamed , ahmed
our study was done in the clinical pathology-sohag university hospital and included 60
pulmonary tuberculosis.
nor eldeen
ahmed nor eldeen mohamed
sohag
2003 patients .

CRYSTALLIZATION OF SOME MOLTEN
SEDIMENTARY ROCK MIXTURES /
GEOPHYSICAL AND STRUCTURAL
STUDIES ON SOUTH EASTERN
NDESERT,EGYPT /

Mohamed zaky aly

MAHMOUD,MAHMO MAHMOUD YOUSSEF
UD YOUSSEF
MAHMOUD,
ELDESSOUKI,SAYED
M
SAYED M EL-DESSOUKI,

sohag

ALEXA
NDRIA
:
ASWA
N;ASS
UIT :

THE CRYSTALLIZATION PROCESSES IN SOME 32 MELTS AND GLASSES BASED
ON BINARY ,TERNARY OR QUATERNARY EGYPTIAN ROCK MIXTURES,NAMELY
,QUARTZ SAND,DOLOMITE,LIMESTONE,CLAY AND MAGNESITE-ROCK HAVE
BEEN EXPERIMENTALLY STUDIED UNDER VARIOUS THERMODYNAMIC
CONDITIONS .DIFFERENT MINERAL ASSEMBLAGES COULD BE OBTAINED AND
THESE HAVE BEEN FOUND TO BE RELATED MAINLY BOTH TO THE BULK
CHEMISTRY OF THE CRYS-TALLIZING MELT AND GLASS AND TO THE
1977 THERMAL CONDITIONS UNDER WHICH THE SAMPLES WERE TREATED
GEOPHYSICAL AND STRUCTURAL STUDIES ON SOUTH EASTERN
1988 NDESERT,EGYPT

685

9367378

GEOELECTRIC AND POTENTIAL FIELD
DATA STUDIES FOR THE EASTERN PART
OF QENA, EASTERN DESERT, EGYPT /

EL-AKRABY,ABDELHADY MOHAMED
ABDEL-HADY MOHAMED
IBRAHIM
IBRAHIM EL-AKRABY ,

The main objectof the present study is to depict and delineate the surface and
subsurface pictures prevailing in the study area from the view point of
geology,hydrogeology and structure by using the available and the sureveyed
geophysical data,particularly the gravity,total field magnetic and geolectrical resistivity
Qena : 1990 . sounding data

686

9367381

687

9367392

MICROPALEONTOLOGY AND
BIOSTRATIGRAPHY OF THE EOCENE
ROCKS IN THE AREA BETWEEN ASSIUT
AND BENI SUEF EAST OF THE NILE
AREF,MAHMOUD
MAHMOUD AREF MOHAMED
ASSUI
VALLEY-EGYPT /
AREF MOHAMED
AREF,
T:
1982
دراسة: عمابر مدٌنة ذى السفال الدٌنٌة بالٌمن حتى العصر العثمانى
/ أثرٌة معمارٌة
. عبد الرحمن حسن،جار هللا
، عبد الرحمن حسن جار هللا
:  قنا2000 .

9367393

GEOPHYSICAL INVESTIGATIONS IN SOME
LOCALILITIES IN THE EASTERN DESERT
OF EGYPT AND THEIR APPLICATIONS TO
THE ROCK UNITS FORMING CRUSTAL
THICKNESS THERE

El khateeb,Sayed
Omar Mohamed
Hassan

SEDIMENTOLOGY OF RECENT SEDIMENTS
OF THE NORTHERN BAY OF SAFAGA RED
SEA-EGYPT
SEDIMENTOLOGY AND TECTONIC
EVOLUTION OF WADI QENA AREA,EGYPT
GEOLOGY OF THE OPHIOLITE SUITE OF
EL RUBSHI AREA EASTERN DESERT,
EGYPT

MANSOUR,ABBASM.
M.M
AHMED,EZZAT
ABDALLA
KHUDEIR,ALI
ABDELKADER
ABDALLA
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9367394
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9367399
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9367402
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9367403
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9367404
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9367406
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9367407
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9369143

Sayed Omar Mohamed Hassan El
khateeb,

ABBASM.M.M MANSOUR,
EZZAT ABDALLA AHMED,
ALI ABDELKADER ABDALLA
KHUDEIR,

mohamed,abdelghani
sayed .
mohamed,abdelghani sayed ؛
ASKALANY,MOHAM
MED M
MOHAMMED M ASKALANY ,

QENA
GEOLOGCAL STUDIESON THE NEOGENE AND QUATERNARY SEDIMENTS OF
;
1988 . THE NILE BASIN,UPPER EGYPT

KAMEL, ERIAN RIAD Erian riad kamel

ASWA
N:

THE PRESENT WORK DEALS WITH THE GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY OF
LUXOR AREA BETWEEN LONGITUDES 32 25 -32 50 E AND LATITUDES 25 25 - 25
2004 50 N

ASSUI
T:

THE PRESENT WORK IS A STUDY OF SOME PHYSICAL PROPERTIES OF THE
SEMICONDUCTING TELLURIDES OVER A WIDE TEMPERATURE RANGE (2002002 500K) IN AN ATTAMPT TO OBTAIN AS MUCH AS POSSIBLE

697

9369146

698

9369187

699

9369189

700

9369197

701

9369214

PREPARATION AND PHYSICAL
PROPERTIES OS SOME INDIUM AND
TELLRIUM SEMICONDUCTORS
COMPOUNDS

SEBAGE
,MOHAMED ABD ELFATAH MOHAMED Mohamed abd el fatah mohamed
EL SOGHAGE
el soghair

702

9369223

Other forms of fuzzy retract /

Hussien, Mohammed Mohammed Mohammed Khalaf
Mohammed Khalaf.
Hussien ,

703

9369230

704

9369235

ASSUI
T;QEN
A:
ASSUI
T:

ASSIU
THE AREA OF EL-RUBSHI IS CHARACTERIZED BY THE OCCURRENCE OF
T:
1983 . ULTRABASIC ROCKS
the present thesis is based on stratigraphic and palaeontologic studies of seven
columnar sections measured and sampled in details from two areas, namely the
sibaiyaboussaliya to the west of the nile and the wadi el matuli to the east of the
assiut : 1994 . nile,southern egypt .

studies on some upper cretaceous sectionns
of the nile valley,southern egypt /
GEOLOGCAL STUDIESON THE NEOGENE
AND QUATERNARY SEDIMENTS OF THE
NILE BASIN,UPPER EGYPT /
GEOPHYSICAL AND GEOTECTONIC
CONTRIBUTTONS TO THE GEOLOGY OF
GEBEL ABU GURDI AREA, SOUTH
EASTERN DESERT, EGYPT /
SEDIMENTOLOGY AND STRATIGRAPHY OF
THE CARBONATE ROCKS IN THE AREA
NORTHEAST OF ASSIUT /
A CLINICAL STUDY OF THE COURSE AND
OUTCOME OF PRETERN PRELABOUR
RUPTURE OF MEMBRANES IN SOHAG
UNIVERSITY HOSPITAL
STUDY OF THE ROLE OF EPIDERMAL
GROWTH FACTOR RECEPTOR ON THE
PATHOGENESIS OF THE CARCINOMA OF
THE URINARY BLADDER
استخدامات وسابل اإلعبلم اإلقلٌمٌة وإشباعاتها لدى جمهور جنوب
:الصعٌد
STUDIES ON SOME HERTEROCYCLIC
COMPOUNDS=
GEOLOGY OF LUXOR AREA AND ITS
RELATIONSHIP TO GROUNDWATER
UPRISING UNDER THE PHARAOHS
TEMPLES

SYNTHESIS OF SOME NEW
HETEROCYCLIC ORGANIC COMPOUNDS
Experimental and Theoretical Study of the
Wake-Flow Behind the Model of THE
TRAILING EDGE OF A TURBINE BLADE /

Qena :

SEVEN STRATIGRAPHIC SECTIONS,MEASURED ON THE EAST PART OF THE
NILE VALLEY IN THE AREA BETWEEN ASSIUT AND BENISUEF,WERE CHOSEN
TO STUDY THE LITHOSTRATIGRAPHY,THE MICROPALEONTOLOGYLA (LARGE
AND PLANKTONIC FORAMINIFERA, OSTRACODA AND CALCAREOUS ALGAE)
AND THE BIOSTRATIGRAPHY OF THE EOCENE ROCKS IN THIS PART OF EGYPT
تتناول الرسالة موضوع عمابر مدٌنة ذى السفال الدٌنٌة الموجوده بالٌمن حتى العصر العثمانى تم دراستها دراسة أثرٌة
. معمارٌة من خبلل المساجد والمدارس و القباب الضرٌحٌة
The study area, which is located in the south eastern Desert of Egypt an bounded by
lat 23 and 24 N, and long 33 and 35 E is subjected to this geophysical survey which
includes gravity, aeromagnetic and aeroradiometric data besides the aid of surface
geology as a tools for the inter pretation purpose which is aimed in the hope of getting
more detailed and accurate information on the regional geology and stucture, as well
as any passible relationship among the various applied tools that appears to control
depitional environment with the result favourable locations for mineralization
1990 . emplacement
THIS STUDIES OF ACTUOPALEONTOLOGICAL STUDIES IN THE NORTHERN BAY
OF SAFAGA RED SEA FIELD OBSERVATIONS R AND DIFFERNT
SEDIMENTOLOGICAL INVESTIGATIONS WERW CARRIED OUT AS BASE FOR
1989 THE ACTUOPALEONTOLOGICAEE STUDIES
THE PRESENT STUDIES ARE DEVOTED MAINLY TO THE SEDIMENTOLGY OF
1983 THE UPPER CRETACEOUS-LOWER TERTIARY ROCKS AT WADI QENA AREA

ISMAIL,MAHIR
SHAMS ELEL DIN
SALEM

The rock units in the study area indicate that are now belong to the precambrian.
MAHIR SHAMS ELEL DIN SALEM ASWA
These rock units consists mainly of three distinctive sequences accumulating
ISMAIL,
N:
1991 . unconformably over each other

KEHEILA,ESMAT
ABDEL-ALI

ESMAT ABDEL-ALI KEHEILA,

ASSIU
IN ORDER TO THROW MORE LIGHT ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE
T:
1983 . LOWER AND THE MIDDLE EOCENE OF THE NILE VALLEY,

ABOSIDERA,
MANAL EL SAYED
MOHAMED SEBAK

MANAL EL SAYED MOHAMED
SEBAK ABOSIDERA

SOHA
G:

EL-DEEN, FATMA
ELZAHRAA SALAH
EL DEEN SAFE

SOHA
Fatma elzahraa salah el deen safe G:

 عبد العزٌز السٌد، عبد العزٌز
عبدالعزٌز السٌد عبدالعزٌز
قنا
EL AZAB , ISLAM
ASWA
HELMI
ISLAM HELMI EL AZAB
N

TO DETERMINE THE INCIDENCE OF PPROM AMONGST CASES PRESENTING
2005 TO THE DEPARTMENT OF OB/GYN SOHAG UNIVERSITY HOSPITAL
STUDY OF THE EXPRESSION OF EGFR IN BLADDER CANCER AND ITS
RELATION TO TUMOR GRADE AND STAGE WITH SPECIAL REFERENCE TO
2002 BILHARZIAL BLADDER TO DETECT ITS ROLE IN PROGRESSION
-معرفة نوعٌة المضامٌن المثارة فى وسابل اإلعبلم اإلقلٌمٌة بجنوب الصعٌد صحٌفة صوت قنا-1:هذا البحث ٌهدؾ الى
2002
.القناة الثامنة واكثر هذه المضامٌن ظهورا واألهداؾ التى تسعى إلٌها-إذاعة جنوب الصعٌد
STUDY AIMS TO PREPARE NEW HERTEROCYCLIC COMPOUNDS,WHICH MIGH
2002 HAVE PHARMACETICAL EFFECT.IN ITS TWO PARTS

IBRAHIM ABD EL- MOTALEB
ABD EL- MOTALEB MOUSA

Sohag
The theory of fuzzy sets was introduced by zadeh 1965,as an attempt to develop
:
2002 . amathematically precise framework in which is.
THE EARLY DISCOVERY OF THE BIOLOGICAL EFFECTS OF HETEROCYCLIC
DERIVATIVES AS PYRAZOLES,PYRIDINES,PYRIMIDINES,TRIAZOLES AND
THIOPHENE DERIVATIVES ENCOURAGED US TO COMPARE BETWEEN THE
REACTIVITY OF NITROSOPYRAZOLONES TOWARDS SOME ACTIVE REAGENTS
AIMING TO PREPARE SOME FUSED HETEROCYCLIC PYRAZOLES WHICH MAY
QENA:
2002 BE HAVE BIOLOGICAL ACTIVITIES

EL-BIALY, EL-BIALY
Ibrahim.
EL-BIALY Ibrahim EL-BIALY ،

THE FLOW THROUGH acascade of turbine blades is charactuerizes by the resulting
Cairo : 1986 . loss and the outlet flow angle.

MOUSA,IBRAHIM
ABD EL- MOTALEB
ABD EL- MOTALEB
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9369244
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9369258

GEOPHYSICAL INVESTIGATION FOR THE
CENTRAL NORTHERN PART OF EGYPT /
ROLE OF COLOR DUPLEX SONOGRAPHY
IN EVALUATION OF CASES OF
VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY

707

9369279

The critical theory of Edward W.Said /
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9369282
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9369285
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9369325
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9369383
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9369409
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9369418
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IPRAHIM000000,APD
ELHADY,MOHAMED .
AHMED, MEDHAT
IBRAHEM
MOHAMED
Abou El Hassan,
Samir Ahmed Abdel
Naim.

IPRAH
IM
00000
0
,APDE
LHADY,
ASSIU MOHA
T:
MED ؛
Mohamed hazem abd alazeez
mahmoud

SOHA
G:

THE PRESENT STUDY IS MAINLY CONCER NED WITH THE ANALYSIS OF
GRAVITY MAGNETIC ANOMALIES IN ORDER TO DELINEATE AND EVALUATE
THE SUBSURFACE STRUCTURES THAT MAY BE OF AN INTEREST IN OIL AND
GAS PROSPECTIONS .
THE GOAL IS TO STUDY THE EXTRA- CRANIAL PORTION OF VERTEBRAL
ARTERY CASES OF VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY TO EVALUATE THE
2002 ROLE OF COLOR DUPLEX SONOGRAPHY

Samir Ahmed Abdel Naim Abou El Sohag
Aprolific writer and ascholar of cosmopolitan learning ,edward william said is one of
Hassan ,
:
2000 . the best known celebrities in the american intellectual life.
THE AREA AROUND ABU GHALAGA ILMENITE MINE IS OCCUPIED BY ROCK
ASSEMBLAGES OF PAN-AFRICAN AGE.THE OLDEST ROCK UNIT IN THE STUDY
AREA IS REPRESENTED BY THE SAROBI METAVOLCANICS THAT BELONG TO
THE ISLAND ARC METAVOLCANICS OF EL-GABY ET AL.(1988).THEY ARE
MOSTLY WEAKLY METAMORPHOSED IN THE GREENSCHIST FACIES.THEY ARE
COMPOSED MAINLY OF LAVA FLOWS AND PYROCLASTIC BEDS.THE LAVA
AHMED ALY ABU EL
FLOWS ARE REPRESENTED MAINLY BYMETANDESITES AND METABASALTS
GEOLOGICAL STUDIES ON ABU GHALAGA ROSS,MOHAMED M AHMED ALY ABU EL
ASSIU
WITH SUBORDINATE METADACITES,METAPORPHYRITES AND
AREA,EASTERN DESERT,EGYPT /
.
ROSS,MOHAMED M ؛
T:
1991 . METADOLERITES .
IBRAHIM,
MANAGMENT OF GASTRIC CANCER IN
MOHAMED AHMED
SOHA
ASSESSMENT OF VARIOS CLINICAL AND PATHOLOGICAL PRESENTATIONS OF
SOHAG COMMUNITY
ABBASS
Mohamed ahmed abbass ibrahim G:
2003 GASTRIC CANCER IN SOHAG COMMUNITY
THE AIM OF THIS WORK WAS TO STUDY THE SOIL ALGAE IN AN EXTREME
ECOLOGICL STUDIES ON THE SOIL ALGAE MAHALEL,USAMA
ASWA
ARID ECOSYSTEM IN ORDER TO IMPROVE THE KNOWLEDGE ON
OF SOUTH EASTERN DESERT EGYPT
AHMED
USAMA AHMED MAHALEL
N:
2000 BIODIVERSITY OF MICROFLORISTIC COMPONENTS OF THIS SYSTEM
Improveing of asphalt concrete mixtures
Hamed , farag
ASWA
Asphalt pavements are designed to resist rutting ,fatigue,low temperatures cracking
properties in southern egypt=
khodary moalla
Farag khodary moalla Hamed
N
2005 and other distress.
OCCURRENCE AND DISTRIBUTION OF AND INHABITING FUNGI
STUDIES ON MANGROVE- INHABITING
ABDEL-WAHAB,
MOHAMED AHMEDABDELSOHA
MANGLICOLOUS FUNGI LEAF INHABITING FUNGI AND ALGAE INHABITING
FUNGI OF THE RED SEA
MOHAMED AHMED WAHAB
G:
1996 (ALGICOLOUS) FUNGI
DISCRETE DIFFERNTIAL DYNAMIC
PROGRAMMING WITH SUCCESSIVE
APPROXIMATION FOR OPTIMAL
ABDEL-HALIM,
DISCRETE DIFFERNTIAL DYNAMIC PROGRAMMING WITH SUCCESSIVE
OPERATION OF MULTIPLE-RESERVOIR
NAIM AHMED
NAIM AHMED MOHAMED ABDELAPPROXIMATION FOR OPTIMAL OPERATION OF MULTIPLE-RESERVOIR
SYSTEMS /
MOHAMED.
HALIM ,
Cairo : 1985 . SYSTEMS.
AN ESSAY REVIEWING LITERATURE ABOUT APOPTOSIS FROM THE
A POPTOSIS AS A TARGET FOR CANCER
RASLAN, AHMED
AHMED SAMIR MOHAMED
SOHA
DEFINITION BIOCHEMICAL AND STRUCTURAL BASES AND GENETIC BASES
THERAPY
SAMIR MOHAMED
RASLAN
G:
2000 POINT OF VIEW
the main task of the present work is the determination of the coefficients of refraction
microclimates and its application to recent
sakr,kamal mohamed
QENA
for the corrections of the precise levelling measurements which were performed in
crustal movement studies in aswan region /
osman .
sakr,kamal mohamed osman ؛
:
1989 . aswan region .
THE PALYNOLOGICAL STUDIES OF CORE AND DITCH SAMPLES OBTAINED
FROM THREE WELLS PENETRATED THE NUBIA SANDSTONE FORMATION IN
SOME STRATIGRAPHICAL STUDIES ON
SOUTHWEST ASWAN AREA,WESTERN DESERT,EGYPT. THE INVESTIGATION
THE NUBIA SANDSTONE IN THE AREA
SAYED,SAYED ABD SAYED ABD EL MOHSEN SAYED ASSIU
LEADS TO RECOGNIZE 210 SPECIES F SPORES AND POLLENBELONGING TO
WEST OF ASWAN /
EL MOHSEN
,
T:
1983 . 117 GENERA AND 23 FAMILIES
the combinatorial application that will be considered in thesis is a variation of a well
know problem known as the matching problem,we will use the number of matches to
Applications of some combinatorial problems
Mahmoud , eman
ASWA
construct a random variable and study its distribution and the limiting distribution
in probability and statistics=
abo el-hassan
Eman abo el-hassan Mahmoud
N
2000 function
STUDIES ON SOME NEW HETEROCYCLIC
COMPOUNDS AND BRIDGE HEAD
NITROGEN HETEROCYCLIC CYANINE DYE AHMED, FOUAD
IN MODERN APPLICATION POINT OF VIEW DYES AS A CLASS OF ORGANIC
DERIVATIVES
SAID MOHMED
Fouad said mohamed ahmed
Qena:
1998 COMPOUNDS ARE INTERESTED NOT ONLY FOR THE CHEMISTS
Abd el ghaffar ,
The modified biophysical profile and doppler
hazem mohammad
Hazem mohammad mohammad
SOHA
The present study was done to compare between the compelet biophysical profile
indices in postdate pregnancies=
mohammad
Abd el ghaffar
G
2000 score(Bpps.
THE NEED FOR SEISMOLOGICAL INFORMATION REGARDING THE CRUSTAL
STRUCTURE OF ASWAN AREA HAS LONG BEEN FELT.THIS NEED BECOME
URGENT ESPECIALLY AFTER THE NOV.14,1981 EARTHQUAKE OF MAGNITUDE
5.1(RICHTER SCALE).THEPRESENT STUDY IS THE FRIST STEP FOR
FULFILLING THIS NEED
A SEISMIC REFRACTION SOUNDING WAS CONDUCTED ALONG A PROFILE 80
KM LONG RUNNING ROUGHLY IN A NORTH-SOUTH DIRECTION THROUGH THE
TAHA,YOUSSIF
ASSIU
CEUSTAL STRUCTURES AT ASWAN AREA / SAYED .
GEOTAHA,YOUSSIF SAYED ؛
T:
1991 . NUBIA PLAIN ON THE WESTERN COAST OF ASWAN LAKA .
BIOLOGICAL STUDIES ON A SPECIES OF
THE PRESENT WORK AIMS TO STUDY:
THE EXTERNAL FEATURES OF PARHYALE HAWAIENSIS INCLUDING
THE GENUS PARHYALE ( CRUSTACEA:
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF DIFFERENT BODY REGIONS AND
AMPHIPODA) FROM THE RED SEA IN
ISMAIL,TAREK GAD
EGYPT
EL- KAREEM
Tarek gad el- kareem ismail
Assuit:
1997 APPENDAGES
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:التحلٌل السسٌولوجى للهجرة الداخلٌة فى ضوء نظرٌات المسافة
PRECUTANEOUS TRANSHEPATIC
APPROACH AS A PALLIATIVE TREATMENT
OF OBSTRUCTIVE JAUNDICE
MANAGEMENT OF INTERNATIONAL
ANEURYSMS BY SURGICAL AND
ENDOVASCULAR TREATMENT /
تطور التفكٌر الشكلى لدى المراهقٌٌن والكبار وعبلقته ببعض
/ المتؽٌرات وفقا لنظرٌة بٌاجٌه
MICROPROCESSOR CONTROL OF 3PHASE INDUCTION MOTOR EMPLOYING
FILD ORIENTATION METHOD /
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،عبد الناصر على أحمد على
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ALI, ABDELRAHEEM
SOHA
HUSSIEN
ABD- ELRAHEEM HUSSIEN ALI
G:
2004
ABDEL AAL,
Sohag
MOHAMED AHMED. MOHAMED AHMED ABDEL AAL , :
2002 .
. هناء رفعت،عبد اللطٌؾ

EL-SHERIF,
MOHSEN ZAKY
GHANY,FOAD
SEVOFLURANE ANESTHESIA IN CHILDREN IBRAHIM SOILMAN
INDUCTION AND RECOVERY CRITERIA
ABDEL
ECHO DOPPLER EVALUTION OF CARDIAC
FUNCTION IN PATIENTS WITH COPD
MANAGEMENT OF ABNORMAL UTERINE
BLEEDING IN INTRA-UTERINE
CONTRACEPTIVE DEVICE USERS /

،  هناء رفعت عبد اللطٌؾ:  سوهاج1999 .

MOHSEN ZAKY EL-SHERIF ،

Cairo : 1987 .

FOAD IBRAHIM SOILMAN
ABDEL GHANY

SOHA
G:

2004

RUSHDI, YASSIR
MOHAMED KAMAL

YASSIR MOHAMED KAMAL
RUSHDI

SOHA
G:

1998

AMIN, MAGDY
MOHAMED.

MAGDY MOHAMED AMIN ,
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ABNORMALITIES OF FOVEAL AVASCULAR Al-samman, alZONE IN DIABETIC RETINOPATHY
ahmady hamad
Al-ahmady hamad al- samman
ًشواهد القبور اإلسبلمٌة فً العصرٌن األٌوبى والمملوكى ف
دراسة آثار:)م1517-1171(/)ه923-567(مصر
islamic tombstones in the ayyubid and =فنٌة
mamluk ages in egypt dan artistic
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GEOPHYSICAL STUDIES FOR AREA
LOCATED BETWEEN GULF OF SUEZ &
RIVER NILE , SOUTH EASTERN CAIRO
EASTERN DESERT , EGYPT
New markers as risk factors in coronary heart
disease /

Excitation and ionization of alkali metal
vapours induced by laser radiation=
CONTRIBUTIONS TO THE GEOLOGY OF
THE NEW VALLEY AREA,WESTERN
DESERT,EGYPT
Evaluation of congenital heart disease in rural
children in Sohag /
Gamma-ray spectroscopic measurements on
powdered granite samples from aswan area
and wadi Allaqi=
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ASTUDY OF FOCAL MECHANISM FOR
RECENT EARTHQUKES IN EGYPT AND
THEIR TECTONIC IMPLICATION /
ACOMPARATIVE OF THE ROLE OF
VITRECTOMY IN THE TREATMENT OF
DIFFUSE DIABETIC MACULAR EDEMA
WITH AND WITHOUT PEELING OF THE
INNER LIMITING MEMBRANE /
Some studies on the life cycles of some
species of sarcocystis in cats=
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Transport propertiles of Ga0.45In0.55Sb

وفى هذه الدراسة ٌحاول الباحث الوقوؾ على عوامل انتشار ظاهرة الهجرة الداخلٌة فى مصر واآلثار التى تترتب على
االسهام فى مجال دراسة الهجرة الداخٌة وما تحدثه من آثار على-1:وٌمكن تلخٌص أهداؾ الدراسة فٌما ٌلى. انتشارها
.وخاصة فى المجال السسٌولوجى.مجتمع الدراسة
TO DEMONSTRATE THE ROLE OF PRECUTANEOUS TRANSHEPATIC
APPROACH (EXTERNAL INTERNAL- EXTERNAL PERCUTANEOUS BILIARY AND
INTERNAL DRAINAGE THROUGH A BILIARY STENT) IN PATIENTS
THIS STUDY WAS TRAGETED TO 54WHO HAD BEEN TREATED EITHER
ENDOVASCULARLY OR MICROSURGICALLY FOR THIER INTRACRANIAL
ANEURYSMS AT DEPARTMENT OF NEUROSURGERY
تهتم هذه الدراسة بمرحلة العملٌات الشكلٌة وهى تظهر كما ذكر بٌاجٌهفى سن الحادٌة عشر أو الثانٌة عشره وتكتمل فى
.حوالى سن الرابعة عشر أو الخامسة عشر وقد تمتد الى العشرٌن
FIELD Orientation has emerged as apowerful tool for solid-state control of a.c.
machines,such as inverter supplied induction motor.The dynamic preformance of such
adrive is comparable to that of aconverter-fed four quadrant d.c. drive.
DYE CASE ANESTHESIA REQUIRES A SMOOTH AND PLEASANT INDUCTION OF
ANESTHESIA GOOD CONTROL OF INTRAOPERATIVE CONDITIONS RAPID
RECOVERYOF COGNTITIVE FUNCTION AND MINIMAL
IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTUCTIVE PULMONARY DISEASE ( COPD)
DEFINITION OF THE CAUSE FOR AN EXAGGERATION IN DYSNOEA CAN BE
DIFFICULT

Sohag
THE STUDY WAS CONDUCTED AT THE FAMILY PLANNING CLINIC OF THE
:
1997 . DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY SOHAG UNIVERSTY
THE STUDY AIMS TO ASSESSMENT OF:
CHANGES OF FAZ IN DIABETIC RETINOPATHY AND ITS RELATION TO THE
SOHA
G:
2001 TYPE OF DIBTES AITS DURATION

ثم،ثم تاتى بعدها مادة الحجر الجٌري،طبقا لما تم دراسته من شواهد اتضح أن أكثر المواد الجام استخداما كانت مادة الرخام
واٌضا استخدام الخشب فً عمل التوابٌت والحواجز الخشبٌة(المقصورات)التى تحٌط بالتوابٌت،ثم الحجر الرملى،البازلت
 سوهاج2003 .
.ًكما فً الحاجز الخشبً(المقصورة)الذي كان ٌحٌط بتابوت أم الملك الكامل بضرٌح اإلمام الشافع،
The main objective of the present work is to study the effect of some factors on the
Abd el raady , ahmed
catalytic activity,selectivity and sur face properties of al2o3(an acidic oxide)and
abd el fattah
Ahmed abd el fattah Abd el raady QENA
1998 mgo)(abasic oxide.
the study area, located on the between coast of the Gulf of Suez and bounded by
Latitudes 28 50 and 29 32 and Longitudes 32 and 32 45 , is subjected to geophysical
study comprising gravity, magnetic and aeroradiometric, besides, the aid of surface
geology as a tool to delineate and evalute the surface and subsurface structures , as
Mousa,Mohamed
well as any possible relationship among the various applied tools that appear to
Mohamed Mahmoud Mohamed Mohamed Mahmoud ,
Qena : 1992 . control depositional environment favourable for mineralization emplacement
Ahmed, Nagwa
Sohag
Sayed.
Nagwa Sayed Ahmed ,
:
2002 . Coronary heart disease is amajor cause of morbidity and the leading cause of death.
in the present work a modification of a previously developed model by gamal and
mahmoud1995 is carried out to investigate the physical processes in cesium plasma
Abdel-rahman ,
SOHA
formed by resonantly laser excitation.this model in‘terpreted successfully the
hussein abdel-hafez hussein abdel-hafez Abdel-rahman G
1997 experimental results of carre et al1985,1986
ELIN THE PRESENT WORK ,THE IMMENSE NEW VALLEY AREA IS GEOLOGICALLY
YOUNSY,AHMED
AHMED REDA MAHMOUD M EL- ASSIU
MAPPED IN THE FIELD AND ON THE BASIS OF AERIAL PHOTOGRAPHS,SCALE
REDA MAHMOUD M YOUNSY ,
T:
1984 . 1:50,000،AND PHOTO-MOSAIE SCALE 1:100,000
Mohamed, Mohamed
Sohag
The present study was asurvey of rural childern aiming to study some epidemiological
Abd El Aal.
Mohamed Abd El Aal Mohamed ,
:
2000 . aspects of congenital heart diseases.
Ibrahim , mahmoud
ali hussein

Mahmoud ali hussein Ibrahim

ASWA
N

HASSIB,GABER
HASSAN .

HASSIB,GABER HASSAN ؛

ASSIU
T:

MOHAMED, USAMA
ALI.
USAMA ALI MOHAMED ,
Mohammed , nadia
ibrahim
Nadia ibrahim Mohammed

Sohag
:

.Mohamed, Mahrous
Rashad Ahmed

Aswan
:

Mahrous Rashad Ahmed
Mohamed

QENA

the present study is a conntinuation of the program of measuring natural radioactivity
1998 in different enviromental media in qena,red sea and aswan,upper egypt
THE FOCAL MECHANISM STUDY DEALS WITH THE MECHANISM OF FAULTING
THAT OCCURS DURING AN EARTHQUAKE.THE FOCAL MESHANISM PROVIDES
INFORMATION ABOUT TWO POSSIBLE PLANES OF FAULTING.GEOLOGICALLY
OBSERVED FAULTS AND LINER ASPECTS OF AFTERSHOK DISTRIBUTIONS
HELP TO SELECT THE PLANE OF FAULTING.THETYPES OF FAULTS ARE
REVERSE FAULT(THRUST),NORMAL FAULT AND STRIKE-SLIP FAULT(WRENCH
FAULT).THE STEREOGRAPHIC PROJECTION IS THE PRINCIPLE BRANCH FOR
1990 . FOCAL MECHANISM STUDY .
THE STUDY WAS DONE ON 67EYES OF 52DIABETIC PATIENTS WITH DIFFUSE
DIABETIC MACULAR EDEMA WITHOUT EVIDENT VITREOMACULAR TRACTION
BY A TAUT POSTERIOR HYALOID OR FIBROVASCULAR PROLIFERATIONS WHO
WERE REFERRED TO THE OPHTHALMOLOGY CLINIC OF NAGOYA UNIVERSITY
2003 . SCHOOL
The present work studied protozoa of the genus sarcocystis which was found in the
1997 muscles of buffaloes,cattles ,and sheep.
Throughout this work,the transport properties of the compositition Ga0.54In0.55Sb are
characterized in terms of studying the conduction-s-behavior,the thermoelectric
1998 . powers-
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GEOPHYSICAL AND GEOLOGICAL
STUDIES SOUTH LATITUDE 25 00 N,
EASTERN DESERT, EGYPT /
prevalence of diabetes mellitus in sohag city
school syudents=

برنامج مقترح لتدرٌس الهندسة الفراؼٌة فى مراحل ما قبل التعلٌم
الجامعى

9370377

OPTIMIZING SOME SEISMIC SHOOTING
PARAMETERS AT THE NORTHERN BASIN
PERIPHERY,WESTERN,DESERT,EGYPT /
SOHAG EXPERIENCE WITH
EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE
LITHOTRIPSY FOR CALICEAL STONES=
Synthesis of some proline derivatives through
the non-decarboxylative 1,3-dipolar
cycloaddition reactions /
MICROPALEONTOLOGY AND
SEDIMENTOLOGICAL STUDIES ON SOME
SURFACE EOCENE SECTIONS NEAR
CAIRO /
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9370381

EOCENE MACROPALEONTOLOGY AND
BIOSTRATIGRAPHY OF SOHAG-MALLAWI
DISTRICT-EGYPT /
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دراسة مٌدانٌة على جرابم:التحلٌل السوسٌولوجى لظاهرة العنؾ
العنؾ فى محافظة سوهاج

GEOLOGY OF WADI EL-GEMAL AREA
EASTERN DESERT,EGYPT
comparative study between different
techniques in treatment of stricture urethra by
endoscopic manipulations /

ELFARAGAWY,KARRA
R OMAR
KARRAR OMAR EL-FARAGAWY,
yousef , alaa ahmed
ali
Alaa ahmed ali yousef

 جابر محمد على، عبٌد

جابر محمد على عبٌد

ASSUI
T:
SOHA
G

أسوان

1993
2001

1996

THE PRESENT WORK IS MAINLY DEVOTED TO STUDY THE SUFACE AND
SUBSURFACE CONDITION OF THE AREA BETWEEN LATITUDES 24 45,25 00 N
AND LONGITUDES 34 30 34 50 E BY GEOPHYSICAL METHODS AS WELL AS
WITH THE HELP OF THE COMPILATION OF THE PREVIOUS WORKS,THE
PETROGRAPHIC AND GEOCHEMICAL EXAMINTION OF SOME ROCK UNITS
.ALSO,SOME STRUCTURAL MEASUREMENTS AND ANALYSIS OF THE LINEAR
AND PLANAR MESOSCOPIC STRUCTURAL ELEMENTS.GEOTATISCAL ANALYSIS
FOR THE AEROMAGNETIC ANOMALIES WERE ALSO DONE
Sohag governorate is one of the upper egyptian governorates in which the prevalence
of dm especially type1 was not studied before.
الهدؾ األساسى للبحث الحالى هو إعداد برنامج مقترح لتدرٌس الهندسة الفراؼٌة فى مراحل ما قبل التععلٌم الجامعى وٌتفرع
التعرؾ على أهمٌة تدرٌس الهندسة الفراؼٌة والواقع الحالى لتدرٌسها فى مراحل ما قبل-1:من هذا الهدؾ أهداؾ أخرى هى
.التعلٌم الجامعى
2-إعداد برنامج مقترح لتدرٌس الهندسة الفراؼٌة فى مراحل ما قبل التعلٌم الجامعى
THIS STUDY WAS CARRIED OUT AT UMBARKA-WEST KHALADA AREA,SOUTH
WEST MERSA MATROUH CITY.IT DEALS WITH OPTIMIZATION OF SOME
SEISMIC DATA ACQUISITION PARAMETERS WHICH ARE QUITE IMPORTANT
FOR ACQUIRING SEISMIC REFLECTIONS FREE AS POSSIBLE FROM
COHERENT AND AMBIENT NOISES.HENCE,MORE ENHANCED REFLECTILNS
CAN BE RECORDED .
THIS SERIES OFFER OUR EXPERIENCE IN TREATING THE CALYCEAL STONES
USING THE SIEMENS LITHOSTAR MULTILINE LITHOTRIPTOR AND COMPARING
RESULTS WITH THE OTHER INTERNATIONAL RESULTS

BAKR,ALY,MOHAME
D,ALY .
BAKR,ALY,MOHAMED,ALY ؛

ASSUI
T:

ABD-ELHAMEED ,
AHMED MAHMOUD

AHMED MAHMOUD ABDELHAMEED

SOHA
G

Elghareeb,
Elghareeb Elshahat.

Elghareeb Elshahat Elghareeb ,

Sohag
it is well documented that many of the naturally occurring products that contain
:
2006 . apyrrolidine nucleus have biological effects,e.g.

ABDEL
MOITY,SOAD.GALAL
AHMED .
ASSIUT :

EL-ATAAR,ATEF
ABD EL-HAMIED
A.A .

 عمرو السٌد محمد، الشرٌؾ
شلتوت

2004

1981 .

EL-ATAAR,ATEF ABD ELHAMIED A.A؛

عمروالسٌد محمد شلتوت الشرٌؾ

ASSIU
T:
1990 .

سوهاج

1994

THE PRESENT THESIS IS SUBMITTED TO ASSIUT UNIVERSITY IN PARTIAL
FULFILMENT OF THE REQUIREMENS FOR THE DEGREE OF MASTER OF
SCIENCE IN GEOLOGY .
THE MAINAIM OF THIS RESEAECH IS THE STUDY OF THE MACRO-FAUNA AND
UNDERSTANDING THEIR SEQUENCES IN DETAIL IN ORDER TO ESTABLISH
REFIUED WITH BIOSTRATIGRAPHY OF THE EOCENE IN THE NILE VALLEY
THE AREA BETWEEN SOHAG AND MALLAWI WAS CHOSEN FOR THE PRESENT
STUDY.FIVE COLUMNAR SECTIONS ARE STUDIED IN THE FOLLOWING
LOCALITIES(FIGS.4,10,12,14 AND15),FROM SOUTH TO NORTH:WADI ABU
GELBANA,GEBEL HARIDI,GEBEL MATMAR,WADI EL-GABARAWI AND TELL ELAMARNA .
فى هذه الدراسة ٌحاول الباحث الوقوؾ على أسباب انتشار ظاهرة العنؾ فى مصر وما ترتب على انتشارها من آثار
:حٌث ٌمكن تلخٌص أهداؾ الدراسة فٌما ٌاتى
1-المساهمة فٌما ٌبذل من جهود لفهم الظاهرة خاصة وأنها تمثل فى الوقت الراهن وسٌلة ضؽط على مصر سواء داخلٌا أو
خارجٌا.
WADI EL-GEMAL AREA IS BUILT UP OF CRYSTALLINE PROTEROZOIC
ROCKS.THEY ARE SEPARATED INTO TWO MAJOR TECTONIC UNITS OF
CONTRASTING COMPOSITION AND GRADE OF METAMORPHISM.THE LOWER
AND OLDER TECTONIC UNIT,OR INFRASTRUCTURE,IS DIFFERENTIATED INTO
THREE MAPPABLE ROCK UNITS,NAMELY HORNBLENDE
GNEISSES,MICASCHISTS AND GNEISSOSE GRANITE COMPLEXE

HEGAZY,HESSEIN
AZIZ MOHAMED

HESSEIN AZIZ MOHAMED
HEGAZY ,

ASSIU
T:
1984 .

El Samman, Esam
Mahmoud.

Esam Mahmoud El Samman ,

Sohag
:
1999 . Urethral stricture is one of the oldest urologic problems.
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PALYNOGICAL STUDIES ON SOME
SUBSURFACE SEDIMENTS OF JURASSIC
AND CRETACEOUS IN THE NORTHERN
PART OF THE WESTERN DESERT,EGYPT /
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cytokines in alopecia areata

MOAWAD,ABD
ELRAHIM
MOHAMED
MAHMOUDE
El sharkawy ,reham
ezz el dawla
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9370584

PETROLOGICAL AND GEOCHEMICAL
STUDIES ON PHOSPHORITES FROM ABU
TARTUR WESTERN DESERT /

MOHAMED,MUSTAF
A.KAMEL .
MOHAMED,MUSTAFA.KAMEL ؛
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ARCHAEOMAGNETIC STUDIES FOR SOME
ARCHAEOLOGICAL LOCALITIES IN A.R.E /

ISMAIL, BADAWY
MOHAMED

ABD ELRAHIM MOHAMED
MAHMOUDE MOAWAD,
Reham ezz el dawla El sharkawy

BADAWY MOHAMED ISMAIL,

IN THE PRESENT STUDY,A PALYNOLOGICAL INVESTIGATION OF THE
SPOROMORPHS SPORES AND POLLEN AND DINOFLAGELLATE CYSTS OF THE
JURASSIC AND CRETACEOUS SEQUENCES IN THREE WELLS WERE
ANALYZED A CONSIDERABLE NUMBER OF SAMPLES WERE ANALYZED A
CONVENIENT NUMBER WERE PRODUCTIVE ENOUGH IN THEIR FOSSIL
CONTENT,OTHERS WERW BARREN 170 PALYNOMORPH SPECIES RELATED TO
98 GENERA WERE RECOVERED 83 SPECIEES OF SPORES BELONGING TO 49
GENERA,21 SPECIES OF GYMNOSPERM POLLEN IN 11 GENERA,19 SPECIES OF
QENA
ANGIOSPERM POLLEN IN 16 GENERA,47 SPECIES OF DINOCYSTS IN 23
:
1990 . GENERA 23 IN ADDITION TO OTHER MIOSPORES OF UNCERTAIN ORIGIN
SOHA
G
1999 Alopecia areata is a common ,non scarring reversible disorder of hair loss.
EARLY SINCE THE LAST CENTURY THE PHOSPHATE DEPOSITE IN EGYPT
HAVE BEEN THE SUBJECT OF SEVERAL INVESTIGATIONS .HOWEVER ,IN SPITE
OF THE VOLUMINOUS LITERATURE ABOUT THE EGYPTIAN
1981 . PHOSPHORITES,MANY PROBLEMS HAVE NOT BEEN SOLVED YET .
THE IMPORTANCE OF AGE DATING OF ARCHAEOLOGICAL SITES IS USUALLY
TAKEN TO MEAN THE PROCESS BY WHICH THE DATE OF REMAIN FOUND ON
ONE SITE IS INFERED FROM THE CLOSE ASSOCIAT-ION OF APRTICULAR TYPE
OF IMPLEMENT WITH OBJECTS OF KNWN AGE.SEVERAL METHODS ARE
ASSUI
USUALLY USED SUCH AS:HISTORICAL DATING ,
T:
1993 ARCHAEOMAGNETISM,14C,AND THERMOLUMINENSCE.
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9370751

EARLY MICROSURGICAL
RECONSTRUCTION IN OBSTETRICAL
BRACHIAL PLEXUS INJURIES
Biochemical study on some markers of
endothelial dysfunction in induced
hypercholesterolemia in rats=
STRUCTUTRAL ANALYSIS OF THE
BASEMENT COMPLEX IN WADI EL GEMAL
AREA,SOUTH EASTERN DESERT,EGYPT /

.NOAMAN , HASSAN
HAMDY ABDEL
RAHMAN
Seif el din , nagwa
sayed ahmed h
ABDEL
AZIZ,AHMED
AKAWY

This study includes 44 children with obstetric brachial plexus palsy who were treated
2003 by brachial plexus exploration and microsurgical never reconstruction

nagwa sayed ahmed h Seif el din

SOHA
G

AHMED AKAWY ABDEL AZIZ ,

QENA
:
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9370799

A GEOPHYSICAL STUDY ON THE AREA
LIES BETWEEN RAS GIHAN,GEBEL
SAFARIAT AND EL TOR ON THE EASTERN EL
PART OF THE EASTERN PART OF THE
EMMAWY,MAHER.A EL EMMAWY,MAHER.ABDEL
SOHA
GULF OF SUEZ,EGYPT /
BDEL LATEEF .
LATEEF ؛
G:
اتجاهات المرأة المصرٌةالمتعلقة نحو العمل الٌدوى مع دراسة
/مٌدانٌة على مجموعة من المتعلمات بمدٌنة الؽردقة
 سمٌرة أحمد، حامد
سمٌرة أحمد حامد
القاهرة
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9370805

some examples of t6-complexes and
hyperbolic complexes /

Ahmed, Wageeda
Wageeda Mohamed Mahmoud
Mohamed Mahmoud. Ahmed ,

Aswan
:

ABO EL
ELA,FAWZY FATHY FAWZY FATHY FARAHAT ABO
FARAHAT
EL ELA,

EGYP
T:
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9370990

OPHIOLITIC MELANGE OF THE ABU
MIREIWA DISTRICT,CENTRAL EASTERN
DESERT, EGYPT
بناء برنامج لتنمٌة بعض مهارات القراءة الصامتة لدى طبلب
/ الصؾ الثانى من المرحلة الثانوٌة
Antioxidant activity of vitamin e and its
protective effect against histological changes
induccd by cisplatin in the kidney and liver of
adult male albino rats /
GEOLOGIC,PETROGRAPHIC AND
GEOCHEMICAL STUDIES OF
URANIFEROUS GRANITOIDS IN GARRA-EL
GIDAMI AREA,CENTRAL EASTERN
DESERT,EGYEL /
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9370993

Synthesis and Electronic absorption spectra of .Deff-Allah, Emad
some new cyanine dyes deriver from azoles /
mohamed
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9370841
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9370919

. نادى إبراهٌم محمود،الدٌب

Ahmed, Doha Saber
Mohamed.

9371169

772

9371191

GEOLOGIIC SETTING AND PETROGRAPHIC
AND GEOCHEMICAL CHARACTERISTICE
OF URANIUM-BEARING GRANITIC ROCKS
IN EL EREDIYA-EL MAGHRABIYA
AHMED,ABU ELAREA,CENTRAL EASTERN DESERT,EGYPT / HASSAN ESMAT

773

9371273

774

9371347

9371073
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9371080

771

Doha Saber Mohamed Ahmed ,

MAHMOUD,FALHAM
ORABY
FALHAM ORABY MAHMOUD,

INTERPRETATION OF GRAVITY DATA OF
KHARGA OASIS AREA, WESTERN
DESERT,EGYPT /
GEOLOGIC STUDIES ON THE BASEMENT
COMPLEX OF EL URF AREA,EASTERN
DESERT,EGYPT /
COMPARATIVE STUDY BETWEEN
FIBEROPTIC BRONCHOSCOPY AND CTGUIDED PERCUTANEOUS
TRANSTHORACIC NEEDLE BIOPSY IN THE
DIAGNOSIS OF MEDIASTINAL AND
PLEUROPULMONARY LESIONS /

769

، نادي إبراهٌم محمود الدٌب

Emad mohamed Deff-Allah ,

ABD
EL.ALL,ESMAT.MOH
AMED .
ASSIUT :

: قنا

The present study was done on ninety male albino rats purchased from assiut
1998 university animal house during the period between 1995to 1997.
BASEMENT ROCKS OF THE EARTHERN DESERT OF EGYPT HAVE A SPECIAL
ECONOMIC IMPORTANCE BECAUSE OF THEIR RESERVE OF MINERAL
1999 . RESOURCES
THE PRESENT GEOPHYSICAL STUDY IS MAINLY DEVOTED TO THE CRITICAL
ANALYSIS OF GRAVITY ANOMALIES OBSERVED IN THE AREA TO THE
EASTERN PART OF THE GULF OF SUEZ AND LOCATED BETWEEN LATITUDES
28 14 N - 28 35 N AND LONGITUDES 33 15 E -33 45 E ,WITH THE AIM OF
DETERMINING ITS SUBSURFACE GEOLOGY AND STRUCTURES
1981 . ,PARTICULARLY THOSE OF ECONOMIC INTEREST .
الكشؾ عن تؤثٌر األسرة فى اتجاهات الطالبات نحو التعلٌم والوظٌفة والعبلقة بٌن الجماعة المرجعٌة-1:الهدؾ من البحث
1987
.وبٌن االتجاهات التعلٌمٌة والمهنٌة للفتاة
the present thesis consists of three chapters.the first chapter covers basic material in
geometric group theory,the second chapter gives some examples of 2-complexes
which satisfy the small cancellation condition T6,the third chapter covers hyperbolic
2001 . complexes
THE OPHIOLITIC MELANGE OF THE ABU MIREIWA DISTRICT FORMS AN
ARCUATE BELT TRENDING WNW-ESE AND ENE-WSW,AND COVERING ABOUT
483 KM.IT CONSISTS PRINCIPALLY OF IMBRICATE SLICES OF FLYSCHOID
METASEDIMENTS AND OPHIOLITIC ROCKS.THE FLYSCHOID METASEDIMENTS
1958 COMPRISE DISTAL TURBIDITES AND OLISTOSTROMAL DEPOSITS
 مع الوقوؾ على،تهدؾ الرسالة الى إعداد قابمة بمهارات القراءة الصامة االزمة لطبلب الصؾ الثانى من المرحلة الثانوٌة
1996 .
.مدى أداء طبلب الصؾ الثانى فى مهارات القراءة الصامة البلزمة لهم

Sohag
it was found that treatment with cisplatin caused several histological, histochemical
:
2005 . and ultrastructural changes in the kidney.

QENA
:

EL GARRA-EL GIDAMI PLUTON IS AN ELLIPTICAL PLUTON,COVERING AN AREA
ABOUT 75 KM AND INTRUDED INTO AMPHIBOLITE,GNEISSOSE GRANITE AND
1999 SYN-TECTONC GRANITOIDS WITH SHARP CONTACTS

Aswan
The aim of the work included in this thesis is the syn-thesis of novel photosensitizer
:
2006 . solvatochromic cyanine dyes
The studied area covers about 16.2000square kilometers in south-eastern part of the
weatern desert of egypt by a detailed study and critical analysis of the bouguer
anomaly map of this area we shown that it is characterized mainly by complex
subsurface in the from of :Major uplifted block in the basement surface and probably
the overlying sedimentary cover characterized by gravity high south-east of ginah
village.Major downfaulted block in the basement surface and the above sedimentary
cover characterized by gravity lows south -east of bulag village and north-west of
baris village.The uplifted and downfaulted blocks are separted by linear anomalies
these anomalies are always associated with faults which affecting the basement
complex as well as the overlying sedimentary cover.block diagrams of all detected
1982 . faults in the investigated area show the following.

SOLIMAN,MAMDOU
H,FARAG .

SSSS
UIT :

MAHMOUD, HAMDY HAMDY ALI MOHAMMADIN
ALI MOHAMMADIN. MAHMOUD ,

ABU EL-HASSAN ESMAT
AHMED ,

DETAILED MAPPING OF THE AREA AROUND GABAL EL URF REVEALD THE
PRESENCE OF ANUMBER OF ROCK UNITS .

IN THIS STUDY,PERCUTANEOUS TRANSTHORACIC CT-GUIDED NEEDLE
Sohag
BIOPSY AND FIBEROPTIC BRONCHOSCOPE WERE USED TO ESTABLISH THE
:
1998 . FINAL DIAGNOSIS IN 55PATIENTS

QENA
:

THIS THESIS DEALS WITH EL-EREDIYA AND EL-MAGHRABIYA GRANITES,AND
1999 THEIR CHARACTERISTICS AS URANIUN-BEARING GRANITIC ROCKS
تحاول هذه الرسالة الوقوؾ على مدى التكامل بٌن المنظمات التنموٌة القابمة فى بعض قرى محافظة سوهاج وذلك من خبلل
دراسة فى التكامل بٌن المنظمات التنموٌة ببعض قرى محافظة
 جمال الدٌن ٌوسؾ،الجبالى
تحدٌد درجة التنسٌق والترابط والتعاون فٌما بٌنها حتى ٌمكن تحدٌد درجة تحقٌقها ألهدافها بما ٌساٌر الحاجات األساسٌة
/ سوهاج
.عبد العال
،  جمال الدٌن ٌوسؾ عبد العال الجبالى:  القاهرة1994 .
.لتطوٌر القرٌة المصرٌة
HYDROGEOLOGICAL STUDIES ON THE
IN THE NILE VALLEY,THERE IS A RELATIVELY THICK SEDIMENTARY SECTION
QUATERNARY WATER BEARING
BELONGING TO THE QUATERNARY. THIS SECTION ACTS AS AN IMPORTANT
SEDIMENTS IN THE AREA BETWEEN
RACHWAN,ABD
RACHWAN,ABD
AQUIFER AND DURING THE PAST DECADES IT WAS STUDIED BOTH FROM THE
ASSIUT AND ASWAN /
ELHAY.ALY.FARAG . ELHAY.ALY.FARAG ؛
1982 . GEOLOGICAL AND THE HYDROGEOLOGICAL STAND POINTS .

EL
GEOLOGY OF UM SAMIUKI AREA EASTERN HABAAK,GALAL,HA
DESERT,EGYPT /
MED,SAYED .

EL
HABA
AK,GA
LAL,H
AMED, UM SAMIUKI AREA IS LARGELY OCCUPIED BY METAVOLCANIC ROCKS
SAYE DISSECTED BY THRUST FAULTS,NORMAL FAULTS AND SHEAR ZONES.THE
D؛
METAVOLCANICS OCCUR AS SEPARATE BELTS TRENDING NEARLY WNW-ESE.
تهدؾ الرسالة الى معرفة طرق معالجة القصص القرآنى اما ٌعانى منه اإلنسان بصفة خاصة والمجتمع بصة عامة من
مشكبلت تربٌوٌة فى فى الوقت الحاضر من خبلل تناولها لسورة الكهؾ التى تشتمل على بعض الجوانب التى تحقق لئلنسان
:  أسوان1995 .
.عند تمسكه بما اشتملت علٌة من مبادىء خٌر فى الدنٌا واآلخرة
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9371683
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9371684

: بعض الجوانب التربوٌة فى القصص القرآنى فى سورة الكهؾ
. منى عرفه حامد،عمر
، منى عرفة حامد عمر
ROLE OF HDR BRACHYTHERAPY IN
MANAGEMENT OF OESOPHAGEAL
AHMAD, KHALID
Sohag [ 199 - RECENT ADVANCES IN DIAGNOSTIC PROCEDURES HAVE ENABLED EARLIER
CANCER /
FOUAD SAYED
KHALID FOUAD SAYED AHMAD , :
].
DIAGNOSES OF MANY ESOPHAGEAL CANCER PATIENTS.
THE STUDY AREA COVERS ABOUT 480 KM,LIMITED BY THE LATITUDES 27 09
GEOPHYSICAL AND GEOLOGICAL
AND 27 21 N AND THE LONGITUDES 31 13 AND 31 28 E ,LIES ON THE EASTERN
STUDIES ON THE ENTRANCE OF WADI EL- BAKHEIT,ABUDEIF.A
BANK OF THE RIVER NILE AT THE ENTRANCE OF WADI EL- ASSIUTI NOTHEAST
ASSIUTI,EASTERN DESERT,EGYPT /
BDEL AAL .
BAKHEIT,ABUDEIF.ABDEL AAL ؛
1983 . OF ASSIUT CITY .

779

9371726

GEOPHYSICAL STUDY FOR EL-MARASHDA SALEM,SALEM,RAM
AREA BY THE ELECTRIC METHODS /
ADAN .
SALEM,SALEM,RAMADAN ؛
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9375999

789

9376012
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9376060

QENA
THE STUDIED AREA IS LIMITED BY THE CULTIVATED LANDS OF THE WESTERN
:
1986 . RIVER NILE BANK IN THE NORTH /
The Pre-cambrian rocks of the studied area around W.Um Gheig are differentiated
into two major tectonic units, viz. an pold intrastucture and a young suprastrucure or
the Pan-African unit. The old infrastructure occupies the south western part of the map
area and is tectonically overlain by the younger suprastructural unit which forms a
GEOLOGY OF WADI UM GHEWIG
Asran,Asran
Sohag
semicircular belt around the infrastructure. Both the infra and suprastructural units are
AREA,EASTERN DESERT, EGYPT /
Mohamed Hassan
Asran Mohamed Hassan Asran,
:
1992 . folded into major synclines and antinclines plunging 8 southeast ward
GEOPHYSICAL AND STRUCTURAL
THE PURPOSE OF THE PRESENT WORK IS TO DELINEATE THE TOPOGRAPHY
STUDIES,IN THE AREA BETWEEN
ABU EL
OF THE BASEMENT RELIEF AND THE SUBSURFACE STRUCTURE OF THE
LONGITUDES 29-31 E,AND LATITUDES 28- MAGD,HAMID.ATTIA
ASSIU
OVERLYING SEDIMENTS FROM THE AVAILABLE DADA OF TOTA MAGNETIC
30 N /
.
ABU EL MAGD,HAMID.ATTIA ؛
T:
1982 . INTNSITY AND BORE HOLES DATA .
 عبد المنعم محمد عبد العوامل اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة والثقافٌة المإثرة على مشاركة،كوكب
تهدؾ هذه الرسالة الى التعرؾ على العوامل المإثرة على درجة مشاركة القادة اإلرشادٌٌن المحلٌٌن فى األنشطة اإلرشادٌة
/ القادة المحلٌٌن فى العمل اإلرشادى الزراعى بمحافظة سوهاج
.الرحمن
،  عبد المنعم محمد عبد الرحمن كوكب:  القاهرة1993 .
.بإعتبار أن تلك العوامل تتصل مباشرة بما ٌقومون به من مهام إرشادٌة،
STRUCTURAL FRAMEWORK OF THE
CENTRAL EASTERN DESERT OF
THE CENTRAL EASTERN DESERT OF EGYPT REPRESENTS A VERY
ESTRUCTURAL FRAMEWORK OF THE
COMPLICATED PART OF THE PAN-AFRICAN PRECAMBRIAN CRYSTALLINE
CENTRAL EASTERN DESERT OF
FARGHALY,ABU
ROCKS IN EGYPT IT COMPRISES GREAT VARIETIES OF DIFFERENT IGNEOUS
EGYPT,USING REMOTE SENSING
DEIF MOHAMED
ABU DEIF MOHAMED ABU DEIF
AND METAMORPHIC ROCK UNITS,WHICH HAVE DIFFERENT MINERLOGICAL
TECHNIQUES AND GROUND DATA
ABU DEIF
FARGHALY,
qena : 1999 . AND CHEMICAL COMPOSITIONS
GEOLOGICAL AND SEDIMENTOLOGICAL
THE PRESENT THESIS DECRIBES THE GEOLOGICAL FEATURES AND
STUDIES OF THE UPPER CRETACEOUS
SELIEM,MOSHRIF
QENA
SEDIMENTOLOGICAL CHARACTERS OF THE UPPER CRETACEOUS SEQUENCE
ROCKS-CENTRAL SINAI-EGYPT /
MOHAMED
MOSHRIF MOHAMED SELIEM,
:
1998 AT CENTRAL SINAI
THE TECTONIC EVOLUTION OF THE
BASEMENT ROCKS AROUND WADI ABU
.MAHMOUD ,
SHIGIELI,CENTRAL EASTERN
SOLIMAN ABU EL
SOLIMAN ABU EL ATTA ABD
THE STUDY AREA LIES TO SOUTHWEST OF SAFAGA PORT AT THE RED SEA
DESERT,EGYPT/
ATTA ABD ALLAH
ALLAH MAHMOUD
QENA
2003 HILLS IN THE CENTRAL EASTERN DESERT OF EGYPT
WADI RASYAN IS ONE OF THE MOST MAJOR WADIS THAT FORM THE RED SEA
DRAINAGE BASIN,IT DRAINS THE HIGH AND MIDLAND REGION OF THE
GEOPHYSICAL AND HYDROGEOLOGICAL
WESTERN YEMEN MOUNTAINS INTO THE TIHAMA LOWLANDS .THE PRESENT
STUDIES FOR EXPLORATION AND
STUDY IS FOCUSED ON THE MOST IMPORTANT AND LARG PART OF TAIZ
EVALUTION OF THE GROUNDWATER AND ABDUL
GOVERNORATE,THE UPLANDS OF W.RASYAN,WHICH COVERS
ITS ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE KADER,AHMED
AHMED ABDUL AZIZ ABDUL
APPROXIMATELY 1806 KM AND EXTENDS BETWEEN THE LATITUDES 13 23
UPLANDS OF WADIRASYAN,TAIZ,YEMEN / ABDUL AZIZ
KADER,
assuit : 2005 . AND 13 53 NORTH ,AND THE LONGITUDES 43 37 AND 44 10`
IN THIS RESEARCH,THE GEOLOGICAL CONDITIONS PREVAILING THE AREA
WEST OF THE HIGH DAM RESERVOIR,SOUTHEASTERN PART OF THE
HYDROLOGY AND HYDROGOLOGY
WESTREN DESERT OF EGYPT,WERE INTERRELATION,IFANY,BETWEEN
INVESTIGATIONS IN THE KALABSHA AT
MOUSTAFA,SAMEH
SEEPAGE LOSSES FROM THE RESERVOIR AND THE LEVEL OF ACTIVE
ASWAN /
MOUSA
SAMEH MOUSA MOUSTAFA,
1991 SEISMICITY IN THE AREA
THE AREA OF GEBEL EL-MOTAGHIARAT,WHICH IS THE SUBJECT OF THE
MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL
PRESENT THESIS,LIES BETWEEN LATITUDES 23 51 2 TO 23 53 36 N. AND
STUDIES ON GEBEL EL-MOTAGHIARAT
ABU EL-ELA,ELLONGITUDES 35 18 31 TO 35 24 52 E,SOUTH-WEST OF BARANICE ,EASTERN
AREA,SOUTHWEST BARANICE,EGYPT /
SAID MOHAME
EL-SAID MOHAME ABU EL-ELA,
1984 . DESERT ,EGYPT
THE STUDIES AREA IS SITUATED ALONG THE NILE VALLEY BETWEEN ASWAN
AND ASSIUT ,OCCUPYING BY THE FLAT NILE FLOODPLAINS THAT FORMING
EVALUATION OF THE NILE VALLEY
THE OLD CULTIVATED LANDS,AND BOUNDED FROM BOTH SIDES BY A DESERT
AQUIFER FROM ASWAN TO ASSIUT USING
FRINGES THAT ARE USUALLY SUITABLE FOR RECLAMATION A STRIP OF THE
GEOPHYSICAL AND HYDROGEOLOGICAL
HAMADAN,ALI
aswan
DESERT FRINGES,HAS ALREADY BEEN RECLAMED AND IRRIGATED
METHODS /
MOHAMED ALI
ALI MOHAMED ALI HAMADAN,
:
2005 . ESSENTIALLY WITH GROUNDWATER
a study about azimuth and slowness
anomalies of primary seismic waves in aswan shater,abu bakr
QENA
the present study deals with the p-wave travel times deduced from the seismograms
region /
ahmed shater .
shater,abu bakr ahmed shater ؛
:
1989 . recorded by the telemetered seismic station network of aswan high dam lake .
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9376128

THE CONTRIBUTION OF SHALLOW
SEISMIC REFRACTION IN DEFINING THE
GENINEERING CHARA CTERISTICS OF
THE FOUNDATION MATERIALS OF SOHAG
EL-GEDIDA CITY,NILE VALLEY,EGYPT /
GEOLOGICAL STUDIES ON THE AREA TO
THE SOUTH OF GEBEL IGLA EL-AHMAR
ESTERN DESERT,EGYPT /

9376153

MINERALOLGICAL AND GEOCHEMICAL
STUDIES ON SOME GOLD DEPOSITS AND
HOST ROCKS,WADI ALLAQI,SOUTH
EASTERN DESERT,EYGPT /

793

794

795

TRABEES,ELHAMY
ALY ABD-ELAZIZ

ELHAMY ALY ABD-ELAZIZ
TRABEES,

MOHAMED,EZZAT
ABD-EL-RAHMAN

EZZAT ABD-EL-RAHMAN
MOHAMED,

ABDEL
RADY,ASHRAF
EMAM

ASHRAF EMAM ABDEL RADY ,

THE CURRENT WORK IS A TRIAL FOR USING SOME SEISMIC AND
SEISMOLOGICAL TECHNIQUES FOR STUDING THE ENGINEERING QUALITY
AND SITE EFFECTS OF THE SOIL OF THE STUDY AREA.USING SHALLOW
SEISMIC REFRACTION TECHNIQUE AS A GEOPHYSICAL METHOD FOR
SUBSURFACE EXPLORATION,THE COMPRESSIONAL AND SHEAR WAVE
VELOCITY MODELS HAVE BEEN CONSTRUCTED,ALSO UTILIZING THE
MICROTREMORS METHOD AS A SEISMOLOGICAL TECHNIQUE FOR THE SITE
EFFECTS AND SOIL AMPLIFICATION FOR THE SEDIMENTARY LAYERS OF THE
STUDY AREA SELECTED TO BE A NEW URBAN AREA,LOCATED AT THE
WESTERN BANK OF THE NILE RIVER,WEST GIRGA CITY ,SOHAG
SOHA
GOVERNORATE.THIS AREALIES BETWEEN LATITUDES 26 15 55 AND 26 17 05
G:
2005 . AND LONGITUDES 31 45 45 AND 31 47 15
ASWA
THE ARES UNDER STUDY BELONGS TO THE CENTRAL EASTERN DESERTّّS
N:
1987 . LATE PROTEROZOIC TERRAIN
ORE-MINERALOGY AND GEOCHEMISTRY OF HAIMUR,MARAHIQ AND HARIARI
GOLD MINERALIZATIONS ARE THE MAIN TARGET OF PRESENT STUDY HAIMUR
GOLD MINE LIES AT LAT 22 38 N AND LONG 33 18 E,MARAHIQ GOLD MINE
OCCURS AT LAT 22 30 57 N AND LONG 33 30 33 27 E GEOLOGICALLY,THE
OPHIOLITIC MELANGE AND ISLAND-ARC ROCKS COVER HAIMUR AND
MARAHIQ GOLD MINE AREA TOW MAJOR SHEAR ZONES NW-TRENDIND
ALLAQI SHEAR ZONE & NE-TRENDING HAIMUR SHEAR ZONE CUT ACROSS THE
AREA OF HAIMUR GOLD MINE AND TOW MAIN SHEAR ZONES TRENDING NWassuit : 2005 . SE AFFECT THE AREA OF MARAHIQ GOLD MINE

9376197

COMPLEX GEOPHYSICAL STUDY IN THE
SOUTH WESTERN DESERT OF EGYPT /

MOUSA,MOUSA
FAKHRY

MOUSA FAKHRY MOUSA,

Assuit
:
1992 .

9376214

EFFECT OF THE CONSTRUCTION OF
ASWAN HIGH DAM ON THE
GROUNDWATER IN THE AREA BETWEEN
QENA AND SOHAG,NILE VALLEY,EGYPT /

SAYED,SAMIR
ABDALLAH ELEWA

SAMIR ABDALLAH ELEWA
SAYED ,

assuit : 2004 .

osman,mohamed.ram
adan .
osman,mohamed.ramadan ؛

QENA
:
1989 .

MASOUD,MOHAMED MOHAMED ALY MOHAMED
ALY MOHAMED
MASOUD,

EGYP
T;
1983 .

Qena : 1995 .
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9376235
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9376272

planktonic foraminifera and biostratigraphy of
some upper cretaceous-lower tertiary section
in the red sea area /
STRATIGRAPHICAL STUDIES ON SOME
SUBSURFACE OLIGOCENE SECTIONS IN
THE NORTHERN PART DF THE WESTERN
DESERT.EGYPT /
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9376277

The Crust and upper mantle in uper egept
deduced from recored earthquakes data /

Shater,Abu Bakr
Ahmed.

799

9376328

SEISMOLOGICAL STUDIES AT ASWAN
AREA /

DEPARTMENT OF
MOHAMED,HAGGAG GEOLOGY،FACULTY OF
HAMED
SCIENCE،ASSIUT UNIVERSITY
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9376349

مصداقٌة الصحافة المصرٌة القومٌة والحزبٌة

 عزة عبدالعزٌز، عبدالبله

Abu Bakr Ahmed Shater,

عزة عبدالعزٌز عبدالبله

ASSIU
T:
1992 .

سوهاج

1997

The present study is based mainly on total intensity magnetic and Bouguer anomaly
maps at scale of 1:500,000. The available surface geological and the physical
properties data (magnetic susceptibility and destiny) are also utilized. The first stage
concerned the evaluation of the geophysical data. In this connectiopn, the spacing
systems used in both data types have been evaluated in frequency domain terms and
has also included diagnosis of artifacts which resulting from the original survey design
THE PRESENT STUDY DEALS MAINLY WITH THE EFFECT OF THE
CONSTRUCTION OF HIGH ASWAN DAM HAD ON THE GROUNDWATER IN THE
NILE VALLEY ,EGYPT.THE STUDY AREA OCCUPIES THE NILE VALLEY AT QENA
AND SOHAG IN UPPER EGYPT,BOUNDED GEOGRAPHICALLY BY LATITUDES 25
8 6 AND 26 54 24 N AND BETWEEN THE EASTERN AND WESTERN LIMESTONE
PLATEAU.FOUR LOCATION MAPS OF WELLS HAVE BEEN USED TO CARRY OUT
THE STUDY .
THE RESULTS OF CHEMICAL ANALYSIS CONCERNING THE GROUNDWATER
SAMPLES OF THE MONITORING WELLS ARE BASED ON THE DATA BANK OF
RESEARCH INSTITUTE FOR GROUNDWATER RIGW,TO ESTIMATE THE
VARIATION IN THIER QUALITY.
fourteen planktonic foraminiferal zones assigned to the coniaciansantonian,campanian,maaastrichtian,paleo-cene and early eocence ages are
recorded in the upper cretaceous-lower tertiaryv sequences cropping out in the red
sea area .
THE 01IGOCENE IN EGYPT WAS MARKED BY GENERAL UPLIFTING,AND
ACCORDINALY CONTINENTAL SEDIMENTS ARE
CHARACTERISTIC.HOWEVER,EXTENSIVE SUB-SURFACE MARINE SEDIMENTS
OCCUR IN THE NORTHERN WESTERN DESERT
Aswan seismic network is located the northern part of nasser lake and south of
Aswancity,southern Egypt.The minimum apparent velocity method{MAV}of
earthquaker analsis,has been applied in the analysis of local and regional
earthquakes data recorded by the Aswan seismic network to pbtain the layered crustal
velocity structure at Aswan area,based on the analysis presented here.Layered
crustal velocity structure was identified withe comperessional-wave_PWave}velocities in each layer is {5.2, 6.3, 7.02, 8.01 km/sand layer thickness is
3.38,10.12, 16.06,km resectively}.As a result,we can assume that the conrad
discontinty is at 13.95km depth as mohorovicic discontinuity is at 30km depth.
IN THIS WORK ,THE SEISMOLOGICAL SITUATION AT ASWAN AREA WAS
INVESTIGATED IN ORDER TO DETERMINE THE MECHANISM OF FAULTING
ALONG KURKUR FAULT AND THE RIVER NILE CHANNEL;AS WELL AS TO
DETERMINE THE RELATION BETWEEN THE INTENSITY OF MICROEARTHQUAKE ACTIVITY AND ATTENUATION LEVEL OF THE SEISMIC WAVES IN
KALABSHA AREA
:تتناول الرسالة
المشكلة البحثٌة وتحدث االدٌان عن االنسان وضعفه أمام كثٌر من الفواحش فٌرتكبها ومإمنا اذا كان صادق والتزم بالصدق
وتنمٌة القارة االفرٌقٌة على كل المحاور السٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة واالجتماعٌة وٌعتبر البعض أن الصدق االعبلمى
أكثر خطورة من الصدق السٌاسى الن السٌاسة نفسها التملك من أدوات التعبٌر أقوى وأهم من االعبلم ورؼم أهمٌة
الصدقاالعبلمى للتنمٌة الشاملة أال أن الدراسات االعبلمٌة االفرٌقٌة والتزال حتى اآلن تفتقد البحوث التطبٌقٌة التى تخضع
.بالفعل لمإشرات علمٌة
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SEDIMENTOLOGICAL AND GEOCHEMICAL
STUDIES ON RECENT SHALLOW WATER
SEDIMENTS RED SEA,EGYPT /
A STUDY OF THE ASWAN
ARCHAEOLOGICAL QUARRIES,RATES OF
WEATHERING AND DETERIORATION OF
GRANITES ANMD THE TECHNOLOGY OF
PETRIFYING IN ANCIENT EGYPTIANS /

: فلسفة النهضة عند إسماعٌل مظهر

MOHAMED,AHMED
WAHABALLA

ALONG THE RED SEA COAST OF EYGPT,THE SHALLOW MARINE ECOSYSTEM
AND GEOSYSTEM ARE DYNAMIC HAVING VARIABLE BOTTOM SEDIMENT
TYPES,DIVERS BIOLOGIC HABITATS,AND LOCALIZED DEPOSITIONAL AND
TRANSPORTATION PROCESSES THEY ARE IMPACTED BY MANY ACTIVITIES,AS
PHOSPHATE MINING,OIL INDUSTRY,RECREATION,HOUSING,SEWAGE AND
WASTE DISPOSAL,AND SHIPPING MUCH OF THEINPUT OF CONTAMINANTS IS
QENA
TO GEOLOGRAPHICALLY LOCALIZAED AREAS AROUND URBAN AND
AHMED WAHABALLA MOHAMED, :
2000 . INDUSTRIAL DEVELOPMENTS

HASSAN,HESHAM
ABBAS AHMED

HESHAM ABBAS AHMED
HASSAN,

 ناصر محمد،المهدى
.عبداللطٌؾ

 حسن عبدالرحٌم أحمد شعر سبط بن التعاوٌذى، بكرى
INTERPRETATION OF AEROMAGNETIC
ANOMALIES OF SOUTH EASTERN DESERT
OF EGYPT /
Geology of the area south of wadi zeidun
central eastern desert,Egypt /
HIGHLIGHTS ON THE
NATURE,PETROGRAPHY AND
GEOCHEMISTRY OF SOME ROCK UNITS
INCORPORATED IN ATALLAN
SHEARZONE,CENTRAL EASTERN
DESERT,EGYPT /
APPLICATION OF TECHNIQUES FOR
ENGINEERING PURPOSES AND DELINEA
TING THE UNDERGROUND WATER AT
NEW TIBA CITY,LUXOR,EGYPT
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HASSAN،HESHAM
ABBAS AHMED

ISMAIL,ISMAIL
SAYED AHMED

the present work mainly deals with the geology,geochemistry and structural setting of
qena : 2005 . the aswan monumental granites
تتناول الرسالة الحدٌث عن التحدٌث والتجدٌد وماٌستتبعه من مفاهٌم من المباحث المهمة فى مجال الفكر العربى الحدٌث
والمعاصر وتتناول الدراسة تفاصٌل حٌاة اسماعٌل مظهر من خبلل كتاباته ومفهوم الدٌن ودوره الحضارى وموقفه من
،  ناصر محمد عبداللطٌؾ المهدى:  سوهاج2000 .
.إشكالٌات الدٌن الربٌسٌة مثل قضٌة االلوهٌة وقضٌة الوحى والنبوة وأدلته فى كل من الموقفٌن العلمانى والمعتدل
تتناول الرسالة
الدراسة الصوتٌة ومطلع القصٌدة ومعرفة ظواهر التكرار معرفة االسالٌب أسلوب الشرط واسلوب االستفهام واسلوب النداء
.واسلوب القسم والتحدث عن الدراسة الداللٌة والمعجم اللؽوى للشاعر ابن التعاوٌذى
حسن عبدالرحٌم أحمد بكرى
 قنا2001
THE QUALITATIVE AND QUANTITATIVE INTERPRETATION OF THE
AEROMAGNETIC ANOMALIE IN THE SOUTH EASTERN DESERT OF EGYPT
ASSIU
WERE ABLE TO GIVE AN INTERESTING AND VALUABLE INFORMATIONS ABOUT
ASSEM ELSAYED HADAD,
T:
1984 . THE TECTONIC SET UP OF THE AREA
The aim of the present study is to map in details this part of the Egyptian basement
Mohamed Mahmoud El-Taky
and to classify the different outcropping rock units especially the granites and
Mahmoud,
Qena : 1995 . Hammamat sediments.
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SUCCESSION ALONG THE RED SEA
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AGEOPHYSICAL STUDY ON THE AREA
LIES BETWEEN WADI ABU HAD AND WADI
ABU MARWA ON THE SOUTHESTERN
PART OF THE GULF OF SUEZ,A.R.E /

Ahmed,Ahmed
Moussa Mohamed .

Sohag,
Ahmed,Ahmed Moussa Mohamed  ؛Egypt : 2005 .
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A study on the earthquake mechanics around
the high dam lake Aswan,Egypt /

Hassib,Gaber Hassan Gaber Hassan Hassib,

812

Sohag
:
1996 .

the precambrian rocks exposed at wadi atalla area comprise an ultra basic
association,dokhan volcanics,fawakhir granite,hammamat felsites.these rock units are
dissected by sinstral strike-slip faults and shear zones running subpalalley and
diagonal to their major dimensions.
THE SCOPE OF THIS THESIS IS APPLICATION OF GEOPHIYSICAL TECHNIQUES
FOR ENGENEERING PURPOSES AND DELINEATING THE UDERGOUND WATER
AT NEW TIBA CITY,LOUXOR,EGYPT
The study area is located in upper egypt between the latitudes 26ْْ 12`N,and between
longitudes 32ْ 12`55`E(between Aswan and Naga-Hammadi}The present study is
concerned with the river nile sediments from quaternary untill the recent in this
area.These sediments were differentiated from older to younger into three
types,namely quaternary swdiments,banks sediments and islands sediments .
THE PRESENT STUDY MAKES USE OF QUALITATIVE AND QUANTITAVE
INTERPRETATIONS APPROACHES OF THE AEROMAGNETIC DATA OF SOUTH
EASTERN DESERT OF EGYPT .
the digitized and gridded aeromagnetic and gravity data of the study area has been
processed and enhanced using firstly fourier transformation and then applying various
filter techniques were some simple maps were prepared.
THE UPPER CRETACEOUS-LOWER TERTIARY SUCCESSION ALONG THE RED
SEA COASTAL AREA COMPRISES FROM BASE TO TOP AT THE QUSEIRSAFAGA AREA: THE NUBIA SANDSTONE,QUSEIR FORMATION ,DUWI
FORMATION ,DAKLALA FORMATION ,TARAWAN CHALK, ESNA FORMATION AND
THEBES FORMATION . AT ESH EL-MELLAHA RANGE IT INCLUDES FROM BASE
TO TOP: THE CRETACEOUS-PALEOZOIC SANDSTONE ,THE MATULLA
FORMATION ,THE SUDR CHALK ,THE TARAWAN CHALK ,THE ESNA
FORMATION AND THE THEBES FORMATION .
The present study aims to delineate the subsurface structural and tectonic framework
of the area to determine the basement tectonic features,which probably control the
above basement sedimentary cover and depth to the basement complex of the
investigated area to guide and assist in the planning of follow-on exploration efforts in
the selected locaality.The depth to the surface of the basement complex and to the
causative source bodies has been estimated using different techniques for agroup of
gravity and magnetic anmaly wich reveals that the mean depth to the surface of the
basement complex in places where the sedimentary cover is found ranging between
0.5 to 2.0km.The
depth to the source bodies was calculated using Euler deconvolution,Werner
deconvolution and analytical signal method to assist the proposes of modeling and
then 2&1/2D forward modeling was performed for two gravity and magnetic profiles to
calculate the depth,dip,densities and
magnetic susceptibilities of the causative body.
After the occurrence of the november 14,1981 earthquake 60km southwest of the high
dam with megnitude of 5.1, The area surrounding the northern part of Aswan lake
subjected to several detailed seismic investigation.One of these earthquakes and
seismic sources study.
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A GEOPHYSICAL STUDY ON AN
AREALYING TO THE SOUTHWEST OF
SOHAG CITY, ARAB REPUBLIC OF EGYPT /

Abu-deif,Abdel-baset
Mohamed .
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ABU DEIF MOHAMED ABU DEIF
FARGHALY,

THE AREA UNDER CONCIDRATION IS LOCATED AROUNED GABAL
MEATIQ,WEAST OF QUSEIR,EGYPT,COVERING ABOUT 650 KM2 IN THE
CRYSTALLINE BASEMENT ROCKS FROM LATITUDE 26 00 00TO 26 12 30 N.,AND
FROMLONGITUDE 33 36 00 TO33 55 00E.THIS AREA IS BOUNDED FROM THE
WESTBY WADI UM ESH EL ZARAQA AND WADI ABU MREIWA,AND FROM THE
EAST BY WADI BIR EL SEYALA TO THE EAST OF WADI MURR.THE SOUTHERN
ASSUI
SECTOR OF THIS AREA IS TRAVERSED BY THE QIFT-QUSEIR ASPHALT
T:
1992 . ROAD,WHEREAS THE NORTHERN ONE IS DISSECTED BY WADI SODMEIN

ASSRAN,HASSAN
MOHAMED

HASSAN MOHAMED ASSRAN ,
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wadi zeidun area which lies to the southeast of qena city is chosen for the present
environmental base line study aiming to delineate basic informations about the locality
wich are necessary for its development and planning for establishing new agricultural
and industrial settlements in qena governorate.
THE PRESENT STUDY DEALS MAINLY WITH DETERMINING OF SUBSURFACE
GEOLOGY AND STRUCTURE,IN AN AREA LYING TO THE SOUTHWEST OF
SOHAGE CITY DELINEATED BETWEEN THE LATITUDES 26 20-N AND 26 35-N
,AND THE LONGITUDES 31 30-E AND 31 45-E,PARTICULARLY THOSS OF
ECONOMIC INTEREST, AS WELL AS THE STATISTICAL ANALYSIS OF THE
GEOTECTONIC ELEMENTONIC ELEMENTS IN THE AREA UNDER STUDY AND
PROBABLY NORTHERN AFRICA CONTINENT. THUS,CRITICAL ANALYSIS OF
THE OBSERVED GRAVITY AND MAGNETIC ANOMALY MAPS,WHICH HAVE BEEN
OBTAINED BY CARRYING OUT FIELD SURVEYS USING GRAVIMETER AND
PROTON MAGNETOMETER INSTRUMENTS,IS PERFORMED .

ENVIRONMENTAL GEOLOGY AND
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TECTONIC EVOLUTION OF THE MEATIO
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ON GEBEL EL SHAALUL AREA,CENTRAL
EASTREN DESERT OF EGYPT
APPLICATION OF NEW SEISMIC
EXPLORATION CONCEPTS FOR
STRUCTURAL AND STRATIGRAPHIC
INTERPRETATION FOR ABU QIR
OFFSHORE AREA-EGYPT
GEOLOGICAL STUDIES OF THE BASEMENT
ROCKS-SEDIMENTARY COVER CONTACT
BETWEEN WADI MUEELHA AND WADI
BEIZAH EASTERN DESERT,EGYPT /
ARCHAEOMAGNETIC STUDIES FOR SOME
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BENTHONIC FORAMINIFERA AND BIOSTRA
TIGRAPHY OF THE UPPER CRETACEOUSLOWER TERTIARY SUCCESSION ALONG
THE RED SEA COASTAL AREA,EGYPT /
Geological studies and petroleum potential of
eastern Qattara depression,Western
desert,Egypt /
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palynological studies on the subsurface
rocks,north western desert,egypt /

Atef Abd el-Hamied A.A Elattaar ,

QENA
:

ASWA
THE INVESTIGATED GEBEL EL SHALUL AREA LIES IN THE CENTRAL EASTERN
N:
2000 . DESERT OF EYGPT BETWEEN LATITUDES
THE FOLLOWING STUDY INCLUDES THE APPLICATION OF SOME NEW
GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL METHODS TO DELINEATE THE SUBSURFACE
STRUCTURAL AND STRATIGRAPHIC FEATURES AS WELL AS STUDY OF THE
SUBSURFACE GEOLOGY OF ABU QIR OFFSHORE AREA AND THEIR
qena : 2005 . IMPLICATIONS FOR HYDROCARBON ENTRAPMENTS
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Sohag
;
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the present work deals with the study of the geology of the contactzone between the
basement rocks and the nubian sandstone.the contact zone within this area is the
most favourable place in the eqstern desert where the volcanic rocks occur along the
contact with more or less well preserved weathering crust.
The present study tries to excute some comparisons between different geophysical
methods such as archaeomagnetism, radiocarbon, and thermoluminescence
The main aim of this research is to study of systematic and taxonmic revision of
echinoids and the areal and vertical distributions of these echinoids in the studied
sections,in order to arrive at the most reliable biostratiigraphic scheme and their
biogeographic distribution inside and outside of Egypt .
THE NUBIA GROUP IN THE AREA BETWEEN QENA AND IDFU,IN THE WEST,AND
THE BASEMENT RANGE ,IN THE EAST ,IS DIVISIBLE INTO A DOMINANTLY
SANDSTONE UNIT BELOW AND A SHALE-SAND UNIT ABOVE .

THE PRESENT STUDY DEALS WITH THE INTERPRETATION OF THE AVILABLE
VERTICAL ELECTRICAL SOUNDINGS AND ANALYSIS OF THE GIVEN WELL LOG
DATA (CRESISTIVITY,SELF-POTENTIAL AND GAMMA RAY )AND THE AVAILABLE
Qena : 1995 . HYDROGEOLOGICAL AND HYDROCHEMICAL DATA WITHIN THE STUDY AREA.
THE PRESENT THESIS IS CONCERNED WITH STUDYING THE PETROLOGY AND
GEOCHEMISTRY OF THE BASEMENT ROCKS IN WADI SHIBAN AREA.THIS AREA
CONSTITUTES A SMALL PART OF THE SOUTH EAST TAIZ SET BLOCK
CROPPING OUT IN SOUTHWESTERN YEMEN AS AN EXTENSION OF ABAS
CONTINENTAL TERRANE WINDELY ET AL.1996.IT LIES ABOUT 45 KM
ASSIU
SOUTHEAST OF TAIZ AND IS BOUNDED BY LATITUDES 13 19 55 AND 13 23 10
T:
2006 . N,AND LONGITUDES 44 11 35 AND 44 13 40 E

IN ORDER TO STUDY THE BENTHONIC FORAMINIFERAL BIOSTRARIGRAPHY
MOHAMED,MOHAMED,YOUSSEF QENA
OF THE UPPER CRETACEOUS-LOWER TERTIARY SUCCESSION OF THE RED
,ALI ؛
:
1995 . SEA COASTAL AREA,SIX STRATIGRAPHIC SECTIONS WERE STUDIED.
Mohamed Mohamady Shhab ElDin ,

Aswan
The present work deals with geologyand hydrocarbon potentiality of the Abu Gharadig
:
1996 . Basin. Data of twenty wells,drilled in this basin,were evaluated.
in the present investigation,a palynological study of the sporomorphs(spores and
pollen) and dinoflagellate cysts is carried out on the cretaceous as well as the
uppermost jurassic sequences in two selected boreholes drilled at the northern part of
qena : 1990 . the western desert of egypt
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N:
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THE PRESENT STUDY DEALS WITH THE SEDIMENTARY COVER OF THE UPPER
CRETACEOUS-NEOGENE SUCCESSION,IN ADDITION TO THE QUATERNARY
SEDIMENTS OF WADI EL-DAKHAL-AND THE SURROUNDING AREAS BETWEEN
RAS GHARIB AND SOUTH GALALA PLATEAU THESTUDY AREA EXTENDS FOR
ABOUT 60 KM ONSHORE IN THE WESTERN SIDE OF THE GULF OF SUZE
BETWEEN LONGITUDES 32 20 AND 32 50 EAST AND LATITUDES 28 30 AND 28
55 NORTH,COVERING A TOTAL AREA OF ABOUT 2000 SQ KM THE STUDY AREA
HAS BEEN CHOSEN AS A MID-AREA BETWEEN SOUTHERN GALALA IN THE
NORTH AND WADI EL-TARFA IN THE SOUTH
WADI KARIEM AREA LIES TO THE THOUTH WEST OF QUSEIR AT THE RED SEA
HILLS IN THE CENTERAL EAS TERN DESERT OF EGYPT COVERING AN AREA
OF ABOUT 250 KM.
THE PRESENT THESIS DEALS WITH THE GEOLOGY AND GEOCHEMISTRY OF
ABU FARAYED GRANITOID AND ITS ENVIRON.THE STUDIED AREA LIES
BETWEEN LATITUDES 23 19`4 AND 23 42`34 N AND LONGITUDES 35 11 AND 35
30 E .THE ROCK UNITS THAT EXPOSED IN THE AREA ARE INFRACRUSTAL
ROCKS OLDEST,OPHIOLITIC MELANGE INTRUSIVE ROCKS AND POST GRANITE
DYKES YOUNGEST
INTERSTING RESULTS HAVE BEEN EXPLORED FROM THE COMBINED
ANALYSIS OF THE VARIOUS GEOPHYSICAL DATA(AEROMAGNETIC AND
AERORADIOMETRIC) BESIDE THE AID OF SURFACE GEOLOGY OF THE AREA
UNDER STUDY
THE PRESENT WORK AIMED TO PROVIDE ADETAILED SUBSURFACE
GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL PICTURES ON ABU QIR OFFSHORE AREA
BASED ON THE INFORMATION DERIVED FROM WELL DATA AND SEISMIC
SURVEYS AS WELL AS PUBLISHED AND NON PUBLISHED REPORTS THAT HAD
BEEN CARRIED OUT IN ABU QIR OFFSHORE AREA .
THE STUDY AREA IS SITUDESD IN THE CENTRAL PART OF THE EASTERN
DESERT OF EGYPT IT EEXTENDS FROM THE RED SEA TO THE NILE RIVER
AND IS BOUNDED BETWEEN LATITUDES 26 30 & 27 30 N LONGITTUDE 31 00 &
34 00 E THE SUGGESTED SOHAG-HURGHADA ROAD OF ABOUT 220 KM
LENGTH IS A VERY VITAL TRAFFIC ARTERY CROSSING THE EASTERN DESERT
AND LINKING THE RIVER NILE AT SOHAG CITY TO THE RED SEA AT
HURGHADA CITY THE REGINAL GEOLOGICAL AND STRUTUAL
STUDIES,REMOTE SENSING TECHNIQUES AND GIS APPLICATIONS ARE
APPLIED FOR THE DESIGN PURPOSE ALONG THE PROPOSED DESERT ROAD
AND SETTLEMENT
THE PRESENT THESIS DEALS WITH THE LITHOSTRATIGRAPHY,THE
BIOSTRATIGRAPHY,THE SYSTEMATIC PALEONTOLOGY AND THE
PALEOECOLOGY OF THE UPPER CRETACEOUS SUBCROPS IN TWO WELLS,IN
THE NORTHERN PART OF THE WESTERN DESERT,EGYPT
Due to the important role of the Nile River in the development of the old Egyptian
civilization,numerous scholars contributed much to the study of the neogene and
quaternary Nile basin depsits in order to understand the geological history of the
river.Although various studdies were carried out on the Nile basin depositits,no clear
picture about its geological evolution has been yet established.
THE MAIN TARGET OF THIS WORK IS TO DELINEATE THE STRUCTURAL
FRAMEWORK OF THE AREA,ILLUSTRATE THE RLE OF THE SEPARATION
METHODS IN THE RESOLUTION OF THE MULTI SOURCES MAGNETIC
IMPLICATIONS OF THE AREA AND ESTABLISH THE ROLE OF THESE
STRUCTURES IN CONTROLLING THE DISTRIBUTION OF MINERALIZATION IN
THE STUDY AREA

madkour,hashem
abbas mohamed .

madkour,hashem abbas mohamed
recently,there has been a increase in interest in the red sea and its marine life,but
؛
qena : 2004 . most of the publications about it remain on ageneral level .
A-the stratigraphy of seven deep-sea wells drilled in the offshore of the egyptian
sector of the red sea has shown that the northern part of red sea is underlain by a
Jammam,Mohamed
Sohag
miocene sequence comparable in lithologies,thicknesses and faunal content to those
Ahmed
Mohamed Ahmed Jammam
:
1996 . known in the southern and southwestern gulf of suez.
The ABU SHIGIELI area lies on the western margin of the RED SEA and consists
mainly of aseries of half grabens alt-ernative with horsts.
from east to west ,they are:GABAL GASUS rift block (GRB)Abu Shigieli
QENA,
horst(ASH),UM Huetat rift block (HRB)Abu Gawa horst (AGH)Gabal Wassif rift block
Mahmoud,Soliman
Soliman Abu ELAtta Abd Allah
EGYP
Abu ELAtta Abd Allah Mahmoud,
T:
2003 . (WRB)AND GABAL AQarib horst (GAH).

THE TECTONIC EVOLUTION OF THE
BASEMENT ROCKS AROUND WADI ABU
SHIGIELI,CENTERAL EASTERN
DESERT,EGYPT /
GEOLOGY,PETROGRAPHY,GEOCHEMISTR
Y AND RADIOACTIVITY OF KADABORA
AHMED,ABU EL
DISTRICT,CENTRAL EASTERN DESERT OF FETOUH ABDEL
EGYPT /
RAOUF

THE INVESTIGATED KADABORA AREA LIES IN THE CENTRAL EASTERN
ABU EL FETOUH ABDEL RAOUF ASWA
DESERT OF EGYPT BETWEEN LATITUDES 25 24 AND 25 37 N AND
AHMED,
N:
2002 . LONGITUDES 34 18 AND 34 35 E,COVERING APPROXIMATELY 900 KM

842

9377186

843

9377188

GEOCHEMICAL EXPLORATION FOR THE
GOLD HAIMUR AREA,WADI ALLAQI,SOUTH
EASTERN DESERTR,EGYPT /
geology,geochemistry and petrogenesis of the
pan-african plutonic igneous rocks in wadi um
gheig,central eastern desert,egypt /
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Endoscopic Treatment of Ureteral Stones

9378206

Evaluation of the efficacy of postoperative non- Ramadan, Raafat
invasive cpap in postanesthetic hypoxemia /
Ahmed Salem.

845

846

9378247

تفسٌر البحر المحٌط ألبى حٌان االندلسى من قوله تعالى ‖لٌس
‖ البر‖إلى قوله تعالى ‖تلك الرسل

850

9378574

The role of Holmium-Yag Laser in Endoscopic
treatment of Ureteral strictures /
PALYNOLOGICAL STUDIES ON SOME
SUBSURFACE SEDIMENTS OF JURASSIC
AND CRETACEOUS IN THE NORTHERN
PART OF THE WESTERN DESERT,EGYPT /
Spline collocation methods for the solution of
differential algebraic equations=
SEDIMENTOLOGICAL AND GEOCHEMICAL
STUDIES ON THE DUWI AND QUSEIR
FORMATIONS FROM ABU TARTUR AND
TENEIDA,WESTERN DESERT /

851

9378611

Transport properties of some bi-based alloys=
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9378627

853

9378655
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9378710
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9378268
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9378519

849

9378524

855

9378724

856

9378729

857

9378810

858

9378901

859

860

Beneficiation of Kaolinite ore and Its utilization
in Industrial Applications=
دراسة آثارٌة للنقوش الكتابٌة الباقٌة بمصر العلٌا منذ بداٌة الفتح
-641/ه1318-21(اإلسبلمى حتى نهاٌة القرن التاسع عشر
)م1900
Histopathological and histochemical effects of
heroin on liver of the white rat=
THE CHEMICAL MONITORING OF SOME
ELEMENTAL AND NON-ELEMENTAL
CONTENTS FOR SOME BAKED AND
MANUFACTURED FOODS FOR KIDS /

DARWISH,MOHAME MOHAMED ABDLLAH GAD
D ABDLLAH GAD
DARWISH,

ASWA
N:
2000 .

youssuf,taha
mohamed amron .

youssuf,taha mohamed amron ؛

qena :

Soliman,Mohammed
Mahmoud.

Mohammed Mahmoud Soliman,

Sohag: 1996 .

Raafat Ahmed Salem Ramadan ,

Sohag
:
2004 .

 جمال محمد محمد، نصر
جمال محمد محمد نصر
Saad El Dien, Wael
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Dien.
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MOHAMED
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elsanousy hussien
El-sayed elsanousy hussien Diab

قنا

2004

1997

THE PRESENT STUDY DEALS WITH THE GEOLOGY,STRUCTURAL SETTING
AND FEATURES,PETROGRAPHY,MINERALOGY OF GOLD-BEARING QUARTZ
VEINS AND VEINLETS AS WELL AS GEOCHEMICAL EXPLORATION FOR GOLD
IN HAIMUR AREA THIS AREA IS LOCATED IN WADI ALLAQI,SOUTHWESTERN
PART OF THE EASTERN DESERT OF EGYPT IT INCLUDES AN AVCIENT GOLD
MINE,LOCATED AT THE INTERSECTION OF LATITUDE 22 38 20 N AND
LONGITUDE 33 17 40 E THE AREA UNDER INVESTIGATION IS DRAINED BY
WADI ALLAQI TRENDING N W-S E DIRECTION,AND WADI HAIMUR WHICH
STRIKES ALONG A NEARLY NE-SW DIRECTION AND THEIR TRIBUTARIES THE
AREA IS COVERD BY PRECAMBRAIN BASEMENT ROCKS,WHICH INCLUDES
THREE MAIN ROCK UNITS
the um gheig area is located in the central eastern desert of egypt.most authors
consider that the investigated area is part of the nubian shield,whichis subdivided into
an infrastructural unit and asuprastructural unit .
 مرٌضا ٌعانون من وجود حصوات بالحالب150 ٌوجد بالرسالة ملخص باللؽة العربٌة ٌحتوى على (اشتملت هذه الدراسة
.باحجام وأعداد مختلفة وذلك باستخدام المنظار الجراحى
-ولقد وجدنا أن عبلج حصوات الحالب باستخدام المنظاز الصلب له نتابج مرضٌة حٌث أنه ٌتم بسرعة ودقة فى وجود
ووجد أٌضا ان المتابعة. وهو مناسب تماما لعبلج الحصوات الموجودة بالجزء االسفل من الحالب. المهارة البلزمة لذلك
 مع إجراء الفحوصات المعملٌة واالشعة ؼٌر الزمة ألن المتاخرة كانت قلٌلة جدا وذلك,الروتٌنٌة للمرضى لفترات طوٌلة
مقارنة بالمضاعفات التى تسببها الجراحة المفتوحة.
The aim of this work is to evaluate the efficacy of postoperative non-invasive CPAP
via boussignac device in postanesthetic hypoxemia due to the development of
atelectasis under general anesthesia.
تتناول الرسالة
المصادر التى اعتمد علٌها أبوحٌان فى تفسٌره ومنهجه فى اعراب القرآن ومذهبه النحوى من خبلل من الجزء المحقق من
تفسٌر البحر المحٌط موقفه من القراءات القرآنٌةوموقفه من السماع والقٌاس وموقفه من الزمخشرى وابن عقبه واتجاه أبى
.حٌان إلى التفسٌر بالرأى

Sohag
Surgical correction of ureteral strictures had been the only available treatment before
:
2004 . endourologic techniques were developed.
IN THE PRESENT STUDY,A PALYNOLOGICAL INVESTIGATION OF
SPOROMORPHS AND DINOFLAGELLATE CYSTS OF THE JURASSIC AND
1998 . CRETACEOUS SEQUENCES IN THREE WELLS WERE ANALYZED.
SOHA
G

2001 The aim goal of this thesis, is to present some methods for solving DAE`s.

THE PRESENT WORK WAS INITIATED IN ORDER TO SHED MORE LIGHT ON
ASSIU
THE GEOLOGY OF THE UPPER CRETACEOUS DEPOSITS IN THE TENEDIDA
NASHAAT ATTIA HONEIN,
T:
1993 . AND ABU-TARTUR AREAS,WESTERN DESERT
The current-voltage characteristics ,the d.c electrical conductivity,and the
Ali , Ahmed
SOHA
thermoelectric power of different compositions based on the system Bi10-x Se70
mahmoud khalil
Ahmed mahmoud khalil Ali
G
1998 Ge20 CUx with 0>x>5 at..
the thesis constructs in general,of three main chapters.the first chapter includes
Ahmed , Yehia
ASWA
introduction and aim ofinvestigion.in the second chapter,the expermental part is
desouky
Yehia desouky Ahmed
N
1998 given.the third chapter includes the results and discusion
وإن كان بعض النصوص فى بعض المناز الخاصة،لقد أكدت الدراسة على شٌوع استخدام اللؽة العربٌة على النصوص
 أمٌن محمد أمٌن، طربوش
بامسٌحٌن كتب النص وبجانبه النص باللؽة القبطٌة كما اوضحت الدراسة انتشار نصوص التجدٌد بكثرة فى المنطقة وعلى
حسٌن
أمٌن محمد أمٌن حسٌن طربوش
 قنا2002
.العمابر المدنٌة
It is known that ,narcotic addiction have become aserious international problem
Awad alla , Eatemad
ASWA
deeply affecting the world-wide communities from the health,social and economic
ahmed
Eatemad ahmed Awad alla
N
2001 points of view.
HONEIN,NASHAAT
ATTIA

THE PRESENCE OF TOXIC ELEMENTS IN KID`S FOOD E.G.,POTATO
Aswan
CHIPS,CARATE,BISCUITS,AS WELL AS CAKES MAY CAUSE HEALTH PROBLEMS
:
2004 . FOR CHILDREN
الرقابة،تتناول الرسالة موضوع الرقابة القضابٌة على مبلءمة القرارت اإلدارٌة من خبلل أسباب القرار اإلدارى
ثروت عبدالعال أحمد
 أسٌوط1992
.الرقابة الصرٌحة،الضمنٌة

.EL SAID, SAFAA EL- SAFAA EL-NAHAS ABAS EL
NAHAS ABAS
SAID ,

/الرقابة القضابٌة على مبلءمة القرارات اإلدارٌة
.  ثروت عبد العال، أحمد
Geochemical and structural evolution of the
late pan-african hammamat sediments, wadi
Khaleal , farrage
kariem area, central eastern desert,egypt=
mohammed
Farrage mohammed Khaleal

QENA

MOHAMED,ASHRAF
NAZMY
ASHRAF NAZMY MOHAMED,

9378902

PALYNOLOGICAL STUDIES ON SOME
PLIOCENE SEDIMENTARY ROCKS OF THE
DELTA,EGYPT /
PALEONTOLOGICAL AND
SEDIMENTOLOGICAL STUDIES ON THE
LATE CRETACEOUS-EARLY TERTIARY
SUCCESSION AT WADI ABU GHURRAGABAL EL KADDAB STRETCH,SOUTH
WESTERN DESERT,EGYPT /

Wadi kariem area lies to the southwest of quseir at the red sea hills in the central
2001 eastern desert CED of egypt covering an area of about 250Km2(fig.1.
IN THE PRESENT THESIS,A PALYNOLOGICAL INVESTIGATION OF THE
SPOROMORPHS(POLLEN GRAINS AND SPORES)IS CARRIED OUT ON THE
PLIOCENE SEQUENCES IN FIVE SELECTED BOREHOLES DIRLLED BY THE
ASSUI
PETROLEUM SOCIETIES IN THE NILE DELTA OF EGYPT AT DIFFERENT
T:
1993 . LOCALITIES

TANTAWI,ABDEL
AZIZ ABDEL RAZIK
MOHAMED

ABDEL AZIZ ABDEL RAZIK
MOHAMED TANTAWI,

THE STUDIED AREA CROPS OUT ALONG THE SCARP FACE OF THE PLATEAU
ASSIU
BETWEEN GABAL EL KADDAB IN THE SOUTH(LAT. 32ْ 40` N}and waid abu ghurra
T:
1994 . in the north {Lat. 24ْ 31` N} (fig. 1}.

9378924

PREPERATION AND STUDY OF THE
PHYSICAL PROPERTIES OF CUGASE2 AND MOSTAFA, FATMA
AGINS2 SEMICONDUCTOR COMPOUNDS / SAAD GAMI .

FATMA SAAD GAMI MOSTAFA ,

in the last fifty years semiconductor compounds play an important role in technological
Qena : 2006 . development because of their attactive characteristics

Comparison between child-pugh and mayo
end stage liver disease scoring systems in
predicting one-year prognosis in patients with
liver cirrhosis=

9378940

862

9378960

863

9378965

864

9379064

865

9379104

Ecology of Medicinal Plants

.  سعد عبد الكرٌم، شهاب
،  سعد عبد الكرٌم شهاب: سوهاج
Kanadal , Hanaa Ali
ASWA
HAssan
Hanaa Ali HAssan Kanadal
N

9379120

(GEOPHYSICAL( MAINLY SEISMIC
INVESTIGATIONS WITH ENVIRONMENTAL
ASSESSMENT ON RAS QATTARA AREA
AND VICINITIES,NORTH WESTERN
DESERT,EGYPT /

ABUDEIF,ABDELBAS ABDELBASET MOHAMED
ET MOHAMED
ABUDEIF,

867

9379136

GROUNDWATER RESOURES EVALUTION
OF ASSIUT GOVERNMENT /

EL MILIGY,EMAN
MOHAMED
MOHMOUD

868

9379138

869

9379149

870

9379151

871

9379159

872

9379160

873

9379162

874

9379171

866

875

876

Ali ,wael ezzat

SOHA
G

861

wael ezzat Ali

دراسة اسلوبٌة:شعر ابن زٌدون
 إٌمان فاروق، عبد هللا
إٌمان فاروق عبدهللا
قنا
Geological comparison on some selected
older and younger granitoid rocks, eastren
.Moubark , Karem
desert,egypt
Mohamed
Karem Mohamed Moubark
QENA

: عمارة بلدة القصر بالواحات الداخلة

. منى محمد شحات، محمود

SOHA
G:

EMAN MOHAMED MOHMOUD EL ASSIU
MILIGY,
T:

9379173

/ البنٌة اإلٌقاعٌة فى شعر نازك المبلبكة
Geological studies of the basement Rockssedimentary cover contact between wadi
mueilha and Wadi Beizah Eastren
Desert,Egypt /
Role of arthoscopy in management of painful
undiagnosed knee problems=
GEOPHYSICAL STUDIES ON GEOLOGICAL
AND ENVIRONMENTAL HAZARDS AT ABUSIMBIL REGION /
MINERALOGICAL,GEOCHEMICAL AND
SEDIMENTOLOGICAL STUDIES ON THE
OLIGOCENE?-NEOGENE RIFT SILICILASTIC
SEDIMENTS,SAFAGA-UM GHEIG
DISTRICT,RED SEA,EGYPT /
جامع اإلمام الهادى الى الحق والمنشآت المعمارٌة الملحقة به فى
: مدٌنة صعدة بالٌمن
The relative cohomology bof some classes of
operator algebras=
The value of fetal fibronectin detection in
cervical and vaginal secretions in early
diagnosis and prediction of the outcome of
pretem labor =

، منى محمد شحات محمود

9379174

GEOLOGY, PARTOLOGY AND
RADIOACTIVITY OF THE BASEMENT
ROCKS OF ABU MARAW AREA,
SOUTHEASTERN DESERT, EGYPT /

ELAFANDY,ADEL.HAS
SAN
ADEL.HASSAN EL-AFANDY,

GEOMORPHOLOGICAL AND
SEDIMENTOLOGICAL STUDIES ON
PLIOCENE-QUATERNARY ALLUVIAL
FANS,SOUTH MARSA ALAM,RED

AHMED,ABU EL
HAGGAG NASR EL

: قنا

over aperiod of decades, alarge number of prognostic models have been developed
2005 for liver cirrhosis.
ثم اتقل للحدٌث عن نشاته وحبه لوالدة وسجنه، تحدث أوال عن عصر ابن زٌدون من الناجٌة السٌاسٌة واالجتماعٌة والعقلٌة
ثم تناول دٌوانه وأهم األؼراض الشعرٌة التى دارت حدٌثا حولها أشعاره وتحدث عن،وعبلقته ببنى جهور وبنى عباد
2003
.شاعرٌته ومكانته وتؤثٌره فى العرب وؼٌر العرب
the area under investigation is located in the pan-African basement of central eastren
desert.it covers an area about 600km of the basement complex and is bounded by the
2005 following co-ordinates:longitude 33 15:33 30 E and latitude 26 20:26 45N
كما أوضحت الدراسة إن اطبلق اسم القصر على البلد.اتجهت الدراسة الى العمارة التقلٌدٌة لبلدة القصر بالواحات الداخلة
عربى وربما منذ بداٌة العصر اإلسبلمى وأنة كا للقصر مكانتها المرموقة حٌث اتخذت عاصمة للواحات الداخلة فترة من
1997 .
.الزمن
this investigation embraces ecological and phytochemical studies on the desert
1999 medicinal plant Solenostemma argel-delil-hayne,family Asclepiadaceae
THE STUDIED AREA LIES BETWEEN THE LATITUDES 29 30,N AND 30 30,N AND
THE LONGITUDES 27 00,E AND 28 00 E,COVERING A SURFACE AREA OF
ABOUT 5718.75 SQUARE KM,RAS QATTARA AREA,NORTHERN WESTERN
DESERT,EGYPT
THE PRESENT THESIS IS DEVOTED FOR THE TREATMENT AND
INTERPRETATION OF THE TOTAL INTENSITY AEROMAGNETIC DATA,IN
RELATION TO THE DEEP-SEATED GEOLOGIC IMPLICATIONS OF THE
BASEMENT COMPLEX AND THE NEIGHBORING PART OF THE OVERLYING
SEDIMENTARY SECTION.THIS INVOLVES THE OUTLINING OF THE BASEMENT
CONFIGURATION WITH REGARD TO THE INHERITED LITHOLOGIC AND
2001 STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE OLDER AND YOUNGER ROCKS
THE EASIEST AND MOST CONVENIET WAY TO MEET THE PUBLIC DEMAND
FOR WATER IN THE AREA EXTENDED ALONG THE NILE VALLEY IS TO
UTILIZESUR WATER RESOURCES FUTURE WATER DEMONDS FOR LAND
RECLAMATION OF THE DESERT FRINGES AROUND THE NILE FLOOD PLAIN
,FOR AGRICULTURE EXPANSION IN THE DESERT WADIS COVERDBY
THICKSOIL AND FOR SUPPLYING THE INDUSRIAL FACTORIES CONSTRUCTED
IN REMOTE AREAS FAR FROM THE DOMESTIC NETWORK ARE GOOD
REASONS FOR THE EXPLORATION EVALUTION AND MANAGMENT OF
GROUNDWATER RESOURES IN ASSIUT GOVERNMENT WHICH IS THE MAIN
2004 . OBJECTIVE OF THE PRESENT STUDY
االٌقاع،تتناول الرسالة موضوع البنٌة اإلٌقاعٌة فى شعر نازك المبلبكة وتناولتها من خبلل االٌقاع الصوتى الداللى
1998 .
.االٌقاع العروضىوتناولت معجم االلفاظ النازكٌة،االٌقاع النبرى،الكمى

Wazery, Mohammed
Abdel Shafy.
Mohammed Abdel Shafy Wazery , Qena : 2001 .
Hefny, abd el magied
SOHA
bakry
Abd el magied bakry Hefny
G
1997
EBRAHEEM,MOHAM MOHAMMED OSMAN
MED OSMAN
EBRAHEEM,

SALEM,MAHMOUD
AHMED ESSA .

SALEM,MAHMOUD AHMED
ESSA ؛

The present work deals with the study of the geology of the contact zone between the
basement rocks and the nubian sandstone.
This study was carried out to evaluate the diagnostic and therapeutic aspects of
arthroscopy in cases of painfull undiagnosed knee problems

GEOPHYSICAL STUDIES ON GEOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL HAZARDS AT
assuit : 2004 . ABU-SIMBIL REGION
IN THE PRESENT STUDY THE PETROGRAPHY,DIAGENESIS,MINERALOGY AND
GEOCHEMISTRY OF THE OLIGOCENE?-NEOGENE RIFT SILICICLASTIC
SEDIMENTARY ROCKS(SANDSTONES AND MUDSTONES) IN THE AREA
ASSIU
BETWEEN SAFAGA AND UM GHEIG,RED SEA COAST,EGYPT HAVE BEEN
T:
2000 . TACKLED .

.إبراهٌم أحمد محمد، مطاوع
، إبراهٌم أحمد محمد مطاوع
:  قنا2000 .
.تتناول الرسالة دراسة جامع اإلمام الهادى الى الحق والمنشآت المعمارٌة الملحقة بدراسة أثرٌة معمارٌة مقارنة
Mohamed , Adel
ASWA
in this thesis we are interested in relative dihedral-co-homology of pure -operatorAbed El-fahim
Adel Abed El-fahim Mohamed
N
1997 algebra

Fouad, tarek ahmed
mahmoud

Tarek ahmed mahmoud Fouad

ABU EL HAGGAG NASR EL

The present study was done to determined whether the presence of fetal fibronectin in
cervicovaginal secretions of woman at high -risk of preterm labor can predict the
2000 occurrence of preterm delivery.
THE EGYPTIAN SHIELD COMPRISES METASEDIMENTARY, META-VOLCANIC
,AND OPHIOLITIC ROCK ASSEMBLAGES THAT EVOLVED IN ISLAND ARC,BACK
ARC AND OCEANIC SETTINGS.THESE ASSEMBLAGES WERE EPISODICALLY
ASWA
DEFORMED, INTRUDED ANDMETAMORPHOSED TOGETHER DURING THE PANN:
1994 . AFRICAN OROGENY.
THE PRESENT WORK DESCRIBES IN DETAIL AND EXAMINES THE GEOLOGICAL
FEATURES,GEMORPHOLOGICAL SETTINGS,LITHOLOGICAL,SEDIMENTLOGICAL
AND MINERALOGICAL ASPECTS OF THE PLIOCENE QUATENARY ALLUVIAL
FANS RECORDED IN THE AREA SOUTH MARSA ALAM WITH THIER EVALUTION
FOR CONCRETE,ROAD CONSTRUCTION,DECORATION STONES,TO
PROSPECTING FOR GOLD IN THE FAN TERRACES AND AS A RAW MATERIAL
FOR CERAMIC INDUSTRY.
SOHA
G

QENA
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9379178

9379182

GEOMORPHOLOGICAL AND
SEDIMENTOLOGICAL STUDIES ON
PLIOCENE-QUATERNARY ALLUVIAL
FANS,SOUTH MARSA ALAM,RED
SEA,EGYPT /

AHMED,ABU EL
HAGGAG NASR EL
DEEN

A Study about the characteristic of the selismic
activity at Kalabsha Area and Aswan
Mohamed,Haggag
reservoir,Aswan /
Hamed

879

9379188

880

9379190

881

9379193

المنهج العلمى لترشٌد وظٌفتى تخطٌط ورقابة التكالٌؾ فى ظل نظام
/محاسبة المسبولٌة بالتطبٌق على قطاع التشٌٌد والبناء فى مدن القناة
Acohort study of growth patterns of preschool
children in sohag=
Inference and prediction for Rayleigh
progressively censored data

882

9379196

-شخصٌه-معوقات األداء اإلعبلمى للصحفٌات المصرٌات(مهنٌه
)إجتماعٌة

ABU EL HAGGAG NASR EL
DEEN AHMED,

THE STUDY AREA IS LOCATED IN THE CENTRAL EASTERN DESERT OF EGYPT
AND LIES WITHIN THE CATCHMENTS AREA OF THE RED SEA.IT IS LIMITED
FROM THE EAST BYTHE RED SEA AND FROM THE WEST BY THE BASEMENT
COMPLEX AND IS BOUNDED BY LATITUDES 24 00 00 N AND 35 40 00 E.IT
COVERS AN ELONGATE AREA OF ABOUT 6000KM RUNNING PARALLEL TO THE
QENA
:
2001 . REGIONAL TREND OF THE RED SEA

Haggag Hamed Mohamed,

In the present study the seismological situation as well as some of the general
characteristics of this seismic activity and its behavior with regard to the Aswan
reservoir water level was investigated.The geological study of the area has indicated
the presence of two sets of faults across the study areav striking in north south and
east west direction and that the east west set includes the most active fault in the area
Qena : 1997 . {Kalabsha fault}and to which the famous earthquake of Nov.14,1981 is attributed.

،السٌد عباس السٌد حسن
Mohammed , eman
abdel -baset
Hassan , salah AbdEl-hafiz Al-sagheer
 نجبلء محمود، أبو سمره
. عثمان

STRATIGRAPHICAL AND
SEDIMENTOLOGICAL STUDIES ON THE
MAASTRICHTIAN-PALEOCENE SEQUENCE
OF THE AREA BETWEEN GEBEL EL-BARQA
AND DUNGUL,SOUTH WESTERN
SHABAN,MOHAMME
DESERT,EGYPT /
D SAYED SAYED

Eman abdel -baset Mohammed
salah Abd-El-hafiz Al-sagheer
Hassan

1988 ،

أن نظام محاسبة المسبولٌة لٌس حدٌث العهد وأن كان لم ٌإخذ باالهتمام والدراسة االمنذ الحرب:لقد خلص الباحث الى ما ٌلى
.العالمٌة الثانٌة نتٌجة لتطور الفكر المحاسبى االدارى

ASSIU
T
SOHA
G

1996 This cohort study is acommunity based,started september 1994till june 1995.
themain purpose of this thesis is to obtain statistical estimation and prediction for the
2004 rayleigh model based on progressively type-11right censored data
تتناول الرسالة إشارة لظروؾ المجتمع العربى باعتبارة المعوق االول أمام المرأة العربٌة ومن هذه المعوقات االمٌة والعادات
 وعن المعوقات التى تقؾ فى طرٌق المراة العربٌة فى المجال اإلعبلمى.والتقالٌد التى فرضت على المرأة عنوة واقتدار
نجبلء محمود عثمان أبوسمرة
 أسٌوط1995
... عدم االستمرارٌة اإلحباط، العربى مثل الجهل
THE PRESENT STUDY DEALS WITH THE STRATIGRAPHY AND
SEDIMENTOLOGY OF THE AREA WEST OF ASWAN SOUTH WESTERN DESERT
OF EGYPT IN BETWEEN THE LONGITUDES 31 30 E AND THE LATITUDES 23 20
AND 24 20 N,FIG
1-IT IS BASED ON SIX COLUMNAR SECTIONS LOCATED AT GEBEL EL BARQE
GEBEL ABU DOMI KURKUR OASIS WADI EL SANA NORTH OF BARQ EL SAHAB
AND DUNGUL OASIS LOCALITIES THE SECTIONS WERE MEASURED AND
DESCRIBBED IN DETAIL AND THE MACROFOSSILS AND ROCK SAMPLES WERE
MOHAMMED SAYED SAYED
ASSIU
SHABAN,
T:
2002 . COLLECTED
إن رجال:أنة منذ فتوى التبػ ومرورا بالثورة الدستورٌة كانت كل الموشرات تإكد على حقٌقة واحدة تقول-1:ومن أهم انتابج
الدٌن كانوا قادمون للحكم
2-ً إنما هو نموذج فرٌد ف1989 إن دستور الجمهورٌة فً إٌران والتعدٌبلت التً جرت علٌة فً العام
،مدحت أحمد حماد إبراهٌم
1995 . واالٌدٌولوجٌة التً ٌرتكن وٌقوم علٌها،طبٌعته.
The aim of the present work is to study the effect of different storage condition as
SOHA
different storage temperatures [room temperature(25-38c,fridge temperature (5c,and
khaled el -sayed Abul-hagag
G
2005 freezer temperature(-20c].
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اثر سٌاسات الحكومة اإلسبلمٌة االٌرانٌة على مضامٌن الشعر
1979-1989
The influence of different storage conditions
on the stability of amitriptyline and
fluphenazine in some forensic tissue samples:
STUDIES ON THE ELECTROCHEMICAL AND
CORROSION BEHAVIOR OF ANTIMONY
AND ANTIMONY-TIN ALLOYS IN AQUEOUS
MEDIA /
Hepatic Biotransformation of Verrucarin J in
Male Mice /

888

9379216

: محافظة قنا-مركز أبو تشت

889

9379221

Interpretation of gravity data of the north
western desert,Egypt /

Hassan,Mohamed
Fekry Khalil

Mohamed Fekry Khalil Hassan,

9379223

CRUSTAL STRAIN AROUND THE
NORTHERN PART OF LAKE
NASSER,EGYPT,USING GPS TECHNIQUES
AND SEISMOLOGICAL DATA /

Radwan,Ali
Mohamed Mohamed

Ali Mohamed Mohamed Radwan,

ABDEL
GHANI,ISMAIL
MOHAMED
MAHMOUD

ISMAIL MOHAMED MAHMOUD
ABDEL GHANI,

تهدؾ هذة الرسالة الى التعرؾ على أنماط إستخدام األرض بالمركز ومعرفة إمكانات البٌبة ومدى اإلستخدام لهذه اإلمكانات
.كما تهدؾ الى تحدٌد مكبلت المركز للعمل على مواجهتها حتى ٌمكن العمل على تخطٌط أمثل إلستخدام األرض،
the study area is located in the north in the north part of the Qattara depression
between latitude 29ْ 20` E. The gravity data used in this study covered an area of
about 13,300 km. These data were provided by the general petroleum
company.Additional data covering an area of 60,000 km were obtainal from the
Assiut
African gravity map progect. Both data were standarddized by recalculating the
:
1997 . bouguer anomalies provided by the GPC using density equal to 2.67g/cm.
The study of crustal movements is considered an important task for
geodesists,geologists and geophysicists.This is due to that phenomena is very
dangerous on the human life in the world,so all constructed projects must be secured
against the crustal deformations at local,regional and global scales.The Study of
crustal movemontes means the detremination of the magnitude,direction and the rate
Assuit
of these movements.the present day crustal deformation within Egypt is related to the
:
2005 . regional tectonic forces and local tectonies of Egypt.
THE PRESENT THESIS DEALS WITH THE GEOLOGY,PETROGRAPHY,AND
GEOCHEMISTRY OF THE BASEMENT ROCKS OF GABAL EL-URF
AREA,CENTRAL EASTERN DESERT,EGYPT.THE MINERALOGY AND THE
RADIOACTIVITY AS WELL AS THE URANIUM AND THORIUM DISTRIBUTION IN
THE DIFFERENT ROCK UNITS THAT EXPOSED IN THE AREA AREA DISCUSSED.
THE AREA LIES BETWEEN LATITUDES 26 B35 AND 26 51 47 N AND
LONGITUDES 33 10 45 AND 33 30 E JUST NORTH QENA-SAFAGA ASPHALTIC
SOHA
ROAD 160 KM ABOUT 8KM NORTH EL-MISSIKAT EXPEDITION.THE AREA HAS A
G:
2001 . RUGGED TOPOGRAPHY AND ARID CLIMATE.

ISMAIL,ISMAIL SAYED AHMED ؛

THE PRESENT STUDY IS AN ATTEMPT TO DETERMINE THE GEOTECHNICAL
SSSIU
PROPERTIES OF THE FOUNDATION ROCK MATERIALS AND TO DEFINE A
T:
2000 . STRUCTURAL IMAGINATION .

890

891

892

9379224

9379227

GEOLOGY,PETROLOGY AND
RADIOACTIVITY OF GABAL EL-URF
AREA,CENTRAL EASTERN DESERT,EGYPT /
APPLICATION OF GEOPHYSICAL
TECHNIQUES FOR ENGINEERING
PURPOSES AND DELINEATING THE
UNDERGROUND WATER AT NEW TIBA
CITY,LUXOR,EGYPT /

مدحت أحمد حماد،إبراهٌم
Abul-hagag , khaled
el -sayed

ISMAIL, HATEM
HATEM GAD EL-KAREEM
GAD EL-KAREEM
ISMAIL ,
Youssef, Osama AbdAllah.
Osama Abd-Allah Youssef ,
 محمد أحمد إبراهٌم، نعٌنع
. على

ISMAIL,ISMAIL
SAYED AHMED .

Sohag
:
1998 .
Sohag
:
1999 .

the first part deals with a general survery of the electrochemical and corrosion
behavior of both sb and sb-sn alloys in various media .
The work presented in this thesis deals with hepatic biotransformation of verrucarian J
in male mice

،  محمد احمد إبراهٌم على نعٌنع:  سوهاج1995 .
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Effect of nitroglycerin and sodium
nitroprusside [nipride on systemic vascular
resistance after aortic valve surgery=
Petrography and Geochemistry of gabbroic
rocks of gabal zeiatit and gabal UM sellim
south eastern desert-egypt=

:)‖منال الطالب فى شرح طوال الؽرابب ‖البن االثٌر
Radioprotection of salivary glands in patients
with head and neck cancers =
MICROPALEONTOLOGY AND
BIOSTRATIGRAPHY OF SUDR AND ESNA
FORMATIONS AT WADIELTARFA,SOUTH
GALALA,EGYPT /
STUDIES ON SOME PHYSICAL
PROPERTIES OF ASWAN RAW MATERIALS
STUITABLE FOR BUILDING
CONSTRUCTION=

Ali , nermeen
mohamed

ermeen mohamed Ali

SOHA
G

Salem ,Abdo salem
mohamed

Abdo salem mohamed Salem

QENA

Ismail,Hesham
Ahmed Hussein

.Mohammad,Ali
Ibrahim

 سورة األنفال.  محمد سٌد نصر الدٌن، على
الحدٌث النبوى فى تفسٌر التسهٌل لعلوم التنزٌل البن جزى

Some models in Quantum optics=

El-sayd mostafa Ali

the present work is a petrographic,geochemical and petrogenesis studies of gabbroic
2001 rocks of gabal Um sellim in the south Eastren desert
-:فلقد انتهت الدراسة إلى إبراز عدة نواح من أهمها
االهتمام بدراسة التراكٌب والظواهر النحوٌة بهذه األحادٌث الطوال
فضبل عن دراسة الجانب الداللى والتحلٌل الصوتى
.وٌصب الدراسة اٌضا معجم لؽوى لهذه األحادٌث
1996 ،
SOHA
Head and neck cancer patients treated with radiotherapy undergo certain problems
G
1998 such as xerostomia due to effect of irradiation on salivary glands.

Hesham Ahmed Hussein Ismail,

the present work deals with the micropaleontology and biostratigraphy of sydr and
esna formations exposed at wadi el-tarfa,along the southern scarp of the south galala
qena : 1996 . plateau,north of the eastern desert,based on both the planktic and benthic foraminifera

ًعاطؾ محمد كمال،فكار
Ali , El-sayd mostafa

The present study ,was conducted to study the post-operative hemodynamic effects of
nitroglycerin and sodium nitroprusside on patients subjected to open heart surgery,
1998 particularly to aortic valve replacement.

THE MATERIALS USED IN THE PRESENT STUDY WERE SUBJECTED TO
DIFFERENT PROCESSES OF CRUSHING AND QUARTERING TO HAVE
2000 . COMPOSITE REPRESENTATIVE BULK AND FINE SAMPLES

,Ali Ibrahim Mohammad
محمد سٌد نصر الدٌن على

قنا

1995

 معتمد على أحمد، سلٌمان
سوهاج معتمد على أحمد سلٌمان
Abo-Taleb,El-sayed
Abdel-khalek
El-sayed Abdel-khalek mohamed SOHA
mohamed
Abo-Taleb
G

1996

STUDIES ON THE BENTHIC
FORAMINIFERD IN THE RECENT MARINE
SEDIMENTS OF THE UPPER CONTINENTAL MADKOUR,HASHEM HASHEM ABBAS MOHAMED
SHELF OF RED SEA,EGYPT /
ABBAS MOHAMED MADKOUR,
Effects of the viscosity ,the magnetic field and
the thermal field on linear waves in elastic
Abo-Dahab, Eldeformable bodies /
Sayed Mohamed.
El-Sayed Mohamed Abo-Dahab ,
.MASSOUD,
FURTHER STUDIES ON FRESHWATER
MOHAMMAD SALAH MOHAMMAD SALAH EL-DIN
FUNGI IN ASWAN AREA,EGYPT /
EL-DIN
MASSOUD ,
.Gaad ,Noha
Studies on keratinophilic fungl of schools in
Mohamed Abdelsohag region=
Raouf
Noha Mohamed Abdel-Raouf Gaad

2001

QENA
:
2000 .
Sohag
:
2001 .

تتناول الرسالة
.ونحوٌةومن الناحٌة المعجمٌة،صرفٌة، دراسة سورة االنفال دراسة لؽوٌة صوتٌة
فالهدؾ إذا تنقٌة كتب التفسٌر من الرواٌات الباطلة واالسرابٌلٌات والقصص الملفقة حتى ال ٌكذب هذا الدٌن بجهل اتباعه أو
تقاعسهم عن خدمته وإظهاره للناس بصورة البقة
the quantum information with emphasis on the entropy and entanglement,is
reviewed.After an introduction to the basic concepts of the traditional quantum
computer and methodology
recently,there has been an increase in interest in the red sea and its marine life,but
most of the publications about it remain on ageneral level the red sea occupies an
elongate escarpment bounded depression (250 to450 km wide,between the uplifted
arabian and african shields and it extends in south est direction from suez to the bab
el mandeb in anearly straight line,separating the coasts of arabic from those of egypt
sudan and ethiopia.
The aim of this thesis which consists of ageneral introduction and three chapters is
devoted to illustrate effects of the viscosity ,the magnetic field and the thermal field on
linear waves in isotropic ,homogeneous elastic bodies.

Aswan
This study aimed to study intensively the freshwater fungi collected which associated
:
2002 . with 12 aquatic plant species collected from the rive nile at ASWAN .
the present investigation is aiming to study intensively the following
the distribution,occurrence and numbers of various groubs of fungi inhabiting dusts of
QENA
2001 elementry.preparatory and secondary schools at sohag governorate
افتقار-1:اسفرت الدراسة الحالٌة من خبلل مراحلها المختلفة عن العدٌد من النتابج ٌمكن إجمالها ومناقشتها على النحو التالى
/القٌم األخبلقٌة وتعلٌمها فى ضوء نمط التعلٌم فى اإلسبلم
حمٌده عبد العزٌز,إبراهٌم
حمٌده عبد العزٌز إبراهٌم
1987
مجال تعلٌم القٌم األخبلقٌة اإلسبلمٌة الى الدراسات التنظرٌة ذات المسحة التؤصلٌة الفلسفٌة
SOHA
Our study included 343 patients picked up from urology outpatient clinic in sohag
Cystitis in females (clinical stydy
Farag , fawzy fathy
Fawzy fathy Farag
G
2005 university hospital in period of one year.
تقسم الدراسة الراهنة الى هدؾ علمى وهدؾ عملى أو تطبٌقى
وعلى ذلك تهدؾ الدراسة الراهنة الى تحقٌق الهدفٌن معا بمحاولة إثراء النظرٌة االجتماعٌة فى مجال علم االجتماع بوجه
.عام وعلم االجتماع الجنابى بوجه خاص وهذا من الناحٌة العلمٌة
:ظاهرة جرابم األجانب فى مصر
 جمال عبد الفضٌل، عمران
 سوهاج جمال عبدالفضٌل عمران1994
Ahmed , Abdelnasser ahmed
During the present work,254fasciola worms were collected from infected livers of
Stuies on fascioliasis in qena upper egypt =
hussien
1996 buffaloes,cows and sheep slaughtered in different abattoirs in qena governorate.
.Osman, Deya ElTreatment of wheat cultivars with various doses of either diuron,MCPA or grasp
Physiological,subcellular and molecular aspect Deen Mohamed
Deya El-Deen Mohamed Radwan Sohag
herbicides showed several effects on growth,biochemical parameters,cell organelles
of wheat due to herbicides treatments /
Radwan
Osman ,
:
2001 . and protien polypeptides
BENEFICATION OF CHROMITE ORE AND
ITS APPLICATION TO THE PRODUCTION
THE PURPOSE OF THIS STUDY IS TO INVESTIGATE AND BENEFICICIATE THE
OF VARIOUS GRADUATION OF VARIOS
.ALI ,MAMDOUH ELABU DAHR CHROMITE ORE BY WASHING THE CRUSHED ORE AND APPLYING
GRADES OF FERROCHROMIUN ALLOYS=
SEID AHMAD
MAMDOUH EL-SEID AHMAD ALI QENA
1999 FLOTATION AND ACID LEACHING PROCESSES.
:الهدؾ من البحث
جامعة
.معرفة نظم وبرامج تربٌة معلمى المرحلة األولى الخدمة فى جمهورٌة مصر العربٌة والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة
عٌن
:تربٌة معلمى المرحلة األولى أثناء الخدمة
 فاطمة محمد السٌد، على
فاطمة محمد السٌد على
 شمس1986 2-تشخٌص نواحى النقص والقصور فى برامج تربٌة معلمى المرحلة األولى فى أثناء الخدمة فى جمهورٌة مصر العربٌة.
synthesis of new heterocyclic compounds from .Abdallah , mahmoud
the text of the studies included an extensive survey about the synthesis and reactions
nitrophthalic anhydride=
farouk
Mahmoud farouk Abdallah
QENA
2000 of quinazoline-2,-4diones
THE OPERATOR COMPACT IMPLICIT
IN THIS THESIS,anew family of finite-differrence schemes of high order for the
METHODS FOR SOLVING FOURTH-ORDER GAD , MAHMOUD
MAHMOUD ATTYA MOHAMMED SOHA
numerical solution of fourth-order two-point boundary-value problems are developed
BOUNDARY-VALUE PROBLEMS=
ATTYA MOHAMMED GAD
G
2005 and analyzed.
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COMPARATIVE GEOCHMICAL STUDIES ON
THE EGYPTIAN PHOSPHORITES AND THE
CRYSTAL CHEMISTRY OF THEIR APATITE /
CLINICAL & MYCOLOGICAL STUDY OF
TINEA CAPITIS IN SOHAG PROVINCE

MOHAMED,MOUSTA
FA SAAD-ELDIN
MOUSTAFA,MOHAM
MED ABDEL-KARIM

نثر أبى حٌان التوحٌدى
 ٌوسؾ عباس على، حسٌن
العمابرالمدنٌة االسبلمٌة الباقٌة بسوهاج وقنا منذ بداٌة العصر
م19/هـ13  محمد هاشم اسماعٌل العثمانى حتى نهاٌة القرن، طربوش

MOUSTAFA SAAD-ELDIN
MOHAMED
MOHAMMED ABDEL-KARIM
MOUSTAFA

Assessment of ischemic heart disease in
young Women /
EVALUATION OF THE RESULTS OF
ARTHROCOPICALLY ASSISTED ANTERIOR
CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION
USING HAMSTRING TENDON AUTOGRAFT
FOR ACL DEFICIENT KNEES

Rushdi, Yassir
Mohamed Kamal.

Yassir Mohamed Kamal Rushdi ,

 سوهاج2001
.الدراسة عبارة عن فهرس للخرابط واالشكال واللوحات آلثار المعمارٌة والفنٌة خبلل هذه الفترة
This study was undertaken to detect the role of the less frequently studied risk factors
Sohag
for IHD in young women that may have acausal link to the athrothrombotic process as
:
2005 . lipoprotein(a,homocysteine and chlamydia pneumonia infection.

Ahmed, mohamed
omar mohamed

Mohamed omar mohamed ahmed

SOHA
G:

A detailed microearthquakes study in Abu
dabbab Area-eastren desert-Egypt=
THE ROLE OF 24- HOURS AMBULATORY
BLOOD PRESSURE MONITORING IN
EVALUTION OF BORDERLINE
HYPERTENSION
Acomparative study of stop and chop
technique versus divide and conquer
technique of phacoemulsification /
GEOLOGICAL INTERPRETATION OF
GRAVITY DATA ALONG THE NILE VALLEY
AND ADJACENT AREAS,EGYPT /

Mohamed , Gad El
Kareem Abdrabou

Gad El Kareem Abdrabou
Mohamed

ASSIU
T

RENAL FUNCTION IN CHILDERN WITH BTHALASSEMEMIA MAJOR
THE EFFECT OF INFRARED LASER ON
POST-NATAL DEVELOPMENT OF
PROSTATE AND SEMINAL VESICLES IN
ALBINO RAT ESSAY=
Preparation and characterization of
intrinsically conducting polypyrrole polymers
for application as ion sensitive films /

محمد هاشم اسماعٌل طربوش

THE PRESENT WORK IS CONCERNED WITH THE GEOCHEMISTRY OF THE
EGYPTIAN PHOSPHORITES AND PHOSPHATIC ROCKS AND THE CRYSTAL
CHEMISTRY OF THE EGYPTIAN SEDIMENTARY APATITE.SAMPLES USED IN
THIS STUDY WERE COLLECTED FROM THE CENTRAL FACIES ZONE AND
FROM BOTH THE ADJACENT SOUTHERN AND NORTHERN FACIES ZONES OF
PHOSPHORITE OCCURRENCE IN EGYPT .THE ECONOMIC PHOSPHORITES
WERE SAMPLED FROM THE PHOSPHRITE BEARING MEMBERS OF THE DUWI
PHOSPHATE FORMATION IN QUSEIR-SAFAGA,IDFU-QE NA AND KHARGADAKHLA REGIONS.THE PHOSPHATIC ROCKS WERE SAMPLED FROM THE
PHOSPHATE BEARING MEMBER OF QUSEIR VARIEGATED FORMATION SOUTH
EAST IDFU SOUTHERN FACIES ZONE.SAMPLES FROM THE NORTHERN FACIES
ASWA
ZONE WERE COLLECTED FROM SINAI SUDR FORMATION,MOKATTAM AND
N:
1990 . DARB EL-FAYUM MAADI FORMATION
SOHA
THE AIM OF THIS WORK IS THROW A BEAM OF LIGHT ON THE CLINICAL AND
G:
1997 MYCOLOLGICAL ASPECTS OF TINEA CAPITIS IN SOHAG PROVINCE
تتناول الرسالة
حٌاة أبوحٌان وأخبلقه ونسبه وشخصٌته وتتكلم أبوحٌان التوحٌدى والنصوص الباقٌة أساتذة اآلثار األدبٌة ورحبلته الجانب
.ٌان التوحٌدى0الدٌنى أسلوب أبى حٌان التوحٌدى بٌن الخبر واالنشاءواالسالٌب االنشابٌة من خبلل نثر أبى ح

THE FEMORAL ATTACHMENT OF THE ACL IS AT THE POSTERIOR PART OF
THE INNER SURFACE OF THE LATERAL FEMORAL CONDYLE THIS SITE HAS
2005 BEEN DESCRIBED BY GIRGIS ET AL AND ODENSTEN
this study is focused on the unusual phenomena of earthquake activity at Abu Dabbab
area,central part of the eastren desert of egypt and at about 24KM away from the red
sea coast.the aim of this study is to describe the earthquake activity at this region and
2005 to throw the lights on the nature of this activity

AHMED ,MOHAMED
BOHAMED
MOHAMED BOHAMED
BOGHDADY
BOGHDADY AHMED

SOHA
G:

Abd Allah, Hatem
Gamal El Din.

Sohag
:
2004 .

Hatem Gamal El Din Abd Allah ,

OTHMAN,AHMED
BAKHEET .
OTHMAN,AHMED BAKHEET ،
KHODERY
MOHAMMED,ASHRA
F
ASHRAF KHODERY MOHAMMED

EL-SALMEY ,
AYMAN MOHAMED

AYMAN MOHAMED EL-SALMEY

Mahmoud, Mohamed Mohamed M.El-Dessouki
M.El-Dessouki.
Mahmoud ,

1996

ASSIU
T:
2000 .

THE PRESENT STUDY AIMED TO EXAMINE THE RELIABITITY AND
REPRODUCIBILITY OF THE MEASUREMENTS OBTAAINED BY 24-H A B P M AND
TO EXPLORE THE RELATIONSHIP
Phacoemulsification is considered to be the most suitable technique for cataract
extraction as it provides anumber of attractive benefits for both the patient and the
surgeon.
THIS STUDY IS CONCERNED MAINLY WITH THE COMPARISON OF THE
SURFACE AND SUBSURFACE STRUCTURES OF THESE AREAS,BESIDE THE
DEDUCTION OF THE TECTONIC FORCES THAT CAUSED THEM .
THE PRUPOSE OF THIS STUDY IS TO DESCRIBE THE FUNCTIONAL
ABNORMALITIES OF THE KIDNY IN PATIENTS WITH B- THALASSEMUA AND
POVIDE EVIDENECE

SOHA
G:

2003

Assiut

THE PRESENT article throw a light in the complex nature of the cellular low level
1997 laser effects hnvolved in clinical and laboratory experiments and clinical studies

Sohag
The general scope of the present thesis is the preparation and characterization of
:
1998 . intrinsically conducting polypyrrole polymers for application as ion sensitive films.
THE PRESENT WORK AIMS TO THROW SOME LIGHT ON THE ROLE PLAYED BY
Ali, mostafa ashry
SOHA
DIET PARTICULARY INFANT NUTRITION IN THE CAUSATION AND PREVENTION
INFANT FEEDING AND CANCER
mohammad
Mostafa ashry mohammad Ali
G:
2002 OF CANCER
تتناول الرسالة
السٌاحة والعوامل الخارجٌة المإثرة على التخطٌط السٌاحى ومعرفة السٌاحة فى مصر والببٌة الطبٌعٌة ومقوماتها السٌاحٌة
.لمنطقة البحر االحمر وسواء البٌبة البرٌة أو البحرٌة والتحدث عن الدراسات السٌاحٌة لمنطقة البحر االحمر
التنمٌة السٌاحٌة لساحل البحر االحمر
 عصام إمام، عبدالمجٌد
عصام إمام عبدالمجٌد
 القاهرة1991
STUDY ON ATTENUATION OF SOLAR
RADIATION BY AEROSOLS OVER SOME
the intensity of direct solar radiation incident on agiven surface element depletion
REGIONS IN A.R.EGYPT:
shazly،afaf gaballah afaf gaballah shazly. ;
qena. : 2001 . along its path through the atmosphere.
THE RED SEA EXTEENDS IN THE NORTHWESTERN DIRECTION FROM THE
STUDIES ON THE RECENT SEDIMENTARY
NARROW STRAIT OF BAB EL-MANDAB AT ITS SOUTHERN END TO THE
ENVIRONMENTS AND THE BENTHIC
SOUTHERN TIP OF SINAI PENISULA.THE NEARSHORE STRETCH IS OF TENLY
FORAMINIFERA IN THE INTERTIDALZONE
Ahmed,Mohamed
BORDERED FROM THE SEWARD SIDE BY MANY PATCHES OF COLAR REEFS
OF THE AREA BETWEEN GEMSHA AND
Abdel-wahab
Mohamed Abdel-wahab mohamed
AND SOME LAGOONS SEPARATING IT FROM THE OPEN SEA AND COASTAL
MARSA ALAM,RED SEA,EGYPT
mohamed
Ahmed,
Qena : 1996 . PLAIN BOUNDED IT FROM THE LAND WARD .
New Approaches for synthesis of some
It has been found that the reactions of cinnamonitrile derivatives with arylidene
heterocyclic compounds as new derivatives of
cyanoacetohydrazid have produced the triazolo 1.5-a pyridine derivatives in much
pyridine=
Aly, Aamal Aly Abdou Aamal Aly Abdou Aly
Aswan
1998 higher yield than that reported by soto
Effect of anatural bradykinin potentiator on
cadmium toxicity during embryogenesis of
Mohamed , Amin
SOHA
Metals are omnipresent in the environment ,occurring in varying concentrations in
white rat =
abdou seleem
Amin abdou seleem Mohamed
G
2004 air,bedrock,soil,water,and all biological matters.
MOHAMED ,
The aim of this work was to present an over view evaluation of the role of
VALUE OF ULTRASONOGRAPHY IN RENAL MOHAMED ABD EL
ultrasonography in all cases of kidney pathology and malfunctions,expanding upon its
DISEASES=
MOHSEN
1996 advantages,ACCURACY,LIMITATIONS AND PITFALLS.

9380067

GIANT RETINAL TEAR=القطع الشبكً العمبلق

Abd allah ,hatem
gamal eldin

9380070

Geochemical characteristics of the suprficial
nile basin sediments and their environmental
relevance,sohag area,egypt=

Ali , mohamed
hassan mohamed

937

9380078

An application of queueing theory on sugar
industry in upper egypt =

938

9380080

939

9380182

Hamed , Hamed
ASWA
ahmed
Hamed ahmed Hamed
N
عبدالمعز فضل عبدالرازق
قسم،كلٌة اللؽة العربٌة بالقاهرة،جامعةاألزهر
‖التعلٌم فى محافظة قنا.
محمود
،  التارٌخ والحضارة:القاهرة
LONG TERM FOLLOW UP OF ANATOMICAL
AND FUNCTIONAL OUTCOME OF
.HAMMADY ,
W.NEOBLADDER=
AHMED R.A
AHMED R.A HAMMADY
sohag

940

9380205

Biological ,genetical and taxonomic studies on
some tilapiine species of upper egypt =
Ali , safaa megally

941

9380213

942

9380244
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Hatem gamal eldin Abd allah

sohag

1999

Mohamed hassan mohamed Ali

SOHA
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2005

safaa megally Ali
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QENA
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Ramadan , Ayman
Ayman khalf Allah mohamed
khalf Allah mohamed Ramadan

QENA

Badry,Mohamed
Mostafa Mohamed

Mohamed Mostafa Mohamed
Badry,

QENA
:
2004 .

9380245

controllability for singular systems in hilbert
spaces=
GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL
STUDIES ON SOME TYPES OF
SEDIMENTARY ROCKS IN EGYPT /
THE REMOVAL EFFICENCY OF SOME
HEAVY METAL IONS FROM AQUEOUS
SOLUTIONS USING DIFFERENT
ADSORBENTS=كفاءة إزالة بعض أٌونات العناصر الثقٌلة
من المحالٌل المابٌة باستخدام ممتزات مختلفة

ABD ALLAH ,
SAAABAN AHMED
ALDARDEER

SAAABAN AHMED ALDARDEER
ABD ALLAH

ASWA
N

2002

944

9380334

Effect of some detergents on some
mycological activities in egyptian soil=

Amer , Ahmed Auelfadel

Ahmed Auel-fadel Amer

QENA

1999

945

9380368

Application of chemical methodes for the
treatment of boilers water in the company of
egyptian chemical industries-kima-=

Mohamed , hegazy
mohamed hegazy

hegazy mohamed hegazy
Mohamed

ASWA
N

2002

Abdel
bassier,Mohammed
aly
Salem, Ramadan
Mohammed.

Mohammed aly Abdel bassier,

Qena : 1997 .
Aswan
:
2000 .

943

948

9380453

949

9380459

HYDROGEOLOGICAL AND
HYDROGEOCHEMICAL STUDIES OF THE
QUATERNARY AQUIFER IN QENA
GOVERNORATE,EGYPT /
Fuelwood energy in eastern desert (wadi allaqi
conservation area /
APPLICATION OF SOME GEOPHYSICAL
AND HYDROGEOLOGICAL TECHNIQUES
FOR GROUND WATER RESOURES
INVESTIGATION IN SELECTED AREAS
BETWEEN IDFU-MARSAALAM(EASTERN
DESERT,EGYPT) /
Cyclo-condensation and Addition reactions in
the synthesis of some new heterocyclic
compounds as cyanine dye derivatives=

950

9380467

MANAGEMENT OF SACROCOCCYGEAL
PILONIDAL SINUS=

951

9380539

952

9380557

Some Studies on Marker of Endothelial Cell
Damage Cytokines and Haemostatic
Abnormalities in Psoriasis
Effect of Administration of melatonin on dna
synthesis and proliferation in A drenal cortex
and thyroid follicules of DMBA-treated mice=

953

9380606

TREATMEENT OF SOME PROBLEMS IN
DYNAMICS OF ELASTIC BODIES /

AHMED,MOUSA.KHA
LIFA
MOUSA.KHALIFA AHMED ،

9380640

A study of some efficient algorithms for
drawing graphs /

Omer,Mohamed
Abdel-Halim ElSayed.

946

9380394

947

9380408

954

ABD
ELKADER,AHMED
ABD ELAZIZ
Abu El nasr,omaima
Abd El Hakam
mohamed
ABDALLAH ,
MOHAMED
RAMADAN

Ramadan Mohammed Salem ,

AHMED ABD ELAZIZ ABD
ELKADER,
omaima Abd El Hakam mohamed
Abu El nasr
MOHAMED RAMADAN
ABDALLAH

Fayed,Hanan
Hanan Mahmoud Abdel Latif
Mahmoud Abdel Latif Fayed
Aref,Abdel-baset
Aref mohamad

Abdel-baset Aref mohamad Aref

Mohamed Abdel-Halim El-sayed
Omer ,

GIANT RETINAL TEAR IS DEFINED AS RETIANAL BREAK EXTENDING
90DEGREES OR MORE AROUND TGE CIRCUMFERENCE OF THE FUNDUS.
MOST OF THE GIANT RETIANAL TEARS ARE IDIOPATHIC, THE SECOND MOST
COMMON TYPE IS TRAUMATIC CAUSED BY CONTUSION OF THE GLOBE.
the main objective of the current study is direct to evaluate the distribution levels of
the total heavy metals and thier bioavailability in surficial sediments from the study
area.Identifying the possible sources of heavy metals and discussing thier pro
bable environmental impact is a main objective
In this thesis ,we deal with the economical and environmental cost problem of the
waiting time and crowd of the queue of the trucks in fornt of the sugar factories in
upper egypt.
مراكز التعلٌم ومعاهد التعلٌموالعلوم الشرعٌة االسبلمٌة وأشهر العلماءوالعلوم االنسانٌة اللؽوٌة ووأشهر:تتناول الرسالة
.العلماء وأهم الكتب ومعرفة الكتب التى تناولت الرٌاضةوالعدوٌة والطبٌعٌة واالنسانٌة وأشهر العلماء وأهم الكتب
THIS study was done to evaluete long-term follow up of the anatomical and the
functional changes after constructing W-neobladder as abladder substitution after
radical cystectomy.
The present study aimed at : Applying the concept of size and shape on the
morphometric characteristics of three tilapiine species considered to elucidate intraand inter-specific variations.
this thesis contains four chapters,the target of them is them is an important coverage
for some basic concepts of control theory such also controllability,observability,
assignability and other concepts,also we study the relation between them.our study is
concertrating on the singular control system,and this study is given in two different
cases, when the state spaces and the control spaces are finite and infinite
dimensional space
The present work is atrial to discuss the geotechnical characteristics of some different
types of sedimentary rocks i south Egypt along the Nile vally (Assuit/Qena)and the
southern part of the Red Sea coast.

ADSORPTION IS ATERM COMMONLY USED FOR SVERAL DIFFERENT
PROCESSES INVOLVING PHYSICAL AS CHEMICAL INTERACTION BETWEEN
THE SOLID SURFACE OF SBSTANCE AND DISSOLVED METAL ION SPECIES.
The presesnt investigation aimed at studying the effect of detergents on the
population of soil fungi,when applied directly to the soil or when incorporated into
isolation agar medium.
the present M.Sc .thesis deals with trying to find soulations for the varity problems
which have appeared in latest time in the department of acid and boilers at the
company of egyptian chemical industries,represented in corrosion and failure which
frequently occur in the evaporators and superheaters of acid line boilers,in addition to
the failure of water-condensate circuit
THE AREA OF STUDY IS ESSENTIALLY OCCUPIED BY SEDIMENTARY ROCKS
BELONGING TO THE UPPER CRETACEOUS, THE TERTIARY AND THE
QUATERNARY INFORMATION ABOUT THE GEOMORPHOLOGY AND GEOLOGY
OF THIS AREA IS PRINCIPALLY FOUND INTHE WORK OF SAND FORD (1934),
SANDFORD AND ARKEL (1933),ABD EL RAZIK (1972), WENDFORDETAL (1976)
AND SAID (1962,1981,1991) .
present and future energy needs in developing countries are generally different in
urban areas from those in rural areas.

ASSUI
geoelctrical and hydrogeological survery was carried out in the area between idfuT:
2001 . marsalam to investigate its ground water potentiality .
the purpose of the present investigation was to compare and evaluate the
ASWA
synthesis,spectral behaviour and acid-base properties of some corresponded cyanine
N
1998 dye covering different types
PILONIDAL DISEASE is a poorly understood disease which has a propensity for
SOHA
disrupting the lives of young people and for which we have an assortment of the
G
2004 therapeutic maneuvers.
الصدفٌة مرض جلدى مزمن شابع ٌتمٌز بازدٌاد فى معدل انقسام خبلٌا طبقة البشرة وزٌادة االوعٌة الدموٌة فى طبقة االدمة
وعلى الرؼم من ان هناك عدة عوامل تتسبب فى حدوث هذا المرض اال.‖مصحوبا بارتشاح ادمى من الخبلٌا اللٌمفاوٌة‖ت
انة قد ثبت ان العوامل المناعٌة تلعب دورا مهما فى حدوثة وتتحكم السٌتوكٌنات(خاصة عامل النخر الورمى الفا) فى شدة
Sohag
2005
.االلتهابات لهذا المرض
the present investigation dealt with the effect of daily melationin administration -for 60
days started i day post-DMBA injection and 30 and 60 days started 90 days postSohag
2000 DMBA injection-and\or a single dose of a carcinogen DMBA for different periods
THE AIM OF THIS THESIS IS TO STUDY THE FREE VIBRATION OF
ASSIU
THIN,HOMOGENOUS,ISOTROPIC,ELASTIC CYLINDRICAL SHELL IN THE
T:
1992 . ABSENCE OF THE BODY FORCES .
this thesis present efficient algorithms for drawing planar graphs.graph drawing
addresses the problem of constructing geometric representation of information and
Aswan
finds applications in almost every branch of sciience and technology.in this thesis we
:
2002 . study traingulated drawings,convex drawings and orthogonal drawings

Abdel Motaal,AbdelNasser Mohamed

Abdel-Nasser Mohamed Abdel
Motaal,

The Study area lies in South Egypt between latitude 24ْْ 09` 20`` and 24ْ 13` 07`` N
Aswan
and longitude 32ْ 50` 18`` and 32ْ 52` 08``E on the West bank of the River Nile about
:
2003 . 12 k.m north to the Aswan city,and covers an area of area of about 21km2

ABBAS ,IBRAHIM
ATIATALLAH
ABDEL-RHMAN

IBRAHIM ATIATALLAH ABDELRHMAN ABBAS

SOHA
G

MOHAMED,NASER.
METWALLY.ALY

NASER.METWALLY.ALY
MOHAMED ،

THE AIM OF THIS THESIS,WHICH CONSISTS OF FOUR CHAPTERS,IS TO STUDY
SOME PROBLEMS OF MAGNETO-AND THERMO-MAGNETOELASTICITY FOR
1999 INFINITE,CIRCULAR CYLHNDRICAL BODIES
IT IS WELL KNOWN THAT,THE ENERGY EQUATION OF AN ELECTRON MOVING
ASWA
IN A COULOMB FIELD AND EXTERNAL ELECTROMAGNETIC FIELDS IS AN
N:
1993 . UNSEPARABLE ONE .

Mahmoud,Abdel
Mawgoud Mohammed
MOHAMED,MARGHA
NY.HASSAN

Abdel Mawgoud Mohammed
Mahmoud,
MARGHANY.HASSAN
MOHAMED ،

QENA
:
2005 .
ASSIU
T:
1993 .

.ABD EL- WAHAB ,
WALEED
MOHAMMED

WALEED MOHAMMED ABD ELWAHAB

SOHA
G

956

9380786

957

9380790

958

9380800

959

9380802

960

9380808

ENGINEERING SEISMOLOGICAL STUDIES
ON THE PROPOSED lOCATION OF ASWAN
NEW CITY /
PROBLEMS OF MAGNETO-AND
THERMOMAGNETOELASTICITY FOR
INFINITE,CIRCULAR CYLINDRICAL
BODIES=مسابل فى نظرٌة المرونة المؽنطسٌة والمرونة
الحرارٌة المؽنطسٌة لؤلجسام االسطوانٌة الدابرٌة البلنهابٌة
A CLASSICAL TREATMENT OF ATOMIC
HYDROGEN IN ELECTROMAGNETIC
FIELDS /
HYDROGEOLOGICAL AND
HYDROGEOCHEMICAL EVALUTION OF THE
AREA BETWEEN QENA AND QUS EASTERN
DESERT,EGYPT /
TUTORIAL SYSTEM TO TEACH
DIFFERENTIATION /
FEMALE CIRCUMCISION IN SOHAG
CITY,SIZE OF THE PROBLEM,AND ITS
MEDICAL IMPACT ON REPRODUCTIVE
HEALTH=

9380816

A COMPARATIVE STUDY OF THE CHOICES ABD
O THE SMOOTHING PARAMETERS UNDER ELRAHMAN,AYMAN. AYMAN.MOHAMED ABD
OPTIMAL KERNELS /
MOHAMED
ELRAHMAN ،

962

9380822

COMPARISON ON SOME SELECTED
OLDER AND YOUNGER GRANITOID
ROCKS,EASTERN DESERT,EGYPT /

963

9380830

964

9380839

955

961

9380688

GEOPHYSICAL ETUDIES OF THE AREA
SOUTH EAST ASWAN,EGYPT
ON STABILITY, BOUNDNESS AND
PERIODICITY OF THE SOLUTION OF A
CERTAIN NON-LINEAR DIFFERENTIAL
EQUATION /

Moubark,Karem
Mohamed

Karem Mohamed Moubark ,

MENEISY , AHMED
MOHAMED

AHMED MOHAMED MENEISY

Abdel-Aziz,Mohamed
Abdel-Allah
Mohamed Abdel-Allah Abdel-Aziz ،

Sayed Mohamed Sayed Madian,

THE SCOPE OF THIS THESIS IS IMPACT OF CONSTRACTIONS ON THE
QENA
SEDMENTARY PARAMETERS AND THE ENVEIROMENT,HURHGADA RED SEA
:
2005 . EGYPT

9380880

968

9380887

ON BITOPOLOGICAL ORDERED SPACES /

SAYED,ABDEL
HAMIED FARRAG .

SAYED,ABDEL HAMIED
FARRAG ؛

969

9380892

GEOPHYSICAL STUDIES OF SOME
ARCHAEOLOGICAL SITES IN UPPER
EGYPT /

YOUSSEF,SALEM
BADRY AHMED

SALEM BADRY AHMED
YOUSSEF,

970

9380900

9380855

971

9381212

972

9381250

ON FUZZY BITOPOLOGICAL SPACES /
NONLINEAR REPONSE ANALYSIS OF
STEEL TOWERS OF CABLE-STAYED
BRIDGE UNDER EARTHQUAKE
MOTION=التحلٌل البلخطى لسلوك األبراج المعدنٌة الحاملة
لكاببلت الكبارى المعلقة تحت تؤثٌر الحركة الزلزلٌة
cytogenetic studies of some species of freshwater fishes in upper egypt=دراسات وبابٌة خلوٌة
لبعض انواع من اسماك المٌاة العذبة فى صعٌد مصر.

ELSaid,Mohamed
Abbas

Madian,Sayed
Mohamed Sayed

THE OBJECTIVE OF THIS THESIS IS THE ESIMATION OF THE SMOOTHING
ASSIU
PARAMETER H UNDER OPTIMAL KERNELS IN THE NONPARAMETRIC DENSITY
T:
1992 . FUNCTION ESTIMATORS .
The area under investigation is Located in the pan-African basement of centeral
Eastern Desert.It covers an area about 600km2 of the basement complex and is
bounded by the following co-ordinates:Longitude 33ْ 15`:30 ْ33` E and Latitude 26ْ
Qena : 2005 . 20`:26ْ 45`N.
THE MAIN TARGET OF THIS WORK IS TO DELINEATE THE STRUCTURAL
FRAMEWORK OF THE AREA,ILLUSSTRATE THE ROLE OF THE SEPARATION
METHODS IN THE RESOLUTION OF THE MULIT SOURES MAGNETIC
IMPLICATIONS OF THE AREA AND ESTABLISH THE ROLE OF THESE
ASWA
STRUCTURES IN CONTROLLING THE DISTRIBUTION OF MINERALIZATION IN
N
2006 THE STUDY AREA

Mohamed Abbas ELSaid,

967

966

9380841

female circumcision encompasses a number of traditional operations that involve
cutting away parts of the female external genitalia or other injury to femal genitals
2001 whether for cultural or other non therapeutic reasons.

This thesis is devoted to the study of stability, boundedness and periodicity of solution
1988 . for a certain non-linear differential equation of the fourth-order.
The purpose of this work is to identify the enivronments,to determine the
environmental problems,to evalute the existing practices and past successes and
failures in coastal policymaking.Furthermore, it is expected that mechanisms for using
science in coastal policymaking identified in the regions could be transferred to other
QENA
regions and used nationally and that comparisons among regions wuld yield additional
:
2005 . insights.

SEDIMENTOLOGICAL,AND
ENVIRONMENTAL STUDIES ON SOME
ISLANDS OF THE RED SEA,EGYPT /
IMPACT OF CONSTUCTIONS ON THE
SEDIMENTARY PARAMETERS AND THE
ENVIRONMENT,HURGHADA,RED
SEA,EGYPT /
MINERALOGICAL AND GEOCHMICAL
STUDIES ON PERSPECTIVES OF
FORMATION OF GOLD PLACERS IN THE
AREA OF SUKKARI GOLD MINE CENTRAL
EASTERN DESERT,EGYPT /

965

The present thesis deals with the hydrogeology and hydro-geochmistry oF the area
between Qena and Qus ,it lies to the east of the RiveR Nile . It delineated by
longitudes 32ْ 41` and 33ْ 55` E and latitudes 25ْ 50` and 26ْ 11` N
ONE OF THE MAJOR GOALS OF INTELLIGENT TUTORING SYSTEMS IS TO
IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION AND TRAINING .

MOHAMED,AHMED MOHAMED,AHMED AREF ABD
AREF ABD ELLATIF . ELLATIF ؛

The mineralogical composition and geochmical characteristics of the placer gold and
QENA
the source rocks in the sukkari gold mine area were investigated in detail-some efforts
:
2005 . were directed to the gold extraction tests from placers around the mine
IN THIS THESIS WE ARE INTERESTED IN INTRODUCING THE IDEA OF ORDER
IN THE AREA OF BITOPOLOGICAL STRUCTURES SUCH SEPARATION
QENA
AXIOMS,COMPACTNESS,COMPACTIFICATIONS AND ORDER-CONNECTEDNESS
:
2001 . .
Geophysical investigations have been conducted in some of the archeaological sites
at luxor and sohag in upper Egypt.
The studied sites in luxor area include the AmenhoteoIII temple.Habou temples and
Madamoud temple These sites studied using the earth resistivity method utilizing
different electrole configurations(wenner,shlumberger and wenner-shlumberger
QENA
:
2006 . array)with aiding of ABEM-Terrameter SAS 300resistivity meter.
THE THEORY OF FUZZY SETS WAS INTRODUCED BY ZADEH 1965,AS AN
QENA
ATTEMPT TO DEVELOP A MATHEMATICALLY PRECISE FRAMEWORK IN WHICH
:
2001 . TO TREAT SYSTEMS OR PHENOMENA .

Hussein , mohamed
omar mohamed

ohamed omar mohamed Hussein

ASWA
N

RECENT DEVASTATING EARTHQUAK AROUND THE WORLD HAVE
UNDERSCORED THE TREMENDOUS IMPORTANCE OF UNDERSTANDING THE
WAY IN WHICH CIVIL ENGINEERING STRUCTURES RESPOND DURING SUCH
2004 DYNAMIC EVENTS.

Mohamed ,rafaat
galal el-din

Rafaat galal el-din Mohamed

Qena

the present study includes the morphological and cytogenetical studies of ten species
2000 representing five orders and seven families of freshwater fishes.

Ahmed,Adel
Mohamed Ali

Adel Mohamed Ali Ahmed,
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9381289

975

9381293

PATTERNS OF PRESENTATION OF
TUBERCULOUS PATIENTS ATTENDING
SOHAG UNIVERSITY HOSPITAL (
RETROSPECTIVE AND PROSPECTIVE
STUDY
INTRATHECAL ROPIVACAINE VERSUS
BUPIVACAINE FOR PATIENTS
UNDERGOING ENDOSCOPIC UROLOGICAL
SURGERY

AL KHAYAT,
KHALED FAWZY
MOHAMMED

IBRAHIM , MOHY EL- MOHY EL-DEEN MOHAMMED
DEEN MOHAMMED IBRAHIM

976

9381314

977

9381343

-1250/هـ784-648(صعٌد مصر فى عصر الممالٌك البحرٌة
)م1382
COMPARISON BETWEEN CLINICAL
MODIFIED ALVARADO SCORE SYSTEM
AND LAPAROSCOPY IN DIAGNOSIS OF
ACUTE APPENDICITIS
physico-chemical stidies on the speciation of
heavy elements in the river nile
sediments=دراسات فٌزٌابٌة وكمابٌة على توزٌع المكونات
الكٌمابٌة والعناصر الثقٌلة الموجودة فى رواسب نهر النٌل

978

9381361

EVALUATION OF ERECTILE DYSFUNCTION ALI , MOHAMMED Z

979

9381404
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9381460

981

9381524

982

9381545

983

9381614

984

9381633

 سعٌد عثمان، ٌونس

سعٌد عثمان ٌونس

SOHA
G:

SOHA
G

سوهاج

DIGNOSTIC LAPAROSCOPY IS RADIDLY GAINING WIDE ACCEPTANCE AS
ALTERNATIVE TO DIAGNOSTIC LAPAROTOMY THIS LARGELY DUE TO
2000 SURGEONS GROWING FAMILARITY

M. GODA,ASSER
ABD EL HAMID

SOUTH VALLEY-FACULTY OF
MEDICINE

SOHA
G:

mahmoyd , eman
mohamed fawzy

Eman mohamed fawzy mahmoyd

ASWA
N

Mohammed z.ali

SOHA
G:

the present study includes the determination of totel and extractable concentrations of
some heavy trace and major elements ‖fe,mn,ca,mg,k,na,cd,co,pb andzn‖ in aswan to
2000 giza.
ERECTION IS THE RESULT OF COMPLEX INTERACTION AMONG THE
PSYCHOLOGIC NEUROENDOCRINE AND VARCULAR MECHANISMS ACTING ON
PENILE TISSUE IT IS TRIGGERED BY VARIOUS REFLEXOGENIC AND
1998 PSYCHOGENIC STIMULI

SOHA
G:
ASWA
N

CENTRAL NERVOUS SYSTEM COMPLICATION OF OTITIS MEDIA ARE RARE
TODAY BECAUSE OF THE DEVELOPMENT OF EFFECTIVE ANTIMICROBIAL
2000 AGENTS AND THE DEVELOPMENT OF SOPHISTICATED
`in vitro propagation of researshed the three plant species ‖s.arghelc proximus and
2001 salvadora persiica in this study was successfully achieved.

NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS
ASSOCIATED WITH EAR , NOSE,AND
FARG, AHMED
THROAT DISAES( RETROSPECTIVE STUDY) FAWZY SADEEK
abd-elwahab , tarek
in vitro propagation of some important plants
ahmed
NUMERICAL ANALYSIS OF DIVIDING FLOW
IN SHORT OPEN CHANNEL
FARAH,KHALD
BRANCHES=التحلٌل الرٌاضً لتقسٌم السرٌان فى تفرٌعات
MOHAMMED
القنوات المكشوفة ذات المدى القصٌر
AHMED
ABD ELSTUDIES ON SOME QUINES AND THEIR
HAMED,AYMAN
DERIVATIVES
SALAH EL-DEEN

AHMED FAWZY SADEEKFARG
Tarek ahmed abd-elwahab

FARAH,KHALD MOHAMMED
AHMED
AYMAN SALAH EL-DEENABD ELHAMED
QENA:

CORE OF NUCLEON- NUCLEON
INTERACTION
BIOLGICAL AND ECOLOGICAL STUDIES ON
MOSQUITOES WITH SPECIAL REFERENCE
CULEX PIPIENS=
WORKING OUT A SOFTWARE PACKAGE
FOR SOLVING THE DELAY DIFFERENTIAL
EQUATIONS
synthesis and studies of some heterocyclic
compounds=دراسات على بعض المركبات الؽٌر متجانسة
الحلقة
PALAEONTOLOGICAL STUDIES ON SOME
LNVERTEHRATE FOSSILS FROM THE
EOCENE OUTCROPS,EL MINIA AREA
MIDDLE EGYPT /
optical and eletrical properties of amorphous
sb-sn-o thin films=الخصابص الضوبٌة الؼشٌة رقٌقة
‖امورفٌةsp-sn-o‖
GEOELECTRIC STUDIES FOR WADI
ZIEDUN AREA,EASTERN DESERT,EGYPT /
PETROLOGICAL AND GEOCHEMICAL
STUDIES OF GEBEL EL-GIDAMI GRANITIC
PLUTON,EASTERN DESERT EGYPT /
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D SABER AHMED
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Mohammed , Fatma
hassan ahmed

Fatma hassan ahmed Mohammed
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abdel-karim , emad
ahmed hussein

ASWA
Emad ahmed hussein abdel-karim N

BAKRY,SHADIA
MUSTAFA.

,SHADIA MUSTAFA BAKRY

EL- GENDY,ALI
MAHFOOZ MORSY

ALI MAHFOOZ MORSY ELGENDY
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9381750
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9381935

988

9381994

989

9382249

990

9382430

991

9382564

992

9382617

fungaemia and pulmonary fungal infections in
cancer patients
power filter for harmonic suppression and unity
power factor achievement=مرشح قدرة للتوافقٌات مع
تحقٌق معامل قدرة قٌمته الوحدة/

9382626

RECENT INVERTE BRATES ALONG THE
E BAID
RED SEA CASTAL PLANI BETWEEN MARSA ALLA,NAGEH ABID
ALAM AND RAS BANAS /
EL RAHMAN

993

Khaled fawzy mohammed al
khayat

TO IDENTIFY THE VARIABLE RECENT PRESENTING PICTURES OF
TUBERCULOSIS AMONG THE PATIENTS ATTENDING SOHAG UNIVERSITY
HOSPITAL AS WELL AS THE DIFFERENCES FROM THE CLASSICAL
2004 PRESENTING PICTURE
THE AIM OF THE STUDY WAS TO EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF
SPINAL ANESTHESIA WITH ISOBARIC ROPIVACAINE,COMPARED WITH
ISOBARIC BUPIVACAINE IN PATIENTS UNDERGOING ENDOSCOPIC
2004 UROLOGICAL SURGERY.
تتناول الرسالة
الحٌاة السٌاسٌة فى صعٌد مصر فى عصر الممالٌك البحرٌة وتكلم على حركة العربان وكٌؾ كان الصعٌد منفى للمناوبٌن
وتكلم الباحث أٌضا عن الحٌاة االقتصادٌة سواء كانت زراعة وثروة معدنٌة وصناعة وتجارةوتناول الحٌاة.لحكومة الممالٌك
.االجتماعٌة وطبقات المجتمع فى عصر الممالٌك فى الصعٌد
1995

SOHA
G:

1999 the study of the biological life cycle of culex pipiens l.
ASWA
N:

aref , amal mohamed Amal mohamed aref

ASWA
N

SHAIKAMI,USAMA
YOUNES

USAMA YOUNES SHAIKAMI,

ASSIU
T:

EL-mishnip , hazem
mohmoud ali darwish
AHMED,FATHY
AHMED ABD-ALLA

Hazem mohmoud ali darwish ELmishnip
FATHY AHMED ABD-ALLA
AHMED,

SOHA
G
QENA
:

NAGEH ABID EL RAHMAN E
BAID ALLA,

THE THEORETICAL OR EVEN THE EXPERIMENTAL ANALYSIS OF FLOW AT
OPEN CHANNEL JUNCTION WHERE AGIVEN STREAM BRANCHES INTO TWO
2004 ONES,IS APROBLEM THAT HAS STILL RECEIVED LITTLE ATTENTION
BECAUSE OF THE WIDE SPREAD APPLICATION OF QUINONES AND THEIR
DERIVATIVES IN VARIOUS FILEDS INCLUDING USE AS FUNGICIDES
2000 ANTIBACTERIALS DERIVATIVES IN VARIOUS
WE INVESTIGATED THE ARGUMENT OF VINH MAU et al .[1991] THAT THE GOOD
DESCRIPTION OF THE NUCLEON-NUCLEON NN INTERACTION AT SHORT
1998 DISTANCES BY QUARK MODELS COULD BE QUESIONED.

THE AIM OF THIS THESIS IS TO DESIGN A PACKAGE OF PROGRAMS FOR
1999 SOLVING THREE DIFFERENT PROBLEMS
the reactivity of cyanoacetohydrazide derivative 5 twoard some selected
arylidenemalononitrile 7 arylidenethylcyanoacetate 13 and arylidenethioacetamide
1998 derivatives 17 have been examined.
THE PRESENT THESIS IS CONCERNED WITH THE STUDY OF
PALAENTOLOGIC,STRATIGRAPHIC AND BIOSTRATIGRAPHIC ASPECTS OF THE
EOCENE SEQUENCE PXPOSED ALONG THE EASTERN BANK OF THE RIVER
1995 . NILE OF EL MINIA GOVERNORATE,MIDDLE EGYPT
in recent years,there have been extensive studies on thin films exhibiting high
electrical conductivity,as well as high transparency in the visible spectrum and high
1999 reflectivity in the infrared ir region.
THE PRESENT STUDIES AIMS ESSENTIALLY AT EVALUATING THE SUBSUR
1995 . FACE HYDROLOGICAL PICTURE PREVAILING IN THE STUDIED AREA
THE PRESENT WORK DEALS WITH THE GEOCHEMICAL AND PETROLOGICAL
STUDIES ON EL-GIDAMI GRANIT PLUTION OCCURRING AT THE CENTRAL
1994 . EASTERN DESERT OF EGYPT
fungaemia is a serious and life threatening infection in patients with hematological and
non hematological malignancies.several factors predispose to invasive fungal
infection,defect in immune cells and uiceration of the skin,oropharynx and
2004 gastrointestinal tract know predisposing factors.

the thesis is divided into three parts,which are as fallows:part one:areview for the
2005 harmonics proplem,and their effects.
THE RED SEA EXTENDS IN ANORTH WESTERN DIRECTION FROM THE
NARRAW STRAIT OF BAB EL-MANDAB AT ITS SOUTH ERN ENT TO THE SOUTHASSIU
ERN TIP OF SINIA PENINSULA AT ITS SOUTH ERN END,IT IS CONNECTED TO
T:
1988 . THE GULF OF ADEN AND APENS INTO THE INDIAN OCEAN
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9382655

995

9382711

996

9382714

997

9382721

isoiation and characterization of adiurondegrading bacterium and investigation of the
role of plasmid in catabolism of the herbicide
diuron=عزل ووصؾ البكترٌا التً تقوم بتكسٌر الدٌرون وتحدٌد
)الدٌرون(دور الببلزمٌدات فً عملٌة تكسٌر مبٌد الحشابش/
ali , kalid abdalla
elctroanalytical studies on some drugs= دراساتMohamed , Ekram
كهروتحلٌلٌة على بعض األدوٌة/
mohamed rabie
abd-elgalil , khaled
growth hormone health and disease
abd-flghany
clinical evaluation for the use of in vitro
fertilization(ivf)in infertile patients
indications,methods,and results
RETROSPECTIVE AND PROSPECTIVE
STUDY OF CASES PRESENTED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION IN
CHILDREN=دراسة استرجاعٌة ومستقبلٌة لحاالت االنسداد
المعوى فى األطفال
recent advances in management of epilepsy in
children
field and laboratory studies on nile fresh fungi
with aspecial references to polluted
sites‖aswan region‖=دراسات حقلٌة ومعملٌة على فطرٌات
مٌاة النٌل العذبة مع اشاره خاصة الى المواقع الملوثة

kalid abdalla ali
Ekram mohamed rabie Mohamed
khaled abd-flghany abd-elgalil

Ali , magda mohamed magda mohamed Ali

SOHA
G
QENA
SOHA
G

SOHA
G

HASSAN ,
MOMDOUH
MOHAMAD

MOMDOUH MOHAMAD HASSAN sohag
SOHA
khalil , akram shaban Akram shaban khalil
G

the number,diversity and complexity of organic chemicals being produced at present
1998 are overwhelming.
the present thesis deals with the stripping voltammetric studies of some antibacterial
2004 drugs namely:cephapirin,cefamandole and cefmetazole.
human growth hormone is one of important body hormone that is secreted from the
2003 anterior pituitary and its the most abundant hormone in the human pituitary.
hin vitro fertilization is often the only successful treatment.ivf treatment comprises
several key procedures.after assessment and pretreatment,if necessary,the woman is
given acourse of hormone therapy designed to stimulate the development of multiple
2004 follicles in her ovaries.
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9383529
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9383578
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9383584
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9383674
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9383885
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9384621

1009

9384624
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9384635

تطوٌر اإلشراؾ الفنى فى مدارس التربٌة الخاصة بجمهورٌة مصر
العربٌة فى ضوء اإلتجاهات العالمٌة العصرٌة
بدرى أحمد أبو الحسن,ًعل
ً بدرى أحمد أبو الحسن عل: أسوان1996
STRATIGRAPHICAL AND
SEDIMENTOLOGICAL STUDIES ON SOME
LATE CRETACEOUS-EARLY TERTIARY
SECTIONS IN THE EASTERN DESERT,NILE MOUSA,MOHAMED MOHAMED MOHAMED M
VALLEY AND WESTERN DESERT,EGYPT /
MOHAMED M
MOUSA,
1989 .
prevalence of middle ear pathologies in
childrenwith bilateral sensorineural hearing
during the 1994-1995 years this work was conducted at sohag university hospital to
loss=معدل انتشار امراض االذن الوسطى بٌن االضفال المصابٌن
ASSIU
show the prevalence of middle ear patholohies in young with bilateral sensorineural
بفقدان السمع العصبى باالذنٌن.
abbas , abbas rabeh Abbas rabeh abbas
T
1996 hearing loss.
اإلسكندر
/  مظاهر الحضارة فى بطلٌوس اإلسبلمٌة.  سحر السٌد عبد العزٌز، سالم
، سحر السٌد عبد العزٌز سالم
:  ٌة1987 .
.تتناول الرسالة عناصر السكان سواء العرب او البربر المولدون أهل الذمة تتكلم أٌضا ً عن الحٌاه اإلجتماعٌة
ASWA
in this work we obtained a new compounds as starting materials inculding active
studies on some heterocyclic compounds
salama , abd el-salam Abd el-salam salama
N
2000 methylene groups.
دراسة مٌدانٌة لدور الجمعٌات اإلسبلمٌة: الجمعٌات الدٌنٌة والتنمٌة
جامعة
/عبد الرحٌم محمود أحمد فى مجاالت التنمٌة االجتماعٌة,تمام
 عبد الرحٌم محمود أحمد تمام: أسٌوط1987
THE ROLE OF HIGH DOSE RATEAFTER
LOADING BRACHY THE RAPH IN CANCER
BRACHYTHERAPY HAS ADISTINGUISHED PAST AND STILL REPRESNT THE
TREATMENT=
ALI,ALI MOHAMED
,ALI MOHAMED ALI
1997 OPTIMUN THERAPY IN SELECTED SITUATIONS.
THE COHOMOLOGY THE ORY OF SOME
MOHAMED , SOAD
ASWA
the co homology yheory plays an important role in mathemathics.itُُs an algebraic tools
CLASSES OF OPERATOR ALGEBRA
RAMADAN
SOAD RAMADAN MOHAMED
N
2006 of algebraic to pology.
HIISTOPATHOLOGICAL,HISTOCHEMICAL
AND PHYSIOLOGICAL STUDIES ON THE
EFFECT OF MORPHINE SULPHATE ON
BRAIN OF ALBINO=دراسات هستوباثولوجٌة
younis ,
in 1998 the world health orgaization survey of nearly 26000 patients form five
وهستوكٌمٌابٌة وفسٌولوجٌة على تاثٌر المورفٌن على مخ الفبران
abouelhassan
ASWA
continents reported that 22% had persistent pain some time over the previous years
البٌضاء.
elshazly ahmed
N
2006 ‖gareje etal,1998.
AGEOPHYSICAL STUDY ON THE AREA
LIES BETWEEN WADI ABU HAD AND WADI
ABU MARWA ON THE SOUTH WEASTERN
PART OF THE GULF OF SUZE,A.R.E=دراسة
 جٌوفٌزٌقٌة على المنطقة الواقعة بٌن وادى ابو حد ووداى ابو مروةAHMED , AHMED
على الجزء الجنوبى الؽربى من خلٌج السوٌس بجمهورٌه مصر
MOUSSAA
AHMED MOUSSAA MAHMOUD
the present study aims to deuneate the subsurface structural and tectionic framework
العربٌة
MAHMOUD
AHMED
sohag
2005 of the and to determine the basement tectonic features.
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9384637

PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL
STUDIES ON THE EFFECTS OF TWO
HERBICIDES ON METABOLISM IN RAT
WITH SPECIAL REFERENCE TO
NEUROENDOCRUNE PROFILE=دراسات
فسٌولوجٌة وبٌوكٌمٌابٌة على تاثٌر اثنٌن من مبٌدات الحشابش على
االٌض فى الفؤرمع اشارة خاصة الى النمط العصبى الهرمونى

1012

9384638

EUGEN oُ‘ٌُ neills social realistic plays:an
assessment

abdel-motaal , fatma
fakhry

ABDELWAHAP,ALAA EL
DIN SALAH-EL-DIN.
SALEM,FATHY
MOHAMED
MOHAMED

fatma fakhry abdel-motaal

ASSIU
T

2001

OUR STUDY INCLUDED THIRTY-NINE(39 PATIENTS.THIER AGES RANGED
FROM ONE DAY TO 13 YEARS. THEY WERE ADMITTED TO EMERGANCY UNIT
IN SURGICAL DEPARTMENT IN SOHAG UNIVERSITY HOSPITAL.
epilepsy is major neuological disease among the pediataric age group as it represents
80% of visits to pediatric neurologist clinics.
this inveestigation embraces some studies on freshwater fungi strictly aquatic and
terrestrial fungi and ohysico-chemical characteristics of water and mud samples
collected form the polluted canals with the industrial effluents of both kima factory for
fertilizers during january to december 1996.
حٌث حظٌت هذة الفبة باألهتمام على المستوٌٌن العالمى،  ٌعد األهتمام بفبة المعوقٌن من أهم سمات العضر: مشكلة البحث
 أهداؾ.والمحلى وذلك بصدور من العدٌد من القوانٌن والتشرٌعات التى تضمن لهم حقوقهم وتوفر لهم الرعاٌة المتكاملة
التعرؾ على واقع اإلشراؾ الفنى بمدارس وفصول التربٌة-1 :  تهدؾ البحث الحالى الى تحقٌق األهداؾ التالٌة: البحث
دراسة بعض اإلتجاهات العالمٌة فى األشراؾ الفنى-2 .والكشؾ عن المشكبلت التى تحول دون تحقٌق هذا اإلشراؾ إلهدافه
وضع تصور لما-3 . وكٌفٌة اإلستفادة منها فى تطوٌر اإلشراؾ الفنى بمدارس التربٌة الخاصة للتعلٌم األساسى فى مصر،
وذالك بتقدٌم مجموعة من التوصٌات والمقترحات، ٌجب أن ٌكون علٌه اإلشراؾ الفنى بمدارس التربٌة الخاصة المصرٌة
وفق اال تجاهات السابدة فى دول العالم المعاصر وبما ٌتبلبم مع طبٌعة هذا النوع من، لتطوٌر اإلشراؾ الفن ى
. وظروؾ المجتمع المصرى،التعلٌم
THE PRESENT WORK WAS INITIATED TO CORRELATE BETWEEN THE
STRATIGRAPHICAL,SEDIMENTOLOGICAL,MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL
CHARACTERISTICS OF THE UPPER CRETACEOUS-LOWER TERTIARY
SEQUENCES OF THE KHARGA OASIS(ABU TARTUR AND G.GHANEMA),THE
NILE VALLEY?(G.SERAI)AND THE EASTERN DESERT(G.ANZ)

2004

1998

ALAA EL DIN SALAH-EL-DIN

ASWA
N

the present study was undertaken to examine some of the physiological
1997 consequences of paraguat as well as atrazine poisning.

FATHY MOHAMED MOHAMED
SALEM

Qena

2003 when he was aboy oneil faced the harsh realities of life.
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9384904
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9384950

1015

9384981

دراسة تحلٌلٌة ألثر التخطٌط فى حل مشكلة الؽذاء فى جمهورٌة
/ مصر العربٌة
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9384988
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9385070

1018

9385090
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9385104

ON BITOPOLOGICAL ORDERED
SPACES=الفضاءات المرتبة ثنابٌة التوبولوجٌا
SOME PROBLEMS OF FLOW OF NONNEWTONIAN FLUIDS IN APOROUS MEDIUM
/
PETROGRAPHY AND GEOCHEMISTRY OF
GABBROIC ROCKS OF GABAL ZEIATIT AND
GABAL UM SELLIM SOUTH EASTERN
DESERT-EGYPT /
geology and radioactivity of gabal abu mesaid
aref with emphesis on granitic,north eastern
desert,egypt /
Ul thrasonography Of Small Joints In
Rheumatoid Arthritis Patients
GEOLOGY AND RADIOACTIVITY OF GABAL
ABU MESAID AREA WITH EMPHESIS ON
GRANITIC ROCKS, NORTH EASTERN
DESERT,EGYPT=

1020

9385146

aN EVALUATION OF SOME MODERN
FERTIZATION TECHNIQUES FOR CERTAIN
SALT AFFECTED SOILS=

1021

9385148

geoelectric studies for wadi ziedun
area,eastern desert,egypt /

1022

9385186

ON FUZZY BITOBOLOGICAL SBACES=عن
الفراؼات ثنابٌة التوبولوجٌة الفازٌة

1023

9385196

1024

9385274
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9385287

1026

9385347

1027

9385421

1028

9385482

فاروق محمد أبو، إسماعٌل
. الفتوح

SAYED , ABDEL
HAMIED VFARRAH
MAHDY,ABDELNASSER SOBHY
MOHAMMED

ABDEL HAMIED VFARRAH
SAYED

QENA

ABD-ELNASSER SOBHY
MOHAMMED MAHDY ،

QENA
THE AIM OF THIS THESIS IS TO STUDY SOME PROBLEMS OF FLOW AND HEAT
:
2001 . TRANSFER FOR NON-NEWTONIAN FLUIDS IN POROUS MEDIUM .

SALEM,ABDO
SALEM MOHAMED

ABDO SALEM MOHAMED
SALEM,

farrag,hassan ismail
ahmed
Hassan,Mohamed
Hamed

FARRAG,HASSAN
ISMAIL AHMED.

hassan ismail ahmed farrag,
Mohamed Hamed Hassan,

DARWISH,dARWISH
SAM
dARWISH SAM DARWISH ،

ahmed,fathy ahmed
abd alla
MOHAMED ,
AHMED AREF ABD
ELLATIF

qena,e
gypt :

AHMED AREF ABD ELLATIF

QENA
ASSIU
T:

AHMED SHAWKY AHMED
IBRAHIM ،

HASSAN,ASEM
ELSANI MOHAMED

,ASEM ELSANI MOHAMED
HASSAN

palynological studies on the subsurface
sequence from northern gulf of suez(egypt) /
ACCELERATION OF PARTIAL QUADRATIC
INTERPOLATION TECHNIQUE /

el-soughier,maher
maher ibraheim abdel rahem elibraheim abdel rahem soughier ,
RADWAN,AHMED,AL
I,AHMED
AHMED,ALI,AHMED RADWAN ،

9385489

1030

9385491

1031

9385528

SOME EXAMPLES OF T(6)-COMPLEXES
AND HYPERBOLIC COMPLEXES /

cairo :

fathy ahmed abd alla ahmed,

IBRAHIM,AHMED
SHAWKY AHMED

1029

QENA,
EGYP
the present work is apetrographic,geochemical and petrogenesis studies of gabbroic
T:
2001 . rocks of gabal zeiatit and gabal umsellim in the south eastern desert.
agroup of volcanic and qlutonic rocks repressent the products of pan-african orogeny,
qena,e
constitute the major petro-tectonic association of gabal abu mesaid area in the
gypt : 2003 . northern part of the eastern desert.
Sohag
ٌعتبر مرض الروماتٌد من االلتهابات المزمنه والزى ٌمكن ان ٌإثر على اعضاء الجسم المختلفه ولكن ؼالبا ما ٌتضمن
:
2004 .
المفاصل خاضة المفاصل الصؽٌره لبلطراؾ البعٌده بشكل متماثل

,HASSAN ISMAIL AHMED
FARRAG

SOME NEW HOMOLGICAL CLASSES OF
RINGS /
LAPAROSCOPIC VERSUS OPEN SURGERY
FOR INFLAMMATORY BOWEI
DISEASES:APROSPECTIVE COMPARATIVE
STUDY=
SOME STARTIGRAPHICAL AND
SEDIMENTOLOGICAL STUDIES ON THE
RAS BANAS PENINSULA,RED SEA
MARGINAL AREA,SOUTHERN PART OF
EGYPT /
ASTUDY IN THE RESULT OF
CONSERVATIVE AND OPERATIVE
METHODES OF TREATMENT OF
ACRTABULAR FRACTURES=دراسة نتابج العبلج
الجراحى والعبلج التحفظى فى كسور التجوٌؾ الحقى

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL
STUDIES ON ABU MARAWAT
AREA,CENTRAL EASTERN DESERT,EGYPT /
LINEAR AND NONLINEAR RAYLEIGH TAYLOR INSTABILITY IN
MAGNETOHDRODYNAMICS /

الهدؾ الربٌسى من البحث ٌنحصر فى تحلٌل أثر التخطٌط القومى للقطاع الزراعى فى حل المشكلة الؽذابٌة فى جمهورٌة
.مع إلقاء الضوء على مفهوم التخطٌط القومى وأهمٌته للقطاع الزراعى،مصر العربٌة
THE STUDY OF TOPOLOGICAL ORDERED SPACES WAS INITIATED BY
NACHBIN,L 17.IN THIES THESIS WE ARE INTERSTED IN INTRODUCING THE
IDEA OF ORDER IN THE AREA OF BITOPOLOGICAL STRUCTURES SUSH
2001 SEPARATION AXIOMS.

،  فاروق محمد أبو الفتوح:  القاهرة1994 .

THE STUDY AREA IS SUBJECTED TO MANY TECTONIC EVENTS THAT LEFT
2003 BEHIND SEVERAL TRENDS OF FACULTS SHEAR AND MAJOR FRACTURES.
TWO FIELD EXPERIMENTS WERE CONDUCTED DURING 1990 AND 1991
SEASONS.BOTH COTON-GIZA 75-AND MAIZE-GIZA 2-WERE USED AS
INDICOTOR PLANTS TO COMPARE THE EFFICIENCY OF ANHYDROUS
AMMONIA AS A SOURCE OF NITROGEN WITH A SOLID NITROGEN FERTILIZER
AT RATE OF 70 kG N\FED.AND 110KG N\FED.FOR COTTON AND MAIZE
RESPECTIVELY WITH OR WIYHOUT DIFFERENT MICRONUTRIENTS
1993 . TREATMENTS
to evaluate the ground water possibilites with in the area,geophysical investigation
was carried out utilizing the electrical resistivity survery wich was performed applying
the vertical electrical sounding technique(drilling)by the use of the teframeter sas 300
1995 . apparatus.
THE THEORY OF FUZZY SETS WAS INTRODUCED BY ZADEH 1965,AS AN AT
TEMPT TO DEVELOP AMATHEMATICALLY PRECISE FARMEWORK IN WHICH TO
2001 TREAT SYSTEMS OR PHENOMENA WHICH IS
THE AIM OF THIS THESIS IS TO INVESTIGATE CERTAIN CLASSES OF RINGS BY
IMPOSING VARIOUS HOMOLOGICAL RING THEORETICAL CONDITIONS ON
1982 . THEIR MODULES .
THIS STUDY WAS DONE TO EVALUATE THE FEASIBILITY AND SAFETY
OFLAPAROSCOPICALLY-ASSISTED INTESTINAL SURGERY IN IBD PATIENTS
AND TO DETERMINE WHETHER SUSH SURGERY CONFERS CLINICAL
2003 ADVANTAGES IN APROSPECTIVE COMPARISON WITH OPEN SURGERY.

ALI,KAMALABOU EL
MAGD
KAMALABOU EL MAGD ALI

THE PRESENT STUDY DEALS WITH THE LITHO- AND
BIOSTRATIGRAPHY,STRUCTURE,PETROGRAPHY,SEDIMENTOLOGY AND
ASWA
GEOCHEMISTRY OF THE NEOGENE-QUATERRNARY SEDIMENTARY
N:
1994 . SEQUANCE OF RAS BANAS PENINSULA

MOUSA,SHAZLI
SALEH

sohag

AHMED,AHMED
ABD EL-RASHEED
ABIED
ALLAH,MOHMOUD.H
AMAD .
AHMED,WAGEEDA
MOHAMED
MAHMOUD

SHAZLI SALEH MOUSA

AHMED ABD EL-RASHEED
AHMED,
ABIED
ALLAH,MOHMOUD.HAMAD ؛
WAGEEDA MOHAMED
MAHMOUD AHMED ،

THE AIME OF THIS WORK WAS TO INVESTIGATE THE COMPLEXITY OF THESE
1998 FRACTURES.
THIS WORK AIMS TO STUDY THE CHRONOSTRATIGRAPHY OF THE SAMPLED
aswan,
SUBSURFACE PALEOZOIC-MESOZOIC SEQUENCE FROM THE OFF- SHORE
egypt : 2002 . AREA NORTHERN GULF OF SUEZ
ASSIU
T:
1980 .
the studied abu marawat area lies within the pan-african basement complex exposed
in the central eastern desert of egypt:
1-talc-car bonate rocks
2-metavolcanics and thier equivalent pyroclastics
3-metagabbro-diorite complex
4-synkinematic granitoids
SOHA
5-hammamat.sediments
G,EGY
PT :
2000 . 6-younger basic-ultrabasic intrusions
BANI
SEUF
WE HAVE PRESENTED THE EFFECT OF MAGNETIC FIELD ON RAYLEIGH:
1987 . TAYLOR INSTABILITY WITH MASS AND HEAT TRANSFER .
THE FIRST CHAPTER COVERS BASIC MATERIAL IN GEOMETRIC GROUP
ASWA
THEORY,THE SECOND CHAPTER GIVES SOME EXAMPLESAND THE THIRD
N:
2001 . CHAPTER COVERS HYPERBOLIC COMPLEXES .
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9385529

THE IMPACT OF SEISMIC REFLECTION
INTERPRETATION IN DELINEATING THE
STRUCTURAL-STRATIGRAPHIC
INFERENCES OF NORTH BITTER LAKES
AREA,NORTHERN EGYPT /

1033

9385556

APPLICATIONS OF GEOPHYSICAL
TECHNIQUES AT NEW QENA
CITY,QENA,EGYPT /

MOHAMMED,ALHUS
SEIN ADHAM
ALHUSSEIN ADHAM BASHER
BASHER
MOHAMMED

1034

9385561

TOPOLOGICAL APPLICATIONS ON SOME
SUPRAOPEN SETS /

HASANEIN,IBRAHIM
ABDEL EL-HAMEED IBRAHIM ABDEL EL-HAMEED M
M
HASANEIN ،
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ENIVIRONMENTAL CHEMICAL STUDIES ON
THE EFFECTS OF
NARCOTICS,ACTIVATORS AND
INHIBITORS COMPOUNDS ON PEOPLE
LIVING IN ASWAN GOVERNORATE=دراسات
كٌمابٌة بٌبٌة على تاثٌر المخدرات والمنشطات والمثبطات على
بعض االصحاء والمتعاطٌن بمحافظة اسوان.

ARTHROSCOPICALLY ASSISTED
ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT
RECONSTRUCTION USING BONEBATELLAR TENDON-BONE AUTO- GRAFT
FOR ANTERION CRUCIATE LIGAMENT
DEFICIENT KENEES
NATURAL RADIOACTIVITY OF ROCKS AND
BUILDING MATERIALS AND ITS
RELEVANCE FOR THE RADIATION
EXPOSURE DUE TO RADON

The Relation Between Body Mass index and
left ventricular mass and cardiac output in
patients with chronic hypertension /
NUMERICAL TREATMENT OF VOLTERRA
INTEGRAL EQUATIONS OF THE FIRST
KIND /

saad,khaled ahmed
ahmed

khaled ahmed ahmed saad

the present study is atrial to interpert the available data,that derived from well logs
and seismic reflection data,in the area north of the better lakes,in order to delineats its
sohag,
structural and stratigraphic inferences,and also to detect the locations that cold be
egypt : 2002 . valid to be traps for hydrocarbon accumulation.
THE PRESENT STUDY EMBRACES ELECTRICAL RESISTIVITY,LABORATORY
MEASUREMENTS OF ELECTRICAL,PROPERTIES,AND SEISMIC REFRACTION
QENA,
SURVEYS.THE STUDY AIMS AT DETAILING THE PREVAILING SUBSURFACE
EGYP
CONDITIONS FROM THE VIEWPOINT OF GROUND WATER LOCATION,DEPTH
T:
2003 . AND QUALITY.
IN THIS THESIS WE STRENGTHEN MANY RESULT IN 35,48.50,52 AND BY USING
SOME TYPES OF SUPRAOPEN SETS A SET AND PREOPEN SET WE
ASSIU
INTRODUCE AND STUDY THE CONCEPT OF A-CLOSED GRAPHS,PRECLOSED
T:
1982 . GRAPHS AND THE STRONG COMPACT SPACES .
the late paleocene-early eocene interval was acritical episode in earth history
because major changes in ocean circulation and global climate,reflected in significant
turnover in maqrine and terrestrial biotas,occurred during approximately 2.2 my.of this
assiut : 2001 . interval.

SEIF EL
NASR,AHMED
MOSTAFA

AHMED MOSTAFA SEIF EL
NASR,

aregional groundwater flow model for the nubian sandstone aquifer system in egypt
ASSIU
was developed.then this model was calibrated using the available hydrogeological
T:
2002 . data from the observation wells.

TARABEES,ELHAMY ELHAMY ALY ABD EL-AZIZ
ALY ABD EL-AZIZ
TARABEES ,

MOSTAFA,MOSSTA
FA MOHMOUD
,MOSSTAFA MOHMOUD
MOHAMED
MOHAMEDMOSTAFA

KHALI
FA
ABDEL
THE RUSULTS IN THISE STUDY SHOWED THAT AN ARTHROSCOPIC ACI
RAHM RECONSTRUCTION USING ABTB AUTOGRAFT AND TIBIAL PRESS FIT
Qena: AN,
TECHNIQUE LEADS.

ABDELRAHMAN,ABDELRAHMAN HAFEZ
KHALIFA
MOHAMED,ADEL
GAD EL-KAREEM
ABBADY

THE PRESENT WORK IS CONFINED TP STUDY THE ENVIROMRNTAL ABUSED
DRUGS WHICH ARE PRESENT IN THE URINE SAMAPLES COLLECTED FROM
1998 POPULATIONS WORKING AND AT ASWAN GOVERNORATE.
ABDEL
RAHM
AN
HAFEZ

,ADEL GAD EL-KAREEM
ABBADY MOHAMED

THE RUSULTS OF THE MEASURED ACTIVITIES ,THE EADIUM THE RADIUM
EQUIVALENT CONCENTRATIONS AND THE VALUES OF OTH THE INTERAL AND
2002 EXTERNAL HAZARD INDICES ASSOCIATEDWITHTHE THE USAGE OF SAND
ٌوجد للرسالة ملخص باللؽة العربٌة ٌحتوى على انه مازالت العبلقة ؼٌر واضحة بٌن امراض القلب ودرجة البدانه فى
مرضى ارتفاع ضؽط الدم ولذا فقد أجرٌت هذه الدراسة بهدؾ بحث العبلقة بٌن معدل كتلة الجسم وكل من كتلة البطٌن
االٌسر ومعدل ضخ الدم فى مرضى ارتفاع ضؽط الدم وكذلك استهدؾ الدراسة تقدٌر معدل حدوث تضخم عضلة البطٌن
: االٌسر اجرٌت هذه الدراسة االستقدامٌة فى قسم االمراض الباطنة بمستشفى سوهاج الجامعى واتضح
1-زٌادة سمك الجدار الخلفى والحاجز بٌن البطٌنٌن فى مرضى ارتفاع ضؽط الدم مقارنة بافراد المجموعة الضابطة وفى
مرضى المجموعة الثالثة مقارنة بمرض المجموعة الثانٌة
2- زٌادة سمك الجدار الخلفى والقٌاسات الداخلٌة للبطٌن االٌسر فى مرضى البدانة الوسطٌة مقارنة بمرضى البدانة الطرفٌة
3- ) فى مرضى200-+جرام65( ) فى افراد المجموعة الضابطة وازدادت الى148-+جرام31( كتلة البطٌن االٌسر كانت
Adel A.ElSayed,
)فى مرضى المجموعة الثالثة233 -+جرام84(المجموعة الثانى و.
اثبتت الدراسة ان رسام القلب الكهربابً له نسبة حساسٌة ونسبة تنبإ سلبى منخفضتٌن فى اكتشؾ تضخم عضلة القلب
Sayed M.Abd El لمرضى ارتفاع ضؽط الدم خاصة فى مرضى البدانة##### Rahman, Ali T.Ali.
2003
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THE THESIS IS CONCERNED WITH THE NUMERICAL SOLUTION OF VOLTERRA
M
M HANAFY ،
T:
1981 . INTEGRAL EQUATION OF THE FIRST KIND .
THE GODEL UNIVERSE AND CONSEQUENTLY THE HOMOGENEOUS
GODETYPE UNIVERSES ARE COSMOLOGICAL SOLUTIOS OF THE EINSTEN‘S
SAYED,AHMED
FIELD EQUATIONS IN THE NON-EMPTY SPACE.THESE SOLUTIONS ARE
SOME MECHANICAL PROPERTIES OF
MIHANNY ABD
SAYED,AHMED MIHANNY ABD
ASSUI
MATHEMATICALLY COMPLICATED BECAUSE OF THEIR INTRINSIC ROTATION
HOMOGENEOUS GODEL TYPE UNIVESSE / ALLA .
ALLA ؛
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1992 . OF THEIR MATTER CONTENT WITH RESPECT TO COMPASS OF INERTIA .
APPLICTIONS OF VARIATIONAL CALCULUS
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ESMAIL,ABDELABDEL-BASET,HUSSEIN
ASSIU
THIS THESIS CONTAINS THE SOLUTION OF THREE OPTIMUM SHAPE
HYDRODYNAMICS /
BASET,HUSSEIN
ESMAIL ،
T:
1981 . PROBLEMS IN FULL CAVITY FLOW AND BENEATH AFREE SURFACE .
IN THIS THESIS WE CONTINUE THIS INVESTIGATION BY LOOKING AT SOME
ON PROPERTIES OF SOLUTIONS OF TWO MOUSTAFA,KHALED MOUSTAFA,KHALED ABD ELASSUI
PROPERTIES OF THE CLASS OF EQUATIONS WHICH ARE RELEVANT TO THE
DIMENSIONAL DIFFERNTIAL EQUATIONS /
ABD EL-KADER .
KADER ؛
T:
1994 . KP EQUATION .
APPLICATION OF SECONDARY AMINES IN
SYNTHESIS OF SOME NEW SPIRO
HETEROCYCLIC COMPOUNDS=استخدام بعض
THE WORK PRESENT IN THIS THESIS DEALS WITH THE SYNTHESIS OF ANEW
 االمنٌات الثانوٌه فى تخلٌق بعض المركبات سبٌرو الؽٌر متجانسةOMRAN,OMRAN
CLASS OF SPIRO HETEROCYCLIC SYSTEM STARING WITH 1-PHENY1الحلقة الجدٌده
ABD ELLAH
OMRAN ABD ELLAH OMRAN
Sohag
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EMPIRICAL BAYES ESTIMATION /
الهٌكلة التاسٌسٌة والتنظٌمٌة لبلتصاالت والخدمات البرٌدٌة فى
الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة

Amron,Taha
Mohamed

Taha Mohamed Amron,

THE PRESENT THESIS IS AN ATTEMPT TO ELUCIDATE THE GEOLOGICAL ,
GEOCHEMICAL AND STRUCTURAL CHARACTERISTIC OF THE LATE PANAFRICAN ATALLA FELSITE WITH EMPHASES ON THE FIELD RELATIONS
BETWEEN THE ATALLA FELSITE AND THE COUNTRY ROCKS , ESPECIALLY UM
qena : 1997 . HAD GRANITE .

DEIAB,EZAT ABDELWAHAB .
DEIAB,EZAT ABDEL-WAHAB ؛

ASSUI
SOME PROBLEMS IN GEOMETRIC FUNCTIONS THEORY CONCERNING
T:
1994 . CLASSES RELATED TO FUNCTIONS OF BOUNDED BOUNDARY ROTATION .

EL SAID,MOHAMED
ABBAS
,MOHAMED ABBAS EL SAID

THE PRESENTSTUDY COVERS THREE ISLANDS,WADI EL GIMAL AS AN
2005 ISLAAND EXPOSED TO ALESSER ENVIRONMENTAL PROBLEMS.
THE PRESENT THESIS,WHICH CONSISTS OF THREE CHAPTERS AND AN
ASSIU
APPENDIX,IS CONCERNED WITH THE NUMERCIAL TREATMENT OF SOME
T:
1981 . INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATIONS OF FREDHOLM AND VOLTERRA TYPES .
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ABDEL RAHMAN
OSMAN,ABDELNASSER ABDELMAUGOOD .

ASSIU
THE MAIN GOAL OF THIS THESIS IS TO STUDY THE STABILITY ANALYSIS FOR
T:
2001 . SYSTEMS OF NONLINEAR HILL`S EQUATIONS .
adiverse,well preserved playnofloras were successfully recovered from two borehole
ASSSI
sections in the north western desert and north eastern desert of egypt
AMR SAID ABDEL RAHMAN
UT,EG
.spores,pollen,elaterosbores and freshwater algae(terrestrial)and dinoflagellate cysts
DEAF ,
YPT : 2002 . in adition to marine microforaminiferal test lining marine)are identified.
THE IONIC SOLUTION BASIS LIES IN THE DEBYE-HUCKEL THEORY OF
OSMAN,ABDEL-NASSER ABDEL- QENA
ELECTROYTE SOLUTION.THIS THEORY IS EXACT INTHE LIMIT OF SMALL
MAUGOOD ؛
:
1995 . CONCENTRATIONS .
SAYED ATYA AHMED SAYED ،
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,EL SOADY FAKHRY ABD EL-RAHMAN ،
المجلس االقتصادى الفلسطٌنى للتانمٌة واالعمار

ASSIU
THIS THESIS DEALS WITH THE EMPIRICAL BAYES METHODS OF ESTIMATION
T:
1981 . IN BOTH OF THE PARAMETRIC AND NON-PARAMETRIC CASES .
القدس

1999

THE BODY OF THIS THESIS IS ORGANIZED AS FOLLOWS:IN CHAPTER O,ARE
BRIEFLY RECALL SOME OF DEFINITIONS AND NECESSARY
NOTATIONS,REFERRING THE READER TO THE BASIC CONCEPTS OF
QENA
COMMUTATIVE ALGEBRA AND ALGEBRAIC GEOMETRY,AS PRESENTED
:
1995 . IN[10,13,26,33,35[ .
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OMAR,ABDEL KADER ELASSIU
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 صالح زهر الدٌن. بٌروت2001
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ESMAT AHMED ABU ELEGYB
HASSAN,
T:
1995 .
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MAKKY,MOSAED MAHMOUD ؛

ASSUI
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THIS THESIS,WHICH CONSISTS OF FIVE CHAPTERS,IS CONCER-NED WITH
ASTUDY OF ABSOLUTE-CONVERGENCE OF FOURIER SERIES COEFFICIENTS
OF MULTIVARIABLE VECTOR VALUED FUNCTIONS .

g.abu kharief area represents apart of the basement rocks of the central eastern
desert of egypt,that is located 45km west of safaga town.
THIS THESIS IS CONTAINS ASTUDY IN THE FIELD OF SPECIAL
FUNCTIONS,SIMILAR SETS OF POLYNOMIALS,FINITE PRODUCT SETS AND
HADAMARD PRODUCT SETS .
IN THIS THESIS WE ARE INTERESTED IN INTRODUCING THE IDEA OF ORDER
IN THE AREA OF FUZZY STRUCTURES SUCH AS FUZZY TOPOLOGICAL
VECTOR SPACES,FUZZY NEIGHBORHOOD SPACES,FUZZY UNIFORM
SPACES,FUZZY PROXIMITY SPACES AND FUZZY SYNTOPOGENOUS SPACES .
partial differential equations play an important part in the investigation of pyre
mathematics and physical phenomena.An important style of these equations are the
parabolic equations,which are very successful generalzation of the equation of heat
conductance.This equations is very important in many applications.The study of
parabolic equations ,begun by I.G.Petrovskiy in 1933,who his principle work depends
on the fundmental solutions of parabolic equations and he also deals with Cauchy
problem for parabolic equations .
The main aim of this thesis, is to study the representation of analytic function by
spectial polynomials of single complex variable or two complex variables in certain
regions .
THIS THESIS ,WHICH CONSISTS OF FOUR CHAPTERS,DEALS WITH CERTAIN
NONLINEAR PROBLEMS IN SOLITON THEORY
THE FIRST CHAPTER IS AN INTRODUCTION TO THE BASIC CONCEPTS AND
HISTORICAL DEVELOPMENT FOR MODEL.THESE MODELS ARE CONSIDERED
IN THIS RESEARCH
CHAPTER 2 DEALS WITH THE MOTION OF DAMPED 4 KINK UNDER AN
EXTERNAL APPLIED FORCE AND ALSO IN THE PRESENCE OF THE
COMPLICATION OF THERMAL FLUCTUATIONS .I HAVE EVALUATED THE
CORRELATION FUNCTION,AND THE DIFFUSION COEFFICIENT FOR 4 KINKS
USING SINGULAR PERTURBATION EXPANSION.
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CHAPTER 3 DEALS WITH THE USUAL 4 EQUATION IN THE PRESENCE OF
WEAK EXTERNAL PERTURBATIONS.WE HAVE SHOWN THAT KINKS ARE
LOCALIZED INSIDE POTENTIAL BARRIERS OF SCHOTTKY TYPE.THESE
BARRIERS ARE DUE TO THE DISORDER EFFECT IN THE MATERIAL .THE CASE
IS EXAMINED IN BOTH STATICS t=0 AND DYNAMIC BARRIERS FOR ONLY LOWVELOCITY KINKS.LOCALIZATION OF KINKS REDUCES THEIR VELOCITY AND
AFFECTS ITS CENTRE-OF-MASS.
IN CHAPTER 4,I HAVE STUDIED SBS EQATIONS IN THE PRESENCE OF SMALL
DA MPING AND OPTICAL KERR EFFECTS USING MULTISCALE TECHNIQUES.A
FIRST-ORDER PERTURBATION FOR SBS IS DEVELOPED.I HAVE FOUND THAT
THERE IS A STATIONARY SOLUTION FOR A SOLITON.THE VELOCITY OF THIS
SOLITON IS DETERMINED BY THE DAMPING AND KERR COEFFICIENTS.WE
ALSO HAVE FOUND THAT THERE IS A CONSTANS SHIFT IN THE AMPLITUDE OF
THE PUMP IN THE REGION BETWEEN THE FRONT OF THE BACKWARD
QENA
:
1998 . MOVING SOLITON AND FORWARD LIGHT CONE OF THE PUMP .
The aim of the thesis is to discuss some main basic concepts,methods and results of
QENA,
the already very rich body of knoeledge obtained recently at the attempts to
EGYP
understand,qualitatively and quantatively,quantum phase(qp)as well as its
T:
2004 . properties,stuctures and potentials for applications .
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ASSIU
T:
1982 .

Sohag: 2005 .

ASSIU
T:
1982 .

IN THIS THESIS WE STRENGTHEN MANY RESULTS IN SOME PREVIOUS
PAPERS 12,25,32,35,39,47,AND BY USING THE CONCEPTS OF ASETS,PREOPEN,B-OPEN,A-CLOSED AND B-CLOSED SETS WE INTODUCE AND
STUDY THE CONCEPTS OF A-CONTINUITY,A-OPEN,A-CLOSED,PRECLOSED,BCLOSED MAPPINGS,A-TOPOLOGICAL INVARIAANTS,B-CLOSED GRAPHS,PREGULAR SPACES AND A-COMPACT SPACES AND GIVE NEW
CHARACTERIZATIONS OF SOME TYPES OF THE ABOVE CONCEPTS ALSO,WE
INVESTEGATE THE CONCEPT OF CONTINUITY RESP CLOSED GRAPHS WHICH
GENERALIZES THE CONCEPTS OF CONTINUITY AND SUPRACONTINUITY RESP
CLOSED A-CLOSED AND PRECLOSED GRAPHS .
ٌوجد بالرسالة ملخص باللؽة العربٌة
( أصبح التفتٌت باستخدام الموجات الصدمٌة هو الخٌار المفضل واألٌسر لدى الكثٌر من األطباء لمعالجة حصوات جٌوب
كما أصبحت الحاجة ملحة لمعالجة هذه الحصوات حتى وإن كانت ؼٌر.الكلٌة لكونها سهلة التطبٌق ولقلة أعراضها الجانبٌة
مسببة ألى اعراض ألن تركها بدون عبلج قد ٌإدى الى زٌادة حجم الحصوة فٌما بعد وظهور األعراض بعد أن تكون قد
وسوؾ نستعرض فى هذه الرسالة خمسٌن مرٌضا ً ممن ترددوا على العٌادة الخارجٌة بقسم. سببت مضاعفات خطٌرة بالكلٌة
المسالك البولٌة بكلٌة طب سوهاج وٌعانون من وجود حصوات بجٌوب الكلٌة العلوى أو االوسط أو السفلى وتم إجراء
مم وتستمر20  كان أقصى حجم للحصوة فى هإالء المرضى هو. التفتٌت لهذه الحصوات باستخدام الموجات الصدمٌة
 موجة صدمٌة وإذا لم ٌتم التفتٌت ٌتم عمل جلسةأخرى بعد أسبوعٌن وبحد أقصى ثبلث4000 الجلسة حتى الوصول إلى
 وتم االستدالل على الحصوات باستخدام االشعة.تم إخضاع االطفال الى التخدٌر الكلى أما الكبار فتلقوا المسكنات. جلسات
وتم تصنٌؾ النتابج كالتالى.العادٌة إذا كانت الحصوة معتمة أو باستخدام االشعة التلفزٌونٌة إذا كانت الحصوة منفذة لبلشعة
:1- بواقى للحصوة بعد التفتٌت قد تكون ذات أهمٌة ( أكبر من-2 تفتٌت تام للحصوة بدون اى بواقى للحصوة بعد التفتٌت
لقد. فشل عملٌة التفتٌت اذا لم تظهر اى دالبل على الحصوة بعد ثبلث جلسات-3.) مم4 مم ) أو ؼٌر ذات أهمٌة ( أقل من4
 على التوالى%78.95و%81.25 كانت نتابج التفتٌت متقاربة بالنسبة إلى حصوات الجٌب العلوى واالوسط حٌث بلؽت
، حٌث تؤثرت نتابجه بالخواص التشرٌحٌة%65.4 أما بالنسبة الى الجٌب السفلى فكانت نتابجه اقل من سابقٌه حٌث بلؽت
وبالنسبة للمضاعفات الناتجة عن التفتٌت فلم نقابل اكثر من انسداد الحالب ببعض أجزاءالحصوه وتم عبلجها بسهولة.له
باستخدام منظار الحالب.
مرٌضة من المترددات على العٌادة الخارجٌة343 ٌوجد بالرسالة ملخص باللؽة العربٌة ٌحتوى على(لقد شملت الرسالة عدد
زٌادة عدد مرات التبول وتؽٌر طبٌعة, حٌث كانت شكواهن تنحصر فى الم أثناء التبول, للمٌالك البولٌة بكلٌة طب سوهاج
.البول
المجموعة االولى, قمنا بتقسٌم المرٌضات لثبلثة مجموعات عمرٌة, وبعد اجراء الفحص الطبى والتحالٌل واالشعات البلزمة
وشملت المجموعة الثانٌة اناثا تراوحت,وتشمل مرٌضات تراوحت اعمارهن بٌن سنة ونصؾ حتى ثمانٌة عشرة سنة
. عاما60و49  سنةوبٌنما شملت المجموعة الثالثة اناثا تراوحت اعمارهن بٌن49و19 اعمارهن بٌن
*88,%61 وقد وجد ان احداهم المسببات لتلك االعراض كان التهاب المثانة البكتٌرى بنسبة%,
وجاءت البكتٌرٌاء سالبة االستجابة لصبؽة ؼرام المسبب الربٌس لمعظم هذه. فى المجموعات الثبلثة على الترتٌب%79و
.الحاالت
*ووجدنا اٌضا ان االعراض السالؾ ذكرها تعزى فى بعض الحاالت, وجاءت التهابات المهبل كثانى مسببات تلك االعراض
قرح, اورام سرطانٌة بالمثانة, اللتى شملتها الدراسة لوجود التهابات مزمنة فى المثانة نتٌجة اصابة مزمنة بالبهارسٌا
)اوحصوات بالمثانة او عدوى الدودة الدبوسٌة وذلك بنسب متفاوتة فى المجموعات العمرٌة الثبلث
OUR AIM IN THIS RESEARCH IS TO CHARACTERIZE DISTRIBUTIONS OF
PARTICULAR IMPORTANCE BASED ON RECURRENCE RELATIONS FOR
MOMENTS AND CONDITIONAL MOMENTS OF GENERALIZED ORDER
STATISTICS .
IN CLASSICAL CAN BE MORSE THEORY THE EULER CHARACTERISTIC OF A
COMPACT MANIFOLD CAN BE COMPUTED BY COUNTING CRITICAL POINTS OF
PROJECTION LINE cf.1.14 ON THE OTHER HAND THE GAUSS-BONNET
THEOREM cf. 2,3,7,11,24 relates the euler characteristic to AN INTEGRAL OF THE
CURVATURE.THEREFORE THERE IS A RELATION BETWEEN PROJECTIONS
ONTO LINES AND THE CURVATURE INTEGRAL .
THIS THESIS CONTAINS FIVE CHAPTERS PLUS AN INTRDUCTORY CHAPTER IN
THE INTRODUCTION A BRIEF HISTORY OF THE INVERSE GAUSSIAN
DISTRIBUTION AND ITS NATURAL ORIGIN AS BROWNIAN MOTION IS GIVEN
THE LITERATURE IS REVIEWED AND THE MIXTURES OF INVERSE GAUSSIAN
DISTRIBUTIONS ARE DESCRIBED .

ASSIU
THE PERFORMANCE OF A SOFTWARE SYSTEM IS DEPENDENT ON THE TOOLS
T:
2002 . AND TECHNIQUES USED DURING ITS DEVELOPMENT AND OPERATION .
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POLYNOMIALS /
SOME PROBLEMS OF FLOW OF VISCOUS
FLUIDS IN APOROUS MEDIUM /

KISHKA,ZEINHUM
MAHMOD GOMA .
MOHAMED,RAMADA
N ABD-ALLAH .
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ASSIU
T:
1983 .
ASSUI
OUR AIM IN THESIS,WHICH CONSISTS OF SIX CHAPTER,IS TO STUDY SOME
T:
1995 . PROBLEMS OF FLOW AND HEAT TRANSFER IN POROUS MEDIUM .
THE BOUNDARY LAYER FLOWS CONSTITUTE ON IMPORTANT CLASS OF FLEW
NUMERICAL TREATMENT OF HEAT
PROBLEMS WHICH ARE EXTREMELY USEFUL IN MANY ENGINEERING
TRANSFER IN MICROPOLAR BOYNDARY
MOHAMMADEIN,AH
ASSUI
APPLICATIONS.IN THE CONTEXT OF MICROPOLAR FLUID THEORY THESE
LAYERS /
MED ALI .
MOHAMMADEIN,AHMED ALI ؛
T:
1994 . FLOWS ASSUME AN ADDED IMPORTANCE .
THIS THESIS IS NAINLY CONCERNED WITH THE PREDICTION INTERVALS (PI) IF
ONPREDITION INTERVALS USING
THE UNDERLYING DISTRIBUTIONS ARE ONE PARAMETER EXPONENTIAL
ASUBSET OF THE ORDER STATISTICS OF ABD ELLAH,AHMED
ASSUI
DISTRIBUTION.WE SHALL CONSIDER TOW DIFFERENT APPROACH,AND
ASAMPLE FROM ANEXPONENTIAL MODEL / HAMED .
ABD ELLAH,AHMED HAMED ؛
T:
1993 . SECOND,ABAYESIAN APPROACH .
OUR OBJECTIVE OF THIS THESIS WHICH CONSISTS OF FIVE CHAPTERS,IS TO
INTRODUCE ANEW NUMERICAL METHOD FOR SOLVING NON-LINEAR OPTIMAL
ELCONTROL PROBLEMS USING CHEBYSHEV SPECTRAL PROCEDURE IN
KADY,MAMDOUH
ADDITION,WE PRESENT ANEW APPROACH TO SOLVE SOME OF PARTIAL
NUMERICAL STUDIES FOR OPTIMAL
MOHAMED
EL-KADY,MAMDOUH MOHAMED ASSUI
DIFFERENTIAL EQUATIONS AND OPTIMAL CONTROL PROBLEMS WITH
CONTROL PROBLEMS /
METWALY .
METWALY ؛
T:
1994 . PARABOLIC SYSTEMS .
ON SEPARATION AXIOMS AND SOME
TYPES OF COMPACTNESS IN FUZZY
ISMAIL,ABD ELISMAIL,ABD EL-BASET HUSSEIN ASSUI
ON SEPARATION AXIOMS AND SOME TYPES OF COMPACTNESS IN FUZZY
TOPOLOGY /
BASET HUSSEIN .
؛
T:
1993 . TOPOLOGY .
SUBSURFACE GEOLOGIC STUDIES OF
THE PRESENT THESIS IS CONCERNED WITH THE STUDY OF LITHOLOGY
GEBEL EL-EREDIY URANIUM
PETROGRAPHY.RADIOMETRY AND GEOCHEMISTRY OF THE CORE SAMPLES
OCCURRENCE,CENTRAL EASTERN
QENA
RECOVERED FROM ER-1 BORE HOLE WHICH REPRESENTS THE FIRST BORE
DESERT,EGYPT /
OMRAN,ALI AHMED ALI AHMED OMRAN ,
:
1999 . HOLE DRILLED IN THIS OCCURRENCE.
The Main Objective of the THESIS is to study the problem of DISCRIMINANT
ON DISCRIMINANT ANALYSIS ASSOCIATED Ramadan,Sabreen
Ramadan,Sabreen Gad EL-Hak
Assuit
ANALYSIS associated with GOMPERTZ populations. The THEESIS consists of five
WITH GOMPERTZ DISTRIBUTIONS /
Gad EL-Hak Ali .
Ali ؛
:
2004 . chapters besides the introducrty chapter.
ٌتمٌز سرطان الدم بتكاثر متزاٌد وؼٌر منظم للخبلٌا البانٌة للدم فى مراحل مختلفة من النضج وقد قامت المجموعة الفرنسٌة
سرطان الدم اللٌمفاوى الحاد وٌشمل: القسم االول: )بعمل تصنٌؾ لسرطان الدم حٌث تم تقسٌمةFAB(االمرٌكٌة البرٌطانٌة
Cytochemical Markers in Acute Leukemias
.Hamed,Elham Omar Elham Omar Hamed
Sohag . 1998
.سرطان الدم ؼٌر اللٌمفاوى الحاد وٌشمل على سبعة انواع فرعٌة:القسم الثانى.على ثبلثة انواع فرعٌة
ALSALAMY,NASSAR
MANIFOLDS OF LINES IN NONHASSAN ABDELAL-SALAMY,NASSAR HASSAN
ASSIU
EUCULIDEAN SPACE /
ALL .
ABDEL-ALL ؛
T:
1983 .
STUDIES ON USING GENETIC
ALGORITHMS FOR SOLVING OPTIMAL
The Aims of the present work are to solve the problem of optimizing computer network
COMPUTER NETWORKS DESIGN
Hassan,Moatamad
QENA
topology subject to reliability,cost,transmission delay and throughput constrains by
PROBLEMS WITH FUZZY GOALS /
Refaat .
Hassan,Moatamad Refaat ؛
:
2006 . using genetic algorithms and fuzzy optimization .
IN THIS THESIS WHICH CONSISTS OF FIVE CHAPTERS WE STRENGTHEN
MANY RESULTS IN SOME PREVIOUS PAPERS 20 21 22 45 46 ALSO WE
AHMED,FATHI
ASSIU
INTRODUCE AND STUDY SOME TYPES OF COMPACTNESS AND SEPARTION
ON BITOPOLOGICAL SPACES .
HESHAMKHEDR .
AHMED,FATHI HESHAMKHEDR  ؛T :
1983 . AXIOMS IN BITOPOLOGICAL .
THIS DISSERTATION ADDRESSES SOME OF THETHEORETICAL AND
PRACTICAL ISSUES INVOLVED IN THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF
MOHAMED,MOHAM
NUMERICAL ALGORITHMS.WE SHALL FOCUS ON THE IMPLEMENTATION ON
PARALLEL NUMERICAL COMPUTER
ED RAMADAN
MOHAMED,MOHAMED
QENA
PARALLEL COPUTERS,THIS INCLUDES THE TRANSPUTERS AND NETWORKB
ALGORITHMS /
SAADY .
RAMADAN SAADY ؛
:
1997 . OF WORKSTATIONS .
the theory of routh set is formally based on an abbroximation sbace athat consisting of
change of topologies and roughsets=تؽٌر
Zadan , ahmed abd
a nonembty set u and abartition of u denoted by e u,which can be characterized by
التوبولوجٌات ومجموعات االستقراب
allh mohamed
Ahmed abd allh mohamed Zadan Aswan
2003 the equivalence relation r.
ٌوجد للرسالة ملخص باللؽة العربٌة القٌمة التنبوبٌة إلرتفاع ترٌبونٌن القلب تى فً مرضى الفشل الكلوى المعالجٌن
باالستصفاء الدموى‖الهدؾ من هذه الرسالة هو دراسة الفابدة والقٌمة التنببٌة الرتفاع ترٌبونٌن القلب تً فً مرضً الفشل
.الكلوي المعالجٌن باالتصفاء الدموي وتوقع حدوث المشاكل القلبٌة فً هإالء المرضى
) مرٌض50(  مرٌض ٌعانوا من فشل كلوي مزمن وٌعالجون باالسصفاء الدموي المنتظم80 أجرٌت هذه الدراسة على
) ٌعانوا من قصور بالشراٌٌن التاجٌة او مشاكل قلبٌة30(الٌعانوا من قصور بالشراٌٌن التاجٌة للقلب و
.ال ٌوجد عبلقة إحصابٌة بٌن ترٌبونٌن القلب تى ونسبة البولٌنا والكرٌاتٌنٌن أو نسبة السكر بالدم
2-)عنه فً المجموعة االولً (المتوسط0.11 متوسط مستوي ترٌبونٌن القلب تً أعلى فً المجموعة الثانٌة (المتوسط
Prognostic value of cardiac treponin T( CTnT) Abdel-Rahman,
0,08)
أتضح أن ارتفاع نسبة ترٌبونٌن القلب تً ملحوظ دابما فً مرضى الفشل الكلوي المزمن بدون وجود مشاكل قلبٌة حادة وأن
elevation in chronic renal failure patients on
Amgad Aref Abdel.هذا االرتفاع له داللة إحصابٌة وتنببٌة لتوقع المشاكل القلبٌة التً ٌمكن أن تحدث لهإالء المرضى
haemodialysis /
Satar.
2005 .
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ECOLOGICAL AND BGYSIOLOGICAL
STUDIES ON FRANKIA-CASUARINA
ABD EL-KARIM ,
SYMBIOSIS IN EGYBT= دراسات بٌبٌة وفسٌولوجٌة علىMAMMDOUH
 العبلقة التكافلٌة بٌن بكتٌرٌا الفرانكٌا واشجار الكازوارٌنا فى مصرMAHMOUD

MAMMDOUH MAHMOUD ABD ELKARIM
QENA

1089

9388183

MYCOFLORA AND MYCOTOXINS OF SOME
MEAT PRODUCTS /

ZAHRI,ABDEL-NASER AHMED ؛

ZAHRI,ABDELNASER AHMED .

KISHKA,ZEINHUM MAHMOD
GOMA ؛
MOHAMED,RAMADAN ABDALLAH ؛

THE EFFECT OF STORAGE TIME AND TEMPERATURE ON THE INFECTIVITY
AND EFFECTIVENESS OF FRANKIA ENTRAPPED IN POLYACRYLAMIDE GEL
2004 WAS STUDIED.
THE PRESENT INVESTIGATION WAS DESIGNED TO STUDY THE PREVALENCE
AND POPULATION DENSITY OF THE GLUCOPHILIC,HALOPHILIC AND/OR
HALOTOLERANT FUNGI OF 100 SAMPLES OF MEAT PRODUCTS(20 SAMPELES
ASSIU
OF EACH OF SAUSAGE,HAMBURGER,LUNCHEON,CORNED BEEF AND
T:
1990 . PASTIRMF) .
ٌوجد للرسالة ملخص باللؽة العربٌة ٌعتبر التلٌؾ الكبدي وخاصة الناتج عن البلهارسٌا وااللتهاب الكبدي الوبابً من اكبر
المشاكل الصحٌة فً مصر واالصابة المزمنة بفٌرس سً هً من اهم اسباب التلٌؾ الكبدي وسرطان الكبد فً مصر حٌث
.)%18,9( ان مصر بهااعلى نسبة اصابة بفٌروس سً فً العالم
. وتلٌؾ الكبد كثٌرا ما ٌصاحبه ارتفاع فً ضؽط الورٌد البابً والتً تعتبر دوالً المرئ احد مضاعفاتها
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9388189 Master.

Platelet count/spleen diameter ratio: A Noninvasive parameter to predict the presence of
esophageal Varices in patients with liver
cirrhosis /
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9388281

EFFECTS OF ASCORBIC ACID,PYRIDOXINE ELOR METHIONINE APPLICATION ON SOME
TAYEB,MOHAMMED
DROUGHT STRESSED CROP PLANTS /
ATTIA .
EL-TAYEB,MOHAMMED ATTIA ؛
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Abd ElMassih,Wefky
Sewiha Hanna.

وأهم نتابج هذه الدراسات كانت أن المقاٌٌس المتصلة بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر بؤرتفاع ضؽط الدم فً الورٌد البابً مثل
اتساع قطر الورٌد البابً تضخم الطحال ونقص عدد الصفابح الدموٌة لها القدرة على التنبإ بوجود دوالً المرئ فً مرضى
وٌزٌد قطر الورٌد البابً مع ارتفاع ضؽط الدم بالورٌد البابً لدى مرضً التلٌؾ الكبدي عنه فً الشخص.التلٌؾ الكبدي
.ًالطبٌع
هدؾ الدراسة
التعرؾ على مقاٌٌس إكلٌنٌكٌة وبٌوكٌمٌابٌة ومقاٌٌس معتمدة على الموجات فوق الصوتٌة المكانٌة التنبإ بوجود دوالً المرئ
.فً مرضً التلٌؾ الكبدي بطرٌقة ؼٌر تدخلٌة
2005 . .وتقٌٌم النسبة بٌن عدد الصفابح الدموٌة وقطر الطحال كمقٌاس ؼٌر تداخلً للتنبإ بوجود دوالً المرئ لمرضى التلٌؾ الكبدي
THE OBJECTIVE OF THIS STUDY WAS TO INVESTIGATE THE EFFECT OF
VARIOUS SOIL MOISTURE CONTENTS ON GROWTH AND SOME RELATED
ASSIU
PHYSIOLOGICAL ACTIVITIES OF BROAD BEAN,COWPEA,LUPIN AND
T:
1990 . SUNFLOWER PLANTS
تتناول الرسالة

دراسة المستوى االول لبلتجاه التطبٌقى وهى ‖الدراسات المنهجٌة‖ولذا نتحدث عن عبلقة المنطق بعلوم الكمبٌوتر وأبعاده
.ودقابقها وبٌان شارح لكٌفٌة تطبٌق المنطق وٌمكن معالجة مشبلت تصمٌم وبناء نظم حاسوبٌة فى مجال من المجاالت
منهجٌة منطق المحمول فى علم الذكاء االصطناعى
 هٌثم السٌد السٌد، إبراهٌم
هٌثم السد السٌد إبراهٌم
 قنا2004
STUDIES ON THE MYCOFLORA OF IDFUEL-SAID,AHMED
MARSA ALAM ROAD AREA,EASTERN
HUSSIEN
EL-SAID,AHMED HUSSIEN
ASSIU
STUDIES ON THE MYCOFLORA OF IDFU-MARSA ALAM ROAD AREA,EASTERN
DESERT,EGYPT /
MOHAMED .
MOHAMED ؛
T:
1990 . DESERT,EGYPT .
The aim of this work is to construct aclass of multivariate distributions by compouding
the class of continuous distributions.which was used by AL-Hussaini and
Osman(1997),AL-Hussaini
(1999),Ahmed (2001),Ahmed and Fawzy
ACLASS OF MULTIVARIATE
(2003)and AL-Hussaini andAhmed (2003a,b)
DISTRIBUTIONS:CONSTRUCTION,COPULAS Ateya,Saieed Farag Ateya,Saieed Farag Abd ALAssuit
AND INFERENCES /
Abd AL-Galeel .
Galeel ؛
:
2004 . with gamma distribution.This THESIS consists of four chapters.
THIS IS ASTUDY OF THE COHESIVE RELATIONSHIPS THAT WE PERCEIVE
ASTUDY OF COHESION IN FOUR PLAYS BY ABDEL
AMONG THE LEXICAL ITEN\MS AND THE THEMATIC SIGNIFICANCE THAT
BERNARD SHAW AND OSCAR WILDE= دراسةNASER,MANAL
MANAL MOHAMED ABDEL
THESE RELATIONSHIPE REVEAL IN FOUR PLAYS BY BERNARD SHAW AND
الدوات الربط فى اربع مسرحٌات لبرناردشو واسكار واٌلد
MOHAMED
NASER
Sohag
1996 OSCAR WILD.
The Main Goal of this THESIS,which consists of four chapters,is to introduce anew
approach for solving the problem of differential algebraic equations(DAES)and
NUMERICAL SOLUTION OF OPTIMAL
optimalk control problems goverened by DAES.
This approach depends on optimization technique and pontryagin‘s Maximum
CONTROL PROBLEMS GOVERNED BY
Anam,Fawzia Ali
ASSUI
DIFFERENTIAL ALGEBRAIC EQUATIONS /
Ghaleb .
Anam,Fawzia Ali Ghaleb ؛
T:
2006 . principle.
THE MAIN AIM OF THIS THESIS IS THE IMPROVEMENT OF THE SUGAR
AN APPLICATION OF QUEUEING THEORY
HAMED,HAMED
ASWA
FACTORY PERFORMANCE,BY STUDYING THE CURRENT PATTERN OF
ON SUGAR INDUSTRY IN UPPER EGYPT /
AHMED .
HAMED,HAMED AHMED ؛
N:
2003 . SERVICE IN THE SUGAR FACTORIES .
ON THE PERAIRABLE DUPLICATION
SYSTEM WITH PREVENTIVE
MOHAMED,MOHAM MOHAMED,MOHAMED ABDELASSIU
MAINTENANCE /
ED ABDEL-WAHAB . WAHAB ؛
t:
1983 .
STUDY ON STABILITY OF SOLUTION FOR
SOME PROBLEMS IN ORDINARY
El-Amin,Mohamed
Aswan
To study stability of solutions of a linear differential equation, liapunov introduced two
DIFFERENTIAL EQUATION /
Abdel Aziz
Mohamed Abdel Aziz El-Amin ,
:
1989 . methods for the investigation of stability
STUDIES OF SURFACTANT LEVEL IN
CASES OF BRIMARY ATROPHIC
SAYED ,
WE STUDIES THE SURFACTANT SYSTEM IN CASES OF PRIMARY ATROPHIC
RHINITIS=دراسة معدل عوامل السطح النشطة فى حاالت
RAAMMADAN
SOHA
RHINITIS COMPAREDTO NORMAL CASAS BOTH HISTOLOGICALLY AND
ضمور االنؾ االبتدابى
HASHEM
RAAMMADAN HASHEM SAYED
G
1998 BIOCHEMICALLY
THE PRESENT INVESTIGATION WAS INIATED TO FOLLOW SEASONALLY,THE
STUDIES ON PHYCOPERIPHTON OF THE
EL-ETIFY,AHMED
EL-ETIFY,AHMED MOHAMED
ASSIU
QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION OF THE PHYCOPERIOD
NIL SYSTEM AT ASWAN /
MOHAMED A.M .
A.M ؛
T:
1991 . FORM WINTER,1986.
IN CLASSICAL MORE THEORY THE EULER CHARACTERISITIC OF ACOMPACT
ASTUDY ON SUBMANIFOLDS AND THEIR
AHMED,AHMED
MANIFOLD CAN BE COMPUTED BY COUNTING CRITICAL POINTS OF
PROJECTIONS ON EUCLIDEAN SPACES=
SAYED
,AHMED SAYED AHMED
1998 PROJECTION LINE CF 1
THE PRESENT INVESTIGATION AIMED TO STUDY THE
NASSAR,MORTADA
OCCURRENCE,DISTRIBUTION AND SEASONAL VARIATIONS OF TERRESTRIAL
LEAF SURFACE FUNGL OF SOME AQUATIC SHAKER
NASSAR,MORTADA SHAKER
ASSIU
FUNGI ASSOCIATED WITH LEAVES OF NINE AQUATIC PLANTS GROWING IN
PLANTS IN THE NILE WATER /
MAHMOUD .
MAHMOUD ؛
T:
1991 . THE RIVER NILE WATER AT ASWAN,UPPER EGYPT .
This THESIS dealt with anumber of topics in the complex analysis which resulted in
GERTAIN FUNCTIONS AND SETS OF
some results that are very important in this field as we have introduced anumber of
POLYNOMIALS AND THIER CONVERGENCE Mohamed,Mahmoud
ASSIU
basic sets of polynomials which is defined and studied for the first time in this THESIS
PROPERTIES /
Tawfik .
Mohamed,Mahmoud Tawfik ؛
T:
2003 . with its convergence properties .
NUMERICAL TREATMENT OF SOME PDEs
ABDELVIA SPECTRAL AND SPLINE COLLOCATION RAHMAN,ESSAM
ABDEL-RAHMAN,ESSAM
ASSIU
IN THIS THESIS WE PRESENT A MIXED SPECTRAL/SPLINE APPROACH TO
METHODS /
OTHMAN .
OTHMAN ؛
T:
2003 . SOLVE THE GENERALIZED BURGERS EQUATION .
SALINIZATION-FERTILIZATION
INTERACTIONS IN RELATION TO GROWTH
THE OBJECTIVE OF THIS STUDY WAS TO SALINIZATION-FERTILIZATION
AND SOME METABOLIC PROCESSES OF
ESMAIL,AHMED
ASSIU
INTERACTIONS IN RELATION TO GROWTH AND SOME METABOLIC
SOME ECONOMIC PLANTS /
MOHAMED .
ESMAIL,AHMED MOHAMED ؛
T:
1991 . PROCESSES OF SOME ECONOMIC PLANTS .
EFFECT OF SOME PESTICIDES ON SOLLBORNE FUNGI AND SOME SOLL
MICROBIAL BIOCHEMICAL PROCESSES
WITH SPECIAL REFERENCE TO SOME
EFFECT OF SOME PESTICIDES ON SOLL-BORNE FUNGI AND SOME SOLL
PROCESSES INVOLVED IN THE NITROGEN OMAR,SHUKRY
OMAR,SHUKRY
ASSIU
MICROBIAL BIOCHEMICAL PROCESSES WITH SPECIAL REFERENCE TO SOME
CYCLE /
AHMED .
AHMEDOMAR,SHUKRY AHMED  ؛T :
1991 . PROCESSES INVOLVED IN THE NITROGEN CYCLE .
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CONTRIBUTIONS TO STOCHASTIC
ORDERS AND FAMILIES OF LIFE
DISTRIBUTIONS/

Mohamed,Mohamed
Kayid .

Mohamed,Mohamed Kayid ؛

QENA
:
2003 .

9389050

A GENERALIZATION OF THE MATCHING
PROBLEM OF THE DISCRETE ORDER
STATISTICS /

OMAR,ADEL
MOHAMED
MAHMOUD .

OMAR,ADEL MOHAMED
MAHMOUD ؛

QENA
:
1993 .

1110

9389076

ON SOME PROPERITIES SOLUTIONS OF A
CLASS OF PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS /

MANSOUR,MAHMO
UD BAKHIET.

DEPARTEMENT
QENA
MANSOUR,MAHMOUD BAKHIET ؛:
1993 .

1111

9389083

AWAD,AHMED
ON THE SUM OF NON-IDENTICAL RANDOM MOHAMED
VARIABLES /
RASHAD .

1112

9389084

IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF DIABETES
MELLITUS IN CHILDREN=

Mohamed , Montaser Montaser mohamed Mohamed
mohamed Eldarder
Eldarder

SOHA
G
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9389086

ABDELHAMEED,HAMADA
FAWZY .

Sohag
:
2004 .
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9389116

SOME QUANTUM EFFECTS OF THE
TRAPPED ION INTERACTION WITH
ALASER FIELD /
HIGHER ORDER GAUSSIAN CURVATURES
OF HYPERSURFACES IN EUCLIDEAN
SPACE E N+1 /

1108

1109

AWAD,AHMED MOHAMED
RASHAD ؛

ABDEL-HAMEED,HAMADA
FAWZY ؛

HASSAN,SOAD ALY
.
HASSAN,SOAD ALY ؛

Abdel-GAIED ,Saher
mohamed .
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THE PRESENT THESIS,WHICH CONSISTS OF FOUR CHAPTERS,IS CONCERNED
ASSUI
WITH THE NUMERICAL TREATMENT OF SOME PROBLEMS TAKEN FROM THE
T:
1983 . THREE TYPES (1),(2)AND(3 .
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9389132

STUDY AND DEVELOPING SOME
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9389140
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Ali‖Mahmoud .

Salem,Wessam ‖Mohamed
Ali‖Mahmoud ؛
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9389147

NUMERICAL SOLUTIONS FOR SOME
PROBLEMS OF HEAT AND MASS IN
MICROPOLAR BOUNDERY LAYERS /
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9389148

REDUCING THE ENCODING TIME OF
FRACTAL IMAGE COMPRESSION /

Abdou,Mohammed
Modather
Mohammed .
ALI,MAHMOUD
HASABALLAH
MAHMOUD .
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9389120

9389130

2003

ASSIU
HERE,WE GIVE A BRIEF ACCOUNT OF THE HISTORY OF THE RESULTS WHICH
T:
1997 . HAVE BEEN OBTAINED PREVIOUSLY .
THE STUDY OF HEAT AND MASS TRANSFER DURING FLUID FLOW THROUGH
POROUS MEDIUM IS OF GREAT INTEREST FOR SCIENTISTS AND PHYSICIANS .
MANY PRACTICAL APPLICTIONS IN PETROLEUM IN DUSTRY,NUCLEAR
REACTORS ,GEOPHYSICS,AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRIES NEED MORE
Assiut
UVESTIGATIONS ABOUT THERMAL CONVECTION THROUGH SATURATED
:
2004 . FLUID IN POROUS MEDIUM.

NUMERICAL TREATMENT OF SOME
PROBLEMS FOR HEAT AND FLUIDS FLOW
THROUGH POROUS MEDIA /
NUMEINTEGRO-DIFFERENTIAL
EQUATIONSRICAL TREATMENT OF
SINGULAR PERTURBATION PROBLEMS IN
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS AND /
A COMPARATIVE STUDY OF FINITE
ELEMENT AND FINITE DIFFERENCES
SCHEMES APPLIED TO MULTIPHASIC
BIOMECHANICAL MATERIALS /

1115

ASWA
N:
2003 .

Stochastic Orders and inequalities are begin used at an accelerated rate in many
diverse areas of probablitity and statistics.I n the Literature several concepts of
stochastic ordering between random variables have been considered .They are useful
in modeling for reliability and economics applications and as amathematical tool to
prove important results in applied probablity(see Barlow and
PROSCHAN(1981),alzaid(1988),ALZAID et al.(1991),Fagiuoli and pellery
(1993),SHAKED and SHANTHIKUMAR (1994),KEBIR(1994),SHAKED and
WONG(1997),belzunce et al.(1997))and BELZUNCE et al.(1999).
IN THIS SECTION WE SHALL DEFINE THE NOTION OF AN ORDER STATISTIC
AND WE SHALL INVESTIGATE SOME PROPERITIES OF SUCH ASTATISTIC
THESE STATISTICS HAVE IN RECENT TIMES COME TO PLAY AN IMPORTANT
ROLE IN STATISTICAL INFERENCE PARTLY BECAUSE SOME OF THEIR
PROPERITIES DO NOT DEPEND ON THE DISTRIBUTION FROM WHICH THE
RANDOM SAMPLE IS OBTAINED .
FOR MANY YEARS AGO IT WAS THOUGHT THAT THE PROPERTIES OF THE
SOLITARY WAVE SOLUTION OF THE NONLINEAR PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS OF EVOLUTION TYPE WERE ACCORDING TO A BALANCE
BETWEEN NONLINEARITY AND DISPERSION EFFECTS .
THE COMBINATORIAL APPLICATION THAT WILL BE CONSIDERED IN THIS
THESIS IS AN APPLICATION OF THE WELL-KNOWN INCLUSION AND
EXCLUSION PRINCIPLE TO OBTAIN THE DISTRIBUTION OF A SUM OF NONIDENTICAL INDEPENDENT BERNOULLI VARIATES .
Diabetes mellitus is a term referred now to a group of disorders of metabolism of
carbohydrate ,fat and protion associated with a erlative or absolute insufficiency of
insulin secretion
Aprincipal objective of this thesis has been to investigate the extent to which the
interaction of the laser field with the trapped ion is considered in many different
direction.Our perspective has been to seek qualitatively new manifestations of
entanglement at the single-photon level within the setting of ion trap.The most
important methods for cooling and trapping atoms are based on the use of the forces
acting on atoms in the laser fields or in the fields composed of laser fields and the
magnetic or gravity fields.
The dynamics of atoms in the laser fields is thus akey for understanding the
techniques of atom cooling and trapping.

Abdou,Mohammed Modather
Mohammed ؛

THE PRESENT THESIS IS DEVOTED TO INTRODUCE THE COMPARATIVE
Sohag
STUDY OF FINITE ELEMENT AND FINITE DIFFERENCE SCHEMES APPLIED TO
:
2004 . MULTIPHASIC BIOMECHANICAL MATERIALS.
This THESIS investigates some subjects in complex analysis such as generalizations
of hypergeometric matrix function in asingle complex variable and serval complex
variables,the generalized Hermite matrix polynomials,Hadamard product set of
ASSIU
maximum modukus sets associated with entire functions and Hadamard product set of
T,EGY
D-sets of polynomials of two complex variables.Some results,which are important in
PT:
2004 . this field,have been obtained in this THESIS .
This study included 25 patients with idiopathic pleural effusions ,admitted in chest
department,SOHAG UNIVERSITY HOSPITAL, DURING THE PERIOD FORM
SEPTEMBER 1995 TO OCTOBER 1996 .TYEY WRER 17 MALES AND 8 FEMALES
.THEIR AGES RANGED FROM 16-69 YEARS OLD WITH MEAN AGE OF
sohag
1997 37.4YEARS.
This STUDY is answering some questions about the role of Casuarina,in symbiosis
QENA,
with Frankia,in soil improvement and amelioration
The Main factors, such as biological interactions,that interact and affect both the
EGYP
T:
2006 . endosymbiont and the host plant,especially in arid lands,were in focus.
IN THESE PROBLEMS,WESTUDIED THE INFLUENCES OF THERMAL
RADIATION,HEAT GENERATION,VARIABLE VISCOSITY,VISCOUS
DISSIPATION,VISCOUS IN COMPRESSIBLE FLUIDS WITH TEMPERATURE
Aswan
DEPENDENT VISCOSITY AND THERMAL CONDUCTIVITY,MAGNETIC FIELD
:
2005 . ,FLOW WITH UNIFORM SUCTION AND INJECTION .

ALI,MAHMOUD HASABALLAH
MAHMOUD ؛

QENA
IN THIS THESIS A LOSSY STILL-IMAGE COMPRESSION TECHNIQUE,FRACTAL
:
2003 . IMAG COMPRESSION IS PRESENTED .

Abbas,Ibrahim
Abbas,Ibrahim Atiatah AbdelAtiatah Abdel-rhman . rhman ؛

Batahan,Raed Saleh
Faraj .
Batahan,Raed Saleh Faraj ؛
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SOME APPLICATIONS OF LAGRANGE
THEOREM IN FINDING THE PROBABILITY
DISTRIBUTION FOR MATCHING OF
NATURALLY ORDERED SAMPLES WITH
INTERVALS /
ON INTERVAL-VALUED INTUITIONISTIC
FUZZY TOPOLOGICAL SPACES /
SIMILARITY SOLUTIONS OF PARTIAL
DIFFERENTIAL EQUATIONS GOVERN
SOME PROBLEMS OF NEWTONIAN AND
NON-NEWTONIAN FLUIDS FLOW VIA LIEGROUP ANALYSIS /

1126

9389158

SALT TOLERANCE OF SOME WHEAT
CULTIVARS /

Mohawad,Arafat
Abdel-Hamed Abdel- Mohawad,Arafat Abdel-Hamed
Latef .
Abdel-Latef ؛

1127

9389165

VIRIAL COEFFICIENTS OF FLUIDS FOR
THE SQUARE-WELL POTENTIAL /

Ibrahim,Said
Mohamed Ahmed .

9389168

ESTIMATING BEST APPROXIMATION OF
SOLUTION OF INTEGRAL EQUATIONS AND HELMY,BAHAA ELA DESIGN OF A COMPUTER ORIENTED
DIN HELMY ISMAIL
LANGUAGE /
ABDEL-AZIZ .
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9389487

ON PROJECTIVE MAPPINGS AND THEIR
PROPERTIES /
EVALUATION OF THE EOLE OF P 53
TUMOUR SUPPRESSOR GENE MAEKER IN
THE DIAGNOSIS OF CHRONIC DISE
ASES= فى تشخٌص امراض53 دراسة قٌمة دور الداللة بى
الكبد المزمنة
THE DEVELOPMENT OF THE DRAMATIC
FLEMENTS IN THE DOETRY OF ROBERT
FROST:1874-1963 DRAMATIC CHEORY
AND DRACTICE =تطور العناصر الدرامٌة فى شعر
‖روبرت فروست‖النظرٌة والتطبٌق
METAL COMPLEXES AND SPECTRAL
BEHAVIOUR OF SOME AZOPYRAZOLOPYRUMIDINE DERIVATIVES=.
THE USE OF IRONY AS AVEHICIE FOR
SOCIAL CRITICISM IN THE MAJOR PLAYS
OF EPWARD ALBEE=استخدام اسلوب السخرٌة كوسٌلة
للنقد االجتماعى فى المسرحٌات الربسٌة الدوار وألبى
STUDIES ON EGYPTIAN TOXIC
FRESHWATER CYANOBACTERIA BLUEGRCENALGEA:IDENTIFICATION,PRODUCTI
ON AND REMOVAL OF MICROCYSTINS=

APPROXIMATE ANALYTICAL STUDY OF
CERTAIN DIFFERENTIAL EQUATIONS /

Some physiological biochemical studies on
funci isolated from skin of mammals
ESTIMATION OF THE PARAMETERS OF
THE BIVARIATE IN VERSE GAUDDIAN
DISTRIBUTION /
PROPAGATION OF THE WAVES IN THE
ELASTIC MEDIA /
TOXICITY OF SOME HEAVY METALS TO
ISOLATES OF GENUS PSEUDOMONAS
ISOLATED FROM SOHAG GOVERNORATE
AND STUDIES ON THE BEHAVIORAL
RESPONE OF RESISTANT AND SENSITIVE
ONE OF PSE UDOMONAS AERUGINOSA
SOH.22 TO CADMIUM STRESS /
Metabolic response of dunaliella tertiolecta to
salinity and nutrient limitation in continuous
culture /
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HASSAN .

MathemaAmer,Saleh Mohamed
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Ibrahim,Said Mohamed Ahmed ؛
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ELSAGHER,NAYEL ,NAYEL ABD-ELHAMED ZAKI
ABD-ELHAMED ZAKI ELSAGHER

Aswan
In this thesis the researcher gives another proofs to three combinatorial indentities
:
1989 . using lagrang theorem.
SOHA
G:
2003 .

in this dissertation ,group methodes are presented for finding the similarity solutions
ASSUI
,which govern the problems of convective flow in the boundary layer of newtonian and
T:
2006 . non-newtonian fluid
The objective of the present investigation was carried out to study the physiological
QENA,
responses of three wheat cultivars(cv.Sakha-69-,cv.Sds-1 and cv.Giza-168) to varoius
EGYP
levels of salinity and some related physiological activities of theses cultivars during
T:
2005 . two different stages of growth(Seedling and Fruiting Stages).
The study of fluids has occupied a centeral place in mathematics and other sciences,
and the relation betwwen the pressure P, volume V and temperature T is important.
Assiut
Thus in previous century, the scientists obtained the well known equation of state for
:
1989 . an ideal gas in the form .
THE OVERDETERMINED SYSTEM IS ONE WAY OF IMPROVING THE SOLUTION
OF ILL-CONDITIONED PROBLEMS .THE METHODS USED TO SOLVE THE
OVERDETERMINED SYSTEM ARE INVESTIGATED.THESE METHODS ARE THE
Lp-approximations,when p=1 and 8 and also the one-sided LpASSUI
approximations.recommended algorithms,which minimize the round-off error and
T:
1983 . operation counts,for handling the different approximations are given.the .
STUDYING OF THE PROBLEM OF MAPPING OF THE WHOLE OR PART OF THE
EARTH IS DONE WITH SUITABLE SCALE BY SPECIFIC MATHEMATICAL LAWS
SOHA
BY SPECIFIC PROJECTION TAKEN FROM THE MATHEMATICS OF
G:
2003 . GEOGRAPHICAL MAPS .

in this study,we detemined panteropic p 53 antigen in sera of patients with hcc,
1996 matastatic liver lesions,liver cirrhosis and controls.

UNIS,HASSAN M

HASSAN M UNIS

AHMED,ALSAYED
ABDEL-MOATY

ALSAYED ABDEL-MOATY
AHMED,

THIS STUDY TRACES THE DEVELOPMENT OF THE DRAMATIC ELEMENTS IN
1996 THE POETRY OF ROBERT FROST.
THE SCOPE OF THIS THESIS IS TO PRESENT ASTUDY ON THE TRARTOMERIC
STRUCTURES,SPECTRAL CHARACTERISTICS OF SOME
1999 ARYLAZOPHRAZOLOPHRIMIDINE DERIVATIVES.

EMAN MOHAMED FAHMY,

THISE RESEARCH DEMONSTRATES ALBEES USE OF IRONY AS AN EFFECTIVE
DRAMATIC MEDIUM TROUGH WHICH COULD CRITICIZE THE AMERICAN
1999 SOCIETY

FAHMY,EMAN
MOHAMED

MOHAMED,ZAKARIA
ATLA
ZAKARIA ATLA MOHAMED
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ASSIU
T:
1984 .

Mahmoud,Ahmed
Lotfy El-Fayed

Assiut
:
1991 .

Ahmed Lotfy El-sayed Mahmoud

MOUSTAFA,HANIM,
ASSIU
MOHAMMED .
MOUSTAFA,HANIM,MOHAMMED ؛T :
1984 .
Saleh,Mahmoud,Moh
EGYP
amed,Selim .
Saleh,Mahmoud,Mohamed,Selim  ؛T :
1998 .

Mohamed,Rehab
Mustafa .

Mohamed,Rehab Mustafa ؛

Issa,Ahmed Abd
Elsalm Hassan .

Issa,Ahmed Abd Elsalm Hassan؛

OUR AIM IN THIS THESIS,WHICH CONSISTS OR TWO CHAPTERS,IS TO FIND
THE APPROXIMATE SOLUTION FOR CERTAIN DIFFERENTIAL EQUATIONS
WHICH ARE WEAKLY NON-LINEAROR NON-LINEAR,WITH VARIABLE
COEFFTCIENTS,THAT ARE FUNCTIONS OF THE INDE PENDENT VARIABLE .
In this investigation,the mycoflora associated with skin (ringworm)diseases in humans
and animals were intensively studies in Assiut governorate. The ability of serval
dermatophytes and other opportunistic pathogens to grwow on media supplemented
with essential oils investigated.
THIS THESIS CONTAINS THREE CHAPTERS PLUS AN INTRODUCTORY
CHAPTER,IN THE INTRODUCTION,THE LITERATURE IS REVIEWED AND THE
PROBLEM IS DESCRIBED .
The study of Ray leigh and love waves propagation in elastic flat-layered media under
initial stresses is considered .

The aim of the thesis is studied TOXICITY OF SOME HEAVY METALS TO ISOLATES
OF GENUS PSEUDOMONAS ISOLATED FROM SOHAG GOVERNORATE AND
Sohag
STUDIES ON THE BEHAVIORAL RESPONE OF RESISTANT AND SENSITIVE ONE
:
2005 . OF PSE UDOMONAS AERUGINOSA SOH.22 TO CADMIUM STRESS .
The abundance and distribution of phytolankton in natural habitats are regulated by
Assiut
various environmental factors. The degree of stress and consequently the relative
:
1991 . importanc of each factor changes with time and space.

9389491

PETROV CLASSIFICATION OF
HOMOGENEOUS GODEL-TYPE UNIVERSE
AND SOME GEOMETRIC PROPERTIES /

ABD ELNAEM,MOSTAFA
ALI .
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EGYP
T:
1994 .
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VARIABIES /
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ASSIU
T:
1983 .
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Ellah,Hamdy,Nour,ElSTABILITY INTHE EUCLIDEAN SPACE En+1 / Dine .
Abd-Ellah,Hamdy,Nour,El-Dine ؛
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الشعور بالوحدة النفسٌة وعبلقته ببعض المتؽٌرات الشخصٌة
.واإلجتماعٌة لدى األطفال المعاقٌن بصرٌا
ASTUDY OF FIXED POINTS FOR
SINGLEAND MULTI VALUED MAPPINGS /
GROWTH AND SOME METABOLIC
ACTIVITIES OF FRESH WATER ALGAE
UNDER VARIABLE TREATMENTS /

 هدى أحمد خلؾ، خلٌل
Hassan,Mohamed,Ab
d-ELRAHMAN
,Ahmed .
GALAL,HAMDY
RAMADAN
MOHAMED .
ABD ELBAST,ZEINAB.ABD
EL-MONAM .
El-Enany,Abdel
Wahab El-Sadek
Ibrahim .

هدى أحمد خلؾ خلٌل
Hassan,Mohamed,AbdELRAHMAN ,Ahmed ؛

EGYP
T:
1999 .

قنا

2002

THIS THESIS,WHICH CONSISTS OF FOUR CHAPTERS , IS CONCERNED WITH
PETROV CLASSIFICATION AND SOME HIDDEN SYMMETRY PROPERITIES SUCH
AS HOMOTHETIC MOTION AND CONFORMAL MOTION IN THE HOMOGENEOUS
GODEL-TYPE UNIVERSE .
THE CHIEF AIM OF THIS THESIS;WHICH CONSISTS OF FOUR CHAPTERS;IS TO
STUDY SOME CONVERGENCE PROPERTIES FOR DIFFERENT BASIC SETS OF
POLYNOMIALS OF TWO COMPLEX VARIABLES,AND OF IN PARTICULAR
STUDING EFFECTIVENESS .
The differential geometry of line mani folds ( surfaces,line cong runces and line
complex)of a three-dimen sional space is one of the important branches of differential
geometry since it is directly connected with the foundation of this science which is the
theory of surfacesruled .
تتناول الرسالة
تتحدث عن فبة من األطفال ذوى االحتٌاجات الخاصة (المعاقٌن بصرٌا)وهى فبة تحتاج الى مزٌد من اإلهتمام والرعاٌة
. النفسٌة واإلجتماعٌة

EGYP
In this thesis,which consists of five chapters,weobtain some fixed point theorems for
T:
1999 . single .
IN THIS INVESTIGATION,THE PHYSIOLOGICAL RESPONSE OF SOME FRESH
GALAL,HAMDY RAMADAN
QENA
WATER ALGAL CULTURES TO SALINIZATION AND HERBICIDE TREATMENTS
MOHAMED ؛
:
1998 . WAS STUDIED .
THE THEORY OF MULTIPLICATION IDEALS GENERALISES THE THEORY OF
MULTIPLICATION MODULES IN
ABD EL-BAST,ZEINAB.ABD ELASWA
PRINCIPAL IDEALS AND INVERTIBLE(OR MORE GENERALLY
COMMUTATIVE RINGS /
MONAM ؛
N:
1988 . PROJECTIVE)IDEALS .
Effect of cadmium on the physiological
The objective of this study was vto investigate the effect of cadmium when supplied in
activities of some crop plantes and tissue
El-Enany,Abdel Wahab El-Sadek Assiut
various concentrations on the biochemical behaviour of the different plant organs and
cultures /
Ibrahim ؛
:
1991 . tissue cultures of tobacco,maize and bean plants .
: تتناول الرسالة
على محورٌن ( اإلطار النظرى للدراسة وٌشتمل على أهمٌة اللؽة ودورها فى الحٌاة وفى المنهج المدرسى ودورها فى خدمة
الفرد والمجتمع
فعالٌة برنامج مقترح لتنمٌة بعض مهارات الفهم اإلبداعى فى
. اإلطار المٌدنى فى الدراسة وٌشتمل على عرض لمكونات البرنامج من حٌث أهدافه ومحتواه وإستراتٌجٌة التدرٌس
. القراءة لدى تبلمٌذ الصؾ األول من المرحلة الثانوٌة
 عبد الرحٌم عباس، أمٌن
عبدالرحٌم عباس أمٌن
 قنا2001
EFFECT OF SOME ORGANIC ADDITIVES
DESOUKY,SAYED
ASSIU
IN THIS INVESTIGATION,THE PHYSIOLOGICAL RESPONSE OF ALGAL CELLS TO
ON SALINIZED CHLORELLA VULGARIS /
ABBAS .
DESOUKY,SAYED ABBAS ؛
T:
1995 . SOME SALINIZATION TREATMENTS WAS FOLLOWED .
ANALYTICAL AND NUMERICAL PERIODIC
OUR AIM IN THIS THESIS,WHICH CONSISTS OF THREE CHAPTERS,IS TO
SOLUTIONS OF AQUASI-LINEAR SECOND
ALY,MAMDOUH,MA MAMDOUH,MAHMOUD,HASSAN ASSIU
STUDY THE PERIODIC SOLUTIONS OF AQUASI-LINER SECOND ORDER
ORDER DIFFERENTIAL EQUTION /
HMOUD,HASSAN
ALY ،
T:
1982 . DIFFERENTIAL EQUETION ANALYTICALLY AND NUMERICALLY .
In the present work ,the following points have been tried to be screened:
1-Selecting of the most Cd-sensitive versus the most Cd-tolerant cultivar out of
tweleve vicia faba cultivars.
2-Studying the effect of various cadmium concentrations on growth and
carbohydrates,proteins,and free amino acids contents.
3-Following the capacity of the two selected cultivars for Cd uptake,accumulation and
translocation as affected by cadmium supply.
4-The last goal of this study:is (i)to determine,if there are, cultivar differences in GSH
and PCS production by increasing Cd concentration,(ii) to assess the differences in
REPONSE OF VICIA FABA PLANT TO
EL-Zohri,Manal
Assiut
CADMIUM TOXICITY /
Husseein Ahmed .
EL-Zohri,Manal Husseein Ahmed  ؛:
2006 . PCS chain (iii)to detect,if there are,any iso-forms of PCS in the test plants.
مرض الروماتوٌد هو مرض مفصلى مزمن ؼٌر معروؾ السبب ٌنتج عنه التهابات مزمنة بالمفاصل تإدى الى االم وتٌبس
ٌعتبر االلتهاب الكبدى الوبابى بى و سى مشكلة.كما انه ٌتطور فى اؼلب الحاالت لٌإدى الى اعاقة وتدمٌر لعظام المفاصل
 ومن المحتمل ان. من حاالت االصابة تتحول الى حاالت مزمنة%90-70 كبرى فى مصر وفى قارة افرٌقٌا حٌث انه من
ٌكون نقص المناعة الموجود فى مرضى الروماتوٌد باالضافة الى تعرضهم المستمر للفحوصات والعبلج الكٌماوى مثل
ّ المٌثوترٌكسات هو سبب لزٌادة حدوث العدوى المزمنة بالفٌروس الكبدى بً و سى فى هإالء المرضى والتى تعطى احٌانا
PREVALENCE OF HEPATITIS B AND C IN
Abd El-Rady,Eman
أعراض مشابهه ألعراض الروماتوٌد المفصلى وخصوصا ّ فى ؼٌاب الصفراء واالضطراب فى وظابؾ الكبد الذى ٌصاحب
RHEUMATOID ARTHRITIS
Ragab
;Eman Ragab Abd El-Rady
:Sohag . 2002
.عادة االلتهاب الكبدى
The first part of this THESIS attempts to compare between the occurrence and
distribution of aquatic fungi in Assiut and Sana‘a
This study is intended:
1-To INVESTIGATE THE OCCURRENCE AND DISTRIBUTION OF AQUATIC FUNGI
IN ASSIUT REGION EGYPT
2-TO INVESTIGATE THE OCCURRENCE AND DISTRIBUTION OF AQUATIC FUNGI
IN SANA‘A REGION-YEMEN
3-TO COMPARE THE BETWEEN AQUATIC FUNGAL OCCURRENCE AND
DISTRIBUTION OF FRESHWATER HABITS IN TWO DIFFERENT GEOGRAPHICAL
AND MICROECOLOGICAL REGIONS:ASSIUT ANA SANA‘A
The second part of this THESIS is concerning following:
4-STUDY THE EFFECTS OF TWO MOLLUSCICIDES ON THREE SELECTED
AQUATIC FUNGAL SPECIES:GROWTH,SEXUAL AND ASEXUAL
REPRODUCTION,SOME MORPHOLOGICAL ASPECTS AS AWELL AS SOME META
STUDIES ON FRESHWATER FUNGI IN
Abdullah,Qais Yusuf
ASSIU
ASSIUT )Egypt( and Sana‘a)Yemen( /
Mohammed .
Abdullah,Qais Yusuf Mohammed  ؛T :
2005 . ACTIVITIES. WHICH RECOVERED FROM TWO INVESTIGATED AREAS .
Some metabolic activities of green cells under
The physiological, the cellular and the molecular responses of much interest since
various osmotica with a special reference to
Assiut
they generally offer clues for environmental managment and genetic manipullattion of
the compatible solutes /
Shafea,Adel Ahmed . Shafea,Adel Ahmed ؛
:
1992 . plants so as to optimize their performance under stressful conditions. .
Differential line geometry consists of 3 parts:
1-The yheory of ruled surface (a ruled surface is defined as a one parametric family of
lines)
2-the theory of congruences (a congruences is defined as atwo parametric family of
lines)
SOME KINDS OF LINE MANIFOLDS IN NON- Ahmed,Ahmed
Assiut
EUCLIDEAN /
Sayed.
Ahmed Sayed Ahmed ,
:
1989 .
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Assiut
:
1989 . 3-The theory of complexes (a complex is defined as a three parametric family of lines).
The non-linear hydrodynamic and magnetohydrodynamic Rayleigh-Taylor stability
Shehata,Mahmoud
Sohag
problems for various configurations have been investigated in this thesis which is
Hassan.
Mahmoud Hassan Shehata ,
:
1989 . divided into five chapters.
1. All the three taxa examined had the same chromosome number of 116,believed to
be the tetraploid number.
2. the rate and percentage of germination and the subsequent gametophytic
development are affected by spore sowing density and the cultural conditions
applied,pH of the media.
3. Antheridia were produced on pteris critica prothalli but never seen in P.cretica
Experimental and ultrastructural studies of
El-Desouky,Fatma
Aswan
apogamy in pteris cretica /
Ahmed .
El-Desouky,Fatma Ahmed ؛
:
1991 . var.cristata cultures. .
[االسكندر
. شرح جرابم التزٌٌؾ والتزوٌر
.عبد الفتاح مراد
.عبد الفتاح مراد
]ٌة. 1999
ATOTAL OF THIRDY SPECIES OF ARTHROPODS ERPRESENTING TWO ORDER
OF CLASS INSETA AND ONE ORDER OF CHASS ARACHNIDA WERE
FEASIBILITY OF THE USE OF
MORPHOLOGICALLY AND CYTOGENETICALLY STUDIED .
THE RESULTS OF THE CHROMOSOMAL ANALYSIS WERE COMPARED WITH
KARYOLOGICAL STUDIES IN THE
THOSE OBTAINED FORM THE CLASSICAL METHODS IN TAXONOMY USING
CLASSIFICATION OF SOME =SPECIES OF
.ALI,FAYZA
ARTHROPODS
MOHAMMED
FAYZA MOHAMMED ALI,
2002 ECOLOGICAL,MORPHOLOGICAL,
STUDIES ON EGYPTIAN TOXIC
FRESHWATER CYANOBACTERIA(BLUECYANOBACTERIA PRODUCE A WIDE VARIETY OF CHEMICALLY UNIQUE
GREEN
SECONDARY METABOLITES(HORMONES,TOXINS...ETC)WHICH APPEAR NOT
ALGAE):IDENTIFICATION,PRODUCTION
MOHAMED,ZAKARIA
SOHA
TO BE USED BY THE ORGANISM FOR ITS METABOLISM I.E. CELL DIVISION OR
AND REMOVAL OF MICROCYSTINS /
ATIA .
MOHAMED,ZAKARIA ATIA ؛
G:
1998 . METABOLISM .
ABOTHE GENERIC NAME PENICILLIUM WAS INTRODUCED BY LINK(1809).IT IS
SECONDARY METABOLITES FORMTION OF DAHAB,NAGEH
SOHA
HARD TO OVERESTIMATE THE IMPORTANCE OF PENICILLIUM IN NATURE AND
THE TERVERTICILLATE PENICILLIA /
FATHY .
ABO-DAHAB,NAGEH FATHY ؛
G:
1998 . THE AFFAIRS OF MAN .
THE AIM OF THIS THESIS IS TO APPLY THE STRCTURAL APPROACH TO A
SPECIFIC GENERAL MODEL;THAT IS ,THE GENERALIZED GAMMA
DISTRIBUTION (g.g.d)the structural probability distribution for parameters of the threeparameter and the four-parameter G.G.D.`S BASED ON COMPLETE AND
CENSORED SAMPLES ARE DERIVED .NUMERICAL ILLUSTRATIONS ARE
PRESENTED.STRUCTURAL PREDICTION DENSITIES FOR SPECIFIC FUTURE
STRUCTURAL INFERENCE APPLIED TO
MASWADAH,MOHA
MEASUREMENTS HAVE BEEN DERIVED .ALSO AN EXTENSIVE STUDIES FOR
THE GENERALIZED GAMMA DISTRIBUTION MED SADEK
MASWADAH,MOHAMED SADEK ASWA
THE THREE-PARAMETER REGRESSION MODEL BASED ON THE CLASSICAL
/
MOHAMED .
MOHAMED ؛
N:
1989 . AND THE STRUCTURAL INFERENCE PROCEDURES ARE PRESENTED .
NUMERICAL TREATMENT OF SINGULAR
THIS THESIS IS CONCERNED WITH SPECTRAL METHODS FOR THE
PERTURBATION PROBLEMS IN ORDINARY
NUMERICAL TREATMENT OF SOME SINGULAR PERTURBATION PROBLEMS IN
DIFFERENTIAL EQUATIONS AND PARTIAL TEMSAH,RAGAB
RAGAB SADEK MAHMOOD
ASSIU
ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS AND PARTIAL DIFFERENTIAL
DIFFERENTIAL EQUATIONS /
SADEK MAHMOOD TEMSAH,
T:
1989 . EQUATIONS
ASSIU
STUDIES ON FUNGI ASSOCIATED WITH
Badran,Ramdan Ali
T,Egyp
This Work was designed to study intensively the terrestrial and Zoosporic associated
TILAPIA FISH IN RIVER NILE WATER /
Mohamed .
Badran,Ramdan Ali Mohamed ؛
t:
1989 . with and pathogenic to TILAPIA fish and their role in diseses of Tilapia .
As a result of building large structures acorss a river and impounding water
behind,there are changes in limological regime including chemecal and physical
changes with may cause a profound alteration in the flora and fauna affecting the
Ecological studies on freshwater macrophytes Ali,Magdi mohamed
Asswa
important food sources of fish,displacement of human populations and biomedical
in regulated warerboidies in Egypt and UK/
Mohamed .
Ali,Magdi mohamed Mohamed ؛
n:
1992 . problems.

9390540

CALCIUM-DROUGHT INTERACTIONS ON
CARBON STRATEGY,MEMBRANE
DISORDERS AND SOME RELATED
EL-HAkimi,abdul
METABOLIC PROCESSES OF HELIANTHUS baset mohammed
ANNUUS L.,VICIA FABA L.AND ZEA MAYS L/ ahmed .

1168

9390553

SCREENING FOR BRUCELLA ANTIBODIES
IN FARM WORKERS IN SOHAG
GOVERNORATE

GHOWIL , ALI ABD - ALI ABDEL -RAHMAN SAYED
RAHMAN SAYED
GHOWIL

1169

9390554

ON THE SPECTRAL THEORY OF
OPERATORS BUNDLES /

El-Sherbiny,Hamed
Moostfa.

Hamed Moostfa El-Sherbiny ,

1170

9390555

PHOTOSYNTHESIS AND SOME RELATED
METABOLIC PROCESSES AS INFLUENCED
BY SALINIZATION TREATMENTS /

Mohamed,Refat
Abdel-Basset .

Mohamed,Refat Abdel-Basset ؛

1171

9390556

Aisa,Mohammed
Gaber Sheded Ali .

Aisa,Mohammed Gaber Sheded
Ali ؛

1172

9390559

Enviroment and vegetation in the South
Eastern Desert,Egypt /
CHEMOSYSTEMATIC STUDIES OF SOME
GENERA OF THE COMPOSITATE IN EGYPT
/

EL-Karemy,Zeinab
Ahmed Reda .

EL-Karemy,Zeinab Ahmed Reda ؛

1173

9390561

An improving reopitization shortest path
algorithms /

El-Kady,Mamdouh
Mohamed Metwally .

Mamdouh Mohamed Metwally ElKady ,

1167

SOME KINDS OF LINE MANIFOLDS IN NONEUCLIDEAN /
NON-LINEAR RAYLEIGH-TAYLOR
STABILITY OF FLUIDS WITH AND WITHOUT
MAGNETIC FIELDS /

Ahmed,Ahmed
Sayed.

Ahmed Sayed Ahmed ,

EL-HAkimi,abdul baset
mohammed ahmed ؛

ASSIU
T:
1999 .

SOHA
G

BRUCELLOSIS IS A ZOONOTIC DISEASE THAT EXISTS WORLDWIDE
ESPECIALLY IN THE MEDITERRANEAN BASIN AND IT RANKS AFTER
SALMONELLOSIS AND TUBERCUIOSIS AS THE MOST IMPORTANT SYSTEMIC
2003 INFECTION CAUSION CAUSING FEVER OF UNKNOWN ETIOLOGY.
The definition of multiple completness of the system of eigen and adjoint vectors in a
Hilbert space H has been introduced for the first time in the famous work of Keldys,
1980 . M.V.

In this THESIS the physiological responses of chlorella vulgaris (modertaley salt
Assiut,
tolerant)and ankistrodesmus lalatus(highly salt sensitive) to salinization treatments
Egypt : 1986 . (long-term and short-term experiments)were followed.
The study of variations in the composition and structure of vegetation with changes in
Asswa
the environment has been one of the most interesting and informative aspects of plant
n:
1992 . ecology.
This Work aims to revise the various taxa of the tribe Astereae known from Egypt.The
Assiut,
results of this revision will serve as abase for the preparation of the detailed treatment
Egypt : 1985 . of this family for the flora of Egypt .
THe problem of finding an optimal paths is one of the important problems in the
operations research technology. This thesis examines different algorithms for
Aswan
calculating the shortest paths problems from all nodes to all other nodes in the
:
1990 . network .

9390564

Human dermatophytes in Assiut and New
Valley governorates /
CHANGES OF CARDIAC FUNCTION IN
CIRRHOTIC PATIENTS WITH AND
WITHOUT ASCITES=

El-Shanawany,AbdelRahim Ahmed .
KENAWY,MONA
AHMAD MOHAMED
AHMAD.

1176

9390565

EFFECTS OF GROWTH REGULATORS ON
SOME PARAMETRES OF PLANT WATER
RELATIONS UNDER SALINITY AND
ALKALINITY STRESSES /

Gadalla,Mohamed
Gadalla,Mohamed Abou EL-Ela
Abou EL-Ela Ahmed . Ahmed ؛

1177

9390567

PLANT-WATER-SOIL RELATIONSHIPS OF
BALANITES AEGYPTIACA (L.)DEL.IN
DESERT ENVIRONMENTS /

RADWAN,USAMA
AHMED ABD-ELWAHAB .

9390568

Protoplast fusion with particular emphasis to
the fates of plastids /

Hassaneien,Ahmed
Mohammed .

Hassaneien,Ahmed Mohammed ؛

1179

9390569

Conservation laws of a class of differential
equation /

Moustafa,Khaled
Abd El-Kader .

Khaled Abd El-Kader Moustafa ,

1180

9390570

1181

9390571

Interactive effects of salinity and temperature
on the physiology of some cereal crop plants .
STUDIES ON THE MYCOFLORA OF THE
NEW VALLEY AREA WESTERN
DESERT,EGYPT /

Faheed,Faeza
Ahmed .
AbdelSater,Mohamed
Ahmed

1182

9390572

ECOPHYSIOLOGICAL STUDIES ON SOME
INDIGENOUS DESERT PLANTS IN UPPER
EGYPT /

1183

9390801

Eco-physiological studies on some desert
plants /

1184

9390803

1185

9390815

STUDIES ON THE GENUS FSARIUM IN
EGYPT /
MYCOFLORA AND MYCOTOXIN OF
SORGHUM GRAINS IN EGYPT /

1186

9390820

On Foliation and the topology of 3-manifolds /

1187

9390835

KLEIN IMAGES OF MANIFOLDS OF LINES
ON HYPERQUADRIC IN ELLIPTIC SPACES /

9390940

CONFIDENCE REGIONS FOR THE
PARAMETERS OF THE LOGNORMAL
DISTRIBUTION /

1174

9390562

1175

1178

1188

1191

9391271

1192

9391333

Ecological studies on the salt secreting
halophytes in Egypt /
Histological And Imunohistochemical Study Of
The Elastic System Organization In Post Burn
Grafted Areas
THE EFFECTIVITY OF THE FRANKIACASUARINA SYMBIOSIS IN RELATION TO
THE EFFECT OF SOME ENVIRONMENTAL
FACTORS PREVALENT IN EGYPT /
FURTHER STUDIES ON THE FUNGAL
FLORA OF THE PHYLLOSPHERE AND
PHYLLOPLANE OF SOME PLANTS /

1193

9391341

Effect of some spesticides on aquatic fungi in
River Nile /

1189

1190

9391057

9391140

El-Shanawany,Abdel-Rahim
Ahmed ؛
MONA AHMAD MOHAMED
AHMAD KENAWY

RADWAN,USAMA AHMED ABDEL-WAHAB ؛

Faheed,Faeza Ahmed ؛

In this investigation,the human dermatophytoses and their causal agents
Assiut
(dermatophytes)were studied in Assiut and the New ValleyGovernorates,during the
:
1993 . period January 1991 to June 1992 .
THE OCCURRENCE OF CARDIAC FUNCTIONS ABNORMALITIES IN CIRRHOTIC
PATIENTS HAS GAINED RECENT ATTENTION,AITHOUGH CLINICAI SYMPTOMS
2003 OF CARDIAC IMPARMENT AT REST ARE OFTEN NOT APPARENT.
The investigation aimed to study the interactive effects of some growth regulators
Abscisic Acid and Kinetin and soil moisture stress induced by increased salinity
Osmotic stress on the water relations of some crop plants,namely,clycine max and two
Assiut,
different wheat species one of them grown in Egypt TRITICUM SATIVUM S. and the
Egypt : 1990 . other grown in west Germany TRITICUM AESTIVUM K .
THE PRESENT INVESTIGATION DOCUMENTS THE PHYSIOLOGICAL AND
MORPHOLOGICAL RESPONSES ON THE INTERACTING RESPONSES OF AN
ASWA
INDIGENOUS DESERT TREE(BALANITES AEGYPTIACA)TO LABORATORY
N:
2001 . CONDITIONS THAT ARE SIMILAR TO AN ARID ENVIRONMENT .
Man in modern civilization usually tries elaborate new techniques to remove limitation
Sohag
in the old methods or provide the mankind with creative and analytical tools.These
:
1992 . prwerful tools in the future may help us to control partly the nature as we need.
For many years ago it was thought that the properties of the solution of nonlinear
partial differential equations of evolution type was according to a balance between
1990 . nonlinearity and dispersion .
Growh.physiology and metabollism of plants are to be altered by salinity stress.This
alteration may result from salt effects on dry matter allocation,ion relations,water
status,physiological processes,biochmical reactions or on combinations of such
Assiut
processes.However,in most cases, there are quantitative and qualitative differences in
:
1992 . the degree of plants response to salinity stress.

Assiut,
Egypt : 1990 . The aims of this thesis is study on the mycoflora of the new valley area desert ,Egypt.
THE PRESENT STUDY FOCUSES ON UNDERSTANDING THE EXTENT OF
ABED
ENVIRONMENTAL IMPACT ON TWO SMALL ISOLATED POPULATIONS OF
SOROUR,WAFAA
ABED SOROUR,WAFAA ABDEL- ASWA
THREE PLANTS:FAIDHERBIA ALBIDA,ZIZIPHUS SPINA-CHRISTI AND RICINUS
ABDEL-WAHAB .
WAHAB؛
N:
2001 . COMMUNIS .
The present work is concerned with the geobotany (visual examination of vegetation
cover)and biogoechemistry (chemical analysis of vegetation )in mineral exploration in
the south-Eastern Desert of Egypt.
This work was carried out in the South- Eastern Desert of Egypt.known as the Nubian
Badri,Mohamed Ali
Asswa
El-Soghair .
Badri,Mohamed Ali El-Soghair ؛
n:
1993 . Desert,lying between latitude 22N and 25 N.
AIM OF THE PRESENT INVESTIGATION
The Scope of this THESIS is merely Ecological,and it aimed to collect precise
Abdel-Hafez,Abass
Assiut,
Ibrahim Ismail .
Abdel-Hafez,Abass Ibrahim Ismail  ؛Egypt : 1981 . Knowledge on the genus Fusarium in Egypt .
AHMED,SAMIA
SOHA
FILAMENTOUS FUNGI ARE RESPONSIBLE FOR A WIDE RANGE OF FOOD
SOLIMAN .
AHMED,SAMIA SOLIMAN؛
G:
1999 . SPOILAGE .
The study of foliations on manifold has a long history in mathematics even though it
did not emerge as a distinct field until the appearance in the 1940`s of the work of
ehresmann and reeb since that time ,the subject has enjoyed a rapid development and
Abd-Ellah,Hamdy N. . Hamdy N.Abd-Ellah ,
1990 . at the moment ,it is thec fous of a great deal of research activity.
THIS THESIS CONCERNED MAINLY WITH THE INVESTIGATION OF
HASSANIEN,SHAWK
ASSIU
DIFFERENTIAL GEOMETRY OF LINE SPACE AND ITS LINE SUBMANIFOLDS
Y FAHMY .
HASSANIEN,SHAWKY FAHMY  ؛T :
1984 . IMMERSED IN THE THREE-DIMENSIONAL ELLIPTIC SPACE S3 .
FIXED -PRECISION CONFIDENCE REGIONS FOR THE MEAN,FOR THE
VARIANCE AND FOR BOTH OF THEM SIMULTANEOUSLY ARE CONSTRUCTED.
THIS PAPER IS BASED ON THE GENERAL THEORY DEVELOPED FOR THE
MEAN BY CHOW AND ROBBINS 1965,AND ON THE GENERAL THEORY OF FIXED
-WIDTH ESTIMATION THROUGH MLE DEVELOPED BY KHAN 1969. ZACKS`1970
NAROUZ,SAMIA
WARS
CONSTRUCTION IS MODIFIED .ASYMPTOTIC PROPERTIES CONSISTENCY AND
DANIEL .
NAROUZ,SAMIA DANIEL ؛
AW : 1984 . EFFICIENCY ARE DISCUSSED IN DETAIL .

Mohamed,Taha
Ramadan .

Mohamed,Taha Ramadan ؛

Abdel-Rasoul,Hoda
Mohamed Elsayed

Hoda Mohamed Elsayed AbdelRasoul,

Abd-Elaah,Gamalat
Abdel-alleem .

SAYED,WAIEL
FARGHALY .
Abdel-Gawad,Khyria
Mohamed .

Salines are fromed on coasts and are dirictly affected by the proximity of the Sea.Salt
composition of such salines closely resembles that of sea water. On the other hand,
Assiut
underground infiltration of sea water or other sources of saline water into the capillary
:
1993 . fringes of nieghbouring habitats constitute a continuos supply of salts to such habiats.
لقد اجرى هزا البحث لدراسه تفاصٌل هٌبة االلٌاؾ المرنه والٌاؾ الكوالجٌن فى المناطق المنقبضه من الجلد المرقع بعد
Sohag
الحروق وزلك باستخدام الطرق النسٌجٌه والكٌمٌابٌه النسٌجٌه المناعٌه ومن هزه الدراسه نستخلص ان اعاده بناء وترتٌب
:
2006 .
االلٌاؾ المرنه فى مناطق الجلد المرقعه فى االنسان تاخز سنوات عدٌده

IN THES THSIS AIME TO THE EFFECTIVITY OF THE FRANKIA-CASUARINA
ASSIU
SYMBIOSIS IN RELATION TO THE EFFECT OF SOME ENVIRONMENTAL
SAYED,WAIEL FARGHALY ؛
T:
1995 . FACTORS PREVALENT IN EGYPT .
THE AIM OF THE THESIS
This THESIS aimed at intensive study of the phyllosphere and the phylloplane fungi in
Assiut,
Abdel-Gawad,Khyria Mohamed ؛
Egypt : 1984 . Egyptian plants .
Aquatic fungi can be recoverd from all kinds of aquatic habitats (fresh and marine
Assiut
water) both in open water (pelagic) and in the bottom (benthic zone).they live as
Abd-Elaah,Gamalat Abdel-alleem ؛:
1993 . saprophytes or parasites of plants and animals.
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Wafaa farouk zareah Mekki ،
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MOHAMED ؛
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9391576
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9391578
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NUMERICAL SOLUTION OF OPTIMAL
CONTROL PROBLEMS GOVERNED BY
ORDINARY AND DELAY DIFFERNTIAL
EQUATIONS USING SPLINE FUNCTIONS /
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A AHMED .
MAGHRABY,THANAA AHMED ؛
AbdelAty,Mahmoud,Moham Abdeled,Ahmed .
Aty,Mahmoud,Mohamed,Ahmed ؛

ASSIU
IN THES THSIS AIM TO STUDES ON THE MYCOFLORA OF SCHOOLS AT QENA
T:
1994 . AND RED SEA GOVERNORATES,EGYPT .

El-Khatib,Ahmed Ali Ahmed ؛

This thesis presents atreatment of two problems,The first is atreatment of the phase
properties of a field mode interacting with athree-level atom .
THE AIM OF the THESIS
This thesis aimed at intensive study of Mycoflora AND Trichothecene-Toxins of Paddy
Oryaza Sativa L. Grains in Egypt .
The present study embraces some field studies on the exterme arid part of Egypt that
include,Eastern Desert (Assiut-Qena Desert),the littoral salt marsh of the Red Sea
Sohag
(extending about 400km from hurghada in the north to Marsa Alam in the south)and
:
1993 . the southern oases of the Western Desert (Dakhla and Kharga Oases).

Zeidan,Nour,Abdel Mawla,Abdel
Mawgoud ؛

EGYP
The problem deals with the thermal stresses in a rotating non-homo geneous
T:
1999 . cylindrical or thotropic composite cylin-der .

EL-Maghraby,Osman EL-Maghraby,Osman Mohamed
Mohamed Osman .
Osman ؛

EGYP
T:
1999 .
ASSIU
T,EGY
PT :
1984 .

GHERBAWY,YOUSUF AHMED
MOHAMED HASSAN ؛

ASSIU
IN THES THSIS AIM TOSTUDES ON THE MYCOFLORA OF SUGARCANE FIELDS
T:
1994 . IN UPPER EGYPT .
THE PRESENT WORK REPRESENTS AN INTENSIVE STUDY OF THE
FRESHWATER FUNGI (AQUATIC AND TERRESTRIAL) WHICH ASSOCIATED
WITH AQUATIC PLANTS AND SAMPLES WERE COLLECTED FROM THE RIVER
Massoud,Mohammed Massoud,Mohammed Salah El-din aswan
NILE AT ASWAN,TWO PRINCIPAL IRRIGATION CANALS (BALANA AND
Salah El-din A .
A؛
:
2002 . KALABSHA) .

Ahmed,Osama
Rashed Sayed .

Osama Rashed Sayed Ahmed ,

Fayez,Khalaf Ali .

Fayez,Khalaf Ali ؛
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MYCOFLORA AND MYCOTOXINS OF SOME
MEDICINAL PLANTS AND THEIR
ANTIMICROBIAL ACTIVITIES IN EGYPT/

YOUSSEF,MOHAME
D SAYED .
YOUSSEF,MOHAMED SAYED؛

1214

THE BACTERIAL BORN PATHOGENS WHICH INHABIT THE WATER BODY
ENVIRONMENT IN THE RIVER NILE IN ASWAN CITY AND THEIR EFFECTS ON
THE GENERAL HEALTH WAS INVESTIGATED VIATWO TRIPS IN RIVER NILE
qena : 2002 . FROM SOUTH TO NORTH OF ASWAN CITY .

ASSIU
T,EGY
The scope of this THESIS is study Natural occurence of zearalenone and zearalenone
PT :
1984 . producing Fungi isolated from wheat Grains,Flour and Bread in Egypt .
THIS THESIS CONSISTS OF FOUR CHAPTERS DEALS WITH THE STUDY OF ASTRONGLY QUASI PARTIAL PLANES AND THEIR LOGIC. IN CHAPTER 0 ,WE
1994 . WILL GIVE AN EXPLANATORY WHICH CONTAINS AN INTRODUCTION .
Roots are the mouth of plants,and the first organ produced after germination of
seeds.They are responsible for anchorage, supply the plants with water and nutrients
Sohag: 1993 . ,and exchange various phytohormons with the shoots .

EGYP
Before all I do indeed thank the omniscient God who guided and aided me to bring
T:
1999 . forth to light this thesis .
THE OBJECTIVE OF THE PRESENT INVESTIGATION WAS CARRIED OUT TO
STUDY THE PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF THREE BROAD BEAN LINES,900QENA
3,67 AND13 TO VARIOUS LEVELS OF SALIMITY AND SOME RELATED
:
1997 . PHYSIOLOGICAL ACTIVITIES OF THESE LINES .
ASWA
THIS WORK REPRESENTS ACONRIBUTION TO PHYTOCHEMICAL STUDY OF
N:
1994 . SOME MEDICINAL DESERT PLANT .

SALEH,ALI TONY .

SALEH,ALI TONY ؛

aswan
The study area located in the central estern desert of egypt between latitudes 24 45
:
2002 . and 25 20 N and longitudes 33 45 and 34 30 E .
CYANOBACTERIA ARE AREMARKABLE GROUB OF SIMPLE OXYGENIC
PHOTOSYNTHETIC PROKARYOTES.CYANOBACTERIA MAKE A MAJOR
CONTRIBUTION TO PRESENT-DAY PHOTOSYNTHESIS AND NITROGEN
FIXATION,BUT ARE ALSO NOTORIOUS FOR CAUSING SUCH AS DEUSE AND OF
assiut : 2002 . TENTOXIC BLOOMMS IN LAKES AND OCEANS .
THE PRESENT WORK WAS CONDUCTED TO PROUIDE INFORMATION OF THE
ASSIU
ECOPHYSIOLOGICAL BEHAVIOUR OF NINE SUBMERGED AND LEAVED
T:
1997 . MACROPHYTES:EICHORNIA,CRASSIPES,MYIOPHYLLUM,SPICATUM...INC .

IBRAHEEM,ESAM
HOSNEY ALI .

IBRAHEEM,ESAM HOSNEY ALI؛

PESTICIDES ARE CHEMICALS PRINCIPALLY DESIGNED TO COMBAT THE
ASSIU
ATTACK OF VARIOUS PESTS ON AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL
T:
2000 . CROPS .
ASSIU
THE PRESENT STUDY AIMS TO EFFECT OF SOME FACTORS ON THE
T:
1996 . GERMAINATION OF SEEDS UNDER WATER STRESS .
AMONG OTHER GENERALIZATIONS OF THE CONCEPTS OF AN IDENTITY AND
ASSIU
INVERSION IN A GROUP ARE THE NOTIONS OF,SO-CALLED,PER-TIAL
T:
1988 . IDENTITIES AND PARTIAL INVERSES IN A SEMIGROUP.
THE PRESENT INVESTIGATION COMPRISED TWO PARTS
THE FIRST PART WAS DESIGNED TO STUDY THE PREVALENCE AND
POPULATION DENSITY OF THE MYCOFLORA
THE SECOND PART WAS PLANNED TO STUDY THE INHIBITORY EFFECTS OF
SOHA
G:
1995 . THE DIFFERENT ESSENTIAL OILS,CHLOROFORM AND WATER .

1215

9391942

PALYNOLOGICAL STUDIES ON THE
EGYPTIOAN SPECIES OF COMPOSITAG
(SUBFAMILY CICHORIOIDEAE )AND ITS
TAXONOMIC SIGNIFICANCE /

1216

9391981

OSOME RESULTS ON FUZZY
TOPOLOGICAL SPACES /

1217

9391987

A study of fixed points for Multivalued
functions in complete metric spaces /

1218

9392005

ON FUZZY TOPOLOGICAL SPACES /

1219

9392028

ANALYSIS OF SEXUAL HORMONE
BIOSYNTHESIS IN PARASITIC
DEVELOPMENT OF PARASITELLA
PAVASITICA ON DIFFERENT HOSTS/

1220

9392053

1221

9392065

1222

9392067

ROLE OF THE LIVER IN XENOBIOTIC TOXIC
TRANSFORMATION=
MORPHOLOGICAL AND CYTOGENETICAL
VARIATIONS OF ACACIA SPECIES IN
EGYPT /
Nummerical treatment of some singualary
perturbed problems by invaiant imbedding
methods /

1223

9392068

Studies on thermophilic and thermotolerant
Fungi in Egyptian soils /

1224

9392077

BIODIVERSITY OF FUNGI IN SUBTROPICAL
MANGROVES /

1225

9392095

METABOLISM OF CERTAIN SALINIZED
MEDICINAL PLANTS /

1226

9392109

1227

9392110

About the shock wave stucture in
multicomponent fluids /
Teatment of some methods for traffic
assignment problem /

1228

9392141

Emperical studies of dta flow testing
techniques /

1229

9392188

GENE-ECOLOGICAL AND PHYTOCHEMICAL
STUDIES ON GENUS CYPERUS IN EGYPT /

1230

9392197

SOME MODELS OF INTERACTIONS
BETWEEN ATOMS AND LIGHT
(INVESTIGATION OF PHASE PROPERTIES /

1231

9392202

1232

9392209

THE PRESENT WORK DEALS WITH ASYSTEMATIC REVISION OF THE NATIVE
TAXA WHICH BELONG TO TRIBES,SUBTRIBES AND SPECIES OF SUBFAMILY
Said,Ahmed kamal El-deen
CICHORIOIDEAE SENSU BREMER (COMPOSITAE) THE REVISION IS BASED ON
Osman Mahmoud؛
qena : 2003 . THE COLLECTIONS KEPT IN THE HERBERIA: CAI ,M AND MSB.
AFTER THE DISCAVERY OF FAZZY SETS IN 1965 BY ZADEH,L.A.
[70] MUCH ATTENTION HAS BEEN PAID TO GENERALIZING THE BASIC
CONCEPTS OF TOPOLOGY TO FUZZY SETS AND THUS DEVELOPING A
ZAHRAN,AHMED.MO
ASSIU
HAMED .
ZAHRAN,AHMED.MOHAMED ؛
T:
1989 . THEORY OF FUZZY TOPOLOGY .
FIXED POINT THEORY IS AN IMPORTANT AREA IN THE FAST GROWING FIELDS
OF NON-LINEAR ANALYSIS AND NON-LINEAR OPERATORS . IT IS RELATIVELY
YOUNG AND FULLY DEVELOPRD AREA FOR RESEARCH .FIXED POINT
Ahmed,Mohamed
Sohag
THEOREMS HAVE FOUND FRUITFUL APPLICATIONS IN VARIOUS AREAS VIZ.
Abd El-Rahman .
Mohamed Abd El-Rahman Ahmed , :
1994 . THE THEORY OF NON-LINEAR OSCILLATIONS .
FATH
ALLA,MAHMOUD
SOHA
THIS THESIS FOLLOWS THE DEVELOPMENT OF THE THEORY OF FUZZY
AHMED
MAHMOUD AHMED FATH ALLA, G :
1984 . TOPOLOGICAL SPACES AS INTRODUCED IN [12.
THIS WORK AIMED TO DETERMINE THE RANGE OF THE TRISPORIC ACID
SYSTEM AS ASIGNAL SYSTEM WITHIN ZYGOMYCETES AND TO FIND OUT
Saleem,AbdelJena,
POSSIBLE CORRELATIONS WITH HOST SPECTRUM OF PARASITELLA
rahman Saleem
Saleem,Abdel-rahman Saleem
Germa
PARASITICA. SUCH CORRELATION WOULD CONTRIBUTE IN
Soliman .
Soliman ؛
ny :
2003 . UNDERSSTAUDING THE PHYLOGENY OF ZYGOMYCETES.
AZEEM , ABDEL
LOCATION OF THE LIVER AT THE END OF THE PORTAI CIRCUIATION MAKES IT
RAHMAN WAGEEH ABDEL RAHMAN WAGEEH
SOHA
THE FIRST ORGAN TO COME INTO CONTACT WITH ORALLY INGESTED
ABDEL
ABDEL AZEEM
G
2000 AGENTS THAT ARE ABSORBED FROM GIT
THE STUDY AIME TO INVESTIGATE THE PATTERRNS OF VARIATION WITHIN
SHAHEEN,ABDELSHAHEEN,ABDEL-SAMAI
ASSIU
AND BETWEEN THE EGYPTION ACACIA SPECIES AND THE BROADER
SAMAI MOUSTFA . MOUSTFA ؛
T:
1995 . RELATIOS HIPS BETWEEN THESE SPECIES .
This thesis is mainly concerned with computational invariant imbedding methods for
Mohamed,Adel Abouthe numerical treatment of some singularly perturbed two-point boundary value
Elmagid Swise .
Assiut :
1990 . problems in both linear and non-linear ordinary differential equations .
It is now well known that thermophilic fungi grow at high temperatures in nature and
Moharram,Ahmed
Assiut
man-mede habitats,and that the ability to do so is a dominant characeristic of these
Mohammed .
Moharram,Ahmed Mohammed ؛
:
1994 . species (tansy and brock,1978).
ABDELTHIS INVESTIGATION HAVE BEEN CARRIED OUT TO STUDY SEVERAL
WAHAB,MOHAMED ABDEL-WAHAB,MOHAMED
SOHA
ASPECTS OF ECOLOGY AND TAXONOMY OF SUBTROPICAL MANGROVE FUNGI
AHMED .
AHMED ؛
G:
2000 . IN HONG KONG AND EGYPT .
ASSIU
Studying the metabolic activities of plants in relation to variations in external
ALI,REFAT
T,EGY
conditions is extremely important in explaning and understanding the
MOHAMED .
ALI,REFAT MOHAMED ؛
PT :
1987 . interrelationships between structure,function ,productivity and growth conditions .
THE PRESENT THESIS IS DEVOTED TO STUDY SOME PROBLEMS OF THE
SHOCK WAVES STRUCTURE IN GAS DYNAMICS. THE AIM OF THIS THESIS IS
AN ATTAMPT TO OBTAIN SOME BETTER RESULTS TO SOME PROBLEMS THAN
Hussein,Mohamed
Sohag
THE RESULTS TO SOME PROBLEMS THAN THE RESULTS PREVIOUSLY
Eid Mohamed .
Mohamed Eid Mohamed Hussein , :
1995 . OBTAINED .
Mahmoud,Tarek
Sohag
The shortest path is considered one of the important problems in operations research
Mostafa .
Tarek Mostafa Mahmoud ,
:
1990 . which has many application in real life e.g.,traffic assignment .
The main aim of the present research was to empiricaly study the efficiency and costs
Hamed,Ahmed
of two of the new dataq flow testing strategies proposed by Rapps & Weyuker and
Younes .
Assiut :
1990 . Laski & Korel .
AIN
LAWFIK,ABDELLAWFIK,ABDEL-RAHEEM
SHAM
SIGNIFICANT MORPHOLOGICAL AND CHEMICAL VARIATIONS HAVE BEEN
RAHEEM QENAWI . QENAWI ؛
S:
2000 . REVEALED IN CYPERUS ROTUNDUS POPULATIONS IN EGYPT .
IN THIS THESIS,WE CONSIDER PHASE PROPERITIES OF THE FIELD
INTERACTING WITH A TWO-LEVEL ATOM IN A LOSSLES CAVITY (JAYNESABDEL-ATY
CUMMINGS MODEL) WITH AN ADDITIONAL KERR MEDIUM FOR ONE-MODE .
,MAHMOUD
MAHMOUD MOHAMED AHMED
SOHA
THIS HAS BEEN CARRIED OUT USING THE NEW PHASE FORMALISM OF PEGG
MOHAMED AHMED ABDEL-ATY ،
G:
1995 . AND BARNETT .
Said,Ahmed kamal
El-deen Osman
Mahmoud .

HEAT AND MASS TRANSFER PROBLEMS IN HASSANIEN,ESMAIL ESMAIL AHMED MOHAMED
BOUNDARY LAYER /
AHMED MOHAMED HASSANIEN,
Physiological effects of salinity on some
antioxidative enyzymes in some maize
Abou AL-hamd,Mona
cultivars /
Fawzy .
Mona Fawzy Abou AL-hamd ,

1233

9392211

1234

9392214

MODIFICATION OF HEPATIC AND RENAL
FUNCTION UNDER THE SINGLE AND
COMBINED ADMINISTRATION OF
NONSTEROIDAL ANTIINFLAMMATORY
DRUGS AND SOME HEAVY METAL SALTS =
Taxonomic and achene anatomy of species of
anthemideaeٌ Asteraceaeٌ /

1235

9392223

Physiological and ecological studies on the
Mohawed ,Abla
algal flora isolated from soils at Qena regions / Abdel-Mawgoud .

AHMED ,SANAA
ABDEL -AAL
Zareh,Momen
Mostafa Mahmoud .

ASSUI
OUR AIM IN THIS THESISIS TO STUDY SOME PROBLEMS OF THE FLOW,HEAT
T:
1986 . AND MASS TRANSFER IN BOUNDARY LAYER OF NON-NEWTONIAN FLUID
The resulty btained in the present Work clearly demonstarted that the three maize
cultivars SC129,SC13 and C155 studied displayed distinct variation in salinity
Qena : 2005 . tolerance during vegetative growth stage .

NONSTEROIDAL ANTIINFLAMMATORY DRUGS (NSAIDS)ARE AMONG THE MOST
WIDELY USED OF ALL THERAPEUTIC AGENTS. FOR THE MOST PART,NSAIDS
ASSIU
ARE VERY SAFE DRUGS,ONLY A VERY SMALL PERCENTAGE OF PATIENTS
SANAA ABDEL -AAL AHMED
T
2002 EXPERIENCE ADVERSE EVENTS THAT RESULT IN SERIOUS COMPLICATIONS.
Assiut
The compositae or asteraceae is one of the largest families of flowering plants with
Zareh,Momen Mostafa Mahmoud  ؛:
1987 . about 1100currently accepted genera and 25000species.
This THESIS embraces two main of stydies ;namely ecological and physiological
studies .The scope of the study is: physiological and Ecological Studies on The Algal
Abla Abdel-Mawgoud Mohawed , Qena : 2005 . Flora isolated from Soils at Qena Regions .

1236

9392225

1237

9392227

1238

9392234

1239

9392235

1240

9392238

1241

9392239

1242

9392240

1243

9392241

1244

9392244

1245

9392250

1246

9392251

1247

9392256

1248

9392258

1249

9392286

1250

9392405

1251

9392408

1252

9392523

1253

9392528

STUDIES ON CEPHALOSPORINASE
ENZYMES OF B-LACTAM ANTIBIOTICRESISTANT BACTERIA /

NOOR ELDIEN,AHMAD
ELTYIEB MOHAMAD NOOR EL-DIEN,AHMAD
.
ELTYIEB MOHAMAD؛

AIN
THIS INVESTIGATION WAS CARRIED OUT ON 57 DIFFERENT CLINICAL
SHAM
SAMPLES COLLECTED FROM FACULTY OF MEDICINE,CAIRO UNIVERSITY,AND
S:
1999 . SAYED GALAL HOSPITAL,EL-AZHAR UNIVERSITY .
This investigation embraces some studies on AHDLto follow the variations in physicochemical characteristics and in terrestrial mesophilic, thermophilic and thermotolerant
Studies on freshwater fungi of Aswan High
El-Zayat,Soad Abdel
Aswan
fungal populations as well.local and seasonal variations were studied by collecting
dam lake /
Monem .
El-Zayat,Soad Abdel Monem ؛
:
1988 . water and sumerged mud samples from five marginal sites.
THE AIM OF THE PRESENT INVESTIGATION
The present investigation was designed to study intensively the following:-survey of
FUSARIUM SPP.associated with wheat seeds and wheat field in upper Egypt monthly
variation of soil airborne fungi in wheat field of the Botanical Garden of Faculty of
AGRICULTURE IN QENA :UPPER EGYPT
Genetic stucture of the most common FUSARIUM species isolated during this
Work,using RAPD-PCR technique
Morphologically,Molcularly and path
The ability of selected species to invade wheat plants
THE role of antioxidant enzymes and other metabolic activies in resistance of wheat
ogentically characterization of fusarium
Shebany,Yassmin
Spp.from wheat in upper Egypt /
Mohamed .
Yassmin Mohamed Shebany ,
Qena : 2005 . plants to different FUSARIUM species .
Fermentarion studies of a thermostable urate
Microorganisms asre more and often finding use as producers of various
oxidease produced by an obligate thermophilic Shabeeb,Mohammed Shabeeb,Mohammed El-Shereif A Aswan
physiologically active substances. Especially important examples are varioys
bacteriume in shake flasks /
El-Shereif A .
؛
:
1988 . enzymes,including those which have found use in medecine.
UNSTEADY BOUNDARY LAYER PROBLEMS
This thesis deals with the problem of determining the velocities and boundary layer
FOR THE FLOW OF ONE PHASE AND
Soliman,Mohmoud
Sohag
thickness for the unsteady laminar boundary layer flow of single and two phase fluids
TWOPHASE FLUIDS /
Abou-Elmagd
Mohmoud Abou-Elmagd Soliman ، :
1990 . surrounding a plane plate .
THE QUALITATIVE THEORY OF DIFFERENTIAL EQUATIONS IS IN A PROCESS
OF CONTINUOUS DEVELOPMENT REFLECT IN THE GREAT NUMBER OF BOOKS
AND PAPERS DEDICATED TO IT .IT IS WELL KNOWN THAT THE BEGINING OF
THE QUALITATIVE THEORY OF DIFFERENTIAL EQUATIONS IS DIRECTLY
CONNECTED WITH THE CLASSICAL WORKS OF POINCARE,LYAPUNOV,AND
MATHEMATICS
BIRKHOFF ON PROBLEMS OF ORDINARY AND CELESTIAL MECHANICS.FROM
DEPARTMENT,FACULTY OF
THESE ORIGINS,STABILITY THEORY,THE MATHEMATICAL THEORY OF
SOME PROPERTIES OF SOLUTIONS OF
AHMED,MAHMOUD SCIENCE-ASWAN,ASSUIT
ASWA
OSCILLATIONS WITH SMALL PARAMETERS,AND THE GENERAL THEORY OF
ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS
MOHAMED ALY
UNIVERSITY
N
1986 DYNAMIC SYSTEMS HAVE BEEN DEVELOPED.
IN THE PRESENT WORK,WE STUDIED THE LINEAR AND THE NONLINEAR
MAGNETOTHYDRODYNAMIC RAYLEIHRAYLEIGH-TAYLOR STABILITY PROBLEM BECAUSE OF ITS APPLICATIONS IN
TAYLOR INSTABILITY PROBLEMS USING
AHMED,GAMAL
QENA
THE FIELD OF PLASMA PHYSICS. FOR SOME-WHAT MORE DETAILED
DIFFERENT BOUNDRY CONDITIONS /
ABD-ALLAH
GAMAL ABD-ALLAH AHMED ،
:
1995 . SUMMARY WE REFER TO THE LAST PART OF THE INTRODUCTION .
THE PRESENT WORK WAS DESIGNED TO STUDY THE GENUS ASPERGILLUS
STUDIES ON THE GENUS ASPERGILLUS
HUSSEIN,NEMMAT HUSSEIN,NEMMAT ABDELASSIU
AND ITS TELEOMORPHIC GENERA SUCH AS
AND ITS TELEOMORPHS IN EGYPT /
ABDEL-GAWAD .
GAWAD ؛
T:
2002 . EMERICELLA,EUROTIUM,FENNELLIA AND NEOSARTORYA .
The present THESIS aimed to study the diversity of endophytic microorganisms of
healthy looking leaves(young and old)
and roots (young and old)of Eichornia Crassipes plants collected from two sites,NILe
RIVER and irrigation cannals,at Sohag governorate
Fahmy,Nayer
Endophytes of aquatic plants /
Mohamed .
Nayer Mohamed Fahmy ,
Qena : 2005 . In addition the endophytic fungi of sensecent and decayed leaves were also studied .
There is no doubt that since the construction of Aswan High Dam,there have been
Laboratory and field studies on Nile
Zidan,Mohammed Ali
Assiut
considerable alterations in physical-chemical-and consequently in biological
phytoplankton /
.
Zidan,Mohammed Ali ؛
:
1983 . characteristics of Nile waters in Egypt .
ABO ALTHE USE OF ORTHOGONAL POLYNOMIALS AGAG,NASSER
sohag
The main objective of this thesis is to particularly study from the observed data, the
IN ESTIMATING PRIOR DISTRIBUTIONS /
AMIN
NASSER AMIN ABO AL-AGAG ،
:
1992 . estimation of unkown prior destiny function based on orthogonal polynomials .
THE RESULTS OBTAINED IN THE PRESENT WORK SUPORT THE CONCLUSION
Effect of salicylic acid on copper toxicity of sun Hassan,Naglaa
THAT SA INCREASES COPPER RESISTANCE IN SUNFLOWER PLANTS THOUGH
flower plants /
Loutfy Ahmed .
Naglaa Loutfy Ahmed Hassan ,
Qena : 2005 . THE MECHANISM OF ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEM .
SOLIMAN ,
HISTOLOGICAL STUDIES ON THE EFFECT NESREEN GAMAI
THE PINEAI GLAND IS A SMALL PYRIFORM REDDISH GERY .IT OCCUPIES A
OF AGING ON THE PINEAL GLAND OF
EIDIEN ABD ELNESREEN GAMAI EIDIEN ABD
SOHA
DEPRESSION BETWEEN SUPERIOR COLLICULI (WOLSTANHOLM, AND KNIGHT
MALE ALBINO RAT =
HAIEIM.
EL-HAIEIM SOLIMAN
G
2002 1971;MULLER ET AL.,1993)
IN THIS STUDY SOME CARDIAC GLYOSIDE WERE IS;LATED FROM MATURE
EFFECTS OF ENVIRONMENTAL STRESS
PERGULARIA TOMENTOSA GROWING IN THE EGYPTIAN DESERT AND
ON AN INDIGENOUS MEDICINAL PLANT
Mahalel,usama
Aswan
COMPARED WITH PLANTS GROWING IN CONTROLLED LABORATORY
PERGULARIA TOMENTOSAL /
AHMED .
Mahalel,usama AHMED ؛
:
2004 . CONDITIONS .
ELNUMERICAL TREATMENT OF RADON
SHAFEE,MOHAMED, MOHAMED,EL-SAID,I ELASSIU
THE THESIS IS CONCERNED WITH THE NUMERICAL SOLUTION OF ABEL AND
INTEGRAL EQUATIONS /
EL-SAID,I
SHAFEE ،
T:
1983 . RADON INTEGROL EQUATIONS OF THE FIRST KIND .
THEORETICAL INVESTIGATION ON SOME
TOPICS IN NON-EQUILIBRIUM
HUSSIEN,HAMDAN HUSSIEN,HAMDAN ABDEL
ASSUI
STATISTICAL MECHANICS /
ABDEL ZAHER .
ZAHER ؛
T:
1996 . SOME TOPICS IN NON-EQUILIBRIUM STATISTICAL MECHANICS .
ASTUDY OF LACUNARY SEQUENCES AND
THIS THESIS,WHICH CONSISTS OF FIVE CHAPTERS,DEALS WITH ASTUDY OF
CONVERGENCE OF VECTOR VALVED
RAMADAN,AHMED,A AHMED,ABD EL-KADER
ASSIU
LACUNARY SEQUENCES AND ACONVERGENCE OF VECTOR VALUED FAURIER
FOURIER SERIES,IN BANACH SPACES /
BD EL-KADER
RAMADAN ،
T:
1982 . SERIES IN BANACH SPACES .
voitammetric methods have been used for the determination of cr vi,cuiimpbii,cdii,and
u vi.the method is based on controlled adsorbtive preconcentration of the ions on the
DETERMINATION OF TRACE ELEMENTS IN SOLIMAN , OMAR
ASSIU
hanging mercury dropping electrode HMDEin presence of ammonium tartrate followed
CEMENT=تقدٌر العناصر الضبٌلة التركٌز فى االسمنت
AHMED
OMAR AHMED SOLIMAN
T
1996 by cathodic reduction of the surface species by linear sweep voitammetry.

1254

9392533

GENETIC ENGINEERING OF MAIZE FOR
SALT TOLERANCE,DEVELOPMENT OF A
NEW SYSTEM FOR SORGHUM
TRANSFORMATION,AND MOLECULAR
CLONING /

1255

9392543

SOLUTIONS OF SOME ELASTO-DYNAMIC
PROBLEMS IN AN DIMENSION /

ABD-ALLAH,A.M

A.M ABD-ALLAH ،

PUTATIVE TRANSGENIC MAIZE MERISTEM LINES WERE
SOHA
MULTIPLIED,ACCLIMATED,TRANSFERRED TO SOIL AND GROWN TO MATURITY
G:
2002 . IN THE GREENHOUSE .
OUR AIM IN THIS THESIS IS TO STUDY SOME ELASTADYNAMIC PROBLEMS IN
SOHA
ONE DIMENSION FOR HOMOGENEOUS IS ATROPIC BODIES IN THE ABSENCE
G:
1982 . OF THE ADY FORCES .

DOPPIER SONOGRAPHY OF THE PORTAL
CIRCULATION CASES WITH PORTAL
HYPERTENSION=دراسة الدورة البابٌة بطرٌقة دوبلر
للموجات فوق الصوتٌة فى حاالت ارتفاع ضؽط الدم بالدورة البابٌة
BIODIVERSITY AND BIOTECHNOLOGICAL
POTENTIAL OF EGYPTIAN HALOPHILIC
BACTERIA/

AHMED , ESMAIL
FAROUK ESMAIL
HASSAN,HANAN
ABDEL-FATAH
MOHAMED .

ESMAIL FAROUK ESMAIL
AHMED

SOHA
G

1256

9392558

1257

9392580

ELMAGHRABY,YAHIA
HELMY EL-SAYED .

EL-MAGHRABY,YAHIA HELMY
EL-SAYED ؛

El-hakimi,Abdul
Baset Mohammed
Ahmed .

Abdul Baset Mohammed Ahmed
El-hakimi ,

the aime of this study is to asses and to study color doppler haemodynamic
1996 parameters of portal hypertensive patients.
THE AIM OF THIS WORK WAS DESIGNED TO STUDY THE POPULATION
QENA
DENSITY OF HALOPHILIC BACTERIA(HALOBACTERIA) AND THEIR
:
2002 . BIOTECHNOLOGICAL ASPECTS .
Salt-stressed plants and algae exhibit generally various disorders in growth and
metabolism. Numerous works have been conducted concerning the metabolic
pathways and to what extent they might be shifted by salinity stress. In this respect,
massive informations on the effects of salinity are available in the literature. However,
there are some other processes which got less interest and needed to be more
intensively investigated. For some of these processes, this work was diverted. Due to
Assiut
the increasing evidences concerning the protective action of calcium,it was studied in
:
1995 . combination with stressing concentrations of NaCl .

Ahmed , kaled
nasser fadle

kaled nasser fadle Ahmed

SOHA
G

Shamloul,AbdelMoneim Mohamed .

Abdel-Moneim Mohamed
Shamloul ,

Sohag
Banana bunchy top is the most devastating virus is phloem limited,occurs in extremely
:
1995 . low concentration and it is n`t mechanically transmitted .

HASSAN,HANAN ABDEL-FATAH
MOHAMED ؛

1262

9392974

‖Salinity-calcium interactions on major
macromolecules and chlorophylase activity of
two green alage /
LAPAROSCOPIC PROCEDUR FOR
VARICOCELEECTOMY=استبصال دوالى الخصٌة
بواسطة منظار البطن
Utilization polymerase of chain reaction for the
detection,cloning and sequencing of plant
viruses and viroids /
MICROSTRUCTURE AND SOME OF
PHYSICAL PROPERTIES OF
CHALCOGENIDE GE-IN-SE SYSTEM=دراسات
للتركٌب الدقٌق وبعض الخواص الفٌزٌابٌة لمركبات من النظام
سٌلٌنٌوم الشالكوجٌنى-اندٌوم-جرمانٌوم
NUMERICAL SOLUTION OF ASYSTEM OF
FIRST ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS
BY SPLINES /

1263

9393056

Seasonal varition of toxic cyanobacteria and
their toxins in the Nile riover and irrigation
cannals at Sohag provins /

Ali,Wafaa Saleh
Mohamed .

Wafaa Saleh Mohamed Ali ,

Sohag
:
2004 .

1264

9393090

BIOSYSTEMATIC STUDIES IN AIZOACEAE
S.LAT. SESUVIOIDEAE

Hassan,Nasr
Mahmoud Sayed .

Hassan,Nasr Mahmoud Sayed .

Assuit
:
2004 .

1265

9393117

mahmoud,ahmed
gaber hassein

ahmed gaber hassein mahmoud

sohag

1266

9393201

different modalities for treatment of chronic
anal fissure
THE QUANTUM CORRECTION TO THE
VIRIAL COEFFICIENTS OF FLUIDS WITH
SQUARE-WELL POTENTIAL IN ARBITRARY
DIMENSIONS /

1267

9393254

Hamada,Fatma Abd- Fatma Abd-Allah Mohamed
Allah Mohamed .
Hamada ,

1268

9393274

Studies on the riverian vegetation of some
islands at Aswan governorate,Egypt /
THE VALUE OF FLEXABLE
CHOLEDOCHOSCOPE IN MANAGMENT OF
DILA TED EXTRAHEPATIC BILLARY TRACT=

1258

9392587

1259

9392637

1260

9392924

1261

9392951

1269

9393338

1270

9393360

CHARACTERIZATIONS OF DISTRIBUTION
FUNCTIONS BY CONDITIONAL MOMENTS
AND ORDER STATISTICS /
SOLUTIONS OF SOME PROBLEMS IN
MECHANICS OF ELASTIC MEDIA /

9393382

NUMERICAL TREATMENT OF A CLASS OF
STIFF DELAY DIFFERENTIAL EQUATIONS /

1271

EL-ASSAL,NASSER
ASRAN ABD ALLAH
ABD EL-RAHIM
EL-HAWARY ,
HASSAN MOHAMED
HASSAN

EL-ASSAL,NASSER ASRAN ABD
ALLAH ABD EL-RAHIM

AHMAD,ABD ELBASET ABD ALLAH .
AHMED,SAID
MOHAMED .
MAHMOUD,MOHAM
ED AHMED
HUSSIEN .

2003

HASSAN MOHAMED HASSAN EL- ASSUI
HAWARY ،
T:
1984 .

YAHYA,ABDELYAHYA,ABDEL-AZIM ABDELAZIM ABDEL-HADY . HADY ؛

AL-ISLAM ,AHMED
SAIF

SOHA
G

VARICOCELE IS ABUNCH OF DILATED AND TORTUOUS PAMPINIFORM PLEXUS
1996 OF VEINS I.E.VARICOSE VEINS IN THE SPERMATIC VEIN

2003

THERMAL PROPERTIES,NAMELY,TEMPERATURES OF GLASS TRANSITION TG
CRYSTALLIZATION ONSET TC,CRYSTALLIZATION PEAK TP AND ASSOCIATED
HEAT CAPACITY INCREMENT AT THE GLASS TRANSITION REGION AC WERE
MEASURED USING DSC AT DIFFERENT HEATING RATES.
OUR OBJECTIVE IN THIS THESIS,WHICH CONSISTS OF THREE CHAPTERS,IS
TO INTRODUCE ANEW PROCEDURE WHICH USES SPLINE FUNCTIONS FOR
SOLVING SYSTEMS OF FIRST ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS .
This study adopted the following aims
A-Environmental factors affecting the dominance and toxin production by
cyanobacteria in the Nile River and irrigation Canals .
B-The possible contribution of benthic species ,in addition to planktonic species to
toxic cyanobacteria .
C-Adsorption of cyanobacteria toxins on the water sediments as afate of these toxins
in the environment,and the possibility of using these for toxin removal during water
treatment .
THE STUDY AIMS TO THE FOLLOWING POINTS:
1-REVISING TAXONOMICALLY THE REPRESENTATIVE TAXA OF AIZOACEAE
S.2.IN EGYPT AND SUDAN.
2-ESTABLISHING ADATABASE DEALS WITH INDIGENOUS TAXA.
3-REVISING TAXONOMICALLY THE TRIANTHEMA TRIQUETRA COMPLEX.
anal fissure is acommon,painful condition that causes significant morbidity in ayoung
and otherwise healthy population.it is asplit in the skin of the distal anal canal that
usually progresses to from achronic liner ulcer in its chronic stage.

AHMED,SAID MOHAMED ؛

SOHA
THE QUANTUM CORRECTION TO THE VIRIAL COEFFICIENTS OF FLUIDS WITH
G:
1996 . SQUARE-WELL POTENTIAL IN ARBITRARY DIMENSIONS .
The present study investigates the floristic composition,the ecological
features;discusses the major factors affecting the distribution and grouping of the
plant species that are present on seven islands located throughout the RIVER NILE
Aswan
Aswan governorate and includes aphytochemical investegation on OXYSTELMA
:
2004 . ESCULENTUM var.alpini;one of the most common species on the studied islands .
OUR STUDY INCULDED 20 PATIENTS WHOM DIAGNOSED TO HAVE
EXTRAHEPATIC BILIARY CHANNEL DILATION EITHER BY ABDOMINAL
Sohag
1998 UITRASONOGRAPHY OR DURING THE BILIARY OPERATIONS.
THE OBJECTIVE OF THIS RESEARCH IS TO CHARACTERIZE OF SOME KNOWN
DISTRIBUTIONS IN STATISTICS,WHICH ARE OF PARTICULAR
ASSUI
IMPORTANCE,BASED ON CONDITIONAL MOMENTS AND PROPERTIES OF
T:
1995 . ORDER STATISTICS .
ASWA
THE AIM OF THIS THESIS,IS TO STUDY SOME PROBLEMS IN MECHANICS OF
N:
1995 . ELASTIC MEDIA .

MAHMOUD,MOHAMED AHMED
HUSSIE ؛

ASSUI
THIS THESIS,IS CONCERNED WITH PROCEDURES FOR SOLVING STIFF DELAY
T:
1996 . DIFFERENTIAL EQUATIONS.

AHMED SAIF AL- ISLAM

AHMAD,ABD EL-BASET ABD
ALLAH ؛

*PREDICTORS OF ACUTE URINARY
RETENTION IN PATIENTS WITH
SYMPTOMATIC BPH *
ARETEROSPECTIVE REVIEW OF FILES =

MOHAMED , ELNISR RASHED
ELGENDI,BARAKAT
ABD EL-AZIZ
MOHAMED .

EL-NISR RASHED MOHAMED

SOHA
G

EL-GENDI,BARAKAT ABD ELAZIZ MOHAMED ؛

ASWA
N:
1995 .

Noha Ahmed El-Tayh Ali ,

Qena : 2002 .

Mahmoud Fawozy Mahmoud
Moustafa ,

Qena : 1996 .

AbdelWahab,Mohamed
Ahmed .

Mohamed Ahmed Abdel-Wahab ,

Sohag
:
1996 .

Microbiological studies on abydos temple at
upper Egypt /
Physiological response of some salinized
leguminous plants to seed soaking in thiamine
or ascorbic acid /
QUALITATIV STUDY OF ASYSTEM OF
DIFFERENTIAL EQUATIONS /
THE VALUE OF ANTIKERATIN ANTIBODIES
IN DIFFERENTINTION BETWEEN RHEUMA
TOID ARTHRITIS AND POL YARTHRITIS
ASSOCIATED WITH HEPATITIS C=

Mohamed,Rehab
Moustafa .

Rehab Moustafa Mohamed ,

Sohag
:
1997 .

Hussein,Sohair
Thabet Hamed .
SOLIMAN,AHMED
ABOU ALMAGED

Sohair Thabet Hamed Hussein ,
AHMED ABOU ALMAGED
SOLIMAN ,

ABD ELLATEEF,BAHGAT
ABD EL-HAMEED

1272

9393388

1273

9393405

1274

9393406

ON THE SEPARATION OF SOME SYSTEMS
OF DIFFERENTIAL EQUATIONS /
Eco-physiological responses of wheat and
faba bean plants to reclaimed waste water
irrigation at Qena city /

1275

9393823

Studies on the weed flora in Qena governorate Moustafa,Mahmoud
/
Fawozy Mahmoud .

1276

9393827

Studies on cmangrove-inhabiting fungi of the
red sea /

1277

9393856

1278

9393871

1279

9393953

1280

9393981

Ali,Noha Ahmed ElTayh .

,TAMER
MOHAMMED ABDEL ,TAMER MOHAMMED ABDEL

2003

GROWTH,PHYSIOLOGY AND METABOLISM OF PLANTS ARE KNOWN TO BE
Qena : 1998 . ALTERED BY SALINITY STRESS
ASSIU
T:
1982 .
RHEUMATOID ARTHRITIS (R A) IS THE MOST COMMON CHRONIC DISABLING
AUTOIMMUNE DISEASE {TANAKA ET AI., 2003}WHICH CHARACTERIZED BY
SYMMETRIC POLYARTHRITIS THAT AFFECTS THE HANDS AND FEET.{PINCUS
2004 ET AL., 1995} M.
OUR AIM IN THIS THESIS,WHICH CONSISTS OF THREE CHAPTERS,1-SURVEY
ON OPTIMIZATION PROBLEMS 2-THE MIXED METHOD IN THE
ASSIU
UNCONSTRATINED OPTIMIZAION PROBLEMS 3-CONSTRAINED OPTIMIZAION
T:
1982 . RECHNIQUES

1282

9394014

AHYBRID CONDUGATE GRADIENT AND
PARTIAL QUADRATIC INTERPOLATION
METHOD /
ESTIMATION OF THE PARAMETERS OF
SOME DISTRIBUTIONS FROM THE
EXPONETIAL
FAMILY:CLASSICAL,BAYESIAN
ESTIMATES,AND ESTIMATES BASED ON
HAZARD RATES/

1283

9394051

On Bitological spaces /

1284

9394054

:Sohag . 2002

1285

9394107

THIRD TRIMESTER SERUM LEVEL OF
INHIBIN, NITRIC OXIDE (NO) AND CADMIUM
IN NORMAL PREGNANCY, NON
PROTEINURIC HYPERTENSION AND PREECLAMPSIA.
Youseff, Reda Salah ;Reda Salah Youseff
THE FLUCTUATIONS IN ATOMIC
VARIABLES OF THE GENERAL JAYNESCUMMINGS MODEL WITH AN ADDITIONAL ALI,MOHAMMED EL- MOHAMMED EL-SOGHAYER
KERR-LIKE MEDIUM /
SOGHAYER ATETO ATETO ALI ،

1286

9394122

Mineral nutrition of seedlings of two desert
plants :

Mohamed,Amal Ali
Awadallah .

Amal Ali Awadallah Mohamed ,

Aswan
:
2002 .

1287

9394142

ON PROPERTIES OF SOLUTIONS OF A
CERTAIN CLASS OF NONLINEAR PARTIAL
DIFFERENTIAL EQUATIONS /

EL-GENDY,MAGDY
KAMEL .

EL-GENDY,MAGDY KAMEL ؛

ASSUI
T:
1995 .

1288

9394195

1289

9394210

Physiological,subcellular and molecular
aspects of wheat due to herbeicdes tratments /
Studies on algal flora inhabiting mangroves of
the red sea at the upper Egypt /

Osman,Deya E-Deen Deya E-Deen Mohamed Radwan
Mohamed Radwan . Osman ,
Ismail,Mohammed
Said .
Mohammed Said Ismail ,

1281

9393985

ABO ALAGAGG,NASSER
AMIN .

BAHGAT ABD EL-HAMEED ABD
EL-LATEEF ,

SOHA
ABO AL-AGAGG,NASSER AMIN  ؛G :
1995 .

Abdel-Hakeim,Khalaf
Mohamed
Khalaf Mohamed Abdel-Hakeim ،

THE PRESENT STUDY INCULDED 134 PATIENTS WITH SYMPTOMATIC BPH 82
OF OF THEM PRESENTED BY ACUTE URINARY RETENTION (AUR) (RETENTIVE
GROUP.
OUR OBJECTIVE OF THIS THESIS IS TO STUDY THE PROBLOM OF
SEPARATION FOR SOME SYSTEMS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS IN BANACH
AND HILBERT SPACES,AND STUDY THE EXISTENCE AND UNIQUENESS OF THE
SOLUTION FOR THESE SYSTEMS IN THESE SPACES.
THE STUDY PRESENTED HERE WAS CONDUCTED TO INVESTIGATE THE ECOPHYSIOLOGICAL RESPONSES OF WHEAT AND FABA BEAN PLANTS TO
RECLAIMED WASTE WATER IRRIGATION AT QENA CITY .
THE PRESENT STUDY DESCRIBES THE VEGETATION IN QENA AREA,AND
DISCUSS THE MAJOR FACTORS AFFECTING ITS DISTRIBUTION AND
GROUPING .
THE PRESENT INVESTIGATION AIMED TO STUDY THE OCCURRENCE
DISTRIBUTION AND SEASONAL VARIATION OF MARINE FUNGI ON DRIFT
WOOD;SAND;DECAYED ATTACHED TWIGS;DECAYED LEAVES OF AVICENNIA
MARINA AND ON DECAYED ALGAL SAMPLES OF THE INTERTIDAL ZONE OF
RED SEA IN UPPER EGYPT .
THE PRESENT INVESTIGATION AIMED TO STUDY THE OCCURRENCE AND
DISTRIBUTION OF MICROFLORA ASSOCIATED WITH WALL PAINTINGS,STONE
BUILDINGS AS WELL AS IN THE AIR OF ABYDOS TEMPLE AT UPPER
EGYPT,THEIR ROLE ON BUILDING(PAINTINGS AND STONES)DETERIORATION
WAS ALSO EXTENSIVELY STUDIES USING ADVANCED .

Assiut
:
1986 .

QENA
:
1997 .

THIS THESIS IS MAINLY CONCERNED WITH ESTIMATION OF THE PARAMETERS
OF SOME SPECIAL DISTRIBUTIONS WICH ARE MEMBERS OF THE
EXPONENTIAL FAMILY OF DISTRIBUTIONS.WE SHALL BE DEALING WITH THE
MAXIMUM LIKELI-HOOD ESTIMATION PROCEDURE,AND THE BAYESIAN
APPROACH WHERE WE CONSIDER DIFFERENT PRIOR DENSITY FUNCTIONS.
In this thesis,which consester offour chapters,we use the concept of filters to intruduce
and study closed graphs.
I:Filteration and Bitopological spaces.
II:On separation Axioms.
III:On some types of pairwise compactness and pairwise regular closed functions.
ارتفاع ضؽط الدم من المضاعفات التى تعانى منها بعض السٌدات اثناء الحمل ومن اهم هذه المضاعفات تسمم الحمل الذى
وجود زالل فى البول مع تورم فى الجسم، بٌن السٌدات الحوامل والمقصود بتسمم الحمل هو ارتفاع ضؽط الدم%7 ٌمثل
وتهدؾ هذه الدراسة الى قٌاس مستوى مادة االنهٌبٌن والنٌترك اوكسٌد. اسبوع من الحمل20 تبدا ظهور هذه االعراض بعد
والكادمٌوم فى مصل السٌدات الحوامل البلتى ٌعانٌن من تسمم الحمل وارتفاع ضؽط الدم اثناء الحمل مقارنة بالسٌدات ذات
وقدتبٌن من الدراسةان مادة االنهٌبٌن فى مصل السٌدات ذات تسمم الحمل تزٌد عن السٌدات ذات الحمل.الحمل الطبٌعى
وتقل نسبة مادة النٌترك اوكسٌد فى السٌدات ذات تسمم الحمل عن.الطبٌعى والسٌدات ذات ارتفاع ضؽط الدم اثناء الحمل
وتزٌد نسبة الكادمٌوم فى السٌدات ذات تسمم الحمل عن.السٌدات ذات ارتفاع ضؽط الدم وعن اسٌدات ذات الحمل الطبٌعى
.السٌدات ذات الحمل الطبٌعى وعن السٌدات ذات ارتفاع ضؽط الدم اثناء الحمل
IN THIS THESIS,WE INVESTIGATE THE PHENOMENON OF THE FLUCTUATIONS
IN ATOMIC VARIABLES FOR A GENERALIZED JAYNES-CUMMINGS MODEL IN
THE PRESENCE OF KERR-LIKE MEDIUM ARE SOLVED EXACTLY WITH A TWOLEVEL ATOM, AND ONE MODE,AND ALSO TWO MODES .
IN THE PRESENT STUDY THE MINERAL NUTRITION OF TWO TYPICAL DESERT
PLANT(BALANITES AEGYPTIACA AND SOLENOSTEMMA ARGHEL)WAS STUDIED
.
IN THIS,WE INTRODUCE A NEW CLASS OF NONLINEAR PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS OF FOURTH ORDER.THIS CLASS CONTAINS,AS ELEMENTS,MANY
OF THE WELL EQUATIONS SUCH AS THE BOUSSINESQ EQUTION,MODIFIED
IMPROVED BOUSSINESQ EQUATION,SECOND ORDER BENJAMIN
ONoEQUATION,AND...etc.

Sohag
IN THES THSIS AIM TO STUDY PHYSIOLOGICAL,SUBCELLULAR AND
:
2001 . MOLECULAR ASPECTS OF WHEAT DUE TO HERBICDES TREATMENTS .
MANGROVES(60 SPECIES)ARE SHRUBS AND TREES THAT GROW IN THE
Qena : 1999 . SHORE-LINE OF THE TROPICAL AND SUBTROPICAL SEAS .

1290

9394227

ON FUZZY TOPOLOGICAL SPACES /

ABDELLAH,SAYED
MAHMOUD

SAYED MAHMOUD ABDELLAH ،

QENA
:
1997 .

1291

9394244

Numerical treatment of some singularly
perturbed problems /

Al-Nasr,Model
Ahmed Abdulla

Model Ahmed Abdulla Al-Nasr ،

Assiut
:
1987 .

1292

9394264

Heavy metals toxicity to egyptian soil fungi /

El-Shanawany,Abdel- Abdel-Rahem Ahmed ElRahem Ahmed .
Shanawany ,

Assiut
:
1987 .

1293

9394287

Algal control of sewage water and reuse in
irrigation of some cropplants in Qena area /

Hussien,Asmaa
Ahmed .

Asmaa Ahmed Hussien ,

Qena : 2002 .

NAROOZ,SAMIA
DANIEL

SAMIA DANIEL NAROOZ ،

ASSIU
T:
1978 .

Mahmoud,Mohamed
ali Salem

Mohamed ali Salem Mahmoud ,

Qena : 2002 .

1294

9394293

1295

9394327

ESTIMATION OF THE PARAMETERS OF
THE 3-PARAMETER LOGNORMAL DENSITY
FUNCTION /
Biochemical and physiological studies on
some frankia strains and actinorhizal
symbiosis /

1296

9394348

1297

9394366

Effect of some detergents on some
mycological activties in egyptian soil /
Studies on the Effect of Added Combined
Nitrgen on Nodulation and Dinitrogen Fixation
by Some Legumes /

1298

9394372

Some priblems in Non-linear mechanics /

El-Gayyae,Mohamed Mohamed Khalil Hassan ElKhalil Hassan .
Gayyae ,

Assiut
:
1986 .

1299

9394445

Treatment of some singular perturbation using
optimization techniques /

Bakier,Ahmed
Yousef AbdelHakiem .

Assiut
:
1986 .

1300

9394463

1301

9394626

On indecomposable decompositions of torsionFree abelian groups /
Applications of maximum principle to singular
perturbation problems /

1302

9394674

Bioversity of higher freshwater in the nil /

1303

9394699

Studies on kerationophilic fungi of schools in
Sohag region /

1304

9394705

1305

9394711

1306

9394722

Treament of some problems in dynamics of
elastic bodies /
THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF
SEWAGE SLUDGE APPLICATION ON
HGROWTH AND EAVY METALS UPTALS
UPTAKE AND TRANSLOCATION IN
SUNFLOWET AND SORGHUM PLANTS /
Effects of cultivation on aquatic plants in
canals in upper Egypt /

Amer,Ahmed AbuelFadel Bakry .

Ahmed Abuel-Fadel Bakry Amer ,

Qena : 1999 .

Abd Allah,Mohamed
Hemida .

Mohamed Hemida Abd Allah ,

Assiut
:
1987 .

Al-Sani,Shaikha Jaer
Jassim .
Mohamed,Mohamed
Ramadan Saddy .
Abdel-Aziz,Faten
Awad .
Gaad,Noha
Mohamed AbdelRaouf .
Ahmed,Reda Ahmed
Zait .

Ahmed Yousef Abdel-Hakiem
Bakier ,

Shaikha Jaer Jassim Al-Sani ,
Mohamed Ramadan Saddy
Mohamed ,

Assiut
:
1986 .
Qena : 1986 .
Qena : 2000 .

Noha Mohamed Abdel-Raouf
Gaad ,

Sohag
THE STUDY PRESENTED HERE WAS CONDUCTED TO INVESTIGATE THE
:
2001 . STUDIES ON KERATIONOPHILIC FUNGI OF SCHOOLS IN SOHAG REGION .
Sumarine hulls and flight structure fuselages have commonly been approximated by
Assiut
cylinders of finite or infinite length,with consequent uncertainty regarding the effect on
:
1984 . response of the actual end geometry of the structure .
THE PRESENT WORK AIMED TO STUDY THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF
SEWAGE SLUDGE APPLICATION ON SOME CHARACTERISTICS OF SANDY
SOIL,PLANT GROWTH CHARACTERISTICS,CONTENTS OF NUTRITIVE AND
HEAVY METALS UPTAKE AND TRANSLOCATION IN SUNFLOWER HELIANTHUS
assuit : 2004 . ANNUNS L.AND SORGHUM SORGHUM BICOLOR L.PLANTS .
THE STUDY PRESENTED HERE WAS CONDUCTED TO INVESTIGATE THE
Qena : 2001 . EFFECT OF CULTIVATION ON AQUATIC PLANTS IN CANALS IN UPPER EGYPT .

Reda Ahmed Zait Ahmed ,

Abuzuhri,Kamal
Kamal Mohammed Borhom
Mohammed Borhom . Abuzuhri ,
Abdel-Freed,Ibrahim
Bayoumi .
Ibrahim Bayoumi Abdel-Freed ,

1308

9394757

1309

9394776

Studies on the fungl Flora and viral infection of Abdel-Razik,Nagwa
cucumber plant /
Abdel-Sabour .

Nagwa Abdel-Sabour Abdel-Razik Assiut
,
:
1998 .

9394779

Effect of some pesticides on the mycoflora of
soybean seeds and production of lipase and
protease enzymes /

Abdel-Rahman Saleem Soliman
Saleem ,

1310

9394744

Mohamed,yaser
saber

,yaser saber Mohamed

EL-RAHIM ,
MOHAMMED
HAMDY ABD

MOHAMMED HAMDY ABD ELRAHIM

Saleem,AbdelRahman Saleem
Soliman .

THE PRESENT INVESTIGATION AIMED AT STUDYING THE EFFECT OF
DETERGENTS ON THE POPULATION OF SOIL FUNGI,WHEN APPLIED DIRECTLY
TO THE SOIL OR WHEN INCORPORATED INTO ISOLATION AGAR MEDIUM .
The effect of combined N on root hair infection by specific rhizobia, noudle
development and structure, nitrogenase activity and some growth parameters of four
legumes were studied .
For obtaining an analytical solution,all relations needed to be siscribe the physical
system must be expressed in mathematical terms. Appropriate equations,either
algebraic or defferntial must be found to relate all variables of the system .
THIS THESIS IS CONCERNED WITH THE NUMERICAL TREATMENT OF SOME
SINGULARLY PERTURBED BOUNDARY-VALUE PROBLEM IN ORDINARY
DIFFERENTIAL EQUATIONS AND PARABOLIC PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS USING SOME OPTIMIZATION TECHNIQUES .
This dissertation displays the disparity and antinomies of various indecomposible
decompositions of torsion-free modules.The past conception concerning the role of
ismorphism had been shaken after jonsson`s discovery (see [30]and[31]}of the nonequivalence of two indecomposable decompositions of torsion-free abelian groups of
low finits ranks .
This thesis is concerned with the application of the robin problems.such problems may
arise in chemical reactos for the catalytic chemical reaction .
THE STUDY PRESENTED HERE WAS CONDUCTED TO INVESTIGATE THE
BIOVERSITY OF HIGHER FRESHWATER IN THE NIL .

Faten Awad Abdel-Aziz ,

COMPARATIVE STUDY FOR THE EFFICACY
OF GRANISETRON,ONDANSETRON AND
METOCL OPRAMIDE ON PREVENTION OF
NAUSEA AND VOMITING DURING AND
AFTER SPINAL ANAESTHESIA FOR
CESAREAN SECTION=
EFFECT OF NIGELLA SA TIVA SEED OIL ON
THE PANCREAS ,LIVER AND KIDNEY OF
CORTISONE TREATED ADUL MALE ALBINO
RATS =

1307

OUR MAIN IS OBJECT TO INTRODUCE THE CONCEPT OF FUZZY SEMISEPARATION AXIOMS,FUZZY STRONGLY PRE-SEPARATION AXIOMS AND
FUZZY a* SEPARATION AXIOMS,FP-SEMI-SEPARATION AXIOMS,FP-PRESEPARATION AXIOMS AND FP-A-SEPARATION AXIOMS,ALL OF WHICH TURN
OUT TO BE GOOD EXTENSIONS OF CLASSICAL SEPARATION AXIOMS .
The present thesis is concened with the numerical treatment of some singularly
perurbed initial-value and boundary-vale problems.it consists of three chapters and
apendix.
تم فً هذا البحث اختٌار سته من العناصر الثقٌلة وهً الزببق (كلورٌد الزببق ) الزنك (كبرٌتات الزنك ) الرصاص (نترات
الرصاص ) النحاس (كبرٌتات النحاس ) وذلك لدراسة سمٌتها علً تعداد الفطرٌات عند اضافتها الً التربة او الً المنبت
. الؽذابً االجاري بثبلثة تركٌزات مختلفة
THE STUDY PRESENTED HERE WAS CONDUCTED TO INVESTIGATE THE
ALGAL CONTROL OF SEWAGE WATER AND REUSE IN IRRIGATION OF SOME
CROPPLANTS IN QENA AREA .
THIS THESIS DEALS WITH THE ESTIMATION OF THE PARAMETERS OF THE 3PARAMETER LOGNORMAL DESNITY FUNCTION IN TWO SITUATION:WHEN THE
FUNCTION FUNCTION IS TRUNCATED AND WHEN AGIVEN SAMPLE DROWN
FROM APOPULATION WITH THIS DENSITY FUCTION IS CENSORED .
THESTUDY PRESENTED HERE WAS CONDUCTED TO INVESTIGATE THE
BIOCHEMICAL AND PHYSIOLOGICAL STUDIES ON SOME FRANKIA STRAINS
AND ACTINORHIZAL SYMBIOSIS .

2001

SOHA
G

1999

Qena : 1995 .

THIS PROSPECTIVE-RANDOMIZED COMPARATIVE STUDY THAT WAS CARRIED
OUT ON 80 PARTURIENTS,AMONG THOSE DESIGNED TO HAVE EIECTIVE
CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA,THIS STUDY WAS DONE AT
SOHAG UNIVERSITYHOSPITAL.
THIS WORK WAS DONE TO STUDY THE EFFECT OF NIGELLA SATIVA SEED OIL
ON THE LIVER, KIDNEY AND PANCREAS OF ADUIT MALE ALBINO RAT TREATED
WITH CORTISONE,60ANIMALS WERE USED .THEY WERE DIVIDED INTO
3GROUPS,EACH GROUP INCLUDE 20ANIMALS
THIS INVESTIGATION WAS DESIGNED TO STUDY BOTH VIRAL DISEASES OF
CUCUMBER PLANTS CULTIVATED IN ASSIUT GOVERNORATE AND THE
MYCOFLORA ASSOCIATED WITH THE VIRUS INFECTED PLANTS .
THE PRESENT INVESTIGATION WAS DESIGNED TO STUDY INTENSIVELY THE
FOLLOWING:1-THE COMPOSITION,NUMBERS AND FREQUENCIES OF
OCCURRENCE OF GLUCOPHILIC AND OSMOPHILIC OR OSMOTOLERANT
FUNGI ASSOCIATED WITH 50 SOYBEAN SEED SAMPLES COLLECTED FROM
VARIOUS GOVERNORATES IN EGYPT .
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9394781

1312

9394788

1313

9394826

1314

9395362

Effect of some mooluscicides on the mycoflora Rashedy,Zeinab Elof Egyptian soil /
Kady .
AbdelThe role of some ecological and physiological Karem,Mammdouh
factors in frankia actionorhizal symbosis /
Mahmoud .
Environmental steresses and water use
Tammam,Susan
effecincy by plants /
Ahmed .

9395372

Study of the population ecology of some
desert plants /

1315

1316

9395425

1317

9395468

1318

9395654

Studiws on soil alage in Assiut erea /

Hifney,Awatief
Fahmey .

AbdelWahab,Usama
Ahmed .

Awatief Fahmey Hifney ,

Zeinab El-Kady Rashedy ,
Mammdouh Mahmoud AbdelKarem ,
Susan Ahmed Tammam ,

Usama Ahmed Abdel-Wahab ,

THIS INVESTIGATION REPRESENTS ACOMPARATIVE STUDY OF THE ALGAL
COMPOSITION AND SOIL CHEMISTRY OF THE SAMPLES COLLECTED FROM
Assiut
NILE BANK SITES(I&II),CANAL BANK SITES(III&IV) AND CULTIVATED
:
1998 . SITES(V&VI)AND WASTE LAND SITE(VII)IN ASSIUT AREA .
THE PRESENT INVESIGATION AIMED AT STUDYING THE EFFECT OF
MOLLUSCICIDES ON THE POPULATION OF SOIL FUNGI,WHEN APPLIED
DIRECTLY TO THE SOIL OR WHEN INCORPORATED INTO ISOLATION AGAR
Qena : 1998 . MEDIUM .
THREE ISOLATES WERE OBTAINED FROM DIFFERENT LOCATIONS IN
QENA,EGYPT.THE ISOLATION METHODS USED WERE DIFFERENTIAL
Qena . 1998 . FILTRATION AND NODULE FRAGMENTAION .
Assiut
THE PRESENT INVESTIGATION AIMED AT STUDING THE ENVIRONMENTAL
:
2002 . STRESSES AND WATER USE EFFICIENCY BY PLANTS .
THE MAIN GOAL OF THIS WORK IS TO HELP TO MAINTAIN THE BALANCE
BETWEEN THE SUSTAINABLE UTILISATION OF MEDECINAL PLANTS AND THEIR
CULTIVATION IN WADI ALLAQI TO ENSURE THAT OVER-USE DOES NOT
Aswan
OCCUR,IN ACCORDANCE WITH ALLAQI‘S DESIGNATION AS A CONSERVATION
:
1993 . AREA .

The mangaeto hydrodyanmic approximation
for ratating toroidal plasma /

Hammed,Hussein El- Hussein El-Sayyed Hassan
Sayyed Hassan .
Hammed ,

Assiut
:
1985 .

Sstudies on Aquatic fungi of egypian on soil
(Delta region) /
ECOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL
STUDIES ONFRANKIA-CASURINA
SYMBIOSIS IN EGYPT

Ibraheem,Esam
Hosney Ali .
Abdelkarim,Mammdouh
Mahmoud .

Esam Hosney Ali Ibraheem ,

Assiut
:
1993 .

Abdel-karim,Mammdouh
Mahmoud ,

qena : 2004 .

Younis,Magdi Ali
Mohamed .

Magdi Ali Mohamed Younis ,

Aswan
:
1993 .

AHMED,AMIRA
YEHYA MOHAMED

AMIRA YEHYA MOHAMED
AHMED

9395930

Studies on the effect of salt and drought stress
on growth and rhizobium symosis of lablab
purpureus (l.)sweets. in Aswan ereas /
STRIPPING VOITAMMETRIC STUDY OF
COPPER (II)IONS ON GOLD AND GOLD POIYPYRROIE MODIFIED EIECTRODE
BEARING 5-SUIFOSALIC ACID/

1321

9396218

STUDIES ON INDUCTION OF 49KDA
APYRASE DURING GERMINATION OF
PISUM SATIVUM L.VAR.ALASKA/

Moustafa,Mahmoud
Fawzy Mahmoud .

Moustafa,Mahmoud Fawzy
Mahmoud,

Matsu
yama,J
apan: 2004 .
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Physiological studies on some aspects of
bacterial pathogenesis in some plants /
Deficient spline aproximations forsolving
second order defferintial equations /

Farghaly,Marwa
Mohamed .
Mahmood,Mohamed
Ahmed Hussien .

Marwa Mohamed Farghaly ,
Mohamed Ahmed Hussien
Mahmood ,

Sohag
:
2006 .
Assiut
:
1984 .
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9396238

Response of some sorghum cultivars to salt
stress and hormonal treatment /

Arafat Abdel-Hamed Abdel-Latef ,

Qena : 2002 .
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9396239

EVALUATION OF MATASTATIC SPINAL
LESIONS UTILIZING MRI AND 99M TC MDP
BONE SPECT=

Abdel-Latef,Arafat
Abdel-Hamed .
EL MONEM ,
SHERIF
SHARKAWY ALY
ABD

1326

9396329

Studies on the mycoflora of pens and
Gherbawy,Yousuf
Yousuf Ahmed Mohamed M
feedstuffs of cattle and chicken in upper Egypt / Ahmed Mohamed M . Gherbawy ,

1327

9396535

BIODIVERSITY OF AQUATIC FUNGI:FROM
THE RIVER NILE TO THE SEA /

Abdel-aziz,Faten
awad

Faten awad Abdel-aziz,

PHOTOSYNTHESIS AND PHOTORES
PIRATION OF CHLORELLA FUSCA AS
REGULATED BY INTERACTION OF
CARBON DIOXIDE WITH EITHER
NITROGEN OR TEMPERATURE /
Bacteriological and physico-chemical
examination of water from diffrent sources in
sohag governorate /

Ahmed,Huwida
Abdel-kader

Huwida Abdel-kader Ahmed ،

Abo-Amer,Aly Elsayed Aly .

Aly EL-sayed Aly Abo-Amer ,

1319
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9395735
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9396620

1329

9396714

2006

THE THESIS CONSISTS OF AN INTRODUCTION AND THREE CHAP-TERS THERE
ARE SEVERAL REACTIONS AMONG THE LIGHT ELEMENTS WHICH MIGHT BE
SUITABLE FOR THE GENERATION OF FUSION POWER OF THESE,THE
DUTERIUM-TRIUM(D-T)REACTION HAS THE HIGH-ESTCROSS SECTION AL LOW
ENERGY AND ALSO REIEASESAVERY LARGE QUANTITY OF ENERGY .
THE PRESENT INVESTIGATION WAS DONE TO STUDY THE SEASONAL
FLUCTUATIONS (THE FIRST PART) AS WELL AS THE OCCURRENCE AND
DISTRIBUTION OF AQUATIC FUNGI IN SOIL SAMPLES COLLECTED FROM NILE
DELTA AND SUEZ CANAL REGIONS INCLUDING 11 GOVERNORATES .
the effect of storage time and temerature on the infectivity and effectiveness of frankia
entrapped in polyacrylamide gelwas studied. four frankia-casurarian strains were
ttested for their infectivity and effectiveness on c.equisetifolia plants.
THE AIM OF THE PRESENT INVESTIGATION WAS TO STUDY THE EFFECT OF
SALINITY ‖SODIUM CHLORIDE‖ AND NODULE EFFECIENCY OF LABLAB
PURPUREUS (L.) SWEET ,A GENOTYPE NATIVE TO ASWAN AND OLD NUBIA
AREAS .
THE GENEREAL SCOPE OF THE PRESENT THESIS IS THE STRIPPING
VOITAMMETRIC STUDY OF COPPER (II)IONS ON GOLD AND GOLD POLYPYRROIE MODIFIED ElECTRODE BEARING 5-SUlFOSALICYLIC ACID
IN THE PRESENT STUDY WE USED 2D-PAGE AND WESTERN BLOTTING TO
INVESTIGATE THE EXPRESSION OF DIFFERENT ISOTYPES OF APYRASE
(EC3.6.1.5) DURING IMBIBITION ,GERMINATION AND INTIAL GROWTH OF PEA
(PISUM SATIVUM L.VAR.ALASKA) SEEDLINGS IN THE DARK .
The information presented in this THESIS is valuable to ward understanding
molecular basis of the relationsship of pathogen to host during pathogenesis,such
understanding might eventually lead to plan strategies and design biotechnological
protocols[genetic engineering or tissue culture techniques]to preduce disease
resistant crops based this explanation in the results of this research are put in hands
of plants molecular biologists and biotechnologists to extend their research towards
the ultimate goal .
This thesis is concerned with the numerical solution of seconed order initial value
problems in ordinary differintial equations .
THE RESULTS OBTAINED IN THE PRESENT WORK CLEARLY DEMONSTRATED
THAT THE THREE SORGHUM CULTIVARA STUDIED DISPLAYED DISTINCT
VARIATION IN SALINITY TO LERANCE DURING VEGETATIVE GROWTH STAGE
THE MAIN EXPERIMENT RESULTS CAN BE BRIEFLY SUMMARIZED .

OUR STUDY INCULDED 30CANCER PATIENTS FOR WHOM FULL HISTORY
TAKING PHYSICAL EXAMINATION,BONE SCANNING AND SPINAL SPINAL
2003 SPECT,AND SPINAL MRI EXAMINATION WERE PERFORMED
DURING THE LAST THREE DECADES SPECIAL ATTENTION WAS PAID TO
Assiut
PROVIDE INFORMATIONS ON THE INCIDENCE AND ACTIVITIES OF FUNGI IN
:
1989 . POULTRY AND ANIMAL FEEDSTUFFS .

SHERIF SHARKAWY ALY ABDEL SOHA
EL MONEM
G

this investigation has been carried out to document biodiversity of higher aquatic fungi
Qena : 2004 . at seven sites in egypt,of which three are freshwater,two btackish and two saline sites.
EXPECTED ELEVATION IN AT MOSPHERIC CO2 CONCENTRATION,PARSE,MAY
AFFECT PHOTOSYNTHESIS THROUGH SEVERAL MECHANISMS.PROMINENT
OF WHICH IS INCREASING SUBSTRATE CONCENTRATION FOR CARBOXY
LATING ACTIVITY OF THE CARBON DIOXIDE FIXING ENZY ME RUBISCO
Assuit
SIMULTANEOUSLY WITH INHIBITED OXYGENATION ACTIVITY AKEY STEP IN
:
2002 . PHOTORESPIRATION.
This study was carried out on nine types of water which were which were collected
Assiut
from 66 diffrent sites of sohag governorate. All of these samples were collected
:
1994 . through the period from novemvber 1992 to november 1993 .

1331

9396820

THE DIAGNOTIC VALUE OF
THROMBOPOIETIN LEVEL MEASUREMENT
IN THROMBOCYTOPENIN=
RETROSPECTIVE AND PROSPECTIVE
STUDY OF INFANTILE PYLORIC STENOSIS
IN SOHAG UNIVERSITY HOSPITAL=دراسة
استعادٌة ومستقبلٌة لحاالت ضٌق الفتحة البوابٌة للرضع فى
مستشفى سوهاج الجامعى

1332

9396839

Numerical studies in unconstrained
optimization and some of its application /

1333

9396862

Mycoflora in air and air-dust in Egypt /

ElKomboz,Mohamed
Said Salim .
El-Ghazaly,Ahmed
Barakat Ahmed

1334

9396883

PHYTOSOCLOLOICAL AND FLORISTIC
STUDIES ON SALLUM AREA, EGYPT

Baayo,Khadija Ali
Mustafa
ABD EL-MOUGOD ,
GAMAL AMIN

9396975

ON RECORD VALUES AND ITS
APPLICATIONS =
AMBULATORY BLOOD PRESSURE
MONITORING IN PATIENTS WITH CHRONIC
RENAL FAILURE=متابعة قٌاس ضعط الدم المستمر فى
ملرضى الفشل الكلوى المزمن

1337

9397070

The effect of metabolic inhibitors in the
physiologicalactivities of some economic
plants /

1338

9397145

1339

9397187

El-Enany,Abdel
Wahab El-Sadek .
Ahmed,Saher Nor
Non-Hodgkin Lymphoma
eldeen
demographic study on the woody vegetation in Ibrahim , Ashraf
wadi al-allaqi, south - east egypt
hussein

1340

9397193

Sttudies on cellulose-decomposing fungi
inriver nile water at Qena /

Badran,Ramadan Ali
Mohammed .

1341

9397216

CLINICO-EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF
EARLY BREAST CANCER IN
SOHAG(RETROSPECTIVE STUDY)؛

Mohammed,Ahmed
El-Sayed

1342

9397273

1343

9397285

Syudies on aquatic fungi in El-Ibrahimia Canel Khallil,Abdel-Raouf
/
Mahmoud Ahmed .
AbdelEcological and physiological studies on
sater,Mohammed
halophilic fungi in Egypt /
Ahmed .

9397310

Efeect of herbicidal auxins on physiological
activities of some economic plants /
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9396954

MOSTAFA , MONA
SALEH

KASIM , ABDIN
KHAIR-ALLAH

MONA SALEH MOSTAFA

SOHA
G

ABDIN KHAIR-ALLAH KASIM

SOHA
G

2000

Assiut
Mohamed Said Salim El-Komboz , :
1985 .
Assiut .

1987 .

Botany department - faculty of
sciences - assuit university

Assuit

2005

GAMAL AMIN ABD EL-MOUGOD

SOHA
G

2005

IN THIS STUDY,27CHILDREN WITH INFANTILE PYLORIC STENOSIS WHO WERE
MANAGED IN SOHAG UNIVERSITY HOSPITAL OVER A4- YEARS PERIOD HAVE
BEEN STIDIES BOTH PROSPECTVELY AN RETROSPECTIVELY
THE MAIN GOAL OF THIS THESIS,IS STUDIES IN UNCONSTRAINED
OPTIMIZATION AND ITS APPLICATION IN:
I-SOLUTION OF THE ALGEBRAIC MATRIX RICCATI EQUATION IN THE OPTIMAL
CONTROL PROBLEMS
II-SOLUTION OF TWO-POINT BOUNDARY VALUE PROBLEM .
The main objective from this thesis is studying air-dust particles collected from
different Egyptian Governorates are heavy polluted with viable fungal propagules .
THE PRESENT STUDY HAS BEEN CARRIED OUT TO ANSWER THE FOLLOWING
KEY QUESTION :(1)WHAT ARE THE PRESENT STATUS OF THE FLORISTIC
COMPOSITION OF THE VEGETATION IN THIS AREA ? (2)WHAT ARE THE MAJOR
ENVIRONMENTAL GRADIENTS ASSOCIATED WITH THE OBSERVED PATTERNS
OF PLANT COMMUNITIES ? IT IS HOPED THAT AN UPDATED FLORISTIC LIST
AND DISTRIBUATION MAPS FOR THE PERENNIAL SPECIES OF THE SALLUM
AREA WILL BE PERPARED.
IN THIS THESIS ,WE PRESENT INFERENTIAL METHODS BASED ON RECORD
VALUES .FIRST ,WE DERIVE THE THE SINGLE AND PRODCUT MOMENTS OF
RECORD VALUES AND ESTABLISH SEVERAL RECURRENCE

HYPERTENSION IS PREVALENT IN PATIENTS ON CHRONIC DIALYSISAND IS
LIKELY ASIGNIFICANT CONTRIBUTOR TO HIGH CARDIOVASCULAR DEATH
2001 RATE IN THE ESRD POPULATION
THERE IS SOME EVIDENCE THAT THE TISSUES OF SOME PLANTS CONTAIN A
VARIETY OF POLLUTIONS,INCLUDING CERTAIN META-BOLIC
Assiut
INHIBITORS,WHICH MAY ADVERSELY AFFECT PLANT GROWTH AND
Abdel Wahab El-Sadek El-Enany , :
1986 . COMPOSITION .
Sohag
Saher Nor eldeen Ahmed,
:
2005 .
ٌوجد للرسالة ملخص باللؽة العربٌة
ASWA
the study area is located in the south-eastern desert of egypt wadi allaqi biosphere
Ashraf hussein Ibrahim
N
2006 reserve is sutuated about 180km asouth of aswan,on the eastern side of lake nasser.
The aime of the present investigtion :1-selection of adaquate isolation medium and celluosic baiting substrate(s) for their
isolation in the field as well as in vitro.
2-seasonal periodicities of these fungi in water and mud samples.
3-studies on the production and activity of cellulase by some common celluloseAssuit
Ramadan Ali Mohammed Badran , :
1986 . decomposing fungi .
: تمثل هذه الدراسة نظرة من العمق على مشكلة سرطان الثدى المبكر ولها جانبان
.ٌهدؾ الى إلقاء نظرة عالمٌة على مختلؾ جوانب ووبابٌات هذا الموضوع:األول
ٌمثل نظة نقد موضوعٌة خاصة بالمشكلة من خبلل مراجعة ملفات المرضى الطبٌة الخاصة الكتواجدة بقسم عبلج:الثانى
Sohag
.األورام بكلٌة الطب
Ahmed El-Sayed Mohammed,
:
2004 .
In the work,it was aimed at studying the occurrence and popllation composition of
freshwater phycomycetes in the biggest irrigation canal in Egypt {Ibrahimia Canal}in
Abdel-Raouf Mahmoud Ahmed
Assiut
monthly collected surface water and submerged mud samples during the period from
Khallil ,
:
1984 . december 1981 to november 1983 .
The presnt investigation was designed to study intensively the composition,numbers
Assuit
and frequency of occurrence of halophlic (or halotoerant) fungi from cultivated,desert
Mohammed Ahmed Abdel-Sater , :
1987 . and saline soils collected from different habitats in egypt .

ABDALLA , SHARAF SHARAF EL-DEEN SHAZLY
EL-DEEN SHAZLY
ABDALLA

Abdel Rahman,Afaf
M.Hamada .

THE STUDY WAS PERFORMED ON FIFTY-EIGHT PATIENTS SUFFERING FORM
THROMBOCYTOPENIA ,AND TEN APPARENTLY HEALTHY PERSONS AS A
2004 CONTROL GROUP

Afaf M.Hamada Abdel Rahman ,

SOHA
G

The present investigation was concerned with growth changes produced by to
Assuit
herbicidal auxins 2,4-D and 2,4,5-T in various parts of the test plants sunflowers,bean
:
1987 . and maize and has as its brime objective the role played by the two compounds .

1345

9397411

Physiological and ecological studies of some
microogansmis isolated saity soil in Egypt /

Mohammed,Hana
Abdel-fatah .

Hana Abdel-fatah Mohammed ,

1346

9397419

Taxonomic studies on the gnaphaliinae
(Asteraceae-Inuleae} In Egypt /

Zareh,Momen
Mostafa Mahmoud .

Assiut
Momen Mostafa Mahmoud Zareh , :
1984 .
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9397468

Effects of some pesticides on soil mycoflora
and some soil mycrobial activities /

Omer,Shukry Ahmed
.
Shukry Ahmed Omer ,

Assuit
:
1987 .
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9397496

My coflora and my cotoxins of cornins (zea
mays L.)in Egypt .

Ahmed,Somya
Toliman .

Assuit
:
1991 .

Somya Toliman Ahmed ,

Assuit
:
1990 .

This work embaces an extensive study of the microbial existence and activitienes in
salt . affected soils of egypt . the following main points were taken into consideration:1-isolation and identification of bacteria (especially thoses belonging to the genus
bacillus ) and fungi .
2-test for the salt tolerance of different rhizobium isolates .
The pressent work deals with the systematic revision of the subtribe gnaphaliinae
sensu amplo of tribe inuleae.the revision revealed the presence of eight genera withe
14 species .
Three pesticides, Commonly used in Egypt, were employed in three doses the lowest
is equivalent to the recommended field dose,to study yheir selective effects on the
population of common soil fungi, soil respiration and when incorporated into the
isolation agar medium .
Corn(maize) serves both as ahuman food and as afeed forlives tock corn is produced
from about latitude 50 n- which marks the northen limit of the growing area in Europe
and Asia to about 40 S in south america .
The present investigation was designed to study :

1349

9397499

1350

9397533

1351

9397554

1352

9397620

1353

9397633

1354

9397638

1-survey of mesophlic,thermophilic and osmophilic fungi of fresh dates attached to
tress during the different stages of development.
2-my coflora of 30 dry date samples representing 5 varieties in Aswan area
mosmophilic,thermophilic and osmophilic.
3-seasonal fluctuations of air-borne fungi in data palm plantations and in the same
periods of sampling to compare between the composition of these fungI associated
Mycoflora associated with dates in Aswan area Nassar,Mortada
Mortada Shaker Mahmoud Nassar Aswan
/
Shaker Mahmoud .
,
:
1986 . with date fruits .
The main experimental results can be summarised in the following points:
1- Salinization induced a considerable reduction in seed germination.
2- The fress-and dry matter yieds of salt affected plants were significantly reduced.
3- The mineral compsition of the test plants,showed somewhat variable respones to
salinization treatments.
4-The production of soluble,insoluble as well as total carbohydrates by maize plants
Effect of plant hormones and salinty on some
Eldeep,Bagig Ahmed
Assiut
physiological activities of some plants /
Ali .
Bagig Ahmed Ali Eldeep ,
:
1984 . were reduced with the rise of salinizatin level. .
COMBINED CAUDAL AND GENERAL
ANAESTHESIA IN CHILDREN -THE USE OF
FENTANYL AND/OR CLONIDINE WITH
IN SUMMARY ,ADDITION OF CLONIDINE OR FENTANYL OR MIXTURE OF BOTH
LOCAL ANAESTHETICS AS A METHOD TO
ABU
DRUGS TO IOCAL ANAESTHETICS SIGNIFICANTLY PROLONGRD THE
PROLONG THE DURATION OF SURGICAL
ELWAFA,WESAM
WESAM ABDEL GALILABU
DURATION OF SURGICAL ANALGESIA AFTER A SINGLE SHOT CAUDAL
ANALGESIA=
ABDEL GALIL
ELWAFA
Sohag
2000 INGECTION
This work aimed to study the effects of different salinization treatments using either
NaCl or combinations of each of NaCl & KCl;NaCl & Nah2 PO4 and NaCl & KH2 PO4
Studies on the effects of salinty on growth and Ismail,Ahmed
Assiut
on transpiration,growth,pigment content,minerial composition and carbohydrate
chemical composition of some plants /
Mohamed .
Ahmed Mohamed Ismail ,
:
1982 . content of some crop plants,namely,broad bean,maize and sunflower .
ROLE OF COLOUR DOPPLER
SONOGRAPHY IN EVALUATION OF LOWER
LIMB VENOUS SYSTEM= DURING THIRD
HASAN,NAHLA
PREGNANCY MAY CAUSE IMPORTANT CHANGES IN VENOUS FUNCTION THAT
TRIMESTER PREGNANCY
MOHAMMAD ALI
,NAHLA MOHAMMAD ALI HASAN
2002 MAY RESULT IN VASCULAR SYMPTOMS AND COMPLICATION.
Chemosystematic studies of the family
El-Karmey,Zeinab
Assuit
geraniaceae in Egypt .
Ahmed R .
Zeinab Ahmed R El-Karmey ,
:
1983 . This these deals with the chemosystematic of the family geraniaceae in egypt .
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Physiological response of some medicinal
plants to salinity

Ali,Refat Mohamed
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Studies on the weed flora of aswan area /

Shaheen,Abdel-Sami Abdel-Sami Moustafa Mohammed
M.
Shaheen ,
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Studies on phytoplankton of the Nile sestem in
Upper Egypt /
THE EFFECTS OF
ADENOIDECTOMY,TONSILLECTOMY AND
ADENOTONSILLECTOMY ON THE
EUSTACHIAN TUBE FUNCTION AND
MIDDLE EAR PRESSURE=

1359

9397700

1360

1361

Botany Department,Faculty of
science,Assiut University

Ahmed,Zeinab Abdel
Fatah .
Zeinab Abdel Fatah Ahmed ,

Soil culture technique was used to study the effect of different salinization treatments
on germination;transpirartion,water content,growth,pigment contents,photosynthetic
activity,crbohydreate,nitrogen & alkaloid contents and mineral composition of the
Assiut
1983 medicinal plants;Dature Stramonium,Hyoscyamus Muticus and Atropa Belladonna.
The present study deals with the weed flora of Aswan Area. Its aim is to investigate
Assiut
the likely relationships between crops (units offarmed ecosystem) and the weed
:
1987 . assemblages associated with them .
This investigation embraces some field studies on three types of water areas at
SSohag (the Nile,an irrigation canal and closed Fish pond}.These studies were
Assiut
performed monthly from May 1981 to October 1982(18 month}to follow the variatios in
:
1983 . physico-chemical characteristics and phytolankton populations as well .

MOHAMED,ABDELKAREEM SAYED

ABDEL-KAREEM SAYED
MOHAMED

sohag

Physiology of some Nile Algae /

Mohamed,Refat
Abdel Basset .

Refat Abdel Basset Mohamed ,

Assiut
:
1983 .

9397744

Taxonomic revision of the Genus erodium
l`herit in Egypt /

Al Naggar,Salah
Mohamed Ibrahim .

Salah Mohamed Ibrahim Al
Naggar ,

Assiut
:
1982 .

9397746

BLADDER CANCER BILHARZIAL&NONBILHARZIAL A RETROSPECTIVE STUDY =

(NOUH,MOHAMED
(AHMED ABD ELMONEN

MOHAMED (AHMED ABD ELMONEN NOUH,

Soil fungi in state of Qatar /

Al-Suabi,Aisha
Abdulla Turky .

Aisha Abdulla Turky Al-Suabi ,

Mycoflora and aflatoxin of cotton seeds and
cotton seed products /
EFFECT OF INTRATHECAL MIDAZOLAM ON
THE ANALGESIC ACTION OF SPINAL
BLOCKADE WITH BUPIVACAINE IN
PATIENTS UNDERGOING HAEM
ORRHOIDECTOMY=

Hessien,Sabh Saber
Mohamed .

Sabh Saber Mohamed Hessien ,

ALI, HITHAM
MOHAMMED

, HITHAM MOHAMMED ALI

Some physyological studies on fungi isolated
from pourty feedstuffs /
Selective effect of some pesticides on
mycoflora and mycotoxins production in corn
grains and sunflower seeds /

Mahmoud,Ahmed
Lotfy El-Sayed .

Assuit :

Hasan,Hassan
Ahamed Hassan .

Hassan Ahamed Hassan Hasan ,
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9397758
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2001

2000

DYSFUNCTION OF EUSTACHIAN TUBE HAS IONG BEEN WIDEIY ACCEPTED AS
AN IMPORTANT CONTRIBUTORY CAUSE OF DISEASES OF MIDDLE EAR
NEGATIVE MIDDLE EAR PRESSUER IS AN EARLY SIGN OF IMPAIRED TUBAL
FUNCTION .
The dominant green nile alage,chlorella vulgaris,scenedesmus obliquus and
Ankistrodesmus Falcatus were experimented with during this investigation.Unialgal
cultures of each were used to cast light upon physiology of each of these
representatives .
The revision of Erodium species in Egypt is based on herbarium specimens deposited
in CAT and AST {Assiut university herbarium,proposed abbreviation}, as well as field
studies .
HE PRESENT STUDY WAS CONDUCTED UPON 451 PATIENTS SUFFERING
FORM BLADDER CANCER,383 PATIENTS WERE BILHARZIAL AND 68 CASES
WERE NON-BILHARZIAL,IN THE UROLOGY DEPARTMENT,SOHAG UNIVERSITY
HOSPITALS,IN THE PERIOD FROM 1993_1999.

The present study was designed to study intensiveley soil fungi and their distribution
Assuit
in various localities and habitats. For this purpose,42 soil samples were collected and
:
1983 . assayed for their fungal content and for some of physical and chemical properties .
The impportant of fungi in the deterioration of foods and feed stuffs:
The conditions of tropical and subtropical regions of the globe {70 to 100 percent
Assiut
:
1982 . humidity,>ْ 80 F}are most favourable for the rapid proliferation of fungi .

THIS SYUDY WAS CARRIED OUT IN SOHAG UNIVERSITY HOSPITAL IN THE
DURATION FORM GANUARY 2002 TO GANUARY 2003 AND INCLUDED 45
2003 PATIENTS (ASA I-II)WITH AGE 20-40YEARS.
One hundered and ten samples representing five ingredients of poultry feeds were
mycologically examined.The poultry feed ingredients included soybean meal,ground
1988 . maize,cotton-seed cake,wheat bran and fish meal .
Assuit
The aim of the present investigation substantial econimic losses of foods and feeds
:
1988 . occur yearly due to deterioration by moulds .
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9397765
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9397766

Production of microbial protein of an
applicable value from a methanol utilizing
bacterium /
Effect of some detergents on some
mycological activities in egyptian soil /

1369

9397767

Studies onphytopalankton of some polluted
waters in Assuit area /

The aim of the present investigation are :
A)to identify ared-pigmented methanol utilizing bacterium .
B)to study thepossile production of avaluble microbial science cell protein(scp) under
Ahmed,Arafa
Aswan
Ibraheim Hamed .
Arafa Ibraheim Hamed Ahmed ,
:
1989 . static conditions .
The present investigation aimed at studying the effect of some detergents on some
Abuel-Fadel,Ahmed . Ahmed Abuel-Fadel ,
Qena : 2000 . mycological activities in egyptian soil .
This investigation represents a comparative study of the chemistry and phytoplankton
Essa,Ahmed Abdel- Ahmed Abdel-Salam Hassan Essa Assuit
composition of water samples collected from nile,irrigation canals and aclosed pond in
Salam Hassan .
,
:
1989 . Assuit area .
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9397776

El-Soghair,Mohamed
Plant as indicators in the eastern desert,Egypt / Aly .
Mohamed Aly El-Soghair ,
STUDIES ON FUNGAL FLORA OF AERIAL
PART OF SOME NEDICINAL PLANTS AND
EFFECT OF SOME PLANT EXTRACTS ON
SALEH,FULL ELFULL EL-NADA MOHAMED
THEIR PATHOGENIC FUNGI /
NADA MOHAMED.
SALEH,
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STUDIES ON THE METABOLISIM OF SOME
SUGARS AND SUGAR ACIDE IN FUNGI /

Abdel-fatah,Osama
Mohamed.

Osama Mohamed Abdel-fatah,
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9397991

Numerical treatment of constrained
optimization its applications /

Zahran,Mosa
Mohamed .

Mosa Mohamed Zahran ,
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9398047

POSTPARTUM OVARIAN RESUMPTION IN
CATTLE IN SOUTH VALLEY =

AHMED, AHMED
EZZAT

AHMED EZZAT AHMED
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9398154

INDUCTION OF HEPATITIS C VIRUSSPECIFIC CYTOTOXIC T LYMPHOCYTES IN
MICE BY IMMUNIZATION WITH DENDRITIC AZIZ, NADA ABDELCELLS TRANSDUCED WITH REPLICATION- MOHSEN
NADA ABDEL-MOHSEN
DEFECTIVE RECOMBINANT ADENOVIRUS = MOHAMED ABDEL- MOHAMED ABDEL-AZIZ

1376

9398157

1377

9398159

RESIDUATED MAPPINGS AND THEIR
PROPERITIES /
ECOLOGICAL STUDIES ON THE ALGAL
FLORA OF EGYPTIAN SOILS AT SOHAG
DISTRICT /

1378

9398217

Effects of some pesticides on photosynthesis
and some related ohysiological activites in
some plants /
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9398418

ROLE OF MRI IN DIAGNOSIS OFMUL TIPLE
SCLEROSIS=
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9398421

PRODUCTON OF DRUGSLOWERING
BLOOD CHOLESTEROL LEVEL BY FUNGI /
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9398451

Growth of sulphate crystal and study of their
high temperature phase transition /
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9398609
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9398610
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9398617

1385

9398668
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9398713

SOME PHYSICAL PROPERTIES OF CDOCONTAINING GLASSES /
POSTOPERATIVE ANALGESIC EFFECT OF
INTRATHECAL NEOSTIGMINE AND ITS
INFLUENCE ON SPINAL ANESTHESIA=
Growth of ADP creystals and investigations
about ITs hich temperature phase transition /
THE MAGNETIC FIELD EFFECTS ON SOME
PROBLEMS IN MICROPOLAR FLUIDS /
ELECTRICAL AND DIELECTRIC
PROPERTIES OF BATIO3-LOADED
POLYVINYL CHLORIDE /

MOHAMED,ISMAIL
ABD EL-MAGEED

ISMAIL ABD EL-MAGEED
MOHAMED ,

Ali,Zakaria Atia
Mohamed.

Zakaria Atia Mohamed Ali,

ALI,KARAM ABDELATTI IBRAHIM

KARAM ABDEL-ATTI IBRAHIM
ALI ،

The present work related to branch of ecology which is called geobotanical indication
Aswan
this comprising the study on relationship betwwen the plant community and geological
:
1987 . formation and application of individual deset species in biogeochemical prospecting .
TWO MEDICINAL PLANTS,MATRICARIA CHAMOMILLO
L.(CHAMOMILE)AND(CUMIN)WERE USED AS NATURALLY INFECTED PLANTS
QENA
WITH POWDERY MILDEWS DISEASE AND CULTIVATED OF FARMACY ASSUIT
:
2000 . UNIVERSITY.
MOST OF THE STUDIES REPORTED ON THE MULTIPLE BRANCHES OF
CARBOHYDRATE METABOLISM IN MICROORGANISMS REVOLVE AROUND
GLUCOSE AND ITS DERIVATIVES (RAWN 1983 B),WHILEAS ONLY FEW
REPORTS WERE CARRIED OUT ON THE METABOLISM OF OTHER
Qena : 1998 . CARBOHYDRATE INCLUDING GALACTOSE AND GALACTONIC ACID .
OUR OBJECTIVE OF THIS THESIS,WHICH CONSISTS OF FOUR CHAPTERS,IS
TO INTRODUCE TWO NEW NUMERICAL METHODS FOR SOLVING
CONSTRAINED OPTIMIZATION PROBLEMS BY USING THE APPROACH OF
PENALTY FUNCTION WITH THE PARTIAL QUADRATIC INTERPOLATION (PPQI)
METHOD IN UNCONSTRAINED OPTIMIZATION PROBLEMS (EL-GINDY
1977).ALSO WE USE THESE METHODS TO SOLVE BOTH LINEAR AND NON1995 . LINEAR OPTIMAL CONTROL PROBLEMS USING OUR PROPOSED METHOD .
OUR REASEARCH AIMED TO STUDY THE POSTPARTUM OVARIAN
RESUMPTION OF FRIESIAN COWS IN A DAIRY STATION IN QUENA
PROVINCE,EGYPT .THOSE ANIMALS WERE CHARACTERIZED BY MULTIPLE
sohag
2006 AND LACTATION PERIODS THAT VARIED FORM ONE TO SEVEN CALVING ,

HEPATITIS IS A MAGOR GLOBAL HEALTH PROBLEM THROUGHOUT THE
WORLD.THE WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)ESTIMATED THAT AS
2003 MANY AS 170 MILLION PERSONS,OR ABOUT 3%OF THE WORLD,S POPULATION
THIS THESIS CONCERNS WITH THE STUDY OF SOME PROPERITIES OF THE
RESIDUATED MAPPINGS. IT IS DIVIDED INTO THREE CHAPTERS. IN CHAPTER I
SOHA
,WE SHALL GIVE THE NECESSARY AND SUFFICIENT CONDITION FOR A
G:
1994 . MAPPING BETWEEN ANY TWO POSETS TO BE RESIDUATED
SOHA
G

THE PRESENT WORK IS ACONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE ALGAL
assuit : 1993 . ORGANISMS INHABITING THE DIFFERENT TYPES OF SOILS IN UPPER EGYPT.
In this investigation,the effect of various levels of parquat {herbicide}, Lannate
{insecticide} and benlate {fungicide}Upon plant water relations,growth,pigente
Sayed,Osman
Assiut
cintent,Photosynthetic activity and chemical -and mineral composition of sunflower
Hendawy.
Osman Hendawy Sayed,
:
1981 . ,cotton and cowpea plants were studies.
MULTIPLE SCLEROSIS (MS)IS A CHRONIC,RELAPSING DISORDER THAT
ESMAEL,USAMA ELAFFECTS THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM AND CHARACTERIZED BY
SAYED
USAMA EL-SAYED ESMAEL
2002 MULTIPLE DEMYELINATING LESIONS IN TIME AND SPACE.
THE PRESENT INVESTIGATION WAS DESIGNED TO STUDY THE
ALI,SAFAA
POTENTIALITIES OF STSTINS PRODUCTION BY 574 ISOLATES OF FUNGI
MOHMOUD
ASSUI
BELONGING TO 13 GENERA AND 46 SPECIES IN ADDITION TO FOUR SPECIES
HUSSEIN.
SAFAA MOHMOUD HUSSEIN ALI, T :
2001 . VARIETIES.
Since many years,researches were concucted for artifical crystais with useful
El-Maghraby,Elapplications in electronic equepment.during the seconed world war, interest was given
Maghraby Mohamed El-Maghraby Mohamed A ElAssiut
for producing large crystals which were the heart of sonar equipment for detecting
A
Maghraby ،
:
1992 . submarines.
ABD
CADMIUM BORATE GLASSES IN THE SYSTEMS CD0-B2 03 AND CD0-B2 03-SI02
ALREHEM,MARGHN MARGHNEI MOHAMED ABD
QENA
WERE PREPARED BY MELTING THE APPROPRIATE BATCH COMPOSITION IN
EI MOHAMED
ALREHEM ،
:
1991 . PT-RH CRUCIBLES AT 900 TO1200 C .
OUR STUDY WAS CARRIED OUT ON 48 PATIENTS ASKING FOR POST
BADAWY , FAWZY
SOHA
OPERATIVE ANALGESIA AFTER HEMORRHOIDECTOMY UNDER SPINAL
ABASS
FAWZY ABASS BADAWY
G
2000 ANESTHESIA,THIS STUDY WAS DONE AT SOHAG UNIVERSITY HOSPITAL
Ammonium dihydrogen phosphate, NH4 H2 Po4{hereafter ADP}belongs to the family
Amin,Susan Abd ElAssiut
of isomorphous hydrogen-bonded ferroelectrics of the potassium dihydrogen
Wahab
Susan Abd El-Wahab Amin ،
:
1993 . phosphate KH2 Po4 {KDP}type.
AHMED,GHANIM
ASSIU
OUR AIM IN THIS THESIS ,IS TO STUDY THE MAGNETIC FIELD EFFECTS ON
IBRAHIM
GHANIM IBRAHIM AHMED ,
T:
1997 . SOME PROBLEMS IN MICROPOLAR FLUIDS
ASWA
IN THE PRESENT WORK, A SERIES OF COMPOSITES OF PLASTICIZED PVC
N:
1991 . BLENDED WITH BATIO3 CERAMIC WERE PREPARED .
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Ahmed El-Sayed Amed ,
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GERGES,MELAD
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MELAD KOSTENS GERGES,
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Study of Physical properties of clay of the High
Dam lake at Aswan and it`s applications /
Mohamed,Ali Ibrahim Ali Ibrahim Mohamed ،

9399097

ABDELEXCITATION AND INOIZATION OF ALKALI
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HUSSEIN ABDEL-KAFEZ ABDELRAHMAN ،
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MAHDY ،
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9399105
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STUDIES ON SOME HEAVY METALS IN THE KASEM,MOHAMED
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M.NASSARY
MOHAMED M.NASSARY KASEM,
STUDIES ON SOME FRESHWATER ALGAE
AS AFFECTED BY MOLLUSCICIDES IN
MOHAMED,SHEREN
ASSIUT REGION /
EL-TAWEL.
SHEREN EL-TAWEL MOHAMED,
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1404
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UOSIF,MOHAMAD
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1390
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Ahmed,Hoda
Mostafa.

MAHDY,EL
HOSSIENY EL
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ABDU MOHAMMED GHALIB ALKOLAIBE,
AMER ABD-ALLAH EL-KORASHY
AMER ،

MOHAMAD,KHALED
MAHMOUD
KHALED MAHMOUD MOHAMAD ،
MOHAMAD AMIN MAHMOUD
UOSIF ،

samy,Mohamed Tag- Mohamed Tag-AlDen Mostafa
AlDen Mostafa
samy ،

Ther has been a considerable and growing interest in theoretical and experimental
investigations of the properties of hydrogenated amorphous sillicon {a-Si:H.
The optical properties of the sambles were studied after being quencched and
Aswan
:
1992 . annealed at different temperatures to room temperature.
This work aimed to study the effects of different salinization treatments using either
NaCl or combinations of each of NcCl & KCl ; NaCL & NaH2PO4 AND NaCl &
Assiut
KH2PO4 on transpiration ,growth ,pigment,contents,mineral composition and
:
1982 . Carbohydrate content of some crop plants ,namely,broad bean,maize and sunflower.
ٌوجد للرسالة ملخص باللؽة العربٌة ٌحتوى على (دراسة تؤثٌر المٌبلتونٌن فى جرعات مختلفة عن طرٌق الحقن فى الؽشاء
البرٌتونى ٌومٌا الساعة السادسة مساء على الوظابؾ التناسلٌة الناث األزنب الصؽٌرة البالؽة
: هذاوٌعزى تؤثٌر المٌبلتونٌن على الحمل الى عدة عوامل منها
1-التؤثٌرالسلبى للمٌبلتونٌن على المباٌض مما ٌإدى الى نقص إفراز هرمونى االسترادٌول والبرجستٌرون مما ٌإدى الى
التاثٌر السلبى على الحمل.
SOHA
G:
2001 . 2-)التاثٌرالمباشر للمٌبلتونٌن على الرحم.

SOHA
NITRIDING PROCESS IS AWELL KNOWN TECHNIQUE FOR IMPROVING THE
G:
1991 . MECHANICAL PROPERTIES OF STAINLESS STEEL .
BECAUSE OF THE WIDE PHARMACOLOGICAL APPLICATIONS OF
PYRROLE,PYEIMIDINE AND CONDENSED PYRIMIDINE,THE AIM OF THIS WORK
IS TO SYNTHESIZE NEW DERIVATIVES OF PYRROLE AND PYRIMIDINE
CONDENSED WITH ANTHRACENE IN POSITION 9AND10 VIA THE 9,10Qena
2005 DIHYDROANTHRACENE-9,10
THISWORK WAS UNDERTAKEN TO STUDY EXTENSIVELY THE MYCOBIOTA
ASSUI
AND MYCOTOXINS OF COFFEE FRUITS AND BEANS COLLECTED FROM
T:
2002 . DIFFERENT TOCALITIES IN YAMEN REPUBLIC.
The original aim of this work was to make a study on MIS stuctures using silicon for
Assiut
energy conversion. It was planned to study the effect of interfacial surface properties
:
1981 . and to look for the approopriate matching conditions to improve cell eficiency .
FIXED POINT THEORY IS ABRANCH OF MATHEMATICS HAVING AWIDE
Sohag
SPECTRUM OF APPLICATIONS IN NET ONLY AREAS OF MATHEMATICS,BUT
:
1997 . ALSO IN MANY PRACTICAL FIELDS SUCH AS PHYSICS AND ECONOMICS .
THE PRESENT STUDY FOCUSED TO WARDS STUDING THREE OBJECTIVES .1MYCOBIOTA OF THE SAMPLES
2-MYCOTOXIMS EITHER NATURALLY OCCURRED IN THE SAMPLES OR
PRODUCED BY ISOLATES COLLECTED FROM TGESE SAMPLES AND
ASSIU
T:
2002 . 3-GRAIN QUALITY.
Crystal growth can be caaled, in a wide sense, the science and technology of
controlling phase transitions that lead to (single crystalline) solids. It was necessary in
Assiut
Egypt to enter the field of growing single crystals, specially the ferroelectrics for their
:
1981 . wide applicability in modern technology.
THE PRESENT WORK IS CONNECTED WITH THE STUDY OF THE EFFECT OF
ASSUI
PARTICLE SIZE AND MOISTURE CONTENT ON THE DIELECTRIC BEHAVIOUR
T:
1977 . OF NYLON-6
Sience the foundation of the High Dam at Aswan, yhe suspended in silt load of the
Aswan
Nile flood was annually deposited in the High Dam lake.The bulk deposits
:
1993 . accumulated along years from a major problems.
IN THE PRESENT WORK AMODIFIED MODEL,WHICH IS PREVIOUSLY
DEVELOPED AND SUCCESSFULY INTERPRET THE EXPERIMENTAL RESULTS
ON LASER INDUCED IONIZATION DASED ON RESONANCE SATURATION OF
SODIUM VAPOR ATOMS,IS APPLIED TO INVESTIGATE THE PHYSICAL
SOHA
PROCESSES INVOLVED IN CESIUM PLASMA FORMED BY RESONANTLY LASER
G:
1997 . EXCITATION .
Amorphous Semiconductorsٌرجع التطور الواضح واالهتمام المتزاٌد بدراسة اشباه الموصبلت االمورفٌة
السباب متعددة اهمها سهولة تحضٌرها ورخص ثمنها وكذلك تمٌزها بخواص فٌزٌابٌة قد ال تتوافر فى اشباه الموصبلت
QENA
 هو سبٌكة من اشباهChalcogenide System  والنظام الكالكوجٌنىCrysalline Semiconductors البللورٌة
:
2000 .
. Te  التٌلٌرٌومSe  اوالسٌلٌنٌومS الموصبلت االمورفٌة تحتوى على واحد(على االقل)من عناصر الكبرٌت
QENA LIES IN UPPER EGYPT ABOUT 600 KMS FOR FROM CAIRO IT IS
SURROUNDED BY EASTERN AND WESTERN HILLS,MAJORITY OF POPULATION
CROWDING NEAR EDUCATIONAL,HEALTH
,POLICE,FINANCIAL...SERVICES.INHABITANTS HAVE MANY ACTIVITIES SUCH
ASSUI
AS AGRICULTURE,CERAMICS,MECHANICAL AND HANDWORK,AUTOMOBILES
T:
1984 . DRIVING AND BUILDING MATERIALS MANUFACTURE,etc
ASSIU
T,EGY
The presented THESIS aimed to study freshwater Algae as Affected by Molluscicides
PT :
2006 . in Assiut region.
A SOLID IS CRYSTALLINE OR NOT DOES NOT DEPEND ON ITS APPEARANCE
OR MACROSCOPIC FORM.CRYSTALSRE WHOSE ATOMS ARE DISTRIBUTED IN
QENA
SPACE IN AN ORDERED PATTERN.THE IS LONG-RANGE,I.E. THE PATTERN
:
2000 . REPEATS ITSELF EXACTLY MANY TIMES
QENA
AIM OF PRESENT WORK TO STUDY RADIATION SHIELDING PROPERTIES OF
:
1996 . SOME NATURAL ROCKS IN UPPER EGYPT .
Through out this work,the flash method is used to study the thermal properties
namely. the thermal heat capacity,the thermal conductivity and the thermal diffusivity
of some carbonate materials.
Sohag
:
1994 .

9399132
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samy,Mohamed Tag- Mohamed Tag-AlDen Mostafa
AlDen Mostafa
samy ،
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Ibrahim,Ashraf
Hussein.

Ashraf Hussein Ibrahim,

1407

9399183

Mohamed,Badry El
Nobi

Physics Departent,Faculty of
science,assiut university

1405

9399187

Studied on the attenuation of light in the
atmosphere of Qena ،،Uper Egypt،،
INFLUENCE OF THE PREPARATION
CONDITIONS AND ANTIMONY OXIDE ON
SOME OF FERROELESTRIC PROPERTIES
IN (PB1-1.5X LAX)TIO3 CREAMICS /

1409

9399213

STUDIES ON ENTOMOPATHOGENIC FUNGI HAMAM,GAMAL
OF CEREAL APHIDS INFESTING WHEAT
HAMAM ABDELPLANTS IN ASSIUT,EGYPT /
ALEEM.

1410

9399215

1411

9399225

Heat,Salt and water budget of Lake Nasser /
EFFECTS OF SINTERING ON THE
ELECTRICAL PROPERTIES OF SELENIUM
POWDER COMPACT /

1412

9399239

Studiesv of some properties of a rotating
plasma /

1413

9399249

1414

9399311

1408

Sohag
:
1994 . The used apparatus was calibrated using a standerd Al2 O3 single crystal sample.
The study area is located in the south Eastern Desert of Egypt Wadi Allaqi Biosphere
Reserve is situated about 180KM south of ASWAN ,on the eastern side of Lake
ASWA
Nasser between latitude 22ْ and 23ْ N,and longitude 33ْ and 35ْ E.
This study is of special importance for the populations of trees and shurbs that are
N,EGY
PT :
2006 . continuously subjected to overuses,cutting,overgrazing and other constraints.
The sun is main source of energy for atmospheric circulation.It emits energy almost
entirely by radiation,a portion of which is intercepted by the earch and atmosphere.In
fact the mean temperacture of the globe is fairly constant,and thus the earch
Qena
1990 {including its atmosphere}must lose energy at the same rate as it is absorbed.

Abd ellah,Ramadan
Gad El-Rab

AIM TO WORK TO STUDY INFLUENCE OF THE PREPARATION CONDITIONS AND
QENA
ANTIMONY OXIDE ON SOME OF FERROELESTRIC PROPERTIES IN (PB1-1.5X
HESHAM AHAMED KAMAL ALY ، :
1996 . LAX)TIO3 CREAMICS .
THE OBJECTIVE OF THIS WORJ WAS TO
1-SURVEY ENTOMOPATHOGENIC FUNGI OF CEREAL APHIDS INFESTING
WHEAT PLANT SOUTHEN EGYPT
2-MONITOR THE SEASONAL INCIDENECE OF FINGI ON CEREAL APHID
GAMAL HAMAM ABDEL-ALEEM ASSIU
HAMAM,
T:
2003 . SPECIES.
Ther is increasing awareness of the significant relatinship between climate, cntinental
Aswan
water {lakes and rivers}and environment.The effect of climate hazards which regularly
Ramadan Gad El-Rab Abd ellah ، :
1994 . affect the River Nile are till now not understood.

Negm,Nemat Zaki
Mohamed

Nemat Zaki Mohamed Negm ،

ALY,HESHAM
AHAMED KAMAL

Eiz Aldeen,Eiz
Aldeen Fathy Taha
Kotp
Saleim,Abu Alwafa
Abu almaref
Mohamed

Eiz Aldeen Fathy Taha Kotp Eiz
Aldeen,

Assiut
A detailed study of sintering and allied cxhanges of the electrical properties of
:
1981 . selenium powder compacts was performed in the present work.
A hompolar device was device was designed to enable a rotating plasma to be
investigated in a low current CD discharge. the device includes three open windows
Assiut
right angle to the anode surface,one of them for measurements purpose, and tow
:
1995 . other to connect the device to the vacum system and to argon gascylinder.
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SOHA
G:
1990 ,
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EMAD EL-DEEN A.M SULTAN ,

assuit : 1990 .
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assuit : 1991 .
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ASHRAF MAHMOUD IBRAHIM
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ASWA
N:
1991 .
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DATA MINING AND KNOWLEDGE
DISCOVERY USING FUZZY SETS

OMRAN, NAHLA
FATHY AHMED

Nahla fathy ahmed omran

Qena:

2006

9399469

ANTHROSCOPIC SYNOVECTOMY OF THE
KNEE JOINT

KHALIFA, ABDEL
RAHMAN HAFEZ

Abdel rahman hafez khalifa

sohag:

1996

1415

1418

1421

1422

9399478

1423

9399488

1424

9399518

THE RMS-RADIUS OF THE DEUTERON AND
THE NONLOCALITY OF THE NUCLEONNUCLEON INTERACTION /
ALGAL CONTROL OF SEWAGE WATER
AND REUSE IN IRRIGATION OF SOME
CROP PLANTS IN QENAتنقٌة مٌاة الصرؾ بواسطة
الطحالب واعادة استخدامها فى رى بعض انواع المحاصٌل فى
منطقة قنا
TRANSFORMING GROWTH FACTOR- A IN
DIAGNOSIS OF HEPATOCELLULAR
CARCINOMA

Abu Alwafa Abu almaref Mohamed
Practical use of materials,or soilds,depends to a large exent on our ability to change
Saleim,
Qena : 1995 . or modify the properties of a certain specific material or group of materials.

DEPARTMENT OF
MOBARAK,MOSTAF FYSICS(QENA),FACULTY OF
A MOHAMED AHMD SCIENCE,ASSIUT UNIVRSITY

QENA

1990

ABDELAFIZ,MOHAMED
HUSAM MAHMOUD

MOHAMED HUSAM MAHMOUD
ABDEL-AFIZ ,

assuit : 1990 .

THE EFFICIENCY OF THREE DIFFERENT SOLVENTS(XYLNE,TOLUENE AND
BENZENE)HAD BEEN INVISTIGATED INBINARY LIQULD SCINTILLATION
SOLUTIONS UNDER CS137 IRRADIATION IN BRESENCE AND ASENCE OF AN
EXTERNAL QUNCHER
BY USING THE ONE PION EXCHANGE POTENTIAL(OPEP)WITH ELEVEN
DIFFERENT VALUES OF THE PION NUCLEON COUPLING CONSTANT G2 IN THE
3S1-3D1 COUPLED STATE,THE DEVERON PROPERTIES AND LOW ENERGY
PARAMETERS ARE CACULATED BY USING THE METHOD OFREF
FIVE LOCAL POTENTIALS FOR THE 3S1-3D1 STATE HAVE BEEN OBTAINED BY
FITTING THE RECENT EXPERIMENTAL SCATTERING PARAMETERS OF ARNDT
ET AI10)AND THE BINDING ENERGY OF THE DEUTERON IN ACOMPUTER
SEARCH SCHEME
WITH RECENT ADVANCES AND WIDESPREAD OF NUCLEAR REACTORS AND IN
THE APPLICATIONS OF RADIOACTIVE ISOTOPS,ITIS OF CONSIDERABLE
IMPORTANCE THAT ACCURATE DETERMINATIONS SHOULD BE MADE OF
RADIOACTIVE ELEMENTS EXISTING IN THE NATURAL MATERIALS
NOWADAYS SEMICONDUCTOR COMPOUNDS PLAY AN IMPORTANT ROLE IN
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT BECAUSE OF THEIR ATTRACTIVE
CHARACTERISTICS SO,THEY CALL THE ATTENTION OF MANY PHYSICISTS TO
EXPLORE MORE AND MORE OF THEIR HIDDEN SECRETS
FUZZY LOGIC CONSIDERED AS A TECHNIQUE FOR DATA MINING IS A
MATHEMATICAL TOOL TO REPRESENT UNCERTAIN AND IMPRECISE
KNOWLEDGE
THE AIM OF THE STUDY IS TO EVALUTE THE SHORT - TERM RESULTS OF
ARTHROSCOPIC SYNOVECTOMY OF THE KNEE JOINT FOR VARIOUS
CONDITIONS AFFECTING THE SYNOVIUM
THE ROOT MEAN SQUAR RADIUS OF THE DEUTERON IS SENSITIVE TO THE
NONLOCALITY STRENGTH OF THE NONLOCAL POTENTIAL MODELS .IT
CHANGES IN THE SAME DIRECTION AS THE STRENGTH OF THE REPULSIVE
NONLOCALITY WOULD DO.THE CORRELATION DETWEEN THE ROOT MEAN
SQUAR RADIUS AND OTHER DEUTEERON PROPERTIES SUCH AS THE
QUADRUPOLE MOMENT IS REVEALED

DEPARTMENT OF
PHYSICS,FACULTY OF
HASSAN,EL-SHAZLI SCIENCE AT QENA,ASSUIT
MAHMOUD
UNIVERSITY

QENA
:
1987 .

HUSSEIN,ASMAA
AHMED

ASMAA AHME HUSSEIN

Qena

the STUdy presented here was conduucted to investigate the algal control of sewage
and reuse in irrigation of some crop plants to follow the changes that might take place
2002 in growth and some related physiological activities of chlorella sp

AZIZ, SHEREEN
PHILIP

Shereen philip aziz

sohag:

THIS STUDY IS DESIGNED TO MEASURE THE LEVELS OF T G F -a IN PATIENTS
2004 WITH CIRRHOSIS AND H CC

1425
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CHARACTERIZATION AND PROPERITIES
MOHAMED,AHMED
OF CHALCOGENIDE CU IN SE THIN FILMS / SALEM
STUDY OF FERROELECTRIC PROPERTIES
OF LEAD TITANATE CERAMIC MODEFIED
WITH STRONTIUM AND LANTHANIUM IONS
/
STUDIES ON ALGL FLORA INHABITING
MANGROVES OF THE RED SEA AT UPPER
EGYPT

AHMED SALEM MOHAMED,

ASSUI
T:

1999

MOSTAFA,MASSAU
D MOHAMED
MASSAUD MOHAMED AHMED
AHMED
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QENA
:
2005 .

ISMAIL ,
MOHAMMED SAID

MOHAMMED SAID ISMAIL

QENA

ABDELGHANI,FOUAD
ABDEL WAHAP

FOUAD ABDEL WAHAP ABDELGHANI,

ASWA
N:
1988 .

ENERGY DISPERSIVE X-RAY SPECTROSCOPY(EDS),X-RAY DIFFRACTION(XRD)
,TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY (TEM) AND SELECTED AREA
ELECTRON DIFFRACTION (SEAD) WERE USED TO INVESTIGATE THE
STRUCTURE OF THE A-DEPOSITED AND THERMALLY ANNEALED CUINSE FILMS
: ٌنتمً فرع المواد الفٌروكهربٌة عابلة فزٌاء الحالة الصلبة وقد توصل البحث الً النتابج التالٌة
1-ثابت العزل الكهربً ودرجة حرارة التحول الطوارئ
2-زمن استرخاء دٌابً الجرح
3-ثابت كوري فاٌس
4- طاقة التنشٌط
the maine objective of the first of the present investigation is to make acomplete
survey to the flora inhabiting the upper intertidal zoneof two mangrove refgions along
the red sea coast,in the viciniity of hurghada and safaaga.
THE SPECTRAL DISTRIBUTION OF THE D.C PHOTOCONDUCTIVITY AT ROOM
TEMPERATURE AND AT DIFFERENT TEMPERATURES FOR A HYDROGENATED
AMORPHOUS SILICON a-SI:H SAMPLES WERE STUDIED .
THE STUDIES,ALSO CONCERNED THE SPECTRAL DISTRUBUTION FOR THE
SAME SAMPLES QUENCHED FROM DIFFERENT TEMPERATURES TO ROOM
TEMPERATURE AND ALSO AT DIFFERENT ANNEALING TEMPERATURES.
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PHOTOCONDUCTIVITY OF AMORPHOUS
SILICON /
EFFECT OF SOME DETERGENTS ON
SEINAL STAIN DETECTION FROM SOME
SOILED FABRICS
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9399598

EFFECTS OF SOME INSECTICIESD ON
GERMINATION AND CELL DIVISION OF
ALLIUM CEPA AND VICIA FABA /

Tawfeek,Abdelraheem Qenawy.

Abdel-raheem Qenawy Tawfeek,

TO STUDY THE EFFECT OF SOME DETERGENTS ON THE DETECTION OF
2003 SEMINAL STAIN FROM SOME SOLIDE FABRICS
IN THE PRESENT STUDY THE AIME IS TO DETERMINE THE EFFECTS OF
DIFFERENT CONCENTRATION AND TREATMENT DURATIONS OF THREE
Assuit
NEWLY USED INDUCE CHROMOSOMAL ABERRATIONS USING THE INVIVO
:
1994 . TEST SYSTEM OF THE CHROMOSOMES OF ALLIUM CEPA ROOT MERISTEMS .
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CENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION

KAMEL, AHMED
GAD

Ahmed gad kamel

Assuit:

9399630

ASTUDY OF SOME PHYSICAL PROPERTIES
OF CHALCOGENID GLASS IN THE AS-S
ELNAEMR,MOHAME
SYSTEM
D ADNAN
MOHAMED ADNAN ELNAEMR,
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MAHMOUD,ZAKARY
A MOHAMED
ZAKARYA MOHAMED
MOHAMED
MOHAMED MAHMOUD,
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HEAVYIONS ELASTIC SCATTERING.
STUDY ON SOME PROPERTIES OF RF
PLASMA NITRIDED 304 AUSTENITIC
STAINLESS STEEL /
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Natural rodioactive measurements of some
sedimentary rocks in Upper Egypt /

Mohamed, Adel Gad
El-Kareem Abbady
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Mekki,Wafaa Farouk
Zarean.
Wafaa Farouk Zarean Mekki,
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1439
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9399779

MICROBIAL STUDIES ON CERTAIN
AIKALOPHILIC MICROORGANISMS /
LES FAUSSES CONFIDENCES:
TRADUCTION EN ARABE ET ETUDE
LITTERAIRE ET LINGUISTIQUE
LOCAL NATURAL MATERIALS AS
RADIATION SHIELDS /
LOCALIZATION OF NONLOCAL NUCLEONNUCLEON POTENTIALS /
CRYSTAL GROWTH AND STUDY OF SOME
PHYSICAL PROPERTIES OF BI2TE3 AND
BI2S3 SINGLE CRYSTALS /

CESAREAN DELIVERY IN SOHAG
UNIVERSITY HOSPITAL,MATRRNAL AMB
PERINATAL OUTCOME
STUDIES ON PARASITIC HELMINTHS OF
AMPHIBIANS IN ASWAN GOVERORATE

ABDELHAFEZ,MOHAMMED MOHAMMED YAHYA ABDELYAHYA
HAFEZ
SALEH, NAGLAA
MOUSTAFA KAMEL Naglaa moustafa kamel saleh

Studies on some solar radiation components
related to aerosols in the Atmosphere of Qena
EFFECT OF SILICON ADDITION ON THE
PRECIPITATION AND PHASE TRANSITIONS
IN SUPERSATURATED A1-25 AT .% ZN AND
A1-32 AT.% ZN /

Adam,Mahmoud ElNobi
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9399808

1444
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MOHAMED,MOHAM
ED ABED
MOHAMED ABED MOHAMED ,

SEBAQ, MOHAMED
FEKRY
Mohamed,Abd El
Baset Abady
SHEHATA,MUSTAFA
ABDEL-FATTAH
MOHAMED,MAHMM
OUD SAYED ABDELSADEK

Adel Gad El-Kareem Abbady
Mohamed,

Mohamed fekry sebaq
Abd El Baset Abady Mohamed,
MUSTAFA ABDEL-FATTAH
SHEHATA ,
MAHMMOUD SAYED ABDELSADEK MOHAMED,

Mahmoud El-Nobi Adam,

ABDELMAGEED,AMR
AMR ABDALLA EBRAHIM ABDELABDALLA EBRAHIM MAGEED,

1999

sohag:

ISCHEMIC CRVO IS THE SEVERE FROM OF THE DISEASE CRVO MAY PRESENT
2004 INITIALLY AS THE ISCHEMIC TYPE OR IT MAY PROGRESS FROM NON ISCHEMIC
SCIENTIFIC RESEARCH ON THE PROPERTIES OF AMORPHOUS
CHALCOGENIDES HAS BEEN PROGRESSED AT AN IMPRESSIVE RATE FOR
MORE THAN 30 YEARS MUCH OF THIS WORK HAS BEEN STIMULATED BY THE
QENA
FACT THAT,THESE MATERIALS ARE EASY TO PREPARE IN NON-CRYSTALLINE
:
2004 . RORM
in this thesis we used the alpha-structure of nuclei to construct folded optical model
ASSIU
potentials built upon an interaction.the resulted potentials werw used to analyze the
T,EGY
elastic scattering angular distributions for the-particles and light heavy ions
PT :
2000 . scattering.our thesis is divided into three main parts.
NITRIDING PROCESS IS A WELL KNOWN TECHNIQUE FOR IMPROVING THE
assuit : 1991 . MECHANICAL PROPERTIES OF STAINLEES STEEL
As a continuation of the program of measuring the natural radioactivity in the
enviromental media in Upper Egypt ,the work presedented in this thesis is cincerned
with the evaluation of uranium and thorium contents in some sedimentary rocks in
Qena : 1994 . eastern Desert in Upper Egypt.
ATTEMPT WERE MADE TO ISOLATE,PURIFY AND IDENTIFY ALKALOPHILIC
MICROORGANISMS WHICH HAVE THE ABILITY TO GROW UNDER HIGER
AKALINE CONDITIONS (I.E.PH 10-14) ASWAN SOILS WERE SELECTED AS
aswan
NATURAL MEDIA WHICH MAY BE CONTAMINATED WITH SUCH KING OF
:
1994 . ALKALOPHILIC MICROORGANISMS .
DANS LA PREMIERE PERIODE 1715-1750 LES OEUVRES D ART SELON LES
FORMES TRANDITIONNELLES SONT ENCORE NOMBREUSES MAIS SOUS L
Qena:
2000 INFLUENCE
Several types of radiations arise from fission events or from interaction of fission
Qena : 1983 . products with nuclei.
SOHA
ADIRECT METHOD WHICH USES NO APPROXIMATIONS TO LOCALIZE
G:
1991 . NONLOCAL POTENTIALS IS TESTED
THE PRESENT THESIS IS DEVOTED TO STUDY THE ELECTRICAL
QENA
CONDUCTIVITY HALL EFFECT,THE THERMOELECTRIC POWER AND
:
2004 . SWITCHING PHENOMENA OF BI2TE3 AND BI2S3 SINGLE CRYSTALS
THE MAIN AIM OF AN OBSTETICIAN THROUGHOUT THE ACT OF DELIVERY IS
TO ACHIEVE-AS MUCH AS HE CAN-THE SAFETY OF THE MOTHER,AND HER
BABY AS SOHAG UNIVERSITY HOPITAL CARRIES THE BURDEN OF A LARGE
NUMBER OF DELIERIES AND ALSO OF REFERRED COMPLICATED CASES,
Sohag
2004 PERIODIC STATISTICAL
Aswan
:
1999 THE PRESENT WORK IS GOING TO INCLUDE :
The radiant energy of the sun is practically the main source of energy that influences
atmospheric motions and many various processes in the atmospheric and surfac
Qena : 1994 . layers of the earth`s crust.
THE EFFECT OF ADDITION OF 1 AND 2 AT % SI ON THE PRECIPITATION AND
PHASE TRANSFORMATIONS THAT TAKE PLACE IN AL-25 AT % ZN ALLOYS HAS
1999 . BEEN STUDIED
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GEOLOGY AND URANIUM POTENTIALITIES
IN UM NAGGAT AREA CENTRAL EASTERN
DESERT EGYPT
SYNTHESIS AND STUDIES OF FINCTIONAL
HETEROCYCLIC COMPOUNDS DERIVE
FORM LOW_MOLECULAR WEIGHT
CARBOHYDRATES
Combarison of the structural and physical
properties of the binary systems In3 Te4 and
Ti2 S5 crystals /
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MOHAMED
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Ahmed, Khaled
Ebnalwaled
Abdelfattah

GASTROESOPHAGEAL REFLUX IN INFANTS HUSSEIN,HEITHAM

Heitham Mahmoud Hussein

Sohag

A NEW METHOD OF AGE ESTIMATION
FROM ADULT TEETH

SOLIMAN, SOHEIR
ALI MOHAMAD

SOHEIR ALI MOHAMAD
SOLIMAN

Aswan

AHMED,NUR
KHALIFA

NUR KHALIFA AHMED,

QENA
:

OSMAN,FATMA
HASSAN MOSTAFA

9400084

1452

9400146

SYNTHESIS OF SOME NEW
HETEROCYCLICE COMPOUNDS=

MAHMOUD,HUSSEI
N MOHAMED
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9400223

1454

9400228

1455

9400257

1456

9400274

LOW-LEVEL GAMMA RAY SPECTROMETRY
FOR SOILS,ROCKS AND BUILDING
MATERIALS /
Rn-222 concentration of som water samples in
Uper Egupt determined with gammaspectronmetric measurements /
SOME OF PHYSICAL PROPERITIES OF
CHALCOGENIDE GE-SB-SE ALLOY SYSTEM
/
BIODIVERSITY AND BIOTECHNOLOGICAL
POTENTIAL OF EGYPTIAN HALOPHILIC
BACTERIA=

9400276

CEREBROVA SCUL AR STROKE
OSMAN ,
EPIDEMIOL OGICAL AND HEMATOLOGICAL MOHAMED ABD
STUDY IN SOHAG GOVERNORATE=
ALLAH ABBAS

9400281

1459

9400287

1460

9400324

1461

9400389

1462

9400394

1463

9400415

,AHMED MOHAMED
MOSAALLAM YOUNES

Qena :

1451

1458

Asawn
:

Khaled Ebnalwaled Abdelfattah
Ahmed,

STUDIES ON RADIOACTIVE AEROSOLS IN
QENA /
STUDY OF THE MECHANISM OF ENERGY
TRANSFER IN SOME DIFFERENT
SCINTILLATOR SYSTEMS UNDER8-RAY
IRRADIATION

1457

Nasser mostafa mohamed
moghazy

STUDY ON ATTENUATION OF
SOLARRADATION BY AEROSOLS OVER
SOME REGIONS IN A.R.EGYPT /
ARTHROSCOPIC EVALUATION OF THE
INCIDENCE OF MEDIAL MENISCUS
VERSUS LATERAL MENISCUS INJURIES IN
UPPEREGYPT ‖DIAGNOSIS AND
TREATMENT‖
CRYSTAL GROWTH AND SOME PHYSICAL
PROPERTIES OF GA SE AND IN SE
CRYSTALS
Physical and structural properties of TI2S
Crysstal /
SOME QUANTUM STATISTICAL
PROPERTIES OF ATOM-FIELD
INTERACTION=
THE EFFECTS OF GAMMA RADIATION ON
THE PHOTOCONDUCTIVITY OF CdTe /

MOHAMED,ABDELBASET ABBADY
Harb,Shaban
Ramadan Mohamed
ABU LAILA,SODKY
HAMED MOHAMED
HASSAN,HANAN
ABDEL-FATAH
MOHAMED

SHAZLY,AFAF
GABALLAH

AHMED , ASHRAF
RASHAD
GAD EL
KARIM,GAMAL EL
DIN ATA
Galal,Eman
Mohammed
Abdelrhman.
ALY,MOHAMMED
EL-SOGHYER
ATETO
Auzaid,Mohamed Aly
Ahmede

THE NAGGAT AREA COVERING AN AREA ABOUT 400 Km OF THE
PRECAMBRAIN CRYSTALLINE BASEMENT ROCKS AND CLASSIFIED INTO THE
2002 FOLLOWING LITHO- TECTONIC UNITS THE OPTIOLITIC MERLANGE

the maine objective of the studies described in this thesis involved the synthesis of
1999 some classes of heterocyclic derived from low_molecular weigh carbohydrates.
As for the growing in the field of semiconductor technology,new material are needed.
Growing new crystals is a main goal in this respect.This is ,of course,besides
2003 . improving the old crystals or improving their growth condition.
GASTROESOPHAGEAL REFLUX(GER) ISDEFINED AS THE REGURGITATION OF
GASTRIC CONTENTS INTO THE ESOPHAGUS.RECURRENT VOMITING IN TWO
THIRDS OF 4-MONTH-OLD INFANTS,BUT IS PRESENT IN ONLY 5 TO 10 OF
2005 INFANTS BY 1 YEAR OF AGE.
THE PRESENT STUDY IS AN ATTEMPT TO DESIGN SIMPLE EQUATIONS TO
SIMPLE EQUATIONS TO PREDICT UNKNOWN AGE OF AN INDIVIDUAL FROM
1996 DENTAL AGE CHANGES OF ONE MORE OF HIS TEETH
THE PRESENT INVESTIGATION HAS THREE AIMS:1-TO CHECK WHETHER
THERE IS ARTIFICIAL RADIOACTIVITIES IN THE ATMOSPHERE DUE TO
NUCLEAR TESTS.
2- TO IDENTIFY PRESENT RADIOACTIVE ELEMENTS.
3-TO COMPARE BETWEEN THE RADIOATIVE ELEMENTS AND THEIR ACTIVITIES
IN QENA AND THAT IN A MONUMENTAL REGION DANDARA TEMPLE ON ONE
HAND AND BETWEEN THOSE ACTIVITIES MEASURED IN OTHER PLACES
1983 . ASSUIT AND GEZA ON THE OTHER HAND

THE ENERGY TRANSFER RATE CONSTANT K3 AND QUENCHING RATE
HUSSEIN MOHAMED MAHMOUD ASSIU
CONSTANT K7B ARE DETERMINED UNDER GAMMA EXCITATION FOR
,
T:
1998 . DIFFERENT SOLUTES
the early of the biological effects of pyrazole,pyridine,pyrimidine,triazole and
,FATMA HASSAN MOSTAFA
thiophene derivatives encouraged us to prepare some of its derivatives as which may
OSMAN
2000 be have biological activity.
THE PRESENT INVESTIGATION CONCERNS TO APPLY AND CALIBRATE A LOWLEVEL GAMMA-RAY SPECTROMETER TO ESTIMATE THE RADIOACTIVITIES
AND HENCE THE CONCENTRATION OF THE NATURAL RADIOACTIVE
ABDEL-BASET ABBADY
ASSUI
ELEMENTS:URANIUM,THORIUM AND POTASSIUM IN DIFFERENT SAMPLES OF
MOHAMED,
T:
1988 . SOIL AND ROCK FROM‖FICHTELGEBIRGE‖IN FRG
the concentration of 222 rn in samples of drinking and ground water in qena
governorate have been measured applying low-level gamma-ray spectrometric
Shaban Ramadan Mohamed Harb, Qena : 1994 . method.
THE CALCULATED VALUES OF THE PARAMETER R,WHICH DETERMINES THE
SODKY HAMED MOHAMED ABU SOHA
DEVIATION FROM STOCHIMETRY,HAVE CONFIRMED THAT THE PREPARED
LAILA,
G:
1999 . COMPOSITIONS WERE NON-STOICHIOMETRIC
,HANAN ABDEL-FATAH
MOHAMED HASSAN

AFAF GABALLAH SHAZLY,

the aime of this work was designed to study to study population density of halophilic
2002 bacteriahalobacteria and thier biotechnological aspects.
THE AIM OF THIS WORK IS TO EVALUATE A GROUP OF PATIENTS,WHO
ADMITTED TO THE NEUEOLOGY DEPARTMENT-SOHAG UNIVERSITY
HOSPITAL,AS REGARD THEIR AGE,SEX,TYPE OF STROKE...,AND TO STUDY
VARIOUS STROKE RISK FACTORS AMONG THESE PATIENTS
WITHPARTICULAR ATTENTION TO THE HEMATOLOGICAL DISORDERS WITH
SOHA
STUDYING OF VARIOUS COAGULATION PARAMETERS AMONG THESE
G
2000 PATIENTS.
THIS STUDY INCLUDES:
1-ANALYSIS OF THE RESULT AT DIFFERENT MONTHS,SEASONS AND OVER
THE WHOLE PERIOD ON THE BASIS OF HOURLY,AND MONTHLY AVERAGES
2-ACOMPARISON among the different turbidity coefficients in cairo,aswan and
QENA,
martuc,reflecting the characteristics of three
EGYP
T:
2001 . 3-the effect of some weather parameters relative humidity(RH)in fraction.

ASHRAF RASHAD AHMED

sohag

GAMAL EL DIN ATA GAD EL
KARIM,

ASSUI
THE PRESENT INVESTIGATION TO STUDY CRYSTAL GROWTH AND SOME
T:
1987 . PHYSICAL PROPERTIES OF GA SE AND IN SE CRYSTALS
IN recent years much attraction have been paid to the thallium compounds.THIS is
due to the growing intersetin new semiconductor materials for tecohnology .for this
qena : 2003 . reasons the present work was focused on Ti2 S crystal..
the aime of this thesis,is on one side,to illustrate and analyze various puzzling
phenomena that are due to the quantum entanglements and related tothe atom-field
2004 interaction.
The effect of y- rays radiation on the phtoconductivity on single crystals of CdTe werte
Qena : 1984 . studied at room temperature using different intensities of the white light

MOHAMED ABD ALLAH ABBAS
OSMAN

Eman Mohammed Abdelrhman
Galal,
,MOHAMMED EL-SOGHYER
ATETO ALY
Mohamed Aly Ahmede Auzaid,

2005 THE MENISCI HAVE LONG BEEN TOPICS OF INTEREST AND DISCUSSION

Slope of the neutron form factor Gen{q2}AT
q2=0 /
NUCLEON-NUCLEON INTERACTION WITH
NONLOCAL TENSOR CONTEIBUTION FOR
THE 3S1-3D1 STATE /

Darwish, Eed
Mohamed

THE PRESENT THESIS IS CONCERNED WITH THE MEASUREMENTS OF THE
GAHFAR MOHAMAD EL-SOGIAR QENA
NATURALLY OCCURRING RADIONUCLIDES IN GRANITIC ROCKS COLLECTED
AHMED,
:
2005 . FROM SOME GOLD MINES IN UPPER EGYPT
THE PRESENT WORK CONCERNS MAINLY WITH
ESLAM MOHAMED MOHAMED
QENA
PREPARATION,CHARACTERIZATION AND CONDUCTION BEHAVIOR OF SbIBRAHIM,
:
1999 DOPED (BIPB) SrCaCuO HIGH Tc SUPERCONDUCTING MATERIALS
An empirical linear b-A2s{1+n2}relation with a negative slope is found for deuteron
nonlocal potential models having the correct values of rD and Q,where,b is the slope
of the neutorn form factor G En {q2}at q2=o,As is the asympotic S-stste amplitude,n is
Sohag
the asympotitc D/S ratio,rD is the deuterin root mean square radius and Q is the
Eed Mohamed Darwish ,
:
1995 . deuteron quadrupole moment

ZAHRAN,ELBADRY
S

ELBADRY S.ZAHRAN ,

Ahmed,Hussein
Mohamed Aly
El Karim,Gamal El
Din Ata Gad

9400571

STUDIES ON THE NUCLEAR OPTICAL
MODEL POTENTIAL AND APPLICATIONS /
PHYSICAL PROPERTIES OF
SEMICONDUCTOR CRYSTAL /
COMPUTED TOMOGRAPHY AND
CONVENTIONAL RADIOLOGY OF
ATLANTOAXIAL JOINT IN RHEUMATOID
ARTHRITIS PATIENTS=
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9400441
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9400474
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9400502
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STUDY OF NATURAL RADIOACTIVE
NUCLIDES IN SOME GOLD MINES IN
UPPER EGYPT /

AHMED,GAHFAR
MOHAMAD ELSOGIAR
IBRAHIM,ESLAM
SUPERCONDUCTING PROPERITIES OF SB- MOHAMED
DOPED (Bi,Pb) -Sr-Ca-Cu-O COMPOUNDS / MOHAMED

Gamal El Din Ata Gad El Karim,

ASSIU
IN THESE AIMED TO STUDY NUCLEON-NUCLEON INTERACTION WITH
T:
1988 . NONLOCAL TENSOR CONTEIBUTION FOR THE 3S1-3D1 ATATE
IN THIS THESIS,WE CONSIDER THE ELASTIC SCATTERING DIFFERENTIAL
CROSS SECTIONS FOR S+S AT DIFFERENT LABORATORY ENERGIES
90,97,09,120 AND 160 MEV,0+SI AT FOUR LABORATORY ENERGIES
aswan
33.16,54.6,141.5 AND 215.2 MEV AND 0+MG AT THREE ENERGIES 24.0,27.8,38.1
:
1992 . MEV TATEN IN THE CENTER OF MASS SYSTEM .
Electrical conductivity and hall coefficeint (Rx)of polycrystalline Ins, grown from the
Qena : 1984 . melt, have been investigated over the temperature rang 273-700k.

MAHMOUD YOUSSEF
ABDELHAMID

sohag

ELECTRONIC TRANSPORT OF
HYDROGENATED AMORPHOUS SILICON /

ABDELHAMID,MAHM
OUD YOUSSEF
ABD ELMONGY,ABD ELRAHMAN ABD ELMABOOD

ABD EL-RAHMAN ABD ELMABOOD ABD EL-MONGY ,

ASSUI
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CRYSTAL GROWTH AND SOME PHYSICAL
PHYSICAL PROPERTIES OF CATE AND
TITE SINGLE CRYSTALS /

Aadam,Souad
Hemedalla Gameh

Souad Hemedalla Gameh Aadam
,`

Aswan
:

EL-MISHNIP,HAZEM
MAHMOUD ALI
DARWISH
Hemdan,Amel
Mohamed Hassan
Kasem,Mohamed M.
Nassary

HAZEM MAHMOUD ALI
DARWISH EL-MISHNIP,

SOHA
G:
Aswan
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9400710

OPTICAL AND ELECTRICAL PROPERITIES
OF AMORPHOUS Sb-Sn-O THIN FILMS /
Studies on the optical potential and ITS
applications /
STUDIES ON SOME HEAVY METALS IN THE
ATMOSPHERE OF QENA /

9400739

PREPARATION AND STUDY OF THE
PROPERTIES OF SOME AI BIII C2VI AND
AIII BIII C2VI SEMICONDUCTOR
COMPOUNDS /

MOBARAK,MOUSTA
FA MOHAMED
MOUSTAFA MOHAMED AHMED
AHMED
MOBARAK,

Hussein Mohamed Aly Ahmed ,

Amel Mohamed Hassan Hemdan,
Mohamed Mohamed Nassary
Kasem,

Qena :

Qena,
Egypt :

RHEUMATOID ARTHRITIS IS A CHRONIC INFLAMMATORY DISEASE WITH
UNKNOWN ETIOLOGY .THE MAIN TARGET OF RHEUMATOID INFLAMMATION IS
2004 THE SYNOVIAL LINING OF JOINTS.
THE AIM OF THIS REASEARCH PROGRAMME WAS TO STUDY THE
ELECTRONIC PROPERTIES OF R.F.MAGNETION SPUTTERED A-SI:H IN
GENERAL AND TO MEASURE THE DENSITY OF ITS LOCALIZED GAP STATES,IN
1988 . PARTICULAR
SEMICONDUCTORES ARE CONSIDERED THE BACKBONE OF DAYLIFE
TECHNOLOGY.ACTUALLY,MODERN TECHNOLOGICAL PROGRESS IS MAINLY
DUE TO THE INTENSIVE STUDIES IN THE FIELD OF SEMICONDUCTORS BOTH
1992 . EXPERIMENTAL AND THEORETICAL.
IN RECENT YEARS,THERE HAVE BEEN EXTENSIVE STUDIES ON THIN FILMS
EXHIBITING HIGH ELECTRICAL CONDUCTIVITY,AS WELL AS HIGH
TRANSPARENCY IN THE VISIBLE SPECTRUM AND HIGH REFLECTIVITY IN THE
1999 . INFRARED (IR) REGION.
The elastic scattering of heavy ions most direct and simplest approach to the nucleus1995 . nucleus interaction.At low incident {E/A
The environment is defined as that outer physical and biological system in which man
1984 . and other organisms live
This work deals with two very intersting and related families of semiconductor,the AI
BIII C2VI chalcopyrite compounds and the AIII BIII C2VI chalcogenide
semiconductors.The ternary semiconductor compounds CuInX2(X=S,Se,and Te)and
GaInX2(X=Se and Te)have been extensively studied,not only for their academic
interest but also because of their possible practical applications in solar cell light
1996 . emitting diode technologists as well as in various non-linear optical devices
THERADIAL DISTRIBUTION FUNCTION ANALYSIS COVERED TWO PARTS.
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ELECTRICAL,OPTICAL AND STRUCTURAL
PROPERTIES OF GE SE AMORPHOUS
SEMICONDUCTORS /

El-kabany,Nahed
Abu El-hassa T
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9400805

THE ROOT-MEAN-SQUARE RADIUS OF
THE DEUTERON /

HUSSIEN,ABDOU
MEKKY MOUSA

Assuit
Nahed Abu El-hassa T.El-kabany , :
1992 .
QENA,
ABDOU MEKKY MOUSA
EGYP
HUSSIEN,
T:
2001 .
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Abdel-daim,Albauimy Mohamed

Al-bauimy Mohamed Abdel-daim ,
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FRAGMENTATION OF 4.5 A GE V/C MG AND
SI NUCLEI IN EMULSION /
Preparation of one semiconductor compound
from binary system and investigation its
physical properties /

Aly,Salwa said
Ahmed.

Salwa said Ahmed Aly,

sohag
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9400818

APPLICATIONS OF GEOPHYSICAL
THCHNIQUES AT NEW QENA CITY,
QENA,EGYPT=

MOHAMMED ,
AIHUSSEIN ADHAM
BASHER

AIHUSSEIN ADHAM BASHER
MOHAMMED

QENA

1481

1-SHORT-RANGE ORDER,WHICH INVOLVING THE ORDER WITHIN ASINGLE
STRUCTURAL UNIT AND ITS IMMEDIATE NEIGHBOURS,I.E.DESCRIBES THE
NEAREST NEIGHBOUR BONDING ENVIRONMENT OF EACH ATOMIC SPECIES.IT
INVOLVES BOND TYPES,DISTANCES AND ANGLES, EXTENDS OVER
AVOLUME.IN THIS CASE THE TYPICAL DISTANCE IS IN THE RANG OF 3-5 A.
2-MEDIUM-RANGE ORDER INVOLVES THE WAY IN WHICH THE SHORT -RANGE
CONFIGURATION ARE BROUGHT TOGETHER TO BUILD UP THE NETWORK
STRUCTURE OF THE GLASSES.
تحتوي الرسالة علً صفحة اخري للعنوان باللؽة العربٌة تحمل العنوان التالً جذر متوسط مربع نصؾ قطر الدٌوترون و
 حٌث،  من ابسط االنظمة النووٌة التى تتكون من جسٌمٌٌن نوووٌٌنTHE DEUTERON  ٌعتبر الدٌوترون: ملخصها
. 3S1-3D1 ٌتكون من ترابط نٌوترون و بروتون فى الحالة المزدوجة
WE STUDIED INELASTIC COLLISIONS OF MG AND SI NUCLEI WITH EMULSION
AT 4.5 A GEV/C. THE EXPERIMENTAL VALUE OF THE INTERACTION MEAN FREE
PATH IS CONSISTENT WITH CALCULATED VALUES OF INTERACTION CROSSSECTION WHICH ARE BASED ON GEOMETRICAL CONSIDERATIONS .
Nowdays semiconductor compounds play an important role in technological
development because of their attractive characteristics.SO,THEY call the attention of
many physicists to explore more and more of their hidden secrets.

THE PRESENT STUDY EMBRACES ELECTRICAL RESISTIVITY,LABORATORY
MEASUREMENT OF ELECTRICAL POPERTIES,AND SEISMIC REFRACTION
2003 SURVERYS
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Mokhtar,Sherif
Studies in the nuclear optical model potential / Rashad
COMPAPATIVE STUDY ON THE MASS
ABSORPTION IN BASIC AND
Mahmood,Hussein
INTERMEDIATE ROCKS /
Mohamed

Sherif Rashad Mokhtar ,

When a uncleon or a group of nucleons collides with a nucleus serval processes may
take place[1]:a direct scattering,or a reaction in a time of the order of the transit
time,or it can be captured to form a compound nucleus.The direct processes are
elastic {shape} scattering,inelastic scattering and the whole range of charge
Assiut: 1995 . exchange,knockout and nucleon transfer reactions.

Several types of radiations arise from fission events or from interaction of fission
Qena: 1984 . products with nuceli.
This work deals with very intersting problem concerning studies on solar and
terrestrial radition transfer through the Earth-atmosphere system,including
STUDIES ON SOLAR AND TERRESTRIAL
atmospheric greenhouse effect.Greenhouse gases H2O,CO2,O3,CH4,N2O and
RADIATION TRANSFER THROUGH THE
CFCs,aerosols,and clouds play an important role in climate change.Most of these
EARTH-ATMOSPHERE SYSTEM,INCLUDING ABDALLA,BADRY
BADRY NOBI MOHAMED
QENA
parameters are effective absorbers and/or scatteres,and this may perturb the energy
ATMOSPERIC GREENHOUSE EFFECT /
NOBI MOHAMED
ABDALLA ,
:
1998 . balance on the Earth
STUDY OF LASER PRODUCED PLASMAS IS ONE OF THE FASTEST GROWING
THEORTICAL MODELLING OF LASER
FIELDS OF PRESENT-DAY PHYSICS.IT HAS BROUGHT ABOUT NUMEROUS
INDUCED RESONANCE IONIZATION OF
Mahmoud,Mohamed Mohamed Abdel-hameid
sohag
INNOVATIONS IN MATERIALS TREATMENT , SUCH AS QUALITY CHANG ,
METALIC VAPOURS /
Abdel-hameid
Mahmoud ,
:
1991 . WELDING, DRILLING ,AND RELATED HIGH POWER BEAM WEOPONS.
THE AIM OF THE PRESENT WORK:
the present work deals with some studies of optical absorption,for two prepared
Physical properties of CdTe single Crestal and Mohamed,Ayman
Aswan
thina films /
Ahmed El-Amin
Ayman Ahmed El-Amin Mohamed, :
1995 . samples (cdte single crystal and cdte polycrystalline thin film).
SEDIMENTOLOGICAL STUDIES ON THE
AHMED , ABU EL
THE PRESENT INVESTIGATION DEALS WITH THE STUDY OF THE
QUATHERNARY CLASTIC SEDLMENTS AT
HAGGAG NASR EL ABU EL HAGGAG NASR EL
QUATERNARY CLASTIC SEDIMENTS COLLECTED FROM DIFFERENT AREAS
QUSEIR DISTRICT,RED SEA,EGYPT=
DEEN
DEEN AHMED
QENA
1996 AROUND QUSEIR ON THE EGYPTIAN RED SEA COAST.
the major aim of the study is the investigation of the addition of chlorine ion to the
oxide glass network.it is found that the addition of chlorine ion affected the propertise
phyultisical properties of some multiof the glass.the dc activation energy was found to decrease with the increase of
component oxide glasses /
mohamed,fatma badri fatma badri mohamed,
aswan: 2002 . chlorine concentration.
Theoretical study on the dispersion of
Atmospheric harmful pollutants are increasing rapidly due to the intense development
pollutants emitting from Qift cement factory in AbdelBaset, Hofny
of industry,immense expansion of transportation networks and construction of electric
its surrounding area /
AbdelBaset
AbdelBaset Hofny Abdelbaset,
Qena: 2003 . and power . stations.
The work presented in this thesis is divided into three main parts.
The first part concerns with the calculations of the differential cross-section of elastic
scattering for c13 +c12 at 260 MeV.These calculations were performed in the context
of the folding model calculations.form factors for the single nuclear excitation of the
Studies on the elastic scattering of light
Mahmoud,Sanaa
Aswan
particles /
Fouad
Sanaa Fouad Mahmoud ,
:
1995 . target are derived by two ways.
ON SOME OF THE TRANSPORT
PROPERTIES OF LANTHANUM BASED
SHABAN,HAMDY
QENA
The present THESIS aimed to study some of the transport properties of lanthnum
SUPERCONDUCTING COMPOUNDS /
TAWFIK
HAMDY TAWFIK SHABAN ,
:
1995 . based superconducting compounds.
THE AIM OF THIS THESIS IS TO STUDY THE EFFECT OF DIFFERENT SOLVENTS
STUDIES ON THE PERFORMANCE OF
DEPARTMENT OF
ON THE SENSITIVITY,THE LEAST AMOUNT DETECTED BY ATOMIC
ATOMIC ABSORPTION
ELPHYSICS,FACULTY OF
ABSORPTION.COBALT HAS BEEN CHOSEN AS THE ELEMENT TO BE
SPECTROPHOTOMETRY THE SPECTRAL
DESOUKY,NAGWA SCIENCE AT ASWAN,ASSUIT
ASWA
DETERMIND WHILE THE SOLVENTS USED ARE
LINES OF COBALT /
AHMED
UNIVERSITY,
N:
1988 . WATER,ETHANOL,METHANOL,ISOPROPANOL,n-BUTANOL AND ACETONE.
THE STUDY OF THE ELECTRICAL PROPERTIES FOR FERROELECTRIC AND
ANTIFERROELECTRIC CRYSTALS HAS BEEN STIMULATED BY THE NEED FOR
SUCH MATERIALS IN MANY SCIENTIFIC APPLICATIONS,SO THAT WE
INFORCED TOWARD THESE STUDIES IN OUR LABORATORY.
THIS THESIS COSIDERED A PART OF THE RUNING RESEARCH WORK IN OUR
LABORATORY IN WHICH THE PREVIOUS WORK CONCERNED WITH THE
STUDY OF THE GROWTH MECHANISMS OF SAOME FERROELECTRIC KDP
AMER,NAGAH
CRYSTALS AND ANTIFERROELECTRIC ADP CRYSTALS AND ITS ELECTRICAL
THE ELECTRICAL PROPERTIES OF KPD
ABDALLAH
NAGAH ABDALLAH ELKORASHY
AND ADP MONOCRYSTALS /
ELKORASHY
AMER,
Qena: 1984 . CONDUCTIVITY ABOVE ROOM TEMPERATURE.
THIS ESSAY DISCUSS THE DIFFERENT ASPECTS CONCERNED WITH FOOD
ADDITIVES INCLUDING IDENTIFICATION,PRINCIPLES OF THEIR
FOOD ADDITIVES AND HEAL TH OF
ELLATIF,OMAR
SOHA
USE,CLASSIFICATION AND HEALTH HAZARDS IMPOSED ON HUMAN DUE TO
CHILDREN=
AHMED ABD
OMAR AHMED ABD-ELLATIF
G
2002 THEIR MISUSE.
The thesis is concerned with the study of single-polepiece lens characteristics.These
show,among other things,that the correction of spiral distortion in the electron
microscope is feasible with aprojector system using single-polepiece lenses for the
intermediate and final projector lenses.It is shown that the optimum design for such a
system is two single-pole lenses facing each other,in which the intermediate lens,with
large bore,works as acorrecting lens.Such an arrangement has the advantage of
ELECTRON-OPTICAL PROPERTIES OF
increasing the field of view and considerably reducing the length of the viewing
SINGLE-POLE MAGNETIC ELECTRON
MARAI,FATHI
Birmin
chamber compared with that of current electron microscopes,espicially high voltage
LENSES /
ZAKARIA ALI
FATHI ZAKARIA ALI MARAI ,
gham : 1977 . electron microscopes.
SURFACE ULTRAVIOLET RADIATION
UV RADIATION FORM THE SUN IS AN AREA OF INTEREST TO BOTH SCIENTIFIC
MEASUREMENTS IN QENA ‖UPPER
NOUBY , EMAN
COMMUNITY AND THE GENERAL PUBLIC.UV RADIATION HAS NUMEROUS
EGYPT‖=
FOUAD EL-SAID
EMAN FOUAD EL-SAID NOUBY
QENA
2006 USEFUL APPLICATIONS,
In the present work the specimens were of the general formula(pb1-1.5xLax)Ti1yMny)O3.THIS FORMULA WAS BASED ON THE ASSUMPTION THAT LANTHANUM
DIELECTRIC MEASUREMENTS AND IRHAMADA,ENSHERA
SUBSTITUTIONS FOR Pb2+,and Mn4+ substitutes as a tetravalention for Ti4+.These
SPECTROSCOPY OF[(Pb1-1.5xLax)(Ti1-y
H MOHAMED SAAD ENSHERAH MOHAMED SAAD EL QENA
substitutions were also assumed to create vacancies in the Pb positions,so that the
Mny)O3] FERROELECTRIC CERAMICS /
EL DIN
DIN HAMADA ,
:
1995 . structure would be electrically netrual.
Hussein Mohamed Mahmood,
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PHOTOCONDUCTIVITY IN GALLIUM
ARSENID SINGLE CRYSTAL /

MAHMOUD,HASSAN HASSAN EL-SOGHAIR
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MAHMOUD,

THE AIM OF THE PRESENT WORK IS TO STUDY THE SPECTRAL DISTRIBUTION
OF THE STEADY -STATE PHOTOCONDUCTIVITY OF GALLIUM ARSENIDE
ASWA
SINGLE CRYSTAL.THE EFFECT OF INTENSITY OF LIGHT,BIAS VOLTAGE AND
N:
1989 . TEMPERATURE ON THE SPECTRAL DISTRIBUTION WERE ALSO STUDIED.

SOLTAN,DIA
MOHAMED HAMED
MOHAMED.

DIA MOHAMED HAMED
MOHAMED SOLTAN,

IN THESE WORK AIMED TOMOLECULAR STUDIES ON ORGANAENESIS OF
QENA
CULTURED SOLANUM NIGRUM CELLS AND TUSSUES UNDER THE INFLUENCE
:
2000 . OF DIFFERENT CULTURE CONDITIONS.
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MOLECULAR STUDIES ON ORGANAENESIS
OF CULTURED SOLANUM NIGRUM CELLS
AND TUSSUES UNDER THE INFLUENCE OF
DIFFERENT CULTURE CONDITIONS /
THE HOMOLOGY THEORY WITH THE
INNER SYMMETRY PROPERTY FOR
CERTAIN CLASSES IN OPERATOR
ALGEBRAS
TRETMENT OF DEFORMITIES AROUND
KNEE USING ILIZAROV DEVICE
EVALUATION OF RESULTS OF
TREATMENT OF UNUNITED CARPAL
SCAPHOID FRACTURES USING A VOLAR
INLAY BONE GRAFT
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9401134

SOME INVESTIGATION ON AC CORONA /
EFFECT OF SOLVENT ON REACTIVITY
TRENDS OF Fe(II) CO(III) AND Ni(II)
COMPLEXES OF TRIDENTATE IMINE
LIGANDS AND DETERMINATION OF
COBALT AND NICKEL
SPECTROPHOTOMETRICALLY
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9401136

Deuteron D-State Probability /
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9401159

1508
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head injuries CAN OCCUR IN ANY FORM OF ACCIDENTS AND IN MANY SPORTS,
USUALLY CONTACT SPORTS AND ACCIDENTAL AND UNRELATED TO A
2005 CERTAIN ACTIVITY.EVALUATION OF HEAD INJURY INCULDES;
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QENA: 1989 .
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Uosif,Mohamed Amin
Mahmoud
Mohamed Amin Mahmoud Uosif,
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Radiation shelding properties of some natural
rocks in Uper Egypt /
NUMERICAL TREATMENT OF SOME HEAT
TRANSFER PROBLEMS OF FLUIDS FLOW
IN POROUS MEDIUM

GAIED, SAHAR
MOHAMED ABEDEL Sahar mohamed abdel gaied

Aswan
:

9401169

Studies on some photometric and
spectrophotometric measurements and their
applications /

Abbas,El-Sayed
Mostafsa Abd ElKaream

Sohag
:
1999 .
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9401184

AIR POLLUTION STUDIES IN THE
ATMOSPHERE OF THE ALUMINIUM
FACTORY AT NAGI HAMMADI /

HASSAN,ABDELGAL ABDELGALEEL ABDELAAL
EEL ABDELAAL.
HASSAN,
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Optical and structural properties of fibres /
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STRUCTURAL STUDY ON Ge1-x Se2 Sbx
AMORPHOUS /

El-Sayed Mostafsa Abd ElKaream Abbas ,

Yassein,Khaled
Mohamed
Khaled Mohamed yassein,
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HASSAN
HASSAN HUSSEIN ,

1998

QENA: 1989 .
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2001 .
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IN THIS THESIS WE ARE INTERESTED IN THE SECOND PART OF THESE
GROUPS WE STUDY THE GROUPS SIMPLICIAL CYCLIC REFLEXIVE AND
DIHEDRAL COHOMOLOGY OF CERTAIN CLASS OF OPERATOR ALGEBRA
THE AIM OF THIS RESEARCH IS TO STUDY AND EVALUATE THE RESULTS OF
TREATMENT OF DEFORMITIES AROUND KNEE USING THE LLIZAROV DEVICE
OF RETROSPECTIVE CASES OPERATED UPON BETWEEN 5- 1995 AND 7- 1999
THE AIM OF THE WORK WAS TO ACHIEVE A SIMPLE AND YET EFFECTIVE
MEANS FOR PRODUCING SATISFACTORY MANAGEMENT UNUNITED
FRACTURES OF SCAPHOID AND EVALUATING THE RESULTS OF MANGEMENT
OF 18 CASES
THE PRESENT WORK REPRESENT A CONTINUATION OF THE RESEARCH ON
CORONA IN OUR LABORATORY.WE WILL TRY TO OBTAIN EXPERIMENTAL
RESULTS AT THIS STAGE OF A RESEARCH PROGRAM TO STUDY THE
INFLUENCE OF FREQUENCY ON THE CORONA DISCHARGE IN THE RANGE 50
HZ UP TO 200 HZ.THE EFFECT OF PURE ARGON AND NITROGEN ON THE AC
CORONA DISCHARGE WILL ALSO BE STUDIED.

THE AIM OF THE WORK IS EXTEND TO THE INVESTIGATION OF THE SOLVENT
EFFECT ON THE KINETIC PARAMETERS FIRSTLY WE WILL CALCULATE THE
TRANSFER CHEMICAL POTENTIAL FROM SOLUBILITY DATA TO GIVE AN
OVERALL IDEA OF SOLVENT EFFECTS
New relation are found between the peak values Mand the deuteron quadrupole
moment OD Fm the D-state amplitude AD Fm the asymptotic ratio n and the
parameter . This is done by using FiFty-six potential models Table2 ;Forty-nime of
them are local potentials and the other seven are nonlocal.
As the number of nuclear power plants on order continues to grow,the demand for
nuclear engineers should also increase.shielding technology and shied physics must
routinely be translated into shield designe.
As a continuation of the program of measuring the nutural radioactivity in the
environmental media in Upper Egypt ,the woek presented in this thesis is concerned
with the studying of shielding properties of some natural rocks in Upper Egypt.
POROUS MEDIA ARE VERY MUCH PREVALENT IN NATURE AND THEREFORE
THE STUDY OF FLOW THROUGH A POROUS MEDIUM IS IMPORTANT IN MANY
APPLICATIONS
The science of photometry deals with quantitative measurement of the properties of
light: The basic quantities, viz, specteral content, spatial distribution, and polarization
must be known to compeletely describe light.
So photometry allows us to compare light sources and outher light-related product.
For example, light sources are rated according to their average expected life-time,
light output, color and spatial distribution.
Luminous flux is the geometrically total light output from a light source and probably is
the most important parameter for lamp products.
OUR PROGRAM AIMS TO SURVEY ON INDUSTRIAL AREA LOCATES TOTALLY IN
WESTERN DESERT.THIS SURVEY HAS BEEN DIRECTED TO INVESTIGATE:aairPOLLUTION IMPACT OF EMISSIONS AS A RESULT OF DIFFERENT
INDUSTRIAL OPERATION.
B-THE MAIN FEATURES OF THE AREA,AND THE EFFECT OF METEOROGICAL
ELEMENTS ON ACCUMULATION ,TRANSPORTATION AND DILUTION OF
CONTAMINATS.
C-THE PHYSICAL CHARACTERISTICS OF THESE CONTAMINANTS SIZE ,SIZE
DISTRIBUTION AND MAIN CONSTITUENTS.
the optical and structural properties of polypropylene fibers with differnt
deniers(6deniers,150mm),(10deniers,90mm),(12deniers,150mm)and(15deniers,90mm)
are investigated using different interferometric techniques.
Since Ge1-x Se2 Sbx chalcogenide glasses achieve good infrared transmission
properties, a potential use in IR optical fibers and an increase of the life time of
xerographic drum, it deserves further structure investigation.

MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL
STUDIES ON PERSPECTIVES OF
FROMATION OF GOLD PLACERS IN THE
AREA OF AUKKARI GOLD MINE CENTRAL
EASTERN DESERT EGYPT
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Mohamed,Atef
Mohamed El-taher

Atef Mohamed El-taher Mohamed, Qena: 1996 .
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Comparative Study on the attenuation and
scattering Gamma-Arys through igneous and
Sedimentary rocks /
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THE ROLE OF HELICOBACTER PYLORI IN
PEPTIC ULCER=
Characterization of Sintered and Hot-Pressed
Powder Compacts of Some Superconducting
Oxids /
Effect of rf plasma carbonitriding on physical
properties of 304 stainless steel and 1050
aluminium /
STUDIES ON SOME OF THE PHYSICAL
PROPERTIES OF PURE AND METAL IONS
DOPED AMMONIUM
TETRACHLOROZINCATE [(NH4)2ZNCL4]
SINGLE CRYSTALS /
PHYSIOLOGICAL SRUDIES ON THE
EFFECTS OF SOME INSECTICIDES IN
BIOCHEMICAL AND HEMATOLOGICAL
PARAMETERS IN BLOOD OF RATS
DEUTERON WAVES AT SHORT DISTANCES
/
CORONA CURRENT DISTRIBUTION IN
WIRE-PLANE GAPS AS INFLUENCED BY
NEARBY METALLIC GRIDS /
PREPARATION OF SOME
SEMICONDUCTOR COMPOUNDS AND
MEASURING THEIR PHYSICAL
PROPERTIES /

Qena:
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MOTY,MOHAMED A. MOHAMED A ABDUL MOTY

2005

1996

Mohamed, Mohamed
Raaif Ismaiel
Mohamed Raaif Ismaiel Mohamed, Sohag: 2003 .
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QENA: 2005 .

ON THE BASES OF THIS STUDY IT IS RECMMENDED TO CARRY OUT THE
EXTRACTION TESTS ON THE (10 MM) SIZE OF THE WHOLE PLACER IN THE
STUDIED AREA
Almost since the concurrent discoveries of radioactive materials,accelerators and
reactor piles,physicsts have been concerned with the interaction of energetic radiation
with matter and trying to ensure that humans are not exposed to dangerous amount of
radiation.
here is one of the trials in-depth treatment of serious side effects of the
chemotherapeutic agant 5-fu as a traditional drug that acts against the liver cancer
disease, known as hepatocellular cercinoma
A systematic study was undertaken with surface of titanium nitrided by RF inductively
coupled plasma. The continuous plasma processing time was changed from only 3 to
40 min in steps of 5 min or less. Also, plasma-processing power was varied from 250
to 600W IN STEP 50W.the effect of cyclic plasma time on titanium samole was
investigated.
THE SUITABILITY OF APARTICULAR LOCATION FOR INDUSTRIAL
DEVELOPMENT DEPENDS PARTLY ON THE POLLUTION POTENTIAL,I.E.,THE
ABILITY OF THE ATMOSPHERE ABOVE THE REGION TO DISPERSE AND DILUTE
POLLUTANTS;THE POLLUTION POTENTIAL IS USUALLY MEASURED IN TERMS
OF MIXING HEIGHTS AND WINDSPEEDS;I.E.,VENTILATION INDEX.
THE AIM OF THE WORK TO HAVE AN OVERVIEW ABOUT DIFFERENT
VUTRITIONAL SUBSTANCES THAT ARE ESSENTIAL TO NORMAL OPTHALMIC
FUNCTIONS AND ALSO TO REVISE THE EFFECTS OF MALNUTRITION IN THE
EMERGENCE OF SOME OCULAR DISEASES AND MANIFESTATIONS
NO DOUBT THAT H.PYLORI IS NOW BEING CONSIDERED AS A MAJOR CAUSE
OF MORBIDITY; BEING LINKED TO PEPTIC ULCERS AS WELL AS TO GASTRIC
CANCER.
NUMEROUS TESTS HAVE BEEN PROPOSED FOR THE DIAGNOSIS OF H.PYLORI
INFECTION.
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Sohag
throughout this present work,it was decided to study some transport proper-ties of hot :
1996 . pressed and sintered power compacts of two bi-based superconducting systems.

Ahmed Mohamed Mohamed
Mohamed Abed ELrahman,

in recent years there has been growing interest in using low-pressure glow discharge
for promoting chemical or physical reactions that are otherwise diffuclt or indeed
Sohag: 2000 . impossible to achieve by conventional methods.
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CONTINUOUS PROGRESS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY IMPOSES NEW AND
INCREASED REQUIREMENTS ON FERROELECTRIC MATERIALS,BECAUSE ITS
CRYSTALS PLAYED A DECISIVE ROLE IN THE DEVELOPMENT OF DETECTORS
OF INFRARED RADIATION BASED ON THE PYROELECTRIC EFFECT.
THE main purposes of utilization of pesticides are in agriculture,public health and
personal use.the extensive use of such agents in agriclture,and the repetitive
exposure of farmers, consumers and field aninals to agents, necessitate intensive on
the hazards of toxicity.
THIS WORK IS STUDY OF THE RADIAL DEUTERON WAVEFUNCTIONS AT
SMALL RADII
THIS THESIS IS AIMED AT INVESTIGATION HOW THE CORONA PERFORMANCE
OF CONDUCTOR-TO-PLAN GAPS IS INFLUENCED BY AGRID UNDERNETH THE
STRESSED CONDUCTOR.

PREPARATION OF SOME SEMICONDUCTOR COMPOUNDS AND MEASURING
QENA: 1990 . THEIR PHYSICAL PROPERTIES.
Dosimetry of radiotherapy treatment beams is a very important procedure because
successful radiation therapy requires an accurate delivery of dose to a cancerous
Assiut: 2003 . volume of tissue.
Aswan
the tigase single crystal was grown in the solid state laboratory at aswan by very slow
:
2001 . cooling from its melt by atechnique,wich is realted to the bridgman technique.

Radiotherapy film and ionization chamber
dosimetric measurements /
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semiconductor compounds /
STRATIGRAPHICAL AND
PALEOECOLOGICAL STUDIES ON SOME
PALEOCENE-EOCENE SUCCESSIONS IN
EGYPT
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PREPARATION AND CHARACTERIZATION
OF THIN FE-BASED MAGNETIC ALLOY
FILMS /
COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE
EFFECT OF ORAL IVERMECTIN AND
TOPICAL CROTAMITON IN TREATMENT OF
PEDICULOSIS CAPITIS AMONG SCHOOL
CHILDREN IN SOHAG GOVERNORATE=

ABDELLATEEF,MEDHAT
ABDEL-RADY

MEDHAT ABDEL-RADY ABDELLATEEF ,

1998 thethree best expanded paleocene sections g.
The main interest of this work is the optimization of the film surface keeping at the
same time a sufficient quality with regard to the magnetic performance.DC-sputtering
process allows us to perpare Nd-Fe-B films with a surface roughness of less than
SOHA
100nm.Such films have been patterned successfully and were applied in
G:
1997 . microtechnology:Lemke et al 1995a.
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G

EL DAHAB , SOHA
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PEDICULOSIS CAPITIS IS A WORLDWIDE PUBLIC HEALTH PROBLEM,
SCHOOLCHILDREN ARE MOST COMMONLY AFFECTED,BUT PERSONS OF ANY
2005 AGE MAY BE INVOLVED.
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THE RESULTS SHOWED THAT THE OPTICAL ENERGY GAP ,(E.)FOR Ge15 TE85X CUX FILMS INCREASES AS ANNEALING TEMPERATURE INCREASES.THIS
INCREASE COULD BE DUE TO THE REDUCTION OF THE NUMBER OF
UNSATURATED DEFECTS WHICH DECREASE THE DENSITY OF LOCALIZED
QENA: 1999 . STATES IN THE BAND STRUCTURE.
This thesis is concerned with the ptojectile fragmentation reactions induced by Li6nucleus with emulsion nuclei at 4.5 A Gev/c incident momentum.study of these
reaction is suggested as a trail to discover the internal structure of the Li6-nucleus,in
other words,to investigate the presence of Li6 in a cluster configuration at high energy
Sohag: 1995 . reactions of Li6-nucleus.
MANY IMPORTANT CORRECTIONS WERE DONE FOR THE X-RAY INTENSITY
SUBTRACTION OF THE BACKGROUND FROM THE MEASURED X-RAY
INTENSITY FOLLOWED BY CORRECTIONS FOR THE POLARIZATION AND
ASSIU
COMPTON-MODIFIED SCATTERING YIELDS THE COHERENT INTENSITY AS
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2006 . AFUNCTION OF THE SCATTERING ANGLE.
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THIS STUDY IS THE FRIST WORK FOR PREDICTION THE STRONG MOTION OF
A FUTURE EARTHQUAKE AT THE HIGH SITE THE RESULT OF THE SIMULATED
LARGE EARTHQUAKE IS COMPARED WITH THE INTENSITY DISTRIBUTION OF
THE 1981 EARTHQUAKE
Throughout this work,expermental studies on stuctural and transport properties of bulk
samples of highly oriented ceramic superconductors based on bismuth have been
prepared. Contribution of acertain machanism is a matter depends on experimental
conditions and starting composition.
THEORETICAL CALCULATIONS ARE DESCRIBED TO STUDY THE BEHAVIOR OF
SOLID EXPLOSIVE WHEN HEATED BY THREE DISTINCT MECHANISMS;BY
CONDUCTIVE HEAT EXCHANGE(CONSTANT SURFACE
TEMPERATURE),CONVECTIVE HEAT EXCHANGE (FLOW OF A HOT GAS),AND
BY CONTINUOS AND PULSED LASER.
THE AIM OF THIS REVIEW IS TO SUMMARIZE THE ROLE OF NATURAL
PROSTAGLANDINS IN THE PHYSIOLOGY OF HUMAN REPRODUCTION AND TO
DISCUSS THE THERAPEUTIC APPLICATIONS OF SYNTHETIC
THE KERATINOCYTIC HYPERPROLIFERATIVE SKIN LESIONS ENCOMPASS
WIDE RANGE OF DISEASES CHARACTERIZED BY VARIABLE EPIDERMAL
HYPERPLASIA.
Recently ferrite systems have recieved a great deal of interest as fine magnetic
particle and thin films for a wide range of applications in ceramics and magnetic media
technology. Magnetic properties of fine particles differ drastically from those of the
corresponding bulk materials. This difference in properties is the results of various
effects due to magnetic interactions etween small particles.
ٌتكون الدٌوترون من ترابط بروتون ونٌوترون فى الحالة المزدوجة وهو من ابسط االنظمة النووٌة التى تستخدم فى دراسة
binding energy EBوفهم طبٌعة القوى النووٌة وذلك نظرا الن معظم خواصة االساسٌة قد تم تعٌٌنها مثل طاقة الربط
 نصؾ قطرquadrupole moment QDعزم رباعى القطب، magnetic momentالعزم المؽناطٌسى،
.  الخ....،deuteron radius rdالدٌوترون
CEMENT IS COMMONLY USED IN BUILDING MATERIALS WHICH CONSIDERED
AS ONE OF THE BASIC INDUSTRIES WHICH PLAYS AN IMPORTANT ROLE IN
THE NATIONAL ECONOMY OF MOST COUNTRIES.
ON THE BASIS OF REGIONAL STRUCTURAL CORRELATION AS WELL AS
CORRELATION WITH NEARBY AREAS THE NORTH DINEIBIT EL-QULEIB AREA
ADDED AN ANTHOR EMPHASIS ON THE PAN-AFRAICAN
ALTHOUGH EXTENSIVE EFFORTS HAVE RESULTED IN THE
SYNTHESIS,SPECTRAL BEHAVIOUR,SOLVATVATOCHROMIC STUDIES AND
PROPABLE MODRN APPLICATIONS OF CYANINE DYES.

Assiut
A nucleon-nucleon potential model with a tensor momentum dependency has been
:
1993 . introduced.The relevant numeric and computer methods have also been established .

GHAFFIER,NEHALK NEHALKAMEL ALY HUSSIEN
AMEL ALY HUSSIEN GHAFFIER

THIS STUDY DEALS WITH THE MICROPALEONTOLOGY AND
BIOSTRATIGRAPHY OF SUDR AND ESNA FORMATIONS BASED ON BOTH
Qena:
1996 PLANKTIC AND BENTHIC FORAMINIFERA
The structural investigation of As-Se-Tl were carried out using X-ray
diffraction,XRD,Differential scanning calorimetery,DSC to identify the material phase
nature (amorphous or crysalling ).
Qena : 2005 . The analysis of a, applying energy band theory,revealed indirect transition .
THIS WORK IS ARETROSPECTIVE STUDY STARTING FROM JANUARY 1999 TILL
THE END OF 2003,ATTEMPTING TO THROW LIGHTS ON VARIOUS
PRESENTATIONS,VARIOUS DIAGNOSTIC PROCEDURES,MODALITIES OF
TREATMENT AND THE OUTCOME OF PATIENTS WITG RECTAL CANCER ALSO
,THIS STUDY TRIES TO PRODUCE SIMPLE CLINICO-EPIDEMIOLOGICAL
OVERVIEW OF THE PROBLEM IN PATIENTS WITH RECTAL CANCER
Sohag
2005 ATTENDING SOHAG CANCER CENTERS

HASSIB,GABER
HASSAN
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HESHAM AHMED HUSSEIN
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GABER HASSAN HASSIB

the operation of the aswan seismic networkover aperiod of several years allowed us to
1996 categorize the seismicity patterns in kalabsha area.
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re-analysis of the experimental data /
Mahmoud .

El-shazly Mahmoud Hassan ,

THE AIME OF THIS WORK IS TO CALARIFY THE SITUATION CONCERNING THE
ROOT MEAN SQUARE (RMS)RADIUS OF THE DEUTERON BY RE-EXAMINING
AND IMPROVING THE DETERMINATION OF IT FROM THE EXPERIMENTALLY
DETERMINED ELECTRIC FROM FACTOR RATIO R AND FROM THE NEUTRON
Qena : 1991 . ELECTRIC FROM FACTORS SLOPE B AT Q =0 .
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Groth and characterization of ga2 te3 and ti5
te3 crystals /
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الطٌفٌة للوسط النووى البلنهابى والنواة المحدودة
Natrual radioctivity of rocks and bulding
material and its relevance for the radiation
exposure due to randon /
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OPTICAL,ELECTRICAL AND STRUCTURAL
PROPERITIES OF As-Te-Ga
CHALCOGENIDE SYSTEM /

1564

9402207

DEUTERON D-STATE PROBABILITY
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SEASONAL VARIATION OF TOXIC
CYANOBACTERIA AND THEIR TOXINS IN
THE NILE RIVER AND IRRIGATION
CANNALS AT SOHAG PROVINCE=
STUDY OF FERROELECTRIC PROPERTIES
OF LEAD TITANATE CERAMIC MODEFIED
WITH STRONTIUM AND LANTHANIUMIONS

IMPLANTATION AND MIGRATION OF
HYDROGEN AND HELIUM IN METALS AT
LOW TEMPERATURE /
MEASUREMENTS ON THE BACKGROUND
ATMOSPHERIC RN-222 AND RN-220
ONENTRATIONS IN QENA DESERT /
ELETRICAL,OPTICAL AND STRUCTURAL
PROPERTIES OF TE 50 AS50-X CUX
AMORPHOUS ALLOYS /

Abdelraheem,Mostafa
Mohamed .
Abu-Selhy,Abd ElHameed Abu-Al Adb
Darweesh .

ALI,WAFAA SALEH
MOHAMED
MOSTAFA ,
MASSAUD
MOHAMED AHMED

Nagwa Ahmed El-Desouky ,

THIS THESIS IS,TO SOME DEGREE,AN ATTEMPT TO SHOW THE PORTRAIT OF
2000 MOSLEMS IN DANTE,S THE DIVINE COMEDY.
RESULTS OBTAINED FOR THE THERMOELECTRIC POWER CONFIRMED THE
DOMINATION OF THE MIXED CONDUCTION. BOTH ELECTRONS AND HOLES
COULD CONTRIBUTE TO THE OBSERVED THERMOELECTRIC
POWER.HOWEVER,COMPENSATION SEEMED POSSIBLE AT PARTICULAR
SOHA
TEMPERATURES OF MEASUREMENT DEPENDING ON THE TEMPERATURE OF
G:
1998 . ANNEALING.
The main objective of this project was to measure the physical properties of a CdS
single.The study greatly added to our understanding of charge carrier transport in this
Swan : 1995 . material .

THE THESIS IS CONCERNED WITH THE FAULT DURATIONS NECESSARY FOR
VOLTAGE INSTABILITIES INITIATION IN POWER SYSTEMS DURING VARIOUS
2006 SYSTEM OPERATING CONDITIES.
the aime of this work is to emphasize the role,value and impact of ct and MRIin
detecting,evaluating and different types of pharyngeal masses and to depict different
ct and MRI patterns caused by variable pathologic processes sush as
,essam-eldin ahmed mohammad
2004 physiologic,congenital,inflammatory and neoplastic masses.
IT IS KNOW THAT SILICATION IS THE MOST EXTENSIVELY STUDIED MATERIAL
AND HAS REACHED AS STAGE OF MATURITY.FAR LESS IS KNOW ABOUT
Mostafa Mohamed Abdel-Raheem Sohag
CADMIUM TELLURIDE. THERE ARE SOME APPLICATIONS WHERE THIS
,
:
1990 . MATERIAL IS UNIQUELY SUITED .
Abd El-Hameed Abu-Al Adb
Darweesh Abu-Selhy ,

WAFAA SALEH MOHAMED ALI

Assiut
A systematic investigations of the structural optical and electrical properties of
:
1996 . [AS2Te3]1-xAGx , [AS.Te]1-x Sex , AS24Te71 and AS46Te46Ge8 films were carried .
THIS STUDY INCLUDED THREE PARTS,1- SEASONAL VARIATION OF
PHYTOPLANKTON AND TOXIC CYANOBACTERIA;2- BENTHIC CYANOBACTERIA
AND THEIR TOXINS IN THE SEDIMENTS OF NILE AND IRRIGATION CANALS;AND
Sohag
2004 3- CABAPILTY OF SEDEMENTS FOR

MASSAUD MOHAMED AHMED
MOSTAFA

QENA

Hamza,Eman Jaber

Eman Jaber Hamza,

FERROELECTRICITY IS APHENOMENON WHICH WAS FIRST DISCOVERED IN
2005 SINGLE CRYSTAL MATERIALS(ROCHELLE SALT) IN1921
As aresult of the advances in technology in the present time,a new semiconducting
materials are neede.
Aswan
:
2001 . semiconductor materials formed from a (b group are having a unique characters).
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sohag

Mohamed,Abdel Gad Abdel Gad El-Kareem Abbady
El-Kareem Abbady . Mohamed ,

2002 it is found that this reation is not good specially at momen-tum abovefermi momentum.

Qena : 2002 . The activity concentrations(bq/Kg) of the natural occuring radionuclides .
THE RESISTIVITY OF FRESHLY DEPOSITED FILMS OF DIFFERENT
COMPOSITIONS WAS FOUND TO DECREASE WITH INCREASING THE
TEMPRATURE,DISPLAYING THE BEHAVIOR OF SEMICONDUCTORS .THE
DEPENDENCE OF B ON T SHOWED INTRINISTIC BEHAVIOR WITH SINGLE
ABD-ELHADY, ABD- ABD-ELSALAM FOAD ABDACTIVATION ENERGY,WHICH EXTENDED OVER A WIDE TEMPERATURE
ELSALAM FOAD
ELHADY,
QENA: 1998 . RANGE.
MUSTAFA,YASSER
NEW RELATIONS ARE FOUND BETWEEN THE PEAK VALUES M AND THE
MAHAMMED
YASSER MAHAMMED AHMED
DEUTERON QUADERON QUADRUPOLE MOMENT OD FM,THE D-STATE
AHMED.
MUSTAFA
2003 AMPLITUDE AD FM,THE ASYMPTOTIC RATIO AND THE PARAMETER F.
THE PRESENT THESIS IS ASTUDY OF THE NUCLEUS-NUCLEUS INTERACTION
AT HIGH ENERGY . THE GENERAL CHARACTERISTICS OF THE VARIOUS TYPES
Mohamed,Mohamed Mohamed Al-Hagazy Jilany
Sohag
OF INTERACTIONS BETWEEN MG NUCLEI AND NUCLEI OF NUCLEAR
Al-Hagazy Jilany .
Mohamed ,
:
1990 . EMULSION AT 4.5 A GEV/C ARE STUDIED .
HYDROGEN,DEUTERIUM AND HELIUM WERE IMPLANTED AT A TEMPERATURE
5K AT ENERGIES FROM 0.25 TO 3KEV IN TO AUIN FILMS OF THICKNESSES
Soltan,Abdel moem Abdel moem Sayed Ahmed Soltan
FROM ABOUT 50 TO 800N M OF THE HEAVY METALS GOLD (FCC), TUNGSTEN
Sayed Ahmed
,
assuit : 1990 . AND TANTALUM (BCC)AND RHENIUM (HCP).
YOUSSEF,AHMED
WITH THE INCREASING INTEREST IN THE LAST YEARS IN THE NUCLEAR FUEL
MOHAMED
AHMED MOHAMED MOHAMED
CYCLE,ATTENTION HAS BEEN FOCUSED ON THE EFFETS OF RADON AND
MOHAMED
YOUSSEF,
QENA: 1992 . RADON DAUGHTERS ON URANIUM MINERS.
THE AIM OF THE PRESENT WORK IS TO INVESTIGATE THE STRACTURAL
ABU-SEHLY,ABO
ELECTRIAL CONDUCTION,SWITCHING AND OPTICAL PROPERTIES OF THE
EL-HAMEED A.D
ASSIUT:
1992 . MODIFIED GLASSES,TE-AS-CU SYSTEM.
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INTERACTION AT 4.5 A GEV/C /
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ERAGMENTS IN NUCLEAR EMULSION /
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Cu on the superconducting properties of
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MOHAMED,MOHAM MOHAMED MANSOUR
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ASWA
THERE ARE VARIOUS CRITERIA FOR DISRIMINATION BETWEEN NUCLEAR
N:
1991 . EXPLOSIONS AND NATURAL EARTHQUAKES.
SOHA
CONDUCTION BEHAVIOR OF THIN FILMS OF DIFFERENT COMPOSITIONS OF
G:
1992 . THE SYSTEM BI X GE 20 SE 80-X WITH 5< X<
ASSIU
POTASSIUM FERROCY ANIDE TRIHYDRATE K[FE(CN)6]3H2O(KFCT)SINGLE
T:
1992 . CRYSTAL IS INVESTIGATED BY IR ABSORPTION SPECTRA.
THE STUDY OF THE PHENOMENON OF THE FLUORESCENCE YIELD IN LIQUID
SCINTILIATION IS DUE TO AN OVERLAP OF THE FLUORE-SCENCE AND
ASSIU
ABSORPTION SPECTRY,WHIC LEAD TO SELF-ADSORPTION OF PART OF THE
T:
1992 . FLUORESCENCEEMISSION.

ABD ELMAGEED,RAMADAN RAMADAN MOHAMED SQLEM
MOHAMED SQLEM ABD EL-MAGEED,

TL GAS2 AND TLGASE2 ARE SEMICONDUCTORS FROM A III B III C 2 VI GROUP
ASWA
WHICH HAVE BEEN SHOWN TOBE NEW MATERIALS WITH ATTRACTIVE
N:
1992 . CHARACTERISTIC.
دراسات طٌفٌة علً العناصر المنخفضة التركٌز فً بعض:ًتحتوي الرسالة علً ملخص باللؽة العربٌةتحمل العنوان التال
منتجات االلمونٌوم تتضمن هذه الرسالة دراسة تؤثٌر اضافة تركٌزات مختلفة من عنصرى السٌلٌكون والمؽنسٌوم لبللومنٌوم
ALY,AHMED
وكذلك عمل تخمٌر للعٌنات عند،اٌضا معرفة تؤثٌر ذلك من حٌث التشؽٌل على البارد.النقى لتكوٌن سبٌكة الومنٌوم مؽنسٌوم
MAHMOUD AHMED AHMED MAHMOUD AHMED ALY, QENA: 1998 .
.)شكل100()جدوال و15( وتتكون الرسالة من ثبلثة فصول تحتوى على.درجات حرارة مختلفة
DURING THIS WORK 216FISHES BELONGING TO 8FAMILIES AND 10 GENERA
MOHAMED,TAREK TAREK ABDEL-AZIZ AHMED
QENA
WERE COLLECTED AND EXAMINED DURING THE DIFFERENT SEASONS OF
ABDEL-AZIZ AHMED MOHAMED ،
:
1998 . 1995-1996

Badwy,Mahmoud Ali
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Mahmoud Ali Hussien Ibrahem
Badwy ,

Abd ELkhair,Moharram ELsayed Hassan

Moharram EL-sayed Hassan Abd
EL-khair ,

Abdallah,Nabil
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Nabil Noureldeen Abdallah ,
ELHAMALAWAY,AHME AHMED ABD EL-SAMIC
D ABD EL-SAMIC
MOHAMED EL-HAMALAWAY ,
Ali,Eslam Mohamed
Mohamed Ibrahim

Ebrahim,Amr AbdAlla

Eslam Mohamed Mohamed
Ibrahim Ali ,

The aime of the present work is to study temperature dependence of the electrical
1994 conductivity of TlGasse and TlInsse single crystals over a wide range of temperature.
THE PRESENT WORK DESIGNED TO STUDY THE PROTECTIVE EFFECT OF
DIFFERENT ANTIOXIDANTS(MELATION,VITAMIN E AND VITAMIN C)AS AFREE
RADICAL SCAVENGER ON THE OXIDATIVE STRESS AND MORPHOLOGICAL
CHANGES INDUCED BY LEAD EXPOUSURE OF FISH(CLARIAS GARIPENUS)IN
THIS STUDY ,THE BODY WEIGHT OF THE FISH POPULATION BEFORE AND
2006 . AFTER THE EXPERMENTAL DURATION WAS RECORDED
التخدٌر من خبلل االستنشاق ٌستخدم بكثرة فى حاالت التخدٌر الكلى: ٌوجد بالرسالة ملخص باللؽة العربٌة وٌحتوى على
لبلطفال وذلك لرابحته المقبولة لبلطفال مما ٌسهل استخدامه وكذلك سرعة االفاقه بعد العملٌة باالضافة الى تاثٌره التثبٌطى
.القلٌل على الجهاز الدورى و التنفسى
) وجد من خبلل هذه الدراسة أن عقار السٌفوفلوران ٌتمٌز بسرعة بداٌة التخدٌر واالفاقة
2004 .
THE FIELD DEPENDENCE OF THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY WAS FOUND
TO PASS THROUGH THREE MAIN REGIONS.FIRST,THE OHMIC-, REGION AND
THIRD,SWITCHING ON-OR QUISI-SATURATION REGION SECOND,THE FIELD
1998 . ENHANCEMENT.
DELY DIFFERENTIAL EQUATIONS NUMERICAL SOLUTION RUNGE-KUTTA
1997 METHODS LAGRANGE INTERPOLATION HERMITE INTERPOLATION STABILITY

THE PRESENT STUDY IS ACONTINUATION OF THE PROGRAM OF MEASURING
Aswan
NATURAL RADIOACTIVITY IN DIFFERENT ENVIRONMENTAL MEDIA IN
:
2006 . QENA,RED SEA AND ASWAN, UPPER EGYPT
ASWA
N,sout
 وذلك الهمٌة الخواص الكهربٌة والمؽناطٌسٌة فى التصنٌع1970بدأت دراسة اشباه الموصبلت المؽناطٌسٌة فى اواخر
h
 لدراسة لتؤثٌر هول لشبه الموصل شبة.والتكنولةجٌا وذلك العتمادها على درجة الحرارة والمجال المؽنطٌسى
valley
 التى ٌتؽٌر نموذج لمواد الؽٌر وماجنتك بخواص الكهربٌة لشبة المعدن لها التطورات االساسٌةMn Sn Seالمؽناطٌسى
univer
لهذا النظام تعرؾ جٌدا تكوٌن منطقة االلكترون وٌتم فهم الخواص المؽناطٌسٌة جٌدا خبلل العمل الحالى تم تقدٌر دراسة
sity :
2007 .
. الخواص االساسٌة
INTERACTIONS OF MG+AG (BR) AND SI-AG (BR) AT 4.5 A GEV/C HAVE BEEN
Sohag
THOROUGHLY INVESTIGATED. HADRONIC AND BARYONIC CLUSTERS HAVE
:
1991 . BEEN IDENTIFIED WITH SIGNIFICANT STATISTICS.
IN THIS WORK IS DEVOTED TO THE STUDY OF ANUMBER OF BASIC
EXPERIMENTAL CHARACTERISTICS OF INELASTIC COLLISIONS OF 1.8AGEV
cairo : 1984 . ARGON NUCLEI IN NUCLEAR EMULSIONS

SALEH AHMED SALEH AHMED,

Sohag
All the Bi1-8Pb0.2Sr2Ca2Cu3-xAgxOy compositions with the norimal silver content
:
2002 . 0>x>1 tested in this work were prepared by solid state reaction technique.
THE CURRENT DENSITY-ELECTRIC FIELD CHARACTERISTICS WERE FOUND
TO OBEY POWER EQUATION WITH THE POWER DEPENDS ON BOTH
SOHA
COMPOSITION AND CONDITIONS OF ANNEALING .HOWEVER,WITHIN THE
G:
1997 . RELATIVELY LOW FIELD REGIONS,OHMIC CONDUCTION WAS DOMINANT.

Amr Abd-Alla Ebrahim ,

In the present investigation,the decomposition and precipitation processes in
supersaturated Al-Cu binary and Al-Cu-Sn tenary alloys have been studied by means
Assiut
of the microhardness measurements and differential scanning calorimetric analysis
:
2006 . (DSC).The obtained results have been confirmed by TEM,SEM and XRD analysis.
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Mohamed Ali Ahmed Abouzied ,
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COLLISION RADIATIVE MODEL IN AQUASI
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ASSIU
SAAD ABD EL-AZIZ ALI NAGER , T :
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ASSUI
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2005

MADKOUR,HAROUN HAROUN ALY EL-SAYED
ALY EL-SAYED
MADKOUR ,

ASSIU
T:
1987 .

Habib,Abdelaziz
Abdalla Mohamed
ELDIN ,
MOHAMMED
HASSN ALAM

THE MAIN THEME,IN THE PRESENT WORK IS THE MODELLING OF THE
EXTINCTION OF AN SFE PLASMA,BASED ON THE ANALYSIS OF COLLISIONAL
assuit : 1989 . AND RADIATIVE PROCESSES.
MALE INFERTILITY IS ACOMMON MEDICAL PROBLEM AND SOME PATIENTS
HAVE SPECIFIC DEFINED CONDITIONS THAT MAKE THEM EITHER STERILE OR
sohag
1998 SUBFERTILE.
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9403177
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9403191

1602

9403192

FUSION REACTIONS /

Ismaiel,Galal Saad
Hasan

9403200

CYTOGENETIC STUDIES OF SOME
SPECIES OF BIRDS OF UPPER EGYPT /

AHMED,NAGAT
ABDLY DARDER

9403205

EVALUATION OF RESULTS OF
MANAGEMENT OF FRACTURES OF THE
NECK OF THE FEMUR IN CHILDREN

ABUGABAL,KHALED
ABDEL SATTAR
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ASWA
N:
1990 .

ASSIU
AHMED MOHAMED AHMED ALI , T :
1993 .
Sohag
Gad,Khalaf Hammad Khalaf Hammad Gad ,
:
2002 .

ROLE OF ULTRASONOGRAPHY IN MALE
INFRTILITY=
Preparation,Characterization,aqnd Electronic
properties of thin films of the HighTemperaties superconductor HgReBa2CaniCunOy /
ECLOGICAL STUDIES ON
TERMITES(ISOPTERA)AND ASSOCIATED
ARTHROPODS IN QENA /

1603

Haroun Abdelfattah Elshaikh ،

ACTUALLY WE LIVE IN THE AGE OF THE SEMICONDUCTOR APPLICATIONS.
INTENSIVE INVESTIGATIONS ON SEMICONDUCTORS STRENGTHEN THE
BACKBONE OF TECHNOLOGY. GIANT PROGRESS, RECENTLY IN TECHNOLOGY
,IS CONCENED MAINLY EITH INTENSIVE EXPERIMENTAL AND THEORTICAL
STUDIES IN THE FIELD OF SEMICONDUCTORS.
The main obgect of this work was to reveal the possibility of transformation to the
superconducting state of compositions of the considered system YBCO and
optimization of the required conditions for transition to the low resistance state of
these materials.
Brueckner-Hartree-Fock Approximation are performed for nuclear matter using exact
tratment of the Pauli operator.
SINCE ITS INTRODUCTION,FNAC HAS GROWN IN POPULARITY AND BECOME
THE FIRST INITIAL USED PROCEDURE AFTER HISTORY HISTORY TAKING AND
CLINICAL EXAMINATION FOR DIAGNOSIS OF SOLID AND CYSTIC BREAST
LUMPS.
The radiant energy of the sun as it passes the atmosphere undergoes complicated
transformations. Absorption and scattering of radiant energy take place. Because of
the scattering of radiant energy, we observe at the surface level not only the direct
solar radiation in the form parallel beams of the sun S rays, but also diffuse radiation.
Falling form every point of the sky. Direct solar radiation and diffuse radiation
comprise global radiation.
Vertical component of direct solar radiation is the solar radiation coming from the solid
angle of the sun S disc, as received on a horizontal surface.
Sky (Diffuse) radiation is the downward diffuse solar radiation as received on a
horizontal surface from a solid angle of )2π( with the exception of the solid angle
subtended by the sun s disc.
Global solar radiation is the downward direct and diffuse solar radiation as received
on a horizontal surface.
The semiconductor compounds from the group AIII BVI have been the subject of
intensive investigations in recent years as these materials have promising
properties.The compound Ga2Se3 and Ga2S3 SINGLE CRYSTALE are
semiconductors from A2III B3VI group which have interesting physical characteristics
THE PURPOSE OF THE WORK IS TO EXTEND EARLIER NUCLEAR MATTER
CACULATION TO THE STUDY OF PROPER TIES OF NEUTRON MATTER
OUR AIM IS TO STUDY THE STRUCTURE OF CHACOGENIDE GLASSES IN THE
GE-S-SB SYSTEM. THE SYSTEM OF (GE 33.33-XS 66.67 SBX ) WITH X
=0,1066,3033,10,20 AND 30 AT .% THE SYSTEM OF (SB40-XS60 GE X) WITH X
=0,5,8,14,20,30 AND 40 AT % AND THE SYSTEM (GES2) 100-X(SB2S3)X
WITHX=0,10,20,30,40,50,60,70,AND 100 AT % WERE PREPARED BY DIRECT
ALLOYING FROM THE ORIGINAL ELEMNTS.
BASIC CATALYZED HYDROXYLAMINE OF 2-METHY1 BENZOXAZINONE
RESULTED IN RING TRANSFORMATION AFFORDING TWO MAIN ENTITIES 3HYDROXY-2-METHY1-BENZPYRIMIDINE-4-ONE 2 AND BENZPYRID-4-ONE-2OXIME 3. SOME SELECTED FUSED, BEARING AND SPIRO HETEROCYCLIC
COMPOUNDS WERE SYNTHESISED BASED ON THE LATTER HETEROCYCLIC
TRANSFORMED
THE WORK IN THIS IS COCERNED WITH THE STUDIES OF BOTH OPTICAL
PROPERTIES AND PHOTOCONDUCTIVITY IN AMORPHOUS HYDROGENATED
SILLICON PERPARED BY MANGNETRON SPUTTERING,ORTHODOX
SPUTTERING AND GLOW DISCHARGE IN THE FORM OF THIN FILMS.

Salem,Abuelwafa
Abouelmaaref
Mohamed
ABOUELMAGD,SAWSAN
MOHAMED

Abdelaziz Abdalla Mohamed
Habib ,
MOHAMMED HASSN ALAM
ELDIN

uniorr Sitat Mainz
SAWSAN MOHAMED ABOUELMAGD ،

Galal Saad Hasan Ismaiel ,

A short historical acconunt of some important discoveries in the field of
superconductivioty and of the grasual increase of the gradual increase of the
Mainz
2004 superconducting critical temperconductivity Tc in time is given.
ECOLOGICAL STUDIES ON THE WHITE ANT PSAMMOTERMES HYBOSTOMA
QENA
DESNEUX AND ITS ASSOCIATED ARTHROPODS TOOK THE ATTENTION OF
:
2006 . AUTHORS AS ARESULT OF THEIR ECONOMIC IMPORTANCE
THEORETICAL STUDY FOR FUSION REACTION ARE MADE RECOVERING
DIFFERENT TYPES OF NUCLEUS-NUCLEUS PAIRS RANGED FROM
LIGHTERIONS (9BE) TO HEAVIER IONS (209BI).TWOTYPES OF NUCLEAR
POTENTIALS I.E.M3Y AND DDMSY INTERACTIONS,HAVE BEEN USED AND
assuit : 1989 . DIFFERENT APPROXIMATION METHODS ARE TAKEN INTO ACCUNT.

NAGAT ABDLY DARDER AHMED QENA
ATOTAL OF FOURTEEN SPECIES OF BIRDS REPRESENTING EIGHT ORDERS
،
:
1998 . OF CLASS AVES WERE MORPHOLOGICALLY AND CYTOGENETICALLY STUDIED
THIS WORK WAS PLANNED TO STUDY THE RESULTS OF TREATMENTOF
FRACTURES OF THE NECK OF THE FEMUR IN CHILDREN
THE MATERIAL OF THE STUDY INCLUDED A TOTAL OF 17 CHILDREN PATIENTS
KHALED ABDEL SATTAR ABUGABAL
2002 HAVING FEMORAL NECK FRACTURES
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BIOLOGICAL STUDIES ON SOME FISHES
FROM ASWAN REGION /
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ELECTRON MICROSCOPIC STUDY OF
SPERMATOZOA IN SMOKERS=
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9403253
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SALT TOLERANCE OF SOME WHEAT
CULTIVARS
LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPIC
STUDIES OF SOME COCCIDIAN
PARASITES INFECTING REPTILES IN QENA HUSSEIN,ABDELPROVINCE /
NASSER AHMED

ABDEL-NASSER AHMED
HUSSEIN ،

9403297

Some metabolic effect of insulin and Alloxan in Al-Salahy,Mohamed
the Nile Fish clarias Lazera /
Bassam Al-Saied

Mohamed Bassam Al-Saied AlSalahy ,

9403310

NSTRUMENTAL LOW-LEVEL
MEASUREMENTND SPECTROMTRY OF
ALPHA-PARTICLE EMITTERS IN
GEOLOGICAL MATERIAL /

Ahmed,Nour Khalifa

Nour Khalifa Ahmed ,

ABDEL RAHMAN ,
HASSAN HAMDY
IBRAHIM,ALI
HUSSIEN ABU
ALMAATY

HASSAN HAMDY ABDEL
RAHMAN

1611

9403312
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9403322

1613

9403340

1614

9403347

1615

IN ASWAN REGION OF THE RIVER NILE THERE ARE THREE FRESHWATER
BODIES : THE MAIN RIVER DOWNSTREAM OF ASWAN DAM,LAKE NASSER (OR
MOKHTAR,FAYZA
ASWA
THE HIGH DAM LAKE)- UPSTREAM OF THE HIGH DAM AND ASWAN RESERVOIRMOHAMMED
FAYZA MOHAMMED MOKHTAR ، N :
1994 . IN BETWEEN
ELTAIEB ,
MANY STUDIES HAVE REPorted an ASSOCIATION BETWEEN CIGARETTE
MOUSTAFA ADAM
SMOKING AND DECREASE IN SEMEN CONCENTRATION,MOTILITY, NORMAL
ALI
MOUSTAFA ADAM ALI ELTAIEB sohag
2003 FORMS AND SEMEN VOLUME
THE OBJECTIVE OF THE PRESENT INVESTIGATION WAS CARRIED OUT TO
STUDY THE PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF THREE WHEAT CULTIVARS
(CV.SAKHA-69,CV.SDS-1 AND CV. GIZA-168) TO VARIOUS LEVES OF SALINITY
MOHAWAD,ARAFAT
AND SOME RELATED PHYSIOLGICAL ACTIVITIES OF THESES CULTIVARS
ABDEL-HAMED
ARAFAT ABDEL-HAMED ABDELDURING TWO DIFFERENT STAGES OF GROWTH( (SEEDLING AND FRUITING
ABDEL-LATEF
LATEF MOHAWAD
2005 STAGES

9403351

1616

9403373

1617

9403375

NERVE GRAFTING
COMPARATIVE KARYOLOGICAL STUDIES
OF SOME SPECIES OF BIRDS IN EGYPT /
STOCK ASSESSMENT OF SOME
IMPORTANT COMMERCIAL FISH SPECIES
OF LAKE NASSER,EGYPT /
Neuroendocrine profile in Rats addicted to
amphetamine sulphate with special reference
to carbohydrate metabolism /
PRELIMINARY DOPPLER STUDY OF THE
PORTAL VEIN IN PATIENTS WITH LIVER
CIRRHOSIS WITH OR WITHOUT
OESOPHAGEAL VARICES=
STUDIES ON TRANSITION METAL
COMPLEXES OF BENZOYL THIOUREA
DERIVATIVES AND ORTHO PHENYLENE
DIAMINE=

ADAM,EL-HUSSEIN
AMMAR

ALI HUSSIEN ABU ALMAATY
IBRAHIM ،

EL-HUSSEIN AMMAR ADAM ،

El Daly,Ezzat Sedky
Aly
Ezzat Sedky Aly El Daly ،
ALSENBESY,MOHAME
D ABDEL-RAZEK
MOHAMED ABDEL-RAZEK ZAKI
ZAKI
AL-SENBESY

ASSIU
The main goal of this thesis is study stock assessment of some important commercial
T:
2004 . Fish species of Lake Nasser in Egypt
Amphetamine a stimulat substance maintains wakefulness,increase and facilitate
motor activity,however ,it has a far more profound stimulatory effect o the central
Aswan
nervous system. Amphetamine sulphate,which was used in this study has the
:
1990 . strongest peripheral and weakest central effect on CNS.

Sohag

the aim of this work is to assess the value of doppler sonography in diagnosing
oesophageal varices in different types of liver cirrhosis and its correlation with
1998 endoscopic findings.

Naglaa Moustafa Kamel Saleh ،

THE GENERAL SCOPE OF THIS OF THIS THESIS WAS TO PRESENT A
SYSTEMATIC STUDY ON THE LIGATING PROPERTIES OF SOME BENZOYL
Sohag
1996 THIOUREA DERIVATIVES .
Aim of the present work was to find outthe prevailing human species of SCHISTOSMA
and its rate of infection,examination of different snails for human and bird schistosome
cercariae and pigeons,examination of sparrows to find out the adult schistosomes and
ASWA
preparation of crude antigen from these adults and to estimate it as avaccine against
N:
2005 . SCHISTOSOMA MANSONI in laboratory mice

HANAN ALI MAHMOUD OKAIL,

The present study was planned to investigate the effect of neem biopesticide(Triology)
on some histopathological and biochemical aspects of liver,Kidney,gills and intestine
of the fresh water fish ,namely,grass caro‖Ctenopharyngodon idella‖collected from fish
2005 culture station at EL-Ahaiwa,Sohag Governorate

ELMASRY,ALAA EL- ALAA EL-DEEN SAYED ALY
DEEN SAYED ALY
ELMASRY

9403376

IMMUNOBIOLOGICAL STUDIES ON THE
FAMILY SCHISTOSOMATIDAE /
HISTOLOGICAL AND BIOCHEMICAL
STUDIES ON GRASS
CARP,CTENOPHARYNGODON IDELLA
UNDER THE EFFECT OF THE
BIOPESTICIDE NEEM(TRIOLOGY)

9403382
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FOR SEVERAL LIFE CHARACTERISTICS OF
THE PARETO DISTRIBUTION BASED ON
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ALI
SEHAM ALI MOHAMED

ASWA
N

2005

1620

9403391

A STUDY OF THE RESULTS OF
ARTHOSCOPIC OPEN TREATMENT OF
SUBACROMIAL IMPINGEMENT SYNDROME
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G

2002

1621

9403546

Studies on protozon parasites Which may
infect some birds in Assiut Governorate /
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Gamal Hassan Abed ،

Assiut
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1622

9403630

Studies on Echinostomes of birds in Aswan
governrate /

Saad,Atef Ibrahim
Abd ElKader

Atef Ibrahim Abd ElKader Saad ،

Assiut
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1619

Saleh,Naglaa
Moustafa Kamel

QENA
The present intends to give some information by light and electron microscopes on
:
2004 . both blood and merogonic stages of some parasites from qena governorate,Egypt
The aim of the present investigation is to study the physiological role of both insulin
Assiut
and alloxa injection on the metapolic activity of fish clarias lazera through different
:
1990 . periods (1/2, 5 ,18, 24, 48 and 72 hrs.)after treatment.
RADIONCTIVITY IS ONE OF THE FUNDAMENTAL PHENOMENA OF PHYICS IN
NATURE . IT DESCRIBES THE INSTABILITY OF ATOMIC NUCLEI,WHICH
SPONTANEOUSLY DECAYS INTO ANOTHER ATOMIC NUCLEOUS EITHER OF
THE SAME OR ANOTHER ELEMENT,ACCOMPANIED BY EMITTING
Qena : 1989 . (RADIOACTIVE) OR (IONIZING) RADIATION.
THIS STUDY COMPOSED THE REVIEW OF 10 PATIENTS WITH NERVE
GRAFT,5OF THEM WERE BRACHIAL PLEXUS IN WHICH 12 NERVE GRAFTS
sohag
1997 WERE DONE.
Thirty-one species of birds representing ten orders of class aves,which were collected
QENA
from eight sites on the Mediterranean Sea Coast and Lake Manzala, were
:
2006 . morphologically and cytogenetically studied

OKAIL,HANAN ALI
MAHMOUD

IN THIS THESIS,WE APPLY THE CLASSICAL APPROACH FOR ESTIMATING
SOME CHARACTERISTICS OF THE PARETO DISTRIBUTION. SIR FISHER
(1952)PRESENTED THIS APPROACH AS A PRACTICAL METHOD IN STATISTICAL
INFERENCE,
THE SHOULDER JOINT IS THE MOST FREELY MOBILE JOINT IN THE BODY
ALTHOUGH ITS CAPSULE IS THIN , LAX AND ALLOWING WIDE RANGE OF
MOVEMENT , IT IS STRENGTHENED BY ROTATOR CUFF OR
MUSCLOTENDINOUS CUFF
To day birds represent a main source of animal proteins allvover the world.pigeons
and doves (family,columbidae)are remarkable for a high food value.In some countries
birds form the main food beside other nutritive substancees. Many parasitic protoza
can be harmful to the birds.
These sanails were belonging to six species. 1. Biomphalaria alexandiana. 2. Bulinus
truncatus. 3. physa acuta. 4. Cleopatra Bulimoides . 5. Melania Tuberculata and . 6.
Lymnaea Cailliaud
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STUDIES ON THE BIOLOGY AND THE
CHEMICAL DEFENSE OF SOME MARINE
INVERTEBRATES,RED SEA,EGYPT /
BIOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL
STUDIES OF THE CICHLID FISH
‖OREOCHROMIS NILOTICUS)L.(‖ FROM
THE RIVER NILE AT SOHAG
GOVERNORATE /
ASTUDY OF THE ROLE OF TRANSVAGINAL
UITRASONOGRAPHY VERSUS
LAPAROSCOPY IN DIAGNOSIS OF PELVIC
PAIN=
USEFULNESS OF ECHOCARDIOGRAPHIC
LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY IN
RELATION TO ATHERO THROMBOTIC
BRAIN INFARCTION
CYTOCHEICAL MARKERS IN ACUTE
LEUKEMIAS
BIOLOGICAL STUDIES ON SOME SPECIES
OF SEA
HARES(MOLLUSCA:OPISTHOBRANCHIA)CO
LLECTED FROM THE RED SEA,EGYPT /

MOUSTAFA,ALAA
YOUSSRY FAHMY

ALAA YOUSSRY FAHMY
MOUSTAFA ،

AIMS OF THE PRESENT WORK Collect and identify two venomous groups of
molluscan invertebratwes to use them in the present study. Study the stucture of ink
and digestive glands and their role in the chemical defense in tje two sea hares
Aplysia Oculifera and Aplysia Fasciata. Study the toxicity of the ink fluid from the two
SOHA
sea hares using mice ,Artemia,bacteria and fungi. Discuss the difference between the
G:
2005 . methods of defense in the two groups of molluscs ‖sea hares and cone snails‖

OKAIL,HANAN ALI
MAHMOUD

HANAN ALI MAHMOUD OKAIL ،

SOHA
TILAPIA IS AN IMPORTANT FISH.IT HAS AWIDE DISTRIBUTION AND IS SUITABLE
G:
1999 . FOR DIFFERENT HABITATS IN THE TROPICAL AND SUBTROPICAL REGIONS
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ALLAM MOHAMMAD ABDEL
MOHAMMAD ABDEL MONEM

SOHA
G

MOHAMED,MOHAM MOHAMED ALAA ALSAYE
ED ALAA ALSAYED MOHAMED
HAMED , ELHAM
OMAR
ELHAM OMAR HAMED

Sohag
ASSIU
T

1629

9403854

MOUSTAFA,ALAA
YOUSSRY FAHMY
ABD ELEFFECT OF ISUPREL(B2STIMULANT) ON
GHAFFAR,AYMAN
HAEMODYNAMICS AFTER CLOSED MITRAL MOHAMMED
COMMISSUROTOMY
MOHAMMED

1630

9403910

Studies on some of parasites in some Nile
fishes in Sohag governorate /
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BIODIVERSIY OF HIGHER FRESHW ATER
IN THE NILE
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Studies on some parasites of rodents in Qena
with specical reference to these recovered
from Muscles and peripheral Blood /
EFFECT OF MELATONIN ON
REPRODUCTION IN FEMALE RABBITS
N-PHENYLSULFONYLOXYPHTHALIMIDE IN
THE SYNTHESIS OF HETEROCYCLIC
COMPOUNDS=
EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF
NEOPLASTIC DISEASES IN CHILDREN=
THE USE OF GENETIC BIOMARKERS FOR
THE ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT
INDUCED BY POLLUTION=
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Studies on the distribution,Ecology and
Biology of freshwater leechs in Upper
Egypt,With description of a species new to
Egypt from Gizah /
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9404454

AYMAN MOHAMMED
MOHAMMED ABD EL-GHAFFAR

SOME PROBLEMS IN GENRAL RELATIVITY
CORRELATION BETWEEN SERUMASCITES ALBUMIN CONCENTRATION
GRADIENT (SAAG)AND ENDOSCOPIC
PARAMETERS OF PORTAL
HYPERTENSION=

SOHA
ARICH MYTHOLOGY WAS SURROUNDING THE SEA HARES,RELATED TO THE
G:
1999 . BELIEF OF THEIR POISONING NATURE

sohag
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Ebraheem,Momen ElSohag
Damarany
Momen El- Damarany Ebraheem ، :
1992 .

ABDEL-AZIZ,FATEN
AWAD
FATEN AWAD ABDEL-AZIZ,
ABD ELFOOD CONSUMPTION,ASSIMILATION AND LATIF,MOHEY ELGROWTH OF SOME TERRESTRIAL ISOPOD DEIN ZEIN ELMOHEY EL-DEIN ZEIN ELSPECIES IN QENA REGION /
ABDEIN
ABDEIN ABD EL-LATIF ،
STUDIES ON SOME HEMATOLOGICAL AND
BIOCHEMICAL CHANGES ASSOCIATING
PARSITIC SKIN AFFECTIONS IN SMAIL
ALI , ALSAGHER
RUMINANTS.
OMRAN AHMED
ALSAGHER OMRAN AHMED ALI
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ALAA YOUSSRY FAHMY
MOUSTAFA ،

THIS STUDY WAS DONE WITH THE OBJECTIVES OF EVALUATING THE
ACCURACY,SENSITIVITY AND SPECIFICITY OF T.V.S. COMPARED TO
1997 LAPAROSCOPY IN DIAGNOSIS OF CAUSES OF PELVIC PAIN.
AS STOKE IS VERY SERIOUS HEALTH PROBLEM OUR STUDY AIMED AT
PREDICTION THE INCIDENEC OF LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY(LVH) IN
PATIENT WITH ATHEROTHROMBOTIC BRAIN INFARCTION USING
1996 ELECELECTROCARDIOGRAM(ECG) AND ECHOCARDIOGRAPHY (ECHO)
THIS STUDY WAS CONDUCTED IN UNIVERSITY HOSBITAL OF SOHAG FACULTY
1998 OF MEDICINE.

Rabie,Soheir Ahmed
Hamdi M
AHMED , HODA
MOSTAFA
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D MUBARAK TAHA.
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Moustafa,Ahmed
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Soheir Ahmed Hamdi M Rabie ،
HODA MOSTAFA AHMED
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QENA
:
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,MOHAMED MUBARAK TAHA
ABD ELRAHIM

2001

SOHA
ABEER ABDUL MONIEM AHMED G

2000

TO ESTABLISH THE ROLE OF ISOPROTERENOL IN THE TREATMENT OF LOW
CARDIAC OUT PUT STATES RESULTING FROM RIGHT VENTRICULAR FAILURE
AFTER CLOSE MITRAL COMMISSUROTOMY
The present study aimed to Studies on some of parasites in some Nile fishes in Sohag
governorate.
Reserch on diseasses and parasitic infections from which fish suffer posses s so
many problems and questions that this branch of science is well on the way to
becoming a spicial discipline. The most important problems, is that concerning the
feeding of the worl`s popluation.
ATOTAL OF 64 FUNGAL TAXA, INCLUDING 40 ASCOMYCETES, 20 MITOSPORIC
FUNGI AND 4 BASIDIOMYCETES WERE IDENTIFIED FROM SOHAG QENA AND
ASWAN
INDIVIDUALS OF PORCELLIONIDES PRUINOSUS,PORECLLIE LAEVIS AND
PORCELLIO OLIVIERI WERE COLLECTED FROM THREE LOCALITIES IN QENA
PROVINCE AND REARED ON MORUS ALBA,EUCALYPTUS GLOBULUS,FICUS
CARICA,CITRUS SINESIS,PSIDIUM GUAJAVA AND MANGIFERA SP
THIS WORK WAS PLANNED TO EVALUATE THE EFFICACY OF SOME EXTERNAL
PARASITIC SKIN AFFECTIONS ON THE HEAMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL
PARAMETERS OF GOATS AND SJEEP.
The present study aimed to Studies on some parasites of rodents in Qena with
specical reference to these recovered from Muscles and Peripheral Blood. The main
points in thes study is. 1. Studies on protozoan parasites. 2. Trypanosomatidae. 3.
Plasmodiidae. 4. Sarcocystis.
MELATONIN IS CONSIDERED THE THE MOST IMPORTANT AND THE MOST
ACTIVE SUBSTANCE IN THE PINEAL GLAND
the main objective of the study described in this thesis involved the synthesis of some
quinazolinedione derivatives derived form n-phenylsulfonyioxyphthalimide and 3amino-2.4 IH.3Hquinazolinedione
THE EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF CANCER AMONG CHILDREN HAVE
STIMULATED ABUNDANT DESCRIPTIVE AND ANALYTIC INVESTIGATION

TITO NEEEM YOUSSIF HABIB
MOHAMED,

the genetic effects of enivironmental pollutants inculds mutations in somatic cells or
1998 germinal cells that are the direct of exposure to toxicants.
The study aims to Studies on the distribution,Ecology and Biology of freshwater
leechs in Upper Egypt,With description of a species new to Egypt from Gizah.
The study aims to reveal the effect of different ecological factors on the
distribution,ecology and biology of the freshwater vleeches in Uper Egypt.
Ahmed Sayed Mohamed Moustafa Assiut
،
:
1992 . The book includes both field and laboratory studies.
HAMADA FAWZY ABDELHAMEED ALY

USAMA MOHAMED ABDEL-AAL
ABDEL-KADER

sohag

STUDYING SYMMETRY PROPERTIES IN GENRAL RELATIVITY IS OF GREAT
1997 INTEREST FOR TWO REASONS.

SOHA
G

THE OBJECTIVE OF THIS STUDY WAS TO DETERMINE THE CORRELATION AND
ASSOCIATION BETWEEN THE IEVEL OF SAAG AND THE COMPLICATION OF
PHTN MAINLY THE PRESENCE AND THE GRADE OF EV FOUND ON UPPER
2002 ENDOSCOPY.

1642

9404541

1643

9404562

1644

1645

9404567

9404568

SECONDARY METABOLITES FORMATION
OF THE TERVERTICILLATE
PENICILLIA=تكوٌن االٌضٌات الثانوٌة بواسطة البنسٌلٌوم
ثبلثٌة التفرعات
ANALYSIS OF SILENT AND NONSILENT
DISCHARGES IN NONUNIFORM FILED
GAPS /
PHYSIOLOGICAL RESPONSE OF SOME
SALINIZED LEGUMINOUS PLANTS TO
SEED SOAKING IN THIAMINE OR
ASCORBIC ACID
POST-COLONIALISM:A THEORY OF
RESISTANCE WITH A SPECIAL
REFERENCE TO FRANTZ FANON THE
WRETCHED OF THE EARTH/

ABODAHAB,NAGEH
FATHY

NAGEH FATHY ABO-DAHAB

Yahia,Ashraf ElAshraf El-Sayed Sayed Ahmed
Sayed Sayed Ahmed Yahia ,

Sohag

In this study, the characteristic of corona and silent discharge plasmas including
assiut : 2002 . ozone generation have been investigated.
RESPONSES OF PLANTS IN CONNECTION WITH THE ACTION OF NAC1 AS
ASALINIZING AGENT AND THIAMINE OR ASCORBIC ACID AS AMELIORATING
1998 AGENTS

HUSSIN , SOHIR
TABET HAMED
EL ARIF , ABDEL
NAIM IBRAHIM
AWAD

the first part of this study aimed to screening some of patulin producing terverticillate
penicillia for their extra-cellular secondary metabolites production using agar plug
1998 technique.

ABDEL NAIM IBRAHIM AWAD EL
ARIF
QENA

POST-COLONIAL THEORY IS ONE OF THE RECENT CRITICAL THEORIES IN THE
2006 SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY.
THIS INVESTIGATION DEALS WITH THE EMBRYONIC DEVELOPMENT OF THE
DIGESTIVE SYSTEM OF TELEOST FISH,gambusia affinis holbrookii THE
EMBRYONIC STAGES AS WELL AS THE ADULT STAGE WERE
STUDING.EMBRYONIC STAGES WERE DIVIDED INTO EIGHT STAGE
ACCORDING TO MORPHOLOGICAL CHARACTERS OF THE WHOLE EMBRYOS
AS WELL AS MORPHOLOGICAL AND HISTOLOGICAL CHARACTERS OF THE
1990 . DIGESTIVE SYSTEM FOR EACH EMBRYOIC STAGE
OUR STUDY WAS CARRIED OUT ON 48 CASES PRESENTED WITH ADVANCED
MALIGNANT OBSTRUCTIVE JAUNDICE WHO UNDERWENT SURGERY FOR
RELIEF OF BILE DUCT OBSTRUCTION DURING THE PERIOD FORM JULY
2005 2003TO JANUARY 2005 IN THE DEPARTMENT OF GENERAL SURGERY,
The phenomenon of hibernation is one of the most fescinating adaptive responses
manifested in nature.An animal is capible of markedly reducing its basal metabolic
rate,utilizing fat reserves and abstaining from food during winter.
In the present investigation,Two spaces of reptiles are choosen,these are
,Malpolon monspessulanus and Uromastix aegyptius living in the Egyptain deserts
1993 . and manifesting the phenomenon of hibernation.

1646

9404593

Histogenesis of some embryonic organs of a
teleost fish gambusia affinis holbrookii /

LASHEIN,FAKHR EL- FAKHR EL-DIN MUSTAFA
DIN MUSTAFA
Lashein ،

KAFR
ELSHEIK
H:

1647

9404623

OUTCOME OF SURGICAL MANAGEMENT
FOR MALIGNANT OBSTRUCTIVE
JAUNDICE=

EL SHERIF , OLA
AHMED MAHMOUD

OLA AHMED MAHMOUD EL
SHERIF

SOHA
G

Seasonal effects on the neuroendocrine profile
in reptiles with special reference to
carbohydrate and lipid metabolism /
APPLICATION OF REMOTE SENSING IN
EXPLORATION FOR MINERALIZED
GRAITES IN CENTRAL EASTERN
DESERT,EGYPT

AbdelHameed,AbdelHameed Mansour

Abdel-Hameed Mansour AbdelHameed ،

Aswan
:

GAD , SABREEN
ATA

SABREEN ATA GAD

Aswan

Short Range Correlation in Finite Nuclear
Systems /
SPECTRAL/SPLINE COLLOCATION
METHODS FOR THE SOLUTIONS OF SOME
PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS(PDES).
Effect of electronical stimulation and Na cl
solution on regeneration of HIND LIMBS in
stages of the Egyptian toad,bufo regularis
reuss /

Mokhatar,sherif
Rashad

sherif Rashad Mokhatar ,

ATTIA , MOHAMED
AHMED IBRAHIM

MOHAMED AHMED IBRAHIM
ATTIA

Farag,Reda AbdelRahman Ali

Reda Abdel-Rahman Ali Farag ،

IN THIS THESIS WE PRESENT A MIXED SPECTRAL / SPLINE APPROACH TO
SOLVE THE GENERALIZED BUGER‘S EQUATION AND THE KORTEWEG DE
QENA
2004 VRIES EQUATION.
The present study aims to Effect of electronical stimulation and Na cl solution on
regeneration of HIND LIMBS in stages of the Egyptian toad,bufo regularis reuss.
It is well known that urodeles retain the regenerative capacity of their transected limbs
Assiut.
:
1993 . throughout their life history.

Abdel-Reda Gadel-Karim Hussien
Hammad ,

THIS THESIS ENTITLED POTENTIOMETRIC AND SPECTROPHOTOMETRIC
2003 STUDIES ON SOME ORGANO- PHOSPHOROUS COMPLEXES
In recent years metalo-organic and organic materials are used widely. These
materials can suffer considerable radiation damage during their operaional lives and it
assuit : 2002 . is obviously important to know the effects of radiation on their physical behavior.

MOHAMED HESHMAT ABDELLAH

SOHA
G
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9404628

1649

9404672

1650

9404701

1651

9404707

1652

9404732

1653

9404774

1654

9404775

POTENTIOMETRIC AND
SPECTROPHOTOMETRIC STUDIES ON
SOME ORGANOPHOSPHORUS COMPLEXES
PHYSICO-CHEMICAL INDUCED BY YIRRADIATION IN SOME COMPOUNDS OF
MEDICAL AND BIOLOGICAL ACTIVITIEs /

1655

9404807

EXACT AND APPROXIMATE RELIABILITY
FOR COMPUTER NETWWORKS

ZOROMBA ,
MOHAMAD
SHAFEEK TAHA
Hammad,AbdelReda Gadel-Karim
Hussien
ABD-ELLAH ,
MOHAMED
HESHMAT

1656

9404863

CLINICO-EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF
CANCER BLADDER IN SOHAG CANCER
CENTERS (RETROSPECTIVE STUDY)=

MOHAMMED ,
AHMED
AHMED MOHAMMED AMEEN
MOHAMMED AMEEN MOHAMMED

1657

9404866

1658

1659

9404867

‖Structural, Mechanical and Optical Properties
of Some Transition Metal Oxides and
Oxynitrides Thin Films‖ /
HYBRID PENALTY PARTIAL QUADRATIC
INTERPOLATION TECHNIQUE AND ITS
APPLICATIONS FOR SOLVING OPTIMAL
CONTROL PROBLEMS

9404891

Taxonomical and ecological studies on
freshwater fleas(Crustacea) in Qena
governorate /

Abo Laila,Sodky
Hamed Mohamed

THE STUDY AREA IS LOCATED IN THE CENTRAL EASTERN DESERT OF EGYPT
2002 BETWEEN LATITUDES 24 45 AND 25 20N AND LONGITUDES33 45 AND 34 30E
A Model that treats short-range correlation in finite nuclei in case of nuclear excitation
is developed. The model considers the correlations up to the first order in the number
assiut : 2002 . of correlation life.

THE DEVELOPMENT OF RELIABLE COMPUTER NETWORKS IS BECOMING OF
2002 INCREASING IMPORTANCE

BLADDER CANCER REPRESENTS THE MOST COMMON MALIGNANT TUMOR OF
THE URINARY TRACT, BLADDER CANCER ACCOUNTS FOR 6.5%OF ALL
2004 CANCERS ANNUALLY.
The properties of TiOx, TiOxNy and MoOx for optical coating and photocatalytic
applications were studied. The study was performed in order to understand and
Sodky Hamed Mohamed Abo Laila Sohag
optimize the different processes and sputter conditions which affect the various
,
:
2003 . properties of the nominated materials.

EL-SAGHEER ,
ALAA MOHAMED

ALAA MOHAMED EL-SAGHEER

Mahmoud,Amal
Ahmed

Amal Ahmed Mahmoud ،

SOHA
G

IN THIS THESIS, WE PRESENT AMODIFIED TECHNIQUE BASED ON
AMODIFICATION TO THE PENALTY PARTIAL QUADRATIC
1996 INTERPOLATION(PPQI)TECHNIQUE
The cladoceran species constitute an important group of crustacean zooplankton.
They are small,mostly microscopic animals with size ranging from about 0.2 to 3.0
mm, or even more. They play an important role in the food chain,where they form a
Qena : 1995 . critical intermediate link between the primary producers and the higher consumers.
ASWA
N
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9404898

1661

9404907

CRYSTAL GROWTH AND PHYSICAL
PROPERTIES OF SOME BINARY SYSTEM
SEMICONDUCTORS (THALLIUM SELENIDE
AND THALLIUM SULPHIDE CRYSTALS )/
A COMPARATIVE STUDY ON THE
STRUCTURE OF THE EYE IN DIFFERENT
SPECIES OF FISH LIVING IN DIFFERENT
HABITATS /

1662

9404910

Cytogenetices of a marine inverine
invertebrate group in the Red Sea coast
around Latitude 27N /
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9404911

1664

9404919

1665

9404922
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9404938

1667

9404939

1668
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9404947

9404959
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9404960
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9404962

1672

9404963

1673

9404980

1674

9404982

1675

9404986

1676

9404988

1677

9404990

1678

9404991

OPHTHALMIC CHANGES IN CHRONIC
RENAL FAILURE=
Ion Dynamics and Relaxation in Fluoride Ion
Conductors PbSnF4, KSn2F5 and RbSn2F5
Studied by NMR and Impedance Spectroscopy
/

MAGNETIC PROPERTIES OF SOME IRONBASED ALLOYS /
SPECTROSCOPIC STUDIES ON
TRACELEMENTS OF SOME ALUMINUM
PRODUCTS
Beavioural and Biochemical studies on the
fleshfly wohlfahrtia Nuba Wiedemann in Upper
Egypt /

MEASUREMENTS OF ELECTRICAL AND
OPTICAL PROPERTIES OF IN-DOPED CdS
THIN FILMS=
THE EFFECT OF LEAD AND ITS ACTION
WITH SUPPLEMENTATION OF SELENIUM
AND VITMAN E ON THE GROUTH
PERFORMNANCE,BIOCHEMICAL AND
PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS
HISTOPATHHOLOGY AND
CYTOPATHOLOGY OF OREACHROMIS
NILOTICUS /
STUDIES ON THE POST-CRANIAL
MYOLOGY OF PSAMMOPHIS SIBILANS
LINNAEUS,ORDER:OPHIDIA,FAMILY:COLUB
RIDAE /
Study of some deformed aluminum alloys
using positron annihilation technique /
EVALUATION OF RADIOCHEMICAL PURITY
OF THE COMMERCIALLY AVALLABLE MO
99-TE 99m GENERATORS ELUTES
ACOMPARTIVE STUDY /
Effects of Some Fabrication Parameters on the
Performance of Silicon Solar Cells /

Kasem,Mohammed
Mohammed Nassany Kasem,Mohammed Mohammed
.
Nassany؛

Assuit: 1989 .

BORAEY,MOHAMED MOHAMED ARAFA ADLEY
ARAFA ADLEY
BORAEY ،

SOHA
G:
1989 .

Aly,Abdel-Basset
Massoud Ebied

Abdel-Basset Massoud Ebied Aly ، Qena : 1994 .

LATIF,MOHAMMED
AMBER ABDEL

MOHAMMED AMBER ABDEL
LATIF

sohag

Mohamad,Mohmad
Mahmoud Ahmed

Mohmad Mahmoud Ahmed
Mohamad ,

assiut : 2004 .

ABDELHAKEEM,AHMED AHMED MOHAMED ABD-MOHAMED
ELHAKEEM,

SOHA
H:
2002 .

ALY , AHMED
MAHMOUD AHMED

AHMED MAHMOUD AHMED ALY

QENA

Khedre,Azza
Mohamed Hessien

Azza Mohamed Hessien Khedre ،

HADIA , NOMERY
MOHAMED ABASS

NOMERY MOHAMED ABASS
HADIA

OHAIDA,ABDEL
SALAM MAHMOUD
IBRAIK
ESMAIL,MAGDA
MOHAMMED
RASHAD
Hassan, Mahmoud
Essmat

ABDALLA,ALI
GADELRAB
El Amin,Ayman
Ahmed

SHAALAN,ESSAM
ABDEL-SALAM
ABDEL-HALEEM
HAMMODA ,
KHALED HAMMODA
EDRES
Amin,Susan AbdelWahab

THE WORK RECORDED IN THIS THEIS DEALS WITH SOME PROPERTIES OF AL1998 ALLOYS WITH DIFFERENT RATIO OF SI AND MG
In present study aims to Beavioural and Biochemical studies on the fleshfly
wohlfahrtia Nuba (Wiedemann) in Upper Egypt.
Sohag
:
1994 . The study includes two main studies :. Behavioural studies 2. Biochemical studies.
THESIS IS TITLE ‖MEASUREMENTS OF ELECTRICAL AND OPTICAL
PROPERTIES OF IN-DOPED CdS THIN FILMS‖
UNDOPED AND IN-DOPED CdS THIN FILM WITH IN/Cd ATOMIC RATIO EQUAL
TO 0,0.03,0.05,0.07,0.010,0.15AND 0.20 DEPOSITED BY ELECTRON BEAM WITH
THICKNESS~300NM WERE DEPOSITED BY ELECTRON BEAM EVAPORATION
SOHA
G
2003 FORM BULK SAMPLES.

ABDEL SALAM MAHMOUD
IBRAIK OHAIDA ،

ASSIU
T:
2005 .

MAGDA MOHAMMED RASHAD
ESMAIL ،

ASSUI
T:
1983 .
ASSW
AN:
2001 .

Essmat Mahmoud Hussan,

ALI GADELRAB ABDELLA,
Ayman Ahmed El Amin ,

AGE,Growth and population dynamics of tilpia
species in the Egyptain Inland waters,Lake
EDKU /
Khalil,Ahmed AbdAlla Ahmed AbdAlla Khalil ،
study of performance of geosynthetic
reinforced retaining structures resting on weak Ahmed , ashraf abd
Ashraf abd el-mobdy solieman
soil
el-mobdy solieman
Ahmed

INTERGRATED CONTROL TWO MOSQUITO
SPECIES AEDES AEGYPTI AND CULEX
ANNULIROS /
THE PHYSICAL PROPERTIES OF SOME
OXIDE GIASSES CONTAINING IRON IN
RELATION TO THEIR STRUCTURE=
GROWTH AND PHYSICAL PROPERTIES OF
FERROELECTRIC CRYSTALS FOR SENSOR
APPLICATIONS /

2004

AIII BVI COMPOUNDS AS ACOLLECTIVE GROUB OF WATERIALS HAVE BEEN
AND STILL ARE THE SUBJECT OF MUCH INTENSIVE IN-VESTIGATION.IN THE
LAST FEW YEARS (49) WIDE SPREAD ATTENTION HAS BEEN PAID TO THE
SEMICONDUCTORS OF THE AIII BVI.
THE PRESENT STUDY IS DEVOTED TO COMPARE THE
ANATOMICAL,HISTOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL STRUTURE OF THE EYE
IN FOUR DIFFERENT,ADULT TELEOSTEAN NILE-FISHES LIVING IN DIFFERNET
HABITATS AND HAVING DIFFERENT FEEDING HABITS.
The best results of chromosomal analysis were obtained from cell spreads of gonads
and gills.These results revealed the following: 1. Phylum mollusca 2. Order
neogastropoda 3. Order archaeogastropoda 4. Order Aplysiacea 5. Order
nudibranchiata
THE NUMBER OF URAEMIC PATIENTS IN EGYPT HAVE BEEN NOTICED TO BE
STEADILY INCREASING IN THE LAST FEW YEARS ACTUALLY THERE IS NO
ACCURATE STATISTIC FOR THIS NATIONAL PROBLEM.
In the present study, ionic conducting mechanism and dynamics and relaxtion of
flouride ions in three superionic flouride ion conductors namely; PbSnF4, KSn2F5 and
RbSn2F5, have been studied by NMR and impedance spectroscopy over a wide
temperature range.
the main goal of the present work was to study the mahnetic properties of different
nominal compositions of the binary sm x fe 1 with wt%.the solid state reaction
technique was the recommended method of preparation of such composition from the
power froms of the elements from which the different compositions of the proposed
binary are formulated.

ASWA
N:
2000 .
Aswan
:
2003 .

Sohag
:
1994 .
ASWA
N

2006

In the present study 480 speciments of oreochromis niloticus were used to determine
the adverse effects of different sublethal concentrations of lead 2.5,5 and 10 ppm on
behavioral changes,mortality,growth performance,blood constituents and
histopathological characteristics of the liver.The validity of selenium 0.5 and 1.0 mg
and vitman E for inhibition of such effects was testified
THE SUBJECT OF THE PRESENT WORK IS TO SURVEY THE POST-CRANIAL
MUSCULATURE OF THE EGYPTIAN SNAKE,PSAMMOPHIS SIBILANS
LINNAEUS,F.COLUBRIDAE TO COMPARE THAT CONDITION WITH THE
CONDITION FOUND IN LIZARDS.
Point defects and dislocstions are introduced into a solid by a plastic deformation at
room temperature RT.
evaluation of radiopharmaceutical quality is an important task for scientist in the
nuclear medicine field,from both an economically and techniqe point of view.
in egypt,constant weekly delivery of the 99 mo 99M TC generator is almost impractical
and unavaliable especially in distant centers from cairo so,biweekly delivery is the
routine one..
Multicrystalline silicon solar cells are suffering from the roughness of the surface,
which could affect both the front and the back contacts.
Tilapias are the most common inland water fishes in Egypt,where they constitute from
80 to 90 % of the fisheries of the northern lakes.Serval biological studies had been
made on tilapias in different locations. The present work is mainly concerned with the
identity and growth of tilapias populatins in Lake Edku.
PERFORMANCE OF GEOSYNTHETIC REINFORCED RETAINING STRUCTURES
DEPENDESON A NUMBER OF FACTORS SUCHAS, REINFORCEMENT MATERIAL
PROPERTIES
The research presented in this study focused on: The efficacy of several botanical
extracts against Aedes aegypti DENGUE VECTOR and Culex annulirostris
JAPANESE ENCEPHALITIS VECTOR larvae .
Efficacy of two predaceous insects as biological control agent and factors affecting on
their potential
GIASSES DOPED WITH TRANSITION METAL IONS BECOME NOW OF HIGH
INTEREST BECAUSE OF THEIR VARIOUS APPLICATION IN BOTH SCIENCE AND
TECHNOLOGY

ESSAM ABDEL-SALAM ABDELHALEEM SHAALAN ،

ASWA
N:
2005 .

KHALED HAMMODA EDRES
HAMMODA

ASWA
N

Susan Abdel-Wahab Amin ,

This thesis includes detailed study on growing and physical properties of two crystals
assiut : 2003 . of the tungsten-bronze family.

1997

1679

9405000

1680

9405001

1681

9405002

GROWTH,XRAY,OPTICAL,ULTICAL,ULTRASONIC AND
ELECTRICAL STUDIES OF SOME A2BX4
SINGLE CRYSTALS /

AbdelMasksoud,Nazem
Mahrous

THIS THESIS DESCRIBES ASERIES OF STUDIES USING A VARITY OF
TECHNIQUES ON THE A2 BX4 PHASE TRANSITIONS INTRODUCTION (THIS
CHAPTER ) IS FOLLOWED BY ESSENTIAL THEORY (CHAPTER 2),THEN
EXPERIMENTAL AND INSTRUMENTAL DETAILS (CHAPTER3) .IN CHAPTER 4,
Amer Abd-alla El-korashy Amer ,
assuit : 1988 . CRYSTAL GROWTH EXPERIMENTS ARE DESCRIBED .
The present study aims to
1. Morphological study of the oocysts of C.muris and C.parvum 2. Biological study of
C.muris in adult immunocompetent mice. 3. Immunological study on serum antibodies
by the use of indirect immunofluorescent antibody test (IFAT)and enzyme-linked
immunoabsorbent assay (ELISA) .4.
Study of the humoral response to Cryptosporidium muris in adult mice after
a- Oral inoculation with intact oocysts
b-Intrapritoneal injecttion with excysted homogenized oocysts. 5. Analysis and
delineation of different antigens recognized by the sera using Western blotting
Aswan
Nazem Mahrous Abdel-Masksoud ، :
1994 . (immunoblotting).

ALY,HESHAM
AHMED KAMAL

HESHAM AHMED KAMAL ALY ,

HASSAN,AMAL
ABBAS ABDELRAHMAN

AMAL ABBAS ABDEL-RAHMAN
HASSAN ،

Amer,Amer Abd-alla
El-korashy

1682

9405032

1683

9405137

1684

9405162

Immunobiology of Cryptosporidium infection in
mice /
STUDY OF STUCTURAL AND
FERROELECTRIC PROPERTIES OF SOME
CERAMIC SYSTEMS /
STUDIES ON SOME PROTOZOAN BLOOD
PARASITES OF SOME BIRDS IN QENA
GOVERNORATE WITH SPECIAL
REFERENCE TO MATARIAL PARASITES /
PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL
STUDIES ON THE EFFECTS OF BALANITES
AEGYPTIACAIN ALBINORAT /
CYTOGENETIC STUDIES OF SOME
SPECIES OF FRESH-WATER FISHES IN
UPPER EGYPT /

1685

9405233

EFFECT OF CULTIVATIONS ON AQUATIC
PLANTS IN CANALS IN UPPER EGYPT

ABDEL-FREED,
IBRAHIM BAYOUMI

Ibrahim bayoumi abdel-freed

1686

9405239

GENETIC ASPECTS OF NEUROMUSCULAR
DISEASES IN CHILDERN

SADEK,ABD ELRAHEM ABD RABO

Abd el-rahem abd rabo sadek

1687

9405248

1688

9405258

CHEMICAL STUDY ON SOME EGYPTIAN
LAKES
THE DEVELOPMENT OF AN EXPERT
SYSTEM FOR BUILDING OBJECT ORINTED DATABASES FROM ARABIC
NATURAL LANGUAGE DESCRIPTIONS

HASSAN,MOHAMED
KAMEL
MOHAMED KAMEL HASSAN ،
MOHAMED,REFAAT REFAAT GALAL EL-DIN
GALAL EL-DIN
MOHAMED ،

The ferroelectric properties in perovskite stucture has been the subject of many
Qena : 2004 . investigation.

QENA
IT IS THE FIST TIME TO DO AMALARIAL SURVEY ON WILD BIRDS IN QENA
:
1998 . GOVERNORATE AND IN ADDITION TO HOUSE SPARROWS
THE PRESENT STUDY WAS UNDERTAKEN TO STUDY THE EFFECTS OF AN
ASWA
AQUEOUS EXTRACT OF BALANITES AEGYPTIACA MESOCARP ON
N:
2000 . CARBOHYDRATES AND LIPIDS METABOLISM

KHALAFALLA,MOHA
MED ALAA EL,MOHAMED ALAA EL-DEEN
DEEN MAHFOUZ
MAHFOUZ KHALAFALLA

QENA
:
2000 . ATOTAL OF TEN SPECIES OF FRESHWATER
THE AIMS OF THE PRESENT STUDY ARE:
TO INVESTIGATE THE EFFECT OF SUGAR CANE CULTIVATION ON THE
DISTRIBUTION OF AQUATIC WEEDS IN IRRIGATION AND DRAINAGE CANALS IN
ASWAN GOVERNORATE
TO DEFINE PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF THESE WEEDS
Aswan
:
2001 HABITATS
the present work aims to review the recent advances regarding genetics of
neuromuscular disorders in childern and the applications of these advances both in
sohag:
2000 diagnosis and thearpy of these disorders
the maine objective of this study are to follow up the distribution of some heavy and
major metals between differentecosystemcomponents sediment,pore
water,water,aquqtic plant,fish,shell in the four river nile delta lakes namely
2006 mariut,edku,buruiius and manzala.

hany abdou؛Abd elrhman

Aswan
:

MOHAMED,EBRAHE EBRAHEM EASA EASA
M EASA EASA
MOHAMED ،

THIS THESIS IS IN THE FILED OF EXPERT SYSTEM WE DEVELOPMENT AN
EXPERT SYSTEM FOR BUILDING OBJECT-ORIENTED DATABASES FROM
2006 ARABIC NATURAL LANGUAGE DESCRIPTIONS OF INFORMATION SYSTEM
This THESIS presents ecological and behaviour of order Odonata in qena
Governorate(Egypt)and Niedrsachsen & Nordrhein-Western (northwestern part of
Germany).The primary aims of this study were to study the ecology and examine mark
recapture and habit.The present study was performed in seventeen stations,six of
QENA
them located in Qena Governorate (Egypt)and the others eleven stations located in
:
2004 . Germany

EL-HATY,ESAM
YAHIA TAWFEEK
ALY

ESAM YAHIA TAWFEEK ALYELHATY

Aswan

HANY abdou abd el- rhman

9405297

ECOLOGICAL AND BEHAVIOURAL STUDIES
ON SOME SPECIES OF ORDER ODONATA
IN QENA GOVERNORATE ,EGYPT AND AND
NORTHWESTERN (GERMANY) /
SPECTRAL BEHAVIOUR AND CHELATING
TENDNCIES OF SOME IMIDAZOLE AND
PYRIMIDINE AZO DYES=السلوك الطٌفى وقابلٌة المٌل
لتكوٌن متلراكبات مع بعض اصباغ االٌمٌدازول والبٌرٌمدٌن

1691

9405317

Studies on parasitic helminthes of some
species of fishes from Hurgada,Red Sea
,Egypt :Taxonomy and some Ecological
Phenomena /

Hassan,Amal Abbas
Abdel-Rahaman

Amal Abbas Abdel-Rahaman
Hassan ،

1692

9405335

9405344

ABD EL-RAHEEM ,
AMR AWADALLAH
MOHAMMED ,
RAFAAT ABDELAAL BAKHEET

AMR AWADALLAH ABD ELRAHEEM

1693

SYNTHESIS OF SOME NOVEL
HETEROCYCLIC ORGANIC DERIVATIVES=
THE ROLE OF HIGH DOSE RATE
BRACHYTHERAPY IN TREATING PATIENTS
WITH CARINOMA OF THE UTERINE CERVIX

in this thesisa,aseries of x-phenylazo dervatives of 2- cyanomethy1
1997 benzimidazole,barbituric acid and 2-amino-4.6-dihydroxy pyrimidine
The present study aims to Studies on parasitic helminthes of some species of fishes
from Hurgada,Red Sea ,Egypt :Taxonomy and some Ecological Phenomena.
In a study on the helminth parasites of the Red Sea fishes extended for two years
(2002-2003),32 Fish species belonging to 5 orders,19 families and 25 genera have
Qena : 2004 . been collected from the coast of Hurgada,Red Sea ,Egypt.
THE FOLLOWING WORK PRESENTED ANOVEL SYNTHETIC PATHWAYS TO
ASWA
PREPARE NEW HETER OCYCILC COMPOUNDS INCORPORATING PYRAZOLE
N
2006 RING LINKED TO PYRAN.

RAFAAT ABDEL-AAL BAKHEET
MOHAMMED

SOHA
G

9405351

HEPATITIES C VIRUS RNA IN SERUM OF
BLOOD DONORS WITH OR WITHOUT
ELEVATED TRANSAMINASE LEVELS

ABD ELMAWGOUD, ABEER
MOHAMED
Abeer mohamed mohamed abd elMOHAMED
mawgoud
sohag:

1689

1690
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9405291

ROUTINE SCREENING AND RECENT ADVANCES IN DIAGNOSTIC PROCEDURES
2004 HAVE ENABLED EARLIER DIAGNOSIS OF CERVICAL CANCER.
AIM OF THE WORK TO DETERMINE THE PREVALENCE OF HCV
SEROPOSITIVITY IN SUBJECT ATTENDING THE BLOOD BANK OF SOHAG
UNIVERSITY HOSPITAL FOR DONATION
AREPRESENTATIVE SAMPLE OF THOSE H CV SEROPOSITIVE DONORS WILL
1999 BE SUBJECT TO A BATTERY OF THOSE TESTS

1695

9405374

STUDIES ON THE MORPHOLOGY AND
BIOLOGY OF THE IMMATURE STAGES OF
CERTAIN LEPIDOPTEROUS INSEGTS /

1697

9405403

1698

9405405

SOME STUDIES ON RUMEN PROTOZOAN
FAUNA OF DOMESTICATED /
PHYSICO-CHEMICAL STUDIES ON SOME
HYDROXYAZO COMPOUNDS DERIVED
FROM 2,6-DIAMINOPYRIDNE AND THEIR
METAL COMPLEXES
MORPHOLOGICAL AND EXPERIMENTAL
STUDIES ON THE BLOWFLY CHRYSOMYA
MEGACEPHALA(FABRICUS)(DIPTERA:CALLI
PHORIDAE),IN EGYPT /

1699

9405440

Studies on helminth parasites and nematodes
infecting bast in Upper Egypt /

1700

9405441

1701

9405457

1696

9405377

PHYSICAL PROPERTIES OF SOME MULTI
COMPONENT OXIDE GLASSES
BIOLOGICAL STUDIES ON THE FLESHFLY
WOHLFAHRTIA NUBA WIEDEMANN IN
EGYPT /

AWED,AZZA
MOHAMED ABDELMONEIM

AZZA MOHAMED ABDELMONEIM AWED ،

OMAR,NADIA
IBRAHIM
MOHAMED AHMED

NADIA IBRAHIM MOHAMED
AHMED OMAR ،

IBRAHIM,FATMA
WAFDI HASSAN
ZOHRY,NASRA
MOHAMMED
HASANEEN

the thesis contains two main parts.in the first part, the electronic absorption spectra of
the above compounds are recorded in pureorganic solvents of different polarities and
FATMA IBRAHIM WAFDI HASSAN
1998 in aqueous buffer solution
THIS STUDY WAS AN ATTEMPT TO INVESTIGATE THE MACRO AND MICROANATOMY OF THE DIGESTIVE AND REPRODUCTIVE SYSTEMS OF THE
NASRA MOHAMMED HASANEEN SOHA
FLY,ESPECIALLY THE CHANGES IN THE MIDGUT DURING DEVELOPMENT AND
ZOHRY ،
G:
2002 . METAMORPHOSIS

The present work studied the helminth parasites found in some common Egyptian bats.
The present work studied aims to Studies on helminth parasites and nematodes
Khalaf Nour AbdEl-Wahed Ammar
،
Qena : 2001 . infecting bast in Upper Egypt.
ALTHOUGH AMORPHOUS MATERIALS ARE NOT NEW THE IRON -RICH
EL-AGWANY, EHAB
Aswan
SILICEOUS GLASSY MATERIALS RECOVERED FROM THE MOON BY THE
MOUSTAFA
Ehab moustafa el-agwany
:
2002 APOLLO MISSIONS ARE FOUND TO BE SOME BILLIONS YEARS OLD
COLONIZATION AND BIOLOGICAL STUDIES OF WOHLFAHRTIA NUBA
KHEDRE,AZZA
AZZA MOHAMED HESSEIN
SOHA
(WIEDEMANN)DIPTERA:SARCOPHAGIDAE) HAVE BEEN UNDER-TAKEN IN
MOHAMED HESSEIN KHEDRE ،
G:
1991 . EGYPT
THE PRESENT INVESTIGATION DEALS WITH THE MARINE MYTILID MUSSEL
MODIOLUS AURICULATUS KRAUSS 1848,WHICH IS ONE OF THE COMMON
EPIFAUNAL AND INTERTIDAL ZONE COMMUNITY OF THE EGYPTIAN AREA OF
THE RED SEA.THE WORK ENTAILS THE EXTERNAL FEATURES AND THE
MACROANATOMY AND FUNCTIONAL ADAPTATION OF THE
DIGESTIVE,RESPIRATORY,REPRODUCTIVE EXCRETORY,CIRCULATORY AND
NERVOUS SYSTEMS OF THIS SPECIES.
PARAFFIN SECTIONS WERE ALSO PREPARED TO REVEAL THE STRUCTURE
ABOULOF CERTAIN PARTS AS THE FOOT ,BYSSUS,LABIAL PALP,STOMACH,STYLE
DAHAB,HOSNY
HOSNY MOHAMMED ABOULASSUI
MOHAMMED
DAHAB ،
T:
1983 . SAC AND MID-GUT,CTENIDIA AND THE RENOPERICARDIAL CONNECTIONS.
Ammar,Khalaf Nour
AbdEl-Wahed
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9405481

1703

9405490

1704

9405494

1705

9405515

MORPHOLOGICAL STUDIES ON A MARINE
BIVALVE SPECIES IN EGYPT :MODIOLUS A
URICULATUS KRAUSS,(1848) /
‖CYTOGENETIC STUDIES OF SOME
SPECIES OF MARINE INVERTEBRATES IN
THE RED SEA COAST AROUND LATITUDE
26 N.‖ /
SEDIMENTOLOGICAL AND
MINERALOGICAL STUDIES ON THE
NEOGENE CLASTICS OF WADI UM GHEIG WADI MOBARAK AREA DER SEA COAST
EGYPT
A REVIEW ON RECENT TRENDS IN
MANAGEMENT OF PEDIATRIC
ARRHYTHMIAS=

1706

9405562

Efasibility of the use of karyological studies in
the calassification of some species of
arthopods /

1707

9405573

STUDIES ON THE SYNTHESIS AND
ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF
SOME NEW HETEROCYCLIC COMPOUNDS
AND SOLVAOCHROMIC BEHAVIOUR OF
SOME NEW SYNTHESISED FLUORESENT
DYE DERIVATIVES

1708

9405597

Surface Treatment of Stainless Steel Using
Plasma and Ion Based Techniques

EL-KODEY, AYMAN
MOHAMED
MOHAMED
Abd ElRahman,Ahmed
Mohamed M. M.

9405604

CYTOGENETIC SURVEY OF SOME
COMMON VERTEBRATES /

Abdelrahman,Henely
Abdel-shafy Hassan

1709

THE PRESENT WORK AIMS TO STUDY THE BIOLOGY AND MORPHOLOGY OF
IMMATURE STAGES OF CHILO AGAMEMNON BLES.LEUCANIA LOREYI DUP AND
NOMOPHILA NOCTUELLA(DENIS&SCHIFF)SPECIMENS WERE
COLLECTED,DURING A PERIOD OF 18 MONTH:FROM FEBRUARY 1988 TILL END
QENA
OF JULY 1989,FROM ASSIUT REGION BY THE TRAPPING AND HAND-PICKING
:
1991 . METHODS
In study was based on rumen protozen fauna of domesticated animals(cattle,sheep
and buffaloes) for the first time in Qena Governorate.
In this survey the morphology and taxonomy of the holotrichs and the entoiniomorphs
were studied.
The holotrichs possess cilia over the entire body surface.
The entodiniomorphs lack the abundant cilia covering the surface of the holotrichs,
but have evolved the highly specialized bands of syncilia which function both in
QENA
:
2003 . locomotion and food ingestion

IBRAHIM,ALI
HUSSIEN ABU
ALMAATY

ABU SEIF, ELSAYED SADEK A
AHMED ,
RAMANDAN ABOU
ELHASSAN

Ali,Fayza Mohamed

ALI HUSSIEN ABU ALMAATY
IBRAHIM ،

SIXTEEN SPECIES OF ANIMALS BELONGING TO PHYLUM MOLLUSCA WHICH
QENA
WERE COLLECTED FROM THE RED SEA COAST WERE MORPHOLOGICAL AND
:
2002 . CYTOGENETICALLY STUDIED

El-sadek sadek A.abu seif

sohag:

RAMANDAN ABOU ELHASSAN
AHMED

Fayza Mohamed Ali ،

RED SEA COAST NEOGENE WADI UM GHEIG -WADI MOBARAK EGYPT
1999 SEDIMENTOLOGY MINERALOGY
ARRHYTHMIA IS A DISTURBANCE IN HEART RHYTHM EITHER BY SLOWS THE
RATE
SOHA
G
2004 ,RATEBRADYCARDIA),RAPID RATE TACHYCARDIA OR IRREGULAR HEART
Atotal of thirdy species of arthopods representing two order of class inseta and one
order of class arachnida were morphologically and cytogentically studied.
The results of the chromosomal analysis were compared with those obtained from the
calssical methodes in taxonomy using ecological,morphological and anatomical
Qena : 2002 . characters alone.

THE SYNTHESISED DYES UNDER INVESTIGATION MIGHT USEFUL IN VARIOUS
APPLICATION THUS PYRYLIM CYANINE DYES PARTICULARLY HAVE
IMPORTANT APPLICATION IN DIFFERENT ASPECTS AS LASERS DYE FOR NEAR
2002 -IR REGION FOR RECORDING DISCS AND IN LIQUID CRYSTAL CELLS
Inductively coupled rf plasma (ICREP) and plasma immersion ion implantatio PIII)
Physics Department , Faculty of
have been used ) to modify the surface of AISI-304 stainless steel using N2/C2H2 gas
Science , South Valley University Sohag
2004 mixture at relatively low pressure.
THE AIM OF THIS WORK WAS TO INVESTIGATE THE CHROMOSOMAL
ANALYSIS IN SOME SPECIES OF BATS AND REPTILES AND , TO COMPARE
THESE RESULTS WITH THE RESULTS OF APPLYING THE CONVENTIONAL
Henely Abdel-shafy Hassan AbdelMORHOLGICAL AND ANATOMICAL METHODS IN SYSTEMATICS AND TO
rahman ,
qena : 1994 . ANSWER SOME OF THE PROBLEMS CURRENTLY FACING TAXONOMISTS.
Ayman mohamed mohamed elkodey

Aswan
:

1711

9405617

THEORETICAL STUDY ON THE
DISPERSION OF POLLUTANTS EMITTING
FROM QIFT CEMENT FACTURY IN ITS
SURROUNDING AREA
PREDICTIVE VALUE OF MCV/RBC COUNT
RATIO TO DISCRIMINATE BETWEEN IRON
DEFICIENCY ANEMIA AND BETATHALASSEMIA TRAIT

1712

9405631

STUDIES ON THE WEED FLORA IN QENA
GOVERNORATE

ABDELLA , ALAA
SAAD MOHAMMED
MOUSTAFA,
MAHMOUD
FAWOZY
MAHMOUD

ABD ELAZIZ,SALAH EL-DIN SALAH EL-DIN ABD EL-RAOUF
ABD EL-RAOUF
ABD EL-AZIZ ،

1710

9405615

ABDEL BASET
ABDEL BASET
,ABDEL BASET
HOFNY

1714

9405649

1715

9405676

Ecological studies on aquatic hemiptera
collected from Qena and Aswan governorates
and their ecosystem relationship /

Osman,Khalid Saied
Mohammed

1716

9405679

ABOUT THE SHOCK WAVE STRUCTURE IN
MULTICOMPONENT FLUIDS

HUSSEIN,MOHAME
D EID MOHAMED

1717

9405846

youssef, salem
barbary ahmed

1718

9405971

GEOPHYSICAL STUDIES OF SOME
ARCHAEOLOGICAL SITES IN UPPER EGYPT
CRYSTALLIZATION AND SOME PHYSICAL
PROPERTIES OF INCOMMENSURATEFERROELECTRIC AMMONIUM ZINC
CHLORIDE CRYSTALS /

1719

9406024

1720

9406029

ECOLOGICAL STUDIES ON AQUATIC
INSECTS IN QENA GOVERNORATE /
COMPARATIVE ANATOMICAL STUDIES ON
THE DIGESTIVE SYSTEM OF TWO BIRDS
WITH DIFFERENT FEEDING HABITS /

1721

9406061

Studies on some parasites in some wildbirds
in Qena governorate /

1722

9406090

1723

9406105

1724

9406185

BIOMETRIC STUDIES ON FISHES /
N-PHENYL
SULPHOMYLOXYQUINOLINIMIDE IN THE
SYNTHESIS OF NEW HETEROCYCLIC
COMPOUNDS
Nuclear Structure Studies with Realistic
Nucleon-Nucleon Forces

9406190

Studies on the protective effect of melatonin
on the histological changes induced by 2nitropropance in some organs of albino eats /

1725

9405647

HOFNY ABDEL BASET< BDEL
BASET ,ABDEL BASET

THE AIM OF THE STUDY IS TO EVALUATE THE PREDICTIVE VALUE OF
MCV/RBC COUNT RATIO TO DISCRIMINATE BETWEEN IRON DEFICIENCY
2001 ANEMIA AND B-THALASSEMIA TRAIT
THE PRESENT STUDY DESCRIBES THE VESETATION IN QENA AREA AND
DISCUSS THE MAJOR FACTORS AFFECTING ITS DISTRIBUTION AND
Mahmoud fawozy mahmoud
GROUPING ATOTAL OF 224 SPECIES OF FLOWERING PLANTS AND FERNS
moustafa
Qena:
1996 BELONGING TO 43 FAMILIES
THE PRESENT WORK AIMS:
1-TO STUDY THE STRUCTURE OF AZOOBENTHIC COMMUNITY ASSOCIATED
WITH MACROALGAE IN EL-MAZRAA SITE IN THE NORTH WESTERN PART OF
THE RED SEA
2-TO DESCRIBE THE LOCAL AND TEMPORAL VARIATIONS IN SOME FEATURES
OF THIS COMMUNITY SUCH AS ABUNDANCE ,SPECIES
RICHNESS,DIVERSITY,DOMINANCE,DISPERSION AND THE
INTERRLATIONSHIPS BETWEEN THE COMMUNITY AND THE DOMINANT
ISMAIL,TAREK GAD TAREK GAD EL-KAREEM ISMAIL SOHA
EL-KAREEM
،
G:
2003 . MACROALGAE

BIOLOGICAL STUDIES ON SOME
CRUSTACEANS FROM THE NORTH
WETERN PART OF THE RED SEA,EGYPT /
BIBOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL
STUDIES ON DANAUS CHRYSIPPUS(L AND
PIERIS RAPAE(L
(LEPIDPTERA:RHOPALOCERA )IN ASSIUT /

1713

ATMOSPHERIC HARMFUL POLLUTANTS ARE INCREASINGRAPIDLY DUE TO
THE INTENSE DEVOLOPMENT OF INDUSTRY, IMMENSE EXPANSION OF
TRANSPORTATION NETWORKS AND CONSTRUCTION OF ELECTRIC AND
2003 POWER STATIONS

Anooz,Saud Ayob
Saleh Bin
ELMAHDI,MOHAMMED
BASSYOUNI M
IBRAHIM,GAMAL
HASAN ABDEL
RAHMAN

ALAA SAAD MOHAMMED
ABDELLA

SOHA
G

ASSIU
THE SUCCESSFULLY HATCHED EGG PERCENTAGE WAS 80.2% FOR D
T:
1991 . CHRYSIPPUS WHILE IT WAS 61.3%FOR P.RAPAGAE
Ecological studies on aquatic hemiptera collected from Qena and Aswan governorates
and
their ecosystem relationship. Aquatic hemipterous insect (water buge) were surveyed
over a period of two years along a distance of about 550km in the South Valley to
obtain a well background about populations and abundance of the different aquatic
Khalid Saied Mohammed Osman ، Qena : 2001 . hemipteran taxa in this region.
IN THIS STUDY WE FOUND THAT THE SHOCK WAVES THICKENES OF THE GAS
MOHAMED EID MOHAMED
Aswan
MIXTURE DEPENDS ON THE RATIO BETWEEN THE VISCOCITY COEFFICIENTS
HUSSEIN
:
1995 FOR THE TOW-COMPONENTS OF THE GAS MIXTURE
THE AIM OF THE STUDY IN THIS SITE IS TO DISCOVER THE HIDING
ARCHAEOLOGICAL STONES THE PHARAONIC STELLES AND ALSO TO
DISCOVER THE EXTENSION AND THE EXTENSION AND THE BURIED PARTS OF
Salem barbary ahmed youssef
Qena:
2006 THE SPHINX ROAD IN THE FRONT OF THE TEMPLE

ASSIU
The present work deals with the study of suitable chemicals ratio to grow Ammonium
T:
2004 . Zinc Chloride (NH4)ZNCL4, here after (AZC).
THIS STUDY AIMS TO SURVEY THE AQUATIC INSECT FAUNA WHICH MAY
MOHAMMED BASSYOUNI M EL- ASSIU
EXIST QENA GOVERNORATE.TO PERFORM THIS SURVEY SEVEN STATIONS
MAHDI ،
T:
1991 . HAVE BEEN SELECTED OVER THE SURVEY AREA
The present work was planned to study the gross anatomy of the alimentary tract of
GAMAL HASAN ABDEL RAHMAN ASSIU
two birds with different feeding habits:thr granivorous collard dove,streptopelia
IBRAHIM ،
T:
2003 . roseogrisea and the omnivorous Japanese quail,Coturnix japonic
The present study aims to Studies on some parasites in some wildbirds in Qena
governorate. The present study deals with the helminth infections of some wild birds in
Qena governorate.One hundred and thirty seven of wild birds were examined during
Abd El-Latif,Mohey
Mohey El-Dien Zin Al-Abdien Abd
the present study for helminth parasites. These wild birds belong to 11 families which
El-Dien Zin Al-Abdien El-Latif ،
Qena : 2004 . include 14 different species.
DARLINGTON (1975) STATED THAT MOST FRESH WATER FISH SPECIES
KHALIL,SAMIA
COMPRISE ALLOTROPIC POPULATIONS, BETWEEN WHICH GENE FLOW IS
HUSSEIN
SAMIA HUSSEIN MOHAMAD
ASWA
EITHER LACKING OR OCCURS ONLY AS ARESULT OF ACCIDENT THROUGH
MOHAMAD
KHALIL ،
N:
1994 . UNUSUAL,UNPREDICTABLE AND MOSTLY NON-BIOLOGICAL PHENOMENA.

WASEF,TALAAT
SHAKER
Hassneen,Khaled
Saber Ahmed

Awad Alla,Eatemad
Ahmed

Saud Ayob Saleh Bin Anooz ,

the aime of this work is to synthesize new pyridine and condensed pyrimidine
2006 heterocycles which may posses certain pharmacological activity
Sohag
Studies on the structure of nuclear systems are performed, which are based on
Khaled Saber Ahmed Hassneen K :
2004 . realistic nucleon-nucleon interaction.
The present work was performed to study the protective effect of melatonin as an
antioxidant on the 2-nitropropance-induced oxidatve stress and morphological
changes of male albino rat . In this study, the mitotic index of the liver
parenchyma(hepatocytes),the oxidized lipids of the liver,kidney and lung
Aswan
homogenates,and the morphological changes of the liver,kidney,lung,small
Eatemad Ahmed Awad Alla ،
:
2004 . intestine,and testies were examined.
,TALAAT SHAKER WASEF

1726

9406352

1727

9406391

1728

9406399

1729

HAMDY MAHMOUD AHMED
HASSANEIN HAMADA ،

ASSIU
THE PRESENT STUDY WAS AIMED TO DETERMINE THE TOXICITY OF THE
T:
1991 . ORGANOPHOSPHATE PESTICIDE

9406430

AMMAR,KHALAF
NOUR ABD ELWAHED

9406433

PHYSIOLOGICAL STUDIES ON SOME NILE
FISHES /

AHMED,MOHAMME
D BASSAM AL-SAID MOHAMMED BASSAM AL-SAID
AL-SALAHY
AL-SALAHY AHMED ،

Biological and taxonomic studies on some fish
species of the genus lethrinus (Family
lethrinidae)from abramis (family
cyprinidae)from the baltic drainage /
THE STRUCTURE OF SOME ARSENICBASED CHACOGENIDE GLASSES /

Harabawy,Ahmed
Sayed Ahmed
ABD-ELHADY,ABDELSALAM FOAD

Ahmed Sayed Ahmed Harabawy ،
ABD-ELSALAM FOAD ABDELHADY ,

ALI , MAHMOUD
HASABALLAH
MAHMOUD

MAHMOUD HASABALLAH
MAHMOUD ALI

RADWAN,FAISAL
FAHMY YASSIEN

FAISAL FAHMY YASSIEN
RADWAN ،

Sayed,Mohammed
Farag

Mohammed Farag Sayed ،

ALI , MOHAMMED
EL-SOGHYER
ATETO

MOHAMMED EL-SOGHYER
ATETO ALI

QENA

SHAWKY,NAHED
AHMED

NAHED AHMED SHAWKY ،

ASSIU
The present study includes studies on the post-cranical myology of some Egyptian
T:
1983 . Lizards with Aspecial Empasis on functional,Morphological and Taxononic Aspects

MOHAMED , NAIMA
MOHAMED

NAIMA MOHAMED MOHAMED

ASWA
N

9406404

1734

SAWSAN MOHAMMED ABOUELMAGD

LEUKAEMIA IS THE MOST COMMON TYPE OF CHILDHOOD CANCER.ALL IS
1998 ACCOUNTING FOR ALMOST MORE THAN 80 PERCENT OF CASE.
The present study aims to Cyogenetic studies of some species of mammals of Upper
Egypt.
A total of vtwenty species of mammals representing five different orders (Artiodactyla ,
perissodactyal,lagomorpha rodentia and insectivora) were morphologically and
Qena : 2003 . cytogentically studied.
ECOLOGICAL STUDIES ON THE WHITE ANT PSAMMOTERMES HYBOSTOMA
DESNEUX AND IT IS ASSOCIATED ARTHROPODS TOOK THE ATTENTION OF
QENA
2006 AUTHORS AS ARESULT OF THEIR ECONOMIC IMPORTANCE

STUDY ON HELMINTH PARASITTES OF
MAN IN SOHAG GOVERNORATE WITH
SPECIAL REFERENCE TO
SCHISTOSAOMIASIS /

1731

1735

9406438

1736

9406447

1737

9406451

1738

9406456

1739

9406491

REDUCING THE ENCODING TIME OF
FRACTAL IMAGE COMPRESSION
BIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL
COMPARATIVE STUDIES ON SOME
VENOMOUS ANIMALS OF THE RED SEA
AND ATLANTIC OCEAN /

Ahmed,Nagat Abdly
Darder
ABOU-ELMAGD ,
SAWSAN
MOHAMMED

SOHA
G

9406429

9406401

9406402

1733

BAKR , MOHAMMAD
MAHMOUD
MOHAMMAD MAHMOUD BAKR

Cyogenetic studies of some species of
mammals of Upper Egypt /
ECOLOGICAL STUDIES ON TERMITES
(ISOPTERA)AND ASSOCIATED
ARTHROPODS IN QENA
BIOLOGICAL STDIES ON THE EFFECT OF
SOME WATER POLLUTANTS
‖INSECTICIDES‖ ON FRESH WATER
FISH(GAMBUSIA AFFINIS) /
SEROLOGICAL,HEMATOLOGICAL AND
BIOCHEMICAL STUDIES ON BRADYKININ
POTENTIATING FACTOR ISOLATED FROM
SCORPION VENOM /
Preparation and Characterization of Three
Modification of TI-S Semi-conducting
System(TIS,TI2S and TI4S3)
COMPARATIVE STUDIES ON SOME
LARVAL STAGES OF SCHISTOSOMES AND
INTERMEDIA HOSTS COLLECTED FROM
TAIZ,YEMEN and ASSIUT,EGYPT /

1730

1732

THE CLINICAL SIGNIFICANCE OF CD34
EXPRESSION IN CHILDHOOD ACUTE
LYMPHOBLASTIC LEUKAEMIA=

HAMADA,HAMDY
MAHMOUD AHMED
HASSANEIN

Nagat Abdly Darder Ahmed ،

SALMAN,MUHAMMA MUHAMMAD MAHMOUD ALI
D MAHMOUD ALI
SALMAN ،

AIN
Results of the present studies may significantly contribute to the identification of
SHAM
optimal condition for intervention after accidental irradiation or radiotherapy to
S:
2002 . accelerate recovery of immune system and to reduce irradiation-induces morbidity

Mohammed,Badr
Mohammed Ali

Badr Mohammed Ali Mohammed :

Aswan
Thallium chalcogenides recieved a great deal of attention due to their optical and
:
2004 . electrical properties in view of possible optoelectronic device applications.

ALTAJ,MOHAMMED
ABDO AHMED

MOHAMMED ABDO AHMED ALTAJ ،

This study includes the ecological,morphological,anatomic,electrophoretic,biological
ASSIU
and parasitological investigations of schistosome imtermediate hosts in Taiz-Yemen
T:
2002 . and Assiut-Egypt

KHALAF NOUR ABD EL-WAHED
AMMAR ،

1740

9406493

1741

9406494

1742

9406502

Physiological studies of some natural Effectors
on Ca2+ regulation of cardiac muscle /
THE FLUCTUATIONS IN ATOMIC
VARIABLES OF THE GENERAL JAYNESCUMMINGS MODEL WITH AN ADDITIONAL
KERR- LIKE MEDIUM=
STUDIES ON THE POST-CRANIAL
MYOLOGY OF SOME EGYPTIAN LIZARDS
WITH A SPECIAL EMPHASIS ON
FUNCTIONAL,MORPHOLOGICAL AND
TAXONONIC ASPECTS /
ON CAUCHY PROBLEM FOR SOME
SPECIAL SYSTEMS OF PARTIAL
DIFERENTIAL EQUATIONS

1743

9406525

BIOLOGICAL STUDIES ON SOME MARINE
VENOMOUS ANIMALS AND THE
PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF THEIR
VENOMS ON THE LIVING CELLS /

YASSIEN,FAISAL
FAHMY

FAISAL FAHMY YASSIEN ،

1744

9406532

Effect of dietary lipids on thyroid hormones
metabolism in the Albino RAT /

ibrahim,Mahmoud
salim

Mahmoud salim ibrahim ،

ASSIU
T:
1992 .

ASSUI
T:
1986 .

Assiut
:
2002 .
Qena : 2004 .

QENA

2003

THE PRESENT WORK WAS CONCERNED WITH HELMINTH PAASITES
AFFECTING DIFFERENT AGE GROUPS IN SOHAG GOVERNORATE.SPECIAL
REFERENCE WAS OFFERED TO STUDY THE PROBLEM OF SCHISTOSOMIASIS
THE FIELD OF STUDY WAS THE ENDEMIC DISEASES HOSPITAL IN SOHAG
GOVERNORATE ,WHERE 16857 OUT AND INPATIENTS WERE EXAMINED
THE PRESENT STUDY AIMED TO ASSESS THE EFFECT OF SEASONAL
VARIATIONS ON THE CHEMICAL COMPONENTS OF THE MUSCLES OF THREE
NILE FISH SPECIES AS WELL AS,THE WEIGHT COMPOSITION OF THE SAME
FISH.THE NILE FISHES;NAMELY :TILAPIA NILOTICA,CLARIAS LAZERA AND
SYNODONTIS SCHALL WERE SELECTED FOR THE STUDY.
The present study aims to Biological and taxonomic studies on some fish species of
the genus lethrinus (Family lethrinidae)from abramis (family cyprinidae)from the baltic
drainage.
The Red Sea is characteriezed by a rich and highly diversified fauna and flora.In
sppite of presence of a large variety of bony fishes living in and around the coral reefs
in the Red Sea,so far ,little is known about the boilogy of these fishes.
An adequate undestanding of the structure of amorphous solids must be a basis
requirement for progress in the present century.
IN THIS THESIS A LOSSY STILL-IMAGE COMPRESSION TECHNIQUE, FRACTAL
IMAGE COMPRESSION IS PRESENTED.THE MOST SIGNIFICANT ADVANTAGES
CLAIMED ARE HIGH RECONSTRUCTION QUALITY AT LOW CODING RATES
,RAPID DECODING,

SOHA
The present study includes: biological and biochemical comparative studies on some
G:
2000 . venomous animals of the Red Sea and Atlantic Ocean
The present study aimed to Physiological studies of some natural Effectors on Ca2+
regulation of cardiac muscle.
It is well known that contraction is triggered by an increase in free sarcoplamic
Assiut
:
1989 . calcium concentration serval times over the threshold value.
IN THIS THESIS,WE INVESTIGATE THE PHENOMENON OF THE FLUCTUTIONS
IN ATOMIC VARIABLES FOR A GENERALIZED JAYNES-CUMMINGS MODEL IN
1997 THE PRESENCE OF KERR-LIKE MEDIUM WITH ATWO-LEVEL ATOM,

PARTIAL DIFFERANTIAL EQUATION PLAY AN IMPORTANT PART IN THE
2004 INVESTIGATION OF PURE MATHEMATICS AND PHYSICAL PHENOMENA
THE PRESENT STUDY CONCERNS WITH THREE DIFFERENT SPECIES OF
JELLYFISHES (COELENTERATA : SCYPHOZOA) THAT INHABITING THE RED
SEA. THE SPECIMENS WERE COLLECTED FROM TWO ALONG THE EGYPTIAN
SOHA
SIDE ;THE FIRST AT 64 KM NORTH AND SECOND AT 54 KM SOUTH OF QUSIER
G:
1995 . CITY
The present study aimed to Effect of dietary lipids on thyroid hormones metabolism in
the Albino RAT.
Assiut
:
1987 .
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Effect of dietary lipids on thyroid hormones
metabolism in the Albino RAT /
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9406534

SYNTHESIS AND STUDIES OF SOME
HETEROCYCLIC COMPOUNDS=

ibrahim,Mahmoud
salim
Mahmoud salim ibrahim ،
KHALAFALLA
,MOHAMED ALAA
MOHAMED ALAA EL-DEEN
EL-DEEN MAHFOUZ MAHFOUZ KHALAFALLA
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9406542

BIOLOGICAL STUDIES ON MORMYRID
FISHES OF THE HIGH DAM RESERVOIR /

ALY,ABDEL-LATIF
MOHAMOUD
AHMED,ABDEL
NASSER AHMED
HUSSIEN
SHEHA ELDIN,MOHAMED
MOHAMADY

1747

9406544

1748

9406547

STUDIES ON FASCIOLIASIS IN QENA
UPPER EGYPT /
GEOLOGICAL STUDIES AND PETROLEUM
POTENTIAL OF EASTERN QATTARA
DEPRESSION,WESTERN DESERT,EGYPT

9406549

TAXONOMIC STUDIES ON SOME NILE
MORMYIFORM FISHES /

1750

9406551

BIOLOGICAL STUDIES ON DOSINIA
RADIATA (MOLLUSCA:BIVALVIA) LIVES IN
THE EGYPTIAN WATER /

1751

9406552

1752

9406555

1749

1753

9406557

UL TRASONOGRAPHY OF SMALL JOINTS
IN RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS
‖TAXONOMICAL AND ECOLOGICAL
STUDIES ON FRESHWATER FLEAS
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ON THE HAA GERUP THNSOR PRODUCT
OBSERVATIONAL STUDY ON DIFFERENT
TYPES OF MOSQUITOES IN SOHAG
GROWTH AND SOME METAOLIC
ACTIVITIES OF FRESH WATER ALGAE
UNDUR VARIABLE TREATMENTS
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BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL STUDIES
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ABDEL-LATIF MOHAMOUD ALI ،

Cotton seed oil is one of the most important edible oils in Egypt followed by corn
oil.These two oils represent the major sources of the hydrogenated edible fats in the
Assiut
:
1987 . Egyptain market.

EL MURSI ,
MOHAMED EL
MURSI MOHAMED
HASSAN , FATEN
ABU EL-MAGD
GALAL,HAMDY
RAMADAN
MOHAMED

PYRAZOLES AND THEIR SUBSTITUTED DERIVATIVES ARE INTERESTING AS
1997 POTENTIAL PHARMACEUTICALS,AND INTERMEDIATES IN DYE INDUSTRY.
FAMILY MORMYRIDAE IS REPRESENTED IN LAKE NASSER BY TOW GENUS
AND 3 SPECIES,VIZ.MORMYROPS ANQUILLOIDES,MORMYRUS CASCHIVE L
AND MORMYRUS KANNUME FORSK THE PRESENT WORK DEALS THE
1993 . BIOLOGY OF THE LAST SPECIES THE RESULTES ARE SUMMARIZED
FASCIOLIASIS IS WORLDWIDE PROBLEM CAUSED BY THE LIVER
FLUKE,MAINLY FASCIOLA HEPATICA AND FASCIOLA GIGANTICA.IT IS
ESSENTIALLY A SERIOUS DISEASE OF HERBIVOROUS ANIMALS,WHILE HUMAN
1996 . INFECTION USED TO OCCUR ACCIDENTLY
THE PRESENT WORK DEALS WITH THE GEOLOGICAL STAUDIES AND
PETROLEUM POTENTIL OF EASTERN QATTARA DEPRESSION, WESTERN
1996 DESERT, EGYPT
In the present investigation certain morphometric,ostemetric and meristic characters of
three Nile fish popluations were studies.These populations includes M.KANNUME and
M.CASCHIVE of Lake Nasser at Aswan and M.KANNUME of the main course of the
1987 Nile at Assiut
THE PRESENT STUDY DEALS WITH THE INFUNAL MUSSEL DOSINIA RADIATA
REEVE,1850 IT IS WIDELY DISTRIBUTED ALONG THE RED SEA COAST AND
SUEZ CANAL AND OFTEN FOUND BURIED UNDER THE SAND IN THE
1993 . INTERTIDAL ZONE
RHEUMATOID ARTHRITIS IS A CHRONIC INFLAMMATORY DISEASE THAT CAN
AFFECT VARIUS ORGANS BUT MAINLY INVOLVES THE SYNOVIL TISSUE AOF
DIARTHROIDAL JOINTS PREDOMINANTLY THE SMALL JOINTS OF DISTAL
2004 EXTREMITIES IN SYMMETRIC DISTRIBUTION

Qena : 1995 . The cladoceran species constitute an important group of crustacean zooplankton.
A TOTAL OF SIXTEEN SPECIES OF ARTHROPODS REPRESENTATING TWO
ORDERS OF EACH OF CLASS HEXAPODA AND CLASS ARACHNIDA WERE
MORPHOLOGICALLY AND CYTOGENETICALLY STUDIED .THE RESULTS OF THE
CHROMOSOMAL ANALYSIS WERE COMPARED WITH THOSE OBTAINED FROM
QENA
THE CLASSICAL METHODS IN TAXONOMY USING
:
1995 . ECOLOGICAL,MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL CHARACTERS ALONE.

FATEN ABU EL-MAGD HASSAN

SOHA
G
SOHA
G

The present work deals with parasitic protozoa infecting the international organs of
the catfish Claria in Assiut. It also deals with the impact of these parasites on the
1998 infected tissues.
INTHIS THESIS,WE STUDY THE HAAGERUP TENSOR PRODUCT OF OPERATOR
ALGEBRAS.
WE CONSIDER SOME FACTS CONCERNING THE CENTRAL HAAGERUP
2005 PRODUCT OF THE MULTIPLIER ALGEBRA
SURVEY FOR DIFFERENT TYPES OF MOSQUITO LARVAE FOUND IN
2005 DIFFERENT WATER COLLECTIONSIN SOHAG GOVERNORATE

HAMDY RAMADAN MOHAME
DGALAL

Qena

1998

SHADIA MUSTAFA BAKRY ،

DIFFERENT STAGES OF CULEX PIPIENS L.MOSQUITO WERE COLLECTED
FROM SMALL PONDS IN DANDARA(QENA)ASTANDARD COLONY OF THIS
QENA
MOSQUITO HAS BEEN MAINTAINED IN THE LABORATORY CONDITIONS FOR
:
1999 . NEARLY THREE YEARS,THIS COLONY USED IN THE PRESENT WORK

Aziza Marwan Ahmed Marwan ,

MOHAMED EL MURSI
MOHAMED EL MURSI

ATOTAL OF TWENTY SPECIES OF PARASITES REPRESENTING EIGHT ORDERS
QENA
OF EACH OF CLASS TREMATODA,CESTODA NEMATODA INSECTA AND
:
2001 . ARACHNIDA WERE MORPHOLOGICALLY AND CYTOGENETICALLY STUDIED
IT IS KNOWN THAT,NARCOTIC ADDICTION HAVE BECOME ASERIOUS
ASWA
INTERNATIONAL PROBLEM DEEPLY AFFECTING THE WORLD-WIDE
EATEMAD AHMED AWAD ALLA ، N :
2001 . COMMUNITIES FROM THE HEALTH,SOCIAL AND ECONOMIC POINTS OF VIEW
GAMAL MAHMOUD YOUSIF
ISMAIL ،
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PHYSICAL PROPERTIES OF SOME MULTI
COMPONENT OXIDE GLASSES /

EL-AGWANY,EHAB
MOUSTAFA

9406682

BIOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL
STUDIES ON THE EFFECT OF SOME MY
COTOXINS ON SPODOPTERA LITTORALIS
(BOISD) (LEPIDOPTERA:NOCTUIDAE) /

Sadek,Medhat Moried Medhat Moried Sadek ،

EHAB MOUSTAFA EL-EGWANY,

nearly,at the and of the last century an important scientific and technical revolution in
the field of manu facturing apparatuses and techniques was appeared.this was based
ASWA
already on both the advances in the study of electronic cireuits and the scientific
N:
2002 . prigress in the field of studying new materilas specially amorphous and glass solids.
FUGI AS MICROBIAL INSECTICIDES PLAY AMAJOR ROLE IN THE CONTROL OF
MANY ECONOMIC INSECT PESTS. DURING THE PAST FEW
DECADES,ANUMBER OF FUNGI SPECIES HAVE BEEN RECOGNIZED AS
PROMISING BIOCONTROL AGENTS(FERRON,1985,HAJEK AND
LEGER,1994).THERE ARE OVER 700 DESCRIBED SPECIES OF
ENTOMOPATHOGENIC FUNGI GROUPEDIN APPROXIMATELY 100 GENERA
assuit : 1995 . (GOTTEL ET AL , 1990).
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STRUCTURAL,ELECTRICAL AND
SPECTROSCOPIC STUDIES ON
POTASSIUM TETRACHLOROZINCATE(K2
ZNCL4)SINGLE CRYS TALS /
BIOLOGICAL STUDIES ON SOME AQUATIC
PARASITICMITES /
BIOLOGICAL,GENETICAL AND TAXONOMIC
STUDIES ON SOME TILAPIINE SPECIES OF
UPPER EGYPT /
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Ahmed

Somaia Ahmed Ramadan ،
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ECOLOGICAL STUDIES ON SOME AQUATIC OSMAN,KHALID
DIPETRA AROUND QENA CITY /
SAID MOHAMED

KHALID SAID MOHAMED
OSMAN ،

9406788

FINDINGS AND COMPLICATIONS OF
DIAGNOSTIC LAPAROSCOPY IN INFERTILE TAMMAM, ABDELWOMEN IN SOHAG CITY
AZIZ EZZ ELDEIN

Abdel-aziz ezz eldein tammam

A MAJOR GOAL OF ECOLOGY IS TO UNDERSTAND HOW ECOSYSTEM
COMPONENTS INTERACT.THE AQUATIC DIPTEROUS INSECTS OFTEN OCCUPY
AN IMPORTANT POSITION IN THE TROPHIC DYNAMICS OF FRESHWATER
QENA
ECOSYSTEMS OWING TO THEIR NUMERICAL ABUNDANCE AND ROLE IN
:
1994 . RECYCLING NUTRIENTS IN THE SEDIMENTS AND THE FRESHWATER
THIS STUDY CONDUCTED AIMING AT:TO SURVERY LAPAROSCOPIC FINDINGS
IN INFERTILE PATIENTS IN OUR LOCALITY
CORRELATE THESE FINDING WITH THOSE OF HYSTROSALPINGOGRAPHY
sohag:
2001 AND GLUTERALDYDE SERUM GELIFICATION TEST

AMR MOHAMMED ABDEL
RADWAN

sohag

Sayed mahmoud abdellah

Qena:
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ON THE STABILITY NOTIONS OF
PARAMETRIC NONLINEAR PROGRAMMING ABDEL RADWAN ,
PROBLMS AND THEIR APPLICATIONS
AMR MOHAMMED
ABDELLAH, SAYED
ON FUZZY TOPOLOGICAL SPACES
MAHMOUD
STUDIES ON SOME PROTOZOAN BLOOD
PARASITES OF SOME BIRDS IN QENA
HASSAN, AMAL
GOVERNORATE WITH SPECIAL
ABBAS ABDELREFERENCE TO MALARIAL PARASITES
RAHMAN
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SYNTHESIS AND REACTIONS OF SOME
NEW PYRIDINETHIONE AND
DIHYDROPYRIDINETHIONE DERIVATIVES
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epidemiological aspects and management
strategies of overian tumors in sohag city :a
hospital based study.
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BIOCHEMICAL AND PHYSIOLOGICAL
SALEM,WESSAM
STUDIES ON SOME FRANKIA STRAINS AND MOHAMED ALI
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MAHMOUD
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STUDIES ON CERTAIN PARASITES OF
SOME FISHES FROM THE RED SEA
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numerous materials with the general formal A2 BX4,WHERE A AND B ARE CATIONS
AND X IS ANANION,ARE IS OMORPHOUS WITH THE(B-K2 SO4)SPACE GROUP
PNAM AT HIGH TEMPERATURES)OUR WORK ON K2
ASSIU
ZNCL4,ABBREVIATED(KTZC,)IS APART OF INVESTIGATIONS OF THE
T:
2002 . PROPERTIES OF THE TYPE A2 BX4 FERROELECTRIC FAMILY.
THE PRESENT INVESTIGATION DEALS WITH MITS HAVING PARASITIC
sohag
ASSOCIATION WITH THE AQUATIC ANIMAL HOSTS,EITHER MARINE OR
:
1995 . FRESHWATER.
THE TILAPIINE FISHES HAVE BECOME IMPORTANT SPECIES TROPICAL
QENA
AQUACULTURE,TILAPIINES CAN BE OLASSIFIED INTO SEVENTY DIFFERENT
:
2003 . SPECIES THAT LIVE IN AWIDE RANGE OF AQUATIC ENVIRONMENTS

EXPERIMENTAL STUDIES ON SOME
TRANSPORT PROPERTIES OF BI2-XINXSE3
GEOLOGY AND HYDROCARBON HABITAT
OF UPPER CRETACEOUS SEDIMENTS(ABU
ROASH FORMATION) OF THE SWS FIELD,
ABU SENNAN AREA, WESTERN
DESERT,EGYPT
EARLY RESULTS OF CLOSED DISPLACED
SUPRA CONDYLAR FRACTURES OF THE
HUMERUS IN CHILDREN TREATED BY
CLOSED REDUCTION AND
PERCUTANEOUS PINNING=

Amal abbas abdel-rahman hassan Assuit:

OMAR, AHMED
MOHAMMAD ABOU- AHMED MOHAMMAD ABOUBARK
BARK OMAR

Aswan

THESIS AIM TO STUDY PARAMETRIC NONLINEAR PROGRAMMING AND THEIR
2005 APPLICATION
WE CONSIDER THE BASIC CONCEPTS OF FUZZY SETS AND FUZZY
1988 TOPOLOGIES ALSO THIS INTRODUCTORY CHAPTER IS CONSIDERED

1998

2001

2003

WESSAM MOHAMED ALI
MAHMOUD SALEM

Qena

2002

QENA

1998

Aswan

THE PRESENT WORK AIMS TO STUDY SOME PHYSICAL TRASPORT PROPERTIES NAMELY,D.C.ELECTRICAL CONDCUTIVITY, THERMOELECTRIC POWER
(SEEBECK COEFFICIENT) AND THERMAL PROPERTIES (THERMAL
1997 DIFFUSIVITY,HEAT CAPACITY AND THERMAL CONDUCTIVITY ) OF THE SYSTEM

MOHAMED MOHAMED HUSSEIN
BADR
Aswan

THE PRESENT WORK DEALS WITH STRATIGRAPHIC SETTING AND
HYDROCARBON POTENTIAL OF UPPER CRETACEOUS ABU ROASH
FORMATION IN SWS-FIELD OF ABU SENNAN AREA, NORTH WESTERN DESERT
2002 OF EGYPT
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9408960

THE ROLE OF FIBREOPTIC
BRONCHOSCOPY AND INDUCED SPUTUM
IN THE DIAGNOSIS OF LUNG CANCER=
STUDIES ON THE RECENT SEDIMENTARY
ENVIRONMENTS AND THE BENTHIC
FORAMINIFERA IN THE INTERTIDAL ZONE
OF THE AREA BETWEEN GEMSIIA AND
MARSA ALAM RED ESA EGYPT
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GEOLOGICAL STUDIES OF THE BASEMENT
ROCKS-SEDIMENTARY COVER CONTACT
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BEIZAH EASTERN DESERT EGYPT
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THE PRESENT WORK IS CONDUCTED TO STUDY THE BLOOD PARASITES OF
SOME BIRDS IN QENA GOVERNORATE WITH SPECIAL REFERENES TO
MALARIAL PARASITES IN WILD BIRDS
THE EARLY DISCOVERY OF THE BIOLOGICAL EFFECTS OF 3-CYANO PYRIDINE-2 (IH)-THIONE AND THIENO(2,3-B)PYRIDINE DERIVATIVES
ENCOURAGED US TO STUDY THE SYNTHESIS AND CHEMISTRY OF SOME ITS
DERIVATIVES AS WHICH MAY BE HAVE BIOLOGICAL ACTIVITY
this is a descriptive study that was conducted on a total of 838 patients:212 patients
with overian cancer, 124patients were admitted to sohag city hospital (sohag
university hospita, sohag education hospital, sohag genral hospital and sohag center
institute) during the period from october1999 to april 2002 and followed up
prospictively.
EXPERIMENTS TO DETERMINE THE MOST FAVORABLE CULTURAL CONDITION
FOR GROWING OF DIFFERENT FRANKIA STRAINS WERE CONDUCTED IN TWO
DIFFERENT MEDIUM, BUCT AND BAP AT 28C AND 35C, WITH DIFFERENT
SUPPLEMENTS
DURING THIS WORK 216 FISHES BELONGING TO 8FAMILIES AND 10 GENERA
WERE COLLECTED AND EXAMINED DURING THE DIFFERENT SEASONS OF
1995-1996

sohag

MOHAMED ABD EL-WAHAB؛
MOHAMED AHMED supervised
-M.M ARIF, A.M MANSOUR EL
,HAZEM ALY NOUR,DIN Qena:

Qena:

THIS WORK WAS PLANNED TO STUDY THE RESULTS OF TREATMENT OF
DISPLACED SUPRACONDYLAR FRACTURES OF THE HUMERUS IN CHILDREN
BY CLOSED REDUCTION AND PERCUTANEOUS KIRSHNER WIRES FIXATION
2000 UNDER RADIOGRAPHIC CONTROL.
THEPRESENT STUDY WAS PROSPECTIVELY DESIGNED AND CONDUCTED
DURING THE PERIOD FORM SEPTEMBER 1996 TO MARCH 1998 TO EVALUATE
THE RELATIVE DIAGNOSTICRATE OF SPONTANEOUSLY EXPECTORATEED
1998 SPUTUM,

THE PRESENT INVESTIGATION GIVE A DETAILED ACCOUNT ON THE RECENT
SEDIMENTS OF THE BEACH AND INTERTIDAL ZONE OF THE AREA BETWEEN
1996 GEMSHA AND MARSA ALAM ON THE RED SEA COAST OF EGYPT
THE PRESENT THESIS CONCERNED WITH THE STUDY OF GEOLOGY OF THE
CONTACT ZONE BETWEEN THE BASEMENT AND NUBIAN SANDSTONES THE
CONTACT ZONE WITHIN THE STUDIED AREA IS THE MOST FAVOURRABLE
PLACE IN THE EASTERN DESERT WHERE VOLCANIC ROCKS OCCUR ALONG
2001 THE CONTACT WITH MORE OR LESS WELL PRESERVED WEATHERING CRUST
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THISwork presents an experimental study concerning the flexural efficiency of some
different repiring system for the reinforced concrete slabs,which have the extreme
2005 conditions of the corrosion process.
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AUTORADIOGRAPHIC IDENTIFICATION OF
CORTICOTROPIN-RELEASING HORMONE
AND INTERLEUKIN-1B RECEPTORS IN
LYMPH NODE,SPLEEN AND PAWTISSUE
OF RAT /
ROLE OF SEED STRUCTURE IN THE
TAXONOMY OF FLOWRING PLANTS
REPRESENTED IN THE FLORA OF
EGYPT=دور البذرة فى تصنٌؾ النباتات الزهرٌة الممثلة فى
فلورة مصر
GEOLPHYSICAL STUDIES OF THE AREA
FROM SOUTH BENI-SUEF TO BENI-MAZAR
WESTERN DESERT EGYPT

1786

ahmed mahmoud abduilah

throughout this work,experimental studies on structual and transport properties of bulk
samples of highly oriented ceramic superconductors based on bismuth have been
1995 prepared.
BRONCHIAL ASTMA IS A SERIOUS HEALTH PROBLEM. THIS AIRWAY DISEASE
THAT CAN BE SEVERE AND SOMETIMES FATAL,AFFECTS PEOPLE OF ALL
AGES IN COUNTRIES THROUGHOUT THE WORLD AND ITS PREVALENCE IS
INCREASING EVERYWHERE.ASTHMA IS A SIGNIFICANT BURDEN TODAY NOT
ONLY IN TERM OF HEALTH CARE COSTS BUT ALSO OF LOST PRODUCTIVITY
sohag
2006 AND REDUCES PARTICIPATION IN FAMILY LIFE.
AIM OF THE EEVIEW IS TO FOCUS ON GENERAL INDICATIONS OF BONE
MARROW TRANSPLANTATION PREPARATORY CONDITIONING REGIMEN
Aswan
1996 TECHNICAL PROCEDURES
IN THE PRESENT WORK RECEPTOR AUTHORADIOGRAPHY ON SIDE MOUNTED
TISSUE SECTIONS WAS USED:A-TO DETERMINE THE PRESENCES OF CRH
AND IL-1B BINDING SITES IN THE POPLITEAL LYMPHNODES, SP;EEN AND
SUBCUTANEOUS PAW TISSUE OF NORMAL RAT .
B-TOSTUDY THE EFFECT OF FREUNDS COMPLETE A DJUNVANT-INDUCES
qena : 1995 . INFLAMMATION OF THE RAT HINDPAW ON THESE ON BINDING SITES.

Mousa,Shaaban
Abdelwahab

Shaaban Abdelwahab Mousa ،

HUSSEINE,SOHAIR
THABET HAMED

SOHAIR THABET HAMED
HUSSEINE

Qena

FATHY ASHOUR KAMEL

Aswan

Mohamed saber mohamed elanany sohag:

MOHAMED ALI ESMAIL

SOHA
G

MITRAL AND AORTIC VALVE REPLACMENT
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EISA,KARAM
TECHNIQUES AND RESULTS.
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HAEMATOLOGICAL DISORDERS
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SOME PHYSIOLOGICAL STUDIES ON THE
EFFECT OF SOME INSCECTICIDES ON THE El-shater,AbdelSERUM AND TISSUES OF TWO SPECIES
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ROLE OF SPERM FUNCTION TESTS IN THE MOHAMMED
EVALUATION OF MALE INFERTILITY
IBRAHIM
ANALYTICAL AND ENVIRONMENTAL
STUDIES ON TRACE EL EMENTS IN SOME
PLANTS AND SOIL EXISTING IN AREAS
SURROUNDING SOME FIRMS USING HPLC
AND AAS ANALYSES.
PREPARATION OF ONE SEMICONDUCTOR
COMPOUND FROM BINARY SYSTEM AND
INVESTIGATION ITS PHYSICAL
PROPERTIES=

Abdel-raheem Aly Abdel-hamid El- CAIRO
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Fayez mohamed mohamed eissa

Aswan
:

HASSAN MOHAMMED IBRAHIM
ALI

Aswan

the aime of the present study is to use the macro-and micromorphological attributes of
seeds of taxa under study to show its taxinomic importance in the process of
2006 differentiation and identification
THE RESULTS OF THE TECTONIC TREND ANALYSIS SHOWED THAT THE
STUDY AREA WAS AFFECTED BY THREE MAJOR TECTONIC TRENDS OF
1999 WHICH THE NW IS PROMINENT

1999 SOL-GEL-SILICA-ALUMINA-TITANIA-MIXED -OXIDES - CHARACTERIZATION
TEY NCLUDE ANKYLOSING SPONDYLITIS,RIETERS SYNDROME PSORIATIC
ARTTHITIS,INFLAMMATORY BOWEL DISEASE AS WEILS OTER CONDITIONS
SUCH AS BEHCETS S DISEASE AND WHIPPLES DISEASEAS WLL AS OTHER
2000 CONDITION SUCH AS BEHCET
THIS STUDY INCLUDED 60 PATIENTS WITH EITHER ISOLATED MITRAL OR
AORTIC VALVE DISEASE WHO WERE SUBJECTED TO SURGICAL
INTERFERENCE. REPAIR OR REPLACEMENT,AT THE CARDIOVASCULAR
DEPARTEMENT ,CENTER HOSPITALAIRE UNIVERSITAIRE
VAUDOIS(CHUV),LAUSANNE, SWITZERLAND IN THE PERIOD FORM THE FIRST
2002 OF SEPTEMBER , 2000 TILL THE END OF AUGUST ,2002.
THIS STUDY WAS UNDERTAKEN TO STUDY THE CHROMOSOMAL
ABNORMALITIES IN DIFFERENT HAEMATOLOGICAL DISORDERS BY THE
1998 CONVENTIONAL CYTOGENETIC METHODS
THE PRESENT WORK WAS THEREFORE CONDUCTED TO STUDY THE
EFFECTS OF SUBLETHAL DOSES OF TWO WIDELY USED INSECTICIDES,THE
CYPERMETHRIN (PYRETHROID) AND ACTELLIC (ORGANOPHOSPHORUS) ,ON
SERUM GLUCOSE LEVEL AND GLYCOGEN CONTENTS OF THE LIVER AND
SKELETAL MUSCLES IN BOTH PIGEON AND CHICKEN,AND TO FIND OUT
WHETHER THE CHANGES IN THESE PARAMETERS ARE CORRELATED WITH
1992 . INSULIN SECRETION OR NOT.
ٌستهدؾ هذا البحث تحضٌر اصباغ سٌانٌن جدٌدة ذات التزحزح الطٌفى الذوبانى وتحتوى على ثنابى حلقى متكاثؾ ؼٌر
،وقد اشتملت التحضٌرات على انواع جدٌدة من اصباغ السٌانٌن احادٌة.متجانس و بنز حلقى ثنابى متكاثؾ ؼٌر متجانس
ثبلثٌة مختلطة ورباعٌة-ثنابٌة، ثبلثٌة،ثنابٌة،ثبلثٌة مختلطة ورباعٌة المثٌن وذلك الن اصباغ السٌانٌن احادٌة- ثنابٌة،ثنابٌة
المثٌن لها العدٌد من التطبٌقات كمحسسات ضوبٌة فى مجال التصوٌر الفوتوؼرافى لبلقبلم الملونة وؼٌر الملونة واٌضا فى
2001
.صباؼة االنسجة
THE OBJECTIVE OF THIS STUDY WAS TO REVIEW THE LITERATURE ON
VARIOUS SPERM FUNCTION TESTS AND THEIR ROLE IN THE EVALUATION OF
2005 MALE INFERTILITY

TAHA,GHARIB M.H.A

THE PRESENT WORK DEALS WITH THE ESTIMATION OF TRACE ELEMENTS IN
SOME EGYPTION (SURROUNDING KIMA FIRM,ASWAN,EGYPT) AND AUSTRIAN
(SURROUNDING MNTANWERK, FIRM, BRIXLIGG,AUSTRIA) PLANTS AND SOIL
SAMPLES TO ASSEVERATE OR REFUSE THE POLLUTION PHENOMENA AND TO
1996 PRESENT UNPRECEDENTED MONITORING FOR THE AREAS UNDERSTUDY .

ALY , SAIWA SAID
AHMED

NOWADAYS SEMICONDUCTOR COMPOUNDS PLAY AN IMPORTANT ROLE IN
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT BECAUSE OF THEIR ATTRACTIVE
2002 CHARACTERISTICS.

SAIWA SAID AHMED ALY
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9410715
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9410788
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9410837
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9410875
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9410942
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9410945
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9410957
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9410966
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9410985

MONITORING OF SOME ENVIRONMENTAL
POLL UTANTS IN THE VICINITY OF THE
EGYPTIAN FERROALLOYS
COMPANY,EDFU.=الكشؾ عن بعض الملوثات
إدفو-البٌبٌةبالقرب من الشركة المصرٌة لسبابك الحدٌدٌة

Studies on the antomy and histology of the
brain of tilapia galilaea /
RENAL AND HEPATIC FUNCTIONS IN
SURGICAL PATIENTS AFTER
SEVOFLURANE OR ISOFLURANT
ANESTHESIA=

ASTUDY ON DIABETES MELLITUS IN
SOHAG GOVERNORATE
The use of genetic biomarkers for the
environmental risk assessmwent induced by
pollution /
Histophathological,histochemical and
physiological studies on the effect of
environmental pollution with the herbicide
Goal``on the Liver and Kideny of the Nill Bolti
Oreochromis niloticus in Sohag governorate /

HAMMAD , SEDDIK
HEYAMY HAMMAD

SEDDIK HEYAMY HAMMAD
HAMMAD

Attia,Mostafa Ahmed Mostafa Ahmed Attia ،

EL-KHIAT,HALA
HALA MAHMOUD HASHEM ELMAHMOUD HASHEM KHIAT

THE EARLY DISCOVERING OF THE POISONING INDUCED BY METALS AND
SUBCLINICAL CASES ARE MOST IMPORTANT THERE FOR THE AIM O OUR
STUDIES IS TO INVESTIGATE THE LEVELS OF LEAD,CADMIUM AND COBAIT IN
QENA
2005 DIFFERENT WATER SOURCES.
The present study aimed to Studies on the antomy and histology of the brain of tilapia
galilaea.
The study of the teleostean brain has attracted the attention of many investigators.Ito
(1970,1971a,1971,1973 and 1974) made extesive studies on some correlation centers
in the brain of some teleosts, such as the telenceohalon,optic tectum,torus
Assiut
:
1985 . longitudinalis,torus semicircularis and vagus lobe.
THISTUDY WAS CARRIED OUT AT SOHAG UNIVERSITY HOSPITAL BETWEEN
1999-2000.
SIXTY PATIENTS ASA CLASS 1&11WITH AGE RANGING BETWEEN (20-50
Sohag
2002 YEARS)AND

THE PRESENT STUDY WAS CARRIED OUT IN SOHAG CITY AND TWO
SURROUNDIG VILLAGES UNDER SUPERVISION OF THE DEPARTMENT OF
INTERNAL MEDICINE ,SOHAG FACULTY OF MEDICINE, SOUTH VALLEY
ABUEL-ELA,AHMAD
UNIVERSITY ,OVER A PERIOD OF 16 MONTHS BETWEEN JUNE 1997 TO
FAYEZ MOHAMED
AHMAD FAYEZ MOHAMED NAGI
OCTOBER 1998 TO STUDY THE EPIDEMIOLOGICAL PATTERN OF DM IN SOHAG
NAGI
ABUEL-ELA
Sohag
2000 GOVERNORATE AIMING TO SHARE IN COMPLETING THE MAP OF DM IN EGYPT.
The present study aimed to The use of genetic biomarkers for the environmental risk
assessmwent induced by pollution
Mohamed,Tito
Tito Naeem Youssif Habib
Sohag
Naeem Youssif Habib Mohamed ،
:
1998 . A fourth cleander area (El-Tarah) was selected bat the River Nill as a prisent lake

KHALED MOHAMED MOHAMED
TAIE

The present study deals with the histopathological,histochemical and physiological
changes as well as the expression of heat shock protein induced by the herbicide goal
Sohag
(with different concerntrations for various periods)in cartain organs of the fresh water
:
1999 . fish,the Nill Bolti(Oreochromis niloticus)
STUDIES ON THE STRUCTURE OF NUCLEAR SYSTEMS ARE
PERFORMED,WHICH ARE BASED ON REALISTIC NUCLEON-NUCLEAN
ٍِSoha
g
2004 INTERACTIONS.
PHOSPHATE ORES ANALYSIS LABORATORY, SIBAIYA AREA, ASWAN
GOVERNORATE.SCREEN ANALYSIS IS A SUCCESSFUL TECHNIQUE FOR
Aswan
1998 UPGRADING PHOSPHATE ORES AND IMPROVING THE P2 O5 CONTENT.

ABDEL- BASSET ABDOU
MOHAMAD BADAWY

sohag

Hassanein,Hamdy
Mahmoud Ahmed

Hamdy Mahmoud Ahmed
Hassanein ،

NUCLEAR STRUCTURE STUDIES WITH
REALISTIC NUCLEON-NUCLEAN FORCES=
‖HYDROMETALLURGICAL UPGRADING OF
(P2 O5)IN HIGH AND LOW GRADE
PHOSPHATE ORES OF SIBAIYA AREA‖=
COMPARATIVE STUDY BETWEEN EL
ECTROVAPORIZATION AND
TRANSURETHRAL RESECTION FOR
TREATMENT OF BENIGN PROSTAIC
HYPERPLASIA=

HASSANEEN,KHALE
D SABER AHMED
TAIE,KHALED
MOHAMED
MOHAMED

KHALED SABER AHMED
HASSANEEN

Surver and ecology of the mosquitoes with
emphasis on the relationships between filarisis
and culicids in Assiut governorate /
Studies on the systematic morphology of the
immature stages of certain Lepidopterous
families /
STUDY OF MECHANICAL AND
ELECTRONICAL PROPERTIES FOR
LIMITED-BORATE GLASS /
TAXONOMICAL AND ECOLOGICAL
STUDIES ON FRESHWATER OSTRACODS
AT QENA GOVERNORATE,UPPER EGYPT /
EFFECT OF ANATURAL BRADYKININ
POTENTIATOR ON CADMIUM TOXICITY
DURING EMBYOGENESIS OF WHITE RAT /

Khalil,Abdel-Aal
Abdel-Meguid Abdel- Abdel-Aal Abdel-Meguid AbdelAal
Aal Khalil ،

BADAWY,ABDELBASSET ABDOU
MOHAMAD

Shafi,Mostafa Hilmy
Aly
ALZOBAIR,SHAMS
ELDEN ABDEL
ALRASOUL
ABO-GABL,HEBA
MOHAMED
FANGARY

Mostafa Hilmy Aly Shafi ،

THE ULTIMATE ROLE OF VARIOUS ALTERNATIVE METHODS OF PERFORMING
2000 TURP REMAIN TO BE DETERMINED.
The aim of the present work is to study,on a quantitative basis,the seasonal and
monthly prevalence of the important species of family culcicidae in Assiut
governorate,as wll as their population densiteis,habits,biting rhythm,and the density of
assiut : 1983 . filarial disease in fixed areas.
The economic entologists were reared the adult to determine the species and
Assiut
describing,all the stages or the larval and adult stages as being those of economic
:
1987 . importance.

SHAMS ELDEN ABDEL
ALRASOULALZOBAIR,

ASSIU
T:
2004 .

OSTRACODA IS ACLASS OF THE SMALL CRUSTACEANS,WHICH LIVE IN
HEBA MOHAMED FANGARYABO- QENA
ADIVERSITY OF HABITATS INCLUDING
GABL ،
:
2003 . SEAS,OCEANS,RIVERS,LAKES,POOLS,PONDS AND HOT SPRINGS.
METALS ARE OMNIPRESENT IN THE ENVIRONMENT,OCCURRING IN VARYING
MOHAMED,AMIN
AMIN ABDOU SELEEM
QENA
CONCENTRATIONS IN AIR,BED ROCK,SOIL,WATER AND ALL BIOLOGICAL
ABDOU SELEEM
MOHAMED ،
:
1999 . MATTERS
AIM OF WORK TO DETERMINE THE ACCURACY OF ENDORECTAL
PREOPERATIVE STAGING OF RECTAL
ALI, MOHAMED
ULTRASONOGRAPHY IN THE STAGING OF RECTAL CARCINOMAS CONTAINED
CANCER BY ENDORECTAL SONOGRAPHY MAHMOUD
Mohamed mahmoud ali
sohag:
2002 TO THE RECTAL WALL
SUM RULES ELECTROMAGNTIC INTERACTIONS MESON PRODUCTION
THE GERASIMOV-DRELL-HEARM SUM
EL-ZOHRY,
PHOTOPRODUCTION REACTION POLARIZATION PHENOMENA IN REACTION
RULE FOR THE NUCLEON
MOHAMED AHMED Mohamed ahmed el- zohry
sohag:
2004 SPIN ASYMMETRY POLARIZED BEAMS POLARIZED TRAGET
PHYTOCHEMICAL STUDIES OF SOME
THE PRESENT STUDY WAS CONDUCTED WITH THE PRIMARY OBJECTIVE OF
EGYPTIAN PLANTS BELONGING TO
EL-BAGA, NARIMAN
Aswan
FURTHER SEARCHING OF NATURALLY OCCURING SUBSTANCES ON SOME
LEGUMINOUS AND MORACEOUS FAMILIES YOUSSIF M
Nariman youssif m. el- baga
:
1999 EGYPTION PLANTIAN PLANTS RELATED TO LEGUMINOUS AND MORACEOUS
IT IS DETERMINE THE HEPATOTOXIC EFFECTS OF ANTIUBERCULOUS DRUGS
AND TO REINTRODUCE THE POTENTIALLY HEPATOTOXIC ANTITUBERCULOUS
HEPATOTOXICITY OF ANTITUBERCULOUS HUSSEIN, MONA
DRUGS IN PATIENTS DEVELOPMENT HEPATIC TOXICITY DUE TO THESE
DRUGS
TAHA
Mona taha hussein
sohag:
1999 DRUGS AFTER RECOVERY FROM HEPATITIS
MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL FEATURES OF THE ALIMENTARY OF THE
HISTOLOGICAL AND HISTOCHEMICAL
TRACT OF THE TOW USED LIZARD HISTOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE
STUDIES ON SOME DIGESTIVE ORGANS
MOHAMED,SAYED SAYED AHMED ABAZID
SELECTED PARTS OF THE ALIMENTARY TRACTS OF BOTH USED LIZARDS IN
OF SOME REPTILE IN ASWAN
AHMED ABAZID
MOHAMED
Aswan
1999 NORMAL FEEDING AND STARVED CONDITIONS

1817

9411027

1818

9411065

1819

9411071

BIOLOGICAL STUDIES ON A SPECIES OF
THE GENUS PARHYALE /
SYNTHESIS OF SOME NEW
HETEROCYCLIC COMPOUNDS DERIVED
FROM 15-BENZODIAZEPINE DERIVATIVES
PHOTO-AND THERMALLY EFFECTS ON
THE OPTICAL AND ELECTRICAL
PROPERTIES OF GE SB SE THIN FILMS /

1820

9411102

FAULT TOLERANT SOFTWARE DEAIGN
BASED ON SELF-CHECKING CONCEPTS

1821

9411111

STUDIES ON ENDOPARASITES OF SOME
AMPHIBIAN HOSTS IN SOHAG
GOVERNORATE /
MOLECULAR STUDIES ON
ORGANOGENESIS OF CULTURED
SOLANUM NIGRUM CELLS AND TISSUES
UNDER THE INFLUENCE OF DIFFERENT
CULTURE CONDITIONS

1822

9411126

1823

9411186

1824

9411201

1825

9411217

EFFECTS OF WATER POLLUTANTS ON
GROWTH AND DISTRIBUTION OF
SUBMERGED AQUATIC PLANTS
ECOLOGICAL STUDIES ON SOME INSECTS
ATTACKING DIFFERENT FIELD CROPS IN
QENA GOVERNORATE /
MEASUREMENTS OF ELECTRONICAL AND
OPTICAL PROPERTIES OF IN DEPED CDS
THIN FILMS /

1826

9411255

1827

9411329

1828

9411362

THE CRUSTACEANS CONSTITUTE AN IMPORTANT AND SUCCESSFUL GROUP
OF ARTHROPODS. THEY ARE UNIQUE AMONG ARTHROPODS IN HAVING TWO
ISMAIL,TAREK GAD TAREK GAD EL-KAREEM ISMAIL SOHA
PAIRS OF ANTENNAE. THEY CONSTITUTE A TREMENDOUS NUMBER OF
EL-KAREEM
،
G:
1997 . FORMS WITH A WIDE RANGE OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL DIVERSITY.
ABO-ZAID, HANAN
SALAH
ALY,KAMAL ADELNABI ABDEL-MALEK
ABOUELHASSAN,ELNAME
RT ALLAM ZANATY

sohag:

KAMAL ADEL-NABI ABDELMALEK ALY,

ASSIU
PHOTO-AND THERMALLY EFFECTS ON THE OPTICAL AND ELECTRICAL
T:
2003 . PROPERTIES OF GE SB SE THIN FILMS.

,ELNAMERT ALLAM ZANATYA
BOU-ELHASSAN

MOHAMMED,AMAAL
HASSAN
AMAAL HASSAN MOHAMMED ،

SOLTAN,MOHAMED Dia Mohamed Hamed Mohamed
HAMED MOHAMED Soltan

YACOUB, HODA
ABDELLATEEF

THE WORK PRESENTED DEALS WITH THE SYNTHESIS OF 1-OR 32000 SUBSTITUTED FUSED AND SPIRO(1-5) BENZDIAEPINES

Hanan salah abo-zaid

Hoda abdellateef yacoub

MOHAMED,IBRAHIM IBRAHIM EESSA EESSA
EESSA EESSA
MOHAMED ،
HADIA,NOMERY
MOHAMED ABASS

NOMERY MOHAMED ABASS
HADIA,

DISSOLUTION AND INHIBITION OF CU-ZN
ALLOY IN NITRIC ACID

HASSAN, IBRAHIM
ABD-ALLAH ISMAIL

Ibrahim abd -allah ismail hassan

CYTOGENETICAL STUDIES OF SOME
SPECIES OF PARASITES IN UPPER EGYPT
MICROSTRUCTUR AND SOME OF
PHYSICAL PROPERTIES OF
CHALCOGENIDE GE IN SE SYSTEM /

ISMAIL, GAMAL
MAHMOUD YOUSIF
ELASSAL,NASSER
ASRAN ABDALLAH
ABD-ELRAHIM,

Gamal mahmoud yousif ismail
NASSER ASRAN ABDALLAH
ABD-ELRAHIM ,

1829

9411367

1830

9411464

the contribution ofshallow seimic refraction in
defining the engireeningcharacteristics of the
foundation materials of siohag el-gedida city,
nile valley ,egypt.
Studies on Mesocestoides Corti and Taenia
crassiceps as models for
cysticercosis;Comparison of brain and liver
infection /

1831

9411523

Studies on some Quinones and their
derivatives /

abdel-Hamed,Ayman Ayman Salah El-Deen abdelSalah El-Deen.
Hamed,

1832

9411532

SYNTHESIS OF SOME NOVEL
HETEROCYCLIC ORGANIC DERIVATIVES /

ABD ELRAHEEM,AMR
AWADALLAH.

AMR AWADALLAH ABD ELRAHEEM,

1833

9411544

R-T STABILITY PROBLEMS WITH AND
WITHOUT MAGNETIC FIELD AND SOME
RELATED PROBLEMS

HOSHOUDY
,GAMAL ABDALLAH AHMED

Gamal Abd-Allah Ahmed
Hoshoudy؛

Trabees, elhamy aly
abd el-aziz

elhamy aly abd el-aziz Trabees

Mohamadin,Hoda
Saady

Hoda Saady Mohamadin ،

1997
THE PRESENT WORK WAS PLANNED TO STUDY ENDOPARASITES OF THE
TWO AMPHIBIAN HOSTS;BUFO REGLARIS AND RANA SP.COLLECTED FROM
SOHAG GOVERNORATE.THE STUDY IS GOING TO INCLUDE :
1)MORPHOLOGICAL ,BIOLOGICAL AND TAXONOMICAL INVESTIGATIONS OF
THE DIFFERENT ENDOPARASITES ENCCOUNTERED (PROTOZOA,TREMATODA
,CESTODA AND NEMATODA)
2) SCANNING ELECTRON MICROSCOPY OF THE ENCOUNTERED PARASITES
3) EMBRYOGENESIS OF SOME NEMATODA PARASITES
4) PARENTAL CARE AND BROOD PROTECTION OF SOME NEMATODE AND
SOHA
G:
1997 . CESTODE PARASITES.
THIS WORK INDICATED THAT SOLANUM NIGRUM IS AMODEL SYSTEM
ESPECIALLY FOR NEWCOMER TO THE SUBJECT OF PLANT TISSUE CULTURE
WHERE IT IS AMENABLE FOR THE SIMPLE PROTOCOLS UNDER WIDE RANGE
Sohag: 2000 OF IN VITRO CULTURE CONDITIONS
TO DETECT THE MAIN POLLUTANTS WHICH ARE DISCHARGED BY DIFFERENT
SOURCES INTO THE NILE TO DETERMINE THE EFFECT OF POLLUTANTS IN
Aswan
RELATION TO OTHER ENVIRONMENAL VARIABLES ON THE COMPOSITION AND
:
1999 DISTRIBUTION OF SUBMERGED AQUATIC MACROPHYTES
THE ACTIVITY OF SOME INSECTS WHICH ATTACK DIFFERENT CROPS
QENA
VARIOUS PARTS OF EGYPT ESPECIALLY IN UPPER EGYPT QENA PARTICULAR
:
1997 . NO WORK ON THE MAIZE
SOHA
MEASUREMENTS OF ELECTRONICAL AND OPTICAL PROPERTIES OF IN DEPED
G:
2003 . CDS THIN FILMS.
THE PRESENT WORK AIMED TO INVESTIGATE AND CLARIFY THE
DISSOLUTION OF CU-ZN(70/30) IN NITRIC ACID SOLUTIONS IN ABSENCE AND
Qena:
2000 PRESENCE OF DIFFERT ADDITIVES
IN ORDER TO FILL THIS GAP AND ALSO TO CORRELATE THE CHROMOSOMAL
NUMBER AND MORPHOLOGY WITH THE CLASSICALLY ESTABLISHED
Qena:
2001 TAXONOMIC RELATIONSHIPS
SOHA
MICROSTRUCTUR AND SOME OF PHYSICAL PROPERTIES OF CHALCOGENIDE
G:
2003 . GE IN SE SYSTEM
the aim of this research theises is to develop: 1- a seismic microzonation analysis for
the new sohag industrial zone. 2- a devision of the new sohag industrial zone area to
seismic micro zone ,according to thiere engineering qualities. 3- a study on the site
effects and the soft soil amplification for the ground motion using some seismological
tools . 4- an assessment of the seismics hazard using asimulation method to menitor
sohag
2005 the earth quake damage at the future.

the scope of this thesis isstudies on mesocestoides corti and taenia crassiceps as
Qena : 2000 . models for systicerosis comperation of brin and liver infection
The present study aimed to Studies on some Quinones and their derivatives .
These include the following .
1- Diels Alder addition to benzoquinone.
2- Nucleophilic addition of amines to some 2-ary1-1,4-napthoquinone.
3- Utilization of some 2ary1-1,4 napthoquinone and 2-ray1-3ary1-amino-1,4napthoquinone in the synthesis of new herterocyclic compounds,accordingly,it is
aimed in the following introduction to introuduce a detailed survey of the chemistry
Qena : 2000 . related to these topics.
ASWA
The present work presented a novel synthetic pathways to prepare new heterocyclic
N,EGY
compounds incorporating ring linked to pyran,pyridine,pyrazole and other heterocyclic
PT :
2006 . moieties.probably,the new compound may have pharmaceutical applications.
HERE THE RAYLEIGH-TAYLOR INSTABILITY (RTI)PROBLEM HAS BEEN STUDIED
BECAUSE RTI IS A GENERAL PHENOMENON IN PHYSICS WITH A WIDE RANGE
OF APPLICATIONS IN ASTROPHYSICS(METEOROLOGY)IASERS PLASMAS
QENA
2002 TURBULENCE OCEANOGRAPHY
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9411615

1835

9411620
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9411669
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9411674

1838

9411676
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9411725

1840

9411731

1841

9411755

1842

9411793

1843

9411865
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9411926
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9411927
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9411953
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9411992
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9412014

1849

9412044

1850

9412057

SOME STUDIES ON THE LIFE CYCLES OF
SOME SPECIES OF SARCOCYSTIS IN CATS MOHAMMED,NADIA
/
IBRAHIM
NADIA IBRAHIM MOHAMMED ،

QENA
:
1997 .

Synthetic studies on Quinones /
MICROBIOLOGICAL STUDIES ON ABYDOS
TEMPLE AT UPPER EGYPT

REHAB MOSTAFA MOHAMED

Qena : 2000 .
sOHA
G
1997

ELGELANI,ABD-EL
BASET ABD-EL
HAMID ADAM.

ABD-EL BASET ABD-EL HAMID
ADAM ELGELANI,

QENA,
EGYP
T:
2006 .

AHMED, AYMAN
ABDEL-HAMEED

AYMAN ABDEL-HAMEED AHMED Aswan

CHEMICAL AND BIOLOGICAL STUDIES ON
SUGAR CANE BAGASSE AND THEIR
EFFECTS ON THE QUALITY OF WOOD
PRODUCT MEDIUM DENSITY FIBEROARD /
THE IMPACT OF HYDROGEOLOGICAL
CONDITIONS ON THE ARCHAEOLOGICAL
SITES AT SOME LOCALITIES BETWEEN
QENA AND ASWAN, EGYPT

Disslution and inhibition of Cu-Zn alloy in nitric
ACID /
THE EFFECT OF THE SUBSTRATE AND
ANNEALING TEMPERATURE ON THE
OPTICAL ELECTIRICAL AND STRUCTURAL
PROPERTIES OF GE TE FILMS /
SYNTHESIS OF SOME PROLINE
DERIVATIVES THROUGH THE NONDECARBOXYLATIVE 1.3-DIPOLAR
CYCLOADDITION REACTIONS /

Amin,Khaled Said.
MOHAMED, REHAB
MOSTAFA

Khaled Said Amin,

2003

IN 1843,MIESCHER OBSERVED,FOR THE FIRST TIME,CYSTS CONTAINING A
LARGE NUMBER OF BANANA-SHAPED PROTOZOA WITHIN THE MUSCLES OF A
HOUSE MOUSE. UNTIL 1882,THESE CYSTS WERE KNOWN AS MIESCHER‘S
TUBES,RAINERY‘S BODIES OR POROSPERMS. BALBIANI )1882( PROPOSED
THE NAME SARCOSPORIDIA DUE TO THE TYPICAL LOCALIZATION OF THE
CYST WITHIN THE MUSCLES.
The present study aimed to Synthetic studies on Quinones. The main objective of the
studies in this thesis involed the synthesis of some new class of double fused
heterocyclic quinones starting with bromanil.
THE PRESENT INVESTIGATION AIMED STUDY THE OCCURRENCE AND
DESTRIBUTION MICRO FLORA ASSOCIATED WITH WALL PAINTINGES
AIMS OF WORK
This work was carried out in Nag Hamady for Fiberoard Company (NFB)to illustrate
behavior of raw material (stored Bagasse).Explanation of weakness of some
mechnical properties of MDF is the main objective through the following aims:
The effect of the stored period on the chemical composition of bagasse constituents
Effect of steam heating on bagasse chemical constituents,and om mechanical
properties MDF panels
Isolation and identification of microorganism that attacked bagasse constituents
during wet bulk storage period.
PHARAONIC MONUMENTS REPRESENT THE MOST VALUABLE SOURCE OF
INFORMATION ON ANCIENT EGYPT,COVERING THE PERIOD OF
APPROXIMATELY 3000 B.C.TO 300 B.C. IN ADDITION THE GRECO-ROMAN
CULTURE
In the present work,the dissolution of Cu-Zn alloy (70/30) was studied in nitric acid
solutions in absence and presence of differnt adsitives, using anodic stripping
voltammetry and weight loss techniques. Polarization measurements were carried out
in all solutions used.

Hassan,Ibrahim AbdAllh Ismail.
Ibrahim Abd-Allh Ismail Hassan,

Qena : 2000 .

ABDELRAHIM,FARID
MOHAMED

ASIUT
THE EFFECT OF THE SUBSTRATE AND ANNEALING TEMPERATURE ON THE
:
2003 . OPTICAL ELECTIRICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES OF GE TE FILMS.

ELGHAREEB,ELGHA
REEB ELSHAHAT.
AHMED,OMAR
NADIA IBRAHIM
MOHAMED

FARID MOHAMED ABDELRAHIM ,

ELGHAREEB ELSHAHAT
ELGHAREEB,

QENA,
EGYP
In this work presented forward a general procedure for the synthsis of some proline
T:
2006 . derivatives via the non-decarboxlative 1.3-dipolar cycloaddition reactions.
THIS STUDYWAS BASED ON RUMEN PROTOZOAN FAUNA OF DEMISTICATED
ANIMALS (CATTLEk,SHEEP AND BUFFALOES) FOR THE FIRST TIME IN QENA
Sohag
2003 GOVERNORATE.

SOME STUDIES ON RUMEN PROTOZOAN
OMAR NADIA IBRAHIM
FAUNA OF DOMESTICATED ANIMALS
MOHAMED AHMED
GROWTH AND PHYSICAL PROPRETES OF
POTASSIUM ZINC CHLORIDE MODULATED- MOSTAFA,MOSTAF MOSTAFA MOSTAFA MASAOUD ASSUI
GROWTH AND PHYSICAL PROPRETES OF POTASSIUM ZINC CHLORIDE
FERROELECTRIC CRYSTALS /
A MASAOUD.
;
T:
2004 . MODULATED-FERROELECTRIC CRYSTALS
The work mpresented in this thesis deals with hepatic biotransformation of verrucarin
J in male mice.
Eight treated groups of verrucarin J (0.9 and 0.5mg/kg body weight)for two,four,six
Hepatic biotransformation of verruearin J in
Yousef,Osman AbdSohag
Male Mice /
Allah
Osman Abd-Allah Yousef,
:
1999 . and eight weeks (for each dose)were compared with eight groups of control mice.
THE II-VI COMPOUNDS HAVE GIVEN RISE TO SEVERAL INVESTIGATIONS IN
DETACHED CRYSTALLIZATION AND
AHMED, KHALED
THE LAST FEW DECADES DUE TO THEIR MULTIPLE APPLICATIONS IN
TRANSPORT PROPERTIES OF THE
EBNALWALED
TECHNOLOGICAL DEVICES SPECIAL INTEREST HAS DEVELOPED THE CD1-X
TERNARY COMPOUND CDZNTE
ABDELFATTAH
2006 ZNX TE SYSTEM
head and neck squamous (hnscc)is afrequent malignancy with a poor survival rate ...
THE STUDY OF GENETIC SUSCEPTIBILITY BADAWY, SHAHAT
all samples were subjected to both moleculare the diagnnostic value of DNA content
OF SOME HEAD AND NECK CANCERS
BADAWY
BADAWY SHAHAT BADAWY
Sohag
2003 in early detection
2,4,6-TRIOXYHEXAHYDRYRIMIDINE (BARBITURIC ACID) 1 WAS ALLOWED TO
REACT WITH SOME ARYLIDENE DERIVATIVES OF ACTIVE NITRILES WHERE
APPLICATION OF BARBITURIC ACID IN THE
PYRANO(2,3-D) PYRIMIDINE ;THESE PRODUCTS WERE THEN CONVERTED
SYNTHESIS OF SOME NEW SPIRO AND
EL-HADY,OMAR
SOHA
INTO THE CORRESPONDING PYRIDO (2,3-D) PYRIMIDINE DERIVATIVES 5-7 2-4
FUSED HETEROCYCLIC SYSTEMS /
MOHAMED.
OMAR MOHAMED EL-HADY,
G:
2003 . WERE OBTAINED.
INFLUENCE OF LICONTENT ON THE
STRUCTURE ,OPTICAL AND ELECTRICAL
PORPERTIES OF ZNO FILMS PREPARED
INFLUENCE OF LICONTENT ON THE STRUCTURE ,OPTICAL AND ELECTRICAL
BY CHEMICAL BATH DEPOSITION METHOD AHMED, MOHAMED
ASSIU
PORPERTIES OF ZNO FILMS PREPARED BY CHEMICAL BATH DEPOSITION
/
RASHD SHAHAT.
ASSIUT UNIVESITY ,
T:
2004 . METHOD
This THESIS aimed to investigate the suitable stuctures of paracetamol(PA) molecule
PHYSICALSPECTROSCOPIC STUDIES OF
ASSIU
and some analogous compounds by using some molecular orbital calculations such
PARACETAMOL AND SOME ANALOGOUS
KHIDR,NAGER
T,EGY
as CNDO,INDO and CI calculations in addition to spectral studies in pure solvents
COMPOUNDS /
KHIDR SAYED.
NAGER KHIDR SAYED KHIDR,
PT :
2006 . and in mixed solvents.
The studies reported in this thesis involved the synthesis of new hetrocyclic systems
from 2,3-pyridine and 2,3-pyrazinedicarboxylic acide anhydrides.Therefore we aimed
in this introduction to introduce a detailes survey of the chemistry related to the
following topics:
1- preparation methodes of quinolinic and its anhydride.
2-Reactions and properties of quinolinic acid and its anhydride.
3- preparation and properteis of 2,3-pyrazinedicarboxylic acid and its anhydride.
4- Reactions and properties of 2,3-pyrazinedicarboxylic acid and its anhydride.
Synthesis heterocyclic compounds derived
Gergis,Talaat shaker
from heterocyclic anhydrides /
Wasef.
Talaat shaker Wasef Gergis,
Qena : 2000 . 5- Biological activities..

The main objectives of the present study are:
To assess the application of using bee honey as a biomarker for environmental
contamination with heavy and toxic metals
To study the effect of seasonal variation in heavy metal contents in honey,flower and
soil
Evaluation of toxic metal,especially Cd and Pb,loading in the studied areas.

1851

9412114

1852

9412125

1853

9412142

Finding the safe limits of heavy metals in the studying honeys for human consumption
Calculate the rate of metals bioaccumulation from soil to plant and from plant to
ASWA
honeys through concentration factor applications
Determination the suitable available forms of metals in soil used by plant through
SOMAYA MAHMOUD MOHAMED N,EGY
FADL-ALLAH,
PT :
2006 . metals extraction methods.
This thesis includes a spectrophotometric study of some constituents in portland
cement.The main objective of the work is to make use of uvvisible spectrophotometry
Ahmed,Hassan
Hassan Mohamed Mohamed
Assiut
in the develoment of new rapid test methods for some components analysis of
Mohamed Mohamed. Ahmed,
:
1999 . portland cement.

BEE HONEY AS AN INDICATOR FOR
ENVIRONMENTAL POLLUTION WITH
HEAVY METALS /

FADLALLAH,SOMAYA
MAHMOUD
MOHAMED.

Spectrophotometeic study of some
constituents in portland cement /
STRUCTURAL,ELECTRICAL AND
THERMOELECTRIC POWER ROPERTIES
OF AGx(As0.4Se0.6)100x CHALCOGNIDE
SYSTEM /

ABDOU KAMAL
DIAB ,HEMAIA

ELECTROCHEMICAL REDUCTION OF
SOME N-(ARYLIDENE)-2-AMINOPYRIDINE
COMPOUNDS /
CATALYTIC DECOMPOSITION OF
ETHANOL OVER MgO AND y-AL2O3 AND
THEIR MIXTURES /

HASSANIEN,REDA
HASSANIEN
MOHAMED.
ABDELRAADY,AHMED
ABD-EL FATTAH.
Mohamed,Amer
Anwar Amer.

1854

9412165

1855

9412172

1856

9412175

1857

9412179

1858

9412181

Synthesis and reactions of s-triazole-fused
heterocycles /
Effect of Administration of Melatonion on DNA
Synthesis and Cell Proliferation in Adrenal
Cortex and Thyroid Follicules of DMBA-treated
Mice /
DETERMINATIN OF THE NEUTRO-PROTON
TRIPLTED SCATTERING LENGTH /

9412185

CHARACTERIZATION AND CATALYTIC
STUDIES OF MGO-V2O5 MIXTURES AS
CATALYSTS /

ABD-EL
KADER,ADEL
MOHAMED
MOHAMED.

9412186

BIBOLOGICAL STUDY ON SOME FISHES
OF HIGH DAM LAKE /

ELBADAWY,ASHRAF
AHMED

1859

1860

1861

9412188

1862

9412194

1863

1864

1865

Benefidiation of chromite ore and its
application to the production of various grades
of ferrochromiun alloys /
STUDY OF THE MAGNETIC AND
ELECTRICAL PROPERTIES OF SOME NONCRYSTALLINE IN RELATION TO THEIR
STRUCTURE /

ABDOU KAMAL DIAB HEMAIA,

ASSIUT :
AHMED ABD-EL FATTAH ABDELRAADY,

Amer Anwar Amer Mohamed,

:SOHA
STRUCTURAL,ELECTRICAL AND THERMOELECTRIC POWER ROPERTIES OF
G
2004 . AGx(As0.4Se0.6)100x CHALCOGNIDE SYSTEM.
REDA
HASS
ANIEN
THE MAIN PURPOSES OF THE PRESENT WORK ARE;(i)TO STUDY THE
ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF N-(ARYLIDENE)-2-AMINOPYRIDINE
MOHA
COMPOUNDS UNDER CONTROLLLED CATHODIC POTENTIAL CONDITIONS.(ii)
MED
TO FIND A NEW WAY FOR THE SYNTHESIS OF SECONDARY ARYL-2-PYRIDYL
HASS
AMINES AND CYCLIC COMPOUNDS,AND (iii)TO THROW MORE LIGHT ON THE
ANIEN
MECHANISMS AND INTERMEDIATE SPECIES INVOLOVED IN THE CATHODIC
,
2003 . REACTION PROCESSES.
QENA,
The main objective of the present work is to study the effect of some factors on the
EGYP
catalytic activity,selsctivity and surface properties of AL2O3 (an acidic oxide)and MgO
T:
1998 . (ABASIC OXIDE).
The present work deals with the synthesis of a special group of heterocyclic
Sohag
compounds,which contains 1,2,4-triazole nucleifused with other hertocyclic rings,and
:
1999 . evaluation of their biological activity.

Aly,Mahmoud ElSeid Ahmed.

Excessive proliferation of cells may be abnormatily decrease or increase in cell
proliferation which may results in pathological events such as hypotrophy and
Kena : 2000 . hyperplasia
SOHA
KHALED MOHAMED AHMED ALY, G:
2004 . DETERMINATIN OF THE NEUTRO-PROTON TRIPLTED SCATTERING LENGTH.
THE MAIN OBJECTIVE OF THE PRESENT STUDY WAS TO REVIEW THE
AVAILABLE INFORMATION(AND CONDUCT ATHOROUGH AND NEW
INVESTIGATION) CONCERNING TO THE PREPARATION AND
ADEL MOHAMED MOHAMED
QENA
CHARACTERIZATION OF PURE MGO AND V2O5 SUPPORTED MGO AS
ABD-EL KADER,
:
2005 . CATALYSTS FOR THE OXIDATIVE DEHYDROGENATION OF ETHANOI.
THE PRESENT
THE PRESENT WORK IS A PART OF A PLAN DIRECTED TO STUDYING THE
BIOLOGY OF LAKE NASSER FISH AND DEALS WITH THE BIOLOGY OF BAGRUS
ASWA
ASHRAF AHMED EL-BADAWY ، N :
1991 . DOCMAC AND BAGRUS BAYAD.
The present study aimed to Benefidiation of chromite ore and its application to the
production of various grades of ferrochromiun alloys.
The purpose of this study is to investigate and beneficiate the Anu Dahr chromite ore
by washing the crushed ore and applying flotation and acid leaching processes. The
Mahmoud El-Seid Ahmed Aly,
Qena : 1999 . present thesis,ingenral, is constructed of three main chapters.

HASSANIN,RASHA
MOHAMED ALI

RASHA MOHAMED ALI
HASSANIN,

ABD ELRAHIME,TARIK
MOHAMMED ELAMINE.

TARIK MOHAMMED EL-AMINE
ABD EL-RAHIME,

Aref,Abdel-baset
Aref Mohamed
,ALY,KHALED
MOHAMED AHMED

Abdel-baset Aref Mohamed Aref ،

9412195

STUDIES ON SOME QUINONES AND THEIR
DERIVATIVES /

9412199

Studies on some parasites of Rodents in Qena
with Special Reference to These Recovered
Rabie,Soheir Ahmed Soheir Ahmed Hamdi Mohamed
from Muscles and Peripheral Blood /
Hamdi M.
Rabie ،

9412200

TAXONOMICAL AND ECOLOGICAL
STUDIES ON SOME FRESH WATER MITES
COLLECTED FROM THE NILE AT SOHAG /

RAMADAN,SOMAIA
AHMED

SOMAIA AHMED RAMADAN ،

ASWA
STUDY OF THE MAGNETIC AND ELECTRICAL PROPERTIES OF SOME NONN:
2004 . CRYSTALLINE IN RELATION TO THEIR STRUCTURE.
The test of the studies presented in this thesis involved the use of aryl benzoquinone
in the synthesis of previously unreported mono-or bis-heterocyclic systems,hence we
aimed in this summary to present aconcise but arather comprehensive review about
QENA,
arylation of quinones with special emphasis to their reactions with different
EGYP
compounds which are used in preparing heterocylic compounds and also applications
T:
1997 . in various fields.

Qena : 1992 . It is the first time to do a survey on rodent parasites in Qena Governorate
THE PRESENT STUDY IS CONCERNED WITH THE TAXONOMY AND ECOLOGY
OF SOME FRESH WATER MITES THAT ARE FREE LIVING OR PARASITIC ON OR
SOHA
ATTACHED TO THE ROOTS OF THE NILE FLOATING PLANT EICHHORNIA
G:
1992 . CRASSIPES.

1866

9412202

1867

9412205

1868

9412213

1869

9412214

1870

9412215

1871

9412217

INTENTIONAL NORMOVOLEMIC
HEMODILUTION IN MAJOR ABDOMINAL
AND PELVIC SURGERY UNDER GENERAL
ANESTHESIA-EFFECTS ON
HEMODYNAMICS,ACID BASE
BALANCE,AND OXYGEN UTILIZATION=
STUDIES ON TRANSITION METAL
COMPLEXES OF BENZOYL THIOUREA
DERIVATIVES AND ORTHO PHENYLENE
DIAMINE /

SYNTHETIC STUDIES AND REACTIONS OF
SOME HETEROCYCLIC COMPOUNDS /
ELASTIC AND INELASTIC 6,7 LI
SCATTERING AT INTERMEDIATE
ENERGIES=
MORPHOLOGICAL CHANGES IN SOME
ORGANS OF MAMMALS DUE TO
ISCHAEMIA /

ABDELHAMED,KHALED
MOHAMED.

ELMASRY,ALAA EL- ALAA EL-DEEN SAYED ALY
DEEN SAYED ALY. ELMASRY,
HASAN,IBRAHEM
MOHAMED ABOUZEID.
MOHAMED,MAHMO
UD AHMED
HAASSANAIN

eman abdel-hakam mohamed
abou elnaser,

studies on structures of some dihydric phenol derivatives their metal chelates and
aswan: 1992 . their application i analysis of some egyption natural materials.

FAWZY ABDEL-ATY
MOHAMMED NOUR

QENA

1874

9412224

ABDELSTUDIES ON PARASITES OF SOME FISHES MAKSOUD,NAZEM
IN DAM LAKE /
MAHROUS

1875

9412225

1876

9412228

9412390

1879

9412427

1880

9412433

1881

9412448

1882

1883

9412456

9412561

ROLE OF MELATION IN REDUCING
TLYPOXIA-INDUCED OXIDATIVE STRESS /
ECOLOGICAL STUDIES ON CERTAIN
PESTS AND THE NATURALLY OCCURRING
BIOLOGICAL CONTROL AGENTS OF
ORDER HEMIPTERA HETEROPTERA IN
QENA /
SYNTHESIS OF NEW HETEROCYCLIC
COMPOUNDS FROM NITROPHTHALIC
ANHYDRIDE /

STUDIES ON SOME HETEROCYCLIC
COMPOUNDS /
COMPARATIVE ANATOMICAL AND
EXPERIMENTAL STUDIES ON THE
STRUCTURE AND FUNCTION OF RETINAL
SYNAPTIC ORGANELLES OF EYE IN
DIFFERENT ANIMALS /

Sohag

Qena :

9412219

1878

MAHMOUD AHMED
HAASSANAIN MOHAMED

Alsayed Abdel-Moaty Ahmed,

1873

9412232

QENA,
EGYP
T:

Ahmed,Alsayed
Abdel-Moaty.

9412218

1877

IBRAHEM MOHAMED ABOUZEID HASAN,

ASWA
N:

1872

STUDIES ON PARASITES OF SOME WILD
BIRDS AROUND THE HIGH DAM /
ULTRASTRUCTURAL AND BIOCONTROL
STUDIES ON PARASAR COPHAGA
ARGYROSTOMA(SARCOPHAGIDAE:DIPTER
A) /

QENA,
EGYP
T:

THIS STUDY WAS CARRIED OUT AT SOHAG UNIVERSITY HOSBITAL BETWEEN
1997 MAY 1995 AND FEBRUARY 1996.
The general scope of this thesis was to present a systematic study on the ligating
properties of some benzoyl thiourea derivatives.Both the Stoichiometry and formation
constants of cu(II)complexes with the benzoyl thioureas in solution were determined
1996 . and the isolation of co(II),Ni(II)and cuII complexes solides are described.
Pyrazolone and isatin compounds show a great importance due to their wide
applications for industrial uses and biological fields. This work aimed to synthesis
some new heterocyclic compounds from pyrazolone and isatin series hopping that
1995 . such new compounds will have certain biological effects or other applied uses.
THEORETICAL STUDIES OF ELASTIC AND INELASTIC SCATTERING SYSTEMS
HAVE BEEN WIDELY PERFORMED BY USING THE OPTICAL MODEL POTENTIAL
2000 (OMP)IN
THE PRESENT INVESTIGATION WAS DESIGNED TO STUDY THE EFFECT OF
ISCHAEMIA ON THE MORPHOLOGICAL,CYTOLOGICAL AND CYTOCHEMICAL
1989 . CHARACTERISTICS OF THE RABBIT LIVER AND KIDNEY.
The scop of this thesis is to present a study on the tautomeric structures,spectal
characteristics of some ary l azopyrazolopyrimidine derivatives.
The study of chelating properties of dervatives towards divalent transition metal ions
1999 . as well as the structure of the complexes to be formed is a main goal of this thesis.

BEKHEET,SOAD
SOAD HANAFY MAHMOUD
HANAFY MAHMOUD BEKHEET ،

Metal complexex and spectral behaviour of
some azopyrazolopyrimidine derivatives /
studies on structures of some dihydric phenol
derivatives their metal chelates and their
application i analysis of some egyption natural
materials /
NORMS AND ESTIMATES FOR ENTIRE
SOLUTIONS OF POISSONS EQUATION IN NDIMENSIONAL SPACE(2

ELECTROANALYTICAL STUDIES ON SOME
ANTICANCER DRUGS /
some studies of kinetics and
hydrometallurgical process for production of
alum from industrial wastes /

,KHALED MOHAMEDA BDELHAMED

abou elnaser,eman
abdel-hakam
mohamed
NOUR,FAWZY
ABDEL-ATY
MOHAMMED

TAHA,ASHRAF
MOHAMED.

NAZEM MAHROUS ABDELMAKSOUD ،

ASHRAF MOHAMED TAHA,

el-sayed,ezzat abdelraman
,ezzat abdel-raman el-sayed
SAAD,ATEF
IBRAHIM ABDELKADER

ATEF IBRAHIM ABDEL-KADER
SAAD ،

MOHAMMED,DOAA
SHEHATA

DOAA SHEHATA MOHAMMED ،

MOHAMED,HALA
ABDEL FATTAH

HALA ABDEL FATTAH
MOHAMED ،

MAHMOUD,MERVAT MERVAT AHMED BADAWY
AHMED BADAWY
MAHMOUD ،
ABDALLA,MAHMOU
D FAROUK.
MAHMOUD FAROUK ABDALLA ,

SALAMA,ABD ELSALAM FERAHY.

Abul-ela,Mohammed
Rrafa Adly

HAVE INVESTIGATED EXISTENCE AND (OR)UNIQUENESS OF THE ENTIRE
2005 SOLUTIONS OF LINEAR ELLIPTIC.
THE PRESENT WORK WAS THEREFORE DONE IN ACCORDANCE WITH THE
GROWING REQUIREMENTS FOR THE INTENSIFICATION OF FISH PRODUCTION
IN HARMONY WITH THE INCREASING MODERN KNOWLEDGE OF FISH
PARASITOLOGY.DAM LAKE WAS CHOSEN AS THE FIELD OF STUDY AS IT IS
ASWA
NOW ONE OF THE MOST ESSENTIAL SOURCES OF FRESHWATER FISHES IN
N:
1988 . EGYPT.
This study aimed to through some light on the complexs probably formed between the
antineoplastic agent 5-FU and some metal ions.On the other hand,because of the low
levels of the anticacancer drugs 5-Fluorouracil and 1,2,3,4, tetrahydrocarbazole in the
QENA,
physiological fluids,highly sensitive techniques are required for their quantification and
EGYP
monitoring So the dtudy directed to determine these drugs in low level using stipping
T:
1995 . voltammetric techniques.
ASSIU
some studies of kinetics and hydrometallurgical process for production of alum from
T:
1992 . industrial wastes.
658 BIRDS BELONGING TO ELEVEN FAMILIES AND FOURTEEN SPECIES WERE
EXAMINED FOR HELMINTH PARASITES AS MUCH AS 360 BIRD HOSTS WERE
ASWA
FOUND INFECTED WITH ONE OR MORE PARASITES BELONGING TO EITHER
N:
1989 . TREMATODES,CESTODES OR NEMATODES.

ASSIU
RECENTLY,ATTENTION HAS BEEN FOCUSED ON THE SARCOPHAGIDAE DUE
T:
2004 . TO THEIR USE IN MEDICO-CRIMINAL ENTOMOLOGY.
THE PRESENT WORK WAS PERFORMED TO STUDY THE PROTECTIVE EFFECT
OF MELATONIN AS AN ANTIOXIDANT AND FREE RADICAL SCAVENGER ON THE
OXIDATIVE STRESS AND MORPHOLOGICAL CHANGES INDUCED BY OXYGEN
2005 . SHORTAGE(HYPOXIA)OF MALE SWISSALBINO MICE

THE MAIN OBJECTIVES OF THIS INVESTIGATION ARE1-FAUNISTIC
QENQ
COMPOSITION OF PHYTOPHAGOUS AND PREDACEOUS HETEROPTERA 2:
2005 . DOMINANCE AND SEASONAL ABUNDANCE
BECAUSE OF THE WIDE SPREAD APPLICATION OF QUINAZOLINEDIONES,THE
QENA
AIM OF THIS WORK IS TO INVESTIGATE THE EFFECT OF ANITRO GROUP IN
:
2000 . THE QUINAZOLINEDIONE MOIETY AND THE PROPABILITY OF ISOMERISATION.
فى هذا العمل تم الحصول على مركبات جدٌدة من الحلقات االرومانٌة الؽٌر متجانسة الحلقة وهذه المركبات تحتوى على
مٌثٌل بنزواوكسازٌن وذلك من تفاعل حمض االنثرانٌلك مع اندرٌد-2مجموعات المٌثلٌن النشطة ومن خبلل التكوٌن لوركب
اسٌتات-عندما ٌتحد مركب البنزواوكسازٌن مع اٌثٌل استر حمض الجلٌسٌن معطٌا مركب ن.ساعات6حمض االستٌك لمدة
هذا المنتج االخٌر عندما ٌفقد جزىء كحول اٌثٌلى بتفاعلة مع اٌثواوكسٌد الصودٌوم تتكون. نون-4-مثٌل كٌنازولٌن-2-االثٌل
. 1نون-5-ب[كٌنازولٌن-1,2]بٌرلٌدٌنو-3حلقة بٌرولٌدٌن جدٌدة للمركب ناتجا من ذلك التفاعل مركب جدٌد ٌعرؾ باسم

ABD EL-SALAM FERAHY
SALAMA,

ASWA
N:
2000 .

Mohammed Rrafa Adly Abul-ela ،

AS POINTED OUT ABOVE, LITTLE IS KNOWN ABOUT RHYTHMIC CHANGES OF
SBS IN THE MAMMALIAN RETINA, ESPECIALLY ABOUT THE ROUND FORM, THE
sohag
SO-CALLED SYNAPTIC SPHERES (SSs) AND THE CLUB-SHAPED RIBBONS
:
1997 . (CSRS).

9412569

THE ROLE OF THE AGED INDIVIDUAL IN
THE EPIDEMIOLOGY OF INTRAFAMILIAL
SPREAD OF INFECTION=

1885

9412576

MOLECULAR BIOLOGY OF GROWTH IN
AMODEL ANIMAL AND ITS POTENTIAL
APPLICATIONS /

1886

9412589

1887

9412600

CATALYTIC STUDIES ON ZNO-V2 O2
MOHAMED HASHEM ABDEL
CATALYSTS /
RAHMAN DARWESH ؛
EFFECT OF THE HEAVY METALS CADMIUM
AND LEAD ON EMBRYOGENESIS AND
LARAVAL DEVELOPMENT OF THE
TELEOST FISH,CTENOPHARYNGODON
Lashein,Fakhr El-din
IDELLUS /
Mostafa
Fakhr El-din Mostafa Lashein ،

1888

9412605

SYNTHESIS AND REACTIONS OF SOME
NEW PYRIDINETHIONE AND
DIHYDROPYRIDINETHIONE DERIVATIVES /

OMER,AHMAD
MOHAMMAD ABOU- AHMAD MOHAMMAD ABOUBAKR.
BAKR OMER,

9412617

STUDIES ON LACTAMS synthesis of new
monocyclic B - lactams :

ABDEL
MAWGOUD,ABDEL
MAWGOUD M.

1884

1889

1892

9412650

1893

9412651

EFFECT OF MELATONIN ON DNA
SYNTHESIS AND CELL CYCLE IN SOME
ORGANS OF MICE AFTER THE
ADMINISTRATION OF ACHEMICAL
CARCINOGEN,DMBA /
STUDIES ON THE SYNTHESIS AND
REACTION OF SOME HETEROCYCLIC
ORGANIC COMPOUNDS /
INTERACTION OF PLASMA PROTEINS AND
THEIR SUBSTITUTES WITH CERTAIN ANTIINFLAMMATORY DRUGS=تفاعل بروتنٌات الببلزما
وبدابلها مع بعض االدوٌة المضادة لبللتهابات
SPECTRAL STUDIES OF SOME
THIAZOLYLAZO DERIVATIVES AND
CHARACTERIZATION OF SOME RELTED
COMPLEXES /

9412659

STUDIES ON THE ELECTROCHEMICAL
BEHAVIOR OF ALUMINUM AND ALUMINUM
ALLOYS IN DIFFERENT MEDIA /

1890

9412631

1891

9412637

1894

AYOUB,ABLA
IBRAHIM

Hussein,Ahmed Ali
Ahmed Ali
MOHAMED
HASHEM ABDEL
RAHMAN
DARWESH .

ABLA IBRAHIM AYOUB

Ahmed Ali Ahmed Ali Hussein ،

THE STUDY AIMED ET DETERMINING THE ROLE OF THE AGED INDIVIDUAL IN
1984 SPREADING INFECTION AMONG FAMILY MEMBERS LIVING WITH HIM.
CONTINUOUS HUMAN POPULATION EXPLOSION SHOULD BE FACED WITH
MATCHING IN CREASE IN FOOD PRODUCTION .THE TWO MAIN SOURCES OF
FOOD ARE PLANTS AND ANIMALS.SINCE THE AREA OF LAND AND SEA WHICH
PROVIDE FOOD FOR BOTH HUMAN AND ANIMALS,ARE STABLE ON
sohag
EARTH,BIOLOGISTS ARE CONSTANTLY LOOKING FOR SOLUTIONS TO IN
:
1996 . CREASE AND DEVELOP FOOD RESOURCES.
sogah

ELsokkary,Gamal
Gamal Hassan Abdel-sabour
Hassan Abdel-sabour ELsokkary ،

ASSIU
T:
1992 . CATALYTIC STUDIES ON ZNO-V2 O2 CATALYSTS .
IN THE PRESENT STUDY , GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLUS )
WAS TAKEN AS AMODEL TO STUDY THE TOXICOLOGICAL AND
PATHOLOGICAL EFFECTS OF THE HEAVY METALS (CADMIUM AND LEAD )
sohag
THAT MAY HAVE DEVELOPED IN NATURAL HABITATE DURING ITS
:
1996 . DEVELOPMENTAL PROCESSES.
THE EARLY DISCOVERY OF THE BIOLOGICAL EFFECTS OF3-CYANO-PYRIDINE2(1H)-THIONE AND THIENO [2,3-B]PYRIDNE DERIVATIVES ENCOURAGED US TO
STUDY THE SYNTHESIS AND CHEMISTRY OF SOME ITS DERIVATIVES AS
Qena : 2001 . WHICH MAY BE HAVE BIOLOGICAL ACTIVITY.
ABDE
L
MAW
GOUD
M
ABDE
L
THE PRESENT WORK IS TO PREPARE SOME NEW B-LACTAMS COMPOUNDS
MAW
BEAR SOME RESEMBLANCE TO THE STRUCTUURE OF PENICILLIN AND
GOUD
CEPHALOSPORIN C AND MAY SHOW REMARKABLE BIOLOGICAL ACTIVITES IN
,
1976 . THIS DIRECTION.
IN REVIEWING THE LITERATURE,IT BECAME CLEAR THAT,AT PRESENT TIME
THERE IS A VOLUMINOUS AMOUNT OF WORK REGARDING THE STUDY OF
PINEAL GLAND AND MELATONIN AND THEIR ROLES IN INHIBITION OF CANCER
INITIOCTION AND PROMOTION IN MAMMALS.IN CONTRAST, STUDIES OF THE
EFFECTS OF MELATONIN ON CELL PROLIFERATION KINETICS AND CELL
assuit : 1998 . CYCLE DURATION ARE RATHER SCARCE AND IN PART CONTRADICTORY.

Mahmoud,Aly
Hussein Atta

Aly Hussein Atta Mahmoud ,

Qena : 1989 . The aim of this work is the synthesis of some new fused heterocyclic system.

MAHDY,MAHMOUD
ABD GHANY
MOHAMED

,MAHMOUD ABD GHANY
MOHAMED AHDY

ASSIUT :

FARAG SEDDIQUE FARAG SEDDIQUE MOHAMED
MOHAMED AHMED . AHMED ؛

MAGHRABY,EMAN
FATHEY.

1895

9412661

1896

9412711

SYNTHESIS AND APPLICATIONS OF SOME
PHENOXY COMPOUNDS CONTAINING
HETEROCYCLIC NUCLEUS /
CLUBFOOT RADIOLOGICAL ASSESSMENT
OF TERATMENTتقٌٌم نتابج العبلج:)الخلقٌة(القفداء القدعاء
باالشعة

1897

9412730

PHYSICO-CHEMICAL STUDIES OF SOME
INORGANIC REACTIONS /

1898

9412731

STUDIES ON LECTIN (S) OF THE SIKWORM Karayem,Ahmed
BOMBYXMORI /
Mohamed

Qena :

MOHAMED,MAHMO
UD ADLY HASSAN.. ASSIUT :
SHALABY,MOHMOU ,MOHMOUD MOHAMED
D MOHAMED AWAD AWADSHALABY

EL-SONBATY,ADEL
ZAKY.

MANSOURA :

Ahmed Mohamed Karayem ،

the work in this thesis deals with the binding of these drugs to human and bovine
serume albumine and thier substitutes,as well as factors that affect the binding
1986 process.

ASSIU
SPECTRAL STUDIES OF SOME THIAZOLYLAZO DERIVATIVES AND
T:
1992 . CHARACTERIZATION OF SOME RELTED COMPLEXES .
EMAN
FATH
EY
MAGH
RABY, 2001 .
MAHM
OUD
ADLY
HASS
AN
MOHA
MED, 1977 .

PURE AL IS SOFT AND WEAK BUT BY ALLOYING AND HEAT-TREATING IT CAN
PROVIDE ABROAD RANGE OF MECHANICAL PROPERTIES.

THIS WO0RK WAS DIECTED TOWARDS FINDING SOME NEW DERIVATIVES OF
PHENOXY ACETAMIDES CONTAINING THE THIAZOLE 1-AND/OR THIADIAZOLE 2MOIETIES WHICH CONSIDERABLE AS MOLLUSCICIDES.
the aime of the work is 1- to find out suitable,accurate and practical technique for
doing radiographs.2- to find out accurate and easy methods for measuring the
1983 different components of the deformity.
THE AIM OF THIS THESIS WAS TO STUDY THE ABILITY OF TIN AND LEAD TO
FROM COMPLEXES AND PROTONATED COMPLEXES WITH SOME LIGANDS
ADEL
WHICH CONTAIN DIFFERENT KINDS OF DONORAT ATOM AND TO ESTABILISH
ZAKY
SOME RELATION BETWEEN THE POSITION OF TIN AND LEAD AND LIGNAD
ELDONOR ATOMS IN THE PERIODIC SYSTEM AND THEIR ABILITY TO FROM
SONB
COMPLEEXES AND/OR PROTON COMPLEXES OWING TO THE LIMITATION OF
ATY, 1977 . PERTINENT LITERATURE CONCERNING THIS TYPE OF COMPOUNDS.
THE AIM OF THE PRESENT WORK IS TO DETECT THE EXPRESSION PATTERN
OF BOMBYX LECTIN IN DIFFERENT TISSUES OF THE 5TH LARVAL INSTAR OF
THE SILKWORM BOMBYX MORI BY USING OLIGOTEX-RT-PCR FOLLOWED BY
SOUTHERN HYBRIDIZATION. THE OBTAINED RESULTS WERE CONFIRMED BY
assuit : 1998 . IN SITU HYBRIDIZATION USING NON-RADIOACTIVE LABELLED PROBE.
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9412876
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9412927

STUDIES ON SOME HETEROCYCLIC
CYANINE DYES CONTAINING QUINOID
MOIETY /
PHYSICO-CHEMICAL STUDIES ON THE
SPECIATION OF HEAVY ELEMENTS ON
THE SPECIATION OF HEAVY ELEMENTS IN
THE RIVER NILE SEDIMENTS /
ULTRAS TRUCTURAL AND
MORPHOLOGICAL DISCRIMINATION OF
ADULT,PUPAL AND LARVAL STAGES OF
SPODOPTERA EXIGUA (HUEBNER)
,(LEPIDOPTERA:NOCTUDAE) /
SYNTHESIS OF SOME NEW DISPERSE AND
RECTIVE -DISPERSE DERIVED FROM STRIAZOLES AND 1.3.4 OXADIAZOLES /
SYNTHESIS OF TRIAZAINONE
DERIVATIVES /
CONDUCCTOMERTRIC AND
POTINTIOMETRIC STUDIES ON SOME
TRANSITION METALS MIXED LIGAND
COMLEXES /
TOPICS ON FUZZY TOPOLOGICAL
ORDERED SPACES=موضوعات فى الفراؼات المرتبة
فازٌة التوبولوجى
BIOCHEMICAL STUDIES ON RED BLOOD
CELL MEMBRANE PERMEABILITY USING
RADIOACTIVE TRACER TECHNIQUES /
STUDIES ON CORROSION AND INHIBITION
OF SOME METALS IN DIFFERENT
SOLUTIONS /
COMLEXATION AND STABILITY OF MIXED
LIGAND OF SOME TRANSITION METAL
LONS WITH GALLIC ACID AND SELECTED
LIGANDS /
EVALUATION OF RESULITS OF OPERATIVE
TREARMRNT OF FRACTURE HECK FEMUR
IN YOUNG ADULTS=دراسة نتابج العبلج الجراحى
لكسور عنق عظمة الفخذ فى صؽار البالؽٌن

GOMAA, MAHA
MOBARAK .

GOMAA, MAHA MOBARAK ؛

MAHMOUD,EMAN
EMAN MOHAMED FAWZY
MOHAMED FAWZY. MAHMOUD,

Awad,Azza
Mohamed Abdelmoneim
MOSTAFA,HASSAN
MOHAMED .

Azza Mohamed Abd-elmoneim
Awad ،

ATTALLA,AHMED
ABDEL NAIEM.

ASSIU
SYNTHESIS OF SOME NEW DISPERSE AND RECTIVE -DISPERSE DERIVED
MOSTAFA,HASSAN MOHAMED  ؛T :
1991 . FROM S-TRIAZOLES AND 1.3.4 OXADIAZOLES .
THE PRESENT WORK DEALS WITH THE PREPARATION OF 1,3 DIPHENY 1-1,2,4
AHMED ABDEL NAIEM
ASSIU
TRIAZIN 6 ONE (CLXXXIV)FROM THE INTERACTION OF HIPPURRIO ACID AND
ATTALLA,m
T:
1980 . PHENYL HYDRAZINE.

TAHA,GHARAI
M.H.A .

TAHA,GHARAI M.H.A ؛

9412962

1906

9413012

1907

9413022

1908

9413040

1909

9413069

1910

9413107

1911

9413133

1912

9413185

HASSAN MOHAMED
HASSAN MOSTAFA .
ALAM ELDIN,MOHAMED
AHMED MOHMAUD
A
ABD ELESTABLISHMENT OF STEADY STSTE
taliam,MOHAMED.RE
FLOW IN FLUID MIXTURE /
FAT .
ABDEL
SOME PROBLEMS IN GEOMETRIC
GAWAD,HOSAM
FUNCTION THEORY /
ELDIN .RAGAA .
physico chemical studies on some phinols and mohamed ,fatma
their iodine redpx products as indicators /
hosam el-dien .

1913

9413187

STUDIES ON SOME HETEROCYCLIC
COMPOUNDS /

1914

9413189

THE ROLE OF T-LYMPHOCYTE CYTOKINES HASSAN,ALI TAHA
IN ORGAN TRANSPLANT TOLERANCE=
ALI

9413209

SYNTHESIS OF SOME NEW
HETEROCYCLIC COMPOUNDS DERIVED
MOHAMED,KHALED
FROM 1,4-BENZODIAZEPINE DERIVATIVES / MASOUD.
KHALED MASOUD MOHAMED,

1916

9413215

1917

9413226

1918

9413249

1919

9413262

KINETIC AND REACTIVITY STUDIES OF
FE(II),FE(III)COMPLEXES OF MONO AND
DIOXIME LIGANDS,AND DETERMINATION
OF IRON(II)SPECROPHOTOMETRICALLY /
STUDIES ON SYNTHESIS AND CHEMISTRY
OF QUINOXALINE DERIVATIVES /
THE STRUCTURE OF SOME ARSENIC BASED CHALCOGENIDE GLASSES=
ENVIRONMENTAL CONTROL BY THE
PROCSSING OF CATHODE WASTE
MATERIALS IN ALUMINIUM SMELTERS /

1920

9413278

PHYSICO CHEMICAL STUDIES ON SOME
TRANSITION METAL COMPLEXES /

HELAL,MOHAMED
RADWAN.

HELAL,MOHAMED RADWAN,

Rageh,Nasr Mansour
M.
Nasr Mansour Mohamed Rageh ,

ABD ELKARIM,
AHMED AFKAR
REZK.

MOHAMAD,AHMAD
DESOKY
MOHAMEAD.
ALY,MOSTAFA
FAWZY .
ABD- ELHADY,ABDELSALAM FOAD

HASSAN MOHAMED HASSAN
MOSTAFA ؛

MOHAMED AHMED
MOHMAUDALAM EL-DIN,
ABD ELtaliam,MOHAMED.REFAT ؛
ABDEL GAWAD,HOSAM ELDIN
.RAGAA ؛

Assiut
BIOCHEMICAL STUDIES ON RED BLOOD CELL MEMBRANE PERMEABILITY
:
1981 . USING RADIOACTIVE TRACER TECHNIQUES.
In the present study, the crrosion and inhibition of copper, this and lead in different
acids has been invistigated. The effect of various parameters, viz conccentration,
Qena : 1988 . time, temperature, etc, on the corrosion process has been studied

QENA
COMLEXATION AND STABILITY OF MIXED LIGAND OF SOME TRANSITION
:
1991 . METAL LONS WITH GALLIC ACID AND SELECTED LIGANDS .
the aime of this work is to study the results of treatment of recent displaced fractures
of the femoral neck in adults treated by 3cancellous lag screws fixation and to
1995 compare our results with those of other auth-ers
THIS THESIS DEALS WITH THE PROBLEM OF DETERMINING THE STEADY
SOHA
STATE ESTABLISHMENT TIME (T ST)FOR THE FLOW OF SIN-GLE AND TWO
G:
1989 . PHASE FLUIDS IN PIPES .

mohamed ,fatma hosam el-dien ؛

ASWA
N:
1990 .
Assiut
:
1991 .

AHMED AFKAR REZK ABD
ELKARIM,

ASWA
N:
2001 .

ALI TAHA ALI HASSAN

AHMAD DESOKY MOHAMEAD
MOHAMAD,
ALY,MOSTAFA FAWZY ؛
ABD-ELSALAM FOAD ABDELHADY

HASSANAIN,AHMED
HUSSEIN .
ASSIUT UNIVERSITY ؛
AMR,AHMED
ABDEL-RAHMAN.

ASWA
CONDUCCTOMERTRIC AND POTINTIOMETRIC STUDIES ON SOME TRANSITION
N:
1991 . METALS MIXED LIGAND COMLEXES .
in thise thesis we are interested in introducing the idea of order in the areaof fuzzy
structures such as fuzzy topological vector spaces,fuzzy neighborhood spaces,fuzzy
1994 uniform spaces,fuzzy proximity spaces and fuzzy syntopogenous spaces.

IBRAHIEM,KAMAL
EL-SAADY

1905

1915

ASSIU
STUDIES ON SOME HETEROCYCLIC CYANINE DYES CONTAINING QUINOID
T:
1992 . MOIETY .
THE ACID OXALATE IS CONVENTIONALLY USED FOR THE EXTRACTION OF
METALS,WHICH EXIST AS EXCHANGEABLE,ADSORBED AND EASILY
ASWA
REDUCIBLE OXIDE FROMS,AS WELL AS,TO ASMAALL EXTENT,THOS BOUND
N:
2000 . TO CARBONATES OR LOW RESISTANT ORGANIC COMPOUNDS.
INTHIS STUDY,THE LIGHT HAS BEEN FOCUSED MAINLY ON THE ULTRASTURE
OF THE SENSILLA ON THE DIFFERENT STAGES AND PARTS OF SPODOPTERA
EXIGUA ( HUBNER) HOPEFULLY THIS DISCRIMINATION COULD HELP
RESEARCHERS TO GET-RID OF THIS SERIOUS PEST THROYGH OUT ITS
SENSORY SYSTEM AND BE ON THE RIGHT TRACK FOR ITS BIOLOGICAL AND
assuit : 1999 . CHEMICAL CONTROLS.

AHMED ABDEL-RAHMAN AMR,

1999

SOHA
G:
2004 .

DENOTE BY THE CLASS OF FUNCTIONS F WHICH ARE ANALYTIC AND
UNIVALENT IN D={Z:Z
physico chemical studies on some phinols and their iodine redpx products as
indicators .
THE APPLICATION OF THE SUBSTITUTED HETEROAROMATIC COMPOUNDS IN
VERIOUS ASPECTS IS BEYOND ESTIMATION,AND THERE ARE ALWAYS
CONTINIOUS NEED FOR THE DISCOVERY OF NEW HETEROCYCLIC
COMPOUNDS IN ORDER TO SATISFY THE GREAT DEMAND FOR THESE
COMPOUNDS IN INDUSTRIAL AND VARIOUS BIOLOGICAL FIELDS.
TRANSPLANTATION TOLERANCE MAY BE DEFINED AS INDEFINITE ALLOGRAFT
SURVIVAL IN THE ABSENCE OF CONTINUOUS IMMUNOSUPPRESSIVE
THERAPY.
THE WORK PRESENTED IN THIS THESIS DEALS WITH THE SYNTHESIS OF
SOME NEW 3-SUBSTITUED,FUSED AND SPIRO HETEROCYCLIC 1,4BENZODIAZEPINES STARTING FROM ETHY1 2-OXO-5-PHENY1-2,3DIHYDRO-1,4BENZODIAZEPINES.
CONSIDERING THE HIGH STABILITIES AND SPECIFIC CHARACTERES OF THE
OXIME (N-OH) COMPLEX OF IRON (II),2-PYRIDINE ALDOXIME (HPAO),2ACETYLPYRIDINE KETOXIME (HAPK),2-BENZOYLPYRIDINE KETOXIME
(HBPK)AND 2,6- DIACETYLPYRIDINE DIOXOME(H2DAPD) HAVE MUCH
ATTENTION IN THE LITERATURE.

SOHA
G:
2003 .
ASSIU
T:
1980 . STUDIES ON SYNTHESIS AND CHEMISTRY OF QUINOXALINE DERIVATIVES .
THE CHALCOGENIDE GLASS AS40 Te60WAS PREPARED BY RAPID
Sohag
2004 QUENCHING IN LIQUID NITROGEN.
ASSIU
ENVIRONMENTAL CONTROL BY THE PROCSSING OF CATHODE WASTE
T:
1990 . MATERIALS IN ALUMINIUM SMELTERS .
THE AIM OF THIS INVESTIGATION IS TO EVALUATE THE PROTONATION
ASWA
CONSTANTS OF FOUR LIGANDS SEPARATELY.ALSO EVALUATION OF THE
N:
2003 . STABILITY CONSTANTS OF SOME MONO-AND BILIGAND COMPLEXES.

1921

9413281

1922

9413283

1923

9413285

1924

9413289

1925

9413290

STUDY AND SYNTHESIS OF SOME NEW
HETEROCYCLIC COMPOUNDS /
STUDIES AND SYNTHESIS OF SOME NEW
QUINAZOLINES AND THEIR DERIVATIVES /
CEPHALOSPORIN ANTIBIOTICS AS
COMPLEXING AGENTS TOWARDS SOME
TRANSITION AND NON-TRANSITION
METAL
LONS:SPECTRAL,THERMAL,VOLTAMMETRI
STUDIES ON THE ELECTROCHEMICAL
BEHAVIOUR OF SOME ALLOYS IN
AQUEOUS SOLUTIONS=
STUDIES ON GIARDIASIS IN SOHAG
GOVERNORATE

Aboel-Magd,Eman
Esmail
ESMAIEL,AHMED
AHMED.

1926

9413291

STUIES ON NEW CHALCONES DERIVED
FROM A CETYL PHENYLAZO-PYRAZOLONE ELEMARY,TALAT
AND ACETYL BENZENE SULPHONAMIDES / IBRAHIM ALY.

1927

9413292

1928

9413295

1929

9413297

MURSHED,GAMIL
ABDULLAH AHMED
IBRAHIM,BASHEER
MOHAMED
MOHAMED
EL-HADY,HANAA
AHMED

AHMED AHMED ISMAIEL,

Qena : 1989 . The Pyran 2a,b were prepared via refluxing 1a,b with acetylacetone
ASSIU
THE NAME QUINAZOLINE IS TODAY UNIVERSALLY USED TO DENOTE THE 1.3T:
1982 . BENZODIAZING RING SYSTEM 1 WHICH WAS PROPOSED BY WIDDEGE.

CHEMISTRY
DEPARTMENT,FACULTY OF
SCIENCE,ASSIUT UNIVERSITY
BASHEER MOHAMED
MOHAMED IBRAHIM

sohag

HANAA AHMED EL-HADY

sohag

TALAT IBRAHIM ALY ELEMARY,

CEPHALOSPORIN ANTIBIOTICS ARE THE MOST IMPORTANT CLASS OF DRUGS
2001 AGAINST INFECTION
THE WORK IN THIS THESTHESIS IS CONCERNING IN STUDYING THE
ELECTROCHEMICAL AND CORROSION BEHAVIOUR OF SOME METALS AND
2004 ALLOYS IN AQUEOUS MEDIA:
GIARDIASIS IS THE MOST COMMON PROTOZOAL INFECTION OF THE HUMAN
2000 INTESTINALTRACT AND IT FOUND WORLDWIDE

A SERIES OF SULPHONAMIDES WAS PREPARED BY THE INTERACTION OF PCAIRO
ACETY BENZENE SULPHONYL CHLORIDE WITH VARIOUS PRIMARY AROMATIC
;
1982 . AND SECONDARY AMINES.
THE GENERAL SCOPE OF THIS THESIS IS TO SYNTHESIZE,CHARACTERIZE
AND ELUCIDATE MORE INFORMATION ABOUT THE MECHANISM OF THE BASE
SOHA
HYDROLYSIS REACTION OF SOME AMINO ACID SCHIFF BASE FE(II)IN
G:
2001 . AQUEOUS MEDIUM.
THE WORK UNDERTAKEN IN THIS THESIS INVOLVES STUDIES ON THE
ASSIU
THERMAL REARRANGEMENT OF CARBOXYLIC ACID
T:
1982 . ESTERS,PHENLHYDROXYLAMINE AND.
ALONG THE RED SEA COAST OF EGYPT ,THE SHALLOW MARINE ECOSYSTEM
AND GEOSYSTEM ARE DYNAMIC HAVING VARIABLE BOTTOM SEDIMENT
Sohag
2000 TYPES.

9413298

KINETIC STUDIES ON BASE HYDROLYSIS
OF SOME AMINO ACID SCHIFF BASE
FE(II)COMPLEXES /
PHOTOCHEMICAL AND PYROLYTIC
STUDIES ON ARYLESTERS AND
SUBSTITUTED HYDROXYLAMINES /
SEDIMENTOLOGICAL AND GEOCHEMICAL
STUDIES ON RECENT SHALLOW WATER
SEDIMENTS RED SEA,EGYPT=
ONE STAGE VERSUS MULTIPLE STAGES
SOAVE,S PULL-THROUGH PROCEDURE
FOR TREATMENT OF HIRSCHSPRUNG‘S
DISEASE

9413348

A STUDY OF SOME BIOLOGICAL AND
PHYSIOLOGICAL PARAMETERS RELATED
TO FLIGHT ACTIVITY IN BIRDS /

IBRAHEEM,AHMED
SELMY

AHMED SELMY IBRAHEEM ،

QENA
:
1996 .

1932

9413366

FLIGHT ACTIVITY OF NOCTURNAL
NEUROPTERA AS INDICATED BY TWO
LIGHT TRAPS AT TWO DIFFERENT AREAS
IN QENA GOVERNORATE,EGYPT /

NOUR,AHMED
MOHAMMED
AHMED

AHMED MOHAMMED AHMED
NOUR ،

QENA
:
1996 .

1933

9413567

badawy, mohamed
shahat

mohamed shahat badawy

sohag

1934

9413682

1930

1931

study of histopathological and ultrastructural
changes cryotherapy versus electrocauteryin
different tracheobronchial lesions.
hepatic focal lesions:ul trsonography nedle
guided biopsy=أخذ العٌنات من البإر الكبدٌة المرضٌة
استرشادا بالموجات اللفوق صوتٌة/

1935

9413825

1936

9413863

1937

9413868

CYTOPATHOLOGY OF SUPERFICIAL
KHRATITIS=
Polarographic Studies Of Some Quinonoid
Compound /
metal complexes and spectral characteristics
of bibasic schaff glyoxal /

1938

9413878

SURFACE INVESTIGATIONS ON MIXED
OXIDE SYSTEM /

1939

9413886

1940

9413898

1941

9413901

1942

9413948

MARKERS AND SUBPOPUL ATTIONS OF
ILYMPHOCYTES IN SCHISTO SOMIASIS
PROPORTION OF HEP ATOMA TO
CHRONIC LIVER DISEASES AND OTHER
TUMORS IN HOSPITAL ADMITTED
PATIENTS,ONE YEAR DURATION=
SYNTHESIS AND REACTIONS OF SOME
NEW THIENO[2,3-C] PYRAZOLE
DERIVATIVES OF POTENTIAL BIOLOGICAL
INTEREST /
sythetic studies and properties of some hetero
cyclic organic compounds /

NASSR,LOBNA
ABDEL-MOHSEN
EBID.
ABD ELGAWAD,ADEL
MOHAMED.

Eman EsmailAboel-Magd ,

MOHAMED,AHAMED
WAHABALLA
ABOU ELDAHAB,NABIL
YOUSEF SALAH ELDIN

LOBNA ABDEL-MOHSEN EBID
NASSR,
ACDEL MOHAMED ABD ELGAWAD,
AHAMED WAHABALLA
MOHAMED

,NABIL YOUSEF SALAH EL-DIN
ABOU EL-DAHAB

abdellatif,hossam eldin rashed
ABU
ELASRAR,AHMED
MOKHTAR
MOHAMED
El-Kabbany,Hala
Mohamed Fathy
rabie,usama
mohamed

HALAWY,SAMIH
AHMED HUSSIEN.

SAMIH AHMED HUSSIE
HALAWY,

AHMAD,MOHAMAD
ABD EL-RAHMAN

MOHAMAD ABD EL-RAHMAN
AHMAD

ALMEKHLAFI,NABIL
ALI NAGI.
hussin,ahmed
haleem mostfe

hossam el-din rashed abdellatif

1996

2004

2000

THE MAIN CLINICAL SYMPTOMS WERE ABDOMINAL DISTENSION , AND
RECURRENT CHRONIC CONSTIPATION. THE LOSS OF WEIGHT WAS THE
MOST COMMON CLINICAL SIGN IN THE PATIENTS
This study amied in the present work to study two different kinds of birds .the first kind
was chosen to be flightless ,the domestic chicken (Gallus gallus domesticus),while the
second one is characterized by powerful flight,Palm dove (Streptopelia senegalensis
aegyptiaca).
LIGHT TRAPS HAVE BEEN USED TO COLLECT NOCTURNAL INSECTS TO
STUDY THEIR GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION AND ECOLOGY.MANY AUTHORS
OPERATED LIGHT TRAPS SLIGHTLY ABOVE THE GROUND LEVEL IN VARIOUS
PARTS OF THE WORLD TO STUDY THE FLIGHT ACTIVITY OF NEUROPTEROUS
SPECIES OF WHOM,WILLIAMS AND KILLINGTON (1935) AT ROTHAMSTED
EXEPERIMENTAL STATION IN ENGRAND.
the study was done in the bronchscopy unite in chest department in alexandria faculity
of medicine ....the study of histopatholigical changes occured immediately after
crayotherapy show only 3 cases of partial necroses(20%) and no cases of total
necrosisappeared.
this study inculded 30 patients suspected to have hepatic metastatic deposits. all
patients were referred to the diagnostic radiology department of the national cancer
institute,thier age ranged from 25-73 years.
the cytological features and inflammatory cell response present in the superficial
corneal epithelium specimens obtained by the replica technique form 34 patients
having trachomatous keratitis were studied.

Hala Mohamed Fathy El-Kabbany ، Qena : 1989 . The aim of this thesis is Polarographic Studies Of Some Quinonoid Compound .
usama mohamed rabie,

assiut: 1988 . metal complexes and spectral characteristics of bibasic schaff glyoxal.
THE PRESENT INVESTIGATIONIS AN ATTEMPT TO STUDY THE SURFACE
PROPERTIES OF PURE MOLYBDENUM OXIDE,NICKEL OXIDE AS WELL AS
ASSUI
MOLYBDENIUM DOBED AND MIXED WITH DIFFERENT PERCENTAGES OF NI2
T:
1984 . IONS INMOL.
THE STUDY WAS DONE ON 30 HEALTHY NORMAL CONTROLS,AND HUNDRED
BILIHARZIAL PATIENTS,60 WERE URINARY BILHARZIAL CASSES AND 40 WERE
INTESTINAL NON-ORGANOMEGALIC BILHARZIAL CASES.

CANCER IS AWARLDWIDE PUBLIC HEALTH PROBLEM,ACCOUNTING FOR AN
2000 . INCREASING PROPETION OF ALL DEATHS.

NABIL ALI NAGI AL-MEKHLAFI,

THE WORK PRESENTED IN THIS THESIS INVOLVES THE SYNTHESIS OF A
ASSIU
SERIES OF NEW THEINO [2,3-C] PYRAZOLE DERIVATIVES OF POTEENTIAL
T:
2004 . PIOLOGICAL INTEREST.

ahmed haleem mostfe hussin,

assiut: 1988 . sythetic studies and properties of some hetero cyclic organic compounds.
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9413955

1944

9414002

1945

9414018

1946

9414023

1947

9414048

1948

9414114

1949

9414117

1950

9414190

1951

9414196

1952

9414249

1953

9414356

1954

9414400

1955

9414406

1956

9414538

1957

9414592

1958

9414596

1959

9414632

GEOPHYSICAL AND GEOLOGICAL
STUDIES ON THE SEDIMENTARY BASIN OF
SOHAG AREA=دراسات جٌوفٌزٌقٌة وجٌولوجٌة للحوض
ATTIA,MOHSEN
الترسٌبى بمنطقة سوهاج
MOHAMED
ECOLOGICAL STUDIES ON FRESHWATER
MACROPHYTES IN REGULATED
WATERBODIES IN EGYPT AND UK /
PHYSICO CHEMICAL STUDIES ON SOME
METAL COMPLEXES WITH PYRUNVIC ADIC
/
synthtic studies and properties of some
heterocyclic organic compounds /

Ali,Magdi Mohamed
Mohamed
MALLA,MAHMOUD
KHODARY.
temaric,hessan
hassan

MOHSEN MOHAMED ATTIA

Sohag

Magdi Mohamed Mohamed Ali ,

Assuit
Univer
sity :

MAHMOUD KHODARY MALLA,

ASSUI
T:

hessan hassan temaric,

the aime of the present workis to get information abouy the geometry of the
sedimentary at sohag areawhich generally lies between latitudes 26 25N26 35N and
1995 longitudes 31 40E,31 51 FIG.1 with the help of the geological and geophysical studies.
نتٌجة لبناء االنشاءات عبر النهر وحجز المٌاه خلفها يءدى الى وجود تؽٌرات فى تركٌب المٌاه‖فٌزٌقٌا وكٌمٌابٌة‖ والتى لها
تؤثٌر ملحوظ على الفلورا والفونا فتإثر بدورها على مصادر الؽذابى السمكى وتبذل فى المجتمعات السكانٌة وتإدى الى
مشكبلت حٌوٌة طبٌه لقد اختٌرت المٌاه المنظمة للحصول على الطاقة الكهربٌة فى هذه الدراسة النها تختلؾ عن البحٌرات
1992 .
.فهى تمتاز بصفات طبٌعٌة ؼٌر متوفرة فى البحٌرات الؽٌر منظمة،الطبٌعٌة
THIS THESIS INCLUDES THE REACTION OF AROYLGLYCINES WITH SOME
DIFFERENT ALDEHYDES PRESENCE OF ACETIC ANHYDRIDE AND
1985 . CORRESPONDING 2-OXAZOLIN-5-ONES.

assiut: 1986 . synthtic studies and properties of some heterocyclic organic compounds.
THE PRESENTS OF TOXIC ELEMENTS IN KID‘S FOOD e.g.,POTATO
THE CHEMICAL MONITRING OF SOME
CHIPS,KARATE (A CRISPY PUFFED CORN PASTE),BISCUITS,AS WLL AS CAKES
ELEMENTAL CONTENTS FOR SOME
MAY CAUSE HEALTH PROBLEMS FOR CHILDERN.IN THIS STUDY,THIRTEEN
BAKED AND MANUFACTURED FOODS FOR EL-SAID,SAFAA ELASWA
ELEMENTS (CA,CD,CO,CU,CR,FE,K,MG,MN,NA,NI,PB AND ZN) WERE
KIDS /
NAHAS.
SAFAA EL-NAHAS EL-SAID,
N:
2004 . ESTIMATED IN SOME SAMPLES OF KIDS ‘ FOOD.
جمبل بنى150جمبل من مجزر القاهرة و400جمبل مذبوحا فً هذه الدراسة حٌث فحص واخذت عٌنات من550استخدم
جامعة
تم اجراء الفحص الهٌستوباثولوجى لعٌنات اكباد الجمال واختٌرت عٌنات للفحص بالمٌكروسكوب.عدوى بمحافظة اسٌوط
. دراسات باثولوجٌة اكلٌنٌكٌة المراض الكبد فى الجمال.ابراهٌم احمد فإاد عبد الرازق
 كلٌة الطب البٌطرى؛: اسٌوط1999
.االلكترونى
SYNTHESIS OF NEW HETEROCYCLES OF
POSSIIBLE BIOLOGICAL ACTIVITY ‘df vfkh
FANDY,RAGAB
ASSIU
luh /
FAHIEM
RAGAB FAHIEM FANDY,
T:
1986 . SYNTHESIS OF NEW HETEROCYCLES OF POSSIIBLE BIOLOGICAL ACTIVITY
STRIPPING VOLTAMMETRIC STUDY OF
COPPER (II) IONS ON GOLD AND GOLD THE GENERAL SCOPE OF THE PRESENT THESIS IS THE STRIPPING
POLYPYRROLE MODIFIED ELECTRODE
AHMED,AMIRA
AMIRA YEHYA MOHAMED
SOHA
VOLTAMMETRIC STUDY OF COPPER (II) IONS ON GOLD-POLYPYRROLE
BEARING 5-SULFOSALICY ACID /
YEHYA MOHAMED. AHMED,
G:
2006 . MODIFIED ELECTRODE BEARING 5-SULFOSALICYLIC ACID.
EXPERIMENTAL STUDIES ON THE
DEVELOPING RAT TISSUES FOLLOWING
SNAKE ENVENOMATION WITH SPECIAL
REFERENCE TO KIDNEY AND
ADRENAL=دراسة تجرٌبٌة لبٌان تاثٌر سم الكوبرا المصرٌة
EL HESSY,HANY
HANY MOHAMED TAW KEL
in the present work the effect of maternal envenomation using the egyptian cobra
على انسجة جنٌن الفار االبٌض وخاصة الكلٌة وؼدة الكظر
MOHAMED TAWIK
HESSY
1985 snake venom on the drveloping rat tissues were studied using 164 pregnants females.
SYNTHETIC STUDIES AND PROPERTIES
THE AIM OF THIS WORK IS THE PREPARATION OF SOME HETEROCYCLIC
OF SOME HETEROCYCLIC ORGANIC
TEMARIK,HESSAN HESSAN HASSAN ALLAS
ASSIU
COMPOUNDS SUCH AS:TRIZAINOINDOLE:TRIAZOLO TRIAZIONINDOLE AND
COMPOUNDES /
HASSAN ALLAS.
TEMARIK,
T:
1986 . OTHER ISATIN DERIVATIVES.
SYNTHESIS OF SOME HETEROCYCLIC
El-Gaziri,Wafaa
Wafaa Noshy Estafanous ElThe aim of this work is the synthesis of some new 2,3-pyridine and pyrazine
COMPOUNDS /
Noshy Estafanous
Gaziri ،
Qena : 1989 . heterocycles of expected pharmacological activities .
THE AIME OF WORK IS THE PRERARATION OF CONDENSED BINUCLEAR
STUDIES ON THE SYNTHESIS AND
HETEROCYCLIC COMPOUNDS OF THE FOLLOWING TYPES:PYRANOREACTION OF SOME HETEROCYCLIC
NOUS,AMAL
QENA
PYRAZOLES (185) PYRAZOLO-PYRYLIUM SALTS(186,187).PYRAZOLOORGANIC COMPOUNDS /
MOHAMED.
AMAL MOHAMED NOUS,
:
1985 . THIPYRANES(188).PIPERIDINO-PYRAZOLES(189)
HEMODYNAMIC CHANGES IN RELATION
TO THE TYPE OF VENTILATION AND LUNG
COMPLIANCE IN NEONATES WITH
EHAB, SAOUD ABD
IN THIS STUDY THE CENTRAL AND PERIPHERAL HEMODYNAMIC EFFECTS OF
RESPIRATORY FAILURE
EL-MONEIM
EHAB SAOUD ABD EL-MONEIM
2003 THREE MECHANICAL
REACTIVE INTERMEDIATES HAVE ALWAYS OCCUPIED A PLACE OF
IMPORTANCE IN ORGANIC CHEMISTRY FOR THEIR MECHANISTIC AND
STUDIES ON SELECTED
MOHAMED,OMIMA
Assiut
SYNTHETIC SIGNICANCE CARBENES ARE REGARDED AS ONE OF THESE
PHOTOGENERATED CARBENES /
SAAD.
OMIMA SAAD MOHAMED,
:
1991 . INTERESTIGN REACTIVE SPECIES.
STUDIES ON PREPARTION AND
PROPERTIES OF SOME THALLUM III
SULPHATE AND USE OF TI III SALTS
IN THESIS AIMED TO STUDIES ON PREPARTION AND PROPERTIES OF SOME
OXIDIZING AGENT FOR SOME INORGANIC ZAIDAN,AMNA
ASSIU
THALLUM III SULPHATE AND USE OF TI III SALTS OXIDIZING AGENT FOR SOME
COMPOUNDS /
SAYED AHMED.
AMNA SAYED AHMED ZAIDAN,
T:
1984 . INORGANIC COMPOUNDS.
IT HAS BEEN FOUND THAT PYRIDIN-2-Y1 HDRAZONE DERIVATIVE 1 REACTS
WITH ETHY1 CYANOACETATE IN PRESENCE OF AMMONIUM ACCETATE TO
NEW APPROACHES FOR THE SYNTHESIS BERSY,MAGDA
TIELD THE ETHY 1 PYRIDAZINE-3-CARBOXLATE DERIVATIVE 2 THE
OF POLY FUNCTIONALLY SUBSTITUTED
ABO EL AZIZ
MAGDA ABO EL AZIZ IBRAHIM
ASWA
FORMATION OF 2 IS BELIEVED TO PROCEED THROUGH INTERMEDIACY OF AN
AZO HETEROCYCLIC COMPOUNDS /
IBRAHIM.
BERSY,
N:
1991 . ACYCLIC PRODUCT 5 WHICHN CYCIZES INTO 6 VIA ETHANOL ELIMINATION.
ALTHOUGH EXTENSIVE EFFORTS HAVE RESULTED IN THE
SYNTHESIS,SPECTRAL BEHAVIOUR SOLVATOCHROMIC STUDIES AND
PROBABLE MODERN APPLICATIONS OF CYANINE DYES THOSE
STUDIES ON THE
INCORPORATING CONDENSED TRIHETEROCYCLIC MOIETIES HAVE RECIEVED
SYNTHESIS,SOLVATOCHROMIC AND ACIDA LITTLE ATTENTION 9 REF WITHIN THESE RESPECT,THE STUDIES EMBODED
BASE PROPERTIES OF SOME NEW
IN THE PRESENT THESIS IS THE PREPARATION OF NEW SOLVATOCHROMIC
CYANINE DYES INCORPORATING
CYANINE DYES CONTAINING PYRAZOLO 2,3-OXAZINE INCONJUNCTION WITH
CONDESED TRI-HETEROCYCLIC MOIETIES ABD EL-ALL,REDA
ASWA
FIVE MEMBERED HETEROCYCLIC MOIETIES HOPING THAT SUCH DYES MIGHT
/
MHAMOUD.
REDA MHAMOUD ABD EL-ALL,
N:
1992 . EXHIBIT THE FOLLOWING APPLICATIONS.
The aim of the work
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9414645

Electronalytical Studies on some antibacterial
drugs
SOLVENT EFFECTS ON THE REACTIVITY
TREND OF SOME IRON (II) AND COBALT
(III) COMPLEXES /

9414659

PREPARATION,CHARACTERIZATION AND
THERMAL STUDIES ON SOME TRANSITION
METAL MIXED LIGAND COMPLEXES
CONTAINING AMINO ACIDS AND/OR THEIR MOHAMMED,OMAR
DERIVATIVES
FARGHALY
MOHAMMED,OMAR FARGHALY

1962

Mersal,Gaber Ahmed
Mahmoud.
Gaber Ahmed Mahmoud Mersal,
EL-KHATIB,RAFAT
MOHMAD AHMED

RAFAT MOHMAD AHMED ELKHATIB ،

The present work is aimed to determine some antibacterial drugs
(Nitrofuranation,Nitrofurazone,Furazolidone and Furaltadone)using different
techniques and to study the complex formation with some metal ions.Also it is aimed
to optimize the most suitable conditions to determine the studied drugs in trace
level.Due to the presence of these drugs in a low level in physiologcal fluid,so the
study is directed to follow these drugs in biological samples using the high sensitivity
of stripping voltammetry and some metal ions were studied potentiometrically to throw
Qena : 1999 . some light on their formation constrants.
SOHA
G:
1989 . Heterocyclic Schiff base complexes of Co (III) are synthesizwd.
Many transition metal-amino complexes have considerable biological activity such as
antitumor properties.Amino acids usually increase the diffusibility of complexes and
enhance their biological action inside the field of chemotherapy.Futthermore the range
ASSIU
of applications of the ligands:dithiocarbamates derived from amino acids,Schiff bases
T,EGY
and 5-arylazo-8-hydroxyquinoline derivatives covers different fields such as chemical
PT
1999 industry,biology and biochemistry
THIS STUDY DEALING WITH THE DIFFERENT THERORIES CONCERNING THE
MECHANISM OF CORROSION INHIBITION BY ORGANIC INHIBITORS AND THE
WORK DONE ON SUCH SUBJECT UP TO THE END OF 1981 IT IS SHOWN THAT
ALTHOUGH MUCH ATTENTION HAS BEEN PAID TO THE CORROSION
INHIBITION OF OTHER IMPORTANT NON FERROUS METALS WERE CARRIED
Assiut
OUT MOST OF THE ORGANIC COMPOUNDS USED AS INHIBITORS ARE SHOWN
:
1982 . TO BE S-CONTAINING AND N-CONTAINING COMPOUNDS.
This thesis includes a new and feeicient procedures for the heterocyclic synthesis
Qena : 1989 . utilising some azlactones and imidazolones as the starting materials .
The general scop of this thesis is to present a systematic study on the spectral
characteristics and acid-base properties of some 5-amonio-4-(arly)azo-3-methylphenyl pyrazole derivatives.It is also aimed in this thesis to study the complexes of co
Qena : 1999 . (II),Ni(II)and Cu with the azo compounds under investigation.
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EFFECT OF SOME ORGANIC INHIBITORS
ON THE ELECTROCHEMICAL AND
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VARIOUS MEDIA /
STUDIES ON SOME HETEROCYCLIC
COMPOUNDS /
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Spectrophotometric studies and transition
metal complexes of some arylazopyrazole
derivatives /

Ebead,Youssif
Hassan Ahmed.

Youssif Hassan Ahmed Ebead,

1966

9414695

Mechanistic Studies on the Electrochemical
Reduction of Some Arylidene Pyrazolones /

ElDossouki,Mohamed
Mohamed

The thesis comprises a mechanistic on study the electrochemical reduction behaviour
Sohag
of some 4-(4`-substituted arylidene)-2-pyrazolin-5-ones at hanging dropping mercury
Mohamed Mohamed El- Dossouki ، :
1990 . electrode in 0.1 mol dm-3 tetraethylammonium perchlorate/dimethylformamide at 298k

MOHAMED,ABDEL
ABDEL RAHMAN EL-SAIED
RAHMAN EL-SAIED. MOHAMED,
Mostafa,Fatama
Hassan
Fatama Hassan Mostafa ،
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KINETIC AND MECHANISM OF SOLVOLYSIS
REACTIONS OF CHLOROACETATE IONS
AND CHLOROFORMIC ACID ESTERS IN
ORGANIC-AQUEOUS BINARY SOLVRNT
EL-BELLIHI,ABDELMIXTURES /
HAMEED A.
ABD
SYNTHESIS AND REACTIONS OF SOME
ELMONEM,MAISA
NEW HETEROCYCLIC COMPOUNDS /
ESMEIL
SYNTHESIS AND CYCLIZATION
REACTIONS OF N-PYRRYL TRIZAZOLES
AND APPLICATION OF PHASE TRANSFER
CATAYSIS TECHNIQUES IN
Sultan,Adel Abd ElHETEROCYCLIZATION /
Rahim Mohamed
SYNTHESIS OF SOME NEW
HETEROCYCLIC COMPOUNDS DERIVED
FROM 1,5-BENZOD AIZEPINE DERIVATIVES ABO-ZAID,HANAN
/
SALAH.
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APPPLICATION OF CHEMICAL METHODES
FOR THE TREATMENT OF BOILERS
WATER IN THE COMPANY OF EGYPTIAN
CHEMICAL INDUSTRIES(KIMA) /
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1967
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1968
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1969

1970
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CHARGE TRANSFER COMPLEXES OF
SOME AZOLES AND AZINES WITH
ELECTRON ACCEPTORS /
STUDIES ON SYNTHESIS OF
THIAZOLOTRIAZOLES,TRIAZOLOTHIADIAZI
NES AND SOME RELATED COMPOUNDS /
CHEMICAL MODIFICATION OF BAGASSEUNSATURATED POLYESTER COMPOSITE /

CATALYTIC STUDIES ON SOME
SUPPORTED CATALYSTS /
STUDIES ON SOME HETEROCYCLIC
COMPOUNDS /

ABDEL-HAMEED A EL-BELLIHI,

ASSUI
THE AIM OF THIS WORK IS THE SYNTHES`S AND REACTIONS OF SOME NEW
MAISA ESMEIL ABD ELMONEM ، T :
1990 . HETEROCYCLIC COMPOUNDS FROM THE PYRAZOLONE SERIES .

Adel Abd El-Rahim Mohamed
Sultan ،

The aim of this thesis is SYNTHESIS AND CYCLIZATION REACTIONS OF NAssiut
PYRRYL TRIZAZOLES AND APPLICATION OF PHASE TRANSFER CATAYSIS
:
1982 . TECHNIQUES IN HETEROCYCLIZATION .

HANAN SALAHA ABO-ZAID,

THE WORK PRESENTED IN THIS THESIS DEALS WITH THE SYNTHESIS OF
SOHA
SOME NEW 1-OR3-SUBSTITUTED-,FUSED AND SPIRO(1,5)BENZODIAZEPINES
G:
2000 . STARTING FROM 1,3-DIHYDRO-4-PHENY 1(1,5)-BENZODIAZEPIN-2-ONE 1.

MOHAMED,HEGAZY HEGAZY MOHAMED HEGAZY
MOHAMED HEGAZY. MOHAMED ,

BAYOUMI,SHAWKAT SHAWKAT MOHAMMED
MOHAMMED.
BAYOUMI,
HABIB,OSAMA
MAHMOUD ALI
BAKRY,ASHRAF
KAMAL.

THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE RATE OF CHLORINE ELIMINATION
FROM MONO-,DI-,AND TRI-CHLOROACETATE-IONS IN WATER-ISOPROPYL
ALCOHOL SOLVENT MIXTURES HAVE BEEN STUDIDES OVER THE
Assiut
TEMPERATURE RANGE 30 TO 65 C AND COVERING SOLVENT COMPOSITIONS
:
1982 . VARYING FROM 0,7 TO 1,0 WATER MOLE FRACTION.

OSAMA MAHMOUD ALI HABIB,
ASHRAF KAMAL BAKRY,

.Mohammed,Suzan
Suzan Farghaly Abdel-hafez
Farghaly Abdel-hafez Mohammed,
EL AZAB,ISLAM
HELMY.
ISLAM HELMY EL AZAB,

ASWA
N:
2002 .

2002 .

2002 .
ASWA
N:
2002 .

QENA
:
1994 .
ASWA
N:
2002 .

IN THE LATEST TIME,SPECIALLY IN THE YEARS 95,96 AND97,AVARIETY OF
PROBLEMS HAVE APPEARED IN THE ACID AND BOILERS DEPARTMENT AT THE
COMPANY OF THE EGYPTIAN CHEMICAL INDUSTRIES(KIMA)REPRESENTED IN
CORROSION AND FAILURE OF EVAPORATORS AND SUPERHEATERS,IN
ADDITION THE FAILURE OF WATER-CONDENSATE CIRCUIT.
THE GENERAL SCOPE OF THE PRESENT THESIS IS ASYSTEMATIC
INVESTIGATION ON THE CHARGE-TRANSFER MOLECULAR COMPLEXES OF
SOME AZOLES SUCH AS PYRAZOLES,OXAZOLES SUCH AS
PYRAZOLES,OXAZOLES,BENZOXAZOLES AND AZINES(TRIAZINES)WITH OELECTRON ACCEPTOR(IODINE)AND WITH -ELECTRON ACCEPTORS VIZ.,PCHLORANIL(CHL),TETRACYANOETH (TCNE)AND 2,3-DICHLORO-5,6DICYANOBENZOQUINONE(DDQ).
THE PRESENT WORK IS PLANNED TO SYNTHESIZE ANEW HETEROCYCLIC
COMPOUNDS CONTAINING S-TRIAZOLE MOIETY AND EVALUATION OF THE
BIOLOGICAL ACTIVITIES OF SOME SELECTED ONES.
UNSATURATED POLYESTERS HAVE AVERY WIDE AREA OF APPLICATION
EITHER IN THE FORM OF PURE RESIN OR CONTAINING FILLERS.
THE MAIN OBJECTIVE OF THE PRESENT WORK IS TO THOROUGHLY
INVESTIGATE SOME ASPECTS CONCERNING WITH THE
PREPARATION,CHARACTERIZATION AND THE CATALYTIC PROPERTIES OF
CO3O4-NIO SUPPORTED ON MGO OR R-AL2O3.
THE SUBJECTS INVESTIGATED IN THIS THESIS AIMED TO PREPARE NEW
HETEROCYCLIC COMPOUNDS,WHICH MIGHT HAVE PHARMACETICAL EFFECT.

9414758

STUDIES ON THE SYNTHESIS AND
REACTIONS OF SOME HETEROCYLIC
ORGANIC COMPOUNDS /

Mahmoud,Aly
Hussein Atta.

Aly Hussein Atta Mahmoud,
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9414760

STUDIES ON THE SYNTHESIS AND
ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF
SOME NEW HETEROCYCLIC COMPOUNDS
AND SOLVATOCHROMIC BEHAVIOUR OF
SOME NEW SYNTHESISED FLUORESENT
DYE DERIVATIVES /

EL-KADEY,AYMAN
MOHAMED
MOHAMED.

AYMAN MOHAMED MOHAMED
EL-KADEY,

1979

9414764

ABDELSYNTHESIS AND APPLICATION OF SOME
MOHSEN,Shawket
HETEROCYCLES RELATED TO QUINOLINE / Ahmed.
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9414772

1982

9414773

1983

9414785

1984

9414930

1985

9415448

1986

9415475

1987

9415567

1988

9415596

1989

9415602

1990

9415832

1991

9415851

1992

9415861

1993

9415896

SYNTHESIS AND REACTIONS OF SOME
NEW HETEROCYCLIC COMPOUNDS
RELATED TO PYRIDINE DERIVATIVES /
THE REMOVAL EFFICIENCY OF SOME
HEAVY METAL LONS FROM AQUEOUS
SOLUTIONS USING DIFFERENT
ADSORBENTS /
PHYSICOCHEMICAL AND ANALYTICAL
STUDIES ON SOME NARCOTIC
COMPOUNDS AND THEIR TRANSITION
METAL COMPLEXES /
SYNTHESIS,SPECTRAL,SOLVATOCHROMIC
BEHAVIOURS AND ACID-BASE
PROPERTIES OF SOME NEW CYANINE
DYES DERIVED FROM 4(1)-PHENACYL
PYRIDINIUM(QUINOLINIUM OR
ISOQUINOLINIUM-4(1)-YLSALTS /

THE AIME OF THIS WORK IS THE SYNTHESIS OF SOME NEW FUSED
HETEROCYCLIC SYSTEMS SUCH AS PYRANO [2,3-C) PYRAZOLE,PYRANO [2,3qena : 1989 . D)-PYRIMIDINE , AND TRIAZOLO [1,5-C] PYRIMIDINE

ABDALLAH,SHAABA
N AHMED
SHAABAN AHMED ALDARDEER
ALDARDEER.
ABDALLAH,

IT IS OF INTEREST TO MENTION THAT THE SPECTRAL BEHAVIOUR OF
ASWA
CYANINE DYE MOLECULES IS ACRITERION FOR THEIR PHOTOSENSITIZATION
N:
2002 . EFFECT,AND APPLICABILITY IN DIFFERENT PURPOSES.
THIS WORK IS DIRECTED MAINLY TO SYNTHESISE SOME NEW
HETEROCYCLIC INTERST AS BIOREGULATORS AND/OR ANTIMICROBIAL
AGENTS.ALL OF THE PREPARED COMPOUNDS WERE INVESTIGATED AS ANTIBACTERIAL AGENTS AGAINS DIFFERENT STRAINS FORM GRAM +VE AND
GRAM-VE BACTERIA AND AS ANTI-FUNGAL AGENTS ESPECIALLY TOWARDS
assuit : 1994 . THE DERMATOPHYTE FUNGI.
THE PRESENT WORK WAS PLANNED TO SYNTHESIZE SOME NEW
PENTASUBSTITUTED PYRIDINES AND RELATED THIENO[2,3-B]PYRIDINES AS
Assiut
NEW COMPOUNDS IN THIS FIELD OF ANTICIPATED BIOLOICAL AND MEDICINAL
:
2002 . IMPORTANCE.
ADSORPTION IS ATERM COMMONLY USED FOR SEVERAL DIFFERENT
PROCESSES INVOLVING PHYSICAL AS WELL AS CHEMICAL INTERACTION
ASWA
BETWEEN THE SOLID SURFACE OF SUBSTANCE AND DISSOLVED METAL ION
N:
2002 . SPECIES.

Ahmed,Said
Mohamed.

Said Mohamed Ahmed,

THE PRESENT STUDY DEALS WITH THE INVESTIGATION OF SUCH
aswan
COMPLEXES WHIC CAN BE FORMED BETWEEN FE2,FE3,CO2,CO3,NI2,CU2,ZN2
:
1994 . AND CD2 AND HEROIN , COCAINE AND MIXTURE OF BOTH LIGANDS.

AHMED MOHAMED ABD ELMOTALEB,

THE SYNTHESISED DYES UNDER INVESTIGATION MIGHT BE USED IN VARIOUS
PROBABLE APPLICATIONS THUS,METHINE CYANINE DYES IN PARTICULAR
ASWA
HAVE MANY VITAL APPLICATIONS,WIDESPREAD AND PREVELANT USES IN
N:
2002 . MAN‗S LIFE OF DIFFERENT FIELDS.

AL-TAIFI,ELHAM
ABDEL-RAHMAN
ABD-ALLAH.

ABD EL-MOTALEB
,AHMED MOHAMED.
ABD EL-RAHMAN,
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PSORIASIS ASMAA ABD EL/
GAWAD.

Shawket Ahmed ABDELMOHSEN,

ELHAM ABDEL-RAHMAN ABDALLAH,

ASMAA ABD EL-GAWAD ABD EL- Sohag
PSORIASIS IS A COPMMON,CHRONIC CONDITION CHARACTERIZED BY
RAHMAN ,
:
2004 . RED,SCALY,AND INDURATION SKIN LESION.
OUR OBJECTIVE OF THIS THESIS IS TO STUDY THE PROBLOM OF
EL-GENDI,
SEPARATION FOR SOME SYSTEMS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS IN BANACH
ON THE SEPARATION OF SOME SYSTEMS BARAKAT ABD EL- BARAKAT ABD EL-AZIZ
AND HILBERT SPACESAND STUDY THE EXISTENCE AND UNIQUENESS OF THE
OF DIFFERENTIAL EQUATIONS
AZIZ MOHAMED
MOHAMED EL-GENDI
Aswan
1995 SOLUTION FOR THESE SYSTEMS IN THESE SPACES
CHEMISTRY
ALI,AZZA
DEPARTMENT،FACULTY OF
POLAROGRAPHIC REDUCTION OF SOME
MOHAMAD
SCIENCE AT ASSUIT
ASSIU
IN THESE THSIS AIMED TO POLAROGRAPHIC REDUCTION OF SOME METAL
METAL IONS IN PHTHALATE SOLUTIONS / MOHAMEAD.
UNIVERSITY
T:
1985 . IONS IN PHTHALATE SOLUTIONS.
STUDIES ON THE ELECTROIYSIS AND
THE PRESENT STUDIY EMBRACES TWO PARTS,VIS,THE ELECTROLYSIS AND
PHOTOLYSIS OF SOME ARYLALKYL
MOHAMED,OMAIMA
ASSIU
THE PHOTOLYSIS OF SEVEN ARYLAKYL HALIDES (62-68)SELECTED TO
HALIDES /
SAAD
OMAIMA SAAD MOHAMED ،
T:
1985 . INCLUDE MOST TYPES OF SIGNIFICANCE FOR THIS STUDY .
OUR PRESENT STUDY IS AIMED TO DETERMINE SOME ANTIBACTERIAL
DRUGS (CEPHAPIRIN,CEFAMANDOLE AND CEFMETAZOLE) USING DIFFERENT
TEACHNIGUES AND ALSO IS END TO OPTIMIZE THE MOST SUITABLE
CONDITIONS TO DETERMINE THE DRUGS UNDER STUDIED IN TRACE LEVEL
.DUE TO THE PRESENCE OF THESE DRUGS IN ALOW LEVEL IN
MOHAMED,EKRAM
PHYSIOLOGICAL FLUIDS ,SO THE STUDY IS DIRECTED TO FOLLOW THIS
ELECTROANALYTICAL STUDIES ON SOME MOHAMED RABIE
EKRAM MOHAMED RABIE
QENA
DRUGS IN BIOLOGICAL SAMPLES USING THE HIGH SENSITIVITY OF STRIPPING
DRUGS /
MOUSA.
MOUSA MOHAMED,
:
1998 . VOLTAMMETRY.
PHYSICOCHEMICAL AND THERMAL
THIS THESIS COMPRISES ATRIAL FOR ACOMPARATIVE STUDY INCLUDING THE
STUDIES ON THE PORTLAND CEMENT
PHYSICOCHEMICAL AND THERMAL PROPERTIES OF ORDINARY PORTLAND
PRODUCED IN ASSIUT CEMENT COMPANY ABDELAssiut
CEMENT,SINCE,SUCH MATERIAL HAS AN MPORTANT APPLICIATION ON BOTH
/
ATTY,GAMAL ATTA. GAMALABDEL-ATTY ATTA,
:
2003 . INDUSTRIAL AND ECONOMICAL SCALES.
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF
SOME HETERO CO(II),NI(II)AND
RECENTLY THERE IS AGROWING ATTENTION GIVEN TO THE CHEMISTRY OF
CU(II)BINUCLEAR COMPLEXES WITH N,NHETERO BINUCLEAR METAL COMPLEXES WITH POLYDENTAL LIGANDS,BUT
BIS(3-CARBOXYSALICYLIDENE)-4-CHLORO- AHMED,AHMED
Assiut
LITTLE WORK OF THIS TYPE HAS BEEN DONE INCLUDING HEXADENTATE
1,2-PHENYLENEDIAMINE /
SHAHAT.
AHMED SHAHAT AHMED,
:
2003 . LIGANDS ESPECIALLY THAT CONTAINING 3-FORMYLSALICYLIC ACID MOIETY.
STUDIES ON COMPLEXES OF TRANSITION
RECENT YEARS HAVE WITNESSED A GREAT DEAL OF INTEREST IN THE
METAL IONS WITH (R-BENZALDEHYDE) (O- ASSRAN,AWATEF
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF TRANSITION METAL COMPLEXES
OH-ACETOPHENONE)ETHYLENEDIIMINE
SAAD EL-DEAN
AWATEF SAAD EL-DEAN
QENA
CONTAINING SCHIFF BASES AS LIGANDS DUE TO THEIR IMPORTANCE AS
SCHIFF BASES /
AHMED.
AHMED ASSRAN,
:
2006 . CATALYSTS FOR MANY REACTIONS.
STUDIES ON COMPLEXES OF SOME
TRANSITION METAL IONS WITH 2The scope of the present thesis is to study the specteral behaviour and coordination
ARYLHYDRAZONE BENZTHIAZOLE
properties of some Schiff bases derived from 2-hydrazonobenzothiazole and some
DERIVATIVES /
Hamid,Wafaa Thabet. Wafaa Thabet Hamid,
Qena : 1990 . aromatic aldehydes.
In the present investigation, the electrochemical reduction of some nitro compounds
ELECTROCHEMICAL REDUCTION OF
El-Din,Hanan Salah
has been studied. The effect of various parameters on the reduction process has been
SOME ORGANIC COMPOUNDS /
El-Din Nour.
Hanan Salah El-Din Nour El-Din,
Qena : 1990 . studied.
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SYNTHESIS OF SOME NEW
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TEXTURE AND CATALYTIC STUDIES ON
IRON-ZINC OXIDE MIXTURES /
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Studies on the electrochemical and corrosion
behaviour of antimony and antonimy-tin alloys
in a Queous media /
STUDIES ON PHOTOSYNTHESIS OF
AZOLES AND SYNTHESIS OF
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SYNTHESIS AND PHYSICO-CHEMICAL
PROPERTIES OF SOME AZO COMPLEXES
AND CHEMICAL KINETICS OF THEIR
REACTION WITH PEROXO REAGENTS /

9416007

Electrochemical studies on some transition
metal complexes of trizamarocyclic
compounds /

2001

EL DEAN
SABER,ADEL
MOHAMED KAMAL.

YOUSSEF,AHMED
MOHAMMED
KAMAL EL-SAYED.
Osman,Abd ElWareth Abd ElHaleem.
ABDEL
WAHAB,MOHAMED
MAHMOUD
MOHAMED AHMED.

THEORY OF ALGEBRAIC SPACES OVER
SPECIAL RINGS

MOHAMED,SAAD
SHARKAWY

2006

9416289

Gabr,Azza Abdallah
Abdallah

9416291

PHYSICO - CHEMICAL STUDIES ON SOME
HETEROCYCLIC SCHIFF BASES /
GEOPHYSICAL (MAINLY SEISMIC)
INVESTIGATIONS WITH ENVIRONMENTAL
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DESEART EGYPT

2008

9416307
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ASSESSMENT IN PATIENTS WITH
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9416323
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SYNTHESIS AND REACTIONS OF NEW
FUSED HETEROCYCLES RELATED TO
PYRIMIDINE MOIETY /
KINETICS OF HYDROLYSIS OF
BIFUNCTIONAL SCHIFF BASES IN
ABSENCES AND IN PRESENCE OF SOME
DIVALENT METAL IONS /
GEOLOGY, GEOCHEISTRY AND
PETROGENESIS OF THE PAN-AFRICAN
PLUTONIC IGNEOUS ROCKS IN
WADIUMGHEIG, CENTRAL EASTERN
DESERT , EGYPT

THE PRESENT INVESTIGATION IS AN ATTEMPT TO STUDY THE SURFACE AND
ASSIU
CATALYTIC PROPERTIES OF EITHER PURE ZINC OXID OR IRON OXID AND
T:
1985 . THIER MIXTURES IN DIFFERENT ATOMIC PERCENTAGES.
Studies on the electrochemical and corrosion behaviour of antimony and antonimy-tin
alloys in a Queous media
Antimony and four of its tin alloys (90%,80%,65%and 50%sb)were prepared by the
Sohag
:
1998 . melt quench technique.The addition of Sn was found to increase the hardness of Sb.
THE FIRST PART OF THIS THESIS,IS CONCERNED WITH THE
ASSIU
PHOTOSYNTHESIS OF AVOLES VIA PHOTOCYCLODEHY-DROGENATION
T:
1985 . REACTIONS.

Ayman Nafady Ahmed,
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Ahmed,Ayman
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Osman,

ADAM,MOHAMED
SHAKER SAYED.
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ASSIU
IN THESE THESIS AIMED TO SYNTHESIS AND BIOLOGICAL STUDY OF SOME
T:
1985 . THIAZOLININONE DERIVATIVES.
INFANT FORMULAS ARE OFTEN THE SOLE SOURCE OF NUTRIENTS FOR
NEWBORNS FOR THE FIRST SEVERAL MONTHS OF LIFE,AND MUST SUPPLY
ALL OF THE NECESSARY
AHMED MOHAMMED KAMAL EL- Assiut
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SOME NEW DIARYL OXIDES,-SULPHIDES,SULPHONES AND
DIARYLIDENECYCLOALKANONES
COMPOUNEDS /

2002

ADEL MOHAMED KAMAL EL
DEAN SABER,

ABDEL-AAL,ZAHIRA
AHMED
ZAHIRA AHMED ABDEL-AAL ,
DONGOL,MAHMOU
D M.E.M
MAHMOUD M.E.M DONGOL ,

ABDO,MAHMOUD
ALY HUSSEIN.

SOHA
AZO COMPOUNDS ARE KNOWN FOR THEIR IMPORTANCE IN MANY
G:
2003 . APPLICATION FIELDS.
The Present study aimed to Electrochemical studies on some transition metal
complexes of trizamarocyclic compounds.
Transition metal complexes of polyazamacrocyclic ligands has raised much interest in
Sohag
:
1997 . the literature owing to their interesting potential functions.
THIS THESIS DEALS WITH THE PLASMA SPECTROSCOPY IN LABORATORY
SYSTEM WHERE THE CASCADE ARE IS USED AS ATOOL TO PRODUCE THE
ASSIU
PLASMA AND THE SPECTROGRAPH AS AN EQUIPMENT TO MEASURE THE
T:
1987 . ARGON SPECTRUM.
ASSIU
INTHES THESIS AIMED TO ELECTRICALPROPERTIES OF As-Se-Cu
T:
1983 . AMORPHOUS SEMICONDUCTORS

THE TEXT OF THE WORK PRESENTED IN THIS THESIS LIES IN TWO
Assiyt
PARTS,THE FIRST PART DESCRIBES THE SYNTHESIS,CHARACTERISTICS AND
MAHMOUD ALY HUSSEIN ABDO, :
2003 . APPLICATION OF SOME NEW DIARY.
THE NATION OF SPACE IS A GENERALIZATION OF THE NOTION OF SCHEME AS
PRESENTED IN GROTHENDIECK (EGA) ELEMENTS DE GEOMETRIE
SAAD SHARKAWY MOHAMED
QENA:
1995 ALGEBRIQUE PUB-MATH IHES(1960-1968)
The present Thesis includes a study on the kinteics of condensation and hydrolysis
reaction of the heterocyclic Schiff bases derived from 3-amino-1,2,4-triazoles, 2-amino1,3-pyrimidine and 2-amino-4-methy1-1,3-pyrimidine with different aromatic aldehydes
ASWA
viz, salicylal-aldehydes, p-hydroxybenzaldehyde, p-hydroxy, m-methoxybenzAzza Abdallah Abdallah Gabr ،
N:
1988 . aldehyde and p-nitrobenzaldehyde.

THE PRESENT WORK DEALS WITH THE GEOPHYSICAL STUDIES IN THE
INVESTIGATED AREA UPON ANALYZING AND PROCESSING SOME AVAILABLE
ABDUDEIF,ABDELB ABDELBASET MOHAMED
SOHA
GEOPHYSICAL DATA IN FORM OF FIVE WELLS ARROMAGNETIC MAP AND
ASET MOHAMED
ABDUDEIF
G:
2001 SEISMIC LINES
THE AIM OF THIS WORK IS:
EVALUATE PATIENTS WITH MODERATE ISCEMIC MITRAL REGURGITATION
CLINICALLY AND ECHOCARDIOGRAPHICALLY
COMPARE BETWEEN CABG-ALONE AND ALONE CABG WITH MITRAL REPAIR IN
BOGHADADY,AHME
SOHA
D MOHAMED
AHMED MOHAMED BOGHADADY G:
2002 TREATMENT OF THESE PATIENTS
THE PRESENT WORK WAS PLANNED TO SYNTHESIZE SOME NEW
HETEROCYCLIC COMPOUNDS CONTAINING PYRROLO[2,3D]PYRIMIDINES,FURO[2,3-D]PYRIMIDINES,THIENO[2,3-D]PYRIMIDINES AND
MOUSA,SULIMAN
ASSIU
PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINES OF ANTICIPATED BIOLOGICAL AND MEDICINAL
MOHAMMED
SULIMAN MOHAMMED MOUSA ، T :
2003 . IMPORTANCE .

El-Taher,Mahmoud
Abdel Daim

Mahmoud Abdel Daim El-Taher ،

YOUSSUF TAHA
MOHAMED

SOUTH VALLEY UNIVERSITYFACULTY OF SCIENCEGEOLOGY

Aswan
The general scope of the present thesis is to carry out a syntematic kinetic study on
:
1988 . base and acid hydrolysis rates of bifunctional Schiff bases .

QENA:

DTAIL FIELD STUDY OF THE MAP AREA REVEALED THE FOLLOWING ROCK
UNITS ARRANGED IN THEIR CHRONOLOGICAL SEQUENCE, BEGINNING WITH
2004 THE YOUNGEST:-

2013

9416388

2014

9416397

PREPARATION AND CHARACTERIZATION
OF THREE MODIFICATIONS OF TI-S SEMI CONDUCTING SYSTEM (TISTI2S AND TI4
S3)
A SUGGESTED PROGRAMME FOR
DEVELOPING SOME BASIC TRANSLATION
SKILLS OF ENGLISH MAJORS AND ITS
EFFECT ON THEIR ATTITUDES TOWARDS
TRANSLATION
Studies on Some Solvatochromism Cyanine
Dyes and Their Biological Activites /

2012

9416341

MOHAMMED,BADER BADER MOHAMED ALI
MOHAMED ALI
MOHAMMED

TELEIBA,ANTAR
SOLHY ABDELLAH
Abu El-Hamd,Ragab
Mohamed

ANTAR SOLHY ABDELLAH
TELEIBA

ASWA
N:

THALLIUM CHALCOGENIDES RECEIVED AGRAT DEAL OF ATTENTION DUE TO
THEIR OPTICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES IN VIEW OF POSSIBLE
OPTOELECTRONIC DEVICE APPLICATION THESE CHALCOGENIDE
2004 SEMICONDUCTOR COMPOUNDS ARE OF INTERST

Ragab Mohamed Abu El-Hamd ،

QENA:
2004
Aswan
:
1988 .

9416535

SOME MICROBIOLOGICAL AND
IMMUNOLOGICAL EVALUTION OF URINARY
TRACT INFECTION IN SOHAG UNIVERSITY YOUSEF,LAILA
HOSPITAL
MOHAMED

LAILA MOHAMED yousef

ASSUI
T:

2005

2016

9416545

SOME CLINICO-PATHOLOGICAL STUDIES
OF LIVER DISEASES IN CHILDREN

YOUSEF GIHAN
YOUSEF ALI

SOUTH VALLEY UNIVERSITYFACULTY OF MEDICINEPEDIATRICS

SOHA
G:

2004

2017

9416629

Texture and catalytic activivity studies of ZincCopper ferrite spinels /

Ahmed,Tarek Taha.

Tarek Taha Ahmed,

Sohag
:
1996 .

2015

2018

9416637

2019

9416639

ELECTROCHEMICAL REDUTION OF SOME
ORGANIC COMPOOUNDS /
SUNTHESIS AND BIOLOGICAL SCREENING
OF SOME NEW HETEROCYCLIC
COMPOUNDS /

9416650

KINETIC STUDIES ON THE DISSOLUTION
AND INHIBITION OF COPPERE IN NITRIC
ACID /

2020

2021

9416666

2022

9416719

ABUKRISHA,MORTAGA MORTAGA MOHAMED MUSTFA
MOHAMED MUSTFA. ABU-KRISHA,
FAHMY,SHRIF
MOHAMED

SHRIF MOHAMED FAHMY ،

HUSSIEN,ABO ELHAGAG ABD ELGAWAD.

ABO EL-HAGAG ABD ELGAWAD HUSSIEN,

SYNTHESIS AND STUDIES ON SOME
HETEROCYCLIC COMPOUNDS RELATED
TO 8-HYDROXYQUINOLINE NUCLEUS /

ABDELMOHSEN,SHAWKAT SHAWKAT AHMED ABDELAHMED
MOHSEN ،
GABER,ABDEL AAL
DEMINATION OFAROMATIC COMPOUNDS / MOHAMED.
ABDEL AAL MOHAMED GABER,

2024

9416750

A STUDY ABOUT THE CHARACTERISTICS
OF THE SEISMIC ACTIVITY AT KALABSHA
AREA AND ASWAN RESERVOIR,ASWAN
STUDIES ON THE ELECTROCHEMICAL
BEHAVIOUR OF SOME METALLIC ALLOYS
IN AQUEOUS SOLUTIONS /

2025

9416766

Application of Secondry amines in synthesis of Omran,Omran Abd
some new spiro heterocyclic compounds /
Ellah.

2023

9416740

2026

9416785

2027

9416822

2028

9416860

SYNTHESIS AND APPLICATION OF SOME
NEW DIARYL SELENIDES AND DIARYL
SELENONES CONTAINING HETEROCYCLIC
MOIETIES /
THE DIRICT INTRODUCTIN OF DIAZONIUM
GROUP INTO AROMATIC HETEROCYCLIC
MOIETIES AND PREPRTION OF SOME
DERIVATIVES THEREFROM *
COMPARISON OF ELISA AND
IMMUNOELECTRODE TECHNIQUES FOR
THE DETERMINATION OF TRACE LEVELS
OF TRIAZINES IN AQUEOUS MEDIA /

MOHAMED,
HAGGAG HAMED

HAGGAG HAMED SHALABI

ZAKY,AYMAN
MOHAMMED

AYMAN MOHAMMED ZAKY ،

Omran Abd Ellah Omran.

THE PRESENT STUDY INVESTIGATED THE EFFECT OF A SUGGESTED
PROGGESTED PROGRAMME ON DEVELOPING SOME BASIC TRANSLATION
SKILLS FOR A GROUP OF FIRST YEAR ENGLISH MAJORS OF THE FACULTY OF
EDUCATION (n=58)
The aim of the work emboded in this thesis is the preparation of new solvatochromic
asymmetical cyanine dyes in corporated isolated of biheterocyclic moieties .
AIM OF THE STUDY WAS TO DEFINE THE PREDOMINANT CAUSATIVE
ORGANISMS VULNERABLE GROUB OF PATIENTS (AS DIABETIC PATIENTS
PATIENTS WITH STONES PREGNANT WOMEN) PROPER DIAGNOSIS TO
FACILITATE THE EARLY SEARCH FOR MANAGEMENT AND PREVENT SERIOUS
COMPLICATION AND PROPER ANTIMICROBIAL TREATMENT
THE PRESENT STUDY WAS CONDUCTED AT THE PEDIATRIC DEPARTMENT
AND PEDIATRIC HEPATOLOGY CLINIC, SOHAG UNIVERSITY HOSPITAL, SOUTH
VALLEY UNIVERSITT IN THE PERIOD FROM FEBRUARY 2002THROUGH
OCTOBER 2003. IT INCLUDED 106 PATIENTS WITH MANIFESTATIONS OF LIVER
DISEASES. THEIR AGES RANGED BETWEEN 16 DAYS AND 13 YEARS.THEY
WERE 67 MALES (63.65) AND FEMALES (36.45). THE STUDY ALSO INCLDED 25
CHILD AS CONTROLS WITH MATCHED AGE AND SEX.
In the present investigation,spinels of the general formula AB2 O4 were prepared
where B represent the trivalent iron and A represents the bivalent zinc and/or copper.
During the thermal genesis of these,particularly in air (oxidizing atmosphere) the
surface suffers drastically structural changes..

ASSIU
T:
1987 . ELECTROCHEMICAL REDUTION OF SOME ORGANIC COMPOOUNDS.
THE MAIN OBJECTIVE OF THE STUDIES DESCRIBED IN THIS THESIS INVOLVED
QENA
THE SYNTHESIS OF SOME NEW CLASSES OF HETEROCYCLIC
:
1997 . QUINONES,USING TETRABROMO-P-BENZOQUINONE AS STARTING METERIAL .
In the present work we aimed to investigate and clarify the kinetics of copper
dissolution in HNO3 acid,especially the phase of dissoulution at the first beginning of
QENA,
interaction between copper and HNO3 acid,known as the incubation period.Two new
EGYP
techniques,the anodic stripping voltammetry and the conductance measurements are
T:
1996 . to be applied in this concern.
THE WORK IN THIS THESIS IS DIVIDED INTO TWO PARTS:1-AIMED TO
SYNTHESIZE SUBSTITUTED 5-CARBONY1-8-HYDROXYQUINOLINE
DERIVATIVES VIA THE APPLIVATION 2-AIMED TO APPLY THE BAYLIS-HILMANN
ASSIU
REACTION CONDITIONS FOR THE SYNTHESIS OF THE STEREOGENIC5T:
2001 . (SUBSTITUTED HYDROXY ALKAOATE)-8-HYDROXYQUIONLINE DERIVATIVES .
ASSIU
T:
1986 . DEMINATION OFAROMATIC COMPOUNDS.
IN THE PRESENT STUDY THE SEISMOLOGICAL SITUATION AS WELL AS SOME
OF THE GENERAL CHARACTERISTICS OF THIS SEISMIC ACTIVITY AND ITS
BEHAVIOR WITH REGARD TO THE ASWAN RESERVOIR WATER LEVEL WAS
QENA:
1997 INVESTIGATED
THE WORK IN THIS RHESIS IS AIMED AT STUDYING THE ELECTROCHEMICAL
QENA
AND CORROSION BEHAVIOUR OF SOME METALS AND ALLOYS IN AQUEOS
:
2000 . MEDIA .
The work presedented in this thesis deals with the synthesis of a new class of spiro
heterocyclic systems starting with 1-phenyl-aminocycloalkane-l-carbonitriles la-c.This
Sohag
substraste was proved to be an excellent precursor in view of the remarkable
:
1998 . reactivity of its imino group.
The present work in this thesis is divided into two mainly subheadings(A,B):APreparation of 4.4-bis (acetyl)diphenyl selenide and its uses in the synthesis of its
derivatives cotaining
selenadiazole,thiadiazole,thiazoline,thiopyranethione,pyrazoline,isoxazoline and
pyrimidine moieties.

ABDELHAFEZ,SHAMS
ELDEEN HASHIM.

SHAMS ELDEEN HASHIM
ABDEL-HAFEZ,

B-Preparation of 4.4-bis(chloroacetyl)diphenyl selenide and its uses in the synthesis
ASSIU
of its derivatives containing
T,EGY
PT :
1995 . aminothiazole,aldimine,thiazolidinone,azetidinone,azetidinone and triazoline moieties.

MASIA ESMEIL
,ABDEL MONEM.

ABDEL MONEM MASIA ESMEIL,

THE DIRICT INTRODUCTIN OF DIAZONIUM GROUP INTO AROMATIC
ASSIU
HETEROCYCLIC MOIETIES AND PREPRTION OF SOME DERIVATIVES
T:
1986 . THEREFROM.

FOUAD,DINA
DINA MAMDOUH IBRAHIM
MAMDOUH IBRAHIM FOUAD ،

IN THIS WORK ACOMPARISON BETWEEN ELISA TECHNIQUES AND
ASSIU
IMMUNOELECTRODES FOR THE DETECTION OF TERBUTHYLAZINE AND
T:
2003 . TERBUTRYN IN AQUEOUS MEDIA WAS CARRIED OUT .

2029

2030

2031

9416867

9416922

9416940

2032

9416984

2033

9417062

2034

9417121

2035

9417167

2036

9417175

2037
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9417329

2040

9417367

2041

9417384

2042

9417403

N-PHENYLSULFONYLOXYPHTHALIMIDE IN
THE SYNTHESIS OF HETEROCYCLIC
COMPOUNDS /

Studies on some heterocyclic compounds /
POLAROGRAPHIC STUDIES OF
THIOSULAPHATE - TARTARATE AND
THIOSULPHATE-HALIDE TERNARY
COMPLEXES WITH SOME METAL IONS /

CHARGE-TRANSFER COMPLEXATION OF
SOME ORGANOMETALLIC AND HYDRIDE
COMPLEXES /
SYNTHESIS OF SOME NEW
HETEROCYCLIC COMPOUNDS /
RECOVERY AND PHYSICOCHEMICAL
CHARACTERIZATION OF CATALYTIC
ALUMINAS FROM INDUSTRIAL RAW
MATERIALS /
SEPECTROPHOTOMETRIC AND STRIPPING
VOLTAMMETRIC DETERMINATION OF
SOME ELEMENTS IN SAMPLES OF
INFUSION SOLUTIONS /
SUNTHESIS AND STUDIES OF
FUNCTIONAL HETEROCYCLIC
COMPOUNDS DERIVED FROM LOWMOLECULAR WEIGHT CARBOHYDRATES /

ABD EL
RAHIM,MOHAMED
MUBARAK TAHA

MOHAMED MUBARAK TAHA
ABD EL RAHIM ،

Temerk,Abd ElMohsen Younes
Abbas.

Abd El-Mohsen Younes Abbas
Temerk,

ABO EL
MAALY,NAGWA
THABET.

NAGWA THABET ABO EL
MAALY,

MOSSA,USAMA
MOHAMED RABIE
OSMAM,FATMA
HASSAN MOSTAFA

USAMA MOHAMED RABIE
MOSSA ،
FATMA HASSAN MOSTAFA
OSMAN ،

ASSIU
POLCAROGRAPHI STUDIES OF THIOSULAPHATE - TARTARATE AND
T:
1986 . THIOSULPHATE-HALIDE TERNARY COMPLEXES WITH SOME METAL IONS.
THE GENERAL SCOPE OF THE PRESENT THESIS IS A SYSTEMATIC
INVESTIGATION OF THE CHARGE-TRANSFER COMPLEXES OF FERROCENES
AND A RHENIUM POLYHYDRIDE COMPLEX WITH Q-ACCEPTOR (IODINE) AND QENA
ACCEPTORS VIZ,P-CHLORANIL (CHL),TETRACYANOETHYLENE (TCNE)AND 2,3:
1997 . DICHLORO-5,6-DICYANO-1,4-BENZOQUINONE DDQ .
QENA
IN THES THESIS AIMED TO SYNTHESIS OF SOME NEW HETEROCYCLIC
:
2000 . COMPOUNDS .

EL-KATATNI,EZZAT
ABD-ELRAHMAN EL- EZZAT ABD-ELRAHMAN ELSAID
SAID EL-KATATNI ،

IN THES THESIS AIMED TO RECOVERY AND PHYSICOCHEMICAL
QENA
CHARACTERIZATION OF CATALYTIC ALUMINAS FROM INDUSTRIAL RAW
:
1998 . MATERIALS .

GHALEB,KHALED
AHMED SAEED

KHALED AHMED SAEED
GHALEB ،

ASSIU
THE NUTRIENT SOLUTIONS HAD WIDE SCIENTIFIC INTEREST ALL OVER THE
T:
2003 . WORLD,ESPECIALLY THE SOLUTION WHICH USED FOR INFUSION .

YOUNES,AHMED
MOHAMED
MOSALLAM

AHMED MOHAMED MOSALLAM
YOUNES ،

PHYTOCHEMICAL STUDIES OF SOME
PLANTS /
SYNTHESIS OF SOME HETEROCYCLIC
COMPOUNDS RELATED TO TRIAZOL
NUCLEUS /
EFFECT OF SOLVENT ON REACTIVITY
TRENDS OF FE (II) ,CO (IIII) AND NI (II)
COMPLEXES OF TRIDENTATE IMINE
LIGANDS AND DETERMINATION OF
COBALT AND NICKEL
SPECTROPHOTOMETRICALLY /
INVESTIGATION OF THE BEHAVIOUR OF
SOME ELMENTS IN SOME EGYPTION
PHOSPHATES DURING THEIR DRESSING
USING SOME SOLVENTS /

MOHAMED,ABOUEL-HAMD HASSAN

ABOU-EL-HAMD HASSAN
MOHAMED ،

THE MAIN OBJECTIVE OF THE STUDIES DESCRIBED IN THESIS INVOLVED THE
QENA
SYNTHESIS OF SOME CLASSES OF HETEROCYCLIC COMPOUNDS DERIVED
:
1999 . EROM LOW-MOLECULAR WEIGHT CARBOHY DRATES .
THE WORK DESCRIBED IN THIS THESIS HAS BEEN UNDERTAKEN WITH THE
ASWA
OBJECTIVE OF SEARCHING FOR NATURALLY OCCURRING SUBSTANCES OF
N:
2002 . POTENTIALLY BIOLOGICAL ACTIVITES .

ETIFY ABDEL
GHFAR ,BAKHIET.

ETIFY ABDEL GHFAR BAKHIET,

ASSIU
SYNTHESIS OF SOME HETEROCYCLIC COMPOUNDS RELATED TO TRIAZOL
T:
1988 . NUCLEUS.

KANDEL,TAREK
ABD EL-SAMAD
ABD EL-RAHMAN.

THE COMPLEXES OF IRON (II),COBALT (III) AND NICKEL (II)OF TRIDENTATE
IMINE LIGANDS HAS BEEN ISOLATED AND CHARACTERIZED .SOLUBILITIES OF
IRON (II) ,COBALT (III) AND NICKEL(II) COMPLEX SALTS ARE REPORTED AND
TAREK ABD EL-SAMAD ABD EL- SOHA
TRANSFER CHEMICAL POTENTIALS OF THEIR COMPLEX CATIONS ARE
RAHMAN KANDEL.
G:
2005 . CALCULATED.

HASSAN,MOSTAFA
YOUSSEF.

MOSTAFA YOUSSEFHASSAN,

CHEMICAL AND SYNTHESIS STUDIES ON
SOME PHYRAZOLES AND TRIAZOLES AS
HETEROCYCLIC COMPOUNDS /
POTENTIOMETRIC AND
SPEECTROPHOMETRIC STUDIES ON THE
TERNARY COMPLEXES OF SOME
TRANSITION METAL IONS /

ABU EL
HASSAN,EMAN ABD EMAN ABD EL RADY ABU EL
EL RADY
HASSAN ،

ABD EL KARIM,
NAGAT MOUSTAFA ABD EL
NAGAT MOUSTAFA. KARIM.
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9417439

SPECTROPHOTOMETRIC STUDY OF THE
COMPLEXATION EQUILIBRIA OF
HYDROXYNAPHTHOQUINONES WITH
SOME METAL IONS AND NOVEL
ASPECTCS OF LAWSONE /
STRIPPING VOLTAMMETRIC
DETERMINATION OF ANTIHYPERTENSIVE
AGENTS:DILTIAZEM-VERAPAMILCAPTOPRIL AND GUANETHIDINE /
SYSNTHESIS OF NEW HETEROCYCLIC
COMPOUNDS FROM QUINONES
DERIVATIVES /

2046

9417457

STUDIES ON SOME HETEROCYCLIC /

9417469

STRIPPING VOLTAMMETRIC
RADWAN,GAMAL
DETERMINATION OF SOME METAL IONS IN TAKY ARABY
RED SEA ECOSYSTEM,EGYPT /
EMBABY.

2047

THE MAIN OBJECTIVE OF THE STUDIES DESCRIBED IN THIS THESIS INVOLVED
THE SYNTHESIS OF SOME QUINAZOLINEDIONE DERIVATIVES DERIVED FROM
QENA
N-PHENYLSULFONYLOXYPHTHALIMIDE AND 3-AMINO:
2001 . 2,4(1H,3H)QUINAZOLINEDIONE .
THE AIM OF THIS THESIS IS THE SYNTHESIS OF SOME NEW FUSED
HETEROCYCLIC SYSTEMS CONTAINING THE PYRAZOLE NUCLEUS HOPING
THAT SUCH NEW COMPOUNDS WILL HAVE CERTAIN ACTIVE AND SPECIFIC
Qena : 1995 . BIOLOGICAL EFFECTS THE THESIS INCLUDES THREE CHAPTERS.

SOLIMAN,SOLIMAN SOLIMAN ABDEL-FADEEL
ABDEL-FADEEL.
SOLIMAN,
HASSAN,MAHASEN
MOHAMMED
MAHASEN MOHAMMED AHMED
AHMED
HASSAN ،
ALY,KAMAL
IBRAHIEM.
HASSAN,HASSAN
ABAZIED SHINDY.

KAMAL IBRAHIEM ALY,
HASSAN ABAZIED SHINDY
HASSA,

GAMAL TAKY ARABY EMBABY
RADWAN.

ASSIU
INVESTIGATION OF THE BEHAVIOUR OF SOME ELMENTS IN SOME EGYPTION
T:
1987 . PHOSPHATES DURING THEIR DRESSING USING SOME SOLVENTS.
THE PRESENT IN THIS PART DEALS WITH THE SYNTHESIS OF SOME NEW
HETEROCYCLIC COMPOUNDS UNCORPORATING PYRAZOLINE MOITY AND
ASWA
THE EFFECT OF THE SUBSTITUTENTS AT C-3 OF THE PYRAZOLE RING AS
N:
2000 . WELL AS THE REACTION CONDITIONS ON THE REACTION PRODUCTS .

ASSIU
POTENTIOMETRIC AND SPEECTROPHOMETRIC STUDIES ON THE TERNARY
T:
1987 . COMPLEXES OF SOME TRANSITION METAL IONS.
The present thesis involves a study of the solution equikibria and stability of some
metal complexes of the closey related 1,4-naphthoquinone:2-hydroxy-1,4naphthoquinone (lawsone),5-hydroxy-1,4-naphthoquinone (juglone)and 5,8-dihydroxyASSIU
1,4-naphthoquinone (naphthazarin)
The aim of the present work is to study the spectroscopic and acid-base properties of
T,EGY
PT :
1998 . some hydroxynaphoquinones of comparale structures.
THE PRESENT STUDY DESCRIBES THE USE OF CATHADIC ADSORPTIVE
STRIPPING VOLTAMMETEIC METHOD FOR THE DETERMINATION OF THE
ASWA
ANTIHYPERTENSIVE AGENTS DILTIAZEM,VERAPAMIL,CAPTOPRIL AND
N:
2001 . GUANETHIDINE .
ASSIU
SYSNTHESIS OF NEW HETEROCYCLIC COMPOUNDS FROM QUINONES
T:
1987 . DERIVATIVES.
ASSIU
T:
1987 . STUDIES ON SOME HETEROCYCLIC
This work was extended to study the living marine as fishes and coral reef in four
different regions along the Red Sea,petroleum and tourism regions.
Also,the relation between the different metals in different environment contents was
QENA,
performed and the metal levels in different environment contents were compared with
EGYP
T:
2005 . the previous work,in the same region and other regions on the world.
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PREPARATION AND CHARACTERIZATION
OF INTRINSICALLY CONDUCTING
POLYPYRROLE POLYMERS FOR
APPLICATION AS ION SENSITIVE FILMS /
STUDIES ON SOME FUSED HETERO
CYCLIC COMPOUNDS AS CYANINE DYES
DERIV ATIVES /
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9417485

PYROMELLITIC DIANHYDRIDE IN THE
SYNTHESIS OF HETEROCYLCLIC
NITROGEN COMPOUNDS /
INTERACTION OF LEWIS BASES WITH
SOME TRANSITION METAL COMPLEXES PREPARATION AND CHARACTERISATION /

ASSIU
STUDIES ON SOME FUSED HETERO CYCLIC COMPOUNDS AS CYANINE DYES
T:
1988 . DERIV ATIVES.
Owing to the wide spread applications of pyromellitic dianhydride in several fields,this
encourage us to synthesize new heterocyclic derivatives of condensed
QENA,
dipyrrle,dibenzoxazine,dipyridazine and dipyimidine starting with pyromellitic
AHMED MOHAMMED ABO-BAKR EGYP
dianhydride hoping to exhibit a great certain pharacological activity.The study in this
OMAR,
T:
2006 . thesis involved three main chapters
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CHARGE-TRANSFER MOLECULAR
COMPLEXES OF SOME HETEROCYCLIC
COMPOUNDS /
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SYNTHESIS,CHARACTERIZATION AND
CATALYTIC ACTIVITY STUDIES ON ACIDTYPE CATALYSIS /
STUDIES ON SYNTHESIS AND CHEISTRY
OF DERIVATIVES OF SOME
HETEROCYCLIC COMPOUNDES RELATED
TO QUINOXALINE NUCLEUS /
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Studies on some heterocyclic compounds /
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N-PHENYL SULPHONYLOXQUINOLINIMIDE
IN THE SYNTHESIS OF NEW
HETEROCYCLIC COMPOUNDS /
GAMMA IRRADIATION EFFECTS ON THE
ELECTRICAL CONDUCTIVITY BEHAVIOUR
OF SOME SCHIFF BASE CHELATES AND
DOUBLE COMPLEXES /
PHYSICO - CHEMICAL STUDIES ON SOME
SOLID METAL COMPLEXES OF
DINITROSORESORCINOL VIOLURIC ACID
AND 1,4,7-TRIAZACYCLONONANE (AND
RELATED LIGANDS) /

ABEL AAL,REDA
MOHAMED.

THE GENERAL SCOPE OF THE PRESENT THESIS IS THE PREPARATION AND
SOHA
CHARACTERIZATION OF INTRINSICALLY CONDUCTING POLYRROLE
G:
1998 . POLYMERS FOR APPLICATION AS ION SENSITIVE FILMS .

REDA MOHAMED ABEL AAL,

HAMDY SAAD SADEK ELSHESHTAWY,

Assiut
:
1989 . The thesis comprises a study dealing with the praparation and characterisation .
CHARGE-TRANSFER MOLECULAR COMPLEXES BETWEEN AN ELECTRON
ACCEPTOR MOLECULE HAS BEEN WIDELY STUDIED (1-5),AS IT REPRESENTS
A VERY INTERESTING CLASS OF COMPLEXES DUE TO THEIR WIDE
QENA
APPLICATION IN BIOLOGICAL SYSTEMS,ENZYME CATALYST,DRUGS AND
:
2003 . HORMONE ACTION(6,7).

BAHA MOHAMED MAHMOUD
MOHAMED ABU-ZIED ،

ASSIU
IN THIS THESIS AIMED TO SYNTHESIS,CHARACTERIZATION AND CATALYTIC
T:
1998 . ACTIVITY STUDIES ON ACID-TYPE CATALYSIS .

MOUSTAFA,OSAMA
SHEHATA.
OSAMA SHEHATA MOUSTAFA,

Eissa,Fayez
Mohamed Mohamed. Fayez Mohamed Mohamed Eissa,

ASSIU
STUDIES ON SYNTHESIS AND CHEISTRY OF DERIVATIVES OF SOME
T:
1988 . HETEROCYCLIC COMPOUNDES RELATED TO QUINOXALINE NUCLEUS.
.ٌشمل العمل داخل هذه الرسالة ثبلثة فصول اساسٌة وهى فصل المقدمة وفصل النتابج ومناقشتها وفصل الجزء العلمى
:الفصل االول
:ٌحتوى هذا الفصل على قسمٌن
)القسم(أ
سداسى فى االبحاث-وٌشمل تؽطٌة موجزة عن كٌمٌاء اصباغ السٌانٌن والمحتوٌة على نظام حلقى ؼٌر متجانس خماسى
.المنشورة حدٌثا
)القسم (ب
وٌشمل تؽطٌة موجزة عن كٌمٌاء اصباغ السٌانٌن والمحتوٌة على نظام حلقى ؼٌر متجانس سداسى فى االبحاث المنشورة
Aswan
.حدٌثا
:
2006 .
The study in this thesis involved three main chapters.

WASEF,TALAAT
SHAKER.

TALAAT SHAKER WASEF,

Because of the wide pharmacological applications of 2,3-pyridine,pyrimidine and
QENA,
condensed pyrimidine,the aim of this work is to synthesize new pyridine and
EGYP
T:
2006 . condensed pyrimidine heterocycles which may posses certain pjarmacological activity.

AHMED,MOHAMED
ABDEL HAKIM.

MOHAMED ABDEL HAKIM
AHMED,

THE STUDY INCLUDES:GAMMA IRRADIATION EFFECTS ON THE ELECTRICAL
ASSUI
PROPERTIES OF SOME METAL DOUBLE COMPLEXES AND SCHIFF BASE
T:
1984 . CHELATES WERE INVESTIGATED.

BELAL,ARFAT ABD
EL MAKSOUD M.

ARFAT ABD EL MAKSOUD
MOHAMED BELAL ،
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9417515

2058

9417521

2059

9417523

2060

9417529

2061

9417532

Aswan
The present research consists of the preparation and investigation of complexes of
:
1989 . transition metal ions .
IN THIS THESIS ,WE ARE AIMED TO INVESTIGATE THE ELECTROCHEMICAL
REDUCTION OF PHQ AND PHQ-CU(II) SYSTEMS IN AQUEOUS SOLUTIONS
VOLTAMMETRIC,SPECTROPHOTOMETRIC SHATATA,MOHAME
CONTAINING 10% DMF,AT DIFFERENT PH VALUES,BY USE ADIFFERENTIAL
AND POTENTIOMETRIC STUDIES ON
D MAHMOUD
MOHAMED MAHMOUD AHMED
Assiut
PULSE POLAROGRAPHIC (DPP) AND/OR CATHODIC STRIPPING
POLY(8-HYDROXYQUINOLINE) /
AHMED.
SHATATA,
:
2004 . VOLTAMMETRY(CSV)TECHNIQUES..
The present ph.D thesis deals with studying the effects of ferrosilicon fallan dust on
ENVIRONMENTAL CHEMICAL STUDY ON
QENA,
the surrounding environment (soil-plant-water,sediments and dust at buildings),in
THE SURROUNDING AREA TO
ALY,MAMDOUH
EGYP
addition to the effect of suspended dust on the workers inside the factory units.The
FERROSILICON FACTORY,EDFU,ASWAN / ELSEID AHMED.
MAMDOUH ELSEID AHMED ALY, T :
2006 . distance,the direction the time and the height were considered in this study.
AHMED ,MOHAMD
EL MONTASSER
MOHAMD EL MONTASSER
ASSIU
STUDY OF RIVER NIL WATER POLLUTION / SOLTAN.
SOLTAN AHMED,
T:
1988 . STUDY OF RIVER NIL WATER POLLUTION.

2062

9417535

Synthesis of some new spiro and fused 1,5benzodiazepines /

Abo-Zaid,Hanan
Salah.

Hanan Salah Abo-Zaid,

2063

9417545

SALMAN,HASSAN
MAHMOUD ALY.

HASSAN MAHMOUD ALY
SALMAN,

2064

9417554

metal complexes of some azo imidazole
derivatives /
SYNTHESIS STUDIES AND PROPERTIES
OF SOME HETEROCYCLIC ORGANIC
COMPOUNDS /

Sohag
The present study deals with the synthesis of some new 3-substituted-,fused and spiro
:
2006 . (1,5) benzodiazepines starting from 1,3-dihydro-4-pheny(1,5)benzodiazepin-2-one 1.
the study is devoted for the determination of the stoichiometry and stability constants
of the different complexes formed.futhermore ,the structure of complexes formed is
elucidated.the different techniques applied in this work are,the microanalysis of the
ASSUI
solid complexes synthesized,visible electronic absorption spectra and electric
T,EGY
conductance measurements,as well as infrared spectra of the free ligands and their
PT :
1981 . solid complexes.

Temarik,Hussein
Hassan Abbas

Hussein Hassan Abbas Temarik ،

The aim of this work is the synthesis of some new fused or separated heterocyclic
Qena : 1989 . systems .

RAGEH,HESHAM
MANSOUR M.

HESHAM MANSOUR M RAGEH,

Abdel Hafez,Ali
Ahmed

Ali Ahmed Abdel Hafez ،

9417822

ELECTROREDUCTION OF SOME ORGANIC
COMPOUNDS /
STUDIES ON THE SYNTHESIS AND
APPLICATION OF SOME HETEROCYCLIC
DERIVED FROM HYDROXYQUINOLINE /
the influnce of alloynig elements on the
elechtrochmical and corrosion behaviour of
zinc in various media and the effect of some
organic and inorganic inhibitors /

hassan,mohamed
samer salim.

mohamed samer salim hassan,

2068

9417837

CHEMICAL AND TECHNOLOGICAL
STUDIES ON SUGAR CANE CROP /

ABAZIED,SAKINA
RAMADAN

SAKINA RAMADAN ABAZIED ،

2069

9417844

2070

9417897

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF
SOME NEW POLYMERS BASED ON
DIARYLIDENE DERIVATIVES /
POLAROGRAPHIC AND VOLTAMMETRIC
STUDIES ON SOME NUCLEIC ACID
COMPONENTS /

ELKISKAS,ISMAIL
ABDUSALAM
MOHAMMED
IBRAHIEM,MOHAME
D SAYED
MOHAMED.

2071

9417930

2072

9417963

Kinetic investigation of the oxidation of some
amino acid schiff base fe(ll)complexes /
STUDIES ON SOME HETEROCYCLIC
COMPOUNDS /

2073

9418019

2074

9418055

STUDIES ON SOME HETEROCYCLIC
COMPOUNDS /
ANALYTICAL STUDIES ON BINARY AND
TERNARY COMPLEXES OF SOME
AMINOANTHRAQUINONES /

Nassr,Lobna AbdelMohsen Ebaid
BAKHIT, HUSSIN
ALI SOLEIMAN.
KHALED,
MOHAMED ALI
AHMED

2075

9418071

STUDIES ON THE CHEMISTRY OF
HETEROCYCLIC AND QUINONE
HETEROCYCLIC COMPOUNDS /

IBRAHIM,RAWIA
RAGAB.

2076

9418088

STUDIES ON QUINONES AND THEIR
DERIVATIVES /

FANDY,RAGAB
FAHIEM

2077

9418131

Electrodeposition of some copper alloys and
investigation of their properties /

Montaser,Atiat
Ahmed

2078

9418174

THE EFFECT OF ADDITIVES ON THE
CONSTITUTION AND SURFACE
PROPERTIES OF MOLYBDENUM OXIDE /

AHMED,MOHAMED
ABDEL-AZIZ M.

2079

9418226

Chemical study on the Aqueous environment
for some bights at High Dam Lake /

Mahmoud,Emam
Mohamed Fawzy

9418240

THERMOLYSIS AND PHOTOLYSIS OF
THIOUREA AND THIOCARBAMATE
DERIVATIVES /

Abdel-Aaal,AbdelAaal M. Gaber

9418270

THE CORROSION OF METALS AND
ALLOYS AND ITS INHIBITION BY
SURFACTANTS /

Abou-ElWafa,Moustafa
Hassan.

2065

9417561

2066

9417819

2067

2080

2081

Saleh,Magda
Mohamed S.

ISMAIL ABDUSALAM
MOHAMMED ELKISKAS ،

ASSUI
T,EGY
PT :
1978 . ELECTROREDUCTION OF SOME ORGANIC COMPOUNDS .
The work included in this thesis involves the synthesis of some new heterocyclic
Assiut
systems containing 8-hydroxyquinoline moiety to evaluate their bactericidal, fungicidal
:
1983 . and plant growth regulation activities.

the influnce of alloynig elements on the elechtrochmical and corrosion behaviour of
assiut : 1988 . zinc in various media and the effect of some organic and inorganic inhibitors.
THE PRESENT EXPERIMENTS WERE CARRIED OUT AT THE FARM OF ELMATTANA AGRICULTURE RESEARCH STATION ,QENA GOVERNORATE
,DURING THE HARVESTING AND MILLING SEASON 2001 ,TO STUDY THE
EFFECT OF PRE-HARVEST TREATMENT (THE NON BURNT ,BURNT CANE
),HARVEST TIME ALONG CRUSHING SEASON (FROM JAN. TO MAY ) AND POSTQENA
HARVEST TREATMENT (2,4,6 AND 8 DAYS ) FROM HARVEST ON JUICE QUALITY
:
2005 . AND BIOCHEMICAL CHANGES OF SUGAR CANE VARIETY GT 54/9.
THE MAIN OBJECTIVE OF THE STUDIES DESCRIBED IN THIS THESIS IS
PLANNED TO SYNTHESIZE AND CHARACTEREIZE SOME NOVEL POLYMERS
ASSIU
BASED ON DIARYLIDENECYCLOALKANONES OR DIARYLIDENEACETONE IN
T:
2003 . THE POLYMER MAIN CHAIN .

,MOHAMED SAYED MOHAMED
IBRAHIEM,

ASSIU
POLAROGRAPHIC AND VOLTAMMETRIC STUDIES ON SOME NUCLEIC ACID
T:
1988 . COMPONENTS.
SCHIFF BASES ARE RECOGNIZED TO BE IMPORTANT IN MANY BIOLOGICAL
ASPECTS,VIZ:PROTEINS,PIGMENTS,ENZYMIC
Lobna Abdel-Mohsen Ebaid Nassr Sohag
ALDOLZATION,DECARBOXYLATION REACTIONS,IN PYRIDOXAL PHOSPHATE
،
:
2005 . DEGRADTION.
ASSIU
HUSSIN ALI SOLEIMAN BAKHIT, T :
1988 . STUDIES ON SOME HETEROCYCLIC COMPOUNDS.

MOHAMED ALI AHMED KHALED

ASSIU
T:
1988 . STUDIES ON SOME HETEROCYCLIC COMPOUNDS.

Assiut
The present thesis involves an analytical study of the binary and ternary complexes of
:
1982 . some aminoanthraquinone derivatives.
THE WORK INVOLVED IN THIS THESIS INELUDES THREE PARTS THE FIRST
PART DEALS WITH THE SYNTHESIS OF SOME NEW POLYEYCLIC
CARBAZOLOQUINONES THROUGH THE INTERACTION OF DISLS-ALDER
ADDUCTS,RESULTING FROM THE ADDITION OF CINNAMYLIDINE ANILS 52 TO
4:4-DIMETHOXYDIQUINONE 28,WITH PRIMARY OF THAMINES USING ONE
ASSIU
MOLE E OINNAMYLIDINE ANIL,MONOADDUCTS RESULTED AND USING TOW
RAWIA RAGAB IBRAHIM,
T:
1981 . MOLES PRODUCED DIADDUCTS.
THE STUDIES EMBOBIED IN THIS THESIS INVOLVED THREE MAIN PARTS.THES
INCLUDED THE FOLLOWING. I-DIELS ALDER ADDITION TO SOME QUINONE
DERIVATIVES.
II-REACTION OF SOME ACTIVE METHYLENES WITH 2,3-DICHLORO-1,4NAPHTHOQUINONE.
III-UTILIZATION OF DICHLORO AND DICYANO NAPHTHOQUINONE IN THE
SYNTHESIS OF NEW HETEROCYCLIC COMPOUINDS.
ACCORDINGLY,IT IS AIMED IN THE FOLLOWING INTRODUCTION TO
INTRODUCE A DETAILED SURVEY OF THE CHEMISTRY RELATED TO THES
QENA
RAGAB FAHIEM FANDY ،
/
1990 . TOPICS .
Aim os study:Copper can be easily electroplated and hence it is possible to from
complex shapes and seamless objects free of stresses.Copper films produced by
Aswan
electrodeposition have very good adhesion properties and exhibit pore free structures
Atiat Ahmed Montaser ،
:
2004 . of desired thickness as well as its good corrosion resistant .
THE PRESENT INVESTIGATION COMPRISES A STUDIES OF THE TEXTURE AND
THE CATALYTIC ACTIVITY OF PURE AND DOPED MOLYBDENUM TRIOXIDE THE
MOHAMED ABDEL-AZIZ M
ASSIU
INCORPORATION OF AL+3,Mn+4 AND V+5 IONS WAS CARRIED OUT BY
AHMED,
T:
1979 . IMPREGNATION IN A RANGE OF 1/2 TO 10.
The main objectives of this study are to follow up the distribution of some heavy and
major metals between different ecosystem components (sediment,pore
Emam Mohamed Fawzy Mahmoud Aswan
water,water,aquatic plant,fish,soil,plant)in some bights of High Dam lahe (Nasser lake)
،
:
2004 . .
The present study aims to investigate the effect of heat or U.V. irradiation on two
chemically related classes of organic compounds namely; thioureas and
thiocarbamates which are widely used in industry, agriculture and in medicine that
Abdel-Aaal Mohamed Gaber
Assiut
may lose their activities or give pyrolysates or photolysates which may be considered
Abdel-Aaal ،
:
1989 . as potent poisons for living organism .
IN THIS WORK WE PLANNED TO INVESTIGATE THE CORROSION BEHAVIOUR
OF AL,AL-MG AND Zn METAL THE EFFECT OF HALIDE IONS ON THE RATE OF
CORROSION OF AL-MG ALLOY IN ACIDIC AND ALKALINE MEDIA WAS OF
SPECIAL INTEREST TO US SO IN THE PRESENT WORK THIS EFFECT IS
Qena :
1978 . STUDIES.
Magda Mohamed Selem Saleh ،
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9418365
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9418419
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9418428

2085

9418440

2086

9418477

2087

9418484

2088

9418516

2089

9418532

2090

9418544

2091

9418577

2092

9418611

2093

9418651

2094

9418653

2095

9418655

2096

9418658

2097

9418673

Novel electrochemistry of organometallic
cobalt compounds in low-polarity media
containing tetrakis(pentaflouorphenyl) borate
anions /

The work presedented in this dissertarioin addresses the use of supporting
electrolytes containing the larg and weakly coordinating tetrakis (pentafluoropheny
Sohag
)borate [B(C6F5)4]` anion in low-polarity solvents such as dichloromethane)DCM),to
Ayman Nafady Ahmed Abdellah ، :
2004 . solve a number of anodic problems of electrode adsorption and/or nucleoohilic attack.
The present thesis deals with determination of trace elements in some egyptian crops
planted in some experimental farm on beaches surrounding the High Dam
Lake(Kalabsha, Gerf Hussein, and Allaqi), and in soil samples collected from these
farms at different depths(10,30 and 60 cm)
STUDY OF TRACE ELEMENTS IN SOME
Also, this work is extended to investigate the trace elements in bloods and faeces of
EGYPTIAN CROPS CULTIVATED IN SOME
sheeps and goats before (using bean straw) and after feeding with millet, barley, or
EXEPERIMENTAL FARMS SURROUNDING
mixture of both
The scope of the present study includes the estimation of Ag, Au, Co, Cr, Fe, K, Mg,
THE HIGH DAM LAKE AND IN THE SOIL
Mn, Na, Ni, Pb, Sr, and Zn using atomic abosorption spectrophotometer, Cl by ionSAMPLES COLECTED FROM THE
selective and electrode, and Ca by EDTA titration, in crop, soil samples, bloods and
IMMEDIATE VICINITY OF THE CROPS
Mohamed,Mohamed
ROOTS /
Nageeb
Mohamed Nageeb Mohamed ،
Qena : 1989 . faeces.
THE THESIS IS DEVIDED INTO THREE CHAPTERS.CHAPTER I-THIS CHAPTER
INCLUDES AN EXTENSIVE LITERATURE SURVEY ABOUT THE SYNTHESIS AND
REACTIONS OF HETEROCYCLIC O-AMINONITRILES.CHAPTER II:THIS CHAPTER
INCLUDES A NEW AND EFFICIENT PROCEDURES FOR THE HETEROCYCLIC
SYNTHESIS UTILIZING SOME HETEROCYCLIC O-AMINONITRILES AS THE
SYNTHESIS OF SOME NEW
AHMED,AWATEF
QENA
STARTING MATERIAL.CHAPTER III-THIS CHAPTER INCLUDES THE
HETEROCYCLIC COMPOUNDS /
MOHAMED
AWATEF MOHAMED AHMED ،
:
1990 . EXPERIMENTAL WORK CARRIED OUT IN THIS THESIS.
BECAUSE OF THE WIDE PHARMACOLOGICAL APPLICATIONS OF
PYRROLE,PYRIMIDINE AND CONDENSED PYRIMIDINE,THE AIM OF THIS WORK
NOVEL SYNTHESIS OF HETEROCYCLIC
IS TO SYNTHESIZE NEW DERIVATIVES OF PYRROLE AND PYRIMIDINE
COMPOUNDS FROM 9,1,-DIHYDROCONDENSED WITH ANTHRACENE IN POSITION 9 AND 10 VIA THE 9,10ANTHRACENE-9,10-ENDO-a,b-succinic
DARDEER,HEMMAT
QENA
DIHYDROANTHRACENE-9,10-ENDO-a,b-SUCCINIC ANHYDRIDE 1 WHICH MAY
anhydride /
MOHAMED.
HEMMAT MOHAMED DARDEER, :
2005 . POSSES CERTAIN PHARMACOLOGICAL ACTIVITY.
Studies on complexes of some transition metal
Thew aim of the present thesis is to study the spectral behavior and Studies on
ions with [R-Benzaldehyde][o-ohAssran,Awatef Saad Awatef Saad El-Dean Ahmed
complexes of some transition metal ions with [R-Benzaldehyde][o-ohacetophenone]ethylenediimine schiff basses / El-Dean Ahmed
Assran ،
Qena : 2006 . acetophenone]ethylenediimine schiff basses .
EFFECT OF CARBON CONTENT ON THE
ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF SOME
LOW CARBON STEELS AND THE EFFECT
This thesis deals EFFECT OF CARBON CONTENT ON THE ELECTROCHEMICAL
OF SOME ORGANIC CORROSION
Wahdan,Mostafa
Assiut
BEHAVIOUR OF SOME LOW CARBON STEELS AND THE EFFECT OF SOME
INHIBITORS IN ACIDIC MEDIA /
Hassan
Mostafa Hassan Wahdan ،
:
1984 . ORGANIC CORROSION INHIBITORS IN ACIDIC MEDIA .
SYNTHESIS OF HETROCYCLIC
HARB,ABD ELCARIO
This thesis deals with the chemistry of 2-oxazolin-5-ones and thier conversion to the
COMPOUNDS OF BIOLOGICAL INTERST /
FATTAH ALI
ABD EL-FATTAH ALI HARB ،
:
1980 . corresponding 2-imida-zolin-5-ones and 2-imidazolin-5-thiones .
THE MAIN OBJECTIVE OF THE WORK PRESENTED IN THIS THESIS WAS TO
COLLECT KNOWLEDGE ABOUT SOME ASPECTS CONCERNING THE
PREPRATION AND CHARACTERIZATION OF PURE MOLYBDENUM
OXIDE,FERRIC OXIDE AS WELL AS MOLYBDENUM OXIDE DOPED AND MIXED
WITH DIFFERENT MOLAR PERCENTAGES OF Fe +3 ions,as catalysts for the
CATALYTIC STUDIES ON MOLYBDATE
HALAWY,SAMIH
SAMIH AHMED HUSSIEN
QENA
decomposition of isopropanol,and the electrical properties of these cataysts in relation
CATALYSTS /
AHMED HUSSIEN
HALAWY ،
:
1989 . to their cataytic behaviour.
HETEROGENEOUS CATALYTIC REACTION El-Awad,Ahmed M.
Ahmed Mohamed El-Said El-Awad Assiut
The present thesis includes a study on the chromium oxide catalyst pure or mixed with
STUDIES ON CHROMIA CATALYSTS /
El-Said
،
:
1983 . different foreign ions .
THIS WORK IS DEVIDED INTO TOW PARTS THE FIRST PART CARRIED OUT IN
THIS PART INVOLVES STUDIES ON SOME HETEROCYCLIC COMPOUNS OF THE
OXAZOLIDINE AND THIAZOLIDINE GROUPS CONCERNING THEIR
STUDIES ON I-THE SYNTHESIS OF SOME
PREPARATION AND CHEMICAL BEHAVIOUR WITH THE AIM OF FORMATION OF
HETEROCYCLIC COMPOUNDS AND II-THE
BICYCLIC HETERCOYCLIC COMPOUNDS CONTAINING THE OXAZOLIDINE OR
BREPARATION AND APPLICATION OF
THIAZOLIDINE MOITY
THE SECOND PART DEALS WITH THE HYDROXYMETHLATION RESCTIONS FOR
SOME NEW DISPERSE ANTHRAQUINONE
MANSOUR,MANSOU
DYES /
R ISMAIL Y.
MANSOUR ISMAIL Y MANSOUR, Qena : 1978 . ANTHRAQUINONS NUCLEUS.
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF
CAIRO
SOMEW NEW HETEROCYCLIC SULPHUR
ZAIED,SALEM ELFACULTY OF SCIENCE,AL,EGYP
The Scope of this study is SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SOME NEW
COMPOUNDS OF BIOLOGICAL INTERST
GOHARY SALEM
AZHAR UNIVERSITY
T
1976 HETEROCYCLIC SULPHUR COMPOUNDS OF BIOLOGICAL INTERST
POLAROGRAPHIC AND POTENTIOMETRIC
STUDIES ON THALLIUM IONS IN
Ahmed,Ensaf Abo-ElAssiut
PRESENCE OF SOME ORGANIC ACIDS /
Kassim
Ensaf Abo-El-Kassim Ahmed ،
:
1984 . Thallium(III) has a marked tendency to from complexes with several ligands .
Ibrahim,Basheer
The present study aimed to Studies on the electrochemical behavior of some alloys in
Studies on the electrochemical behavior of
Mohamed
Basheer Mohamed Mohammed
aqueous solutions. This investigation includes fie main parts. These parts were done
some alloys in aqueous solutions /
Mohammed
Ibrahim ،
Qena : 2004 . in chemistry department,South Valley University,Egypt
PHYSICO-CHEMICAL,ADSORPTIVE AND
CATALYTIC STUDIES ON ACTIVATED
EL-DARRAT,FATMA
LOCALLY AVAILABLE LOW-COST AGRICULTURAL BY-PRODUCTS ARE
CARBONS OBTAINED FROM PEANUT
EL-SADEQ
FATMA EL-SADEQ MOKHTER
ASSIU
ECONOMICALLY AND ENVIRONMENTALLY POTENTIAL MATERIALS AS
SHELLS /
MOKHTER
EL-DARRAT ،
T:
2003 . FEEDSTOCKS FOR THE PRODUCTION OF HIGH GRADE ADSORBING CARBONS .
ABDELPHYSICOCHEMICAL STUDIES ON SOME
HAMID,MERVAT
MERVAT IBRAHIM ABDELASSIU
THE PRESENT WORK IS DEVOTED TO STUDY SOME OF PHYSICOCHEMICAL
NUCLEOSIDES AND NUCLEOTIDES. /
IBRAHIM.
HAMID,
T:
1983 . PROPERTIES OF SOME NUCLEIC ACID COMPONENTS.
STUDIES ON TERNARY METAL
THIS WORK IS TO STUDY THE TERNARY COMPLEXES OF THE SYSTEMS
COMPLEXES OF SOME BENZOIC ACID
ISMAIL,NABWIA
SOHA
BENZOIC ACID DERIVATIVES AS PRIMARY LIGANDS AMINO ACIDS AS
DERIVATIVES AND AMINO ACIDS /
MAHMOUD
NABWIA MAHMOUD ISMAIL,
G:
1989 . SECONDARY LIGANDS.
Abdellah,Ayman
Nafady Ahmed
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Screen-printed electrodes for the
determination of some anions /
SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF
SOME HETEROCYCLIC COMPOUNDS
RELATED TO PYRIMIDINE NUCLEUS /

ELECTROANALYTICAL STUDIES OF SOME
METAL IONS IN THE PRESENCE OF MIXED
LIGANDS /
THE MOLECULAR DESIGN AND OPTICAL
CHARACTERISATION OF SOME NOVEL
CONDENSED AND BRIDGE HEAD
HETEROCYCLIC QUNONE DYES /
STUDIES IN METAL COMPLEXES OF AMINO
ACIDS AND THEIR SCHAFF BASES WITH
SALICYLADEHYDE /
Recent prospective and trends in chemistry of
some novel photosensitizer`s heterocyclic
dyes /
CHEMICAL EFFECTS OF (n. )هREACTIONS
IN SOLID /
ELECTROANALYTICAL STUDIES ON THE
DETERMINATION OF TETRACYCLINE AND
STABILITY CONSTANTS OF ITS
COMPLEXES WITH SOME METAL IONS /
STUDIES ON THE KINTICS OF REDUCTION
OF SOME PRA HYDROXYAZOBENZENE
DERIVATIVES AND THEIR LOW ENEGY
TRANSITION IN THE VISIBLE REGION /
STUDIES ON THE SYNTHESIS AND
APPLICATION OF SOME NEW
DIARYLSULPHIDE AND DIARYSULPHONE
DERIVATIVES CONTAINING
HETEROCYCLIC MOIETIES /
SYNTHESIS AND REACTIONS OF SOME 3(HETERO ARYL)-1,3-OXOPROPANE
NITRILE DERIVATIYES /
SYNTHESIS AND CHARACTERISTICS OF
SOME SOLID RARE EARTH METALS-2,2DIPYRIDYLAMINE COMPLEXES /

DETERMINATION OF SOME TRACE
ELEMENTS IN THE SEDIMENTS OF THE
HIGH DAM LAKE /
COMPLEXATION EQUILIBRIA AND
ANALYTICAL APPLICATIONS OF THE
REACTION OF QUINIZARIN GREEN AND
ALIZARINE MAROON WITH SOME METAL
IONS /
SPECTRAL BEHAVIOUR AND
COORDINATION PROPERTIES OF SOME
ARYLAZOPYR AZOLOPYRIDINE
DERIVATIVES /

PHYSICO-CHEMICAL STUDIES ON SOME
HETEROCYCLIC AZOPYRAZOLONS /

Basry,Abo El-Hagag
Abd El-Gawad
Hussein

Abo El-Hagag Abd El-Gawad
Hussein Basry ،

Taher,Fathia Karani
Mohamed

Fathia Karani Mohamed Taher ،

MAIELA,MAHMOUD
KHODARI

MAHMOUD KHODARI MAIELA ،

GOMAA,MAHA
MOBARUK

MAHA MOBARUK GOMAA ،

ABDEL
MAUWGOUD M
ABDEL MAUWGOUD
Hassan,Naglaa
Salah El-Deen
Mohamed
MAHFOUZ,REFAAT
MOHAMED

The present work is aimed to determine some anions
(sulohite,thiosulphate,sulphide,nitrite,nitrite and iodide)using screen-printed
electrodes(Au/Au/Pt,C/Pt and Pt/Pt)in presence of some mediators Potassium
Hexacymethylferrocene (III),Potassium Ferocyanide (II),mhydroxymethylferrocenc,NQena : 2004 . methylphenazonium Methosulphate,4-Methylamino)phenol sulphate and iodine.
Assiut
The starting material 6-amino-2,4-dihydroxypyrimi-dine(I) used throughout all this
:
1984 . investigation was all prepared.
THE PYRUVIC ACID HAS A SPECIAL IMPORTANCE IN MEDICINE AND
BIOLOGY.THE COMPLEX EQUILIBRIA INVOLVING THE INTER-ACTION BETWEEN
METAL IONS AND PYRUVIC ACID IN THE PRESENCE OF OTHER BIOLOGICALLY
IMPORTANT LIGANDS ARE SCARCELY STUDIED.THIS WORK IS AIMED TO
INVESTIGATE SUCH TYPES OF EQUILIBRIA USING POTENTIOMETRY (PHASSIU
METRY), DIRECT CURRENT PALAROGRAPHY AND DIFFERENTIAL PULSE
T:
1990 . POLAROGRAPHY.
IT IS OF INTERESTING TO OBVIOUS THAT THE IMPROVEMENT AND CREATION
OF QUINONE AND CYANINE DYES AT MANY WAVELENGTHS FOR MULTISPECTRAL DETECTION OR ABSORPTION LIGHT SENSITIVITY,AS ACRITERION
qena : 2001 . FOR THE PHOTOSENSITIZATION EFFECT

ABDEL MAUWGOUD M ABDEL
MAUWGOUD ،

ALI,AZZA
MOHAMMAD
MOHAMMAD

ASSIU
STUDIES IN METAL COMPLEXES OF AMINO ACIDS AND THEIR SCHAFF BASES
T:
1981 . WITH SALICYLADEHYDE .
It is of interesting to improve the preparition and shed some light upon facile synthetic
Naglaa Salah El-Deen Mohamed Aswan
process of some new N-bridg head heteropolycyclic ylide salt and/or heterocyclic
Hassan ،
:
2004 . metal chelate without using quaternary reagents.
Assiut
REFAAT MOHAMED MAHFOUZ ، :
1983 . The aim of this thesis is CHEMICAL EFFECTS OF (n. )هREACTIONS IN SOLID
THE TETRACYCLINE FAMILY IS WIDELY USED AS AN ANTIBIOTIC IN THE
TREATMENT OF INFECTIOUS DISEASES. TETRACYCLINES ARE CONSIDERED
AS BACTERIOSTATIC (GROWTH INHIBITING) AGENTS .THE INVESTIGATIONS
AZZA MOHAMMAD MOHAMMAD ASSIU
OF THE COMPLEX EQUILIBRA BETWEEN TETRACYCLINES AND METAL IONS
ALI ،
T:
1990 . USING DIFFERENT TECHNIQUES ARE BENEFICIAL IN THESE ASPECTS.

HAMED ,MAHER
MOHAMED AHMED

MAHER MOHAMED AHMED
HAMED ،

STUDIES ON THE KINTICS OF REDUCTION OF SOME PRA
ASSIU
HYDROXYAZOBENZENE DERIVATIVES AND THEIR LOW ENEGY TRANSITION IN
T:
1981 . THE VISIBLE REGION

MOALLA,SAYED
MOHAMED NOUR
EL DIN

SAYED MOHAMED NOUR EL
DIN MOALLA ،

The main objective of the studies describes in this thesis involves the synthesis of
Assiut
some new diarylsulphides and diarylsulphones containg six classes of heterocyclic
:
1985 . systems and to evaluate their chemical and biological properties.
THE PRESENT WORK DEALS WITH THE SYNTHESIS AND REACTIONS OF SOME
SOHA
3-HETEROAROY1-1,3-0X0-PROPANENITRILE DERIVATIVES WITH DIFFERENT
G:
1990 . REAGENTS AND UNDER DIFFERENT REACTION CONDITIONS.
THE WORK RECORDED IN THIS THESIS DEALS WITH THE SYNTHESIS AND
ASWA
CHARACTERIZATION OF SOME NEW SOLID 2,2-DIPYRIDYLAMINE-RARE EARTH
N:
1991 . METAL COMPLEXES.
THE PRESENT THESIS DEALS WITH THE DETERMINATION OF SOME MAJOR
,MINOR AND TRACE ELEMENTS IN THE MUD SEDIMENTS OF THE HIGH DAM
LAKE COLLECTED FROM THE MAIN STREAM,AND THE EASTERN AND
WESTERN BEACHES EXTENDING BETWEEN THE HIGH DAM WALL IN THE
MOST SOUTHERN PART OF EGYPT AND EL DAKKA IN THE NORTHERN PART
OF THE SUDAN.THIS WORK IS EXTENDED ALSO TO ESTIMATE THE RELATIVE
ASWA
CONTENTS OF THE DIFFERENT SIZE PARTICLES AND CLAY MINERALS IN THE
N:
1990 . LAKE SEDIMENTS.

Sedaira,Hassan
Sedaira M

Hassan Sedaira Mohamed
Sedaira ،

The present thesis involves an analytical study of the complexation equilibria in
Assiut
solution of 1,4-bis (4-methylanilino) anthraquinone(quinizarin green,QG) and 3- amino
:
1985 . -1,2-dihydroxyanthraquinone (alizarin maroon,azm).

NASR MANSOUR M RAGEH ،

THE SCOPE OF THIS THESIS IS TO PRESENT ASTUDY ON THE TAUTOMERIC
QENA
STRUCTURES,SPECTRAL CHARACTERISTICS AND SOME HYDROXY:
1992 . AZOPYRAZOLOPYRIDINE DERIVATIVES

NADIA AHMED ABD ALLA
HAMODA ،

THE AIM OF THE PRESENT WORK IS TO INVESTIGATE SPECTRAL PROPERTIES
OF SOME AZOPYRAZOLIN-5-ONES.THE ELECTRONICSPECTRAL BEHAVIOUR
OF THESE COMPOUND ARA STUDIED IN DIFFERENT PURE ORGANIC
SOLVENTS,IN MIXED ORGANIC SOLVENTS AND IN BUFFER SOLUTIONS.THIS
STUDY IS CONSIDERED TO THROW MORE LIGHT ON THE INTECTIONS LIABLE
ASWA
TO OCCUR BETWEEN SOLUTE AND SOLVENT MOLECULES.IT IS AIMED TO
N:
1989 . CALCULATE THE IONISATION CONTANT OF SUCH COMPOUNDS.

Kandeel,Maymona
Mohamed
SOLIMAN,AHMED
MOHAMED
MOHAMED.
EL TAYEB,THANAA
IBRAHIM ELDESOKY M

RAGEH,NASR
MANSOUR M

HAMODA,NADIA
AHMED ABD ALLA

Maymona Mohamed Kandeel ،
AHMED MOHAMED MOHAMED
SOLIMAN.,
THANAA IBRAHIM EL-DESOKY
M EL TAYEB ،

2114

9419182

2115

9419194

DRESSING AND SEPARATION OF SOME
METALS PRESENT IN MAZOUT THERMAL
STATIONS ASH /
SEASONAL PHYSICAL AND CHEMICAL
COMPONENTS EXCHANGE BETWEEN
WATER AND SEDIMENTS IN ASWAN HIGH
DAM-ASWAN DAM AREA /

9419208

URANYL,THORIUM,COPPER AND NICKEL
COMPLEXES WITH SOME ARYL AZO
ACYTYL ACETONES /

Ahmed,Mahasen
Mohammed.

Mahasen Mohammed Ahmed,

aswan
:
1994 .

9419243

KINETICS STUDIES ON THE DISSOLUTION
OF COPPER AND ZINC IN PRESENCE OF
DEPOLARIZERS AND LIGANDS /

EL-KHATIB,RAFAT
MOHAMAD AHMED

RAFAT MOHAMAD AHMED ELKHATIB ،

SOHA
G:
1993 .

9419244

STUDIES ON THE ELECTROCHEMICAL
BEHAVIOUR OF BRASS ALLOYS IN
AQUEOUS SOLUTIONS /

Zaky,Ayman
Mohamed.

Ayman Mohamed Zaky,

qena : 1994 .

Younes,Ahmed
Mohamed Mosallam

Ahmed Mohamed Mosallam
Younes,

qena : 1993 .

2116

2117

2118

2119

9419293

2120

9419317

2121

9419374

2122

9419413

SYNTHETIC STUDIES AND REACTION OF
SOME HETEROCYCLIC /
SPECTRAL AND POLAROGRAPHIC
STUDIES ON SOME TRANSITION METAL
COMPLEXES OF SULPHUR-NITROGEN
CONTAINING LIGANDS /

STUDIES ON PYRAZOLONE BLUE AND 3METHYL -1-PHENYL-2-PYRAZOLIN -4,5DIONE /
PHYSICAL PROPERTIES OF SOME SOLID
ORGANOMETALLIC COMPLEXES OF SOME
LANTHANIDES /

9419458

synthesis and reactions of some functionllized
nitrogen and/or sulfur heterocyclic containing
compounds /
SYNTHTIC AND APPLICATION STUDIES ON
SME NEW HETEROCYCLIC SYSTEMS
RELATED TO ANILIDES /

2125

9419488

PHYSICOCHEMICAL STUDEIS ON
COMPLEXES OF SOME TRANSITION
METALS WITH CARBOXLIC ACIDS /

2126

9419505

ELECTROANALYTICAL STUDIES ON SOME
ANTIDEPRESSANTS DRUGS /

2123

2124

9419446

2127

9419552

2128

9419564

2129

9419573

2130

9419680

2131

9419684

N-DEALKYLATION OF TERTIARY
AROMATIC AMINES BY PHOTOEXCITED
NITROAROMATIC COMPOUNDS /
Recent trends on synthesis of some new
heterocyclic compounds and solvato chromic
photosebsitizer as extracted phyto-pigment
like /
Synthesis of Fused Azoles Via the Reaction of
Functionally Substituted N-Heterocyclic With
Some Dipoles /
INVESTIGATION OF GAMMA IRRADIATION
EFFECTS ON THE PHISCO - CHEMICAL
PROPERTIES OF MIXED OXIDES /
SYNTHESIS OF SOME NEW
HETEROCYCLIC COMPOUNDS RELATED
TO PYRIDO 2,3-D PYRIMIDINES AND SOME
C-NUCLEOSIDES /

Elmaghraby,Abdelkader Abdelkader Mohamed ElMohamed.
maghraby,

ASWA
N:
1994 .

Koraiem,Mostafa
Amin.

Mostafa Amin Koraiem,

aswan
:
1994 .

VANADIUM IS VERSATILE MEBAL,ITS IMPORTANCE IN THE METALLURGICAL
INDUSTRY STEMS FROM ITS ABILITY TO FORM AVARIETY OF ALLOYS WITH
ELEMENTS LIKE IRON,NICKEL,COPPER,ALUMINUM,TIN AND
TITANIUM.VANADIUM AS AFRACTIONAL ADDITIVE IN THE RANGE OF 0.25-2% IS
ADDED TO IMPROVE THE RESISTANCE,SHOCKS AND STREEL.
NOWADAYS,THE NILE WATER IS COMPLETELY , REGULATED AND FULLY
UTILIZED.THE MANGEMENT OF THE RIVER IS MAINLY BASED ON IRRIGATION
AND HYDROPOWER DEMANDS,WHILE WATER QUALITY AND RIVER
ENVIRONMENT HAVE BEEN CONAPLETELLY IGNORED.
THE AIM OF THE PRESENT WORK IS TO INVESTIGATE THE SPECTRAL
PROPERTIES OF SOME ARYL AZO ACETONE. FOR THIS PURPOSE THE
ELECTRONIC SPECTRAL BEHAVIOUR OF THESE COMPOUNDS ARE STUDIED
IN DIFFERENT PURE ORGANIC SOLVENT AND IN BUFFER SOLUTIONS OF
DIFFERENT PHS.
THIS THESIS IS CONCERNED WITH PHYSICOCHEMICAL STUDIES ON THE
INTERACTION BETWEEN METALS(CU AND ZN)AND BOTH OF
LIGANDS(GLYCINE,LEUCINE, a-ALANINE, B-ALANINE,ENTHYLENEDIAMINE
(EN),DIETHYLENETRIAMINE(DIEN).
IN THE PRESENT WORK,SYSTEMATIC STUDIES ON THE ELECTRODEPOSITION
OF PURE COPPER,ZINC AND BRASS ALLOYS FROM ALKALINE CITRATE BATHS
WERE MADE UNDER DIFFERENT EXPERIMENTAL CONDITIONS AS BATH
COMPOSITION,CURRENT DENSITY AND TEMPERATURE- THIS INVESTIGATION
INCLUDES THE STUDY OF THE EFFECT OF THESE FACTORS ON THE
CATHODIC CURRENT EFFICIENCY,CATHODIC POLARIZATION AND
STRUCTURE OF THE DEPOSIT.
THE AIM OF THIS WORK IS TOSTUDY THE ACTION OF SOME NUCLEOPHILES
HAVING MORE THAN ONE FUNCTIONAL GROUP AND/OR SOME SECONDARY
AMINES ON 4-ARYLIDENE-3-METHYL-1-PHENY 1-2-PYRAZOLIN-5-ONE.

MAHMOUD,ALY
HUSSEIN ATTA

Assiut
The present thesis deals with the preparation and characterization of a range of mixed
:
1987 . ligand complexes of dithioacids.
OWING TO THE GREAT IMPORTANT OF PYRAZOLONE COMPOUNDS DUE TO
THEIR WIDE APPLICATIONS FOR BIOLOGICAL FIELDS AND INDUSTERIAL USES
WE AIMED TO SYNTHESIS SOME NEW HETEROCYCLIC COMPOUNDS FROM
QENA
THE PYRAZOLONE SERIES HOPING THAT SUCH NEW COMPOUNDS WILL HAVE
ALY HUSSEIN ATTA MAHMOUD ، :
1992 . CERTAIN BIOLOGICAL EFFECTS OR OTHER APPLIED USES

Gad,Aleya Abd ElMoniem M

Aleya Abd El-Moniem Mohamed
Gad ،

Ahmed,Salwa
Mohamed

Salwa Mohamed Ahmed ،

El-Said,Asma Ibrahim Asma Ibrahim El-Said ،

BAYOUMY,BASHER
EL SAYED
BASHER EL SAYED BAYOUMY ،

Assiut
The thesis deals PHYSICAL PROPERTIES OF SOME SOLID ORGANOMETALLIC
:
1987 . COMPLEXES OF SOME LANTHANIDES.
The present work study aimed to Acetamido dervatives,in general,have been found to
posses fungicidal and herbicidal activities. In addition,substituted aimedes in which
Aswan
aimed-H has been substituted with heterocyclic moiety have been used as potential
:
2005 . local anaesthetics .
ASSIU
SYNTHTIC AND APPLICATION STUDIES ON SME NEW HETEROCYCLIC
T:
1982 . SYSTEMS RELATED TO ANILIDES.
THE PRESENT THESIS INCLUDES A PHYSICOCHEMICAL STUDIES ON THE
COMPLEXES OF SOME TRANSITION ELEMENTS VIZ CU+2,Cr+3 AND Fe+3 WITH
SOME UNSATURATED ORAGNIC ACIDS MALEIC,FUMARIC,CROTONIC AND
Assut : 1978 . ACRYLIC BEING FORMED IN SOLUTION.

MABROUK,ELSAYED MAHMOUD.
NOUR ELDIN,HANAN SALH
EL-DIN

EL-SAYED MAHMOUD
MABROUK,

El-Baga,Narieman
Yousif Mahmoud

Narieman Yousif Mahmoud ElBaga ،

In this work,efforts were made to prepare and develop the chemistry and reaction of
Aswan
quinoline ring,which has medicine,boilogical properties and application of new groups
:
2005 . of heterocylic compounds.

Selim,Maghraby Aly

Maghraby Aly Selim ،

Aswan
The obuect of this thesis is Synthesis of Fused Azoles Via the Reaction of
:
1986 . Functionally Substituted N-Heterocyclic With Some Dipoles.

HANAN SALAH EL-DIN NOUR EL- KENA
THE tricyclic antideppressants imipramine and desipramine are the most widely used
DIN ،
:
1995 . drugs for the treatment of depression.
OXIDATIVE N-DEALKYLATION OF AROMATIC TERTIARY AMINES WAS THE
PRINCIPAL AND GENERAL AIM OF THIS STUDY.THUS,FUSED PHOTOEXCITED
NITROAROMATIC COMPOUNDS ACCEPTORS WERE SELSCTED TO REAT WITH
AROMATIC TERTIARY AMINES DERIVATIVES 1a,i,l resulting both their dealklated
ABD EL LATIF,FAWI FAWI M.EL SOGAIER ABD EL
ASWA
and reduction products.photolysis reactions were carried out in benzene in presence
M.EL SOGAIER
LATIF ،
N:
1990 . of nitrogen or argon gases.

Abu El-Futooh,Ehsan
Ahmed
Ehsan Ahmed Abu El-Futooh ،

Assiut
The present investigation comprises a study of the effect produced by y-irradiation for
:
1983 . Fe2O3-Mg0 and Co0-Cr2O3 systems.

AHMED,RAGAA
ABO EL-WAFA

ASSUI
T:
1989 .

RAGAA ABO EL-WAFA AHMED ،

2132

9419747

2133

9419764

2134

9419830

Analytical studies on serval antiancer drugs
and their applications /
THESIS ON PROPERTIES AND CATALYTIC
OF HETEROGENEOUS MIXTURES OF V2
O2 WITH Fo2 O3 Co3 O4 AND NIO /
STUDIES ON SPECIAL AND ACID BASE
PROPERTIES AND META COMPLIXES OF
SOME AZO IMIDAZOLE DYES /

9419883

Physico-Chemical studies on some new
synthesized heterocyclic schiff`s basses as
entity to cyanine dye derivatives /

2135

Abd El-Moneim,Deia
El-Din Abd El-Hady

Deia El-Din Abd El-Hady Abd ElMoneim ،

The present thesis deals with the voltammetric,electrophoretic and chromatographic
Assiut
studies of serval anticancer drugs and their applications in bibliocations in biological
:
2005 . fluids or pharmaceuticals.

SAID,ABDEL AZIZ

ABDEL AZIZ SAID ،

ASSIU
THESIS ON PROPERTIES AND CATALYTIC OF HETEROGENEOUS MIXTURES OF
T:
1981 . V2 O2 WITH Fo2 O3 Co3 O4 AND NIO.

IBRAHIM, SAID
AHMED

SAID AHMED IBRAHIM ،

Mossaed,Taghreed
Mahmoud Hussien

2136

9419999

2137

9420001

Synthesis of some new biologically important
pyridine and pyrimidine compounds containing Al-Hazmi,Ahmed Ali
a thiophene nuclues /
Ahmed
a.e.m,ahmed
attenuation of the cardio
mohamed ahmed

2138

9420004

PHYTOCHEMICAL STUDIES ON SOME
EGYPTIAN PLANTS GROWING IN ASWAN /

ABU-DOOH,AHMED
MOHAMMED

9420216

SYNTHESIS AND REACTIONS OF
HETEROCYCLIC SYSTEMS CONTAINING
CINNOLINE MOIETY /

DAHY,ABDEL
RAHMAN ABDEL
MONEM.

Attalla,Ahmed AbdelNaiem
Kawde,Abd-Elnasser
Metwally Aly.

2139

2140

9420340

2141

9420382

STUDIES ON SYTHESIS OF SOME
HETEROCYCLIC COMPOUNDS THROUGH
MOLECULAR REARRANGEMENTS /
Voltametric studies on some xanthine
derivatives at the mercury electrode /

2142

9422004

SYNTHESIS OF NEW AZO DERIVATIVES AS RASLAN,MOHAMED
POTENTIALS /
ABD EL MONEM M

2143

9422359

2144

9422509

2145

9422680

2146

9422918

2147

9423738

2148

9423749

2149

9423828

2150

9423866

SYNTHESIS AND COLOUR-CHEMICAL
STRUCTURE RELATIONSHIP OF SOME
NEW SOLVATOCHROMIC CYANINE DYES /
PHYSICO-CHEMICAL STUDIES ON
TRANSITION METAL COMPLEXES N,O
DONOR LI GANDS /
STABILITY AND EQUILIBRIA STUDIESON
COMPLEXES OF SOMEC HETEROCYCLIC
COMPOUNDS /
THE SURFACE TEXTURE OF METAL
OXIDES PREPARED VIA AL KOXIDES /
surface treatment of stainless steel using
plasma and ion based techniquws=معالجة أسطح
الفوالذ باستخدام تكنولوجٌا الببلزما والقذؾ باألٌونات
PREPARATION AND PHYSICAL
PROPERTIES OF SOME INDIUM AND
TELLURIUM SEMICONDUCTORS
COMPOUNDS /

HASSAN ,ABAZIED
T SHINDY
AHMED,HUSSEIN
MOHAMED ELSAGHER
IBRAHIM,ASMAA
ABD ELAZIZ
KHALIL,KAMAL
MOHAMED SAYED
abd elrahman,ahmed
mohamed m.m
SEBAG,MOHAMED
ABDEL FATAH
MOHAMED EL
SOGHAIR

ASSIU
STUDIES ON SPECIAL AND ACID BASE PROPERTIES AND META COMPLIXES OF
T:
1982 . SOME AZO IMIDAZOLE DYES.
The main part in this thesis is the kinetics of formation and hydrolysis of the prepared
schiff bases and cyanine dye dervatives incorporating the effect of the moelcular
Taghreed Mahmoud Hussien
Aswan
structure and solvents on the reaction rate,the thermodynamic parameters were
Mossaed ،
:
2005 . detemined.
Aim of work: Thienopyridines are known to possess a variety of biological
activities;They showed antibacterial and antifungal activities,antianaphylatic and
Assiut
anthihistaminic activity.Also have found uses as herbicides and component of
Ahmed Ali Ahmed Al-Hazmi ،
:
2006 . antibiotics.
the aime of the study were attempt to attenuate the cardiovascular reponse of
ahmed mohamed ahmed a.e .m
qena : 1996 . ketamine by using lignocaine when katamine used in dose of 2 mg kg.
THE WORK DESCRIBED IN THIS THESIS HAS BEEN UNDERTAKEN WITH THE
OBJECTIVE OF SEARCHING FOR NATURALLY OCCURRING SUBSTANCES OF
POTENTIALLY BIOLOGICAL ACTIVITIES OF EGYPTIAN FLORA GROWING IN
UPPER EGYPT AT ASWAN.THROUGH THIS INVESTIGATION,USEFUL
INFORMATIONS WERER DERIVED FROM THE APPLICATION OF THE MODERN
AHMED MOHAMMED ABUASSUI
TECHNIQUE OF THIN -LAYER CHROMATOGRAPHY AND SPECTRAL
DOOH ،
T:
1989 . MEASUREMENTS SUCH AS U.V.,I.R.,M.S. AND N.M.R.
THE OBJECT OF THE PRESENT WORK IS THE SYNTHESIS OF SOME NEW
HETEROCYCLIC SYSTEMS CONTAINING THE PYRIDO[3,2-C]CINNOLINE MOIETY
FUSED WITH OTHER HETEROCYCLIC
SYSTEMS,NAMELY;THIOPHENE,PYRAZOLE
ABDEL RAHMAN ABDEL MONEM ASSIU
THIENOPYRIMIDINE,TRIAZOLOTHIENOPYRIMIDINE,TETRAZOLOTHIENOPYRIMID
DAHY,
T:
1998 . INE AND OTHER CINNOLINE DERIVATIVES.
In the course of the work undertaken by Badr et al. during molecular rearrangement
studies, several heterocyclic compounds of the acridine, carbazole, indence,
Assiut
benzoxazole, phenoxazine, and xanthene groups have been reported to be formed by
Ahmed Abdel-Naiem Attalla ،
:
1987 . pyrolysis or photolysis of some molecules.
Assiut
The persent study aimed to Voltametric studies on some xanthine derivatives at the
Abd-Elnasser Metwally Aly Kawde. :
1996 . mercury electrode.
STUDIES WITH POLYFUNCTIONALLY SUBSTITUTED HETEROAROMATICS:4BENZYLIDENE-2-PHENYL-2-OXAZOLIN-5-ONE AS PRECURSOR FOR THE
MOHAMED ABD EL MONEM M
ASWA
SYNTHESIS OF PYRAZO 10[1,5-A] PYRIMIDINES,OXAZOLES AND
RASLAN ،
N:
1994 . PYRROLOPYRIDINE DERIVATIVES

ABAZIED T SHINDY HASSAN ،

ASWA
N:
1993 .

HUSSEIN MOHAMED ELSAGHER AHMED ،

SOHA
G:
1992 .

ASMAA ABD ELAZIZ IBRAHIM ،

ASWA
N:
1992 .

KAMAL MOHAMED SAYED
KHALIL ،

SOHA
G:
1994 .

ahmed mohamed m.mabd elrahman

Sohag

2004

THE AIM OF THE WORKEN COMPASSED IN THIS THESIS IS THE PREPARATION
OF NEW SOLVATOCHROMIC(SOLVAT OF LUOROCHROMIC)UNSYMMETRICAL
AND SYMMETRICAL CYANINE DYES INCORPORATING FUSED
BENZOBINETEROCYCLIC(BENZOBIHETEROCY QUINONE)MOIETIES
THE PRESENT THESIS INCLUDES SYNTHETIC AND STRUCTURAL STUDIES OF
SOME TRANSITION METAL COMPLEXES OF PENDANT-ARM
TRIAZAMACROCYCLIC LIGANDS
IN MANY CASES,STABLE MOLECULES WERE FOUND TO INTERACT TO FOM
ASSOCIATED SPECIES CALLED MOLECULAR CHARGE-TRANSFER DONORACCEPTOR COMPLEXES
ALKOXIDES OF METALS HAVE BEEN ATTRACTING INCREASING ATTENTION
DURING THE LAST DECADE,AS PRECURSORS FOR OXIDE CERAMICS BY
NOVEL SOL-GEL PROCESSING
surface modifications of materials can be provide resistance to heat,wear,and/or
corrosion,as well as unique surface characterisics to be suitable for arange of
applications.

MOHAMED ABDEL FATAH
inrecent year,the semiconductor compounds from the group A B V1 have been the
MOHAMED EL SOGHAIR SEBAG, QENA: 2002 . subject of intensive investtigations this is dueto their promising properties.
PASSIVE ANODIC FILM ORMED ON METALS BY ANODIC OXIDATION USING
ALTERANATING CURRENT PLAYS A GREAT ROLE IN THE INHIBITION OF THEIR
DISSOLUTION. SO THE PRESENT STUDY WAS FOCUSED TO THROW SOME
ABOULIGHT ON THE ANTICORROSIVE PROPERITIES OF THESE FILMS ON AL AND ALSTUDIES ON THE ELECTROCHEMICAL
KRISHA,MORTAGA
MN ALLOY USING DEVELOPED MYLIUS METHOD,HYDROGEN EVOLUTION
OXIDATION OF AL AND AL-MN ALLOY IN
MOHAMED
MORTAGA MOHAMED
METHOD ,THE NEWLY SUGGESTED CONDUCTANCE METHOD AND SOME
DIFFERENT MEDIA /
MOUSTAFA
MOUSTAFA ABOU-KRISHA ،
assiut : 1992 . OTHER TESTS.
Studies on Molecular and Transition Metal
The scope of the present thesis is to study the complexes of some bivalent transition
Complexes of Some Azomethine Derived From El-Gahami,Mohamed Mohamed Abdel-Hakim Ahmed El- Assiut
metal ions viz Cu(II), C(II) and Ni(II) with some Schiff basaes derived from anithranilic
Anthranilic Acid /
Abdel-Hakim Ahmed Gahami ،
:
1988 . acid as ligand.
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9423973

INTEGRATED CONTROL OF TWO
MOSQUITO SPECIES AEDES AEGYPTI AND
CULEX ANNULIROSTRIS= المكافحة المتكاملة لنوعٌنshaalan,essam abdelمن البعوض أٌدس إٌجٌبتاى وكٌولكس أنٌولٌروسترٌس/
salam abdel-haleem
ABD
ALLAH,HMAYMA
SYNTHESIS AND REACTIONS OF SOME
ABD EL-AZIZ ABD
COUMARIN DERIVATIVES /
EL-LATIF
ABDELTERNARY COMPLEXES OF (II),NI(II),CU(II)- RAHMAN,LAILA
AMINO ACIDS-HETEROCYCLIC BASES /
HAMDAN

2154

9423983

cycloaddition of metal oxyallyl cations to
anthracenes /

2155

9424012

SYNTHESIS OF SOME POLYF USED
Hassan,Abdel
HETEROCYCLES RELATED TO QUINOLINE / Rahem Ali

Abdel Rahem Ali Hassan,

2156

9424073

PHYSICO-CHEMICAL STUDIES ON THE
CHELATES OF DIVALENT
COPPER,NICKEL,COBALT AND
MANGANESE WITH SOME 4-ARYL AZO-3,5- El-haty,Esam Yehia
DIAMINOPYRAZOLES /
Tawfeek Aly

Esam Yehia Tawfeek Aly El-haty,
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9424093

NEW COORDINATION CHEMISTRY WHITH
1,1- )eBIsdiphen phosphinoethena,and/or1.2bisdispheny phosphino ethene

ahmed farouk abd-el-salam.
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9431647

synthesis and applications of new disperse
and acid dyes derived from 1,3,4-thiadiazole
and quinazo line derivatives /

2159

9431660

STUDIES ON SOME HETEROCYCLIC
COMPOUNDS

essam abdel-salam abdel-haleem
shaalan,

HOMAYMA ABD EL-AZIZ ABD EL- sohag
this work aimes at the synthesis of new compounds structurally related to biologicallay
LATIF ABD ALLAH ،
:
1995 . active benzopyran derivatives searching for compounds of better biological activity.
LAILA HAMDAN ABDELRAHMAN ،

sarhan,abdel-wareth abdel-wareth abdel-haleem
abdel-haleem osman osman sarhan ،

abd-el-salam,ahmed
farouk

Abdel-aal,El-sayed
Abedellah

El-sayed Abedellah Abdel-aal,

Ahmed,Amal
Mahmoud

Amal Mahmoud Ahmed,

9431692

SYNTHESIS AND STUDY OF SOME NEW
ORGANIC HETEROCYCLIC COMPOUNDS

Taha,Mohamed
Moubarak

Mohamed Moubarak Taha,

2161

9431716

surgical anatomical studies on the
appendages of the eye in camel, buffalo and
donkey/

IBRAHIM,
MOHAMED TAHA.

FACULTY OF VETERINARY
MEDICINE,

2162

9431764

FACULTY OF VETERINARY
MEDICINE,

2163

9431796

SAYED, FATMA
GALAL.
MERVAT,
MOHAMED AHMED
ATTIA

2160

2164

9431829

STUDIES ON BIRD SCHISTOSOMES IN
ASSIUT GOVERNORATE/
IDENTFICATION OF INDICES OF
VULNERABILITY TO VENTRICULAR
ARRHYTHMIAS.
COMPARATIVE STUDY BETWEEN
FIBEROPTIC BRONCHOSCOPY AND CTGUIDED PERCTUTANEOUS
TRANSTHORACIC NEEDLE BIOPSY IN THE
DIAGNOSIS OF MEDIASTINAL AND
PLEUROPULMONARY LESIONS

the study involved also efficacy of two predaceous insects against immature stages of
2005 cx.annulirostris in different habitats.

ATTIA MERVAT MOHAMED
AHMED

MOHAMMDIN,AHMO AHMOUD HAMDY
UD HAMDY ALI
ALIMOHAMMDIN,

SOHA
IN THES THESIS AIMED TO TERNARY COMPLEXES OF (II),NI(II),CU(II)-AMINO
G:
1995 . ACIDS-HETEROCYCLIC BASES
seven-membered carbocycles are an important class of organic compounds that are
of practical and theoretical interest. they are more elusive and have been studied less
than their lower homologs,probably because of entropy reasons ,ring strain ,and
assiut : 1994 . synthetic difficulties.
THE AIME OF THE WORK THIENO- AND PYRAZOLO QUINOLINE DEVATIVES
ARE KNOW TO BE BIOLOGICALLY ACTIVE.SOME THIENO-QUINOLINES ARE
KNOWN TO BE BACTERICIDAL AGENTS 55.OTHER ARE FOUND TO POSSESS
ANTITUMOR POTENCY . TETRAHYDROPYRIMIDO [4,5:4,5] THIENO [2,3-B]
QUINOLINES ARE POTENTIALLY USEFUL AS ANTIANAPHY LATICS, ANTIFLAMMATORIES AND BACTERIOPHGE IN HIBITORS 36.SEYERAL PYRAZOLO
QUINOLINE DERIVATIVES PROVED TO POSSESS AWIDE VARIETY OF
assuit : 1994 . THERAPEUTICAL INTERESTS 61,62,65,-71..
RESEARCH ON PYRAZOLE - DERIVED LIGANDS AND THEIR METAL
COMPLEXES HAS BEEN SIMULATED BY ANUMBER OF FACTORS,SUCH AS
THEIR INTERESTING PRACTICAL APPLICATION S. THESE LIGANDS HAVE
FOUND INCREASING USE AS METAL EXTRACTANT (26-28) ,AND THEIR
aswan
LANTHANON CHELATES HAVE FOUND APPLICATIONS EITHER NMR SHIFT
:
1994 . REAGENTS (29-31),OR LASER TECHNOLOGY (32,33).
The present study aimed to synthesize new coordination compounds of two ligands
1,1bis (diphenylphoino) ethene and 1,2bis (diphenylphoino)ethene wethene with
M(CO)6 (where M=Cr,Mo and W)and M(Cl)2 (M=Co,Ni and Cu)and hope to observe
aswan.
unusual chemistry as a direct consequence of CH2=C double bond being activeted by
:
2005 . the ph2(CO)2 moiety.
IN VIEW OF THE PRESENT INCREASING DEMANDS,AND INTEREST,BOTH
LOCALLY AND ON THE INTERNATIONAL SCALE,FOR AZO DYES AND
HETEROCYCLIC COUPLING COMPONENTS,THE PRESENT WORL IS AIMING TO :
1)-SYNTHESIS OF SOME NEW AZO DISPERSE AND ACID DYES DERIVE FROM 5P-AMINOPHENYL)-1,3,4-THIADIAZOLE-Z-THEIL,6-AMINO-AND 7-AMINO- 1H,3H
QUINAZOLINE -2,4- DION.
2) SYNTHESIS OF SOME HETEROCYCILC COUPLING COMPONENTS,4HYDROXY-2 1H-QUINOLONE,4-HYDROXY-1-METHYL-Z 1H -QUINOLONE AND 3sohag
:
1994 . METHY 1-1-PHENY 1-5-PYRAZOLORE.
THE AIME OF THIS THESIS IS THE SYNTHESIS OF SOME HETEROCYCLIC
SYSTEM CONTAINING THREE FUSED NUCLEI AND CARRING SOME REACTINS
ON THESE DERIVATIVES. THESE INCLUDE:A)PYRAZOLOPYRYLIUM SALTS.
qena : 1991 . B)PYRAZOLO PYRIDINES.
IN CONTINUATION OF OUR WORK,ON SYNTHESIS OF SOME NEW
HETEROCYLIC SYSTEMS OF PROMISING BIOLOGICAL POTENTIALITY THE
PRESENT INVESTIGATION UNDERTAKES THE STUDY OF THE SYNTHESIS AND
CHNISTRY OF 2,3-DIHYDRAZINO QUINOXALINE MOIETY FUSED WITH OTHER
HETERO RING SYSTEMS,NAMELY,TRIAZOLO,TETRAZOLO,TRIAZINE,AND
qena : 1992 . OTHER QUINO-XALINE DERIVATIVES.
ASSUI
T
UNIVE
THIS WORK WAS CARRID OUT ON 5SKULLS, 10HEADS AND 50EYES WITH
RSITY
THEIR APPENDAGES OF EACH SPECIES INCLUDING DONKEY ,BUFFAIO AND
;
1990 CAMEL.
ASSIU
T
UNIVE
RSITY
AVIAN SCHISTOSOMES ARE OF GREAT MEDICAL AND VETERINARY
;
1990 IMPORTANCE.
THE IDENTIFICATION OF PATIENTS AT RISK FOR SCD AND VENTRICULAR
ARRHYTHMIS IN NON-INVASIVE WAY STILL REPRESENT AN IMPORTANT
2002 CLINICAL CHALLENGE.
IN THIS STUDY, PERCUTANEOUS TRANSTHORACIC CT-GUIDED NEEDLE
BIOPSY AND FIBEROPTIC BRONCHOSCOPE WERE USED TO ESTABLISH THE
FINAL DIAGNOSIS IN 55 PATIENTSWITH SUSPICIOUS
INTRATHORACICTUMOURS DURING THE PERIOD FROM JUNE1995 TO
1998 DECEMBER1996.

2165

9431836

2166

9431843

2167

9432074

2168

9432347

2169

9432354

2170

9432488

2171

9432611

2172

9432684

2173

9433660

2174

9433671

APPLICATIONS oF KETENE-S,S-ACETALS
OR CYCLOALKANE KETENES IN
HETEROCYCLIC SYNTHESIS /
postantal development and aging changes of
the corpus straitum of the albino rat .
structural framework of thecentral eastern
desert of egypt, using remote sensing
techniques and ground data.

CYTOKINES IN VITILIGO=
effect of the heavy metals cadmium and lead
on embryogenesis and larval development of
the teleost fish, ctenopharyngodon idellus.
INCIDENCE OF FUNGAL INFECTIONS
AMONG PATIENTS WITH CHRONIC
PLEURO-PULMONARY DISEASES=
EXTRACORPORPOREAL SHOCK WAVE
LITHOTRIPSY IN CHILDREN=
LAPAROSCOPIC VERSUS CONVENTIONAL
CHOLECYSTECTOMY=
phytochemical study of some medicinal desert
plants.
utilization of polymerase chain reaction for the
detection,cloning and sequencing of plant
viruses and viroids:

Mohamed,Eman
Abdalla Ahmed

Eman Abdalla Ahmed Mohamed ,

esam, salah kamel

salah kamel esam

THE WORK PRESENTED IN THIS THESIS DEALS WITH THE SYNTHESIS OF
SOME NEW SPIRO HETEROCYCLIC RING SYSTEMS STARTING WITH TWO
sohag
DIFFERENT TYPES OF REACTIVE IN-TERMEDIATES,VIZ.AHETEROCYCLIC
:
1994 . KETENE N,O-ACETAL AS WELL AS THE A,B - UNSATURATED NITRILES.
the corpus striatum is the largest component of the b gangglia that located within
thedepth of each cerebral hemisphere and is divided into caudate, putamen and
2001 globus pallidus nucleiasal

farghaly, abu deif
mohamed abu deif
MOUSTAFA,MOHAM
MED ABDELKAREEM

abu deif mohamed abu deif
farghaly

Sohag

MOHAMMED ABDEL-KAREEM
MOUSTAFA

sohag

the central eastern desert of egypt represents a very complicated part of crystalline
1999 rocks in egypt.the pan-african precambrian
VITILIGO IS AN ACQUIRED,OFTEN DISFIGURING,PIGMENTARY ANOMALY OF
THE SKIN MANIFESTED BY DEPIGMENTED PATCHES SURROUNDED BY
2005 NORMAL OR EVEN AHYPERPIGMENTED BORDER.

lashein ,akhr el-din
mostafa

Fakhr el-din mostafa lashein

sohag

the present study included evaluation of the toxicological and histopathological effects
1996 of cadmium and lead on the emmbrayonic and larval stages of the teleost fish.

AHMED,AZZA
MAHMOUD

AZZA MAHMOUD AHMED

sohag

SALEEM,MOHAMAD
DYAA SAYED
SAYED,MOHAMED
ABD EL-NAEEM
hamed,ahmed arafa
ibrahim

MOHAMAD DYAA SAYED
SALEEM
MOHAMED ABD EL-NAEEM
SAYED

shamloul,abdelmoneim mohamed

sohag.
abdel-moneim mohamed shamloul. :
1995 .
ASSIU
T
UNIVE
FACULTY OF VETERINARY
RSITY
MEDICINE,
;
1990
assiut
univer
fac.med.vet;
sty:
1990

arafa ibrahim hamed

2175

9433692

2176

9433698

orphometry of the cervical enlargement of the
spinal cord in chicken (gallus domesticus),
pigeon (columbia livia) and duck (anas
domestica)/
hnvitro lymphocyte lymphocyte response to
mitogens and pollen allergens in patients with
pollinosis and non-atopic controls.

2177

9433721

Synthesis and rections of some coumarin
derivatives.

ehsan abdl-saboor
hassan.
Abd allah, Omyma
Abd el-aziz Abd ellatif

2178

9433744

effect of some industrial waste products on
dairy cows.

mohamed ahmed
mohamed ahmed.

fac.med.vet;

2179

9433791

light,transmission and scanning electron
microscopical investigations of the intestinal
tract,with special referance to enteritis in
calves/

EL BALLAL SALAH
SAYED IBRAHIM.

FACULTY OF VETERINARY
MEDICINE,

2180

9433801

2181

9433816

2182

9433868

2183

9433883

2184

9433902

2185

2186

HASSOUNA, EMAN
MAHAMOUD
AHMED.

Omyma Abd el-aziz Abd el-latif
Abd ALLAH

mohamed mahmoud
conirol of avian mycoplasmosis.
ahmed ali.
fac.med.vet;
numerical treatment for some problems of heat
and mass transfer in micropolar boundary
el-kabeir, saber
saber mahmoud mohmmedellayers.
mahmoud mohmmed kabeir

SALMONELLAE AMONG SLAUGHTERED
ANIMALS IN ASSIUT/
the crust and upper mantle in upper egypt
deducde from recorded earthquakes
data=دراسة القشرة االرضٌة والستار العلوى فى مصر العلٌا
باستخدام بٌانات الزالزل

THIS STUDY INCLUDED 42 PATIENTS WITH CHRONIC PLEURO-PULMONARY
2001 DISEASES,ADMITTED TO CHEST DEPARTMENT,
CONSIDERING THE HIGH POSSIBILITY OF RECURRENCE OF STONES IN
CHILDREN,WE NEED A MINIMALLY INVASIVE MANEUVER THAT CAN
1997 ERADICATE THE STONES WITH
THIS THESIS IS A COMPARATIVE STUDY BETWEEN LAPAROSCOPIC
1996 CHOLECYSTECTOMY AND CONVENTIONAL CHOLECYSTECTOMY,
the genus glinus,family molluginacese, is widely spreaded. members of this genus are
1995 reputed by thier sapogenines and saponins.

ALDEL HAKIM
A.ALOU.ELALA
ALOU.ELKASIM.

shater,abu bakr
ahmed

FACULTY OF VETERINARY
MEDICINE,

Abu bakr ahmed shater

sohag

.aswan

sohag:
assiut
univer
sity:
ASSIU
T
UNIVE
RSITY
:
assiut
univer
sity:

banana bunchy top is thedevastatingvirus disease (bbtv)is phioem limited,occrs in
exteremely low concentrations and it is not mechanically transmitted .

THE SPINAL CORD IS VASCULARIZED BY THE SINGLE VENTRAL SPINAL AND
THE RIGHT AND LEFT DORSO-LATERAL SPINAL ARTERIES.
the presented study deal with the us of lymphocyte transformation test(ltt)to the
response of human lymphocyte.

this work aims at the synthesis of new compounds structurally related to biologically
1995 active -benzopyran derivatives searching for compounds of better biological activity.
the great industrial world progress in the last year and its reflection on egypt had been
1990 accompained by serious problems especially.

THE FIRST PART OF THIS INVESTIGATION DEALS WITH THE STUDY OF THE
PATHOLOGICAL CHANGES IN THE INTESTINAL TRACT OF 40DAYS OLD
1990 BUFFALO.

aswan.

in astudy to control the problem of mycoplasma gallisepticum (mg)infection in broiler
1991 chicken.
the aim of our study , which consists of five chapters is to study some problems on
heat and mass transfer with conviction in the micropolar fluids. in the following, abrief
2001 discussion of the chapters is given.

ASSUI
T
UNIVR
ESITY:

595 SAMPLES WERE COLLECTED FROM CARCASSES OF APPARANTLY
1990 HEALTHY 35 CATTLE AND50BUFFALO SLAUGHTERED AT ASSUIT .

nawal mohamed said. fac.med.vet.

9433966

studies on market frozen meat in assiut city.
The effectivity of the Frnkia-casurina
symbiosis in relation to the effects of some
environmental factors prevalent in Egypt.

qena
assiut
univer
sity:

Sayed, Walid
Farghaly

Walid Farghaly Sayed

Qena

9433983

A STUDY OF SMOOTH TOPOLOGICAL
SPACES=

AHMED,SALAH ELDEN ABBAS

SALAH EL-DEN ABBAS AHMED

sohag

the aime of the present work is to study the layered crustal velocity structure,lateral
heterogeneity,and three-dimensional p-velocity structure beneath the northern part of
1995 nasser lack in the aswan area southern part of egypt.

1991 one hundred sampls of imported frozenmeat collected from different shops located.
the isolation of frankia from casuarina root nodules was imporved by modification of
the isolation teachniques , including nodule surface sterilisation (in vacuo)and the
1995 addition of an antibiotic mixture to the pre-incubation media.
AS A CONTINUATION TO THE STUDY OF SMOOTH FUZZY TOPOLOGICAL
SPACES AND SMOOTH FUZZY BITOPOLOGICAL SPACES,THIS THESIS IS
DEVOTED TO STUDY SOME ASPECTS OF THE THEORY OF SMOOTH FUZZY
2002 TOPOLOGICAL SPACES AND SMOOTH FUZZY BITOPOLOGICAL SPACES.

2187

9434109

MATERNITY CARE EVALUATION AND
PERINATAL OUTCOME A PROSPECTIVE
STUDY IN SOME DISTRICTS OF SOHAG
GOVERNORATE.

EL-MEHREZY,
EMAN ABDELEMAN ABDEL-BASET
BASET MOHAMMED MOHAMMED OSMAN ELOSMAN
MEHREZY

SOHA
G,

2188

9434185

KINETIC STUDIES ON BASE HYDROLYSIS
OF SOME AMINO ACID SCHIFF BASE
FE(II)COMPLEXES.

LOBNA, ABDELMOHSEN EBID
NASSR

NASSR LOBNA, ABDELMOHSEN EBID

SOHA
G,:
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9434372

ABD EL WAHAB ,
ATEF GALAL

ATEF GALAL ABD EL WAHAB

SOHA
G
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9434417

ABDELLAH,AHMED
HASHEM

AHMED HASHEMAB DELLAH

Sohag

2191

9435190

Rashedy,zeinab elkady

zeinab el-kady Rashedy

qena

2192

9435191

MAHALEL , USAMA
AHMED

Usama Ahmed Mahalel

ASWA
N,

ALLA ,EATEMAD
AHMAD AWAD

EATEMAD AHMAD AWAD ALLA

2193

9435211

EVALUATION OF PROSTATIC DISEASES BY
TRANSRECTAL ULTRASONOGRAPHY
FLUID DYNAMICS AND THE USE OF HIGH
FREQUENCY ELECTROSURGERY DURING
OPERATIVE HYSTEROSCOPY=
effect of some molluscicides on the mycoflora
of egyptian soil=تؤثٌر بعض مبٌدات القواقع على الفلورا
الفطرٌة فً التربة المصرٌة
EFFECTS OF ENVIRRONMENTAL STRESS
ON AN INDIGENOUS MEDICINAL PLANT
(PERGULARIA TOMENTOSA L.)
STUDIES ON THE PROTECTIVE EFFECT OF
MELATONIN ON THE HISTOLOGICAL
CHANGES INDUCED BY 2-NITROPROPANE
IN SOME ORANGS OF ALBINO RATS .

2194

9435250

blood changes of some trace elements and fat
soluble vitamins in growing buffalo calves.

abd -el rahman
ahmed ali.

fac.med.vet.

2195

9435271

METABOLIC PROFILE TESTS IN HIGH AND
LOW DAIRY FRIESIAN CATTLE/
GEOLOGY, PETROGRAPHY
,GEOCHEMISTRY AND RADIOACTIVITY OF
CADABORA DISTRICT, CENTRAL EASTERN
DESERT OF EGYPT.

SAYED, AHMED
MOSTAFA.

FACULTY OF VETERINARY
MEDICINE,

AHMED, ABU
ELFETOUH ABDEL
RAOUF

Abu el fetouh abdel raouf ahmed

ALY, MAHMOUD
FATHY AHMED.

FACULTY OF VETERINARY
MEDICINE,

2196

9435304

2197

9435311

2198

9435315

2199

9435380

PREVALENT SURGICAL AFFECTIONS OF
TEETH IN EQUINE IN ASSIUT PROVINCE/
the role of calcium chann el-blockers on the
metabolic consequences of hypoglyvemic
drugs.
asubscription for strategic control of mastitis
its public health hazards and judgement in
friesian dairy cattle.

2200

9435403

STRUCRURES AND ELECTRONIC STATES
OF HETEROPOLYACID CATALYSTS=

SAAD,TAREK TAHA
AHMED ALI
TAREK TAHA AHMED ALI SAAD

THE PROBLEM OF REOVIRUS INFECTION
IN CHICKENS/
BACTERIAL BORN PATHOGENS
CONTAMINATING THE WATER
ENVIRONMENT IN THE RIVER NILE IN
ASWAN.

HASSAN ABO-DIF
AZZAZ.

2201

9435410

2202

9435424

2203

9435452

2204

9435453

2205

9435521

2206

9435530

CATARACT IN EQUINES/
comparative anatomical studies on the ear in
some domestic animals with special reference
to ear surgery and affections.
studies on bacterial and parasitic causes
respiratory infections among dairy animale.
INCIDENCE&MANAGEMENT OF AFTERCATARACT AT SOHAG UNIVERSITY
HOSPITAL=

saida abd el regal
aly.
mohammed saad
mohammed
hasanein.

fac.med.vet;

fac.med.vet;

FACULTY OF VETERINARY
MEDICINE,

WAFAA ,FAROUK
ZAREAH MEKKI

ASWA
N,
asshut
unhver
sty:
ASSUI
T
UNIVE
RSITY
:

EGYP
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ASSIU
T
UNIVE
RSITY
:
assiut
univer
sity:
assiut
univer
sity:

sohag
ASSIU
T
UNIVE
RSITY
:

MEKKI WAFAA FAROUK ZAREAH QENA:
ASSIU
T
UNIVE
SAYED ,ASHRAF
FACULTY OF VETERINARY
RSITY
MOHAMED.
MEDICINE,
:
assiut
mohamed mostafa ali
univer
eissa.
fac.med.vet;
sity:
assiut
hossein aly abd eluniver
kader.
fac.med.vet;
sity:
ISMAIL,ALI
MAHMOUD

,ALI MAHMOUD ISMAIL

THIS COMMUNITY-BASED , COHORT STUDY INVOLVED 1082 PREGNANT
WOMEN , RESIDING IN5 RURAL AND 4 URBAN LOCATIONS, 2 WERE UNDERSERVED IN EACH .THE FIELDWORK TOOK MORE THAN 2 YEARS (FROM JONE
2001 1997 TILL SEPTEMBER1999).
THE GENERAL SCOPE OF THIS THIESIS IS TO SYNTHESIZE , CHARECTERIZE
AND ELUCIDATE MORE INFORMATION ABOUT THE MECHANISM OF THE BASE
HYDROLYSIS REACTION OF SOME AMINO ACID SCHIFF BASE FE(II) IN
2001 AQUEOUS MEDIUM.
IN THIS WORK WE TRIED TO EVALUATE THE ROLE OF TRUS IN DIAGNOSIS IS
OF PROSTATIC DISEASES AS AMODERN DIAGNOSTIC TOOL FOR DIAGNOSIS
1997 OF PROSTATIC DISEASES.
IN THE PAST,THE TREATMENT OF BENIGN UTERINE LESIONS REQUIRED,IN
2002 MANY INSTANCES,A HYSTERECTOMY.
the present investigation aimed at studing the effect of mollusicides on the population
of soil fungi,when applied directly to the soil or when incorporated into isolation agar
1998 medium.
THE THIESE CONSISTS OF FOUR CHAPTERS . THE FIRST CHAPTER CONTAINS
AIMS OF THE WORK, GENERAL INTRODUCTION FOR THE WORK ; THE
2004 SECOUND CHAPTER DEALING
THE PRESENT WORK WAS PERFORMED TO STUDY THE PROTECTIVE EFFECT
OF MELATONIN AS AN ANTIOXIDANT ON THE 2-NITROPROPANE INDUCED
2004 OXIATIVE STRESS AND MORFOLOGICAL CHANGER OF MALE ALBINO RAT.

atotal number of 300native breed male egyption buffalo calves ,12-18 months age
1991 were included in present study.

FROM THE PROCEEDED STUDY IT WAS OBSERVED THAT METABOLIC
PROFILE TESTS WERE GREATLY DISTURBED AMONG DIFFERENT LEVELS OF
1991 MILK YIELD.
THE INVESTIGATED KADABORA AREA LIES IN THE CENTRAL EASTERN
DESERT OF EGYPT BETWEEN LATITUDES 25,24 AND 25,37AND LONGITUDES
2002 34,18 AND 34,35E, COVERING APPROXIMATELY 900K.M.

SURGICAL ANATOMICAL STUDIES ON HEADS OF ADULT ANIMALS INCLUDING
1991 HORSE, MULE AND DONKEY.
this thesis devoted for the investigation of the role of+2entry blockers on the metabolic
1991 consequences of the hypoglycemic agents.
milk samples were obtatined from adairy herd containing100apparently healthy
1992 friesian milking cows.
THE DRIVE TO DEVELOP ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CHEMICAL
PROCESSES HAS MOTIVATED A SIGNIFICANT INCREASE IN RESEARCH
ACTIVITIES THAT ENCOMPASS UNDERSTANDING AND DESIGNING SOLID ACID
2002 CATALYSTS.

IN THIS STUDY IT WAS INVESTIGATED THAT THE ANIAN REOVIRUS IS A
WIDELY SPREADED DISEASE ANONG COMMERCIAL BROILERS
1991 ACCOMPANYING DIFFERENT DISEASE FROMS AS ARTHRITIS.
THE BACTERIAL BORNE PATHOGENS WHICH INHABIT THE WATER BODY
ENVIRONMENT IN THE REVER NILE IN ASWAN CITY AND THIERE EFFECTS ON
THE GENERAL HEALTH WAS INVESTIGATED VIA TWO TRIPS IN THE REVER
2002 NILE FROM SOUTH TO NORTH OF ASWAN CITY.

THE PRESENT WORK INCLUDES TWO MAIN PARTS: 1-EXPERIMENTAL PART. 21992 CLINICAL PART.

1992 the present study was classified in to 3main parts1experimental ear surgery.....

1992 this study was performed to determine bacterial and parasitic causes of respiratory.
THIS STUDY INCIDENCE A TOTAL OF 200 EYES IN 150 PATIENTS COMPLAINING
1998 OF DIMINISHED VISUAL ACUITY DUE TO SECONDARY CATARACT FORMATION.
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CLINICAL STUDY AND SURGICAL
MANAGMENT OF HYPOPHARYNGEAL
CARCINOMA IN EGYPTIAN PATIENTS=

فعالٌة استخدام األلعاب اللؽوٌة فى تنمٌة بعض مهارات االستعداد
للقراءة فى رٌاض األطفال
AUDITORY FUNCTIONS IN LIVER
CIRRHOSIS AND HEPATIC
ENCEPHALOPATHY:EFFECT OF LORNITHINE- L-ASPARATE THERAPY=
DISSOCIATIVE
[CONVERSION]DISORDERS:A CLINICAL
STUDY IN SOHAG UNIVERSITY HOSPITAL=

MANAGEMENT OF PSEUDOPHAKIC
RETINAL DETACHMENT=
‖COMPARISON OF TOTAL
ABDOMINAL,VAGINAL AND
LAPAROSCOPIC HYSTERECTOMIES‖
EVALUATION OF THE NILE VALLEY
AQUIFER FROM ASWAN TO ASSIUT USING
GEOPHYSICAL AND HYDROGEOLOGICAL
METHODS.
STRIPPING VOLTAMMETRIC
DETERMINATION OF ANTIHYPERTENSIVE
AGENTS :DILTIAZEM-VERAPAMILCAPTOPRIL-AND GUANETHIDINE.
clinical and dlagostic studies on mucosal
disease(md)in cattel.
effect of some pineal active substances on
induced cancer breast in female rats/
astylistic study of peter ackroyds early novels:
morphological,biochemical and functional
changes in astrocytes due to lead toxicity.

AHMED,MOHAMED
ABDEL KADER

,MOHAMED ABDEL KADER
AHMED

أحبلم بدوي السٌد، ًحفن

، ًأحبلم بدوي السٌد حفن

ABD ALRAHMAN,MOHAMED MOHAMED ABD ALABD AL-GHAFFAR GHAFFARABD AL-RAHMAN

CARCINOMA OF THE HYPOHARYNX USUALLY HAS BAD PROGNOSIS DUE TO
1996 LATE PRESENTATION OF THE PATIENT.
وتحدٌد أهمٌتها، تحدٌد مهارات االستعداد للقراءة فً رٌاض األطفال-أهم النتابج التى توصلت إلٌها الدراسة الحالٌة هى
وجاءت المهارات الرٌبسٌة،وهذة المهارات بلػ عددها سبع مهارات ربٌسٌة اندرج تحتهاالعدٌد من المهارات الفرعٌة،النسبٌة
:لبلستعدادلقراءة فً رٌاض األطفال كتالى
1-مهارات التمٌٌز البصري
: قنا2002 . 2-مهارات تمٌٌز المسموع

sohag

SAYED,TAHER ABD
EL-RAHEEM
,TAHER ABD EL-RAHEEM SAYED
ELAGOUZ ,
MOHAMMED
HUSSEIN MOUSSA MOHAMMED HUSSEIN MOUSSA SOHA
AHMED
AHMED ELAGOUZ
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ABDELMONEM,ALLA ,ALLAM MOHAMMED
M MOHAMMED
ABDELMONEM

HAMDAN ,ALI
MOHAMED ALI

SOUTH VALLY UNIVERSITY,

HASSEN ,MAHASEN
MOHAMMED
MAHASEN MOHAMMED AHMED
AHMED
HASSEN
ibrahim hussein
ahmed abd elrahim.
mamdouh mohamed
anwar ibrahim.

2005

ASWA
N,

2001

QENA
al.ashker.m,hossam hossam AL.ASHKER.M.
.:
2004 .
ahmed abd el-baky
sharkawy el-sherif.
1996
SEMIEKE
,MOHAMED
MOHAMED ABDEL
RHAMAN.
1993
محسوب عبد، حسن، الضوى
القادر
محسوب عبدالقادر الضوى حسن
 قنا2001

prevalent surgical affection of the metacarpus,
metatarsus and phalanges in equines in upper
egypt/
استخدام نموذج راش لتطوٌر بعدى االستبلل العام واالستدالل
:المنطقى من بطارٌة االختبارات المعرفٌة العالمٌة
studies on aflatoxin residues in dairy and
feedlot cattel at assiut governorate.
zakaria mokhtar zaky.
hebata-allah abd- elsome studies on listeria infection in chickens
halime mohamed
ABDEL HAFEEZ
partial hepatectomy and cholecystilobectomy
,MOHAMED
in dog/
MOHAMED.

the major issuses the research deals with could be summarized in:
lead intoxication is one of the most important problem in our appear more dangerous
effect specially on the nervous system.

the present study was carried out on 441 animals of equine species (371 donkeys,
45horses and 25mule).
هدؾ الدراسة الحالٌة الى إعادة تدرٌج وتحلٌل بنود االختبارات الفرعٌة الثبلثة المتضمنة فى بعد(عامل)االستدالل العام
.اختبار االستعداد الرٌاضى،(اختباراالستعداد الحسابى
in the current study atotal of 477 representative feed samples 157from bany qurra
1993 factory and 40from each .
atottal of 515 freshly dead checken (broilers and layers from both imported native
breeds) were collected from areas of assiut

THE PRESENT STUDY WAS CARRIED OUT ON 28 CLINICALLY HEALTHY ADULT
1E+07 DOGS OF BOTH SEXES.

9448051

9448072

CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL
EVALUATION OF GROUNDWATER IN
UPPER EGYPT/

AHMED
,MOUSTAFA
MOHAMMED.

FACULTY OF VETERINARY
MEDICINE,

2227

9448196

INCIDENCE OF Q FEVER AMONG
INFECTED AND INAPPARENTLY INFECTED
ANIMALS AND MAN IN UPPER EGYPT/

HUSSEIN ,ASMAA
ABDEL NASSER
AHMED.

FACULTY OF VETERINARY
MEDICINE,

2228

9448359

southern aspects in beath henleys crimes of
the heart ,the wake of jamey foster, and the
miss firecarcker contest.

selim , yasser fouad
abdellah

yasser fouad abdellah selim

SOHA
G.

2229

9448360

FERTILTY IMPROVEMENTS OF FRIESIAN
COWS UNDER LOCAL FARM CONDITIONS/

MOHAMED SABRY
AREF.

2226

PSEUDOPHAKIC RETINAL DETACHMENT (PRD)IS OF MAJOR CONCERN
BECAUSE RD AFTER CATARACT SURGERY IS A SERIOUS AND POTENTIALLY
BLINDING COMPLICATION.
THE PRESENT STUDY INCLUDED 200 PATIENTS SCHEDULED FOR
HYSTERECTOMY FOR BENIGN ADMITTED TO TYE NUIVERSITY OF LOUISVILLE
GYNECOLOGIC CONDITIONS WHO WERE
THE STUDIED AREA IS SITUATED ALONG THE NILE VALLY BETWEEN ASWAN
AND ASSIUT, BETWEEN LATITUDES 24,00-27,38 AND LONGITUDES 30,40-33,30
E . AT THIS AREA , THE VALLY OCCUPIES THE ALLUVIAL TRACT ALONG 540 KM
AND BOUNDED FROM THE EAST AND THE WEST BY SCARP CLIFFS OF THE
CALCAREOUS PLATEAUS.
THE PRESENT STUDY DESCRIBES THE USE OF CATHADIC ADSORPTIVE
STRIPPING VOLTAMMETRIC METHOD FOR THE DETERMINATION OF THE
ANTIHYPERTENSIVE AGENTS DILTIAZEM, VERAPAMIL , CAPTOPRIL AND
GUANETHIDENE.

1996 during a period of tow years 176cattlesuspected to have moucosal disease.
in this study the effects of melatonin on breast c ancer and fibrosarcoma of the
1E+07 subcutaneous tissues were investigated in rats.

amal ahmed
mohamed.

2225

2004

ASWA
N,

some trace elements in tissues of some freshwater fish.
the better utilization of fish for human
consumption and creation of uncooled
disstrribution for its products in egypt.

9447934

DISSOCIATIVE DISORDERS WERE MAJOR AREAS OF CLINICAL INVESTIGATION
2004 DURING THE TIME OF JANET,

2004

assiut
univer
sity:
assiut
univer
sity:
ASSUI
T
UNIVE
RSITY
:
ASSUI
T
UNIVE
RSITY
:

2224

CHRONIC LIVER DISEASES ARE A MAJOR CAUSE OF MORBIDITY AND
MORTALIY WORLDWIDE .LIVERCIRRHOSIS IS AN EXAMPLE OF SUCH
2004 DISEASES.

fac.vet.med

ahmed mohamed
nassar.

1993 tow hundreds and fifty samples of fresh water fish (tilapia nilotica)
the aim of thesis was to improve fish for human consumption and create an available
1993 method for its processing and distribution without cooling.

ONE HUNDRED GROUNDWATER SAMPLES WERE COLLECTED FROM
1993 DIFFERENT SOURCES INCLUDING DRILLED 80.

THE PREVALENCE OF Q FEVER INFECTION AMONG MAN AND DIFFERENT
1993 SPECIES OF FARM ANIMALS IN UPPER EGYPT.
‖BETH HENLEY IS ASUCCESSFUL AMERICAN PLAYWRITE AND APULITZER
PRIZE WINNER . SHE IS BORN IN JACKSON MISSISSIPPI AND SHE GRATUATED
FROM SOUTHERN METHODEST UNIVERSITY WHERE SHE STUDIED THIETRE
2004 AND RECEIVEDABACHILORE OF FINE ARTS DEGREE.
THE PRESENT INVESTIGATION WAS CARRIED OUT TO EVALUATE THE
REPRODUCTIVE PERFORMANCE AND TO IMPROVE THE FERTILITY IN
1996 FRIESIAN CATTLE.
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9448410
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9448757
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9448874
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9449002
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9449004
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9449054

2236

9449071
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9449099

2238

9449187
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9449201
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9449270
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9449298

2242

9449309

2243

9449344

2244

9449364

2245

9449375

2246

9449403

2247

9449417

2248

9449419

2249

9449425
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9449437
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9449440

2252

9449452

2253

9449454

2254

9449478

incidence and occurrence of salmonelle and
escherichia coli organisms in packed meat
products.
pripheral never injuries in dogs
ASSESSMENT OF RADIOACTIVITY LEVELS
IN SOME SAMPLES FROM PETROLEUM
AREAS IN EGYPT.

nagah mohamed
ahmed.
khalafalla abd el-aty
ahmed
RASHED , WAFAA
MOHAMED AHMED

WAFAA MOHAMED AHMED

QENA.

BENEFICIATION OF MANGANESE FROMITS ABD EL KADER,
ORES PRES PRESENT IN ARAB REPUBLIC MOHAMED EL
ABD EL KADER MOHAMED EL
OF EGYPT USING SOME REDUCTANTS
MAGHRABY
MAGHRABY
ELDIES ON NORMAL AND DISEASED
ABDEEN,SOHAIR
PARANASAL SINUSES IN DONKEYS/
ZEIN.
STUDIES ON PARASITES OF CATS IN
ENAAM ABDEL
ASSIUT GOVERNORATE /
BASETT FOULY.
mohamed nagib fathi
histological identification of some packed
mahmoud mohamed
medat products.
gadalla.

recovery of salmonellae and escherichia coli from atotal number of 100random
1992 samples of differents types of packed meat products was evaluated.
the work was done on apparently healthy dogs ranging in age between 2-6 years and
1991 wieght between 10-15 kg.
ENVIRONMENTAL RADIATION MEASUREMENTS ARE UGUALLY MADE TO
IDENTIFY RADIONUCLIDES SOURCES IN THE ENVIRONMENT ,QUANTITATIVE
2005 THIERE CONCENTRATION AND ESTIMATE THEIR DOSE CONTRRIBUTION .
THE PRESENT WORK DEALS WITH THE APPLICATATION OF REDUCTION
LEACHING PROCESS TO THE EXTRACTION OF MANGANES FROM EGYPTIAN
FINE MANGANESE ORE WASTES BY THE AID OF METALLURGICAL WASTES IN
1999 THE EGYPTIAN FERROALLOYS COMPANY
THE PRESENT STUDY HAD BEEN BASED ON HEALTHY AND DISEASED
1997 PARANASAL SINUSES OF DOKEYS.
THE PRESENT WORK WAS CONDUCTED TO DO STUDIES ON PARASITES OF
2E+08 CATS (FELIS CATUS)IN ASSIUT GOVEMORATE

some studies on avian pasteurellosis
haemogram and some blood biochemical
changes under normal physiogical and some
disead in horses
Palaeontological and biometrical studies on
some late cretaceous macroinvertebrate
fossils of the Galala area ,North Eastern
Desert ,Egypt /
facile synthetic process of some new
heterocyclic cyaninedye derivatives=طرق تخلٌقٌة
بسٌطة للمشتقات الحلقٌه ؼٌر المتجانسه كؤصبع سٌانٌن جدٌده
MYCOLOGICAL STATUS OF MOLOHA,
SMOKED HERRING AND FROZEN
MACKEREL FISH IN ASSIUT PROVINCRE/
HEMODYNAMIC CHANGES IN RELATION
TO THE TYPE OF VENTILATION AND LUNG
COMPLIANCE IN NEONATES WITH
RESPIRATORY FAILURE=
Incidence and public health importance of
hydatid cysts in slaughtered animals in assiut
province/
STUDIES ON GASTROENTERITIS CAUSED
BY NEMATODES ON GOATS IN UPPER
EGYPT USING SOME DRUGS FOR
TREATMENT

ragab sayed ibrahim

meat products such as burger sausage minced meat could be as food articles that
1991 contain awide of easily digested nutrients.
abacteriological study was made on atotal of five hundred and fifty alive anf freshly
1991 ducks 350

hassan zaki rateb

1991 atotal number of 185 horses were used in the material of this investigation

OPTIMAL ULTRASPHERICAL SOLUTIONS
OF OPTIMAL CONTROL PROBLEMS
OCCURRENCE OF YERSINIA
ENTEROCOLITICA IN MILK AND SOME
DAIRY PRODUCTS/
NUMERICAL TREATMENT OF SOME HEAT
AND MASS TRANSFER PROBLEMS OF
FLUIDS FLOW IN POROUS MEDIA=
PYROMELLITIC DIANHYDRIDE IN THE
SYNTHESIS OF HETEROCYCLIC
NITROGEN COMPOUNDS =
INCIDENCE OF TOXOPLASMA AND
SARCOSPORIDIA IN SLAUGHTERED
ANIMALS IN QENA GOVERNORATE/
TRANSCATHETER MANAGEMENT OF
SOME CONGENITAL HEART DISEASES IN
CHILDREN

HUSSIEN ,SHAFEI
HUSSIEN

Zakhera, Mohamed
Sayed Mohamed Ali
Hassan , naglaa
salah el-deen
mohamed

Mohamed Sayed Mohamed Ali
Zakhera ؛
Naglaa salah el-deen mohamed
Hassan

the present thesis deals with palaeontological and biometrical studies on some
ِAswa
macroinvrtebrate fossils collected frome six upper cretaceous outcropes, the galala
ِ
n:
1999 . area ,north eastern desert of egypt.
it was of interesting to obvious that the improvement of absorption light sensitivity,as
ASWA
acriterion for the photosensitiztion effect,and the applicability of some selected
N
1998 cyanine dyes depends

YOSSEF,HAMDY
HUSSEIN ESSA.

ATOTAL NUMBER OF 90 FISH SAMPLES WERE COLLECTED FROM DIFFERENT
1998 LOCALITIES AT ASSIUT CITY.

EL-MONEIM,EHAB
SAOUD ABD

IN THIS STUDY THE CENTRAL AND PERIPHERAL HEMODYNAMIC EFFECTS OF
THREE MECHANICAL VENTILATIONMODALITIES IN PREMATURELY BORN
2003 INFANTS WERE COMPARED TO EACH OTHER.

,EHAB SAOUD ABD EL-MONEIM

Sayed,Mohamed
Mohamed Sayed.

the shapesof the collected hydatid cysts from different carcasses are round ,oval,or
1991 variable shapes ,distributed both onthe surface and parenchyma

AHMED,AHMED ELBADRY MOHAMED
MOHAMED,MOHAM
PARALLEL NUMERICAL COMPUTER
ED RAMADAN
MOHAMED RAMADAN SAADY
ALGORITHMS=
SAADY
MOHAMED
AVIAN ASCITES SYNDROME:NATURAL AND MUHAMMAD,MUHA
EXPERIMENTAL STUDY/
MMAD MUBARAK.

THIS WORK WAS APPLIED ON 1130 BALADY GOATS IN SOHAG AND ASSIUT
1998 GOVERNORATES FOR SHOWING THE FOLLOWING
THIS DISSERTATION ADDRESSES SOME OF THE THEORETICAL AND
PRACTICAL ISSUES INVOLVED IN THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF
1997 NUMERICAL ALGORITHMS.
THE PRESENT STUDY OF ASCITES SYNDROME IN BIRDS COMPRISED TWO
1997 MAIN PARTS.
THE MAIN GOAL OF THIS THESIS, WHICH CONSISTS OF SIX CHAPTERS, IS TO
INTRODUCE A NEW PROCEDURE FOR SOLVING SOME OPTIMAL CONTROL
2001 PROBLEMS

HUSSIEN SHAFEI HUSSIEN

AHMED, EMAN
KORASHY.
EBRAHIEM,NEHMA
AHMED
,NEHMA AHMED EBRAHIEM
OMER,AHMED
MOHAMMED ABOAHMED MOHAMMED ABO-BAKR
BAKR
OMER
sohag
EL-SAIEH,ABDALLA
FAWAZ ALI
MOHAMADIN.

MOFEED ,FAWAZ
MORSY MOHAMED
ABD-ELNAEIM,
SOME MORPHOLOGICAL STUDIES ON THE MAHMOUD
PLACENTA OF THE CAMEL (CAMELUS
MOHAMED
DROMEDARIUS)/
MAHMOUD.
MORAD,MOHAMME
INHIBITION AND ACCELERATION OF MILD D SAMIR SELIM
STEEL CORROSION INPICKLING ACID /
HASSAN.

MOHAMED MOFEED FAWAZ
MORSY

SIX HUNDRED RANDOM OF MILK AND MILK PRODUCTS INCLUDING RAW MILK
2E+07 200 ,KAREISH CHEESE100
THE MAIN AIM OF THIS DISSERTATION,WHICH CONSISTS OF SIX CHAPTERS IS
TO PRESENT THE NUMERICAL TREATMENT FOR SOME PROBLEMS OF HEAT
2003 AND MASS
OWING TO THE WIDE SPREAD APPLICATIONS OF PYROMELLITIC
2006 DIANHYDRIDE IN SEVERAL FIELDS,
TOXOPLASMA AND SARCOSPORIDIA ARE COMMON PROTOZOAN PARASITES
1998 OF MANY SPECIES OF ANIMALS.
THE ADVANCES IN PEDIATRIC INTERVENTIONAL CARDIAC CATHETERIZATION
HAVE CHANGED THE THERAPEUTIC STRATEGY FOR MANY PATIENTS WITH
2003 CHD

THE PRESENT STUDY WAS PERFORMED ON 104 PREGNANT CAMAL UTERI
1998 WITH FETUSES OF CROWNRUMP-LENGTH(CRL) RANGING FROM 205-119 CM.
MOHAMMED SAMIR SELIM
HASSAN MORAD,

ASSIU
THIS THESIS AIMED TO INHIBITION AND ACCELERATION OF MILD STEEL
T:
1995 . CORROSION INPICKLING ACID.

2255

9450989

PHARMACOKINTIC STUDIES ON ONE OF
FLUOROQUINES (DIFLOXACIN ) IN
GOATS=دراسات فارماكوكٌنٌكٌة على واحد من مجموعة
الفلوروكٌنولون (الداى فلوكساسٌن)فى الماعز

2256

9450999

aspects and technioes of clinical laboratory
diagnosis of brucellosis in sheep.

2257

9451005

2258

9451012

2259

9451031

2260

9451042

2261

9451075

2262

9451079

2263

9451102

Transport properties of some chalcogenide
alloys based on bismuth /
CHANGES IN BEHAVIORAL PATTERN OF
SHEEP IN RELATION TO FEEDING OF
DIVERSE FORAGES/
studies on ecto and endoparsites of equines in
assiut governorate.
IMMUNITY AFFORDED BY E. COLI VACCINE
IN CHICKENS AS MEASURED BY ELISa and
protection tests/

Fahim , samy abd elraouf
Samy abd el-raouf Fahim
mohammed abd-el
salam mohammed
ahmed.
Ahmed, Saad AbdElrahman
Saad Abd-Elrahman Ahmed ،
ABDELRAHMAN,MOOTAZ
AHMED MOHAMED.
mohesen ibrahem
arafa.

2264

9451305

2265

9451351

EVALUTION OF RESULTS OF MANAGMENT ABU-GABAL ,
OF FRANCTURES OF THE NECK OF THE
KHALED ADDEL
FEMUR IN CHILDREN .
SATTAR

2266

9451401

2267

9451466

2268

9451489

2269

9451495

2270

9451790

2271

9451859

2272

9452188

2273

9452497

2274

9452644

2275

9452897

2276

9453010

2277

9453396

this work was carried out on 4apparent healthy goats of non specific breed,were
2005 administrated difloxacin intravenous,intramusular) (for5consecutive days

atotal of 19927sheep blood samples from eight different localities in assiut
1998 governorate were scrreened by rept and bapat.
the cast alloy of the proposed ternary bisnsee2 was prepared by the traditional melt
Sohag
quenching technique . the XRD diffraction analysis of the as-quenched powder proved
:
1999 . the polyctystalline structure of the perpared ingot.
SIX ADULT NON-PREGNANT AND NON-LACTATING EWES HAVING NEARLY THE
1999 SAME AGE.
th total infection rate of parasitic infection of equine animals in assiut governorate
1998 was90.19.
IN THE PRESENT STUDY 570 SAMPLES WERE EXAMINED.SAMPLES INCLUDED
FRESHLY DEAD OR SLOUGHTERED CHICKS AGED FROM ONE TO 8 WEEKS
1E+07 OLD.

AHMED,DARWISH
HASHIM DARWISH.
ABD-EL-RAZIK,
IBRAHIM AHMED
FOUAD.
hassan,hamdy
mahfouz.

CLINICOPATHOLOGICAL STUDIES ON
LIVER DISESES IN CAMELS/
reproductive disorders in mares and she
donkeys with possible improvements.
studies onarthritis in donkeys with reference to
bacteriological causes and biochemical
analysis/
GEOLOGICAL AND ENGINEERING
PROPERTIES OF EXPANSIVE SOILS OF
WEST MAWHOOB AREA,DAKHLA
OASIS,WESTERN DESERT,EGYPT.=

limb salvage procedures for managment of
diabtic foot
UTERINE AND OVARIAN ARTERIAL
DOPPLER FOR PREDICTION OF THE
RESULTS OF IN VITRO FERTILIZATION
AND INTRACYTOPLASMIC SPERM
sudies on the effectiveness of selective
insecticydes for the control of mange infesting
got and sheep/
NUMERICAL TREATMENT OF SOME
PROBLEMS OF HEAT TRANSFER FOR NONNEWTONIAN FLUIDS IN A POROUS
MEDIUM=
The utility of allergic and immunological
studies in the evaluation of inflammation
markers of bronchial asthma /
sterid hormne control of matrenal and
emtotinal behaviour and the endorine
response to stress in rats/
Geology of the area around Wadi abu
Aqarib,Central Eastern Desert,Egypt/
EFFECTS OF NERVE GROUTH FACTORS
ON THE SCIATIC NERVE REGENERATION
IN VEIN GRAFTS
FETOMATERNAL EFFECTS OF COMBINED
SPINAL/EPIDURAL TECHNIQUE FOR
CESAREAN SECTION=
MOLECULAR BIOLOGY OF GROWTH IN A
MODEL ANIMAL AND ITS POTENTIAL
APPLICATIONS
ANALYZING CONVERSATION IN FICTIONAL
DIALOGUE:A PRAGMA-STYLISTIC STUDY
OF HEMINGWAY IS SHORT STORIES AND
SOME NOVELS=
NOVEL ELECTROCHEMISTRY OF
ORGANOMETALLIC COBALT COMPOUNDS
IN LOW-POLARITY MEDIA CONTAINING
TETRAKIS PENTAFLUOROPHENYL)
BORATE ANIONS)=

QENA

ATOTAL OF550 LIVER FROM SLAUGHTERED CAMELS WERE EXAMINED IN
1999 CAIRO(400 CAMELS) AND BENI-ADDI) (150 CAMELS(.
the present work was performed to target the gaps in the present understanding of the
1998 physiology.

Sayed,Mohamed
sayed
ABU SEIF,ELSAYED SADEK ABD EL-SAYED SADEK ABD ALLAH
ALLAH
ABU SEIF

KHALED ADDEL SATTAR ABUGABAL

SOHA
G

elamary,mohamed
khalil a.a

mohamed khalil a.a elamary

Assuit

MOHAMED,
RASHEED SALAH

SALAH MOHAMED RASHEED

THE PRESENT INVSTIGATION WASD CARRIED OUT ON 219 DONKEYS
1999 SUFFERED FROM DIFFERET.
GEOLOGICAL,ENGINEERING AND DETAILED MINERLOGICAL INVESTIGATIONS
WERE CARRIED OUT ON THE EXPANSIVE SOILS OF MAWHOOB SHALE
MEMBER OF DAKHLE SHALE LATE MAASTRICHTIAN AT WEST EL-MAWHOOB
2005 AREA
THE WORK WAS PLANNED TO STUDY THE RESULTS OF THE TREATMENT OF
THE FRACTURES OF THE NECK OF THE FEMUR IN CHILDREN. THE MATERIAL
OF THE STUDY INCLUDED A TOTAL OF17 CHILDREN PATIENTS HAVING
FEMURAL NECK FRACTURES . 8 WERE FEMALES (47.06%) AND 9 WERE MALES
2002 (52.94%) .
the aim of this work was to evaluate the results of various limb salvage procedures in
management of diabetic foot.
our study included diabetic patients with diabetic foot problems with either major foot
1995 infection or rest pain and/or ischaemic tissue necrosis

NO DOUBT THAT THE INTRODUCTION OF IVF AND ICSI HAS CONSTITUTED A
2000 NNOVEL ERA IN THE FIELD OF INFERTILITY

gadalla,zarif boshra.

sheep and goat scab causad by the parrasityc mit Psoropes ovis is a contagious
1999 disesase characterized by severe.

EL-AMIN,MOHAMED
FATHY
MOHAMED FATHY EL-AMIN,

the present thesis is DEVOTED TO INTRODUCE THE NUMERICAL TREATMENT
2001 FOR SOME PROBLEMS OF THE UNSTEADY/STEADY FLOW,

Ahmed, Abeer Abd
El-Raheem.

Soh
ag:

Darwish,Madeha
hosny ahmed.
Youssef,Ahmed
Mohamed.

,Ahmed Mohamed Youssef

ABULEZZ , TAREK
ABD EL HAMEED

TAREK ABD EL HAMEED
ABULEZZ

This study was performed on 40 asthmatic patients and 10age matched healthy
persons as control. the asthmatic patients were classified into groups .

based on suggestions in literature that stressful eventes including inadequate matrnal
1998 care.
the precambrian rocks at Wadi abu Aqarib arae represent part of two faulted blocks
1998 intervened by and flanked on the nourtheast by the planerozoic sediments.

GEDDAWY,MOHAM ,MOHAMED ABD-EL-WAHAB
ED ABD-EL-WAHAB GEDDAWY

THE STANDARD TECHNIQUE TO BRIDGE SUCH A GAP IS TO INSET A NERVE
2003 AUTOGRAFT (MACKINNON 1989B)
THIS STUDY HAS BEEN CARRIED OUT INASSIUT UNIVERSITY HOSPITALS, ATOBSTETRICS AND GYNECOLOGY DEPARTMENT,BETWEEN OCTOBER 1994
1997 AND NOVEMBER 1996.

ALI, AHMED ALI
HUSSEIN AHMED

THE PURPOSE OF THE PRESENT WORK IS TO USE THE ZEBRAFFISH MODEL
1996 TO STUDY THE MOLECULAR MECHANISMS OF GROWTH CONTROL

AHMED ALI HUSSEIN AHMED ALI

SOHA
G

HASSAN,MAMDOUH
FOUAD
MAMDOUH FOUAD HASSAN,

THE IMMANENT-TEXT STUDY APPROACH EMPHASIZING THE ENTIRE
2002 AUTONOMY OF TEXTUAL LINGUISTIC ANALYSIS-

ABDELLAH,AYMAN
NAFADY AHMED

THE WORK PRESENTED IN DISSERTATION ADDRESSES THE USE OF
SUPPORTING ELECTROLYTES CONTAINING THE LARGE AND WEAKLY
2004 COORDINATING TETRAKIS

AYMAN NAFADY AHMED
ABDELLAH,
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9459137
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9459150
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9459154

MONTION OF SOLITONS AND KINKS FOR 4
EQUATION AND SBS EQUATION UNDER
VARIOUS EFFECTS/
GENETIC ENGINEERING OF MAIZE FOR
SALT TOLERANCE,DEVELOPMENT OF
ANEW SYSTEM FOR SORGHUM
TRANSFORMATION,AND MOLECULAR
CLONING=هندسة الذرة الشامٌة وراثٌا لتحمل
وتطوٌر نظام جدٌد للتحول الجٌنً لنبات الذرة،الملوحة
والكلونة الجزٌبٌة,الرفٌعة

N-TIER CONCURRENSY CONTROL IN
DISTRIBUTED SYSTEMS MODELING AND
DESIGN.
field studies on the blood parasites of sheep
and goat at shalatin city,red sea
governorate,egypt.
the macro-inorganic elements profile of camels
at the south vally under the influmence of
some stress factors.
ECOPHYSIOLOGICAL STUDIES ON SOME
INDIGENOUS DESERT PLANTS IN UPPER
EGYPT /
histopathological,histochemical and
physiological studies on the effect of
environmental pollution with the herbicide goal
on the liver and kidney of the nile bolti
oreochromis niloticus in sohag
governorate=دراسات هستوباثولوجٌة وهستوكٌمابٌة
وفسٌولوجٌة على تاثٌر التلوث البٌبى بمبٌد الحشابش جول على كبد
وكلٌة البلطى النٌلى اورٌوكرومس نٌلوتٌكس فى محافظة سوهاج
STUDIES ON VITAMIN A STATUES IN
EGYPTIAN BUFFALOES/
some diagnotstic studies in pregnant and nonpregnant mares.
HIGHLIGHTS ON THE
NATURE.PETROGAPHY AND
GEOCHEMISTRY OF SOME ROCK UNITS
INCORPORATED IN ATALLA SHEAR
ZONE,CENTRAL EASTERN DESERT,EGYPT
MORPHOLOGICAL STUDIES ON THE
INNERVATION OF THE SPERMATIC CORD,
TESTIS ,AND EPIDIDYMIS IN THE CAMEL/
PATHOGENESIS AND TREATMENT OF
ABOMASAL ULCERATION IN CATTLE.
c0mparatuv studies on the Healing process of
some nerves in donkeys following
anastomosis with some sutur Materials/
some heavy metals and their health
significance in milk and milk products in assiut
governorate.
MINIMAL EXTRACORPOREAL
CIRCULATION VERSUS CONVENTIONAL
CARDIOPULMONARY BYPASS IN
CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING
EFFECT ON RENAL & LIVER FUNCTION
ARTHROSCOPICALLY ASSISTED
ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT
RECONSTRUCTION USING BONEPATELLAR TENDON-BONE AUTO-GRAFT
FOR ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT
DEFICIENT KNEES=

RAMADAN,SAYED
AHMED AHMED
SAYED.

THIS THESIS WHICH CONSISTS OF FOUR CHAPTERS,DEALS WITH CERTAIN
1998 NONLINEAR PROBLEMS IN SOLITON THEORY.

ABDOU RAMADAN ALI

this work is presented as 4experiments.experiments i and II are concerned with the
2002 evaluation of hval and mtld gens for enhancing maize salt tolerance.
IN THIS THESIS, WE INTRODUCED ALGORITHMS FOR CONCURRENCY
CONTROL THAT CAN BE N-TIER VERSION OF EXISTING ALGORITHMS, BUT AS
AN EXTENSION OF THIS WORK NEW ALGORITHMS, CAN BE INVITED SPECIALY
FOR N-TIER ARCHITECTURE TO MAXIMIZE BENEFIT FROM ARCHITECTURE
2004 FEATURES.

EL-maghraby,yahia
helmy el-sayed

ALI ,ABDOU
RAMADAN

ASWA
N,

osman mohamed
mahran salim.
mohammed,adel elsayed ahmed.
SOROUR, WAFAA
ABDEL-WAHAB
ABED.

hassanein,hamdy
mahmoud ahmed

2001 atotle number of678sheep and 396goat.

WAFAA ABDEL-WAHAB ABED
SOROUR ،

hamdy mahmoud ahmed
hassanein

2001 this study included atotal number of824animals from both sexes and different agess.
THE MAIN OBJECTIVES OF THIS WORK ARE:TO ASSESS DIFFERENCES
Aswan
BETWEEN BOTH POPULATIONS DUE TO THE ENVIRONMENTAL IMPACT AND
:
2001 . THE WAY THEY RESPONSD TO DIFFERENT STRESS CONDITIONS.

SOHA
G

GALAL,HIAM GALAL.
derar refaat ibrahim
mohammed.

HASSAN , HESHAM
ABBAS AHMED
SALEH,ABDEL
MOHAIMED
MOUSTAFA
MOHAMED.
AHMED,AHMED
FATHY M.

1999
2001
2002

HESHAM ABBAS AHMED
HASSAN

QENA

1999

the present study deals with the histopathological,histochemical and physiological
changes as well as the expression of heat shock protein inculed by the herbicide goal
(with different concentrations for) various periods incertain organs of the fresh water
fish,the nile boilti(oreochrmis niloticus)
THE ANIMALS WERE FREE FROM TUBERCULOSIS ,BRUCELLOSIS OR ANY
OTHER INFECTIOUS DISEASES.
in part one of the present study ,the hormonal reproductive changes in pregnant and
parturient.
THE PRECAMPRIAN ROCKS EXPOSED AT WADI ATALLA AREA OMPRISE AN
ULTRABASIC-BASIC ASSOCIATION , DOKHAN VOLCANICS, FAWAKHIR GRANITE
, HAMMAMAT SEDIMENTS AND POST HAMMAMAT FELSITES. THEY ARE
DISSECTED BY FAULTS AND SHEAR ZONES RUNNING PARALLEL AND
OBLIQUE TO THEIR REGIONAL STRUCTURE.

THE INNERVATION PATTERN OF TESTIS AND EPIDIDYMIS WAS STUDIED IN 26
2002 ADULT CAMEL USING HISTOLOGICAL.
ABOMASAL ULCERATION IS COMMON DISEASE IN CATTLE. THE INCIDENCE OF
2001 THE DISEASE IS HIGH IN CALVES ESPRCIALLY VEAL CALVES.

seeha,samirmelad.

THE PRESRNT WPRK WAS CARRIED 32 DONKEYS .THE WORK WAS CONSIST
1999 OF PARTS .

el malt,laila mostafa.

2001 toxic effects of number of nonessential metalic elements,especially lead.

MOHAMED ,
ABBADY ABD
ELLAH AHMED

ABBADY ABD ELLAH AHMED
MOHAMED

ABDELRAHMAN,ABDELRAHMAN HAFFEZ
HALIFA ABDELRAHMAN

ABDEL-RAHMAN ABDELRAHMAN HAFFEZ HALIFA
ABDEL-RAHMAN

9459168

MYCOFLORA AND MYCOTOXIN OF
SORGHUM GRAINS IN EGYPT /

AHMED, SAMIA
SOLIMAN.

2295

9459176

MINERAL MRTABOLISM BY DIFFERENT
RUMINANTS/

2296

9459192

studies on listeria species in milk and some
milk products in asiut governorate

MOSAAD,GAMAL
MOHAMED MOHANI.
wahba,nahed
mohammed
mohammed.

2294

,SAYED AHMED AHMED SAYED
RAMADAN

SAMIA SOLIMAN AHMED ،

SOHA
G

MINIMIZED ECC IS AFULLY HEPARINIZED PRE-CONNECTED CLOSED SYSTEM
2004 WITHOUT ANY BLOOD AIR CONTACT

THE PURPOSE OF THIS STUDY SERIES WAS TO PRESENT A SHORT-TERM
2003 RESULTS OF THE ARTHROSCOPIC ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT
NINETY-EIGHT FUNGAL SPECIES WHICH BELONG TO 35GENERA WERE
ISOLATED FROM PREHARVEST AND STORED POSTHARVEST(40
Sohag
SAMPLES,EACH)SORGHUM GRAINS IN ADDITION TO SOME CULTIVARS(9)ON
:
1999 . TWO ISOLATION MEDIA (1%GLUCOSE-AND 2.1%CELLULOSE-CZAPEK`SAT 28 C.
EFFECTS OF LOW DIETARY CALCIUM ON THE MRTABOLISM OF SOME MACRO2000 ELEMENTS AND SOME MICRO-ELEMENTS.

2002 atotal of 400samples including raw milk100soft cheeses.

2297

9459318

EPIDEMIOLOGICAL STUDIES ON SOME
RICKETTSIOSES IN MAN AND DOGA IN
UPPER EGYPT/

2298

9459333

MYCOLOGY STATUS OF MEAT AND SOME
MEAT PRODUCTS/

SAYED,AMAL
SAYED MOHAMED.
ABD EL
AZIZ,NAHED
MAHMOUD

2299

9459411

chemical modification of bagasse-unsaturated
polyester composite=التحوٌرات الكٌمابٌةعلى متراكب
مصاص القصب والبولى إستر ؼٌر المشبع

bakry,ashraf kamal

ashraf kamal bakry

ALI,HESHAM
AHAMED KAMAL

HESHAM AHAMED KAMAL ALI ،

2300

9459493

2301

9459525

2302

9459646

2303

9459700

2304

9459732

STUDY OF STRUCTURAL AND
FERROELECTRIC PROPERTIES OF SOME
CERAMIC SYSTEMS /
ETYOLOGICAL STUDIES OF ENTERITIS IN
NEWLYBRN CALAVS AND ITS RELATION
TO VITAMIN BETA CAROTENE CAND E

TO STUDY THE PREVALENCE OF RICKETTSIAL DISEASES AMONG GOGS AND
2000 MAN IN UPPER EGYPT, A TOTAL OF 150BLOOD SAMPLES.

HASSAN ,AZHAR
MOHMED

THE PRESENT INVESTIGATION WAS DESIGNED TOSTUDY THE PREVALENCE
1999 AND POPULATION DENSITY OF FUNGI200SAMPLES.
the present work is aiming to prepare and evaluate the properties of bagasse waste
polymer composite to be polymer composite to be used as wood substitute.in this
study,the different factors affecting the properties of the produced composite have
Aswan
2002 been studied.
THE FERROELECTRIC PROPERTIES IN PEROVSKITE STRUCTURE HAS BEEN
THE SUBJECT OF MANY INVESTIGATION. IT IS KNOWN THAT LEAD
TITANATE(PBTIO3)IS A VERY GOOD PIEZOELECTRIC MATERIAL DUE TO IT`S
Qena : 2004 . HIGH CURIE TEMPRERATURE(490C).
ATOTAL NUMBAR OF 115 NEWLYBORN CALVES OF BTH SEX AGING FROM 1-60
2000 DAYS OLD WERE EXAMINES IN PRESNT STUDY.
THE AIM OF THE STUDY IS TO EXTEND THE THEORY OF DISCOURSE
ANALYSIS TO THE LITERARY GENRE OF RADIO DRAMA.MOVING WITH THE
QENA.
THEORY TO ANEW LITERARY GENRE IS MUTUALLY ENRICHING TO BOTH
:
1999 . FIELDS:LINGUISTICS AND DRAMA.
THIS PROSPECTIVE STUDY IS CONCERNED WITH THE SURGICAL TREATMENT
OF CONGENTAL TALIPS EQINOVARRUS USING ONE-STAGE POSTEROMEDIAL
RELEASE COMBINED WITH ABDUCTOR HALLUCIS RECESSION AMIING FOR
2001 IMPROVEING THE SURGICAL OUTCOM OF CUBFOOT.

HASSAN,NADIA
AMIN

NADIA AMIN HASSAN.

Morsy,AHMAD
FAWAZ.

,AHMAD FAWAZ Morsy

9459793

Giles Cooper of the theatrical discourse
analysis in the three texts:
MANAGEMENT OF CONGENITAL TALIPES
EQUINOVARUS DEFORMITY USING ONE
STAGE POSTERO-RELEASE COMBINED
WITH ABDUCTOR HALLUCIS/
IMMUNITY AFFORDED BY E COLI VACCIN
IN CHICKENS AS MEASURED BY ELISA
AND PROTECTION TESTS.
PREPARATION AND CHARACTERIZATION
OF THIN FE-BASED MAGNTIC ALLOY
FILMS=‖تحضٌر وتوصٌؾ األؼشٌة الرقٌقة للسبابك المؽناطٌسٌة
المبنٌة على عنصر الحدٌد

ABDEL
LATEEF,,MEDHAT
ABDELRADY

MEDHAT ABDELRADY ABDEL
LATEEF

Sohag

9459820

VALUE OF CK14 IN DISTINGUISHING
SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE
URINARY BLADDER /

ALLITHY, AMAL
NOOR EDEN
AHMED .

AMAL NOOR EDEN AHMED
ALLITHY ،

ٍِSoha
g:

2307

9459902

COMPARISON BETWEEN INTRATHECAL
NARCOTICS AND EPIDURAL LOCAL
ANAESTHETICS FOR OBSTETRIC
ANALGESIA /

DARWESH, EMAN
IBRAHEAM.

2308

9460082

2309

9460113

OPTICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES
OF FIBRES=
THE PHONETIC AND PHONOLOGICAL
SYSTEM OF FADDICCA

YASSEIN , KHALED
MOHAMED
ABUL- HASSAN ,
BAHAA-AHMAD

2310

9460216

2311

9460218

2312

9460527

2313

9460789

2314

9467323

2315

9467337

2316

9467351

2317

9467370

2318

2319

2305

2306

AHMED.DARWEISH
HASHIM.

SOME STUDIES ON VITAMIN C IN RUMINAL MATTA,MERVAT
AND INTESINAL DISORDERS IN SHEEP/
HANNA
SAAD EL-DIEN ,
WAEL MOHAMED
BLADDER STONES IN CHILDREN
GAMAL EL- DIEN
THE NEUROTIC WOMEN IN SOME OF
WISHAHI , NAGAT
TENNESSEE WILLIAMS IS MAJOR PLAYS= RIAD MAHMOUD
STUDY OF THE MAGNETIC AND
ELECTRICAL PROPERTIES OF SOME NONCRYSTALLINE SOLIDS IN RELATION TO
MOHAMMED, ALI
THEIR STRUCTURE
HASSANIN RASHA
MOHAMED,
Acute normovolemic versus hypervolemic
MOHAMED ABD EL
hemodilution in major surgery /
RAHEEM.
polyamin patterns of some microoganisms
isolated from environment,milk and soft
ahmed,mohammed
cheese.
sayed.
EPIDEMIOLOGICAL AND PATHOLOGICAL
MOHAMED, OMNIA
STUDIES ON SOME AVIAN TUNOURS/
FATHY.

IN THE PRESNT STUDY 570 SAMPLES WERE EXAMINED SAMPLES INCLUDED
1999 FRESH LY OR SIOUGHTERED CHICKS AGED ONE 8 WEEKS OLD.

EMAN IBRAHEAM DARWESH ،

KHALED MOHAMED YASSEIN
BAHAA-AHMAD ABUL- HASSAN

WAEL MOHAMED GAMAL ELDIEN SAAD E LDIENNAGAT RIAD MAHMOUD
WISHAHI

RASHA MOHAMMED ALI
HASSANIN
MOHAMED ABD EL RAHEEM
MOHAMED ،

THE MAIN INTEREST OF THIS WORK IS THE OPTIMIZATION OF THE FILM
SURFACE KEEPING AT THE SAME TIME ASUFFICIENT QUALITY WITH
1997 REGARED TO THE MAGNETIC PERFORMANCE.
THIS STUDY AIMS TO SHOW WHETHER CK14 COULD BE USED AS ARLIABLE
MARKER OF SQUAMOUS CELL CARINOMA OF THE URINARY BLADDER, AND TO
ASSESS ITS VALUE IN DETECTING THE EMERGENCE OF SQUMOUS
2004 PHENOTYPE IN TRANSITIONAL CELL CARCINOMA OF THE BLADDER.

THE AIM OF WORK IS TO COMPARE INTRATHECAL NARCOTICS AND EPIDURAL
LOCAL ANAESTHETICS IN PAIN RELIEF DURING THE FRIST AND SECOND
STAGE OF LABOR AS REGARD THE EFFICACY OF LABOR ANALGESIA AND THE
Sohag
INCIDENCE OF SIDE EFFICTS(HYPOTENSION,HEADACHE,RESPIRATORY
:
1999 . DEPRESSION ,URINARY RETENTION,PRURITIS AND VOMITING)
THE OPTICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES OF POLYPROPYLENE FIBRES
WITH DIFFERENT DENIERS [(6 DENIERS,90 MM),(6DENERS,150 MM),(10
aswan
2001 DENIERS,90 MM),
THIS IS APHONETIC AND PHONOLOGICAL STUDY OF FADDICCA NUBIAN (FN),
QENA
2001 A DIALECT SPOKEN IN SOUTHERN EGYPT

SOHA
G
QENA

A TOTAL NUMBER OF 85 EGYPTION BALADY SHEEP BLONGED TO THE
1997 FACULTY OF AGRICULTUR FARM.
IN THIS WORK 48 EGYPTIAN CHILDREN WITH BLADDER CALCULI WERE
STUDIED IT HAS BEEN CONCLUDED THAT MOST OF THE PATIENTS WERE
1999 MALES WITH AN AVERAGE AGE AROUND 3 YEARS
IN HIS WRITING TENNESSEE WILLIAMS IS GREATLY CONCERNED WITH THE
1999 ESSENTIAL WORTH OF HUMAN RELATIONSHIPS.

THE BATCHES WERE MIXED IN PORCELAIN CRUCIBLE THEN MELTED USING
AN ELECTRICALLY HEATED FURNACE FOR 1 HOUR AT 1000C AND ANNEALED
2004 AT 250C OVER NIGHT
the aim of this study is to compare both acute normovolemic hemodilutin, and
Sohag
hypervolemic hemodilution as a method for blood conservation. and study the effects
:
2000 . both method on hemodyamic variables.

2002 in this study tow groups of microorganisms were studied.
COLLECTED 600SAMPLES OF CARCASSES FROM DIFFERENT FARMS IN
1E+07 UPPER EGYPT.
the purpose of this thesis is the studying of the surface waves(rayleig and love)
propagation in flat-layered media with and without initial streeses and gravity in order
1998 to find the dispersion curves which are helpful for geophysical studies.

saleh,mohamoud
mohamed
mohamoud mohamed saleh
mohamed,hebat allall
abd el halim.

SOHA
G

9467383

PROPPAGATION OF THE WAVES IN THE
ELASTIC MEDIAS
some studies on swelling head syndromein
chicken.

9467392

Bee Honey as indicator for environmental
pollution with heavy metals /

Mohamed, Fadl-Allah Fadl-Allah Somaya Mahmoud
Somaya Mahmoud . Mohamed ،

the aim of this study are to assess the application of using bee honey as a biomarker
َِQena
:
2006 . for environmental contamination with heavey and toxic metals.

1997 eight hundred and forty bireds were collected from 23 broiler flocks in assiut.

2320

9467401

2321

9467402

2322

9467414

2323

9467438

2324

9467466

2325

9467496

2326

9467500

2327

9467508

2328

9467515

2329

9467522

2330

9467533

2331

9467535

THE PERCOLATION MECHANISM FOR
FRAGMENTATION OF NUCLEI USING
MONTE CARLO TECHNIQUE=
EPIDEMOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL
STUDIES ON PASTEURELLA MULTOCIDA
AVIAN ISOLATES/
advanced studies on normal and diseased
paranasal sinuses in donkeys.
AROBUST MOTION ESTIMATION
APPROACHFOR VIDEO SEQUENCES
BASED ON VIDEO OBJECT PLANES
CLINICAL AND DIAGNOSTIC STUDIES ON
MUCOSAL DISEASE (M D) IN CATTLE/
THE READER-RESPONSE THEORY OF
STANLEY EUGENE FISH
occurrence of yersinia enterocolitica in milk
and some dairy products.

ALI, RAGAB SAYED
IBRAHIM.
zein el
abdeen,sohair.
ABD EL-AZIZ ,
OSAMA AHMED
OSAMA AHMED OMAR ABD ELOMAR
AZIZ
ABDEL RAHIM,
IBRAHIM HUSSEIN
AHMED.
MOHAMMAD,ABDUL
-HAMID ALY
ABDUL-HAMID ALYMOHAMMAD

AREF,MOHAMED
SABRY.
ZAGHLOUL, DOAA
MAHMOUD
MOHAMED.
ABO-GABL,HEBA
MOHAMED
FANGARY

HEBA MOHAMED FANGARY
ABO-GABL

MOHAMED,HYDI
AHMED

HYDI AHMED MOHAMED.

9467586

2333

9467587

2334

9467591

2335

9467602

INVESTIGATION THE IMMUNE FUNCTIONS
OF DIABETIC PATIENTS

2336

9467604

THE SLOPE OF THE NEUTRON FROM
FACTOR GEN‖q2‖AT q2=o

2337

9467613

MOHAMMED,AHME
D WAHABALLA

2340

9467680

2341

9467685

2342

9467705

2343

9467772

9467813

PHYTOCHEMICAL STUDIES ON SOME
PLANTS GROWING IN UPPER EGYPT

2339

9467671

2344

Samy Refahy Mahmoud Hassan ،

IN THIS STUDY ,THE INCIDENCE OF COCCIDIOSIS AMONG MIRANT AND FARM
QUAILS WAS RECORDED THROUGH EXAMINATION OF INTESTINAL CONTENTS
2005 OF DEAD QUAILS.
Sohag
The aim of this study the geometry of gauss maps for manifolds in euclidean spaces
:
2004 . and its applications.

KHALED EBNALWALED ABD ELFATTAH AHMED
QENA
QENA,
AHMED WAHABALLA
EGYP
MOHAMMED
T

EL SHAMY,SANAA
ABDOU.

DARWISH,Eed
mohamed
ADEL, ABD
RADIOGRAPHIC STUDIES ON THE CARPAL ELRAHIEM SADAN
JOINTS IN SOME FARM ANIMALS
MADEH
EL-KABEIR,SABER
SOME PROBLEMS IN HEAT TRANSFER
MAHMOUD
FOR MICROPOLAR BOUNDARY LAYERS
MOHAMED
El Kholy, Salem
Geophysical studies on some parts of the
Ramadan Salem
eastern desert of egypt /
Hassan.
GEOLOGICAL STUDIES ON THE
BASEMENT ROCKS OF GABAL EL-MAYIAT
AREA,CENTRAL EASTERN
ABD ELDESERT,EGYPT=دراسات جٌولوجٌة لصخور القاعدة
GALIEL,ATA ABD
مصر-لمنطقة جبل المٌت وسط الصحراء الشرقٌة
EL-SHAFYE HAMED
CHEMICAL AND BIOLOGICAL STUDIES ON
SUGAR CANE BAGASSE AND THEIR
EL GELANI , ABD
EFFECTS ON THE QUALITY OF WOOD
EL- BASET ABD EL
PRODUCT MEDIUM DENSITY FIBERBOARD HAMID ADAM
MOHAMED ,
CRYSTAL GROWTH AND STUDY OF SOME MAHMMOUD
PHYSICAL PROPERTIES OF Bi2 Te3 AND
SAYED ABD ELBi2 S3 SINGLE CRYSTALS=
SADEK
Pathological studies on the effect of some
organo phosphorus compounds phosfolan and Khalele,Sary Abd El
mephosfolan on albino rats/
Ghaffar

9467644

sohag

DURING A PERIOD OF TWO YEARS 176 CATTLE SUSPECTED TO HAVE
1996 MUCOSAL DISEASE WERE CLINICALLY EXAMINED.
THIS THESIS DEALS WITH THE READER-RESPONSE THEORY STANLEY
2004 ENGENE FISH.UNLIKE PROPONENTS OF DEERMINATE MEANINGS,
1997 incidence of y.enterocolitica IN MILK AND SOME MILK.

ABOU AKADA,
SOMAIA SAIF
ABDEL WAKEEL.
Hassan, Samy
Refahy Mahmoud.
AHMED , KHALED
EBNALWALED ABD
EL-FATTAH

2332

ASWA
N

IN FOUR CHAPTERS EPIDEMIOLOGY AND IMMUNOLOGICAL CHARATERS OF
1996 AVIAN P. MULTOCIDA WERE INVESTIGATED IN THE PRESENT THESIS.
the present study had been based on heaithy and diseased paransal sinuses of
1997 donkeys.
THE VIDEO COMPRESSION STANDARD MPEG-4 SEGMENTS THE VIDEO
SEQUENCES INTO SO-CALLED VIDEO OBJECT PLANES (VOPS)AND TREATS
2004 EACH VOP SEPARATELY

ahmed,eman korashy

STUDIES ON EIMERIA SPECIES INFECTING
QUAILS (COTURNIX COTURNIX COTURNIX
AND COTURNIX COTURNIX JAPONICA/
Geometry of gauss maps for manifolds in
euclidean spaces /
COMPARISON OF THE STRUCTURAL AND
PHYSICAL PROPERTIES OF THE BINARY
SYSTEMS IN3 TE4 AND TI2S5 CRYSTALS
GEOPHYSICAL STUDIES OF THE AREA
NORTH EASTERN ASWAN,EASTERN
DESERT.A.R.E
HISTOLOGICAL AND HISTOLOCHEMICAL
STUDIES OF THE DIGESTIVE TRACT
INFOWL.
FERTILTY IMPROVEMENTS OF FRIESIAN
COWS UNDER LOCAL FARM CONDITIONS.
ELECTRON AND LIGHT MICROSCOPICAL
STUDIES ON THE LUNG OF ONE HUMPED
CAMEL (CAMELUS DROMEDARIUS)/
TAXONOMICAL AND ECOLOGICAL
STUDIES ON FRESHWATER OSTRACODS
AT QENA GOVERNORATE,UPPER EGYPT=

2338

THE PRESENT THESIS DEALS WITH THE STUDY OF THE PERCOLATION
MECHA-NISM FOR THE FRAGMENTATION OF LIGHT AND HEAVY NUCLEI USING
1997 THE MONTE CARLO TECHNIQUE.

GAD,KHALAF
HAMMAD

Eed mohamed DARWISH

AS FOR THE GROWING INTEREST IN THE FIELD OF SEMICONDUCTOR
2003 TECHNOLOGY NEW MATERIALS ARE NEEDED
The Scope of this study is GEOPHYSICAL STUDIES OF THE AREA NORTH
1995 EASTERN ASWAN,EASTERN DESERT.A.R.E

1996 EXPERIMENTAL BIRDS OF EGYPTION IOCAL STRAIN.
THE PRESENT INVESTIGATION WAS CARRIED OUT TO EVALUATE THE
REPRODUCTIVE PERFORMANCE AND TO IMPROVE THE FERTILITY IN
1996 FRIESIAN CATTLE.
THIS WORK WAS CARRIED OUT TO INVESTIGATE THE STRUCTURE OF THE
CAMELS LUNG AND ITS ACCOMMODATION WITH THE SURROUNDING HARD
2004 ENVIRONMENT OF THE DESERT.
OSTRACODA IS A CLASS OF THE SMALL CRUSTACEANS,WHICH LIVE IN A
DIVERSITY OF HABITATS INCLUDING
2003 :SEAS,OCEANS,RIVERS,LAKES,POOLS,PONDS AND HOT SPRINGS.
THE PATHOGENIC ROLE OF AUTOIMMUNITY IS WELL ESTABLISHED.DUE TO
SOHA
THE AVAILABILITY OF REMARKABBLE MODELS,THE REGULATORY AND
G. :
1995 . EFFECTOR MECHANISMS ARE CLOSE TO BEING REVEALED.
SOHA
G,EGY
The scope of this thesis is THE SLOPE OF THE NEUTRON FROM FACTOR
PT:
1995 GEN‖q2‖AT q2=o

MADEH ADEL ABD ELRAHIEM
SADAN

THE PRESENT STUDY WAS CARRIED OUT ON CARPAL JOINTS OF 25 ADULT
2005 LIVING ANIMALS OF BOTH SEXES

SABER MAHMOUD MOHAMED
EL-KABEIR

:ASW
AN,EG
YPT

El Kholy Salem Ramadan Salem
Hassan ،

the aim of this study evaluate and delineate the crustal and the upper mantle rocks by
Qena : 1996 . employing magnetic and gravity methods.

ATA ABD EL-SHAFYE HAMED
ABD EL-GALIEL. ,

THE PRESENT WORK DEALS WITH THE GEOLOGY,STRUCTURE
ASWA
PETROLOGICAL AND GEOCHEMICAL STUDIES ON THE BASEMENT ROCKS
N. :
1996 . AROUND GABAL EL-MAYIAT .

ABD EL- BASET ABD EL HAMID
ADAM EL GELANI

QENA

MEDIUM DENSITY FIBERBOARD (MDF)IS INCREASINGLY POPULAR IN THE
2006 WOLD TODAY

MAHMMOUD SAYED ABD ELSADEK MOHAMED

QENA

THE PRESENT THESIS IS DEVOTED TO STUDY THE ELECTRICAL
2004 CONDUCTIVITY.HALL EFFECT.

MOHAMED ,ABU EL- ABU EL-HAMED HASSAN
HAMED HASSAN
MOHAMED

The scope of this thesis is SOME PROBLEMS IN HEAT TRANSFER FOR
1996 MICROPOLAR BOUNDARY LAYERS

this study was carried out on 120 adult male albino rats these rats were classified into
1989 four experimental group and control one.
ASWA
N,EGY
PT

THE SCOPE OF THIS THESIS IS PHYTOCHEMICAL STUDIES ON SOME PLANTS
1997 GROWING IN UPPER EGYPT

2345

9468055

2346

9468144

2347

9468192

2348

9468286

2349

9468482

2350

quantitive histological studies on the testicular
development in defferent chicken species/
biological studies on some marina venomous
animals and the physiological effects of their
venoms on the living cells/

Mona abdel ftah ali

the experimental birds were randomly chosen among the two breeds stocks,fayoumi
and rhode island red raised in poultry breeding researsh farm,faculty of
1989 agriculture,assiut universtiy.

yassien,faisal fahmy.

the present sudy conerns with three different species of jellyfishes
1995 (coelenterata:scyphozoa) that inhabiting the red sea.

abd-el-moniem ,
ehab saoud
Abdel-razek,Abdelrazek Khaleifa

9468514

gene analysis in the diagnosis of genetic
diseases=تشخٌص األمراض الوراثٌة عن طرٌق تحلٌل الجٌنات
some studies on the reproductive capacity of
bulls in upper egypt/
some studies on chloral hydrate as a
preanaesthetic,narcotic and anaesthetic in
equines/
geology,geochemistry and structural evolution
of the atalla felsite,central eastern
desert,egypt= جٌولوجٌة وجٌوكٌمابٌة والتطور التركٌبى
لفلساٌت عطا هلل بوسط الصحراء الشرقٌة بمصر

2351

9468578

mineral status in some cases of digestive
troubles in buffaloe calves/

2352

9468611

2353

9468635

2354

9468642

2355

9468643

Saleh,Mostafa
Ahmed.
Hussein,Asmaa
Abdel Nasser
Ahmed..
ABO ELWAFA,HASSNA
AHMED
HASSNA AHMED ABO EL-WAFA
AWAD , AHMED
AHMED MOHAMED RASHAD
MOHAMED RASHAD AWAD
Abdel-rahman,Abdelrahman Abdelmagied.

2356

9468761

2357

9468765

prevalence of toxoplasma gondil among
animals and man in upper egypt/
STUDY OF P-SELECTIN AND OTHER
PLATELET MARKERS IN MYOCARDIAL
ISCHAEMIA=
ON THE SUMM OF NON-IDENTICAL
RANDOM VARIABLES

2358

9468820

studies on the sanitary conditions of fish
culture/
some studies on vibrio infections in chickens
in upper egypt/
BIODIVERSIY OF HIGHER FRESHWATER IN
THE NILE
ENVIRONMENTAL STUDIES OF THE
EFFECT OF PHOSPHATE DUST AND
PHOSPHATE SLIME OF PHOSPHATE
FACTORY DURING DRESSING ON THE
AREA SURROUNDING THE FACTORY

2359

9468976

PREDICTING FERTILIZATION IN AN ART
PROGRAM IN PATIENTS WITH MALE
FACTOR INFERTILITY=

2360

9469138

2361

9469548

2362

9469566

2363

9469581

2364

9469618

2365

9469631

2366

9469660

2367

9469667

CEREBRAL OXYGENATION AND SYSTEMIC
IMPLICATIONS DURING WARM, TEPID OR
COLD CARDIOPULMONARY BYPASS
the effect of using a program Based on the
writing Workshop Approch on the Writing skills
and on the Writing Apprehension of Secondyear prep Students
MORPHOLOGICAL,MOLECULARLY AND
PATHOGENICALLY CHARACTERIZATION
OF FUSARIUM SPP.FROM WHEAT IN
UPPER EGYPT
morphological biochemical and functional
changes in astrocytes due to lead toxicity/
Studies on some factors that may affect
Frankia effectiveness in its symbiosis with
Casuarina plants /
STUDY OF NATURAL RADIOACTIVE
NUCLIES IN SOME GOLD MINES IN UPPER
EGYPT=دراسة النشاط اإلشعاعً الطبٌعى فً بعض مناجم
الذهب فً مصر العلٌا
studies on enteric protozoa of some wild
animals at zoo of alexandria/
polymerase chain reaction for detection of
some bacterial pathogens transmitted from
cattel to man.

Ehab saoud abd-el-moniem

SOHA
G

Taha mohamed Amron

QENA

Taha,Dorreah
Mostafa Mohamed

Amron , taha
mohamed

the basic unit of inheritance is gene.genetic information is stored as a sequence of
1998 deoxy-nucleic acid(DNA)base pairs in adouble helix.
investigations were carried out study the reprouctive capacity of bulls of different
1989 breeds and ages were eiht bulls.
the present study was conducted on a number of 32 animals chloral hydrate 10%
solution was administered intravenously in different doses(6,9.12 and 15 g/ 50 kg
1989 b.wt.).

The lata pan-african atalla felsite subvolcanic intrusion lies in the precambrian
1997 basement of egypt
a total number of 148 neonatal buffaloe calves 1-73 days old were included in this
study.by clinical and laboratory examination fourty sex calves were healthy and kept
1990 as control
toxoplasma gondii the protozoal coccidian parasite has been incriminted as one of the
etiologically significant agent in many obstetric disorders such as sporadic and
1989 habitual abortion still birth and intra-uterine foetal death.

ASWA
N

THIS SUBJECT AIMS TO IDENTIFY THE DEGREE OF PLATELETS ACTIVATION IN
2004 PATIENTS ARE NOMOTENSIVE,
THE COMBINATORIAL APPLICATION THAT WILL BE CONSIDERED THIS THESIS
2003 IS AN APPLICATION OF THE WELL-KNOWN INCLUSION

FATEN AWAD ABDEL-AZIZ

QENA

sixty four water samples were collected from six fish farms as well as their inlet and
1989 oulet located in minia governorate .
the incidence of campylobacter jejuni infection in chickens of different ages non-fertile
1989 eggs and dead in shell embryos was investigated.
FORM THE PRESENT STUDY CONDUCTED IN THE RIVER NILE IN UPPER
2000 EGYPT, IT IS CONCLUDED THAT:

MOHAMED , AIMN
RASHED

AIMN RASHED MOHAMED

ASWA
N

SALEH,RAMADAN
SALEH ABDOU

,RAMADAN SALEH ABDOU
SALEH

Zin,Iman Kamel
ABDEL-AZIZ ,
FATEN AWAD

AHMED, MOHAMED , MOHAMED A. ABDEL-MABOUD
A. ABDEL-MABOUD AHMED
Mohammad ,
mohammad ahmad
al-sayed

Mohammad ahmad al-sayed
Mohammad

shebany,yassmin
mohamed
yassmin mohamed shebany
el sherif ,ahmed
abdel baky sharkawy.
Salem, Wessam
Mohamed Ali
Wessam Mohamed Ali Mahmoud
Mahmoud.
Salem ،

SOHA
G

Qena

EL NESSRAB PHOSPHATE FACTORY IS ONE OF FOUR FACTORY IN EGYPT
USED FOR BENEFICIATION OF A LOW GRADE PHOSPHATE ORES USING
1999 CRUSHING AND WASHING PROCESSES
TO DATE, ON SINGLE LABORATORY TEST IS CAPABLE OF ASSESSING A MAN
IS TOTAL FERTILITY WITH ACCURACY AND PRECISION THERE IS GROWING
EVIDENCE THAT SEMINAL OS IS INVOLVED IN MANY ASPECTS OF MALE
2002 INFERTILITY..
THIS PROSPECTIVE CONTROLLED STUDY WAS CARRIED OUT IN BOTH CAIRO
UNIVERSITY HOSPITALS AND SOHAG UNIVERSITY HOSPITALS IN THE PERIOD
2004 BETWEEN NOW
tHE PRESENT STUDY AMIED AT INVESTIGATING THE EFFECTS OF USING
APROGRAM BASED ON THE WRITING WORKSHOP APPROCH ON DEVELOPING
THE WRITING SKILLS AND MINIMIZING THE WRITING APPREENSION OF
2006 SCONDE-YEAR PREP STUDENTS IN SOHAG CITY.
wheat (tritricum vulgaris)was the most important cereal in egypt,and ranked first
among the traditional pulse crops in egypt,it was widely used in the egyptian diet in
2005 different forms.
lad intoxication is one of the most important proplem in our lif.lead appear more
1996 dangerous efect on the nervous system.

This study is answering some question about the role of Casuarina,in symbiosis with
Qena : 2006 . Frankia, in soil improvemnt and amelioration.

Ahmed,eman
mohamed.

the present study reveals that the radium equivalent activalent activity due to the
natural radioactivity are ranged between322.5+_17.9and303.3+_17.4 in el-fawakhir
2005 and atud regions respectively.
THE PRESENT INVESTIGATION WAS PERFORMED TO DECLARE THE ENTERIC
PROTOZOA THAT INFECT CAPTIVE ZOO ANIMALS AND BIRDA IN ALEX ZOO
2005 GARDEN.

abdou, enass
mokhtar mahmoud.

2005 cattel zct as reservour of certain zoonotic bacterial diseases to humaan beings.

Ahmed , gahfar
mohamed el-sogiar

gahfar mohamed el-sogiar Ahmed
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9469719

2374

9469747

EXTENDED ONE STEP METHODS FOR THE MOHAMMED ,
NUMBERICAL SOLUTION OF DELAY
FATMA ABDDIFFERENTAL EQUATIONS.
ELATEEF
KHOUDIER,
RAMADAN
MAP OF CATTLE BRUCELLOSIS IN SOME
MOHAMED
GOVERENORATES OF EGYPT/
MOHAMED.
Studies on the Benthic Foraminifera in the
recent marine sediments of the upper
Madkour ,Hashem
continental shelf of Red Sea,Egypt
Abbas Mohamed
`studies on parasites cats in assiut
`fuly.enaam abdel
governorats/
basett.
some pharmacodynamic properties of
ivermectin in comparison with doramectin male zaied,gehan
rats.
mohamed.

2376

9469784

2377

9469788

INFLUENCE OF SANITIZATION OF DAIRY
UTENSILS ON THE SAFETY AND QUALITY
OF FARM MILK/
THE EFFECT IF SOME ENVIRONMENTAL
FACTORS ON THE IMMUNE RESPONSE OF
THE CULTURED FISH AND ITS RELATION
WITH THE DISEASES/
CLINICAL AND URODYNAMIC EVALUATION
OF PATIENTS IN THE POST-RECOVERY
PERIOD AFTER CEREBROV ASCULAR
ACCIDENTS=
PHARMACOKINETICS OF CONTINUOUS
MORPHINE DOSING BY PATIENTCONTROLLED ANALGESIA THROUGH
PARENTRAL AND EPIDURAL
ADMINISTRATION WITH COMPARISON TO
FENTANYL
influence of administration of probiotics on
some bacterial poltery pathogens.

9469793

SOME STUDIES ON SPRING VIERAEMIA OF SAAD, TALAAT
CARP IN EGYPT/
TALAAT.
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STUDIES ON SOME PHOTOMETRIC AND
SPECTROPHOTOMETRIC MEASUREMENTS
AND THIER APPLICATIONS=دراسات عن بعض
القٌاسات الفوتومترٌة واإلسبكتروفوتومترٌه وتطبٌقاتها
CADMIUM TOXICOSIS IN RAMS
REFERRING TO SOME FERTILITY
PARAMETERS/
stdy of the correlation between pathogenicity
and staran of bovin viral (mdvrrus diarrhoea
mucosal disease n(bvd-md virus basd on the
cenetcal diversty and clincal symptoms/
role of raw milk in transmission of some food
poisoning organisms and parasites to
consumer.
HAZARD ANALYSIS OF SOME DAIRY
PRODECTS AND THEIR SERVICES
ESTABLISHMENT IN BEHERA
GOVERNORATE/
EFFECTS OF OCCUPATIONAL NOISE ON
THE HEARING OF WORKERS IN SOHAG
GOVERNORATE=
some biochemical studies on antitumor agents
in rats.
STUDIES ON INFECTIOUS DISEASES
AFFECTING EGG PRODUCTION IN
COMMERCIAL LAYER FLOCKS/
influens of thawing time and post -thw
temperatur on fert ilizng capacity of bull and
buffalo -bull spermatozoa frozen in plastic
straws/
campylobacter and some food poisioning
bacteria in broiler chicken carcasses.

FATMA ABD-ELATEEF
MOHAMMED

QENA

THIS THESIS INCLUDICE THREE CHAPTERS :CHAPTER I : CONCERNED WITH
INTRODUTHING SOME BASIC ANALYTIC NUMERICAL BACKGROUND OF THE
DELAY DIFFERENITAL EQUATIONS..... CHPTER II : WE DISCUSS EXTENDED
ONE-STEP METHODS OF ORDER THREE FOR THE NUMERICAL SOLUTION OF
DELAY-DIFFERENTIAL EQUATIONS. ..... CHAPTER III: WE DEVELOP ACLASS OF
2006 NUMERICAL METHODS FOR SOLVIONG DELAY DIFFERENTIAL EQUATIONS.
THIS INVESTIGATION IS CONCERNED WITH THE PREVALENCE OF BRUCELLA
INFECTION AMONG CATTLE IN SOME GOVERNORSTES UNDER
2004 INVESTIGATION.

Hashem Abbas Mohamed Madkour Qena

Recently,there has been an increase in interest in the red sea and its marine life ,but
2000 most of the publications about it remain on ageneral level.
THE PRESNT WORK WAWS CONDCTED TO DO STUDIS ON PARASITES OF
1997 CATS (FELIS CATUS)IN ASSIUT GOVERNORAT
the present work was carried out to evaluate the single dose effect of ivermectin in
2004 comparison.

AL WAKEEL, SAFAA
ABOU EL-EINEEN
ABOU EL-EINEEN.

THE PRESENT STUDY WAS CARRIED OUT IN A DAIRY FARM FOR STUDYING
2004 THE EFFECT OF CLEANING AND DISINFECTION .

HAGGAG, SALAH
ABD EL SATTAR.

IN THE CURRENT STUDY, THE LIGHT HAVE BEEN THROWN ON THE EFFECT
2004 OF SOME ENVIRONMENTAL STRESSORS.

HAFEZ,ALAA
ABDEL RAHMAN
ABDEL

ALAA ABDEL RAHMAN ABDEL
HAFEZ,

EL SAIED ,ABD EL- AHMED EL SAIED ABD ELRHMAN AHMED
RHMAN
el kaenany,moustafa
hassan.

abbass,el-sayed
mostafa abd elkaream

el-sayed mostafa abd el-kaream
abbass. ;

THE STUDY INCLUDED 44 MALES AND 16 FEMALES EXAMINED
PROSPECTIVELY IN DIFFERENT PHASES AND AS EARLY AS 2 DAYS AFTER
1999 CVA.

THERE ARE MANY OPIOIDS USED THROUGH THE EPIDURAL AS WELL AS
PARENTRAL ROUTE. THE MOST IMPORTANT FACTOR WICH DETERMINES THE
1996 PHARMACOKINETICS OF OPIOIDS IS LIPOPHILICITY
2005 in this study the role of commercially used probiotic (biogen kyolic ).products
THIS STUDY WAS CARRIED OUT ON THE FISH SAMPLES OF ABOUT 112
SAMPLES FROM THEM WE FOUND THAT, TWO SAMPLES INFECTED WITH A.
2005 HYDROPHILA.

THIS WORK CONSIST OF FOUR CHAPTER DEALS WITH STUDYING THE
1999 . POSSIBILITY OF THE SILICON SOLAR CELL AS APHOTOMETIC DETECTOR.

ASSI, MOHAMED
MOHAMED.

THIS STUDY WAS CARRIED OUT TO EVALUATE THE PATHOLOGICAL EFFECT
2005 OF CADMIUM ON THE GENITAL ORGENS .

mostfa.usama abd el
hakem aly

in this study three hundred 300 cateel with age ranged from one week to faiv years
were examind using rt-pcrfor deection of bvd verael rna as arecent method for
1997 diagnsis of bvdv infections.

khairalla,mohammed
ahamed.

random samples of cows and buffalo raw milk(n=300.150)were collected from dairy
2006 farm.

FARAG, HANAA
FATHI.

MILK AND MILK PRODUCTS ARE THE MOST UNIQUE AND IDEAD DIET FOR MAN
AS THEY MEET ALL THE NUTRITIONAL NEEDS OF THE BODY BETTER THAN
2002 ANY OTHER SINGLE FOOD.

ALI,NAWAL
BADAWY
,NAWAL BADAWY ALI
badr,sherif mohmoud
zaki.
GHANEM,
MOHAMED
MAHAMED FATH
ALLA.

THIS STUDY WAS CONDUCTED AT SOHAG TEXTILE FACTORY.MEASURING
2004 NOISE LEVEL WAS BY USING PRECISION SOUND LEVEL METER TYPE 2235.

bakr.sameh helmy
mohamed ahmed
hinadawy,abd
elsalam.

according to the practcal significance thawing and post thawing findings of forzon
2004 buffalo-boll spermatozoa has been given consideration inthes investigation.

2007 the present study performed to investigate the biochemical .
IN THIS WORK ,A TOTAL OF73 COMMERCIAL LAYER FLOCKS IN NORTHERN
DELTA, WHICH WERE SUFFERING FROM DROP IN EGG PRODUCTION WERE
2002 EXAMINED FOR INFECTIOUS ETIOLOGY.

2006 meat and poulatry products may become contaminated.
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EFFECT OF SOME CHEMICAL
POLLUTANTS ON ANIMAL HEALTH/
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9470080

2394

9470132

2395

9470152

2396

9470203

2397

9470232

AN ANALYSIS OF CONSTRAINTS
AFFECTING THE APPLICABILITY OF
MARKETING KNOW-HOW TO DEVELOPING
COUNTRIES : A COMPARATIVE STUDY
BETWEEN AMERICAN VERSUS EGYPTIAN KANDEEL , NAHLA
COMPANIES
AHMED MOHAMED
el refaee,mohamed
streptococcus infection in fresh water fish.
ezzat.
the effect of prolactin on some physiological
gad,shereen basunei
aspects of prostate gland functions in rat.
mohamed.
MOHAMED ,
ASHRAF
VITRECTOMY IN ENDOPHTHALMITIS
MOUSTAFA
THE ROLE OF INTERLOKING NAIL IN
EL-SAGHIER ,
FEMMORAL FRACTURES
YASSER MOHAMED
bacterial contaminants of biological products
produced locally.
ghanem,marwa lotfy.
some toxicological studies on the mycotoxin
zearalenone causing veterinary problemes in
el okl,usama said
egypts.
metwaly.
EL EDEL,
BREEDING FOR IMMUNE RESPONSE IN
MOHAMED ABDEL
EGYPTIAN CHICKEN STRAINS/
NABY.

2398

9470237

Mineralogical and Geochemical studies on
some Gold Deposits and host rocks,Wadi
Allaqi,South eastern Desert,Egypt /
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9471040
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THE HUMAN VALUES IN THE NOVELS OF
THORNTON WILDER
studies on salmonilla infection in chicken in
libya.
SOLUTION OF SOME PROBLEMS IN
THERMOELASTICMEDIA
PALYNOLOGICAL STUDIES ON SOME
MESOZOIC ROCKS FROM NORTHERN
WESTRN DESERT ,EGYPT
PHYSICAL LIMNOLOGY OF FAYOUM
DEPRESSION AND THEIR BUDGETS
GROWTH,CHARACTERIZATION AND
PHOTOEMISSION SPECTORSCOPY OF
SUPERCONDUCTING HTc THIN FILMS
geochemical and Environmental studies of
recent marine sediments and some invertebra
of the red sea,egypt /
some stuies on the spring viraemia of carp in
cultured freshwatr fish/

Abdel Rady,Ashraf
Emam.
ABDEL SALAM ,
NABIL ABDEL
FATAH
adam,abdul karim
ZEIDAN,NOUR
ABDEL MAWLA
ABDEL MAWGOUD
EL SOUGHIER
,MAHER IBRAHIEM
ABDEL RAHIM
ABDEL
ALLH,RADWAN
GAD EL RAB
SALEH,SALEH
AHMED

Madkour, hashem
Abbas Mohamed.
abu eisa.mohammed
mohamme
SHALABI,EMAN
MUHAMMAD SALAH
APOPTOSIS AND IMMUNOHISTOCHEMICAL EL DEEN
BCL-2 ONCOPROTEIN EXPROTEIN
MUHAMMAD
EXPRESSSION IN COLORECTAL=
SHALABI
A STUDY OF THE CORRELATION
BETWEEN SUBJECTIVE SENSATION OF
NASAL PATENCY AND ACOUSTIC
ABDRHINOMETRY FINDINGS IN PATIENTS
ELHAMID,WALEED
WITH AN ANATOMIC CAUSE OF NASAL
ABD-ELHAFEEZ
OBOSTRUCTION=
MOHAMED
shereef.amal
hepatotoxicosis and enterotoxiosis due to the mohamed ahmed
effct of dectomaxin guinea pigs/
koteb
On subclasses of close-to-convex functions
Ebrahem,Nehma
and related functions/
Ahmed
some genetic studiies on the effect of
hamouda.walla
ochratoxin on mice/
slouma
arthur millers vision of man as reflected in his
major plays
studies on epidemiolgy of escherichia coli in
some poultry farms.

FOR MANY YEARS ENVIRONMENTAL POLLUTION HAS BEEN CONSIDERED TO
BE A HAZARD TO HEALTH AND THE INDUSTRIAL POLLUTION CASUSED A
2005 SERIOUS .

SALEM, YASSER
SAID EL SAYED.

sarwt,walaa hamdy
ayoubmmousa abd
allah mohammed.

NAHLA AHMED MOHAMED
KANDEEL

SOHA
G

THE REASEARCH HAS REPORTED THE RESULTS OF A SURVEY OF THE
1998 DETERMINANTS OF APPLYING MARKETING KNOW-HOW IN USA AND EGYPT
2005 the present investigation was done to know the coomon.

SOHA
ASHRAF MOUSTAFA MOHAMED G
ASSIU
YASSER MOHAMED EL SAGHIER T

2004 prolactin is apolypeptide hormone found to be expressed in all mammals.
THIS STUDY WAS DONE ON 25 EYES OF 25 PATIENTS WITH ACUTE
ENDOPHTHALMITIS EITHER NOT RESPONDING TO INITAL TREATMENT WITH
2003 TOPICAL, SUBONJUNCTIVAL,SYSTEMIC
THE SCOPE OF THIS STUDY IS THE ROLE OF INTERLOKING NAIL IN
2004 FEMMORAL FRACTURES
2005 sterility tests aredesingend to determine the presence of fungi.

2005 during the past deacad ,considerable progreess has been made in the diagnosis.

Ashraf Emam Abdel Rady ،

THIS WORK WAS CONDUCTED AT THE DEPARTMENT ATANIMAL HUSBANDY
2005 AND ANIMAL WEALTH DEVELOPMENT.
Ore-mineralogy and geochemistry of gold-deposits at the areas of haimur, Marahiq
and Hariari gold mines are the essential aim of present study to investigate the
Aswan
paragentic sequence of gold associating minerals,as well as to establish the genesis
:
2005 . and metallogenetic model for these gold depsits.

NABIL ABDEL FATAHABDEL
SALAM

QENA

THE SCOPE OF THIS STUDY IS THE HUMAN VALUES IN THE NOVELS OF
1998 THORNTON WILDER
2006 this work carried out to survey the salmonella.

RADWAN GAD EL RAB ABDEL
ALLH

SOHA
G,EGY
PT
ASWA
N,EGY
PT:
ASWA
N,EGY
PT:

Saleh Ahmed Saleh

SOHA
G

NOUR ABDEL MAWLA ABDEL
MAWGOUD ZEIDAN
MAHER IBRAHIEM ABDEL
RAHIM EL SOUGHIER

hashem Abbas Mohamed
Madkour ;

THE SCOPE OF THIS THESIS IS PALYNOLOGICAL STUDIES ON SOME
206 MESOZOIC ROCKS FROM NORTHERN WESTRN DESERT ,EGYPT
THE SCOPE OF THIS THESIS IS PHYSICAL LIMNOLOGY OF FAYOUM
1999 DEPRESSION AND THEIR BUDGETS
studieson the surface borphology were found very essential especially in optimizing
2002 growth parameters to reduce the density of outgrowths.

RECENTLY,there has been a increase in interese in the red sea and its marine life
qena : 2004 . ,but most of the publications about it remain on ageneral level.
three hundred and faiv samples from 196 farms were used to carrey out this study
2007 from them 3samles were found to be infected.

COLORECTAL CANCER IS THE THIRD LEADING CAUSE OF CANCER DEATHS IN
THE WESTERN WORLD. THE LAST FEW YEARS SHOWED AN INCREASE IN THE
2002 INCIDENCE OF THIS FATAL DISEASE IN OUR COUNTRY.

,EMAN MUHAMMAD SALAH EL
DEEN MUHAMMAD SHALABI

,WALEED ABD-ELHAFEEZ
MOHAMED ABD-ELHAMID

Nehma Ahmed Ebrahem

THE SCOPE OF TGIS THESIS IS SOLUTION OF SOME PROBLEMS IN
1999 THERMOELASTICMEDIA

Aswan

PATIENTS RECORDED IMPROVEMENT IN THEIR NASAL BREATHING AFTER
THE USE OF NASAL DECONGESTANTS AND POSTOPERATIVELY AS
2003 DEMONSTRATED BY VISUAL ANALOGUE SCALE.
the preesnt work was berfomed in order to evaluate pathologically the suspected
adveres effcts following repated therpeutic as well as doble and tripl therapeutic
2006 doses of dormectin on the liver and intestine of healthy guinia bigc.
Denote by the class of functions f which are analytic and univalent in the unit disc
1995 D={z:|z|
2005 these experiments were carried out to study genetic effect of ochratoxin a on mice.

walaa hamdy SARWA. :

this study sheds light on the plays of awell-noted american playwright:arthur miller.its
qena. : 1997 . main concern is to analyze millers own vision of man as dramatized through his plays.
in recent years great extension in poustry in egypt.
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STUDY ON SOME ELEMENTS CAUSING
CLINICAL METABOLIC DISORDERS IN
SMALL RUMINANT AT THE NOARTH
COASTAL REGIONS/
EFFECT OF EXPERIMENTAL INFECTION
WITH STREPTOCOCCAL SPECIES ON
DIFFERENT BLOOD PARAMETERS IN CARP
FISH/
urogential affection to the effect of dectomax in
guinea pigs.

EL SHENRAWY,
AHMED ADEL EL
SAYED.

THE PRESENT INVESTIGATION WAS CARRIED OUT ON 483 ADULT EGYPTIAN
2005 SHEEP AGED FROM (2-6 YEARS) GRAZED ON NATURAL VEGETATION.

MANGOUD,
NAGLAA FATHE.
habeeb,hala
mohamed.
NOSSAIR,
MOHAMMED AL
BRUCELLOSIS AS A ZOONOTIC DISEASE
SAYED ABDEL
IN BEHERA AND ALEXANDRIA PROVINCES/ LATIF.
contamination of poultry products and
monsour,waffa abd
environment with certain salmonella species.
el zaher.
polymerase chain reaction for detection of
el gammal, chada
salmonella enteritidis in chicken carcasses/
ahmed mohammed.
dorgham,sohad
staphylococcal infection in poultry.
mohamed
NORMAL AND ABNORMAL CHANGES IN
ATALLAH, EL
GENITAL TRACT IN POST PARTUM
SHAHAT ABDALLA
BUFFALOES/
MOHAMED.

STUDIES ON MATERNAL BEHAVIOUR OF
UPPER EGYPT EWES/
some normal respiratory values in the
population of sohag city in relation to defferent
age groups
EFFECT OF CRYPRESERVATION DNA
CONTENT IN THE SPERM CELL AND ITS
RELATIONSHIP TO FERTILIZATION.
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS AND SOME
HALOPHILIC BACTERIA ASSOCIATED WITH
FISH AND SHELLFISH.
CHARACTERIZATION OF
CAMPYLOBACTER COLI ISOLATED FROM
CATTLE, SHEEP AND CHICKENS/
ELECTRODEPOSITION OF ZINC-NIKEL
ALLOYS IN SULFATEBATHS
MICROBIOLOGICAL INVESTIGATION ON
BOVING SUFFERING FROM PARASITIC
BLOOD DISEASES/
EVALUATION OF RECTAL FINDINGS WITH
THE HORMONAL ASSAY OF
PROGESTERONE IN CATTEL.
HYGIENIC IMPORTANCE OF
PSYCHROTROPHIC ORGANISMS IN RAW
AND PASTEURIZED MILK/
A COMPARATIVE STUDY OF FINITE
ELEMENT AND FINITE DIFFERENCE
SCEMES APPLIED TO MULTIPHASIC
BIOMECHANICAL MATERIALS
SIGNIFICANCE OF MICRBIOLOGICAL
PARASITOLOGICAL RELATIONSHIP IN
HEALTH AND DISED BIRDS AND IN
RELATED PERSONS.
DIAGONOSIS OF PULMONARY
TUBERCULOSIS BY POLYMERASE CHAIN
REACTION

2006 in the present work pathologic studies were done in order to study the adverse.

brucellosis is primarily a disease of domestic animals causing abortion so it is
2005 considered one of the most serious of the current public health problems.
2004 this study was done to determine the incidence of the major pathogenic.
this work was carried out to survey salmonella infection in broiler chicken carcasses at
2004 small poultry processing shops in kafr el-sheikhprovince.
2003 atrial was made to isolate staphylococci.

2005 BUFFALOES ARE THE MAIN DAIRY ANIMALS IN EGYPT (2.25 MILLION).

GHAREEB, KHALED
MOHAMMED
SAYED AHMED.
el-alf,hassan
mohamed

MATERNAL BEHAVIOUR IN EIGHT SELECTED PREGNANT OSSMI EWES WAS
1998 STUDIED.

hassan mohamed el-alf

sohag,
egypt:

IBRAHIM,ZAHER
MOHAMED.

AHMED,ARAFAT
AHMED TOGHAN
MESAWA,
MOHAMED SOBHY
EBRAHIN.

2006 SINCE FISH AND SHELLFISH ARE SUBJECT TO RISK OF CONTAMINATION.
THIS WORK WAS CARRIED OUT TO ISOLATE CAMPYLOBACTER COLI
2005 INFECTION FROM CHICKENS AT SMALL POUL.TRY PROCESSING SHOPS.
ARAFATOGHAN AHMEDT
AHMED

QENA,
EGYP
T

EL NEMR,HAZEM
SABER AFIFY.
ABDEL MAGED,
MEDHAT
MOUSTAFA .
ABBAS,IBRAHIM
ATIATALLAH
ABDEL-RHMAN

Mohammed, Tarek
Talaat Harb.
FAHIM, SAMY
ABDEL RAOUF.

the scope of ths thesis is some normal respiratory values in the population of sohag
2005 city in relation to defferent age groups

2004 THE PRESENT STUDY AIMED TO INVESTIGATA THE RELATIONSHIP.

EL BAHY,ENGY
FAWZY AHMED.
EL DEEB, SAMAH
MOHAMED ALI
OSMAN.

SALEM,ENAS ABD
EL HALM SALEM.
ABD ELWAHED,
MAMDOUH
MOAHMED ESMAT
AHMED,
SOME ANATOMICAL STUDIES ON THE
,MOHAMMED
JOINTS OF THE PELVIC LIMB IN OSTRICH/ ABDEL SABOUR.
sanitary assessment of some common fresh
ammar,mahmoud
water fish in assiut.
ammar.
SADAN, MADEH
RADIOGRAPHIC STUDIES ON THE CARPAL ADEL ABDEL
JOINTS IN SOME FARM ANIMALS/
RAHIEM.

Surgical Treatment of chronic peptic ulcer /
PHARMACOKINITIC STUDIES ON ONE OF
FLUOROQUINOLONES (DIFLOXACIN) IN
GOATS/

SEVERAL OUTBREAKS OF STREPTOCOCCOSIS HAVE BEEN DESCRIBED IN
2004 MANY COUNTRIES AMONG DIFFERENT FISH SPECIES.

THE SCOPE OF THIS THESIS IS ELECTRODEPOSITION OF ZINC-NIKEL ALLOYS
2004 IN SULFATEBATHS
THE PRESENT STUDY WAS CARRIED OUT TO INVESTIGATE THE
BACTERIOLOGICAL INFECTIONS THAT MAY ACCOMPANY PARASITIC BLOOD
2006 DISEASES.

2005 THIS STUDY COMPRIESED OF NECESSITY OF COMBINING RECTAL.
ONE HUNDRED RANDOM SAMPLES OF RAW MILK(FARM AND MARKET EACH
2005 OF 30, AND PASTEURIZED 40SAMPLES).

IBRAHIM ATIATALLAH ABDELRHMAN ABBAS :

CAIRO
the aim of this investigation is the comparative study of finite element andfinit
.:
2004 . difference schemes applied to multiphanical biomechanical materi-als.

MAMDOUH MOAHMED ESMAT
ABD ELWAHED

SOHA
G,EGY
PT:

2003 THIS WORK WAS CARRIED OUT TO INVESTIGATE.
THE SCOPE OF THIS THESIS IS DIAGONOSIS OF PULMONARY TUBERCULOSIS
2000 BY POLYMERASE CHAIN REACTION
THE HIP JOINT IS FORMED BY THE ARTICULATION BETWWEN THE
2004 ACETABULUM AND THE HEAD OF THE FEMUR.
2001 the present investigation was designed to study the quality.

Tarek Talaat Harb Mohammed ;

THE PRESENT STUDY WAS CARRIED OUT ON CARPAL JOINTS OF 25 ADULT
2005 LIVING ANIMALS OF BOTH SEXES.
The aim of this study is to evaluate sequelae of the operative treatment of chronic
Sohag
peptic ulcer in Upper Egypt Surgery department,Sohag Faculty of Medicine Hospital
:
1995 . South Vally University.
THE PRESENT WORK WAS DESIGNED TO DETERMINE THE EFFECT OF
2001 . INTRAMUSCULAR CO-ADMINISTRATION OF FUROSEMIDE.

2439

9471623

CLINICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL
STUDY OF THE NERVOUS SYETEM IN
DIABETS MELLITUS

HAZEM KAMAL,
IBRAHIM

HAZEM KAMAL IBRAHIM

2440

9471646

BIODIVERSITY OF AQUATIC FUNGI :FROM
THE RIVER NILE TO THE SEA/

Abdel-Aziz,Faten
Awad

Faten Awad Abdel-Aziz,

2441

9471656

2442

9471724

Klinefelter`s syndrome
GILL AFFECTIONS IN CATFISH (CLARIAS
GARIEPINUS) IN QENA_EGYPT/

Abdo,Ramadan
Saleh.
EMEISH, WALAA
FATHY ALY.

hamdy mohammed hussein

SOHA
THE SCOPE OF THS THESIS IS CLINICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL STUDY
G
2003 OF THE NERVOUS SYETEM IN DIABETS MELLITUS
SOUT
H
VALLE
 منها ثبلثة مناطق للمٌاه، ٌستهدؾ هذا البحث دراسة التنوع البٌولوجى للفطرٌات المابٌة الراقٌة فى سبعة مناطق فى مصر
Y
العذبة و هى بحٌرة السد العالى و مٌاه نهر النٌل و مٌاه الترع فى المنطقة ما بٌن اسوان و سوهاج و المنطقة ما بٌن اسٌوط و
UNIVE
القاهرة اما االربع مناطق االخرى فهى تشمل اربع بحٌرات ذات مستوى مابى مختلؾ من الملوحة و هم بحٌرة ادكو ( نسبة
RSITY
 ) و بحٌرة قارون% 16  ) و بحٌرة البرلس ( نسبة الملوحة% 209  ) و بحٌرة مرٌوط ( نسبة الملوحة% 1.6 الملوحة
:
2004 .
. ) % 36 - 30 ( نسبة الملوحة
Klinefelter`s syndrome is one of the commonest numerical sex chromosomal
anomalies with an extra(x)chromosome in it`s karyotype (47xxy)in comparison to the
Sohag
1995 genetic constitution (46xy)of normal males.
THE PRESENT STUDY WAS CARRID OUT ON 144 FISH (12 FISH/ MONTH) FROM
2006 CLARIAS GARIEPENUS OF DIFFERENT WEIGHT.
THE AIME OF THE WORK IS TO EVALUATE PATIENTS SUSPICION OF
EXTRAHEPATIC BILIARY OBSTRUCTION ENDOSCOPICALLY USING
SOHA
ENDOSCOPICALLY USING ENDOSCOPIC RETROGARED
G:
1996 CHOLANGIOANCREATOGRAPHY,

AYMAN NAFADY AHMED

SOHA
G

Faculty of Medicine,South Valley
University

2444

9471776

EXTRAHPATIC BILIARY
OBSTRUCTION,ENDOSCOPEIC
EVALUATION AND MANAGMENT
ELECTROMICAL STUDIES ON SME
TRANSTION METAL COMPEXES OF
TRLAZACROCYCLIC COMPOUNDS

2445

9471818

Management of otitis media with effusion
(OME)in preschool children

AHMED ,AYMAN
NAFADY
EL-shreif,Noha
Mohamed Abo
Elkasm Thabt

2446

9471837

ECOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL
STUDIES ON FRANKIA-CASUARINA
SYMBIOSIS IN EGYPT /

Abd ElKarim,Mammdouh
Mahmoud

2447

9471878

ZANATY,ELNOMERY
ALLAM
ELNOMERY ALLAM ZANATY

The aim of this work to evaluate the eeficacy of medical treatment in otitis with
Sohag
2004 effusion in preschool childen.
Qena,
South
تم دراسة تؤثٌر مده التخزٌن ودرجة حرارتة على كفاءة سبلالت الفرانكٌا فى تكوٌن العقد وعبلقتها التكافلٌة وذلك بعد
Valley
كازوارٌنا فى تكوٌن العقد وكفاءتها مع نباتات- تم اختبار كفاءة اربعة سبلالت من الفرانكٌا.ادماجها فى جل البولى اكرٌبلمٌد
Univer
 درجة7,28,40 الكازوارٌنا اكوٌستٌفولٌا وذلك بعد ٌوم واحد وثبلثة وستة اشهر من تخزٌن الفرانكٌا عند درجات حرارة
sity :
2004 .
.مبوٌة كلقاح سابل ومدمج فى جل البولى اكرٌبلمٌد
REVERSE ENGINEERING IS ONE OF THE MOST RAPIDLY EXPANDING AREAS
OF CURRENT RESEARCHMBECAUSE OF THE AVAILABILITY OF
SOHA
FAST,INEXPENSIVE GARPHICS HARDWARE AND TECHNOLOGIES SUCH AS 3D
G:
2002 LASER SCANNERS.

2448

9471931

ISMAIL,AMER
ABDEL HAI

sohag.
Egypt

2443

9471758

2449

9471946

ALGORITHMS FOR RELIABLE SURFACE
FITTING IN REVERS ENGINEERING
ASTUDY OF THE VALUE of clinical
assessment,ultrasonnography ‖E2‖level
determination in diagnosis of ovulatin
STUDIES ON SOME HEMATOLOGICAL AND
BIOCHEMICAL CHANGES ASSOCIATING
PARASITIC SKIN AFFECTION IN SMALL
RUMINANTS/

2450

9471967

Investigation of some Physical Properties of
TL2 Te and Ga2 Se single crystals/

2451

9471993

2452

9472132

2453

9472188

2454

9472306

2455

9472409

2456

9472430

2457

9472441

2458

9472464

2459

9472476

2460

9472484

2461

9472497

2462

9472515

hussein,hamdy
mohammed

ALI, ALSAGHER
OMRAN AHMED.
Saleim,Abou Alwafa
Abou Almaref
Mohamed.

EXTERNAL RADIOTHERAPY IN PEDIATRIC
ONCOLOGY FIELD
Some toxicological studies of allium sativum
l.on albino mice/

Noha Mohamed Abo Elkasm
Thabt EL shreif

Mammdouh Mahmoud Abd El-Karim ,

AMER ABDEL HAI ISAMIL

abd el
hameied,karima galal.
MOHAMMED,
MOSAAD ADLALDIN OMAR.

POSTPARTUM OVARIN RESUP TION IN
CATTLE IN SUOTH VALLEY/
studies on streptococcosis in nile
tilapia,oreochromis niloticus,in upper egypt.
EFFECT OF COPPER NICOTINIC ACID
COMPLEX ON CHICKENS INFECTED WITH
GUMBORO VIRUS/

AHMED .AMMED
EZZATR
abd allah,ebtesam
sayed hassan.
ELGAZALY, SAHAR
MOHAMMED
MHAMMAD.

The scope of this thesis is ASTUDY OF THE VALUE of clinical
1996 assessment,ultrasonnography ‖E2‖level determination in diagnosis of ovulatin
THIS WORK WAS PLANNED TO EVALUATE THE EFFICACY OF SOME EXTERNAL
PARASITIC SKIN EFFECTIONS ON THE HAEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL
2005 PARAMETERS OF GOATS AND SHEEP.

department of physics,Faculty of
Science,south Valley University

AHMED,EMAD ELEMAD EL-DIN NABIL HASSAN
DIN NABIL HASSAN AHMED . ;
Abdel mohsen,manal
abdel latif.
Abdel gwad,abdel
Some studies on enterobacteriaceae in rabbits/ twab mohamed.
SOME IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF
IDIOPATHIC THROMBOCYTOPENIC
AHMED , ALPURPURA IN CHILDREN=
ZAHRAA AL-SAYED AL-ZAHRAA AL-SAYED AHMED
study on some hematological and bichemixal
barameters on apparently clinically healthy
hamid.hassan
donkey in south valley region/
youssef abdel.
shaalan,eassam
studies on ecology of mosquitoes in aswan
abdel-salam abdeassam abdel-salam abd-haleem
governorate
haleem
shaalan
department of community
Patterns of Female Genital System Morbidity
Abo Elfetoh,Nagah
Medicine,Sohag Faculty of
in a Rural Area in Sohag Governorate/
Mohammed
Medicine,South Valley University
studies on the sanitary condition of raw milk in
qeuna governorate.
PREVALENCE OF HELMINTH PARASITES
AMONG RUMINANT ANIMALS IN QENA
PROVINCE/

THE SCOPE OF THIS THESIS IS ELECTROMICAL STUDIES ON SME TRANSTION
1997 METAL COMPEXES OF TRLAZACROCYCLIC COMPOUNDS

The recent years the esmiconductor compounds from the group A B have been the
1995 subject of intesive investigation.this is due to thire promising properies.
aime of the work:
SOHA
G:
2004 . is to through light on the use of external radiotheraphy in pediatric oncology field.
Considering the exposure of livestocks to garlic in the feild and the newly use of it as
1988 . treatment for both human and animal.
Atotal of 100 freshly dead rabbits collected from governmental and privately owned
1988 . nabbitaries at assuit province.
Qena

SOHA
G

aswan

Sohag

THE PRESENT STUDY WAS CONDUCTED AT SOHAG UNIVERSITY HOSPITAL,
2001 THE PEDIATRIC DEPARTMENT IN THE PERIOD FORM APRIL 1997 TO JUNE2000.
atotal number of 140 donkes of bth sexes were used in this study and routin clinical
and laboratory examination were carrid out on each animal for detection healthy
2006 animal.
the survey of mosquito larvae in aswan governorate has revealed that the presence of
thirteen culiced mosquite species,ten species belonging to culicinae and three to
1997 anophelinae.
The present study has been conducted in rural Sohag with the aim to study the
pattern and distribution of female reproductive system morbidity among women in a
2000 rural area of Sohag Governorate.
atotal of 160 milk samples were collected randomly from different sources including
2002 dairy farms.
IN THE PRESENT STUDY, EXAMINATION OF (442) FEACAL SAMPLES FROM
2007 BUFFALOES AND SHEEP.
OUR RESEARCH AIMED TO STUDY THE POSTAPARTUM OVRAIAN
RESUMPTION OF FRIESIAN COWS IN DARY STATION IN QUENA PROVING
2006 EGYPT.
the present results could be concluded inthe following:1-streptococcosis was
2002 recordedin nile.
GUMBORO DISEASE IS AN ACUTE,HIGHLY CONTAGIOUS VIRAL INFECTION OF
YOUNG CHICKS THAT HAVE LYMPHOID TISSUE AS ITS PRIMARY TARGET WITH
1E+07 SPECIAL PREDILECTION FOR THE BURSA OF FABRICIUS.

2463

9472518

2464

9472519

2465

9472543

2466

9472546

studies on viability of some pathogenes in
animal environment causing mastitis in cattle.
effect of induced diabetes on the histological
and histochemical structure of the venteral
prostate and seminal vesicle of adult male
albino rat
STRATIGRAPHY AND SEDIMENTOLOGY OF
THE CLAYSTONE AND SHALE BEDS IN
ASWAN AREA AND THEIR IMPLICATION IN
CERAMIC INDUSTRY
GILL AFFECTIONS IN CATFISH (CLARIALS
GARIEPINUS) IN QENA- EGYPT/
RHETORICAL STRUCTURE THEORY:A
FUNCTIONAL APPROACH TO THE
ANALYSIS OF ARABIC AND ENGLISH EMAILS

ahmed,wageha ali
mohammed.

FAHIM.SAMY
ABDEL RAOUF

2001 the different microorganisms causing mastitis among dairy cows in qena governmental.

mohamed,doha saber doha saber mohamed

KHOZYEM,HASSAN HASSAN MOHAMED AHMED
MOHAMED AHMED khozyem
EMEISH, WALAA
FATHY.
ABDELELWARETH,
HOSSAM EDDIN
AHMED

Hossam -eddin ahmed
abdelwareth

2467

9472601

2468

9472611

2469

9472629

2470

9472717

2471

9472755

2472

9472800

PHARMACOKINITIC STUDIES
FLUOROQUINES (DIFLOXACIN)IN GOATS/
Structural Analysis of the Basement Complex
in Wadi ElGemal area, South Eastern
desert,Egypt /
EFFECT OF COPPER NICTINIC ACID
COMPLEX ON CHICKENS INFECTED WEITH
GUMBORO VIRUS
MONITORING OF SOME ENVIRONMENTAL
POLLUTANTS IN THE VICINTY OF THE
EGYPTIAN FERROALLOYS COMPANY,
EDFU/
clincopathological study of theileriasis in new
valley.

2473

9472821

Rabah Belamri :

2474

9472838

2475

9472848

2476

9472912

2477

9472962

2478

9473035

ENDOSCOPIC TREATMENT OF URTERAL
STONES
food poisoning sporeforming microorganisms
in milk and some milk products.
reproductive changes in pregnant and
postparturient mares and donkeys with special
reference to hormonal profile.
campylobacter organisms of poublic health
importance in selected meat products.
prevelance of campyiacter jejuni in fresh and
frozen meat in assiut governorate.

2479

9473193

evaluation of the results of aesthic surgery of
the eyelids

2480

9473343

saleem , mohammed Mohammed iqbal hafez ahmed
iqbal hafez ahmed
saleem
Arafa,Mohesen
studies on blood parasites of ruminant animals/ Ibrahem.

2481

9473364

magentohtdrodynamic rayleih-taylor instability
problems using different boundry conditions

2482

9473439

the influence of some environmental and
diseased conditions on serum biochrmicals in
goats/

2483

9473519

2484

9473520

2485

9473530

2486

9473693

some epidemiological studies on influenza in
birds/
DETECTION OF DELETION AND
ALTERATIONS OF TUMOR SUPPRESSOR
GENE‖p16‖IN ACUTE LEUKEMIA AND ITS
ASSOCIATION WITH ADVERSE
PROGNOSTIC FEATURES/
comparative and applied surgical anatomy of
the tail with special reference to its surgical
affections in some domestic animals/
HIPATIC FOCAL LESIONS:UL
TRASONOGRAPHY NEEDLE GUIDED
BIOPSY

Abdel Aziz, Ahmed
Akawy.
EL-GAZALY,SAHAR
MOHAMMED
MHAMMAD

sohag.
this work was done to study the effect of inculded diabetest mellitus on the prostate
:
1999 . and seminal vesicles of adult male albino rat.
THE STUDY ASWAJN AREA SITUTED BETWEEN LONGITUDES 32 30 AND 33 30
AND LATITDES 23 30AND 24 15 COVERING AN AREA OF ABOUT 7500KM THE
ASWA
STRATIGRAPHIC SEDIMENTARY SEQUENCE COMMENCED ABOVE THE
N:
2006 WEATHERING PRODUCTS OF THE PRECAMBRAIN BASEMENT ROCKS
THE PRESENT STUDY WAS CARRIED OUT ON 144 FISH FROM CLARIAS
2006 GARIEPENUS OF DIFFERENT WEIGHT.

QENA:

The goalof the quantitative studies is the calculation of the morphometric parameters
Qena : 1999 . of the drainage basins and the knowledge their environmental singificance.
THE DETERMINATION OF MORBIDITY AND MORTALITY RATES IN
SAHAR MOHAMMED MHAMMAD ASSUI
EXPERIMENTALLY INFECTED CHICKENS WITH IBD VIRUS IN ADDITION TO THE
EL-GAZALY
T:
2006 CLINICAL SIGNS AND P.M LESIONS ARE CONSIDERD
Ahmed Akawy Abdel Aziz ،

HAMMAD, SEDDIK
KHEYAMY.
mohammed,lamiaa
abo el hassan
Soleiman, Adel
Kamel Mohammed.

THE CURRENT STUDY EMPOYS RHETORICAL STRUCTRE THEORY (RST) AND
SYSTEMIC FUNCTIONAL GRAMMAR (SFG) IN INVESTIGATING THE LANGUAGE
2005 OF ARABIC AND ENGLISH
THE PRESENT WORK WAS DESIGNED TO DETERMINED THE EFFECT OF
INTRAMUSCULAR CO ADMINISTRATION OF FUROSEMID (1MG/KG.B.WT)ON
THE DISPOSITIONOF DIFLOXACIN (5MG/KG.B.WAFTAR INTRAVENOUS
INTRAMUSCULAR AND REPETED INTERAMUSCULAR AND REPEATAD
2005 INTRAMUSCULAR INJECTIION.

dep.de Francais,a la faculte des

soliman , mohammed
mahmoud
Mohammed mahmoud soliman
wahba,nahed
mohammed.

Kena :
SOHA
G

THE EARLY DISCOVERING OF THE POISONING INDUCED BY METALS AND
2005 SUBCLINICAL CASES ARE MOST IMPORTANT.
the year incidence of theilerial infection in new valley governorate decreased steadily
from1990to1995.
La plupart des etudes concernant la Litterature Francaise en Egypt sont
prinicipalement consacrees aux auterrs francais et non pas aux auteurs francophones
2000 surtout les ecrivains et francophonces Arabes.
50 PATIENTS WITH URETERAL STONES OF DIFFERENT SIZES NUMBER AND
LOCATION (MAINLY LOWER URETER) WERE TREATED URETEROSCOPICALLY
1997 atotal of 210 random samples of milk.

mohamed,derar
refaat ibrahim.

this work was carried primarily to thhrow some ligh on the reproductive changes that
1997 take place.

ali,sohaila fathi.

1997 atotl of 175 meat product samples were obtained from supermarket.
this work was carried out to estimate the prevalence of c.jejuni inslaughtered cattle
1997 and buffalo.
the aim of the work is:1-to study the postoperative results of aesthetic surgey of the
eyelids
2001 2-to assess the efficiency of the currency used surgical tecniques.
the present work covered blood parasites prevailing among ruminant animals in assiut
1990 governorate.
in the present work,we studied the linear and the nonlinear reyleigh-taylor stability
problem becuase of list application in the field of magnetohyrodynamic and in the field
1995 of plasme physics.

halime,sameh samir.

ahmed,gamal abdallah

gamal abd-allah ahmed

sohag

qena:

the study was conducted on 220 goats from different localities at minia governorate to
estimate the infleunce of reproductive status and some diseased condition upon some
1990 organic and inorganic blood serum biochemical constituents including total lipids
to study the prevalence of avian influenza among poultry flocks,a total of 1250 random
serum samples collected from 10 broiler,5 layer,5 turkey,and 5 duck flocks were
1990 tested for presence of precepitating and haemagglutination inhibiting antibodies.

Matta,Merfat Hanna.
Mohamed,Omnia
Fathi.

Mohammad,abdel
rahman abdel hamid
elsaied

abdel rahman abdel hamid elsaied
Mohammad
Sohag

Aziz,Magdy Saad
ABEL LATIFE ,
HOSSAM EL-DIN

HOSSAM EL-DIN ABEL LATIFE

SOHA
G

acute leukemias include a broad heterogeneous group of malignant disorders arising
1999 from hematopoietic cell precursors.
our present study was classified into 3 main parts:part 1: studies on the morphology of
the tail in some domestic animals. part 2: studies on the radiology and osteology of
the tail in some domestic animals. part 3: surgical affections of the tail in some
1990 domestic animals.
THE SCOPE OF THIS THESIS IS HIPATIC FOCAL LESIONS:UL
2000 TRASONOGRAPHY NEEDLE GUIDED BIOPSY

2487

9473696

2488

9473839

2489

9473883

2490

9473888

2491

9473955

2492

9473983

2493

9474045

2494

9474047

2495

9474054

2496

9474106

2497

9474110

2498

9474185

2499

9474244

2500

9474310

2501

9474328

2502

9474339

Mohammed,
studies on the nuclear optical potential derived Mahmoud Ahmed
within the folding model /
Hassaniin.
ABDEL RHAHMAN ,
ASAMA ABDEL
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PSORIASIS GAWAD
ASTUDY OF SOME PHYSICAL PROPERTIES
OF CHALCOGENIDE GLASS IN THE AS EL-NEMR ,
Ssystem
MOHAMED ADNAN
PROPRTION OF HEP ATOMA TO CHRONIC
LIVER DISEASES AND OTHER TUMORS IN
HOSPITAL ADMITTED PATIENTS,ONE YEAR
DURATION
ON CONSTRUCTION OF THE
APPROXIMATE SOLUTIONS OF SOME
INTEGRAL EQUATIONS
BIOCHEMICAL METABLITES IN EWES
DURING LATE PREGNACY IN ASSIUT
GOVERNORAT/
DIAGNOSTIC VALUE OF SERUM BRPTENS
IN SOME DISEASED CONDITITINS IN
SHEEP AND GOATS/
DIAGNOSTIC EFFICIENCY OF TROPONIN I
AND MYOGALOBIN MEASUREMENTS IN
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
Acomparison Between Knowledge of
Phonetics and actual performance in
pronunciation among fourth year
students,english section,at Assiut Faculty of
Education /
AREVIVIEW ON RECENT TRENDNS IN
MANEGMENT OF PEDIATRIC
ARRHYTHMIAS
THE RELATION BETWEEN BODDY MASS
INDEX AND LEFT VENTRICULAR MASS
AND CARDIAC OUTPUT PATIENTS WITH
CHRONIC HYPERTENSION
RETROSPECTIVE AND PROSPECTIVE
STUDY OF OESOPHAGEAL MALIGNANT
DYSPHAGIA
EFFCT OF ENERGY AND PROTEIN LEVELS
ON THE UTILIZATION OF SOME MINERALS
AND CONENTRATON OF VITAMIN C IN THE
BLOOD OF GROWING KIDS/
PLASMA EXCHANGE ON THE CELL
SPEARATOR IN SELECTED PATIENEST
WITH AUTOIMMUNE DISORDERS

AHNED,MOHAMED
ABDEL RAHMAN

Mahmoud Ahmed Hassaniin
Mohammed ,

This thesis deals with three systems of heavy ion elastic scattering at low
Aswan
energy.These scattering systems have alrge differential cross-section at backward
:
1995 . angles.

ASAMA ABDEL GAWAD ABDEL
RHAHMAN

SOHA
G

MOHAMED ADNAN EL-NEMR

QENA

MOHAMED ABDEL RAHMAN
AHNED

EL-AMIN,MOHAMED MOHAMED ABDEL AZEEZ ELABDEL AZEEZ
AMIN
MOUSTAFA.HODA
IBRAHIM
ABDEL
NAEM.MOHAMMED
MOHAMMED
ABDEL
WAHED,SAHAR
ABU EL-FATOH

SOHA
G

Omar, Mohammad
Redad .

Mohammad Redad Omar ,

The main purpose of the present study was to investigate the relationship between the
Sohag
student`s theoretical knowledge of phonetics and their actual performance in
:
1996 . pronunciation for fourth year,majors of English at ASSIUT fACULTY OF eDUCATION.

AHMED, RAMADAN
ABU EL HASSAN

RAMADAN ABU EL HASSAN
AHMED

SOHA
G

THE SCOPE OF THIS THESIS IS AREVIVIEW ON RECENT TRENDNS IN
2004 MANEGMENT OF PEDIATRIC ARRHYTHMIAS

this study was conducted aiming at investigating the relations of BMItoLVM and COP
2003 in patients with essential hypertension.

ESSAM EL BADRY HASHIM

SOHA
G
SOHA
G.EGY
PT

AHMED AHMED ALLAM

ASSIU
T,EGY
PT:

gebril,atta
mohammed

atta mohammed gebril . ;

OVINE PSEUDOTUBERC ULOSIS)CASEOUS IYMPHADENITIS)IS ACHRONIC
2006 DISEASE OF SHEEP CAUSED BY C.PSEUDOUTBER CULOSIS
the purpose of the studt:
this study aimed to investigate the effect of asuggested program on developing the
sohag.
:
2001 . descriptive writing skills of first-year EFL majors at sohag faculty of education.

ABU
ELWAFA,WESAM
ABEL GALIL

WISAM ABDEL GALIL ABU EL
WAFA

SOHA
G.EGY
PT:

mahmoud,doaa abas Doaa abas mahmoud
HASHIM,ESSAM EL
BADRY

ABDEL
RAHEEM.SHERIEF
MOHAMED
ALLAM,AHMED
AHMED

Sotohy,sotohy
ahmed.

9474513

2505

9474537

2506

9474599

THE PHISICAL PROPERTIES OF CDTE
SINGEL CRISTAL AND THIN FILMS
TOXICOLOGICAL STUDIES OF SOME
RODENICIDES IN ALBINO MICE/

2507

9474633

Hygienic significance of some microbial
isolates from broiler houses/

THE SCOPE OF THIS THESIS IS DIAGNOSTIC EFFICIENCY OF TROPONIN I AND
2000 MYOGALOBIN MEASUREMENTS IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

THE SCOPE OF THIS THESIS IS RETROSPECTIVE AND PROSPECTIVE STUDY
2000 OF OESOPHAGEAL MALIGNANT DYSPHAGIA

cU)IN ADDITION TO SERUM VITAMIN C WERE EVALUATED IN FOUR METABOLIC
2002 EXPERIMENTS.

MOHAMED ,AYMAN AYMAN AHMED EL AMIN
AHMED EL AMIN
MOHAMED
ISMAIL,MOHAMED
ALY AHMED

2504

THE SCOPE OF THIS THESIS IS ON CONSTRUCTION OF THE APPROXIMATE
1999 SOLUTIONS OF SOME INTEGRAL EQUATIONS
ATOTAL NUMER OF 50 OSIMI EWES THIR AGES VARED FROM 2-6 YERS OLD
BELONGD TO EL HAWATKA FARM 25 HEAD AND EL BALIZA VILLGE PREVAT
2001 FARM (25HAD).

SAHAR ABU EL-FATOH ABDEL
WAHED

SAYED.EZZAT
MARZOUK

9474453

THE SCOPE OF THIS THESIS IS ASTUDY OF SOME PHYSICAL PROPERTIES OF
2004 CHALCOGENIDE GLASS IN THE AS -Ssystem
THE pupose of the study was to:
1-determine proportion of hepatoma to chronic liver diseases in hospital admitted
patients
2-determine proportion of hepatoma to other malignant diseases in hospital admitted
2000 patients.

SERUM PRUNTES PLAYS AN IMPORTANT AND DOMINANT ROLE IN BODY
2001 METABBLISM AND REFLECTS THE FUNCTION WHOLE BDY PROTEINS.

PREVALENCE OF CASEOUS
LYMPHDENITIS IN SHEEPIN UPPER EGYPT/
the effect of asuggested program on
developing first year efl majors descriptive
writing skille at sohag faculty of education
COMBINED CAUDAL AND GENERAL
ANAESTHESIS IN CHILDREN -THE USE OF
FENTANYL AND/OR COLONIDINE WITH
LOCAL ANAESTHTICS AS ACOLONDIANE
WITH LOCAL ANAESTHICS AS A METHOD
TO PROLONG THE DURATION OF
SURGICAL ANALEGESIS
BINTHONIC FORAMINIFER AND
BIOSTRATIGRAPHY OF THE UPPER
CRETACEOUS LOWER TERTIARY
SUCCESSION ALONG THE RED SEA
COASTAL AREA, EGYPT

2503

QENA
ASWA
N,EGY
PT:

2004 THE SCOPE OF THIS THESIS IS PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PSORIASIS

MOHAMED,MOHAM MOAHAMED YOUSSIF ALI
ED YOUSSEF ALI
MOHAMMED

ASSIU
T,EGY
PT
ASSIU
T,EGY
PT

PLASMA EXCHANGE ON THE CELL SPEARATOR IN SELECTED PATIENEST
2000 WITH AUTOIMMUNE DISORDERS

THE SCOPE OF THIS THEIS IS COMBINED CAUDAL AND GENERAL
ANAESTHESIS IN CHILDREN -THE USE OF FENTANYL AND/OR COLONIDINE
WITH LOCAL ANAESTHTICS AS ACOLONDIANE WITH LOCAL ANAESTHICS AS A
2000 METHOD TO PROLONG THE DURATION OF SURGICAL ANALEGESIS

BINTHONIC FORAMINIFER AND BIOSTRATIGRAPHY OF THE UPPER
CRETACEOUS LOWER TERTIARY SUCCESSION ALONG THE RED SEA
COASTAL AREA, EGYPT
THE SCOPE OF THIE THESIS IS THE PHISICAL PROPERTIES OF CDTE SINGEL
1995 CRISTAL AND THIN FILMS
Rodenticied are econmic poisons used to control rodents for preventing the great loss
1988 . in agriculture crops and the transmisson of diseases.
Fifty samples from each air.litter and water were collected from some broiler houses at
assuit governorate and microbiologally evaluated using the total viable count under
the effect of the microclimatic condition as well as the detection of pathogenic and
1989 . potentially bacteriia and fungi.

9474929

STUDIES ON THREE NUCLEON
RESONANCES/

HEMMDAN , AMAL
AMAL MOHAMED HASSAN
MOHAMED HASSAN HEMMDAN

ASWA
N

2509

9474933

A STUDY OF FIXED POINTS FOR
MAPPINGS IN METRIC AND 2-METRIC
SPACES .

AHMED, AHMED ELSAYED
AHMED EL-SAYED AHMED

SOHA
G

2510

9474971

Mounir Abbas Ali Mohammed ,

Sohag
:

2511

9475060

salwa mohamed ahmed

aswan

2512

9475071

Mohammed, Mounir
Abbas Ali.
Ahmed , salwa
mohamed
Hussein, Abo ElHagag Abo ElGawad.

Abo El-Hagag Abo El-Gawad
Hussein ,

Qena :

TAREK ABED HAMID ABULEZZ

SOHA
G.EGY
PT
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2513

9475102

2514

9475195

2515

9475255

2516

9475316

Synthesis of some new spiro heterocyclic
systems /
studies on poly functionally substituted hetero
aromatics
Netic studies on the dissolution and inhibition
of copper in nitric acid
EVALUATION OF RESULTS NISSEN
FUNDOPLICATION AND BELSEY MARK
II/REPAIR FOR TREATMENT OF SLIDING
HIATUS HERNIA
Cytogenetic studies of some species of marine
invertebrates in the red sea coast around
latitude 26 N /

2518

9479390

2519

9479433

synthetic studies on quinones
GEOLOGICAL AND RADIOMETRIC
INVESTIGATION OF ABU-GRUSH AREA
SOUTHEASTERN DESERT EGYPT
BATERIOLOGICAL AND PHYSICO CHEMICAL EXAMINATIONS OF WATER
FROM DIFFERENT SOURS IN SOHAG
GOVERNORATE
COMPARATIVE STUDY ON THE
ATTENUATION AND SCATTERING OF
GAMMA-RAYS THROUGH IGENOUS AND
SEDIMENTARY ROCKS
SOME EPIDEMILOGICAL STUDIES ON
MYCOPLASMA IOWAE INFECTION IN
POULTRY/

9479477

PHYSIOLGICAL EFFECTS OF SALINITY ON
SOME ANYIOXIDATIONE ENZYMES IN
SOME MAIZE CULTIVARS/

2517

2520

9475398

ABULEZZ,TAREK
ABED HAMID
Ibrahim, Ali Hussien
Abu Almaaty.
Amin , khaled said
AHMED,ABUALFETOUH ABDEL
RAOUF

atef mohamed el-taher mohamed;

GIRGIS.GEORGE
NASSIF ABDALLA

Abou Alhmd,Mona
Fawzy

Mona Fawzy Abou Alhmd ,

2521

9479480

2522

9479490

2523

9479508

2524

9479582

2525

9479641

IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF
MALIGNANT DISEASES IN CHILDERN
NATURALISM IN JOHN STEINBECK S
MAJOR NOVELS
Effect of silica dust on the microscopic
structure of the respiratory system and some
other organs of male albino rats/
SOME STUDIS ON THE VIRULENCE
ATTRIBUTE OF E.COLIVISOLATED FROM
CHICKENS IN ASSIUT/
BACTERIOLOGICAL AND PHYSICOCHEMICAL EXAMINATIONS OF
BACTERIOLOGICAL AND PHYSICOCHEMICAL

2526

9479704

STUDIES ON SOME HETEROCYCLIC
COMPOUNDS

ISMAIL,THANA
MOHAMED TALAAT

9479720

Prognostic value of cardiac treponint
(CTnT)elevation in chronic renal failure
patients on haemodialysis/

Abd elRahman,Amgad Aref Amgad Aref Abd el Satar Abd elAbd el Satar.
Rahman

2528

9479745

THE use of visual images in sam shepard s
curse of the starving class, buried child,and
true west

nourel-din,hares
abdel-wahab fayez

2529

9479812

2530

9479850

2527

An Application of leech`s foregrounding
Approach to some of owen`s war poems/
studies on fluorine in milk and some milk
products/

SHARAF,ALZAHRAA AL-SAYED
ibrahim,mohamed
galal
Abd El-Aziz,Hekmat
Osman

AL-ZAHRAA AL-SAYED SHARAF
mohamed galal ibrahim

Hekmat Osman Abd El-Aziz

ASSIU
T,EGY
PT

THE SCOPE OF THIS THESIS IS BATERIOLOGICAL AND PHYSICO -CHEMICAL
EXAMINATIONS OF WATER FROM DIFFERENT SOURS IN SOHAG
1994 GOVERNORATE

carefuly studing the previous work provided earlier,it is found interesting to carry out
on extensive comparative study on some locally availabls aterials in an attempt to
QENA: 1996 . reveal the possibility of using them as shielding materials
AN INVESTIGATION OF M IOWAE INFECTION IN TURKEYS CHICKENS DUCKS
AND PIGENS WAS OUT UPPER EGYPT (EL MINIA ASSIUT AND SOHAG
2001 GOVRNRATES)
SOUT
H
VALLE
Y
،  و فى مصر بصفة خاصة حٌث تزداد نسبتها عاما بعد عام، تعتبر الملوحة من اهم مشاكل الزراعة فى العالم بصفة عامة
Univer
ومن ثم تحول دون زراعة الكثٌر من المحاصٌل الربٌسٌة و منها الذرة الشامٌة و فى محاولة لحل هذه المشكلة اتجهت
sity:
2005 .
. الدراسة الى اختٌار سبلالت ذات القدرة على التحمل النسبى للملوحة
SOHA
The present work aims to throw some light on the immunological changes
G,EGY
accompanying malignant diseases,and the application of these data as regrads to
PT:
1995 classifaction,diagnosis and treatment of cancer childern
this study is an attempt to investigate the naturalistic aspects in john steinbecks major
QENA
1997 fiction.
The present study was organized to assess the effect of silica exposure on the
respiratory and digestive systems and to evaluate the effect two different methods
Sohag: 1999 namely by inhalation and contamination of food with silica.

FARGHALY.EMAN
MOHAED

POULTRY IS ONE OF THE MAIN SOURCES OF ANEMAL PROTEINS IN MOST
2000 COUNTRIS ALL OVER WORLD

ABO-AMER,ALY ELSAYED ALY
ALY EL-SAYED ALY ABO-AMER
THANA MOHAMED TALAAT
ISMAIL

hares abdel-wahab fayez noureldin

Ahmed, Mamdouh Ali. Mamdouh Ali Ahmed ,
Alia,Alia Arafa.

THE SCOPE OF THE THESIS IS EVALUATION OF RESULTS NISSEN
FUNDOPLICATION AND BELSEY MARK II/REPAIR FOR TREATMENT OF SLIDING
1996 HIATUS HERNIA

Sixteen species of animals belonging to phylum mollusca which were collected from
Ali Hussien Abu Almaaty Ibrahim , Qena : 2002 . the RED Sea coast were morphological and cytogenetically studied.
the main objective of studies in this thesis involved the synthesis of some new classes
khaled said amin
qena
2000 of double fused heterocyclic qunines srarting with bromanil.
ASWA
ABU-ALFETOUH ABDEL RAOUF N,EGY
THE SCOPE OF THIS THESIS IS GEOLOGICAL AND RADIOMETRIC
AHMED
PT:
1995 INVESTIGATION OF ABU-GRUSH AREA SOUTHEASTERN DESERT EGYPT

ABO-AMER,ALY EL- ASSIUT UNIVERSITY,FACULTY
SAYED ALY
OF SCIENCE (SOHAG)

mohamed,atef
mohamed el-taher

THIS THESIS PRESENTS EXAMPLES OF THE CALCULATIONS OF TWO-AND
2002 THREE-BODY RESONANCES.
THIS THESIS OF FIVE CHAPTERS ...CHAPTER I: ABOUT BASIC CONCEPTS
...CHAPTER II: ON THE CONVERGENCE OF G-INTRATION PROCESS TO A
COMMON FIXED POINT .... CHAPTERIII: COMMON FIXED POINT THEOREMS
FOR M-WEEK .... CHAPTER IV: FIXED POINT THEORIMS FOR PAIRS OF WEEKLY
.... CHAPTER V: COMPATIBLE MAPPINGS IN 2-METRIC SPACES>
1997 .
The work presented in this thesis deals with the synthesis of some new spiro
hetrocyclic ring systems with tow different types of reactive intermediates;viz a
1996 . heterocyclic ketene-N-S-acetal as well as the a,b-unsaturated nitriles.
the reaction of 1.2-dithiole-3-thione1 with some select a,b-unsaturated nilriles
1997 including crotonitrile 2 a.b and the nitrile enamine derivative 8were investigated.
In the present work we aimed to investigate and clarify the kinetics of copper
dissolution in HNO3acid,especially the phase of dissolution at the frist beginning of
1996 . interaction between copper and HNO3acid,know as the incubation period.

qena:
QENA,
EGYP
T:

This study was carried out on nine of water which were collected from 66 different
sites of sohag govenorate.All of these samnple were collected through the period from
november 1992 to november 1993

1996 The scope of this study is STUDIES ON SOME HETEROCYCLIC COMPOUNDS
The aim of this study was to study the extent and pattern of increased cardiac treponin
T(CTnT)IN end stage renal failure patients on regular hemodialysis and evaluate its
usefulness and its prognostic value as a predictor of subsequent cardiac events in
Sohag
2005 those patients.
the study investigates the role of visual images in illuminating the problems that entrap
the american society in general and the contemporary american family in particular as
it is illustrated in shepard s family trilogy curse of the starving class,buried child,and
sohag: 2000 . true west.
This study is a stylistic attempt to describe and interpret some linguistic forms in a
selection of Owen`s WAR poems. one of the major domains of stylistics is the analysis
Qena : 1995 . of the language of literature.
suggestive measures to protect human beings and animals from excessive intake of
1990 flouride are given.
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9483128
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9483871
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9484081
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9484118
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9484139
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9484167

some studies on trichomoniasis in pigeons in
assiut/
radiological eualuation on the induced
midshuft femoral transuerse fractures in dogs
follwing some methods of internal
immobilization/
occurrence of coliforms and enteropathogenic
eschria coli (EEC) in locally manufactured
cheese/
studies on parasitic and bacterial diarrhea in
sheep/
studies of the aeromonas infection in labeo sp
(labed niloticus) in upper egypt/
Study on the optical potential and its
applications /
ASTUDY OF THE TRANSLATIONS OF W-HAUDEN AUDEN WITH REFERENCE TO HIS
ENGLISH IMAGE IN THE THIRTIES
Geology of Gabal Abu-Kharief and Associated
Mineralization,Eastern Desert,Egypt /
STUDIES ON THE IMMUNOLOGICAL
RELATIONSHIP BETWEEN VIRAL HEPATITS
AND TOXOPLASMA GONDII INFECTIONS IN
MAN AND ANIMALS/

Fouly,Enaam Abdel
Basett.

Geology and Radioactivity of Abu Furad Umm
Taghir area,Easter desert,Egypt /
ASTUDY ON CERTAIN BACTERIAL AGENTS
RESPONSIBLE FOR EARLY AGE
MORTALITIES IN TURKEY/

Mahmoud, Falham
Oraby.

ON VIBRATION AND BUCKLING OF
CYLINDRICAL SHELLS
EFFECTOF DIFFERENT DIETARY LEVELS
OF ASCORBIC ACID ON STRESS
RESISTANCE IN TILAPIA/
The effect of using A Humanistic Model
program on nature of classroom
interaction,english language proficiency and
attitudes towards english of Sohag Secondary
School student /
THE EFFECT OF AN INTEGRATED
PROCESS-PRODUCT APPROACH TO
TEACHING WRITING ON DEVELOPING THE
CREATIVE WRITING SKILLS OF FIRSTYEAR EFL MAJORS AT SOHAG FACULTY
OF EDUCATION
The use irony as VEHICLE FOR SOCIAL
CRITICISM IN THE MAJOR PLAYS OF
EDWARD ALBEE /
IMMUNOLOGICAL STUDIES ON
INFECTIOUS CORYZA IN CHICENS/
continuous total intravenous anesthesia
(propofol versus inhalational anesthesia
isoflurane for patients undergoing thoracotomy
under one lung ventilation
The development of the dramatic clements in
the poetry of Robert Frost:(18741963)Dramatic theory and practice:

SYNTHESIS OF POLYFUNCTIONALLY
SUBSTITUTED AZINES /
Pathology of acute experimental lead toxicity
in mice/
Some studies on pasteurella infection in free
living birds/
Some studies on fatty liver syndrome in laying
hens and associated bacterial agents/
Studies on subnormal birth weights in dairy
animals and the effect of nutrition on its
perfornance/

the present work was conducted to do some studies on trichomonas qullinae among
1990 domestic pigeons (columb a livia) in assiut governorate.

bone healing associated with three methods of midshaft femoral fracture fixation in 36
1990 clinically healthy stray dogs were evaluated in radiographic and gross studies.
one hundred and sixty (160) rabdom samples of lically manufactured cheeses
Abdel HALEEM,Amal
including kareish, damietta, hard and processed cheese 40 samples each ,were
Ali.
1990 collected from assiut city markets.
Moustafa,Usama
in this study one thousand balady sheep (one day to four years old) were examined
Abd El Hakeem Aly.
1990 clinicaly.
Mohamed,Nagla Abd
one hundred and fifty (150) labeo nilotica fish were collected from different parts of
El Monem.
1990 river nile in upper rgypt.
Hemdan, Amel
Aswan
This thesis deals with three types of heavy ion elastic scattering at intermediate
Mohamed Hassan.
Amel Mohamed Hassan Hemdan , :
1995 . energies.
the peculiar position of auden among the poets of the thirties is recongized by many
ali,mohamed saied
critics.james vision point out that title the dreatest living poet was inherited by t.s eliot
ahmed
mohamed saied ahmed ali
QENA:
1995 after w.b.
Thesis deals with the geology of G.Abu-Kharief and the associated mineralization
Esmat Ahmed Abu El-Hassan ,
Qena : 1995 . G.Abu-Kharief is located 45km west of Safaga twon.
Seeha,Samir Melad.

HEMAYA, AHMED
KAMAL DYAD.

Falham Oraby Mahmoud ,

TOXOPLASMA GONDII, HAS BEEN INCRIMINATED AS ONE OF THE ETIOLOGIC
2000 AGENTS IN MANY OBSTETIC DISORDERS.
The Abu Furad -Umm Taghir area was closen,as a representative area of some
basement rocks,for the study of the relationship between geology and
radioactivity.The study area covers about 262km2 and is constituted mainly of
migmatite,granitic gneiss,metasediment,metavolcanic amphibolite,metagabbro and
Qena : 1995 . granitoid rocks.

HABIB, BAHAA
KAMAL.

ahmed , noua khalifa Nousa khalifa ahmed

QENA

ALI, ABEER EZZAT
MAHMOUD.

160TURKEY EGGS CONTAINING DEAD EMBRYOS AND 140 TURKEY POULTS,1-7
1E+07 DAYS OF AGE, WERE SUBJECTED TO BACTERIOLOGICAL EXAMINATION.
this work is concerned with the study of vibration and buckling of shells for its great
importance in many engineering applications,at the same time this study has received
little attention because of the mathematical difficulties encountered in the solution and
1999 establishing the programs for getting accurate solutions.
THE CURRENT INVESTIGATION CONCLUDE THE FOLLOWING: 1- DEPRIVATION
OF VIT. C LEAD TO DECREASE IN GROWTH RATE OF NILE TILAPIA AND
2000 REDUCTION IN STRESS RESISTANCE.

The purpose of this study was to investigate the effect of using a humanistic program
in teaching English as a foreign language to the frist -year scondary students in Egypt
Hassan,Ali
Sohag
on classroom interaction on English proficiency and on the students attitudestowards
Elsagheer Abd El Aal. Ali Elsagheer Abd El Aal Hassan ، :
1998 . learning English.

ZAKI.EMAD IKRAM

the purpose of the study is to test the effectiveness of an integrated process-product
approach to writing instruction through bulding and field-testing asuggested program
SOHA
that is based on the proposed approach.the ultimate goal is to develop the creative
G:
2001 . writing skills of EFL students in the egyptian context.
This study is not concerned with such issuse which are proved to have been
Sohag
established patterns in the drama of Edward Albee,but rather it attempts to start with
:
1999 . the other critical works have ended.
THE PREVALENCE OF INFECTICE CORYZA BROILIR AND LAING FLOCKS
1993 ELMINEA GOVRNRAT WAS STUDIED.

ali,al magalli tantawid al megalli tantawi ali

Qena

ammar,abdallah
mahmoud ismail

abdallah mahmoud ismail ammar،

Fahmy,Eman
Mohamed.

Eman Mohamed Fahmy ،

This study traces the development of the dramatic elements in the poetry of Robert
Qena : 1996 . Frost.
SOUT
)لتخلٌق بعض المركبات الحلقٌة ؼٌر متجانسة الحلقة المبتكرة1(الهدؾ من البحث هو استخدام مشتق االسٌتواسٌتانٌلٌد
H
.المشتملة على جزىء البٌرٌدٌن ثٌون
)مع ارٌلٌدٌن سٌانواسٌتامٌد فى الوسط القاعدى اعطى مشتق البٌرٌدٌن1(بناءا على ذلك عندما ٌتفاعل االسٌتواسٌتانلٌد
IBRAHIM ABD EL-MOTALEB ABD VALLE
.)scheme 1()بناءا على التحالٌل الدقٌقة والطٌفٌة4()ولم ٌعطى ثٌوبٌوران2(ثٌون
EL-MOTALEB MOUSA
Y
2006 .
Lead is an important element present naturally in some areas of the world and used
1989 . on alarge scale in industry.
Hassan M Unis ،

MOUSA,IBRAHIM
ABD EL-MOTALEB
ABD EL-MOTALEB
Hifny,madeha abdel
hafez.
Shahata,hamdia
ibrahim.
Abd el
wahab,mokhtar
hussein.

Galal,hiam galal.

1989 . Resently,attention had been directed toward wild birds as source of infection.
For studying the incidence of exposure of laying hens reared in batteries in benisuef,el-menia and assiut governorates to fatty liver syndrome and associated bacterial
1989 . agents.
This study was undertaken on local dairy farm of 215cow for giving an idea about the
breeding expected followwing the relationship between birth weight and growth of
1989 . friesian calves till the age of one year.

MANEGEMENT OF ORBITAL TUMORS IN
CHILDREN
EVALUATION OF THE DIFFERENT
EXTRAGENITAL TISSUES USED FOR
RECONSTRUCTION OF THE URTHERAL
STRICTURE
VALUE OF TGREE-DIMENSIONAL
ECHOCARDIO- GRAPHY IN STUDY OF
INFECTIVE ENDOCARDITIS
some studies on bacteral arthrtis with special
reference to mycoplasma synoviae in poutry/

ABDELAH.AHMED
MOSTAFA AHMED

ismail,mostafa abdelaziz
mostafa abdel-aziz ismail
HILAL,MAHA ABDEL
HAMID
MAHA ABDEL HAMID HILAL

9486746

PROBABILISTIC ANALYSIS FOR SOME
STANDBY SYSTEMS
POST-MORTEM CHANGES IN THE
MUSCLES IN RELATION TO TIME
ROLE OF AMINOGUALNIDINE,GADOLINIUM
CHLORIDE AND OLEANOLIC ACID IN THE
PROTECTION AGAINST CHEMICALLY
INDUCED HEPATIC AND RENALDAMAGE
clinical investigation of nitrite poisoning in
tilapia.

2563

9487018

studies on some heterocyclic compounds

ALI ,FATIN
MOHAMED OMRAN
el deen,aya galal
saad.
temerk,abd elmohsen younes
abbas

2564

9487142

2565

9487297

SOME CLINICO-PATHOLOGICAL STUDIES
OF LIVER DISEASES IN CHILDREN
SOME MYCOTIC AFFECTIONS IN FREE
LIVING BIRDS/

YOUSEF,GIHAN
YOUSIF
AHMED, DARWISH
HASHIM DARWISH.

THE PROTRAYAT OF WEST IN THE
NOVELS OF JOHAN STEINBECK
BACTERIOLOGICAL STUDIES OF ANIMAL
ENVIRONMENT AND ITS RELATIONSHIP TO
THE FLORA OF THE UDDER/
STUDIES ON DIAGNOSIS OF CLINICAL AND
SUBCLINICAL FASCIOLIASIS IN SHEEP IN
ASSUIT GOVERNORATE/
STUDIES ON SOME SOLAR RADIATION
COMPONENTS RELATED TO AEROSOLS IN
THE ATMOSPHERE OF QENA
SENSORY,CHEMICAL AND
MICROBIOLOGICAL ASSESSMENTS OF
SOME SEA FISH PRODUCTS.
EXPERIMENTAL AND APPLIED STUDIES
ON THE ANALYSIS EXAMINATION
,CONSERVATION,AND RESTORATION OF
OLD PAPER MANUSCRIPTS WITH THE
APPLICATION ON SOME SELECATION
DETECTION OF AMITRIPTYLINE AND
IMIPRAMINE AND IMIPRAMINE AND
EVALUATION OF THIER EFFECTS ON THE
IMMUNE SYSTEM
DEVELOPMENT OF NEROMUSCULAR
SPINDLES OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN
ALBIONO RAT

,ABDALLH,ATIF
MOHAMMED
KODB ,SABER
ABDEL MOTAGALY
HASSANEEN.
MOHAMMED
,CHADA ABDEL
AZZEM.

SYNTHESIS OF SOME NEW SPIRO AND
FUSED1.5-BENZODIAZEPINES
THE ROLE OF T-LYMPHOCYTE
CYTOKINESS IN ORGAN TRANSPLANT
TOLERRANCE
INRAVENOUS PROPOFOL DURING
CESAREAN SECTION PLACENTAL
TRANSFER ,CONCENTRATIONS IN BREAST
MILK ,AND NEONATAL EFFECTS
lead levels in macro and microenvironment of
cattle at assiut governorate/
ddd
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further dtudies on urinary calculi in calves/
studies on infctious entritis in newal born
lambs upper eggypt/

ahmed,mohamed
zaki ali
ABDEL
RAHMAN,SAYED
MOHAMED
mohamed.sayed
khalaf

adam,mahmoud elnoubi

AHMED MOSTAFA AHMED
ABDELAH

mohamed zaki ali ahmed
SAYED MOHAMED ABDEL
RAHMAN

FATIN MOHAMED OMRAN ALI

abd el-mohsen younes temerk

SOHA
G.EGY
PT

SOHA
G
SOHA
G,EGY
PT:

THE SCOPE OF THIS THEIS IS MANEGEMENT OF ORBITAL TUMORS IN
1997 CHILDREN

the aime of the workis to evaluate the functional&cosmetic outcomes of various
2004 extragenital tissue transfer for repair of complex urethral strictures(stricture,fistulae

ASSW
AN
SOHA
G

THE SCOPE OF THIS THESIS IS VALUE OF TGREE-DIMENSIONAL ECHOCARDIO1997 GRAPHY IN STUDY OF INFECTIVE ENDOCARDITIS
the aim work was to throw some light on arththritis in chickens due to bacterial
1993 agentes in the area of qena and sohag e provinces/
THIS THESIS CONCERNED WITH THE STUDY OF THE RELAIBILITY FOR SOME
TWO-UNIT STANDBY RE-DUNDANT SYSTEMS FROM MANY POINTS OF VIEW
1997 AND HUMAN ERROR FAILURES.
THE SCOPE OF THIS THESIS IS POST-MORTEM CHANGES IN THE MUSCLES IN
2001 RELATION TO TIME EXPERIMENTAL STUDY

SOHA
G,EGY
PT:

THE SCOPE OF THIS THESIS IS ROLE OF AMINOGUALNIDINE,GADOLINIUM
CHLORIDE AND OLEANOLIC ACID IN THE PROTECTION AGAINST CHEMICALLY
2003 INDUCED HEPATIC AND RENALDAMAGE

GIHAN YOUSEF ALI

qena:
SOHA
G
,EGYP
T:

ATIF MOHAMMED ABDALLH

QENA,
EGYP
T:

1999 the results showed that ,96hours.
the aim of this thesis is the synthesis of some new fused heterocyclic system
containing the pyrazole nucleus hoping that such new compounds will have certian
1995 and specific biological effects. the thesis includes three chapters.

THE SCOPE OF THIS THESIS IS SOME CLINICO-PATHOLOGICAL STUDIES OF
2005 LIVER DISEASES IN CHILDREN
THE PRESENT STUDY DISCUSSED THE ROLE OF FREE LIVING BIRDS FOR
1E+07 TRANSMITTING THE MYCOTIC AFFECTIONS TO POULTRY FARMS.
THE SCOPE OF THIS THESIS IS THE PROTRAYAT OF WEST IN THE NOVELS OF
JOHAN STEINBECK
FIFTY SAMPLES FROM EACH AIR AND SOIL WERE COLLECTED FROM THREE
CATTLE BYRES; A)- AGRICULTURE DAIRY FARM, B)- ARAB EL MOTEER &C)2001 BANI MORE DAIRY.
FASCIOLIASIS IS A DISEASE CAUSED BY LIVER FLUKES AND IS DISTRIBUTED
2002 THROUGHOUT THE WORLD.

mahmoud el-noubi adam،

in the last years,the need to devlop new sources of energy has largely increased to
QENA: 1994 . solve apart of energy demand proplem.

SAYED,SHERIEF
MOHAMED.

THE PRESENT INVESTIGATION WAS DESIGNED TO STUDY THE QUALITY OF
2001 125SAMPLES OF SEA FISH.

EL ASELY,ABDEL
ABDEL SALAM MOHAMMED EL
SALAM MOHAMMED ASELY

soliman,sohair ali
mohamed

sohair ali mohamed soliman

ABDEL RAHIM
,AZZA SAYED

AZZA SAYED ABDELRAHIM

ABO-ZAID,HANAN
SALAH

HNANA SLAH ABO-ZAID

HASAN,ALI TAHA

ALI TAHA ALI HASSAN

MOHAMED , SALAH SALAH AHMED MOHAMED
AHMED MOHAMED MOHAMED
El Shreif,Ahmed Abd
El Baky Sherqui.
aaa
Mohamed,Mostafa
Amin.
ahmed.abdel rady
thabet

SOHA
G,EGY
PT:

THE SCOPE OF THIS THESIS ISEXPERIMENTAL AND APPLIED STUDIES ON THE
ANALYSIS EXAMINATION ,CONSERVATION,AND RESTORATION OF OLD PAPER
2003 MANUSCRIPTS WITH THE APPLICATION ON SOME SELECATION

SOHA
G
SOHA
G,EGY
PT:
SOHA
G,EGY
PT:
SOHA
G.EGY
PT:

the aim of the present work is to study the possible detection of tofranil and tryptizol in
2001 the human serum and to evaluate thier effects on the immune system.

SOHA
G

THE SCOPE OF THESIS IS DEVELOPMENT OF NEROMUSCULAR SPINDLES OF
2002 EXTRAOCULAR MUSCLES IN ALBIONO RAT
THE SCOPE OF THIS THESIS ISSYNTHESIS OF SOME NEW SPIRO AND
2006 FUSED1.5-BENZODIAZEPINES
THE SCOPE OF THIS THESIS IS THE ROLE OF T-LYMPHOCYTE CYTOKINESS IN
1999 ORGAN TRANSPLANT TOLERRANCE
THE SCOPE OF THIS THESIS IS INRAVENOUS PROPOFOL DURING CESAREAN
SECTION PLACENTAL TRANSFER ,CONCENTRATIONS IN BREAST MILK ,AND
1997 NEONATAL EFFECTS
1991 environmental pollution is one of the most deleterious agents to the biological life.
in this investigation prw-natal calculus as aell as balanobothitis were not meet with
1991 and caused retension of urine which 1ed to rupture of the bladder.
from 425 lambs clinically suffering from dirrhoea ranging from one day to nsix monthes
1983 of age in assiut and el wady el gaded province.
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9491627

LES MOTIVEATIONS PROFONDES DANNS
LE THEATER DE SAMUEL BECKETT

2582

9491659

enteracteria in milk and prodectes/

2583

9491702

Matthew Arnold and William Wordsworth :

2584

9491720

DIE NICHT-ENKLITISCHEN PARTIKELN IM
MITTELAGYPTISCHEN
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9491746
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9491774
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9491783
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9491848
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9491926

2590

9491931
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9491966
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9492003
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9492033
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9492079
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9492098
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9492195
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9492315
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9492407

2599

9492443

2600

9492468

2601

9492633

2602

9492880

2603

9492925

THERMODURIC PSYCHROPHIC BACTERIA
IN MILK AND SOME DAIRY PRODUCTS/
INCIDENCE OF MYCOFLORA AND SOME
MYCOTOXINS IN LOCALLY
MANUFACTURED CHEESE.
MARKES AND SUBOOPULATION OF T
LYMPHOCYTES IN SCHISTOSOMIASIS
EVALUATION OF DIFFERENT METHODS
FOR DIAGNOSIS OF TUBERCULOSIS IN
BOVING/
PROTEOLYTIC FUNGI IN SOME MEAT
PRODUCTS: THEIR INCIDENCE AND
METHODS OF INHIBITION.

ALY , MAHMOUD
AHMED
MOHAMMED
gad elrab.hassan
mahamed

MAHMOUD AHMED MOHAMMED
ALY
QENA

Osman, Ahmed
Mahmoud.
Ahmed Mahmoud Osman ,
EL
HAMRAWI,MAHMOU
D
MAHMOUD EL HAMRAWI

2004 LES MOTIVEATIONS PROFONDES DANNS LE THEATER DE SAMUEL BECKETT
atotalof 132 ranbdom sambelsof milk and milk pordcts inclode(40 raw milk 20 damietta
1983 cheesa.21
This study assesses the relationship of Matthew Arnold and William Wordsworth,as
reflected in some of their poetry. it attempts to probe the nature of this
relationship,Arnold`s approach to Wordsworth`s viws,and his adapting of these viwes
Qena : 1997 . to himself and to his own age.
SOHA
G

SABRY ,YASSER
MOHAMED.
EL SHREIF,LAMIAA
MOHAMMED.
FEKRY,AHMED
EGYP
ABDALLAH
AHMED ABDALLH FEKRY
T:
SULTAN ,SERAG EL
DEEN ABDEL AZIZ
AHMED.
,كلٌة الطب البٌطرى. جامعة جنوب الوادى
:قنا

1996 DIE NICHT-ENKLITISCHEN PARTIKELN IM MITTELAGYPTISCHEN
TWO HUNDRED RANDOM SAMPLES OF RAW MILK, UHT MILK AND SOME MILK
1E+07 PRODUCTS INCLUDING PROCESSED CHEESE AND ICE CREAM POWDER.
CHEESE CAN EASILY BECOME MOLDED BY ALARGE NUMBER OF FUNGI AND
2000 AGROUP.
THE SCOPE OF THIS THESIS IS MARKES AND SUBOOPULATION OF T
LYMPHOCYTES IN SCHISTOSOMIASIS

TUBERCLE BACILLI CONSIDERED ONE OF THE MOST IMPORTANT
2002 ORGANISMS, WHICH INFECT HUMAN AND ANIMALS.
THE PRESENT INVESTIGATION WAS DESIGNED TO STUDY THE PREVELANCE
SAYID ,AMANY
AND POPULATION DENSITY OF PROTEOLYTIC FUNGI OF 75 SAMPLES OF
ABDEL KHALIC.
1999 MEAT PRODUCTS.
The aim of the present work is to study the morphology ,taxonomy and some
Study on parasitic helminthes of some species Hassan, Amal Abbas Amal Abbas Adel-Rahman Hassan
ecological phenomena on the helminthes which naturally infected fishes of Red
of Fishes from Hurgada,Red sea ,Egypt :
Adel-Rahman.
,
Qena : 2004 . Sea,Egypt.
THIS STUDY HAS THRON SOME LIGHT ON NEONATAL DIARRHEA IN EGYPT
CLINICAL AND LABORTORY STUDIES ON
FAHEEM,SAAD
WHICH REPRESENTS ONE OF THE MAIN CAUSE MORTALITY IN NEWBORN
VIRAL ENTERITIS IN NEWLY BORN CALVES. MAHROUS.
1999 CALVES.
ALEXA
THE ROLE OF THE AGED INDIVIDUAL IN
NDRIA
THE EPIDEMIOLOGY OF INTRAFAMILIAL
AYOUB,ABIA
,EGYP
THE SCOPE OF THIS THESIS IS THE ROLE OF THE AGED INDIVIDUAL IN THE
SPREAD OF INFECTION
IBRAHIM
ABIA IBRAHIM AYOUB
T:
1984 EPIDEMIOLOGY OF INTRAFAMILIAL SPREAD OF INFECTION
STUDIES ON THE EFFECTIVENESS OF
SELECTIVE DISINFECTANTS FOR
DISINFECTION OF POULTRY HOUSES
ABDEL
WITH SPECIAL REFERENCE TO AEROSOL MOHSEN,HOSNIA
THE BACTERICIDAL AND FUNGICIDAL ACTIVITIES OF FIVE CHEMICAL
DISINFECTION.
SWAFY
1999 DISINFECTANTS WERE TESTED.
ahmed.mohamed
tarce elements variation in serum of adult she abdel salamn
this invstigation was carrid out bon a total numbar of 112 she camels belonged to
camil under pathho phasiolgical condtion/
mohamed
1993 difrint localities in new valley governorat.
ROLE OF FUNGI IN INDUCING EMBRYONIC
MORTALITIES IN DIFFERENT BREEDING
HASSAN,KHALIL
FARMS IN ASSIUT GOVERNORATE.
HASSAN.
1999 THE AIM OF THIS WORK TO DETECT THE ROLE OF FUNGI IN INDUCING .
ATORADIOGRAPHIC IDENTIFICATION OF
CORTICOTROPIN-RELEASING HORMONE
AND INTERLEUKIN-1B RECEPTORS IN
ASWA
THE SCOPE OF THIS THESIS ISATORADIOGRAPHIC IDENTIFICATION OF
LYMPH NODE,SPELEEN AND PAW TISSUE MOUSA,SHAABAN
SHAABAN ABDEL WAHAB
N,EGY
CORTICOTROPIN-RELEASING HORMONE AND INTERLEUKIN-1B RECEPTORS
OF RAT
ABDEL WAHAB
MOUSA
PT:
1995 IN LYMPH NODE,SPELEEN AND PAW TISSUE OF RAT
According to literature review ,activities therapy was found to be a considerable
Astudy of the effect of an activity therapy
dimension in the treatment of psychiatric patients.
The aim of this study was to assess the effects of activity therapy program from the
program for the Social Competence of
chronic,hospitalized psychiatric patients /
Enayat Abdel Wahab Kalil ,
Cairo : 1985 . social competence of chronic hospitalized psychiatric patients..
QENA,
SOME OF PROBLEMS OF FLOW OF
MOHAMED,RAMADA RAMADAN ABD ALLAH
EGYP
THE SCOPE OF THIS THESIS IS SOME OF PROBLEMS OF FLOW OF VISCOUS
VISCOUS FLUIDS IN A POROUS MEDIUM
N ABDALLH
MOHAMMED
T:
1995 FLUIDS IN A POROUS MEDIUM
BIOCHEMICAL AND HEMATOLGICAL
STUDEIS ON DRAFT HORSES INFESTED
ALL ELAWA,REDA
THIS INVESTIGATION WAS CARRIED OUT ON TOTAL NUMBER OF166DRAFT
WITH GASTROINTESTINAL PARASITES.
ABDEL KARIM.
2E+07 HORSES.
SANITARY CONDITION OF GOATS MILK IN MAHRAN,MOHAMM
UPPER EGYPT.
ED AHMED
1999
Hamed, Ahmed
Sohag
Expert systems design techniques /
Younes.
Ahmed Younes Hamed ,
:
1996 . includes abestract.
ITt has been noted that there is an ever increasing gap between technological
EL
innovations and application of such innovations in the practical life.
Decision making process related to
Barsoum, Samia
Fayou
Agricultural innovations (Corn-Giza II) /
Hanna Henein
Samia Hanna Henein Barsoum ,
m:
1988 . Corn is one of the most important food crops inegypt.
kinetic and thermodynamic information concerning the influence of organic cosolvents on the aquation of transition metal complexes,the free energies of transfer of
KINETICS OF SUBESTITUTION OF
ELALEXA
single ions from water to mixed solvents can all be linked to obtain information on the
CO(III)COMMPLEXES IN PURE AND MIXED SUBRUITI,GEHAN
GEHAN MOUSTAFA ABDOU EL- NDRIA
influence of solvation of individual ionic species in the initial and transition states for
SOLVETS
MOUSTAFA
SUBRUITI
.
1987 . the solvolysis of that complex.

The crystal and molecular structure of some
organic compounds /
STUDIES ON THE DEVELOPMENT OF THE
MAIN ARTERIES AND ASSOCIATED RETE
MIRABILE SUPPLYING THE BRAIN OF THE
ONE HUMPED CAMEL/

El-Kordy, Mohamed
A.

2604

9492933

2605

9492952

2606

9493038

2607

9493125

Zayed,AHMED EL
ZUHRY.
Abdel gawad,ahmed
abdel hafez
Some studies on proteus infection in chickens/ mohamed.
Abd El
some epidemiological studies on pest of small Rahim,Ibrahim
ruminantes in upper egypt/
Hussein Ahmed.

2608

9493177

Studies on salmonellae in fresh water fishes in Abd alla,mahmoud
assiut city/
moustafa.

2609

9494503

A STUDY ON THE PROBLEM OF
UNEXPLAINED INFERTILITY

2610

9494514

2611

9494621

2612

9494627

2613

9494648

2614

9494670

2615

9494676

2616

9494723

2617

9494760

2618

9494781

2619

9494797

2620

9494927

2621

9495199

2622

9495202

2623

9495393

2624

9495493

2625

9495537

Geological,Mineralogical and Geochemical
studies on the neogene and quaternary Nile
Deposits,Qena-Assiut stretch,Egypt.
evaluation of immune responses of the nile airbreathing catfish,clarias spp.,and
tilapia,oreochromis niloticus,exposure to some
carbamate pesticides.

Mohamed A El-Kordy ,

The present study was carried out on26 camel foetuses ranging from 100/1050mm
1988 . length subdivided into three groups.
The role of porteus organism in eggs,embryos and chicks was studied during the
1989 . present work.

abdel-latif,salah
roshdy ahmed

salah roshdy ahmed abdel-latif،

Omer,Adly AbdelAziz Mohamed.

Adly Abdel-Aziz Mohamed Omer.

mohamed,mahmoud
mostafa.
EL SHARKAWY
EVALUATION OF SULFAQUINOXALINE
,EMAN EZZHAZARDS IN MEAT PRODUCING CHICKENS/ ELDAWLA GABER.
epidemiological studies of buffaloaes suffering
from some skin infectious diseases in assiut
abu-zeid.ahmed
governorate
saied ibraheem
mohamed,sotohy
studies on johne,S DISEASE.
ahmed.
STUDIES ON BEHAVIOURAL PATTERNS OF MAHMOUD
LAYING HENS KEPT UNDER DIFFERENT
,MOTAMED EL
CONDITIONS OF HOUSING/
SAYED.
ABDEL
STUDIES ON PARATYPHOID INFECTIONS
MAGEED,MOEMEN
IN PIGEONS.
ABDEL AZEEM
ELECTRODEPOSITION OF ZINC-NICKEL
ALLOYS IN SULFATE BATHS /
some studies on rabbit viral haemorrhagic
disease in upper egypt/
OCCURRENCE OF AEROMONAS
HYDROPHILA IN MILK AND SOME MILK
PRODUCTS IN ASSIUT CITY.
THE EFFECT OF SUCCIMER (MESO-2,3DIMERCAPTOSUCCINIC ACID) AND SOME
VITAMINS ON THE PATHOLOGICAL
ALTERATIONS INDUCED BY LEAD IN
ALBINO RAT/

AHMED , ARAFAT
AHMED TOGHAN

: إنتاج محاصٌل الخضر وتسوٌقها فى إقلٌم القاهرة الكبرى

PPR was recorded for the first time in both sheep and goats in upper egypt through
1992 clinical and serological diagnosis.
Contamination of the fish with salmonellae my due to that fish caught from polluted
water or acontaminant due to insufficient hyigenic measures during the different steps
1989 . from netting untill reaching the market.
AIM OF THE WORK:
1-STUDY THE MAGNITUDE OF THE PROBLEM OF UNEXPLAINED INFERTILITY.
2-FIND OUT THE POSSIBLE UNDERLYING CAUSE.
SOHA
G:
1996 . 3-EVALUATE THE EFFECT OF DIFFERENT TREATMENT.
The Nile basin came into existence as a result of the different geological and tectonic
events affecting the northeastern Africa throughout Cenozoic times. During the
Cenozoic,Egypt was drained by at least three different major drainage systems and
the modern Nile is a chimera made up of surviving of these older
Sohag: 1996 system(Issawi&mCcAULEY,1992).

1999 the results showed that,the96hours lc50of carbosulfan was0.33mg/1.
THIS STUDY WAS CARRIED OUT ON 600 MALE AND FEMALE ONE DAY OLD
1998 ROSS CHICKENS OBTAINED FROM SOHAG INVESTATION COMPANY.
from july ,till may ,1995 ,atotal number of 2237 buffaloes in different ages and sexes ,
in different villages of southern and northern regons in assiut governorate and
1996 different seasons were included in this study
THREE DIAGNOSTIC TEST WERE EVALUATED FOR DIAGNOSIS OF
1999 PARATUBERCULOSIS INCLUDING FAECAL MICROSCOPY.
THIS WORK WAS CONDUCTED TO STUDY THE EFFECT OF DIFFERENT
1E+07 CONDITIONS OF HOUSING INCLUDING TEMPERATURE HUMIDITY INDEX.

ARAFAT AHMED TOGHAN
AHMED ,

aly ,sayed ismaiel.

AN EPIDEMIOLOGICAL INVESTIGATION ON PARATYPHOID INFECTIONS IN
1999 PIGEONS WAS CARRIED OUT ON1170SAMPLES OF CLOACAL SWABS.
assiut
تهدؾ عناصر هذه الرسالة الً دراسة عملٌة الطبلء المعدنً لسبٌكة الزنك والنٌكل التً تعد من احدي العملٌات الصناعٌة
univer
المهمة التً لها تطبٌقات عدٌدة والتً منها علً سبٌل المثال استخدامها فً اؼراض الزخرفة وحماٌة الحدٌد والمعادن
sity :
2004 .
. االخري من التؤكل
THE INVESTIGATION OF RVHD IN ASSIUT AND SOHAG GOVERNORATE
1998 REVEALED THAT THE DISEASE IS WIDE SPREAD AND RESPONSIBLE.

MOUSTAFA,MOHMO
UD FARGHALY

RADDAD ,KHALED
KHALAF SALMAN.

THREE HUNDRED RANDOM SAMPLES OF MILK AND SOME MILK PRODUCTS
1999 INCLUDING RAW MILK(75),

1998 the present study was carried out on 83 adult male albino rats.
تتناول الرسالة دراسة كتاب موطؤة الفصٌح فى اللؽة نظم العبلمة مالك بن عبد الرحمن تم تقسٌم الرسالة الى قسمٌن القسم
،  محمد عزت أحمد القناوى:  القاهرة1985 .
. االول ٌتناول التعرٌؾ بالمولؾ االصلى للكتاب والقسم الثانى ٌتناول تحقٌق الكتاب

:  موطبة الفصٌح لموطؤة الفصٌح فى اللؽة.  محمد عزت أحمد، القناوى
ESTIMATION OF THE PARAMETERS OF
SOME DISTRIBUTIONS FROM THE
ABO ALEXPONENTIAL FAMILY:
CLASSICAL,BAYESIAN ESTIMATES,AND
AGAGG,NASSER
ESTIMATES BASED ON HAZARD RATES
AMIN
NASSER AMIN ABO AL-AGAGG
BIOCHEMICAL STUDIES ON RED BLOOD
CELLS HEMOGLOBIN
STUDY OF SOME MODERN CLASSES OF
CO HOMOLOGY THEORY OF ALGEBRA

In the present thesis selected compounds of pharmaceutical interest are studied in
order to provide stereochemical information for futher synthesis. the compounds were
chosen in chose cooperation with pharmaceutical scientists from Bonn University and
Cairo : 1984 . from the National Reserch Center in Cairo.

MAHMOUD,NAGWA
M.ELSAWI
NAGWA M.ELSAWI MAHMOUD
EL-DEAN,ALAA
HASSAN NOUR
ALAA HASSAN NOUR EL-DEAN،

 محمد أحمد إبراهٌم،نعٌنع
.على

، محمد أحمد إبراهٌم على نعٌنع

THE CHIEF AIM OF THIS THESIS TO STUDY THE ESTIMATION OF THE
PARAMETERS OF THE LOMAX,WEIBULL AND THE GOMPERTZ DISTRIBUTIONS
1995 WITH APPLICATIONS TO RELIABILITY PROBLEMS.
the present work was conducted inorder to detect some important aspects about red
SOHA
blood cell haemoglobin.these aspects are benificial for both academic authers and
G
1987 clinicans.
ASWA
the groups: simplicial,cyclic,reflexive and dihedral cohmology of certain classes of
N:
2000 . operator algebra are studied.
CAIRO
:

:  قنا2000 .

حٌث اتاحت للطالب دراسة فرعٌن من فروع،تعالج هذة الدراسة إنتاج محاصٌل الخضر وتسوٌقها فى اقلٌم القاهرة الكبرى
 تهدؾ دراسة إنتاج محاصٌل. وهما مرتبطان ببعضهما كل االرتباط،والتسوٌق، الجؽرافٌة اإلقتصادٌة وهما جؽرافٌا اإلنتاج
والعوامل المإثرة،الخضر فى حقل المكشوؾ بإقلٌم القاهرة الى تحلٌل نمط التوزٌع الجؽرافى للمساحات المزروعة بالخضر
وكذلك تحدٌد مناطق زراعتها باالضافة الى تحدٌد أقلٌم المحاصٌل،فى هذا التوزٌع ودورها فى اتساع المساحة المحصولٌة
.المسوقة فى أكبر سوق جملة لتجارة الخضر والفاكهة فى مصر ومعروفة أماكن تورٌدها وكذلك موسمٌة تسوٌق اإلنتاج

2626

2627

9495546

9495550

ASYMPTOTIC DISTRIBUTION OF
ARTIFICIAL ORDER STATISTICS AND
STATISTICS AND RECORDS FROM
ARTIFICIAL ORDERED SAMPLES:

/ المنطق وعبلقتة بالفقه عند االشاعرة

mahmoud,eman abo
el-hassan

eman abo el-hassan mahmoud:
تعتبر هذة الرسالة محاولة جادة لمعالجة موضوع العبلقة بٌن المنطق والفقة عند األشاعرة ومعالجة شاملة نحاول من خبللها
وٌهدؾ الباحث من هذا البحث اثبات أن المنطق اذا كان قد أعتبر عند الٌونان.الكشؾ عن أبعاد وجوانب هذة المشكلة
وفبلسفة اإلسبلم مدخبلً ضرورٌاًلدراسة الفلسفة فانة كان عند فقهاء ومتكلمى األشاعرة ركٌزة هامة من الركابز التى تعتمد
.علٌها بحوثهم الدٌنٌة والكبلمٌة

. محمود محمد على،محمد
،  محمود محمد على محمد:  سوهاج1995 .
ABDEL
ATY,MAHMOU
MOHAMMED
MAHMOU MOHAMMED AHMED SOHA
THE SCOPE OF THIS THESIS IS INTREACATION OF AN ATOM (OR MOR( WITH A
AHMED
ABDEL ATY
G:
1999 FINITE NUMBER OF ENERGY LEVELS WITH LIGHT

2628

9495597

2629

9495637

2630

9495685

INTREACATION OF AN ATOM (OR MOR(
WITH A FINITE NUMBER OF ENERGY
LEVELS WITH LIGHT
studies on the biology and the chemical
defense of some marine invertebrates,red sea
egypt
preparationand study of the physical
properties of some A B C AND A B C 2
SEMICONDUCTOR COMPOUNDS

2631

9495691

Therrapeutic efficacy of anticoccidial drugs/

9495722

ECOLOGICAL AND BEHAVIOURAL STUDIES
ON SOME SPECIES OF ORDER ODONATA
IN QENA GOVERNORATE(EGYPT( AND
MOHAMED,EBRAHE
NORTHWESTERN,GERMANY
M ESA ESA
EBRAHEM ESA ESA MOHAMED

2632

2633

9495738

2634

9495748

Studies on pseudomonas infection in
freshwater fish(tilapia niloticus)/
STUDIES ON SOME THEIR ROLE IN
BIODEGRADATION OF PETROLEUM
POLLUTION

9495778

GEOCHEMICAL EXPLORATION FOR THE
GOLD IN HAIMUR AREA,WADI
ALLAQI,SOUTH EASTERN DESRT,EGYPT

2635

Astudy on the toxicity of fungus contaminated
poultry feedingstuffs and methods of
prevention/
some trece elements in tissues of animals
slaughtered in assiut province/

2636

9495783

2637

9495798

2638

9495814

2639

9495834

2640

9495852

2641

9495967

2642

9495972

Physicochemical studies on some sulfa-A
drugs and their metal complexes /
ASMPTOTIC DISTRIBUTION OF ARTIFICIAL
ORDER STATISTICS AND RECORDS FROM
ARTIFICIAL ORDERED SAMPLES:

2643

9495986

phytochemical studies of some plants

2644

9495998

2645

9496014

Synthesis of some new spiro and fused
heterocyclic systems /
SYNTHESIS OF SOME CONDENSED
HETEROCYCLIC SYSTEMS CONTAINING
TRIFLUOROMETHYL GROUP

9496073

THE MOLECULAR DESIGN AND OPTICAL
CHARACTERISATION OF SOME NOVEL
CONDENSED AND BRIDGE HEAD
HETEROCYCLIC QUINON DYES

2646

STUDIES ON SOME PARASITES IN SOME
WILD BIRDS IN QENA GOVERNORATE
COMPARATIVE STUDIES OF
GEOLOGY,MINIRALOGY,AND
GEOCHEMISTRY OF SOME U
MINERALIZATION IN THE EASTERN
DESERT,EGYPT
Experimental arteerial and venous
catheterization in dogs and its possible
comlicattions/

mostafa,alaa youssry
fahmy
alaa youssry fahmy moustafa

egypt:

the scope of this thesis isstudies on the biology and the chemical defense of some
2005 marine invertebrates,red sea egypt

MOBARK,MOSTAFA ,MOSTAFA MAHMOUD AHMED
MAHMOUD AHMED MOBARAK

THE SCOPE OF THIS THESIS IS preparationand study of the physical properties of
QENA: 1997 . some A B C AND A B C 2 SEMICONDUCTOR COMPOUNDS
Examination of 15 broiler chicken flocks of different breeds at 3-10weeks of age
suspected to be infected with coccidiosis,revealed that cecal coccidiosis was the more
1992 . prevalent type as 11out of 15flocks(73.3%)were positive to eimeria tenella infection.

Mahareek,raafat m

QENA,
EGYP
T:

THE SCOPE OF THIS THEIS IS ECOLOGICAL AND BEHAVIOURAL STUDIES ON
SOME SPECIES OF ORDER ODONATA IN QENA GOVERNORATE(EGYPT( AND
2004 NORTHWESTERN,GERMANY
The clinical alterations were characterized by heamorrhagic patches distributed on
both lateral sides of the body,abdomen and fins,cloudiness of the eye,detachment of
1992 . the scales from different parts of the body,ascitis and darkness of the skin with fin rot.

Ahmed,emad salah.
YASSIN,IBRAHIM
MOHAMED

YASSIN IBRAHIM MOHAMMED

DARWWISH
,MOHAMMED
ABDALLAH GAD

MOHAMED ABDALLAH GAD

SOHA
G,EGY
PT:
ASWA
N
EGYP
T:

THE SCOPE OF THIS THESIS IS STUDIES ON SOME THEIR ROLE IN
1997 BIODEGRADATION OF PETROLEUM POLLUTION

THE SCOPE OF THIS THESIS IS GEOCHEMICAL EXPLORATION FOR THE GOLD
2004 IN HAIMUR AREA,WADI ALLAQI,SOUTH EASTERN DESRT,EGYPT
The aim of this study was to investigate and evalute the presence of aflatoxigenic
fungi in poultry rations and ingredients to provide additional documentation of aflaxtox
icosis in poultry and the place on record the observations found during their growing
1989 . period.
the role of age of some investigated animals and sources of environmental
1993 contamination by such estimated trace elements were also discussed.

Ahmed,abd el basset
nasr sayed.
Boulis,Wagih
Anwour.
ABDEL LATIF,
MOHY EL DIN ZIN
MOHY EL DIN ZIN
ABDIED
ABDIEDABDEL LATIF

QENA,
EGYP
T

RHE SCOPE OF THISTHESIS IS STUDIES ON SOME PARASITES IN SOME WILD
2004 BIRDS IN QENA GOVERNORATE

ABDEL ATY
,MOHAMMED EL
MOHAMMED EL NWAR
NWAR MOHAMMED MOHAMMED ABDEL ATY

ASWA
N,EGY
PT:

THE SCOPE OF THIS THESIS IS COMPARATIVE STUDIES OF
GEOLOGY,MINIRALOGY,AND GEOCHEMISTRY OF SOME U MINERALIZATION IN
1998 THE EASTERN DESERT,EGYPT

EIssa,mohammed
mouustafa aly.
Farghali, Othman
Abd El-Mooti.

Othman Abd El-Mooti Farghali ،

mahamoud,eman
abo el-hassan

eman abo el-hassan mahmoud:

1989 . In this study 4 main types of catheters were used as permanent cannulae.
The present work represents a study of the acid-base equilibria and chelating
Aswan
behaviour of some sulfa-drugs [sulfamethazine(SMZ),(sulfathiazole(STZ),and
:
1996 . tolbutamide(TA)];usingspectrophometric,potentiometricand voltammetric methods.
in this thesis we studied some properties of the artifcial order staitics which are similar
ASWA
to those of the ordinary order statistics,such as the markovian property and asymptotic
N:
2003 . distribution of the extreme artificial order statistics.

mohamed,abo-el
hamd hassan

abo-el hamd hassan,mohamed

aswan
,egypt:

Mohamed, Eman
Abd-Alla Ahmed.
mahmoud,ahmed
khodary

2002 the scope of this thesis is phytochemical studies of some plants
The work presented in this thesis deals with the synthesis of some new spiro and
fused heterocyclic systems.
Spiro heterocyclic system was synthesized staring from a heterocyclic Ketene S,SSohag
Eman Abd-Alla Ahmed Mohamed , :
1999 . acetals 1or19or isatin.
the work included in this thesis involved the syntesis of trifluoromethylheterocyclic
SOHA
system containing s-triazole and 1,3,4 thiadiazole moieties with evaluation of their
ahmed khodary mahmoud
G:
1994 . biological activity.
AIME OF THE WORK:

gomaa,naha mobaruk maha mobaruk gomaa

the synthesised dyes under investigation might be used in various probable
applications.thus,zero methine APO cyanine type might be of biological interest,used
ASWA
N. :
2001 . as light photographic sensitizers,as an acid-base indicators in protometric titration.
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SPECIES OF COMPOSITAE ‖SUBFAMILY
CICHORIOIDEAE‖AND ITS YAXONOMIC
SIGNIFICANCE
THE USE OF SOYA BEAN MEAL AS
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FOMULUTIANS IN POULTRY FEEDING/

9496334
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CMEICAL AND SYNTHESIS STUDIES ON
SOME PYRAZOLES AND TRIAZOLES AS
HETROCYCLIC COMPOUNDS
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Geological,Mineralogical and Geochemical
studieson the neogene and quaternary Nile
Basin Deposits,Qena-Assiut Stretch,Egypt /
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9496255
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9496263
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2656

9496499

2657

9496517

2658

9496526

2659

9496584

change in maillard reaction and lipid oxidation
produts in stored fish
STUDIES ON THE DIFFERENT
MICROLOGANISMS CAUSING MASTITS IN
CATTLE IN ASSIUT GOVERNORATE/
STUDIES ON HELMINTH PARASITES AND
NAMATODES INFECTING BATS IN UPPER
EGYPT
STUDIES ON EMBRYO TRANSFEZE IN
CATTLE WITH SPECIAL REFERNCE TO
THE EFFECT OF DIFFERENT FILTRATION
SYSTEMS ON THE SUCCES RATE/
cOF ABU SWAYEL AREA ,WITH EMPHASIS
ON THE GRANITIC AND VOLCANIC
ROCKS,SOUTH EASTERN DESERT,EGYPT
Some problems of flow of viscous fluids in a
porous medium /

ATTIA ,AHMED
MAHMOUD.
SAID ,AHMED
KMALA EL DIEN
OSMAN MAHMOUD

RESULTS OF THE PRESENT STUDY INDICATED THAT THE INCIDENCE OF
1990 CLINICAL AND SUBCLINICAL MASTITS IN DAIRY COWS.
QENA,
AHMED KMALA EL DIEN OSMAN EGYP
MAHMOUD SAID
T:

SHUAIP ,HASSAN
KAMEL MOHAMED.

EL SAIED,ADEL
ABDEL FAHEEM
MAHAMED ,
MAHAMED EZAAT
RADUAN.
ABOU EL
HASSAN,EMAN
ABDEL RADY

Omer, Adly AbdelAziz Mohamed.
hebash,kaousar abd
el halim mohamed
hebash

THREE APPLIED EXPERIMENTS WERE CONDUCTED TO STUDY THE EXENT TO
1992 WHICH THE BIRDS ARE IN NEED FOR ANIMAL PROTEIN.
ASWA
N
,EGYP
ADEL ABDEL FAHEEM EL SAIED T

EMAN ABDEL RADY ABO EL
HASSAN

department of Geology ,
kaousar abd el halim mohamed
hebash،

khalaf nour abd elwahed ammar،

THE SCOPE OF THIS THESIS IS CMEICAL AND SYNTHESIS STUDIES ON SOME
2000 PYRAZOLES AND TRIAZOLES AS HETROCYCLIC COMPOUNDS
The Nile basin come into existence as a result of the different geological and tectonic
events affecting the northeastern Africa throughout Cenozoic times.During the
Cenozoic,Egypt was drained by at least three different major drainage systems and
Sohag
the modern Nile is a chimera made up of the surviving of these older
:
1996 . systems(Issawi&Mc Cauley,1992.
the objective study of the presnt work,is monit-oring the effect of ice freezing storage
banha: 1986 . of fish for six montgs.
THE DIFFERENT MICROOGANISMS CAUSING MASTITS AMONG DAIRY COWS IN
ASSIUT GOVERNOMENTAL DAIRY FARMS WERE INVESTIGATED THROUGHT
1989 THE BACTERIOLOGICAL EXAMINATION OF 263 MILK SAMPLES.
the aim of the present work is to selsct some bats in qena province to study the
helminth fauna with special reference to:
1-their taxonomic position.
QENA: 2001 . 2-seasonal distribution and incidence of these helminthic infections.

THE PRESENT STUDY AIMED FOR THE APPLICATION OF NON SURGICAL
1991 EMBRYO TRANSFER TECHNIQUE IN 4 BREEDS OF GERMAN.

ADEL RAMADAN MOHAMED
Ramadan Abd-Allah Mohamed ،

ABDEL
WAHAB,AHMED
MOHANED

MOHAMED AHMED ABDEL
WAHAB

Abd ElLah,Ahmed
Hamed

Ahmed Hamed Abd ElLah ،
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BIODIVERSITY OF FUNGI IN SUBTROPICAL
MANGROVES
on prediction intervals using a subset of the
order Statistics of a sample from an
Exponential Model/
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9496816

host-parasite relationships in some freshwater
molluscan species in sohag governorate

HASSAN,AMAAL
AMAAL HASSAN MOHAMED
HASSAN MOHAMED HASSAMS
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9496935

EFFECT OF INTERCALATION OF AG ON
THE EXPENSE OF CU ON THE
SUPERCONDUCTING PROPERTIES OF
BSCCO DOPED PB COMPOUNDS.

ali,eslam mohamed
mohamed ibrahim el- eslam mohamed mohamed
sheikh
ibrahim el-sheikh ali
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9497063

2666

9497077
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9501693

Electrodeposition of some copper alloys and
investigation of their properties /
DIELECTRIC MEASUREMENTS AND IRSPECTROSCOPY OF[( PB1-1.5x LAx)(TI1-y
Mny)O3] FERROELECTRIC CERAMICS
Light and electron microscopic studies of
some coccidian parasites infecting reptiles in
Qena province /
solution of some problems in micronocs of
elastic media

9501706

Geologic,petrographic and Geochemical
studies of uraniferous granitoids in El Garra-el
Gidami area,central Eastern Desert,Egypt
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ASWA
N.EGY
PT:

MOGAHED ,GABER
AHMED.

MOHAMED,ADEL
RAMADAN
Mohamed,Ramadan
Abd-Allah.

Montaser ,Atiat
Ahmed.
Atiat Ahmed Montaser ,
HAMADA,ENSHERA
H MOHAMED SAAD ENSHERAH MOHAMED SAAD
EL-DIN
EL-DIN HAMADA
Hussein, AbdelNasser Ahmed.
ahmed,said
mohamed

Mahmoud,Falham
Oraby

THE SCOPE OF THIS THESIS IS EXTENSION TO MATCHING OF ORDER STATICS
2002 WITH INTERVALS
ATOTAL NUMBER OF 160 EGYPTAIN BALADY SHEEP, 3-5 YEARS AGE OF BOTH
1992 SEXES WERE INCLUDED IN THIS STUDY.

ABDEL AAL ,BAHY
GALAL.

ammar,khalaf nour
abd el-wahed

THE SCOPE OF THIS THESIS IS PALYNOLOGICAL STUDIES ON EGYPTION
SPECIES OF COMPOSITAE ‖SUBFAMILY CICHORIOIDEAE‖AND ITS YAXONOMIC
2003 SIGNIFICANCE

Abdel-Nasser Ahmed Hussein ,
said mohamed ahmed

Falham Oraby Mahmoud ،

THE SCOPE OF THIS THESIS IS GEOLOGY OF ABU SWAYEL AREA ,WITH
EMPHASIS ON THE GRANITIC AND VOLCANIC ROCKS,SOUTH EASTERN
1999 DESERT,EGYPT
OUR AIM IN THIS THESIS,IS TO STUDY SOME PROBLEMS OF FLOW AND HEAT
Qena : 1995 . TRANSFER IN POROUS MEDIUM .
SOHA
G
EGYP
THE SCOPE OF THIS THESIS IS BIODIVERSITY OF FUNGI IN SUBTROPICAL
T:
2000 MANGROVES
ASWA
N:

Sohag
THE SCOPE OF THIS THEIS IS ON PREDICATION INTERVALS USING A SUBSET
:
1993 . OF ORDER STATISTICAL OF A SAMPLE AN EXPONENTIL MODEL
the present work aims to study:
1-the abundance and distribution of some of the common snails at sohag province
2-the cercariae that parasitized in each snail and ordering them in thier taxonomic
position.
sohag
2003 3-the histopathological changes that larval stages cause for thier host snail.
AIME OF THE PRESENT WORK:
SIENCE THE PAIRING MECHANISM OF THE CARRIERS IN THE CUO2 PLANES IS
RESPONSIBLE FOR THE HIGH TEMPERATURE SUPERCONDUCTIVITY IN ALL
THE CUPRATE OXIDE CERAMICS,IT IS OF INTEREST TO ALTER THE
ELECTRONIC STRUCTURE OF THE CUO2 PLANES BY DOPING ATOMS AND TO
SOHA
G:
2002 . STUDY THE CORRESPONDING CHANGES IN THE PHYSICAL PROPERTIES.
The main aim of this dissertation ,which consists of three chapters,is to throw the light
Aswan
on the electrodeposition,characterization and properties of some binary and ternary
:
2004 . copper based alloys.
lead titanate has been extensively used in ceramics as an end member of slid solution
1995 systems that have important technologicalapplications.
Investigating field populations of lizards from Qena,out of the 161lizards 67(24%)
were naturally infected with blod coccidia.The highest infection rate was found in
Qena : 2004 . Gekkonidae(78.5%)and the lowest in Scincidae(16.5%).
The aim of this thesis,which consists of five chapters,is to study some problems in
aswan
1995 mechanics of elastic media.
This thesis characterizes and describes El Garra-El Gidami uraniferous granitoids.
qena

Qena : 1999 .
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Geologic,petrographic and Geochemical
studies of uraniferous granitoids in El Garra-el
Gidami area,central Eastern Desert,Egypt

Mahmoud,Falham
Oraby
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characterization of catalytic aluminas from
industrial raw materials /

El-Katatni, Ezzat Abd- Ezzat Abd-Rahman El-Said ElRahman El-Said.
Katatni ,

el-dessoki,ashraf
fathi abdel-hamid
Said,Adel ElDenglawey.
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ahmed mohamed
Ahmed,Khaled
Mohamed Hassan.
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MAHMOUD
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Astudy of electrical,optical and structural
properties of As-Se-Ti thin films /
radiation dosimetry by solid state nuclear track
detectors(SSNTDs)
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The mechanism of neuroaxial calcitonin
analgesia /
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2687
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2688
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9504379

SYNTHESIS AND STUDIES ON SOME
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
On some of the Transport Properties of
Lanthanum based Superconducting
Compounds /
CONCENTRATION OF LANTHANIDES AND
ACTINIDES PRESENT IN SIBAIYA
PHOSPHATE ORES ,THEIR SEPARATION
AND DETERMINATION /

Falham Oraby Mahmoud ،

ElGarra-El Gidamipluton is an elliptical pluton,covering an area about 75km2 and
intruded into amphibolite,gneissose granite and syntectonic granitoids with sharp
Qena : 1999 . contacts.
Various samples of alumina (AL2O3)WERE OBTAINED BY 600C calcination of
alumina hydrates(AL2O3xH2O)RECOVERED BY PRECIPITATION,USING
DIFFERENT METHODS,FROM CAUSTIC EXTRACTS OF SODIUM ALUMINIUATE
SOLUTIONS OF TWO RAW MATERIALS:(A)IMPORTED BAUXITE,AND (B)LOCAL
Qena : 1998 . ALUMINIUM DROSS TAILINGS(ADT)PRODUCED IN EGYPTALUM COMPANY.

ashraf fathi abdel-hamid el-dessoki qena
Adel El-Denglawey Said ،

2002

Qena : 2005 .

asem ahmed mohamed abdel-naby egypt، 1987 .
Sohag
Khaled Mohamed Hassan Ahmed ، :
2002 .

ISMAIL MOHAMED MAHMOUD
ABDEL GHANI

el-kanzi,nadia ali
ahmed

el-kanzi,nadia ali ahmed:

Shaban,Hamdy
Tawfik.

Department of Physiss,Faculty of
Science,South Valley University

TAIE, KHALED
MOHAMED
MOHAMED.

KHALED MOHAMED MOHAMED
TAIE ,

the aim of this thesis is to discuss the view of washington irving (1783-1859)of the
different elements of the american experience of being involved in acertain
establishment,being alienated from it,then coming back wiser,sadder,and more mature.
The present work is devoted to investigate the structural,optical and electrical
transport properties of As20Se80-xTix(X=5,10.15,20,25,30and35at%).
the aim of this thesis is to get new applications to the method of scintillartor etch-pit for
thermal and fast neutron dosimetry.
Although calcitonin is not one of the proper analgesics,it is considered among the
possible non-opioid endogenous peptides with analgesic properites that candidate it
for clinical use in the treatment of postoperative pain.

SOHA
G,EGY
OT:

THE SCOPE OF THIS THES IS GEOLOGY PETROLOGY RADIOACTIVETY OF
2000 GABAL EL URF AREA CENTRAL ESTERT,EGYPT
quinoline derivatives are widely used as fungicidals and antibacterial agents.thus in
ASWA
this work we synthesised newly compounds related to quinone which we expect to
N،
2003 have biological activities.
Despite of the intensive efforts which have been done ,both experimentally and
theoreically,still the subject of high-Tsuperconductors very embarrassing.When the
Qena : 1995 . work on cuprates is decided ,the problem becomes more complicated.

THE SCOPE OF THIS THESIS IS CONCENTRATION OF LANTHANIDES AND
ASWA
ACTINIDES PRESENT IN SIBAIYA PHOSPHATE ORES ,THEIR SEPARATION AND
N:
2001 . DETERMINATION
the above mentioned review shows clearly the startigraphy and geogys of the syn-rift
sedimentology of syn-rift miocene sediments
hasan,abd allah
miocene sediments exposed along the gulf of suez region has been amatter of some
of sidri-feiran area,southwestern sinai,egypt.
mohamed
Abd allah mohamed hasan
sohag
2002 controversy.
-التطور العمرانى لعواصم مصر اإلسبلمٌة
تتناول الرسالة موضوع التطور العمرانى لعواصم مصر اإلسبلمٌة وهى الفسطاط والعسكر والقطابع وذلك حتى نهاٌة
/حتى نهاٌة العصر الفاطمى-القطابع.العسكر. الفسطاط.  محمود حامد أحمد، الحسٌنى
،  محمود حامد أحمد الحسٌنى:  القاهرة1987 .
.العصر الفاطمى
STUDIES ON USING GENETIC
ALGORITHMS FOR SOLVING OPTIMAL
THE SCOPE OF THIS THESIS IS STUDIES ON USING GENETIC ALGORITHMS
COMPUTER NETWORKS DESIGN
HASSAN,MOATAMA
ASWA
FOR SOLVING OPTIMAL COMPUTER NETWORKS DESIGN PROBLEMS WITH
PROBLEMS WITH FUZZY GOALS
D REFAAT
MOATAMAD REFAAT HASSAN
N:
2006 FUZZY GOALS
SYNTHESIS OF SOME HETEROCYCLIC
IBRAHIM,RAWIA
THE SCOPE OF THIS THESIS IS SYNTHESIS OF SOME HETEROCYCLIC
COMPOUNDS AS ANTIMICROBIAL AGENTS RAGAB
RAWIA RAGAB IBRAHIM
QENA:
2005 COMPOUNDS AS ANTIMICROBIAL AGENTS
Asum of 320 random samples of milk and some milk products 120 samples raw
Incidence of pseudomonas aeruginosa in milk Ahmed,eman
milk,60 samples kareish cheese,and 50 samples each of damietta cheese and ice
and some milk products/
korashy.
1992 . cream and 40 cooking butter were collected from different sources in assiut city.
SOUT
H
VALLE
Y
UNIVE
هذا التطور ٌعتبر نتاجا لزٌادة وتنوع المجاالت.لقد تطور الطبلء الكهربى فى االونة االخٌرة من مجرد فن الى علم حقٌقى
STUDIES ON THE ELECTROCHEMICAL
MATTER,EMAD ABD
RSITY
التى ٌطبق فٌها هذا الجزء من العلوم التطبٌقٌة لذلك كان الهدؾ الربٌسى من هذه الرسالة هو القٌام بدراسة مٌكانٌكٌة الترسٌب
BEHAVIOR OF Zn-Ni-Co-Alloy IN Different
EL-MWLA ABD EL- EMAD ABD EL-MWLA ABD EL,QENA
كوبلت الثبلثٌة فى حمامات الكبرٌتات التى امكن من خبللها التحكم فى انتاج سبابك متناسقة-نٌكل-الكهربى لسبٌكة الزنك
Media /
AAL
AAL MATTER ,
:
2007 .
.التوزٌع ذات حبٌبات ادق وبرٌق اعلى
Monitoring of some environmental pollutants in
the vicinity of the egyptian ferroalloys
Hammad,seddik
The early discovering of the poisoning induced by metals and subclinical cases are
company,edfu/
kheyamy.
2005 . most important.
selenium, vitamin A and E in dry and mastitic
lactating cows and buffaloes/
Awad,Nehal Makram.
1998 this study revealed that mastitic cows have normal temperature except in acute forms .
in this study comparison between smears and cultural characteristics as a traditional
application of polymerase chain reaction for
Mansy,Mariam
methods used in diagnosis of mycobacterium bovis and the polymerase chain reaction
detection of mycobacteria in clinical samples/ Fouad.
1998 (PCR) as a recent method were used in diagnosis.
تتناول هذة الرسالة دراسة تاثر افراد وجماعات مجتمع البحث بعملٌة االنتشار الثقافى المتمثلة فى ثقافة السابحٌن االجانب
وامتزاجها بالثقافة المحلٌة مما ٌإثر فى نمو االتجاهات والمعتقدات لدى جماعات مجتمع البحث حتى تصبح طرٌقة حٌاتهم فى
 وتنتمى هذة الدراسة الى علم االجتماع العام كما تنتمى الى علم اجتماع النمو حٌث تدرس السٌاحة والتنمٌة.المجتمع
: السٌاحة والتنمٌة اإلجتماعٌة
. محمد نجدى سٌد،أحمد
، محمد نجدى سٌد أحمد
:  قنا1996 .
.االجتماعٌة

Microbiolgical quality of market fermented
milks in assiut city.
Evaluation of biogenic amines in some dairy
products.

El,bessery,mohamme
d mohammed abd el
rhman.
Faculty of vetrinary veet.
Ahmed,mohammed
sayed.
Fac.vet,med,

Assiut
univer
sity.
2001 .
Assiut
univ: 1998 .

One handred and fifty samples of fermented milks(yoghurtmlaben rayeb and
kishk)were collected at random.
Atotal of 100random samples of hard chees,domiati cheese,youghurt and cooking
butter(25)were collected from different supermarkets.

2690

9504405

some factors affecting the longevity honeybee
workers (apis mellifera l.apidae,hyneoptera)in
zagazig district

el-shakaa,saad
mohamed aly

saad mohamed aly el-shakaa

cairo

the present work was carried out in the apiary of the faculty of agriculture,zagazing
university to datermine the effect of certain factors on honey bee worker longevity apis
mellifera l,and to appr-oach certain physiological characteristics during developmental
1985 stages.
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9504698
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Assiut
Sallam,nancy
univer
This study was performed toevaluate polymerase chain reaction for rapid diagnosis of
mohamed mohamed. Nancy mohamed mohamed sallam, sity:
1998 . pulmonary tuberculosis.
farghaly, ahlam abo
el hameed.
ahlam abo el hameed farghaly
assiut
1989 in order to study the epidemiology of infectious bursal disease in egypt.
وجمع أشعاره المتناثرة هنا وهناك من المظان،تعد هذة الرسالة اول محاولة لتحقٌق شعر أبى الحسٌن الجزار المخطوط
 ولقد ابرزت الرسالة بعض الصور الطرٌفة المبتكرة التى.ودراستها دراسة أسلوبٌة نقدٌة،المختلفة المخطوطة والمطبوعة
وكل،وٌتناول البحث مدى استفادة الشاعر من التشخٌص كؤداة فى تشكٌل الصورة األستعارٌة. حقق بها الشاعر مسحة جمالٌة
: )ه679-601( شعر ابى الحسٌن الجزار المصرى. أحمد عبد المجٌد محمد،خلٌفة
، أحمد عبد المجٌد محمد خلٌفة
:  قنا1996 .
.تنوعاتها مادٌة ومعنوٌة
the main aim of this disseration,which consists of seven chapters is to study numerical
NUMERICAL SOLUTIONS FOR SOME
solutions for some problems of heat and mass transfer over different shape surfaces
PROBLEMS OF HEAT AND MASS IN
abdou,mohammed
mohammed modather mohammed ASWA
in the boundary layer of micropolar fluid. in the following ,abrief discussion of the
MICROPOLAR BOUNDARY LAYERS
modather mohammed abdou
N،
2005 . chapters is given.
تناولت الرسالة قبٌلة الكٌكوٌو فى كٌنٌا فى دراسة تارٌخٌة متكاملة فعلى الرؼم من ان بكٌنٌا العدٌد من القبابل اإل أن أهم هذة
 محمد نصر الدٌن،عثمان
القبابل بل أهمهم جمٌعاًهى قبٌلة الكٌكوٌو التى تعتبر من أهم وأضخم قبابلها بل أكثرها أهمٌة إذ ٌشكل الكٌكوٌو حوالى
: الكٌكوٌو فى كٌنٌا
.محمد إبراهٌم
،  محمد نصر الدٌن محمد إبراهٌم عثمان:  القاهرة2003 .
.من سكان كٌنٌا ولذا فهى اقرب من الشعب الى القبٌلة%20 ملٌون نسمة بما ٌعادل2
 من خبلل التالىتدعٌم السٌطرة1879-1805 تتناول الرسالة موضوع نشاط مصر التجارى فى البحر األحمر وذلك من عام
واٌضاًمن خبلل حركة،وكذلك مشروعات الدولة لتنمٌة تجارة مصر فى البحر األحمر،المصرٌة على سواحل البحر األحمر
/ 1879-1805 نشاط مصر التجارى فى البحر األحمر
. زٌنب عمر محمود،حسٌن
،  زٌنب عمر محمود حسٌن:  القاهرة1993 .
...التبادل التجارى بٌن مصر وموانى البحر األحمر
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Comparative studies for diagnosis of
mycobacterial infections.
some immunobiological studies on gumboro
disease virus in chickens and turkeys.

الشخصٌة الٌهودٌة واإلسرابٌلٌة فى القصة العبرٌة القصٌرة منذ
/ 1973
some factors effecting results of biochemical
parameters in blood serum of sheep
Evaluation of liver function tests in liver
disorders in cattle and buffaloes/
sero-epidemiological study on toxoplasmosis
and qfever in cases of repeated pregnancy
wastage in women/
Meat and meat products/
Clinicopathological studies on the renal
affections in rabbits/

THERE IS AN EXTENSIVE LITERATURE DEALING WITH VARIOUS ASPECTS OF
THE GEOLOGY OF THE OF THE PALEOCENE AND LOWER EOCENE ROCKS OF
EGYPT:STRUCTUREAL,SEDIMENTOLOGICAL,LITOSTRATIGRAPHICAL,BIOSTRAT
Atef abd el-hamied a.a
1996 IGRAPHICAL,AND MICRO-AND MACROPALEONTOLOGICAL.
والتعرؾ على العوامل المإثرة، تهدؾ هذة الرسالة الى دراسة خصابصالظروؾ المناخٌة وتحلٌلها على السواحل المصرٌة
سراء على المستوى الشهرى او الفصلى او، والتعرؾ على المناطق االكثرراحة من الناحٌة المناخٌة واوقاتها.فى ذلك
. محمد توفٌق محمد،إبراهٌم
،  محمد توفٌق محمد إبراهٌم:  سوهاج2004 .
.السنوى
OMER , AHMED
assiut
MOHAMMED ABOAHMED MOHAMMED ABO-BAKR univer
نظرا للتطبٌقات الواسعة للبٌرومللٌك ثنابً فً شتً المجاالت مما شجعنا للتحضٌر مشتقات جدٌدة ؼٌر متجانسة الحلقة ةمثل
BAKR
OMER ,
sity :
2006 .
. الثنابً بٌرول والثنابً بٌرازٌن
This study is constructed to throw the light upon the helminth parasites which infect
the reptikian hosts under investigation.This study dealt with four species of
hosts,three species from lizards MABUYA QUINQUETAENIATA,UROMASTYX
AMER,OMAR
SOHA
AEGYPTIUS and ACANTHOACTYLUS Boskianus and one species from snakes
SAYED OMAR
OMAR SAYED OMAR AMER
G
2004 NATRIX TESSELLATA
انطبلقاًمن أن،م1973 تتناول الرسالة الحدٌث عن الشخصٌة الٌهودٌة والشخصٌة اإلسرابلٌة فى القصة العبرٌة القصٌرة منذ
فنجد أن الشخصٌة فى القصة القصٌرة تكون مرتكزة على، القصة القصٌرة تعد نوعا ً ادبٌا ً من النثر ولكن فى نطاق مختصر
 لدراسة1973 حدٌث معٌن ولذا فهى أكثر األشكال األدبٌة التى تجذب االنتباه وقد وقع االختٌار على الفترة من عام
.  سلمى عبد المنعم، محمد
،  سلمى عبد المنعم محمد:  سوهاج2002 .
.الشخصٌة الٌهودٌة واالسرابٌلٌة فى القصة القصٌرة
atotal number ,180 egyptain female balady sheep constituted the material of this
sahar ahmed abou
investigation. animal were belonged to the governmental farm of el-hawatka,assiuy
wlwafa
1998 governorate.
Abd Ellah,Mahmoud
Emaciation,wekness and reduce productive and reproductive performance are the
Rushdi.
1998 . most predpminant clinical sings in cattle and buffaloes with severe liver affections.
elatter,atef abd elhamied a.a

SOHA
G

Ahmed,Sylvia
Osama Ibrahim.
Ismail,Hesham Adel
Moez Ahmed.
Abd el razek,ibrahim
ahmed fouad.

to study the role of zoonotic diseases in the occurrence of repeated pregnancy
1998 wastage in women .
A total of 125 meat and meat products samples were collected from slaughter house,
1998 . butcher‘s shop and supermarkets in assiut city.
Total of 500 rabbits either slaughtered 440 rabbits or dead 60 rabbits were used for
1992 . the present study.
ADDITIONALLY BACTERIAL EXAMINATION OF URINE SEDIMENT AS WELL AS
KIDNEY FUNCTION TEST ADD INFORMATION THAT MAY CONFIRM THE
1998 DIAGNOSIS OF URINARY TRACT DISEASES.
تهدؾ هذة الرسالة الى بحث أثر كل من نمط االتصال لدى الطبلب وعلى االخص طلبة كلٌات التربٌة الذٌن سٌتولون
: القاهرة1985 .
.مسبولٌة التعلٌم فى المدارس

Clinical and laboratory invesigations of urinary
tract disorders in fattening calves/
Osman,fathy ahmed.
أثر كل من نمط االتصال وحجم الجماعة على تفاعل أعضاء
/الجماعات الصؽٌرة من طبلب الجامعة فى مواقؾ اتخاذ القرار
. سٌؾ الدٌن ٌوسؾ,عبدون
سٌؾ الدٌن ٌوسؾ عبدون
N-PHENYL
SULPHONYLOXYQUINOLINIMIDE IN THE
assiut
SYNTHESIS OF NEW HETEROCYCLIC
WASEF , TALAAT
univer
COMPOUNDS /
SHAKER
TALAAT SHAKER WASEF ,
sity :
2006 .
عابدٌن السٌد عبد,عبد الحلٌم
/النزعة العقلٌة عند فخر الدٌن الرازى فى العلوم الدٌنٌة
.البله
 عابدٌن السٌد عبد البله عبد الحلٌم: سوهاج1995
العوامل المإثرة فى إخراج العدد األسبوعى للصحؾ العربٌة
: الٌومٌة
Radiographical studies on the developmental
of teeth in camels.
Surgical anatomical studies on the fibrous
tunic of the eyeball in some domestic animals/
SADSAK

 مجدى محمد عبد،الداؼر
.الجواد عبد الفتاح
El khabery,ahmed
hamed ahmed
Zaky,Khalid Hamdy.
ASAS

، مجدى محمد عبد الجواد عبد الفتاح الداؼر

. -الهدؾ االساسًٌ من هذا البحث هو تخلٌق بعض المركبات الجدٌدة ؼٌر متجانسة الحلقة ومشتقة من ن
لقد تناوات الرسالة موضوع النزعة العقلٌة عند فخر الدٌن الرازى فى العلوم الدٌنٌة وذلك من خبل محاولة التنظٌر التى قام
.بها الباحث لمنهج الرازى وتطبٌقاتة فى العلوم الدٌنٌة

ً تهدؾ هذة الرسالة الى رصد وتحلٌل العوامل التى تإثر فى إخراج العدد االسبوعى للصحٌفة الٌومٌة باعتباره نمطا ً إخراجٌا
.له سماتة وخصابصة المختلفة وشخصٌتة اإلخراجٌة التى ٌختلؾ فٌها عن شكل الصحٌفة الٌومٌة أو الصحٌفة األم
The current study was carried out on 41 heads of one-humped camel of both sexes
1997 . and different ages.
THIS WORK WAS CARRIED OUT ON THE FIBROUS COAT OF THE EYEBALL OF
1997 . THE DONKEY,COW,BUFFALO,CAMEL,SHEEP,GOAT,PIG AND DOG.

المنصورة
: 2005 .
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/Dermatophytoses in man and animals
Recent aspects in control of mycoplasma
gallisepticum infection in chickens/
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picture in some skin diseases of horses/
comprative serological studies on brucellosis
in animals
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MOHAMED.
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Mohamed.
Ahmed,mohamed
atef.
Galal,kamal
mohamed.
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Studies on the sanitary condition of raw milk in
qena governorate/
experiment studies on the combined effect of
some amino acids, minerals and vitamibes on
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some paeasitological and immynological
studies on parasites of chickens
Developmental histological studies of the
oviduct in high and low egg producing fowl/
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Heterochromia irids in buffaloes/
fathy.
Comparative serological studies on brucellosis Hendy,amena maher
in animals/
ebrahim.

Calf diarrhoea under four weeks of life is aseriuos herd problem and represents one of
1998 the most important economic losses to all herd producers.
The opportunity for exposure of human being to the infected and subclinically infected
1996 . animals is the most important risk factor among human being.
The efficacy of acommercial mg-f strain vaccine was evaluation in meat type breeders
1998 . farm in assiut.
1998 . Total number 190 horses were examined in in the present investigation.
1996 brucellosis is one of the most world wide distributed zoonotically infectious disease
A total of 160 milk samples were collected randomly from different sources including
dairy farms,farmers‘houses,dairy shops and street vendors )40 samples each( in qena
2002 . province.

in this work the combined effect of reduced glutathione, cystein,beta carotene and
1996 sodium selenite on the toxicity of afb was investigated in male albino rats
because of the economic importance of poultry breeding in egypt , it was necessary to
investigate some of their parasitiic infection , where the proplem of parasitic one of the
1996 major factors which affect the birds almost all over the world
The present investigation was carried out to study the post hatchery developmental
1992 . changes in the oviduct of high and low egg producing fowl.
This work was planned with aim to clarify the hormonal profile (estrogens and
1996 . progesterone)during peripartum period.
: ٌقسم العمل فى هذة االطروحة الى ثبلثة اجزاء ربٌسٌة هم
:  دراسة مدى حدوث تباٌن اللون فً قزحٌة الجاموس-ـ
. جاموسة من قرى محافظتى اسٌوط وسوهاج ومن ثبلث مزارع حكومٌة7782 اجرٌت هذة الدراسة على عدد
: جاموسة وتم اجراء االتً بها593 وكان عدد الجاموس المصاب بتباٌن لون القزحٌة
1- تحدٌد معدل حدوث تباٌن لون القزحٌة فً الجاموس.
2- تقسٌم تباٌن لون القزحٌة فً الحٌوانات المصابة.
3- مدى وجود نجمة على شكل بقعة بٌضاء من الشعر على منطقة الجبهة فً الحٌوانات المصابة وؼٌر المصابة بتباٌن لون
القزحٌة.
:  الدراسات الظاهرٌة للقزحٌة الطبٌعٌة والقزحٌة المصابة بتباٌن اللون-ب
 مقلة عٌن ذات قزحٌة80  مقلة عٌن ذات قزحٌة طبٌعٌة و40(  مقلة عٌن مستاصلة120 اجرٌت هذة الدراسة على عدد
متباٌنة اللون) واخذت هذة العٌنات من جاموس بالػ ومن كبل الجنسٌن وفً اعمار مختلفة وكانت العٌنات طازجة وماخوزه
: من مجازر مدٌنة اسٌوط واجرٌت الدراسات االتٌة على القزحٌات المختلفة
1- شكل بإبإ العٌن.
2- قٌاس المحورٌن االفقى والرأسً لبإبإ العٌن.
3- دراسة السطح االمامً للقزحٌة الطبٌعٌة والمتباٌنة اللون.
5- دراسة السطح الخلفً ولونة فً القزحٌة الطبٌعٌة والمتباٌنة اللون.
6- العرض الكلً للقزحٌة وكذلك منطقة البإبإ والمنطقة الهدبٌة فً اربع نقاط فً القزحٌة الطبٌعٌة والمتباٌنة اللون.
:  الدراسات النسجمرضٌة والتركٌب الدقٌق والمجهر االلكترونى الماسح على القزحٌة الطبٌعٌة والمتباٌنة اللون-ج
. مقبلت عٌن بها قزحٌة متباٌنة اللون5  مقبلت للعٌن بها قزحٌة و5 وقد اجرٌت الدراسة على السجمرضٌة على
: وقد اجرٌت الفحوصات بواسطة المجهر االلكترونى وقد اعلنت هذة النقاط
1- التركٌب النسجً والدقٌق للطبقات المختلفة للقزحٌة.
2-  القزحٌة ذات اللون المتباٌن لها-3.صؽر حجم القزحٌة واضح فً كل حاالت الجاموس المصاب بتباٌن لون القزحٌة
لونان اةو ثبلثة او اربعة الوان.
4- ٌكون لون القزحٌة ممذوج فً حاالت لون القزحٌة الكامل وتباٌن لون منطقة البإبإ الكامل.
5- قزحٌة الجاموس الطبٌعٌة لها لونان الجزئ الهدبة لونة بنً ٌقابلة لون بنً ؼامق فً الجزء الإبإي او رمادي فً المنطقة
الهدبة مع رمادي ؼامق فً منطقة البإبإ.
6- تباٌن لون القزحٌة فً العٌن كان ضعؾ الحاالت فى ؼٌن واحدة.
7- وجود نجمة بٌضاء على جبهة الحٌوانات ٌمكن ان ٌكون عبلمة ترجح وجود تباٌن اللون فً القزحٌة.
8- تباٌن اللون فً قزحٌة عٌن الجاموس تشابهو مع بعض الحاالت االصابات الجراحٌة للعٌن خصوصا لدى االطباء
1997 . البٌطرٌن ؼٌر المتخصصٌن.

1996 . Drucellosis is one of the most world wide distributed zoonotically infectious disease.
تهدؾ هذة الرسالة الى التعرؾ على ماهٌة التنشبة السٌاسٌة للطفل المصرى وأهمٌتها وأنماطها وأهم أبعادها ووسابطها فى
الدور التربوى لبعض برامج األطفال التلٌفزٌونٌة فى التنشبة
 التعرؾ على الدور الذى ٌقوم بة التلفزٌون المصرى من خبلل برامجه الموجهة لؤلطفال فى تنشبهة.المجتمع المصرى
:  السٌاسٌة للطفل المصرى. عماد صموبٌل وهبه،جرجس
،  عماد صموبٌل وهبه جرجس:  سوهاج1999 .
.الطفل المصرى سٌاسٌا ً والوقوؾ على أهم المقومات والمبادىء البلزمة لنجاح هذا الدور
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 السبابAmorohous Semiconductorsٌرجع التطور السرٌع واالهتمام المتزاٌد بدراسة اشباه الموصبلت االمورفٌة
OPTICAL ,ELECTRICAL AND STRUCTURAL
UNIVE
متعدده اهمها سهولة تحضٌرها ورخص ثمنها وكذلك تمٌزها بخواص فٌزٌابٌة قد التتوافر فى اشباه الموصبلت
PROPERTIES OF As-Te-Ga chalcogenide
ABD-ELHADY,ABD
ABD ELSALAM FOAD ABDRSITY
 هو سبٌكة من اشباهChalcogenide System والنظام الكالكوجٌنىCrystalline Semiconductorsالبلورٌة
SYSTEM /
ELSALAM FOAD
ELHADY ,
:
1998 .
.Te اوالتٌلٌرٌومSeاو لبسٌلٌنٌومSالموصبلت االمورفٌة تحتوى على واحد(على االقل) من عناصر الكبرٌت

تحتوي الرسالة علً ملخص باللؽه العربٌة تحمل العنوان التالً:قٌاسات طٌفٌة الشعة جاما علً عٌنات جرانٌتٌة مطحونة من
منطقة اسوان ووادي العبلقً وملخصها تهدؾ الدراسة الى تقدٌر تركٌز الٌورانٌوم والثورٌوم والبوتاسٌوم لعٌنات من
صخور الجرانٌت المتواجدة فى مناطق مختلفة من اسوان-مصر العلٌا .وهذه المناطق هى(جبل ابراهٌم باشا-الشبلل-الشٌخ
هارون-جزٌرة سهٌل-وواى العبلقى180كم جنوب شرق اسوان).

تحتوي الرسالة علً ملخص باللؽة العربٌة تحمل العنوان التالً:الطرق السٌزمٌة لمراقبة والتعرؾ علً التفجٌرات التً
تجري تحت سطح االرض وملخصها اقام المعهد القومى للبحوث الفلكٌة والجٌوفٌزٌقٌة العدٌد من محطات الزالزل فى اماكن
متفرقة من جمهورٌة مصر العربٌة لمراقبة النشاط الزلزالى على المستوى المحلى واالقلٌمى والدولى للتعرؾ على اسباب
حدوثة وتقلٌل اخطارة وامكانٌة التنبإ به،وكذلك للتفرٌق والتمٌز بٌن الزالزل الطبٌعٌة والتفجٌرات الصناعٌة خاصة النووٌة
التى تجرى بؽرض تطوٌر االسلحة االستراتٌجٌة .
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تحتوي الرسالة علً ملخص باللؽةالعربٌة تحمل العنوان التالً:تحضٌر ودراسة الخصابص الفٌزٌابٌة لبعض المركبات الشبة
الموصلة من المجموعتٌن  AI BIII C2 VI AND AIII BIII C2 VIوملخصها ٌعتبر علم اشباه الموصبلت من اهم
العلوم لٌست الهمٌتها االكادٌمٌة فحسب بل نظرا الهمٌتها فى التطبٌقات العلمٌة فى مجال التطور التكنولوجى ومجال علم
االلكترونٌات،اذ الزالت اشباه الموصبلت تلعب دورا كبٌرا فى تقدم تكنولوجٌا ابحاث الفضاء واالجهزة المنزلٌة والعلمٌة
وبدابل الطاقة وؼٌرها،هذا مما ٌلفت انظار الكثٌرٌن فى هذا المجال.
Aim of the work:When phosphate precipitates from water, uranium goes with it. As a result, for
example, uranium is serious contaminant in phosphate fertilizers that are ubiquitous in
crop farming. Although most crops resist uptake of radioactive materials in their leafy
(above-ground) components, those crops whose roots are consumed (such as
potatoes, peanuts, carrots), are susceptible to contamination by uranium.
The health risks due to uranium based on chemical toxicity exceeds by far the health
hazard due to radiation. Radon decay products are dangerous because it is a gas and
can easily enter and accumulated in the lungs. So,
The aim of the present work is to :1- Study of the natural activity concentration (226Ra, 235U, 232Th and 40K) in
phosphate samples from different areas in Egypt (Western Desert, Nile Valley and
Eastern Desert).
2- According the geological studies (said, R., 1962), what is the relation between
natural radioactivity in geological stable area (Western Desert, Nile Valley) and
geological unstable area (Eastern Desert).
3- Development of 222Rn exhalation measurement technique in the laboratory using
E-PERM electret.
4- Comparing between different methods of measuring radon exhalation rats from soil
1998 as a function of environmental parameters (temp, relative humidity and pressure).

تحتوي الرسالة علً ملخص باللؽة العربٌةتحمل العنوان التالً:تشتت البروتونات علً نواتً الكربون واالوكسجٌن عند
الطاقات العالٌة وملخصها تناولت هذه الرسالة دراسلت على حساب المقاطع العرضٌة للتشتت المرن والؽٌر مرن عند مدى
من الطاقات المختلفة لنوعٌن مختلفٌن من التفاعبلت هما -1:البروتون مع المربون 12عند الطاقات 800و 1040ملٌون
الكترون فولت-2.البروتون مع االوكسجٌن 16عند الطاقات500و 800ملٌون الكترون فولت .حٌث تم تطبٌق نموذج الطى
المفرد للجهد الضوبى للتفاعلٌن عند الطاقات السابقة.

تحتوي الرسالة علً ملخص باللؽة العربٌةتحمل العنوان التالً:قٌاس النٌوترونات البٌبٌة باستخدام التنشٌط النٌوترونً للذهب
ومطٌاؾ اشعة جاما منخفضة المستوي وملخصهاتمثل هذه الرسالة جانبا من االتجاهات الحدٌتة فى دراسة البٌبة وما ٌحدث
بها من متؽٌرات سواء من مإثرات خارجٌة او ولٌدة صنع االنسانٌ .تعلق هذا الجانب بتقدٌر وقٌاس الٌوترونات البٌبٌة والتى
تنشا اساسا فى طبقات الجو العلٌا كنتٌجة لتفاعل االشعة الكونٌة مع مكونات الهواء وتحدث عملٌات تبطا وخفض لطاقة هذه
النٌوترونات خبلل مسارها الى سطح االرض نتٌجة لعملٌات التشتت المرن وعٌر المرن مع عناصر الهواء وخاصة
النٌتروجٌن لتكون احد عناصر االشعاع المإٌن الذى تتعرض له الحٌاة البٌبٌة بمختلؾ عناصرها .

تحتوي الرسالة علً ملخص باللؽة العربٌةتحمل العنوان التالً:االستطارة المرنة والبلمرنة انواتً اللٌثٌوم 6و 7عند طاقات
متوسطة وملخصها ٌعرض محتوى هذه الرسالة دراسة تحلٌلٌة لبعض التفاعبلت النووٌة لقذابؾ اللٌثٌوم 6ونظٌرة اللٌثٌوم7
عند طاقات منوسطة.وانصب توجه الدراسة على توظٌؾ نموذج الطى النووى الضوبً المزدوج من اجل تحلٌل النتابج
العملٌة لستة وعشرٌن تفاعبل لهذه القذابؾ.

تحتوي الرسالة علً ملخص باللؽة العربٌةتحمل العنوان التالً:الطاقة الخشبٌة فً الصحراء الشرقٌة (محمٌة وادي
العبلقً)وملخصها الطاقة()energyهى احدى المتطلبات االساسٌة والضرورٌة الستمرار الحٌاة بجمٌع اشكالها على وجه
االرض.ولقدخلق هللا سبحانة وتعالى موارد الطاقة بشكل متوازن بحٌث ان كل كابن حى ٌمكنة الحصول على الطاقة من هذه
الموارد عن طرٌق البحث عن هذه الموارد وعلى مدى قرون عدٌدة كان سعى االنسان دابما مرتبط بتسخٌرة اشكاال مختلفة
من الطاقة.
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تحتوي الرسالة علً ملخص باللؽة العربٌةتحمل العنوان التالً:دراسة علً بعض الخواص الطبٌعٌة للمواد الخام الصالحة
للبناء باسوان وملخصها تعتبر مشكلة التلوث البٌبى من اهم المشكبلت التى تواجه الدول المتقدمة والدول النامٌة على حد
سواء ...فهناك عبلقة وثٌقة بٌن البٌبة والتنمٌة .وتشكل المخلفات الصناعٌة والزراعٌة الصلبة اكبر تحدى للعلماء والباحثٌن
لصعوبة التخلص منة هذه المواد وقد داب الباحثون دابما بعزٌمة قوٌة ٌبحثون عن امكانٌة االستفادة من الخامات المحلٌة
والمخلفات الزراعٌة والصناعٌة لتقلٌل نسبة التلوث الناتجة منها.

2000 .

طبٌعة بحٌرات منخفض الفٌوم ومٌزانٌاتها المختلفة ٌقع منخفض القٌوم الؽربٌة لجمهورٌة مصر العربٌة جنوب ؼرب مدٌنة
القاهرة ،وهو ٌضم بحٌرة قارون وبحٌرتى وادى الرٌان محور محور هذه الدراسة -1بحٌرة قارون تعتبر بحٌرة قارون من
اقدم البحٌرات وهى تقع فى اعمق منطقة فى منخفض الفٌوم.تمتد هذه البحٌرة بٌن خطى عرض

1999 .

فى هذه الدراسة  ،حضرت عٌنات مبنٌة اساسا ً على بلورات معدلة ذات تركٌب مختلط من مادة زرنٌخات الجالٌوم مع
زرنٌخات الجالٌوم و االمونٌوم GaAS /A1GaAS
تحتوي الرسالة علً ملخص باللؽة العربٌة ،تحتوي الرسالة علً صفحة اخري للعنوان باللؽة العربٌة تحمل العنوان
التالً:حسابات ازاحات الطور لجسٌمٌن نووٌٌن ٌ:درس هذا البحث الطرق المختلفة لحساب ازحات الطور للنظام الفٌزٌابى
المكون من بروتون و نٌوترون فى حالة التصادم  SCATTERING CASEفى الحالة المزدوجة 3S1 - 3D1و هى
حالة لها اهمٌة خاصة فى دراسة طبٌعة القوى النووٌة و ذلك المكانٌة وجود كل من البروتون و النٌوترون فى حالة ترابط (
الدٌوترون ) و
و هى حالة الترابط الوحٌدة التى تتواجد فى النظام الفٌزٌابى المكون من جسٌمٌن نووٌٌن .

2000 .

تحتوي الرسالة علً ملخص باللؽة العربٌة ،تحتوي الرسالة علً صفحة اخري للعنوان باللؽة العربٌة تحمل العنوان
التالً:النمو البللوري ودراسة الخواص الشبة موصلة لبعض مركبات الثالٌوم :تتقدم العلوم ٌوما بعدج ٌوم بخطى متبلحقة و
مع ذلك ٌبقى علم اشباه الموصبلت فى مكانه الرابد ؛ مقٌاسا ً لتقدم االمم  .فهو بحق ذلك العلم الفرٌد الذى تتبلور معه كل
العلوم فى طٌاته لٌخرج لنا كل ٌوم جدٌداً فى خدمة البشرٌة فبلى شتى المجاالت .

2000 .

2000 .

تحدد الدراسة الحالٌة هٌدروجرافٌة بعض البلجونات الساحلٌة القرٌبة من الؽردقة.وتضم المنطقة اربعة الجونات(جمشة
الصؽرى،جمشة الكبرى،االحٌاءودشة الضبعة تمتد من( 27‘ 40.50-27 0.22شماال) تم تجمٌع البٌانات الهٌدروجرافٌة
شهرٌا خبلل( )1988-1987عن طرٌق المعهد القومى لعلوم البحار والمصاٌد،فى مشروع الستؽبلل البلجونات الساحلٌة
فى تربٌة االسماك.كما تم تجمٌع البٌانات الجوٌة من محطة ارصاد جوٌة مثبتة بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصاٌد2000 . . 1998
ٌعتبر التقدم التكنولوجى العلمى من االهمٌة بمكان فى عملٌة التشخٌص الطبى ومنها استخدام المواد المشعة امل لها من نتابج
دقٌقة وحاسمة فى تحدٌد الهدؾ المراد من التشخٌص وٌعتبر محال البحث فى الطب النووى والمواد المشعة من المجبلت
الحدٌثة المستخدمة فى عملٌات التشخٌص الطبٌة وكذلك العبلج الطبى وقد قامت عدٌد من الدراسات البحثٌة فى مجال الطب
النووى متضمنة الدراسة على المرضى وكذلك الفحوصات ولكن فى مجال هذه الدراسة سوؾ نقوم بدراسة دور المادة
المشعة المستخدمة فى عملٌة الفحص من منطلق ان اساس الفحص السلٌم ٌبدا من استخدام المادة السلٌمة من كافة الجوانب
للوصول الى عبلج فعال.

2000 .

نظرا الهمٌة دراسة بارا مترات العكارة الجوٌة Atmospheric Turbidity Parameterفى االتى)1:دراسة علم
االرصاد الجوٌة وعلم المناخ والثلوث الجوى)2 .الدراسات البٌولوجٌة واٌضا دراسات  biophysicalللتعدٌبلت الؽافلة فى
2001 .
مركبات الؽبلؾ الحوي  )3عامل مهم ٌإثر على طاقة االشعاع الشمسى الحرارى فى جو االرض.
The optical potential plays an important role in describing the nuclear reaction. In the
present work, the elastic scattering differential cross section and total reaction cross
section are calculated for 16O+12C.16O+28SI.16O+40CA at energy 1503 MEV and
12C+12Cat 1016 MEV. The effect of relativistic-and non- relativistic kinmetics was
concedered. Two methods were used for the analysis of these expermintal data. The
28/5/2 M. M. Abd-elrahman,
2001 first methods was the numerical solution of nuclear phase shift.
001.
H. M. Aly, G. A. Yahia.

Environmental radiation measurements are usually mad to identify radionuclides
sources in the environment,quantify their concerntration and estimate their dose
contribution. In rcent years,studies and survery of low-level exposure arising from
naturally occurring radionuclides particularly 238U,232Th and 40K are of great
importance.

ASWA
N,SOU
TH
VALLE
STUDIES ON SOME PHYSICAL
Y
PROPERTIES OF ASWAN RAW MATERIALS
UNIVE
SUITABLE FOR BUILIDING CONSTRUCTION MOHAMED,ALI
RSITY
/
IBRAHIM
ALI IBRAHIM MOHAMED ,
:
ASWA
N
,SOUT
H
VALLE
Y
ABD
UNIVE
PHYSICAL LIMNOLOGY OF FAYOUM
ELLAH,RADWAN
RADWAN GAD EL-RAB ABD
RSITY
DEPRESSION AND THEIR BUDGETS /
GAD EL-RAB
ELLAH ,
:
SOUT
H
VALLE
Y
ELECTRICAL CHARACTERISATION OF
UNIVE
SOME GATED GaAs/AlGaAs
ALI,KARAM ABDEL- KARAM ABDEL-ATTY IBRAHIM
RSITY
NANOELECTRONIC DEVICES/
ATTY IBRAHIM
ALI,
,
SOUT
H
VALLE
Y
PHASE SHIFT CALCULATIONS FOR TWO
KHALIFA,MOHAMME MOHAMMED ANWAR ZAKI
DEPA
NUCLEONS/
D ANWAR ZAKI
KHALIFA,
RTME
SOUT
H
VALLE
Y
CRYSTALLIZATION AND
UNIVE
SEMICONDUCTING PROPERTIES OF SOME MOHAMAD,KHALED
RSITY
THALLIUM COMPOUNDS/
MAHMOUD
KHALED MAHMOUD MOHAMAD, :
ASWA
N,SOU
TH
VALLE
Y
EL
UNIVE
HYDROGRAPHIC STUDIES OF SOME
SMAN,MAHMOUD
RSITY
LAGOONS NEAR HURGADA /
IBRAHIM
MAHMOUD IBRAHIM EL SMAN ,
L:
ASWA
N,SOU
TH
VALLE
EVALUATION OF RADIOCHEMICAL PURITY
Y
OF THE COMMERCIALLY AVAILABLE 99MoUNIVE
99mTc GENERATORS ELUTES A
ABD ALLA,ALI GAD
RSITY
COMPARATIVE STUDY /
EL-RAB
ALI GAD EL-RAB ABD ALLA ,
:
QENA,
SOUT
H
VALLE
Y
STUDY ON ATTENUATION OF SOLAR
UNIVE
RADIATION BY AEROSOLS OVER SOME
SHAZLY,AFAF
RSITY
REGIONS IN A.R.EGYPT /
GABALLAH
AFAF GABALLAH SHAZLY ,
:

9533543

2744

studies on the nuclear potential and
applications /

9533592 master.

2745

SOUT
H
VALLE
Y
UNIVE
RSITY
:
2003 .

Hussein, Kasem
Omar.

KHALED SALAH EL-DIEN
IBRAHEEM AHMED ,

AHMED,KHALED
SALAH EL-DIEN
IBRAHEEM

NATURAL RADIOACTIVITY OF SOME IRON
ORES IN UPPER EGYPT AND THEIR DOSE
RATES /

9526458

2737

9526503

2738

9533030

2739

9533142

2740

9533446

9533470

9533489

9539111

2741

2742

2743

2746

تحتوي الرسالة علً ملخص باللؽة العربٌةتحتوي الرسالة علً صفحة اخري للعنوان باللؽة العربٌة تحمل العنوان
التالً:دراسة بعض الخواص الفٌزٌابٌة والتركٌبٌة لمركب الثالٌوم ثنابً الكبرٌت البللوري

تحتوي الرسالة علً صفحة اخري للعنوان باللؽة العربٌة تحمل العنوان التالً:تحضٌر احد مركبات اشباة الموصبلت التً
تحتوي علً عنصرٌن ودراسة حواصها الطبٌعٌة واشباه الموصبلت وقد وضع فً هذا البحث القواعد الراسخة فً معظم ما
تحقق من قفزات حضارٌة هابله وقد اختار الباحث احد المركبات لها خواص ممٌزة باالضافة الً ندرة االبحاث فً هذا
العنصر
تحتوي الرسالة علً صفحة اخري للعنوان باللؽة العربٌة تحمل العنوان التالً:النمو البللوري وخصابص بللورات تلٌرٌد
الجالٌوم وتلٌرٌد الثالٌوم الشبة موصلة وملخصها  :تتقدم فروع العلم المختلفة سرٌعا ٌوما بعد ٌوم  ,اال ان علم اشباه
الموصبلت ٌظل فً مقدمة هذه الفروع تقدما  ,ولهذا التقدم اسبابه فعلم اشباه الموصبلت هو العلم البلزم للوفاء باالحتٌاجات
التطبٌقٌة لمختلؾ نواحً التكنولوجٌا .
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تعتبر طرٌقة الفناء البوزٌترونً فً المادة من المجسمات الحساسة لدراسة العٌوب البلورٌة فً الفلزات والسبابك ومن ثم
دراسة خواص هذه العٌوب
تحتوي الرسالة علً صفحة اخري للعنوان باللؽة العربٌة تحمل العنوان التالً:الخواص الضوبٌة والبنابٌة لبللٌاؾ واستخدمة
الدراسة الطرق الضوبٌة االتٌة:
مٌكروسكوب بلوتا للتدخل الضوبً الثنابً العادي1-
مقٌاس التداخل الضوبً المتعدد لفٌزو فً حالة النفاذ2-
مٌكروسكوب بلوتا ؼٌر االوتوماتٌكٌة2001 3-

تحتوي الرسالة علً صفحة اخري للعنوان باللؽة العربٌة تحمل العنوان التالً:االنماء والدراسات العملٌة لبعض المركبات
الشبة موصلة الثبلثٌة علم اشباه الموصبلت ٌحتل مكانا متمٌزا بٌن العلوم وٌهدؾ الً الحصول علً افضل النتابج وقد تم
تحضٌر المركب محل الدراسة فً معمل فً معمل ابحاث طبٌعة الجوامد

2001

THE PRESENT WORK IS A STUDY OF SOME PHYSICAL PROPERTIES OF THE
SEMICONDUCTING TELLURIDES OVER A WIDE TEMPERATURE RANGE (2002002 . 500K) IN AN ATTAMPT TO OBTAIN AS MUCH AS POSSIBLE

H
VALLE
Y
UNIVE
RSITY
SOUT
H
VALLE
Y
UNIVE
RSITY
:
SOUT
H
VALLE
Y
UNIVE
RSITY
:
qena
,south
vally
univer
sity :
)qena
,south
valley
univer
sity ):
SOUT
H
VALLE
Y
UNIVE
RSITY
:

تحتوي الرسالة علً صفحة اخري للعنوان باللؽة العربٌة تحمل العنوان التالً:احتمال الحالة Dللدٌوترون وملخصها تم فً
هذا البحث اٌجاد قٌمة عملٌة  pd =%0.2064+5.20680الحتمال الدٌوترون فً الحالة . d

2003 .

تحتوي الرسالة علً صفحة اخري للعنوان باللؽة العربٌة تحمل العنوان التالً:دراسة نظرٌة عن انتشار الملوثات المنبعثة من
مصنع االسمنت بقفط فً المنطقة المحٌطة بة وملخصها ان الملوثات الجوٌة الضارة تزداد سرٌعا نتٌجة للتطور الشدٌد فً
الصناعة والتوسع الهابل فً شبكة المواصبلت وانشاء محطات الطاقة والكهرباء .

2003 .

تحتوي الرسالة علً صفحة اخري للعنوان باللؽة العربٌة تحمل العنوان التالً:دراسة مقارنة للخصابص التركٌبٌة والفٌزٌابٌة
لبلنظمة الثنابٌة  In3Te4 AND Tl2S5البللورٌة وتحتاج الً عناصر اشباه موصبلت جدٌدة امالرفع الكفاءة او لتلبٌة
مطلب تطبٌقً

2003 .

تحتوي الرسالة علً صفحة اخري للعنوان باللؽة العربٌة تحمل العنوان التالً:دراسات فً الرنابن ذات الثبلثة نٌوكلٌونات
وملخصها تقدم هذه الرسالة نماذج من حسابات رنٌن جسمٌن وثبلث جسٌمات .
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تناول الرسالة موضوع هام وهو تعرض قادة األى الدٌنٌٌن لوسابل االعبلم المختلفة من صحافة واذاعة وتلفزٌون،وانواع
المضامٌن التى ٌحرصون على التعرؾ لها .وذلك لهدؾ التعرؾ على عبلقة القادة بوسابل اإلعبلم ومدى استفادتهم منها.

1987

in writing the poisson-boltzmann equation for the civilised model,we have given a
1995 particular attention to the region r>a.
aim of the present work
the tremendous use of insecticides in pest control programs in the recnt years has
1986 raised many criticisms concerning with the problem of water pollution.
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تتناول الرسالة نظرٌة اإلشراق عند الفارابى وتتناولها من خبلل التالى المظاهر الفكرٌة فى عصر الفارابى،التاثٌر الٌونانى فى
اإلتجاه األلهى عند الفارابى،االشراق فى فلسفة الفارابى،ثم المقارنة بٌن االشراق والتصوؾ،ونقد فكرة االشراق عن طرٌق
العقل والفعال.

ٌتجه العلم االن الً االعتماد علً المصادر الطبٌعٌة للحصول علً الطاقة  ,وذلك لتجنب التلوث البٌبً الناتج من استعمال
هذه المصادر  ,كالطاقة المتولدة من االنشطار النووي والموارد البترولٌة وكذلك الطاقة المتولدة من مادة الفحم بٌنما ٌعتبر
استخدام المصادر الطبٌعٌة عبلج لتلوث الهواء ومن هذه المصادر الطبٌعٌة .
aim of the work
the tricylic antidepressants imipramine and desipramine are the most widely used
drugs for the treatment of depression.
AIM OF THE WORK
the present work was planned to study the effect of two of the new widely used
insecticides,lannate and eezalo on the liver and ovary,because the effect of
insecticides on mammalian ovary were scare.
تناولت الرسالة ابن السٌد البطلٌوسى فى قسمٌن .القسم األول قد خصص للدراسة التارٌجة،وقد جاءت هذه الدراسة فى أربعة
فصول ،خصص الفصل االول لترجمة ابن السٌد،وتناول فٌة الحدٌث عن أسمة وكنٌته ولقبة...
الهدؾ من الدراسة  -1 :دراسة النشاط االشعاعً الطبٌعً لمنطقتً وادي الجمال بجنوب الصحراء الشرقٌة وببر السد
الواقعة فً الجزء الؽربً من وسط الصحراء الشرقٌة  -2دراسة النشاط االشعاعً لبعض مواد البناء المستخدمة بمدٌنة
هانوفر بالمانٌا والمستخدمة بمصر والمقارنة بٌنهما  -3تقدٌر الجرعة الممتصة وتحدٌد المستوي النموذجً للتعرض لبلشعاع
للعٌنات قٌد الدراسة .
تناولت الرسالة موضوع أبعاد المناخ الجاؾ على وادى النٌل فى مصر وأثره على النشاط البشرى للتعرؾ على أهم مبلمح
المناخ الجاؾ بالمنطقة ومدى أثرها على األنشطة البشرٌة.

تنتمً تٌتنات الرصاص الً المواد البٌر فسكاتٌة ذات الخواص الفروكهربٌة المتمٌزة وخاصة فً درجة حرارة التحول
الطوري لها بالرؼم من هذا التمٌز فانة من الصعب الحصول علٌها فً صور صلبة قوٌة وهً فً حالتها النقٌة التً تإهلها
لبلستخدام فً االؼراض التطبٌقٌة .
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ٌرجع التطور السرٌع ةاالهتمام المتزاٌد بدراسة اشباه الموصبلت االمورفٌة()Amorphous Semiconductors
السباب متعددة اهمها سهولة تحضٌرها وتمٌزها بخواص فٌزٌابٌة قد ال تتوافر فى اشباه الموصبلت البللورٌة(Crystalline
 )Semicondutorsالنظام الكالكوجٌنى( )Chalcogenide systemهو سبٌكة من اشباه الموصبلت االمورفٌة التى
تحتوى على عنصر واحد (على االقل).

هذه الرسالة تعنى بتحضٌر ودراسة الخواص التركٌبٌة والضوبٌة والكهربٌة لسبابك اشبه الموصبلت االمورفٌة من الزرنٌخ
والسٌلٌنٌوم والثالٌوم بنسب فى المدى من( )%5-% 35من النسب الذرٌة .وتم تحضٌر هذه السبابك فى فى الصورة
الحجمٌة( )blukوذلك بوضع المكونات واالوزون المناسبة من عناصر تازرنٌج والسٌلٌنٌوم والثالٌوم فى انبوبة من
السٌلٌكات ذات قطر 1.2سم مفرؼة من الهواء حتى ضؽط 10مم زببق وصهرها تدرٌجٌا اوال عند درجة حرارة 350
درجة مبوٌة لمدة اربع ساعات ثم رفع درجة الحرارة الى 650درجة مبوٌة لمدة ساعتٌن ثم الى 875درجة مبوٌة لمدة ستة
عشر ساعة تبعها تبرٌدا مفاجا فى ماء الثلج .
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تهدؾ الرسالة الى وضع اطار نظرى ٌبرز دور مراجع الحسابات فى الحكم والتنبإ بمدى قدرة الوحدة اإلقتصادٌة على
االستمرار فى نشاطها مستقببلً،وتقٌم األسالٌب التطبٌقٌة المختلفة للحكم والتنبإ بمدى قدرة الوحدة االقتصادٌة على االستمرار 1995 . .سوهاج  :محمد السٌد محمد الصؽٌر ،
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قٌاس مستوي االشعاع الطبٌعً للموارد الطبٌعٌة (نبات  -وصخور  -وتربة)فً منطقة وادي العبلقً (محمٌة طبٌعٌة -اسوان
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مصر ) تعتبر قٌاسات النشاط الطبٌعً من الطرق المستخدمة حدٌثا لمعرفة درجة نقاوة الموارد الطبٌعٌة ومن ناحٌة اخريMAHMOUD ALI HUSSIEN
univer
فان تقدٌر نسب المواد المشعة الطبٌعٌة فً الموارد الطبٌعٌة وحساب معدالت الجرعة ومخاطر التعرض لها احد العوامل
IBRAHEM BADWY ,
sity :
2006 .
الهامةالتً تتحكم فً مدي استخدام هذه الموارد فً التطبٌقات المختلفة .

ٌحتل علم اشباه الموصبلت مكانا متمٌزا بٌن العلوم التطبٌقٌة الحدٌثة وٌهدؾ هذا الفرع من العلوم الً الحصول علً بلورات
شبه موصلة قد تكون الحاجة ماسة الً الخصابص الفٌزٌابٌة لهذه البلورات فً المجال التطبٌقً لعلو اشباه الموصبلت
االلكترونٌة .
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AIM AND SCOPE OF THE PRESENT STUDY:
all previous studies on el-erediya u-ocurrence were directed to the mineralized shear
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took into consideration the student`s needs as undergraduates and prospective
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Amorphous Chalcogenide Semicondutor فى االونة االخٌرة شهدت دراسة اشباهالموصبلت االمورفٌة
لما تتمٌز به هذه المواد من خصابص جعلت دراسة خواصها ضرورة ملحة لبلسباب التالٌة, اهتماما متزاٌدا بصورة مستمرة
محاوالت جادة لفهم حقابق التركٌب الداخلى لبلستفادة منها فى-2 . انخفاض تكالٌؾ تصنٌع اشباه الموصبلت االمورفٌة-1
 استخدام المواد االمورفٌة-4 . تؽٌر خواص هذه المواد مع تؽٌر التركٌب اهذه المواد-3. تحضٌر مواد تكسب صفات محددة
.  استخدام هذه المواد فى تصنٌع خبلٌا شمسٌة رخٌصة-5 . فى تصنٌع المكونات االلكترونٌة

واٌضا عشوابٌة التركٌب.فى االونة االخٌرة ٌدخل الزجاج فى العدٌد من االبتكارات خاصة تلك االبتكارات االلكترونٌة
لذلك ٌتم فى هذه الرسالة دراسة الكثافة والخواص المؽناطٌسٌة والكهربٌة وكذلك.الداخلى تعطى زٌادة فى كثافة حوامل التٌار
تم دراسة التركٌب الداخلى لعٌنات الزجاج المكونة من اكسٌد كبل من البورن والفسفور واالنتٌمون والحدٌد وكذلك المحتوٌة
.على كلورٌد السٌزٌوم

MEDICINAL PLANTS AND HERBAL DRUGS PLAYED AN IMPORTANT ROLE IN
1995 FOLK MEDICINE.

Inview of the current interest in the biological and structures of ternary complexes of
amino acids and heterocyclic bases,as well as the modelistic approch of such systems
to the realistic model of systems of many naturally occuring mixed ligand complexes.
In this thesis efforts have been devoted to find a suitable objective prior for the
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 وهو ٌحتوي علً النتابج التً امكن التوصل الٌها: الفصل الثالث
Y
: ًوتوصلت الرسالة ال
UNIVE
1-المقارنة بٌن المركب قبل التحضٌر وبعد التخٌر
RSITY
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2006 . 2-ان جمٌع النتابج الكهربٌة والحرارٌة عبلوة علً نظرٌتها التركٌبٌة تفتد بشكل قاطع
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هناك بعض العناصر الطبٌعٌة وبعض مركبات لها خواص كهربٌة متوسطة بٌن الخواص الكهربٌة للمواد الصلبة والخواص
الكهربٌة للمواد العزلة ٌطلق علً هذه المواد اشباه موصبلت وتلك المواد لها استخدامات عدٌدة ومهمة جدا وتعد القاعدة
. االساسٌة التً ارتكز علٌها التقدم التكنولوجً السرٌع لعالم االلكترونٌات
In this thesis, We apply the classical approach for estimating some characteristics of
the Pareto distribution. Sir Fisher (1952) Presented this approach as a Practical
method in statistical inference, which offers a consistent way for using pivotal
functions and their conditional probability distribution in inference. However, two major
challenges confront its Practical implementation, the specification, the specification of
the pivotal quantities and the computation of the conditional probabilities is sometimes
hard to mange analytically and can be facilitated by advances in Monte Carlo methods
and computer power. Lawless(1982) used this approach for studying some lifetime
distributions based on complete and censored samples. Maswadah(2003,2004),
generalized the application of this method by estimating the parameters and reliability
of the inverse Webull distribution and the extreme value distribution based on the
Generalized order statistics. As a continuation of this study, we focuse in this thesis
on two objectives:
The first objective of this thesis, is the derivation of the conditional confidence
intervals for the parameters and some future observations from the Pareto distribution
2005 . based on the complete and censored samples.
aime of the present work
1-evaluation of the direct parasitological diagnosis of cryptosporidium spp oocysts
1996 using different staining techniques.

sohag
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اصٌحت المواد الزجاجٌة االن ذات اهمٌة كبٌرة فى المجاالت العلمٌة والتكنولوجٌة بصفة عامة وفى مجال الصناعات
Y
ذلك.وهذا ٌعكس االهتمام الشدٌد من الفٌزٌابٌن والباحثٌن فى مختلؾ قروع المادة لدراسة هذه المواد.االلكترونٌة بصفة خاصة
UNIVE
وكذلك التؽٌرات فى خصابثها الفٌزٌابٌة.بهدؾ معرفة المزٌد عن خواصهما التركٌبٌة والكهربٌة والمؽناطٌسٌة وعٌرها
RSITY
 لذلك فقد هدفت هذه الرسالة الى دراسة الخواص الفٌزٌابٌة والتركٌبٌة لبعض زجاج الفوسفات.وعبلقتها بالتؽٌر فى التركٌب
:
2006 .
.كعنصر انتقالى والمحتوى فى خلٌط من اكسٌدٌن قلوٌٌن-المطعم باٌونات الحدٌد
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Y
واستمرة،كان للتقدم العلمى الهابل فى علم الجوامد الؽٌر بللورٌةاثر شدٌد فى ظهور الثورة التكنولوجٌة فى القرن الماضى
UNIVE
محاوالت التطوٌر فى هذا العلم لتحسٌن خواص الزجاج وركزت كثٌر من االبحاث على اضافة بعض العناصر االنتقالٌة الى
RSITY
 ونجحت هذه المحاوالت فى نقل بعض انواع الزجاج،االكاسٌد الزجاجٌة فى محاولة لتحسٌن الخواص الكهربٌة والمؽناطٌسٌة
:
2006 .
.من حٌز المواد العازلة الى حٌز اشباه الموصبلت ودخلت هذه المواد فى كثٌر من التطبٌقات العلمٌة
EGYP
the beta-spectrometer bill,at the institute laue-langevin(ill)france,has been shown to
T
1988 be a very powerful system for recording electron spectra
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Y
ٌهتم المتخصصون وؼٌر المتخصصون باالشعة فوق البنفسجٌة الكلٌة الصادرة عن الشمس لما لها نت فوابد ضرورٌة للجسم
UNIVE
وبالرؼم من ذلك فؤنخطورة،البشرى لتكوٌن فٌتامٌن د الذى ٌساعد على تقوٌة العظام وحماٌتها من االمراض مثل الكساح
RSITY
فؤصبح من المبلبم دراسة هذه االشعة،التعرض الزابدلبلشعة فةق البنفسجٌة الكلٌة ٌإدى الى كثٌر من المشكبلت الصحٌة
:
2006 .
.ومن ثم ٌمكن تفادي اضرارها

qena

 دراسة النشاطاالشعاعى الطبٌعى لعٌنات من الجرانٌت الموجود فى مناجم-1-: تهدؾ الدراسة الى-:الهدؾ من الدراسة
 تقدٌر الجرعة الممتصة وتحدٌد المستوى-2 .الذهب الموجودة فى منطقتى الفواخٌر وعتود بالصحراء الشرقٌة بجنوب مصر
منطقة الفواخٌر-أ: تم اختٌار منطقتٌن للدراسة وهما-:منطقة البحث والدراسة.النوذجى للتعرض لبلشعاع للعٌنات قٌد الدراسة
-:منطقة عتود-) بF3,F2,F1( القصٌر وهذه المنطقة تحتوى على ثبلث مناجم للذهب- تقع فى منتصؾ الطرٌق بٌن قفط-:
كٌلومتر جنوب ؼرب مرسى علم على البحر االحمر وهى تحتوى على منجمٌن من مناجم30 تقع على بعد حوالى
.)A2,A1(الذهب
THIS THESIS IS IN THE FILED OF EXPERT SYSTEM WE DEVELOPMENT AN
EXPERT SYSTEM FOR BUILDING OBJECT-ORIENTED DATABASES FROM
ARABIC NATURAL LANGUAGE DESCRIPTIONS OF INFORMATION SYSTEM. THE
THESIS INCLUDES FIVE CHAPTERS
aim of present work:
with the extensive applications of radioactive materials,it is necessary to have
1996 absorbers for shielding purposes with high efficiency absorption properties.
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لقد حدثفى االنة االخٌرة طفرة كبٌرة من االبحاث الخاصة بسبابك االلومنٌوم لتطوٌر الخواص الفٌزٌابٌة لهذه السبابك مع
 ولتطور وتحسٌن الخواص الفٌزٌابٌة والتركٌبٌة.التطور السرٌع فى صناعة سفن الفضاء واستنباط سبابك خفٌفة الوزن
.لسبابك االلومنٌوم واستنتاج سبابك خفٌفة الوزن لبلحتٌاجات المستقبلٌة فى هذه الصناعة
In this thesis ,we develop numerical methods of high order for solving delay
differential equations .these methods are based on extended one step methods and
depend on free parameters.THIS THESIS INCLUDICE THREE CHAPTERS
:CHAPTER I : CONCERNED WITH INTRODUTHING SOME BASIC ANALYTIC
NUMERICAL BACKGROUND OF THE DELAY DIFFERENITAL EQUATIONS.....
South
CHPTER II : WE DISCUSS EXTENDED ONE-STEP METHODS OF ORDER THREE
Valley
FOR THE NUMERICAL SOLUTION OF DELAY-DIFFERENTIAL EQUATIONS. .....
Univer
CHAPTER III: WE DEVELOP ACLASS OF NUMERICAL METHODS FOR SOLVIONG
sity :
2006 . DELAY DIFFERENTIAL EQUATIONS.
QENA,
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UNIVE
 ان شدة النشاط االشعاعى الطبٌعى فى خام البترول المستخرجة من االبار وكذلك المٌاه الجوفٌة-:الهدؾ من الدراسة
RSITY
المصاحبة للخام ثم حساب الجرعات االشعاعٌة له اهمٌة كبٌرة فى الوقاٌة من اثر ذلك االشعاع على العاملٌن فى مجال
:
2005 .
.ولمعرفة المخاطر لبلشعاعٌة الناتجة عن التعرض الشعة جاما المنبعثة من العناصر المشعة طبٌعٌا.التعدٌن وحقول البترول
QENA,
SOUT
H
VALLE
Y
UNIVE
بات من المإكد ان علم اشباه الموصبلت هو العصب الحقٌقى للتكنولوجٌا الحدٌثة وانه ٌواكب الثروة العلمٌة المتزاٌدة
RSITY
ولعل هذا ٌسهل اكتشافة حٌنما نتؤكد من ان اشباه الموصبلت فى كل بٌت وشارع.المصاحبة للعلوم الجدٌثة بتطبٌقاتها المختلفة
:
2006 .
. بل انها فى الفضاء وعلى االرض،وفى كل تطبٌقات السلم والحرب،فى كل معمل ومنتدى
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الشك ان علم اشباه الموصبلت هو اهم االعمدة اطبلقا فى مجال التكنولوجٌا الحدٌثة فهذا العلم ٌسهل متابعة تطبٌقاتة فى كل
UNIVE
 وهذا العلم ٌتطلب تقدٌم بللورات جدٌدة تفى بمتطلبات التقدم السرٌع الذى تشهدة تكنولوجٌا العصر ولهذا كانت.جوانب الحٌاه
RSITY
هذه الرسالة جزءا من هدؾ اشمل لفرٌق البحث وهو تحضٌر ودراسة خصابص المركبات الناشبة من اتحاد عناصر
:
2004 .
. المجموعتٌن الثالثةو السادسة فى الجدول بهدؾ الوصول الى بللورات ذات خثابص تحتاجها التطبٌقات الحدٌثة
Qena,
SOUT
H
VALLE
دراسة- اوال-:الهدؾ من الدراسة تعتٌر دراسة النشاط االشعاعى الطبٌعى من اهم مجاالت الفٌزٌاء االشعاعٌة نظرا لبلتى
Y
 النوٌات المشعة الطبٌعٌة-ثانٌا.النشاط االشعاعى الطبٌعى تهتم بمعرفة مصدر النوٌات المشعة وطرٌقة انتشارها فى البٌبة
UNIVE
عن طرٌق دراسة النشاط االشعاعى الطبٌعى ٌمكن- ثالثا.تعتبر من اهم مصادر التعرض االشعاعى الخارجى بالنسبة لبلنسان
RSITY
)ومن ثم معرفة اى تؽٌرات قد تنتج من تؤثٌر االنشطة البشرٌة المختلفةBackground(معرفة مستوي االشعاع الطبٌعى
:
2006 .
.عاى البٌبة
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UNIVE
تعد التفاعبلت النووٌة المصدر االساسً لدراسة تركٌب النواه وتحدٌد مستوٌات الطاقة لمكونتها ولتحلٌل نتابج العملٌة لتلك
RSITY
التفاعبلت تم افتراض بعض النماذج النووٌة التً كان من اشهرها نموذج الجهد الضوبً النووي الذي نجح فً تفسٌر الكثٌر
:
2007 .
. من تلك النتابج
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وقد حدث.تعتبر عملٌة التشخٌص الطبى من االساسٌات الهامة التى ٌقوم علٌها تحدٌد الخطط العبلجٌة لبلمراض المختلفة
UNIVE
تطور عالى التقنٌة فى الحقبة االخٌرة من ظهور اجهزة عالٌة الدقة فى التشخٌص ومنها جهاز الجاما كامٌرا والذى ٌستخدم
RSITY
ولما كانت ضبط بعض العوامل الفٌزٌابٌة لهل دور اساسى وفعال فى تجمٌع وتركٌب الصور لجهاز.فى مجال الطب النووى
:
2006 .
. الجاما كامٌرا او اى نقص فى كفاءة هذه العوامل تإدى الى اقبلل فى جودة الصورة المنتجة
South
IN THIS THESIS WE PRESENT A MIXED SPECTRAL / SPLINE APPROACH TO
Valley
SOLVE THE GENERALIZED BUGER‘S EQUATION AND THE KORTEWEG DE
Univer
VRIES EQUATION.the method is based on an ultraspherical spectral approximation in
sity :
2004 . combination with 4-point spline collocation methods .
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The research amied at the following :Identifying the basic critical reading skills
:
2006 . necessary for frist year english majors in faculty of education.
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this thesis contains four chapters,the target of them is them is an important coverage
for some basic concepts of control theory such also controllability,observability,
South
assignability and other concepts,also we study the relation between them.our study is
Valley
concertrating on the singular control system,and this study is given in two different
Univer
cases, when the state spaces and the control spaces are finite and infinite
sity :
2005 . dimensional space
South
Valley
In this thesis we generate new integrable systems from classically integrable system
Univer
by using bi-Hamiltonian formulation from classical equations and found N-solition and
sity :
2005 . studied the stability for the periodic solutions for some nonlinear models .
South
Valley
Univer
استهدفت هذة الرسالة حلول بعض المعادالت التفاضلٌة ذات الرتب الكسرٌة والتً تمثل بعض الظواهر الفٌزٌابٌة مثل معادلة
sity :
2005 .
كورت وج دي فرٌز- بٌرجس ومعادلة كورت وج دي فرٌز ومعادلة بٌرجس
The aim of the work it should be pointed out that very little is known about the flight
activity of Neuroptera in various parts of the world .Moreover Upper Egypt (Qena),in
particular no work on the flight activity of Neuroptera has been done, there fore,it was
the aim of present work to carry out astudy on the flight activity of Neuroptera
seasonal fluctuations ,effect of weather factors and moon light at two different areas
Qena : 1996 . (farm and desert areas).
Since problems of wave propagation play an important role in seismology especially in
Aswan
determination of erthquake parameters,the pressent study concerned with some
:
1995 . characteristics of wave motion and seismic waves.
The aim of this study is to identify the clinical profile of chronic renal diseases in
Sohag
children in Upper Egypt. To assess the anthropometery of pediatric patients chronic
:
2004 . renal diseases.
Gabal El-Urf area lies between latitudes 26 35 and 26 51`47``Nand longitudes 33 10
45``E.The rock unites that exposed in the area are metavolcanics (oldest),older
Sohag
granitoids (GI GRANITE),dOKHAN volcanics,Hammamat sediments,younger
:
2000 . gabbros,younger granites (GII&GIIIGRANITES)AND POST granitic dykes(youngest).
a theoretical study was carried out to solve the governing equaltions for conservation
of mass,mommentum,and energy in the boundary layers of the vapour and saturated
cairo، 1988 . liquid during pool film boling around an isothermal horizontal cylinder.
The aim of this study presence of lymphoid antigen expression in AML cases to detect
the line of origin and stage of differentiation;to dectermine whether the defect in AML
cases originates from progenitor cells or at a later stage of development throught
Sohag
estimation of CD34;detect DNA aneuploidy;and finally to try to correlate the impact of
:
2005 . these parameters on the response to treatment during induction therapy.
KAFR
ELSHEIK
the purpose of this study was to determine the results of cross-ing some european
H،
1987 . and egyptiam fabe beans.
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على التحصٌل المعرفى وبقاء أثر التعلم وتنمٌة مٌول تبلمٌذ الصؾ
/الرابع االبتدابى نحو الرٌاضٌات

2831

Mohamed, Mohamed
El Amin
Mohamed El Amin Mohamed ,
Shalaby, Hatem
Moussa Abudaif.

Hatem Moussa Abudaif Shalaby ,

Hydi Ahmed Mohamed Ahmed ,

Faculty of Engineering,Cairo
University

The ultrasonic equipments permit to obtain atwo dimenc-sional display of a cross
Cairo : 1985 . section of the body through which the ultrasonic waves are propagated.
minety-four species,other than those of trichoderma,which belong to forty genera were
gehan mohmed mohamed shapan: minia. 1986 . isolated and identi-fied on glucose czapek s agar medium
zagazi
the experimental results attained are critically discussed with special fous on spectrol
said ahmed hussein el feky:
g.
1987 . analyses and aplausible intrpretion is advanced in each case.

Osman, Khalid Saied
Mohammed.
Khalid Saied Mohammed Osman
Hatem abd el-razek
ali
Abdel
naeem,mahmoud
mohamed mahmoud.
el-hawaty,walied
khairy el-sayed
walied khairy el-sayed el-hawaty:

دراسة تحلٌلٌة إلقتصادٌات العمل البشرى الزراعى فى إطار الخطط
/  الخمسٌة. محمد هانى مصطفى، شباره

تطوٌر إدارة المدرسة الثانوٌة الزراعٌة فى ضوء مفهوم اإلدارة
/بالتجوال
أثر استخدام استراتٌجٌة التعلم لئلتقان فً تدرٌس النصوص األدبٌة
ؼلً تنمٌة بعض مهارات التذوق األدبً لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى
/اإلعدادي

AYMAN KHALF ALLAH
MOHAMED RAMADAN ,

Acetoacetanilide in heterocyclic synthesis, part(1),An expeditious Synthesis of
2006 thieno(2,3-b) pyridines and other fused derivatives.

Qena:
1991 . Rabbits play an important role in solving the problem of (portein shortage) in egypt.
This work was carried out on the placenta of nativa rabbit at different stages of
1992 . gestation period.
ASWA
thiazole and there substituted derivatives are found in awide variety of medicinally
N،
2007 important compounds.

،  جامعة األزهر:  القاهرة1987 .

 سٌد أحمد عبد الجلٌل، أحمد

،سٌد أحمد عبد الجلٌل أحمد

رقٌة محمود أحمد،على

،رقٌة محمودأحمد على

صبرى أبو الفتوح،رضوان

،صبرى ابو الفتوح رضوان

ٌهدؾ البحث إلى التعرؾ على نتابج خطط التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فى جمهورٌة مصر العربٌة خبلل الفترة
 وأهم المتؽٌرات المإثره على العماله الزراعٌة خبلل فترات الخطط والفترة الزمنٌة التى لم تكن بها60/1961-90/1991
كما ٌهدؾ البحث،)مع مقارنة النتابج المتحققه والمتعلقة بالعماله الزراعٌة باألهداؾ خبلل تلك الفتره1982-1965(خطط
.2000 إلى محاولة دراسة وعمل توقعات إقتصادٌة لكل من المحددات المإثره على العمالة الزراعٌة فى مصرحتى عام
:ٌهدؾ البحث إلى

1- مشكبلتها(التعرؾ على واقع إدارة المدرسة الزراعٌة فى مصر من حٌث-العوامل المإثرة علٌها-متطلباتها-هٌكلها-)أهدافها
2-التعرؾ على مفهوم اإلدارة بالتجوال وإجراءاتها وممٌزاتهاز
: اسوان2004 . 3-محاولة تقدٌم توصٌات وتطور مقترح لتطوٌر إدارة المدرسة الثانوٌة الزراعٌة فى ضوء مفهوم اإلدارة بالتجوال
:تستمد الدراسة الحالٌة أهمٌتها من
1-تحدٌد مهارات التذوق األدبى لتبلمٌذ الصؾ الثانً اإلعدادى مما ٌفٌد معلمى اللؽة العربٌة وواضعى المناهج لهذه المرحلة
: قنا2003 . فً التعرؾ علً مهارات التذوق األدبى ومراعاتها عند وضع منهج الصؾ الثانً اإلعدادي وتدرٌسه
:هدؾ البحث التالى

: سوهاج2004 .

االرتفاع بمستوى تحصٌل تبلمٌذ الصؾ الرابع االبتدابً فى وحدتى الكسور االعتٌادٌة والهندسة واحتفاظهم بالمادة المتعلمة
لمدة أطول وتنمٌة مٌولهم نحو الرٌاضٌات ولتحقٌق هذا الهدؾ تم وحدتٌن فى الكسور االعتٌادٌة والهندسة باستخدام دورة
التعلم
موضوع الدراسة قصة مٌبلد السٌد المسٌح وتمثلهما اللوحتان ( )1،2والصورتان ( )1،2الذى ولد من عذراء أسمها مبلرٌم
من مدٌنة الناصرة أحدى مدن الجلٌل بفلسطٌن
أهداؾ الدراسة
دراسة وافٌة ومتكاملة عن حقل القرابٌن السماوي حٌث تعددت أنواع حقول القرابٌن فمنها الدنٌوٌة والسماوٌة ومنها قرابٌن
رع ،حقل قرابٌن حتحور،حقل قرابٌن أوزٌر،حقل قرابٌن حتب أو حقل القرابٌنوهذه التسمٌة األخٌرة هى األكثر شٌوعا
واألكثر استمرارا وثباتا فى الظهور حتى نهاٌة الحضارة المصرٌة القدٌمة.

 2004 .سوهاج:
2006

قنا :

 2002 .سوهاج:

صبرى ابو الفتوح رضوان،
سلمى محمد على أحمد

سهى محمد أحمد مكى مرزوق،

رضوان،صبرى أبو الفتوح
رشوان  ،سلمى محمد على
أحمد

مرزوق  ،سهى محمود أحمد
مكى

استخدام دورة التعلم فى تدرٌس بعض المفاهٌم الرٌاضٌة وأثرها
على التحصٌل المعرفى وبقاء أثر التعلم وتنمٌة مٌول تبلمٌذ الصؾ
الرابع االبتدابى نحو الرٌاضٌات/
األٌقونات فى كنابس محافظتى سوهاج وقنا فى القرنٌن الثامن عشر
والتاسع عشر المٌبلدٌٌن /

9564607

2831

9564731

2832

حقل القرابٌن فى المصادر المصرٌة القدٌمة/

9564777

2833

السٌاسة الخارجٌة لئلمبراطورٌة البٌزنطٌة فى عهد أسرة أنجٌلوس
مخٌمر ،عز العرب أحمد
تتناول الرسالة التى نحن بصددها أحد الفترات العصٌبة التى مر بها اإلمبراطورٌة البٌزنطٌة فى القرنٌن الثانى عشر والثالث
1185-1259م /
سلٌمان.
عشر المٌبلدٌٌن ونعنى بذلك حكم أسرة أنجٌلوس (1204-1185م)حتى سقوط القسطنطٌنٌة فى اٌدى البلتٌن عام 1204م  1997 . .سوهاج  :عز العرب أحمد سلٌمان مخٌمر ،
Enzymatic studies on surface flora and its
El sissi,mohsen
The objective of this study is to illustrate the function and importance of the proteolytic
applications for the acceleration \of domiati
gamal El-din
Al-azhar university.faculty of
surface bacterial enzymes in order to apply anew approach of acceleration for domiati
cheese ripening
mohamed.
agriculture ,
cairo : 1994 . chesse ripening
أهمٌة الدراسة
أن دراسة القٌم فى أى مجتمع من المجتمعات إنما تلقى الضوء على جانب هام من الجوانب المحددة لشخصٌة هذا المجتمع
وثقافته وأٌدلوجٌته وأن دراسة وتحلٌل القصص المسلسلة الخاصة بالطفل فى المجتمع المصرى له أهمٌة كبٌرة فى توضٌح
جانب هام من الجوانب الثقافةالمصرٌة
قراءة القصص المسلسلة وأثرها على قٌم األطفال
أحمد ،وفاء على عبد الرحٌم
 2001سوهاج وفاء على عبدالرحٌم أحمد
دراسة النواحى االقتصادٌة بوصفها ركنا هاما من أركان الحضارة االسبلمٌة وال تقل أهمٌة عن دراسة الجوانب السٌاسٌة
الكشؾ عن اتجاهات الشباب الجامعى نحو الموضوعات المثارة عن قضاٌا الجرٌمة بصفحة الحوادث بالصحؾ المصرٌة
وقٌاس جمهور صفحة الحوادث المصرٌة لدى الشباب الجامعى ومعرفة التصورات الصحفٌة المثارة بصفحة الحوادث
واختبار أثر المتؽٌرات الدٌموجرافٌة على نجاح صفحة الحوادث.
استهدفت الرسالة توضٌح حقٌقة وأبعاد الؽزو الفكرى وبٌان أشكاله وأسالٌبة وأهدافة ومدى خطورته على المجتمع خاصة فى
ظل المتؽٌرات الراهنة وإلقاء الضوء على العوامل التى أدت الى تعرض المجتمع المصرى لكافة أشكال الؽزو وبٌان كٌفٌة
مواجهته ،وإبراز أهم الخصابص التى تتمٌز بها الشخصٌة القومٌة المصرٌة حتى ٌمكن إعدادها وتربٌتها بالشكل الذى ٌجعلها
قادرة على التصدى ألى فكر ؼازى .
أهداؾ البحث
التعرؾ على مظاهر وأبعاد الؽزو الثقافى والتبعٌة اإلعبلمٌة فى الوطن العربى.
.التعرؾ على العبلقة بٌن الؽزو الثقافى والتؽٌر القٌمى فى المجتمع المصرى2-
التعرؾ على دور المإسسات التربوٌة كاالسرة والمدرسة ووسابل األعبلم تجاه تؤثٌر الؽزو الثقافى على بعض القٌم3-
.المجتمعٌة لدى طبلب المرحلة الثانوٌة
أهداؾ الدراسة:
دراسة أثر استخدام المدخل المسرحى فى تدرٌس القراءة لتبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى على تنمٌة بعض مهارات القراءة1-
.الجهرٌة
دراسة أثر استخدام المدخل المسرحى فى تدرٌس القراءة لتبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى على تنمٌة بعض مهارات2-
.االستماع الناقد

9564783

2834

9564786

2835

9564973

2836

سامٌة سبلمة بدرى عبد الماجد

عبدالماجد سامٌة سبلمة بدرى

النشاط اإلقتصادى فى ببلد الشام فى القرون الثبلثة األولى للهجرة

9565101

2837

 2006 .قنا :

حنان عبدالوهاب عبدالحمٌد محمد ،

محمد ،حنان عبدالوهاب
عبدالحمٌد .

تؤثٌر التعرض لصفحة الحوادث بالصحؾ المصرٌة على إدارك
قضاٌا الجرٌمة‖دراسة تحلٌلٌة ومٌدانٌة

9565322

2838

 1997 .أسوان :

صالح المؽاورى المؽازى ،

المؽازى ،صالح المؽاوزى.

التربٌة اإلسبلمٌة فى مواجهة الؽزو الفكرى والثقافى للمجتمع
المصرى /

9565326

2839

 2001 .قنا:

ننسى أحمد فإاد:

فإاد  ،ننسى أحمد

دور المإسسات التربوٌة تجاه تؤثٌر الؽزو الثقافى على بعض القٌم
لدى طبلب المرحلة الثانوٌة/

9565537

2840

2006

قنا:

أثر استخدام المدخل المسرحى فى تدرٌس بعض موضوعات
القراءة على تنمٌة مهارات القراءة الجهرٌة واالستماع الناقد لدى
تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى/
السٌد،أحمد محمد محمد
 2003 .سوهاج :أحمد محمد محمد السٌد،
Improvement of the nutritive value of sorghum Ibrahim, Sayed Abd
for poultry /
El Rahman.
Sayed Abd El Rahman Ibrahim ,
Cairo : 1988 .

ٌشتمل على ملخص باللؽة االنجلٌزٌة.
تتبع أهمٌة البحث الحالى من عدة اعتبارات أهمها تنبع ضرورة المعرفة الكمبٌوترٌة لؤلفراد من عدة حاجات اجتماعٌة
وتعلٌمٌة وابداعٌة ومنٌة ومعلوماتٌة.
ٌمد البحث القابمٌن على برامج محو األمٌة الكمبوترٌة بقابمة أهداؾ ومحتوٌات مقننة ٌمكن االستعانة بها باإلضافة إلى2-
.نموذج لبرنامج فى محو األمٌة الكمبٌوترٌة ٌمكن تنفٌذه داخل المإسسات المختلفة  2003 .قنا:

أكرم فتحى مصطفى على،

THE CRYSTALLIZATION TEMPERATURE (Tc) the melting point (Tm) are obtained
2007 by measuring different scanning calorimetry DSC

Moharram el-sayed hassan El-Abd ASWA
el -khair
N:

THE INVERSE RELATIONSHIP BETWEEN INTERMOLCULAR AND
2007 INTRAMOLECULAR BOND LENGTH WITHIN THE ACCEPTOR COMPONENT

RAMADAN ABD EL-NAEEM
MOHAMED

The present investigation was carried out at the farms of faculty of Agriculture at qena
and sohag,south valley university,egypt.In 1999/2000,2000/2001and
2001/2002seasons.the objectives of the present investigation were to study combining
ability for morpho-physiological traits,yield and yield components under normal
irrigation and water stress enviroments and genetic stability of wheat genotypes.
أهداؾ البحث
التعرؾ على الفقد الكمى وعوامله فى التعلٌم وطرق قٌاسه.
التعرؾ على وهقع برنامج تؤهٌل معلمى المرحلة االبتدابٌة للمستوى الجامعى بجامعة جنوب الوادى2-
أهداؾ البحث إعداد برنامج مقترح فى تدرٌس العلوم بمدرسة الفصل الواحد فى ضوء مدخل العلم والتكنولوجٌا والمجتمع
قٌاس فاعلٌة البرنامج المقترح فى تحصٌل دراسات مدرسة الفصل الواحد للعلوم.
the present work describe the gross anatomy of digestive systems of larvae and adult
females chrysomya megacephala and to examine the histological structure of the
midgut in larvae and adults for investigation
أهداؾ البحثٌ :هدؾ البحث الحالى الى دراسة االسلوب المعرفى (المخاطرة مقابل الحذر)كما ٌبدو من خبلل األداة التى
اعدها الباحث لدى كل من عٌنة الذكور،وعٌنة االناث،كما ٌهدؾ الى دراسة العبلقة بٌن األسلوب المعرفى قٌد البحث
واالتجاهات الوالدٌه -كما ٌدركها األبناء
BECAUSE OF THE WIDE SPREAD APPLICATION OF QUINONES AND THEIR
DERIVATIVES IN VARIOUS FILEDS INCLUDING USE AS FUNGICIDES
ANTIBATERIALS ANTIMALARIALS ANTITUMORS ANTIIOXIDANTS ALSO IN
INDUSTRIAL USES AS VAT DYES

تهدؾ الرسالة الى التعرؾ على دوافع االهتمام بالتعلٌم الفندقى ومتطلباته،إلقاء الضوء على بعض االتجاهات العالمٌة
المعاصرة السابدة فى مجال التعلٌم الفنى الفندقى  ،تحدٌد العناصر الربٌسٌة المكونة لنظام التعلٌم الثانوى الفندقى وإلقاء
الضوء على مإشرات الكفاٌة الداخلٌة (الكمٌة والنوعٌة) لنظام التعلٌم الثانوى نظام الخمس سنوات

QENA:

AssiUt
:
2003 .

على  ,أكرم فتحى مصطفى
 Abd elkhair,moharram elsayed hassan
MOHAMED
,RAMADAN ABD ELNAEEM

Ahmed,Alaa Ali said. Alaa Ali said Ahmed ،

فعالٌة برنامج مقترح باستخدام الوسابط المتعددة التفاعلٌة على محو
األمٌة الكمبٌوترٌة وتنمٌة االتجاة نحو استخدام الكمبٌوتر:
Investigation of some physical properties for
Mn Sn Se alloys
CHARGE TRANSFER COMPLEXES OF
SOME PYRIMIDINS WITH ELECTRON
ACCEPTORS

Diallel analysis and stability of yield and yield
components in bread wheat/

الفقد الكمى فى برنامج تؤهٌل معلمى المرحلة االبتدابٌة للمستوى
محمد ,شرقاوى عبدهللا بكرى الجامعى بجامعة جنوب الوادى:
 2003 .أسوان :شرقاوى عبدهللا بكرى محمد,
فاعلٌة برنامج مقترح قابم على مدخل العلم والتكنولوجٌا والمجتمع
لتدرٌس العلوم بمدرسة الفصل الواحد /
متولى ،زمزم عبد الحكٌم.
 2005 .أسوان  :زمزم عبد الحكٌم متولى ،
morphological and experimental studies on the zohry,nasra
) blowfly chrysomya megacephala (fabricus
mohammed
(diptera:calliphoridae)in egypt
hasaneen
Nasra mohammed hasaneen zohry sohag:
2002

1995

اسوان

جامعة جنوب الوادى،كلٌة التربٌة،قسم علم النفس

مصطفى ,أحمد أبو الحسن

دراسة لبعض االسالٌب المعرفٌه وعبلقتها ببعض انماط التنشبة
االجتماعٌه

ABD EL-RAHIME,
STUDIES ON SOME QUINONES AND THEIR TARIK MOHAMMED Tarik mohamed el-amin abd elDERIVATIVES
EL-AMINE
rahim
QENA:
1997
التؤثٌرات الفنٌة الوافدة على الفنون التطبٌقٌة وزخارؾ العمابر
ٌاسٌن  ،عبدالناصر محمد
بمصر اإلسبلمٌة حتى نهاٌة العصر الفاطمى /
حسن.
عبد الناصر محمد حسن ٌاسٌن ،
 1999 .قنا :

2002

قنا

أشرؾ محمود أحمد محمود

محمود  ،أشرؾ محمود أحمد

الكفاٌة الداخلٌة لنظام التعلٌم الثانوى الفندقى فى مصر فى ضوء
بعض األتجاهات العالمٌة المعاصرة ‖دراسة قومٌة‖

9565653

2841

9565670

2842

9566527

2843

9566799

2844

9566880

2845

9566896

2846

9566963

2847

9567100

2848

9567265

2849

9567422

2850

9567461

2851

9567904

2852

9568019

2853

2854

9568138

2855

9568342

2856

9569011

2857

9569099

2858

9569119

2859

2860

9569505

9569689

 فوزى حامد عباس عبلقة خوارزم بالعالم االسبلمى خبلل العهدٌن البوٌهى والسلجوقى، المامونى
Blood blochemical values in pneumonic
Suckling calves as indicators for diagnosis
treatment/
Komy,saadia rady.
EFFECT OF DIFFERENT PHYSICAL
VARIABLES ON GAMMA CAMERA
TOMOGRAPHIC PERFORMANCE
STUDIES ON THE ELECTROVHEMICAL
BEHAVIOR OF ZN-NI-CO ALLOY IN
DIFFERENT MEDIA.
Synthesis and studies on some Heterocyclic
compounds /
DEVELOPMENT OF NEUROMUSULAR
SPINDLES OF
EXTRAOCULAR MUSICLES IN ALBINO RAT
HISTOLOGICAL&ELECTRON
MICROSCOPIC STUDY

abd alla,aly g
abd el-aal
matter,emad abd elmwla

فوزى حامد عباس المؤمون

DEPARTMENT OF
PHYSICAL,FACULTY OF
SCIENCE,SOUTH VALLEY
UNIVERSITY
emad abd el-mwla abd el-aal
matter:

abd el-rahim,azza
sayed

azza sayed abd el-rahim:

Abd El- Rahman,
Abd El-Nasser
Ghareeb.

Abd El-Nasser Ghareeb Abd ElRahman ,

2861

9569712

On fuzzy topological spaces /
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hilal,maha abdel
hamid

maha abdel hamid hilal:

the aim of this work is to throw a light on the normal development of muscle spindles
CAIRO
in extraoular muscles of albino rat and thier postnatal matuuration into functional
،
2002 . receptors.
Zadeh(1956),introduced the fundamental concept of fuzzy sets which formed the
backbone of fuzzy mathematics.Since the concept of fuzzy sets corresponds with the
physical situation in which there is no precisely defined criterion for membership fuzzy
sets are having useful and increasing applications in various fields including
Qena : 2007 . probability theory ,information theory and pattern recognition.

Zeinab Abd El-Khaleq Mar`ie ,

the aims of the present work are to solve the problem of optimizing computer network
ASWA
topology subject to reliability,cost,transmission delay and throughput constraints by
N،
2006 . using genetic algorithms and fuzzy optimization.
The aims of the present investigation the distribution,occurrence and numbers of
Keratinophilic fungi inhabiting dusts of student houses at south Valley
Qena : 2007 . University.seasonal fluctuations of floor dust fung in boys house No.2 at El-Kenose.
A total of fourteen species of birds belonging to six orders were studied
cytogenetically .the results of chromosomal analysis were compared with those
obtained from the classical methods in taxonomy using ecological,morphological and
Qena : 2007 . anatomical characters.

Walaa Fathy Ali Emeish ,

Qena : 2006 . Includes Abestract.

moatamad reafaat hassan:

1990 . This study was carried out on forty clinically healthy male boskat rabbits.
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POSTMORTEM DETECTION OF SOME
TRAVQUILIZING DRUGS IN DIFFERENT
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2870

9574510

Geological and Radiometric investigations of
Abu-Brush Area,southeastern Desert,Egypt

Ahmed,Abu-Alfetouh
Abd-Elraouf

2871
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PHYSICAL PROPERTIES OF cdS SINGLE
CRYSTAL

el-desoky,nagwa
ahmed

2872
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Synthesis of some heterocyclic compounds as
antimicrobial agents /

Ibrahim, Rawia
Ragab

2873
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2874

9575151

THE IMAGERY OF ANTHONY THWAITE
WITHIN THE CONTEXT OF THE MOVEMENT
Studies on the electrochemical behaviour of
some metallic alloys in Aqueous solutions /

aly,mohamed saied
ahmed
Zaky, Ayman
Mohammed.

9575303

Concentration of lanthanides and actinides
present in sibaiya phosphate ores ,their
separation and determination/

Taie,Khaled
Mohamed Mohamed

2875

the electroplating of ternary zn-ni-co ALLOY has been utilized for the highly corrosionQENA، 2007 . resistive coating of steel and thier good mechanical properties,for such applications.
This thesis amied to prepare new heterocyclic compounds.which might have
Aswan
pharmaceutical effect. in its two parts.the thesis presents mild and efficient one-step
:
2006 . synthetic route to prepare polysubstituted pyrazole.

ASWA
N:

9572199

تتناول هذه الدراسة المصادر األصلٌة المعاصرة وؼٌر المعاصرة حسب أهمٌتها للبحث مراعٌن التسلسل الزمنى حسب
وفٌات المإلفٌن أو حسب زمن تصانٌفهم

singl photon emission computed tomography(spect)is atechnipue for studing the
ASWA
biodistribution radioactive tracers introduced into the body,and provides high-contrast
N،
2006 . three-dimensional images.

ALY,MAHMOUD ALY
FAHMY
MAHMOUD ALY FAHMYALY

2867

1995

Atotal number of 112 friesian calves from birth to four 4 months old were included in
1991 . this investigation.

El Azab, Islam Helmy. Islam Helmy El Azab ,

hassan,moatamad
refaat

سوهاج

THE GEOLOGICAL MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL STUDIES OF THE
PEGAMATITIC ROCKS IN EL-HUDI AND UM HIBAL AREAS SOUTHEASTERN
2007 DESERT EGYPT ARE THE MAIN TARGET OF THE PRESENT THESIS

ASSESS SERUM LEVELS OF THE PROINFLAMMATORY CYTOKINE T NF-A AND
2005 ANTI-INFLAMMATORY CYTOKINE IL-10
aim of the present work was to find:
1-the prevailing human species of schistosoma and its rate of infection in out patients
ASWA
N،
2005 . from aswan hospital especially those at risk of infection

SOHA
they are widely used in many medications as antiemetics,sedatives,psychotropic
G،
1996 . agents and in preanaesthetic medication .
The Present work deals with the geologic mapping stuctural analysis petrographical
and petrochemical investigations of the granitoid rocks in Abu Brush area to solve
problems of magma types and tectonic settings as well as field relations with the
Abu-Alfetouh Abd-Elraouf Ahmed Aswan
1995 different country rocks
the main objective of this project was to measure the physical properties of acdSsingle
crystal.the study greatly added to our understanding of charge carrier transport in this
material. the layout of this thesis is as follows:
ASWA
nagwa ahmed el-desouky
N
1995 1-in chapter one literature survey are included.
In the continuous struggle against the harmful microorganisms in the surrounding
environment,we were motivated to prepare some new heterocyclic compounds which
Rawia Ragab Ibrahim
Qena : 2005 . may be of diverse biological effect on these microorganisms.
ENGLISH
IN SUMMARY,it is evident that movment poetry exists as a unique phase of british
DEPARTMENT,FACUILTY OF
literary history,and that it represents adistinct counter-current to the prevailing poetic
ARTS,SOUTH VALLEY
tides which characterized the late 1940s and early 1950s,as well as agreat deal of
UNIVERSITY
CAIRO 1999 poetry written in the new-romantic mode throughout the 1950s.
The work in thesis is amied at studying the electrochemical and corrosion behaviour
Ayman Mohammed Zaky ,
Qena : 2000 . of some metals and alloys.
THE PURPOSE OF THE PRESENT STUDY IS TO CONCENTRATE OF
LANTHANIDE AND ACTINIDES PRESENT IN SIBAIYA PHOSPHATE ORES(HIGH
Department of Chemistry,Faculty
AND LOW GRADES)USING DODECYLAMINE,BENZYLAMINE,TRIETHYLAMINE
of Science,South Valley University Aswan
2001 AND DIETHYLAMINE AS FLOTATION COLLECTORS .
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Abdel-samai moustfa Shaheen
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Electrodeposition of Zinc-Nickel alloys in
sulfate baths /

Ahmed, Arafat
Ahmed Toghan.

Arafat Ahmed Toghan Ahmed ،

Qena : 2004 .
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Mostafa, hussein Ali

Hussein Ali Mostafa

QENA
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THE PREDICAMENT OF MODERN MAN IN
THE MAJOR NOVELS OF GRAHAM GREENE
Some normal respiratory values in the
population of Sohag city in relation to different
age groups /
Chemical study on the aqueous environment
for some bights at high dam lake
pharmacognostisal study of certain
cucurbitacin-containing plants
Taxonomical and ecological studies on
freshwater fleas (crustacea) in qena
governorate

ibrahim,ali hussien
abu almaaty

ali hussien abu almaaty ibrahim:

egypt، 2006 .

Ahmed Abu el
haggag nasr el deen

Abu el haggag nasr el deen
Ahmed

Qena

Yassein, Khaled
Mohamed.

Khaled Mohamed Yassein ،

Aswan
:
2005 .

al-refae,abeer abd
alla mohammed

2001

1995

1998

thirty-one species of birds representing ten orders of class aves,which were collected
from eight sites on the mediterranean sea coast and lake manzala,were
morphologically and cytogenetically studied.
This study was concerned with hydrogeochemistry of groundwater of wadi gemal
basin and evaluation of water for differrent purposes (drinking,domestic,livestock and
irrigation)
In this work two-beam,multiple-beam and manual variable wavelength(V A W
I)interferometric techniques are applied to study the dispersion properties and
structure deformation of polymer fibres.
My goal is the study of the egyptian species of the Acacia Two aspects are given
particular attention:
1- Patterns of variation within species
2- The detailed relationships between the Acacia species in egypt and also the
relationships between these species and some members of the various subgeneric
groups represented in australia
The aim of this work was to investigate the effect of NISO4and H2SO4
concerntrations ,deposition time,different current density,H3BO and NA2SO4
concentrations,and repetitive cycling on the alloy composition and its dissolution
resistance.
The surgical treatment of groin hernias continues to undergo technical modifications
and the introduction of minimally invasive surgery had added a new possible
dimension

the present study aims at tracking out the predicament of modern man as represented
QENA، 2000 . in some selected major novels of graham green.
The need of this study has been developed from the lack of normative values of
El-Alaf, Hassan
Sohag
pulmonary function among sohag city individuals. this study aims to:Establish the
Mohamed.
Hassan Mohame El-Alafd ,
:
2005 . spirometric valuse for normal healthy adult subjects in Sohag city.
mahmoud , Eman
The natural environment is distinguished by strict balance between plant animal and
Mohamed fawzy
Eman Mohamed fawzy mahmoud Aswan
2004 between water and air
abd el-rahman,hosny
manso
the cucurbitacins are spical group of tetracyclic triter-pene and were isolated from
abd el-fattah
hosny abd el-fattah abd el-rahman: ura،
1986 . several member
The cladoceran species constitute an important group of crustacean zooplanktont they
Mahmoud ,Amal
are small mostly microscopic animals with size ranging from about 0.2 to 3.0 mm or
Ahmed
Amal Ahmed Mahmoud
QENA
1995 even more
In study was based on rumen protozen fauna of domesticated animals(cattle,sheep
and buffaloes) for the first time in Qena Governorate.
SOUT
In this survey the morphology and taxonomy of the holotrichs and the entoiniomorphs
H
were studied.
VALLE
Y
The holotrichs possess cilia over the entire body surface.
The entodiniomorphs lack the abundant cilia covering the surface of the holotrichs,
OMAR,NADIA
UNIVE
but have evolved the highly specialized bands of syncilia which function both in
SOME STUDIES ON RUMEN PROTOZOAN
IBRAHIM
NADIA IBRAHIM MOHAMED
RSITY
FAUNA OF DOMESTICATED ANIMALS /
MOHAMED AHMED AHMED OMAR ,
:
2003 . locomotion and food ingestion
The present study was carried out on 144 fish (12fish/month)from Clarias gariepenus
Gill affections in Catfish (Clarias gariepinus)in Emeish,Walaa Fathy
of different weight.Fhish collected randomly from the River Naile tributaries at different
Qena-Egypt
/
Ali.
Walaa
Fathy
Ali
Emeish
,
Qena
:
2006
.
localities in Qena Governorate within one year.
IMMUNOHISTOCHEMICAL EXPRESSION OF
OUR AIM IN THIS STUDY IS:
P53,BCI-2 AND EGRF IN EPITHELIAL
elnashar,afaf taha
SOHA
OVATIAN CARCINOMA.
ebrahem
afaf taha ebrahem elnashar،
G:
2004 . 1-TO USE ACOMBINATION OF SELECTED SPECIFIC MOLECULAR MARKERS
Ecological studies on aquatic hemiptera
The main aim of present work is to study the reaction of aqatic hemipterans with their
collected from Qena and Aswan governorates Osman,Khalid Saied
ambient ecosystems and to study the relationships between the Hemiptera and the
and their ecosystem relationships/
Mohammed.
Khalid Saied Mohammed Osman , Qena : 2001 . other organisms.
THE AIM OF THIS WORK IS STUDY THE RESULTS OF TREATMENT OF NECK
Study of results of cemented and non
FRACTURES IN THE ELDERLY BY CEMENTED AND UNCEMENTED
cemented prosthetic replacement in the
Refai, hisham hamed
HEMIARTHROPLASTY AND TO COMPARE OUR RESULTS WITH THOSE OF
treatment of fracture neck femur
mohamed
Hisham hamed mohamed Refai
Assiut
1999 OTHER AUTHERS
The aim of this work is to assessthe feasibility to use laparoscopic surgery to manage
adult patients diagnosed with renal parenchymal tumors of different stages and
Use of laparoscopy in management of renal
Moursy,Essam ElSohag
different tumor sizes with evaluation of the minimally invasive advntages and the
parenchymal tumors in adults /
Din Salem.
Essam El-Din Salem Moursy ،
:
2003 . oncologic outcome of this treatment modality.
The quantum correction to the virial
we obtain the first two quantum corrections to the second virial coefficient of arbitrary
coefficients of fluids with square-well potential yahya,abdel-azim
dimensionality valid for all values of well width the results of this are in good
in arbitrary dimensions
abdel-hady
Abdel-azim abdel-hady yahya
sohag:
1996 agreement with the results of sinha and singh
The objective of the present investigation was carried out to study the physiological
Interactive effects of some vitamins and
Mahgoub,Mohamed Mohamed Mahgoub Azooz
responses of three broad bean lines,900-3,67 and 13 to various levels of salinity and
salinity on some broad bean lines/
Mahgoub Azooz.
Mahgoub ،
Qena : 1997 . some related physiological activities of these lines.
TOXICITY OF SOME HEAVY METALS TO
ISOLATED GENUS PSEUDOMONAS
ISOLATED FROM SOHAG GOVERNORATE
AND STUDIES ON THE BEHAVIORAL
RESPONSE OF RESISTANT AND
SENSITIVE ONE PSEUDOMONAS
AERUGINOSA SOH.22 TO CADMIUM
Mohamed,rehab
SOHA
ISOLATION OF RESISTANT PSEUDOMONAS SPP TO DIFFERENT HEAVY
STRESS
mustafa
rehab mustafa mohamed
G:
2005 METALS (CD ZN AND PB) FROM CONTAMINANT SITES AT SOHAG DISTRICT
Mohamed,Abou-ElAswan
The present study was conducted with the primary objective of further searching of
Phytochemical studies of some plants /
Hamd Hassan.
Abou-El-Hamd Hassan Mohamed
:
2002 . naturally occurring substances on some plants.
ABD ELTHE AIMES OF THIS STUDY ARE :
ASSESSMENT OF THE SCHOOL HEALTH
RAHEEM,NAGAH
NAGAH MOHAMMED ABO
SOHA
PROGRAM IN SOHAG DISTRICT
MOHAMMED ABO
ELFETOH ABD EL-RAHEEM
G:
2004

ASSESSMENT OF THE SCHOOL HEALTH
PROGRAM IN SOHAG DISTRICT

ABD ELRAHEEM,NAGAH
MOHAMMED ABO
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croups in some general hospital in alexandria
Recent prospective and trends in chemistry of
some novel photosensitizer`s Heterocyclic
dyes /
Role of aminoguanidine,gadolinium chloride
and oleanolic acid in the protection against
chemically-induced hepatic and renal damage
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9578979

Biodiversity of fungl in subtropical mangroves/

ALI,faten mohamed
omran
AbdelWahab,Mohamed
Ahmed.

9579026

TAXONOMICAL AND ECOLOGICAL
STUDIES ON FRESHWATER OSTRACODS
AT QENA GOVERNORATE,UPPER EGYPT /
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MOHAMED
FANGARY
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PHYSIOLOGICAL STUDIES ON THE
EFFECT OF TETRADOTOXIN EXTRACTED
FROM PUFFER FISHES IN THE RED SEA
(EGYPT)ON RATS /
Biostratigraphic studies on the miocene
succession of the red sea basin-egypt
Analytical studies on some heavy metal ions in
drinking water at qena city
THE supernatural element in the poetry of
samuel taylor coleridge
MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF
TIG-WELDED JIONTS OF FULL-AUSTENITIC
STEEL USING IMPULSE TRANSISTOR
TECHNIQUE
STRIPPING VOLTAMMETRIC
DETERMINATION OF SOME METAL INOS IN
RED SEA ECOSYSTEM EGYPT /

shehata,abdalla
ebrahem ahmed
Hassan, Naglaa
Salah El-Deen
Mohamed.

MOHAMED,MOHAM
ED ABDEL-SATTAR
Tammam, Mohamed
Ahmed
Embaby,Gamal taky
araby
EL-kady, thana abdel rahim
ABU-AESH,
MOHAMED
A.H.IBRAHIM
RADWAN, GAMAL
TAKY ARABY
EMBABY

NAGAH MOHAMMED ABO
ELFETOH ABD EL-RAHEEM

Abdalla ebrahem Shehata ahmed
Naglaa Salah El-Deen Mohame
Hassand ،

Faten mohamed omran ALI

TO ASSESS THE NEW SYSTEM OF HEALTH INSURANCE SERVICES FOR
2004 STUDENTS IN SOHAG DISTRICT AS REGARD PHYSICAL MORBIDITY
the major function of a hospital as an acute -care inpatient facility is to provide the
alexan
diagnostic and therapeutic services required by physicaians in the clinical manaement
dria:
1985 of their patients
It is of interesting to improve the preparation and shed some light upon facile synthetic
Aswan
process of some new N-bridge head heteropolyclic ylide salt and or heterocyclic metal
:
2004 . chelate without using quaternary reagents.
Paracetamol (Acetaminophen) is a widely used analgesic and antipyretic drug since
ASSIU
1946 it has been available over the counter in most countries since the late fifties
T
2003 (Meredith and goulding,1980)
SOHA
G:

Thana abd-el rahim elKady

This investigation have been carried out to study several aspects of ecology and
Sohag
2000 taxonomy of subtropical mangrove fungi in Hong Kong and Egypt.
SOUT
H
VALLE
Y
UNIVE
تعتبر القشرٌات الصدفٌة (األوستراكودا) طابفة من القشرٌات الصؽٌرة التى تقطن البٌبات المابٌة المختلفة مثل البحار
RSITY
والمحٌطات واألنهار والبحٌرات والبرك والمستنقعات والٌنابٌع الحارة وتعتبر األستراكودا مكونا ً مهما ً من مكونات السلسلة
:
2003 .
الؽذابٌة فى البٌبة المابٌة وبعض أنواعها تمثل العوابل المتوسطة لبعض الطفٌلٌات التى تتطفل على األسماك
SOUT
H
VALLE
THIS STUDY WAS BASED ON THE EXAMINATION OF THE EFFECT OF
Y
TETRODOTOXIN EXTRACTED FROM THE OVARY(TTXI)AND THE LIVER(TTX2)OF
UNIVE
PUFFER FISH,AROTHRON NISPIDUS,ON THE KIDNEY AND LIVER
RSITY
FUNCTIONS,BLOOD COMPONENTS,CARBOHYDRATE CONTENT AND
:
2002 . HISTOLOGY OF LIVER TISSUE
SOHA
The red sea extends in northwestern direction from the narrow strait of beb el-mandab
G
1996 at its southern end to the southern tip of sinai peninsula
The people at Qena city mainly using two sources of drinking water (river nile and
Qena
2000 underground water sources)
this thesis endeavours to make an in-depth analysis of the concept of the supernatural
Assiut
1987 elements in the poetry of samuel taylor coleridge

Mohamed A.H. ibrahim Abu-Aesh

AIN
SHAM
S:

Mohamed Ahmed Abdel-Wahab

HEBA MOHAMED FANGARY
ABO-GABL ,

MOHAMED ABDEL-SATTAR
MOHAMED ,
Ahmed Mohamed Tammam
Gamal taky araby Embaby

GAMAL TAKY ARABY EMBABY
RADWAN

THIS WORK AIMS AT DETERMINING THE EFFECT OF THE PROCESS PULSE
PARAMETERS SUCH AS FREQUENCY AND TIME RATIO ON VARIOUS WELDING
1988 RESPONSES

QENA
THE WORK IS TO STUDY THE SUITABLE CONDITION FOR THE EXTRACTION
:
2005 AND DIGESTIONS OF THE HEAVY METALS FOR THE AQUATIC CONTENTS
SOUT
H
VALLE
Y
IBRAHIM,ALI
UNIVE
‖COMPARATIVE KARYOLOGICAL STUDIES HUSSIEN ABU
ALI HUSSIEN ABU ALMAATY
RSITY
لقد حظٌت الطٌور بدراسات مستفٌضة واهتمام كبٌر من علماء علم الحٌوان على المستوى العالى من نواحى كثٌرة ولكنها لم
OF SOME SPECIES OF BIRDS IN EGYPT‖/
ALMAATY
IBRAHIM,
:
2006 .
.تنل االهتمام المطلوب فى مصر من الناحٌة التصنٌفٌة باستخدام التقنٌة الوراثٌة الحدٌثة
SOUT
H
VALLE
LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPIC
Y
STUDIES OF SOME COCCIDIAN
UNIVE
من هذه الزواحؾ المصابة بطفٌلٌات كوكسٌدٌة%42  زاحفة وخبلل فحص خبلٌا الدم وجد ان161 فى هذة الدراسة تم جمع
PARASITES INFECTING REPTILES IN QENA HUSSEIN,ABDELABDEL-NASSER AHMED
RSITY
 وقد لوحظ%16.5 فى حٌن فصٌلة السحالى مثلت اقل نسبة اصابة%78.5 حٌث مثلت فصٌلة االبراص اعلى نسبة اصابة
PROVINCE/
NASSER AHMED
HUSSEIN,
:
2004 .
.انة من بٌن الزواحؾ كانت نسبة االصابة فى البرص ابوكؾ
APPLICATION OF NEW SEISMIC
THE PRESENT WORK AIMED TO PROVIDE ADETAILED SUBSURFACE
EXPLORATION CONCEPTS FOR
South
GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL PICTURES ON ABU QIR OFFSHORE AREA
STRUCTURAL AND STRATIGRAPHIC
Valley
BASED ON THE INFORMATION DERIVED FROM WELL DATA AND SEISMIC
INTERPRETATIONS FOR ABU QIR
Mourad,Moubarak
Univer
SURVEYS AS WELL AS PUBLISHED AND NON PUBLISHED REPORTS THAT HAD
OFFSHORE AREA-EGYPT /
Mohamed Ali
Moubarak Mohamed Ali Mourad , sity :
2005 . BEEN CARRIED OUT IN ABU QIR OFFSHORE AREA .
GEOLOGY, GEOCHEMISTRY AND
Qena,
تقع منطقة وادى ام ؼٌج فى وسط صخور حقبة ما قبل الكمبرى بالصحراء الشرقٌة بمصر وتبعد حوالى ستون كٌلو متر الى
PETROGENESIS OF THE PAN-AFRICAN
South
 تهدؾ الدراسة الحالٌة الىpan african Orogenyجنوب القصٌر وقد تؤثرت صخور هذه المنطقة بالحمى البان افرٌقٌة
PLUTONIC IGNEOUS ROCKS IN WADI UM
Valley
محاولة القاء الضوء على جٌولوجٌة وجٌوكٌمٌابٌة ونشؤة الصخور النارٌة الجوفٌة التى تنتمى الى فترة الحمى البان افرٌقٌة
GHEIG, CENTRAL EASTERN DESERT,
Youssif,Taha
Univer
 ومنطقة الدراسة. هذا باالضافة الى استنتاج الوضع التكتونى لهذه الصخورLate pan-African Orogenyالمتاخره
EGYPT /
Mohamed Amron
Taha Mohamed Amron Youssif ,
sity :
2004 .
. شرقا34 27 34 16: شماال خط طول25 40 25 24: خط عرض: تقع بٌن
APPLICATION OF REMOTE SENSING
qena ,
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
south
AND /MAGNETIC TECHNIQUES AT GEBEL
valley
ًتعتمد الدراسة الحالٌة علً مزٌج بٌن االستشعار من بعد ونظم المعلومات الجؽرافٌة والمؽناطٌسٌة الجوٌة والعمل الحقل
AL-HADID AREA, CENTRAL EASTERN
Gahlan , Ali
univer
 ) هذا المزٌج طبق لدراسة وتخطٌط المنطقةlineament extractions( للتخطٌط الجٌولوجً واستخراج االتجاهات
DESERT,EGYPT
Mahmoud Mahdi
Ali Mahmoud Mahdi Gahlan ,
sity :
2007 .
. الواقعة حول جبل الحدٌد بصحراء مصر الشرقٌة
PREDICTION OF THE STRONG GROUND
Qena,
MOTIONS DUE TO LARGE EARTHQUAKES
South
USING GREEN‘S FUNCTION AT
Valley
تعتبر الزالزل اكثر ظواهر المخاطر الطبٌعٌة من حٌث اثارها التدمٌرٌه والتى جذبت انتباه االنسان عبر التارٌخ لما لها من
IMPORTANT NATIONAL STRUCTURES IN
Omar,Khaled Abd
Khaled Abd Ellah Mahmoud Omar Univer
اثر مباشر وملموس على االنسان والمجتمع والمنشآت الهندسٌة لذلك كان البد ان نؤخذ فى االعتبار مثل هذه المخاطر لخطط
ASWAN, EGYPT /
Ellah Mahmoud
,
sity :
2006 .
.التنمٌة والبناء والتوسع العمرانى على وجه الخصوص خارج شرٌط وادى النٌل
Search for micro organisms of public healthi
102 Random samples of fresh damietta,stored damietta stored pickled kareish cheese
hazard in locally manufactured cheese/
El mail,laila moustafa.
1993 . and processed cheese.

2916

9596611

2917

9596621

2918

9597143

Evaluation of different diagnostic methods for
mycoplasma gallisepticum in chicken/
Peripubertal ovarian changes in buffaloes as
monitored by hormonal profiles thesis/
Blood picture,liver and kideny function teses of
cows grazing at possible lead contaminated
areas/

Shreat,Nabila
Mahmoud Mohamed
Osman Shreat.
Morsy,atif abdel
baset.
Abdel raheem,fatma
el zagraa mohamed
mustafa.

Avian mycoplasmosis caused by mycoplasma gallisepticum one of the most
2004 . dangerous diseases effecting poultry.
The present study was planned to reveal certain events about early peripubertal
1992 . ovarian changes in buffaloe-heifers.

2002 . The present study constituted sixty cattle,two months to four years old of both sexes.
Atotal number of 118 dairy cows and buffaloes aged between2-9 years were
examined during the period from june 1996-december 1996 at same farms in sohag
1998 . governate for mastitis using c.m.t.
The present study on some parasitic infestation among chickens in assiut
1996 . governorate, revealed that the incidence of helminths was 36.85% .

2919

9597168

2920

9597174

Selenium ,vitamin a and in dry and mastitic
lactating cows and buffaloes/
Some parasitological and immunological
studies on parasites of chickens/

2921

9597176

Histomorphological changes in the ovary of
chicken/

2922

9597183

Studies of maternal beheviour of upper egypt
ewes/

2923

9597665

2924

9597713

preeding studies on some floricultural and
ornamental plants.
EFFECT OF DIETARY POLYUNSA TURATED
FATTY ACIDS ON IMMUNETY RESPONSES
OF BROILER CHICKS

2925

9597924

studies on root rots of broad bean.

farrag,eman salah
hassan

eman salah hassan farrag ،

2926

9600814

pathological and physiolgical studies on some
diseases of tomato fruits and their control=

eman,slah hassan
farrag.

slah hassan farrageman ،

MINIA
This study aimed to evaluate the effects of polyunsaturated fatty acids on
:
2001 . performance,some metabolic and some immune responses of broiler chicks
the pressent work was planned to study the incitants of root-rots of broad bean in
assiut governorate and the effect of certain factors on their growth and sporulation in
assiut: 1995 . vitro.
tomato is one of the most important vegetables throughout the word for the fresh
market and also for processed food industries the tomatoes plantation is widly
cairo: 2001 . distrbuted in egypt for local consumption as well as for expotation.

2927

9600957

identification parameters, interspecific
Ali,gehan gaber
crossability,inducing mutations and inheritance mostafa

GEHAN GABER MOSTAFA ALI ،

Alex:

2928

9601264

2929

9601272

2930

9601285

2931

9601350

2932

9601974

comparative studies on some olive cultivars
grown in different environmental conditions.
Histomorphological studies of the
gastrointestinal tract of post-hatching quail/

2933

9603053

Some molecular studies on infectious bursal
disease vires/

selection under stress conditios for yield and
quality attributes in egyption cotton.
GENETIC STUDIES ON SOME AGROECONOMIC CHARACTERISTICS IN
COWPEA(VIGNA UNGUICULATA(L.WALP.)
studies on mixed and single microbial
inoculations of cultivatd plants for
improvement of growth and yield.

Awad,nehal makram
Sayed,Gehan
Mahammed.
Abdel
haseeb,shaheera
mohamed rashad.
Ghareeb,khaled
mohammed sayed
ahmed.

Aly,gehan gaber
mostafa

The present investigation was carried out to study the post-hatchary developmental
1989 . changes in the ovary of chickens.

Alexandria university ،

ISMAIL,ZIENHOM
ZIENHOM SHIKHOUN HASSAN
SHIKHOUN HASSAN ISMAIL،

el-ameen,tharwat
mohamed.
tharwat mohamed el-ameen،
RASHWAN,AYMAN
MOHAMED ABD EL- AYMAN MOHAMED ABD ELNABY
NABY RASHWAN ،
abdel-moniem abobaker,abo-baker
abdel aziz,sheba
abdel-rahman elkhawaga.
Ahmed,yasir abdel
galil.
Ibrahim,sherif
mahmoud mohamed
mohamed.

2934

9603089

2935

9603116

2936

9608118

Study of the correlation between pathogenicity
and strain of bovine viral diarrhoea mucosal
disease (BVD-MD) virus based on the
genetical dioversity and clinical symptoms/
Studies on the effectiveness of selective
insecticides for the control of mange infesting
goat and sheep/
Pharmacokinitic studies on one of
fluoroquinolones (difloxacin)in goats.

2937

9608122

Parmacokinitic studies on one of
fluoroquinolones (difloxacin) in goats/

2938

9608136

Evaluation of different diagnostic methods for
mycoplasma gallisepticum in chicken/

Fahim,Samy Abd ElRaouf.
Sreat,nabila
mahmoud mohamed
osman.

2939

9608141

2940

9608170

2941

9609255

Effects of injection of some neurotransmitters
on the testis and reproductive hormones in
albino rats:
Behaviour and performance of dairy cattle due
to some managerial insufficiency/
Some parasitological and immiunological
studies on parasites of chickens/

Mohammed,Hassan
Ahmed Ahmed.
Hamed,rashed ragab
rashed.
Sayed,gehan
mohammed.

Mostafa,Usama Abd
El-Hakem Aly.

Ganalla,Zarif Boshra.
Fahim,samy abd el
raouf.

abo-baker abdel-moniem abobaker ،
sheba abdel-rahman elkhawaga.abdel aziz،

1998 . maternal behaviour in eight selected pregnant ossimi ewes was studied
interspecific hybridization between different variation of snapdragon was carried out to
produce new patterns of flower characters diallel cross analysis was used to study
Alexan
and determine the ganetic system controlling flower colour and also type of
dria:
2000 . geneaction for different quantitative.

2005 . inter-and intraspecific hybridation among four species/varieties/cultivars of salvia.
two cycles of phenotypic directional selection for earliness of flowering were employed
in three f2 populations among three egyption cotton varieties under favorable and
assiut: 1999 . drought stress conditions using three different selection methods.
ASSIU
T:
2002 . THIS study aimed to study genetic system controlling some agro-economic characters.
the laboratory and exberimental work of this investigation was carried out during the
period from 1997-2001 on the two experimental farms of high dan lake authority at
assiut: 2003 . kalabsha 110 km south of aswan city.
olea europaea l. is the important genus of family oleacea, ever green tree it can able
to hard climatic condition, about 98% of olive trees spread in mediterranean country.
assiut: 2001 . climatic conditions play an important role for olive productivity.
The present investigation was conducted at elgazerria poultry farm,qena and
2002 . department of anatomy and histology,faculty of veterinary medicine,assuit university
The present study efforts were conducted in order to identify the correlation between
some commercially used vaccinal strains and local isolates of IBDV at the molecular
2000 . level of both antigenic and genomic structure.

In this study three hundred cattle with age ranged from one week to five years were
examined using RT-PCR for detection of BVD viral RNA as a recenr method for
1997 . diagnosis of BVDV infections.
Sheep and goat scab caised by the parasitic mite psoroptes ovisis a contagious
1999 . disease characterized by severe, progressive,exudative dermatitis.
the present work was designed to determine the effect of intramuscular co2001 . administration of furosemide on the dispostion of difloxacin.
Theprsent work was designed to determine the effect of intramuscular coadministration of furosemide (1mg/kg.b.wt) on the disposition of difloxacin (5
2005 . mg/kg.b.wt) after intravenous,intramuscular,and repeated intramuscular injection.
Aian mycroplasmosis caused by mycoplasma gallisepticum one of the most
2004 . dangerous diseases affecting poultry.
Thepresent study was carried out investigate the effect of different 3
neurotransmitters(Gultamate,L-Arginine an GABA) on some aspects of the
reproductive performance of mature male albino rats as a choice of an animal for
2007 . mammalian reproductive physiology.
The condition under which calves are managed,the rearing system,floor
2005 . type,performance and behaviour of calves were all investigated.
1996 . coccidiosis is disease of almost universal importance in poultry production.

assiut
univer
sity :
2008 .

تهدؾ هذه الرسالة الً التعرؾ علً اصل وصفات وتركٌب راسب الكبرٌتٌد الكتلً بمنطقة ام سمٌوكً وذلك بدراسة مكان
تواجده والعبلقات الحقلٌة والمعادن المكونة له كما تم دراسة العبلقات الهندسٌة والتركٌب الكٌمٌابً لمعادن الكبرٌتٌد .
تهدؾ هذة الدراسة الى:التعرؾ على سمات اإلعبلن التلٌفزٌونى،التعرؾ على القٌم التى ٌعكسها اإلعبلن التلٌفزٌونى...
تتناول الرسالة الحٌاة الفكرٌة فى عصر رضا شاه بهلوى فى الفترة 1926م1941-م.
تتناول الرسالة موضوع تقوٌم قصص األطفال فى مصر.

2001 .
2002 .
1988 .

MASSIVE SULFIDE DEPOSIT AND
Ahmed , Abd ElASSOCIATED METAVOLCANICS, UM
Kareem,Mohamed
Abd El-Kareem,Mohamed Ismail
SAMIUKI AREA, EASTERN DESERT, EGYPT / Ismail
Ahmed ,
عبد المطلب  ،مصطفى سٌد
المسإلٌة اإلجتماعٌة لئلعبلن التلٌفزٌونى :
عبد البله .
مصطفى سٌد عبد البله عبد المطلب ،
الحٌاة الفكرٌة فى عصر رضا شاه بهلوى 1926م1941-م /
محمد  ،محمد السباعى .
محمد السباعى محمد ،
تقوٌم قصص األطفال فى مصر/
حسن،أحمد محمد عٌسى.
أحمد محمد عٌسى حسن

9631223

2942

9631268
9631373
9631393

2943
2944
2945

STUDIES ON SOME NERVE INJURIES IN
DONKEYS:

9633223

2946

9633969

2947

9633988

2948

9634018

2949

9634023

2950

9634341

2951

سوهاج  :أحمد محمد سلٌمان عامر ،

عامر  ،أحمد محمد سلٌمان .

األؼتراب الٌهودى فى فلسطٌن فى رواٌة أٌام ولٌالى ل ناتان
بسترتسكى :

9634382

2952

سوهاج  :عزب شفٌق أحمد سعٌد

سعٌد  ،عزب شفٌق أحمد

أسٌرى البلهٌجى :

9634424

2953

عبد الموجود ،قدرى حامد.

تقٌٌم أداء أنظمة المعالجة على التوازى /

9646843

2954

قنا :
سوهاج :
القاهرة،
ASSIU
T
UNIVE
RSITY
:

SALEIM, SAMIA
FACULTY OF VETRINARY
THE DIFFERENT INGURIES TO NERVES ARE MANIFESTED BY VARIOUS
MOUSTAFA.
MEDICINE,
1984 . ,MACROCOPIC AND MICROSCOPIC CHANGES.
عبد اللطٌؾ  ،عبد النور عبد
اإلحتمال وأبعاده الفلسفٌة عند كارناب /
المنعم .
 1995سوهاج  :عبد النور عبد المنعم عبد اللطٌؾ ،
تتناول الرسالة موضوع اإلحتمال وأبعاده الفلسفٌة عند كارناب.
فرع اللؽة العبرٌة،قسم اللؽات الشرقٌة،كلٌة اآلداب
ٌتناول هذا البحث الحدٌث عن األسلوب الصحفى ألحد األدباء والصحفٌٌن المعاصرٌن فى إسرابٌل خبلل فترة اإلنتفاضة
أسلوب أورى أفنٌرى فى كتاباته الصحفٌة:
محمد،سلمى عبد المنعم.
 1996 .سوهاج ،بسوهاج،جامعة جنوب الوادى،
الفلسطٌنٌة من 9/12/1987وحتى .8/12/1992
ٌحاول الباحث فى هذة الدراسة الوقوؾ على أسباب إنتشار ظاهرة العنؾ فى مصر وما ترتب على إنتشارها من آثار،وذلك
الشرٌؾ  ،عمرو السٌد محمد
فى محاولة منه لتقدٌم دراسة علمٌة حول الظاهرة كهدؾ علمى ،الى جانب توضٌح عوامل إنتشارها وذلك للحد منها
التحلٌل السوسٌولوجى :
شلتوت .
 1994 .سوهاج  :عمرو السٌد محمد شلتوت الشرٌؾ ،
وتحجٌمها من خبلل النتابج التى توصل الٌها الباحث من دراسة المٌدانٌة كهدؾ تطبٌقى.
البلد الذي
منحة فٌه
; الدرجة

;
لقد عنٌت هذة الدراسة بتتبع الموضوعات الدٌنٌة التى أستهل شعراء الترك دواوٌنهم بها وذلك خبلل القرنٌٌن التاسع والعاشر
الهجرٌٌن .
تتناول الرسالة موضوع األؼتراب الٌهودى فى فلسطٌن من خبلل رواٌة أٌام ولٌالى ل ناتان بسترتسكى وسارت هذة الدراسة
وفق المنهج النقدى الذى ٌعمل على تحلٌل مكونات وعناصر هذة الرواٌة ثم تركٌب بنٌة أوصور متكاملة قدر اإلمكان تسمح
2002
بابراز األبعاد اإلجتماعٌة والنفسٌة والفنٌة فى هذا العمل األدبى .
موضوع هذة الرسالة هو أسٌرى البلهٌجى حٌاته ودٌوانه ،وأسٌر البلهٌجى هو وأحد من الشعراء العارفٌن والصوفٌة
1998
العاشقٌن ٌتجلى فى آثاره لون العرفان أكثر من تصوؾ الزهاد .ولقد اعتمد الباحث على المنهج العلمى النقدى التحلٌلى .
فى عصرنا الحدٌث ظهرت تطبٌقات علمٌة وهندسٌة مثل الذكاء االصطناعً ،النظم الخبٌرة  ،اإلنسان اآللى  ،علوم الفضاء
وؼٌرها  ،ولذلك تعتبر أنظمة المعالجة على التوازى هى أكثر األنظمة المفضلة لزٌادة القدرة الحسابٌة  .هذة األنظمة تتكون
من معالجات ترتبط فٌما بٌنها فى صورة توبولوجٌات مختلفة ٌ .وجد العدٌد من العوامل تإثر فى كفاءة أداء هذه األنظمة من
أهمها طرٌقة توجٌه الرسابل  .بمعنى أخر تحدٌد مسار نقل الرسابل بٌن المرسل والمستقبل  .تتنوع طرق التوجٌه من حٌث
طرٌقة عملها وتقسٌمها للرسابل ومن أشهرها طرٌقة المسلك الدودي  wormholeوالتى ٌتم استخدامها فى هذا البحث حٌث
تقوم بتقسٌم الرسالة إلى أجزاء صؽٌرة جدا ٌتم نقلها من المرسل الى المستقل بدون تخزٌنها فى المعالجات التى تمر علٌها
.وتتنوع أٌضا طرق التوجٌه من حٌث نوع مسار الرسالة ومنها الطرٌقة المسارٌة  path_basedوفٌها ٌتم نقل الرسابل
2007
خبلل مسار أساسً واحد .
1999

جهة المنح للرسالة

سوهاج  :خالد محمد أبو الحسن حسن ،

كلٌة
الزراعة
 2001 .بسوهاج :منصور احمد محمد حفنى عبد الواحد،

رصدت التؽٌرات والتحدٌات التى تواجه التعلٌم الثانوى الزراعى فى القرن الجدٌد على مستوى العالم.
physiological effects of salinity on some antioxidative enzymes on some maize
cultivars
التاثٌرات الفسٌولوجٌة للملوحة على بعض انزٌمات مضادات االكسدة لبعض اصناؾ الذرة
2005
تهدؾ هذه الدراسة الى دراسة واقع المكتبات الجامعٌة فى جامعة جنوب الوادى والتعرؾ على واقع الخدمات الفنٌة واالعداد
الببلٌوجرافى والدور الذى تلعبه فى خدمة البحث العلمى ،واعتمدت الدراسة على منهج البحث المٌدانى ،وقد جاءت الدراسة
فى الفصل االول :تناول موضوع الدراسة ومشكلة البحث ومنهج البحث ،الفصل الثانى :تناول موضوع البحث العلمى فى
جامعة جنوب الوادى  ،الفصل الثالث :تناول الهٌكل االدارى والتنظٌمى والعاملٌن فى مكتبات الجامعة ،الفصل الرابع  :تناول
الدراسة والتحلٌل للمقتنٌات فى مكتبات الجامعة ،الفصل الخامس  :تناول الدراسة والتحلٌل للخدمات الفنٌة التى تقدمها مكتبات
الجامعة ،الخاتمة التى تتناول النتابج والتوصٌات واهم النتابج -1:ؼٌاب التفاعل والتكامل فى خدمة البحث العلمى ٌ -2.حتاج
العاملٌن الى برامج تدرٌبٌة الكسابهم المهارات االزمة  -3.توجد عوابق ادارٌة تمنع الباحثٌن من االستفادة من الرسابل
العلمٌة  -4.وجود قصور فى عملٌات االعداد الببلٌوجرافى ٌإثر بالسلب على مستوى الخدماتى.
اما اهم التوصٌات فهى -1:وضع خطة شاملة لتطوٌر مكتبات الجامعة فى النواحى االدارٌة -2.تعدٌل البحة مكتبات الجامعة
لوضع االسس والقواعد التى تؽطى كافة مجاالت المكتبات  -3.وضع سٌاسة واضحة لبلختٌار بناءا علٌها ٌتم اختٌار مصادر
المعلومات .
2002

تحتوي الرسالة علً ملخص باللؽة العربٌة

2000

2004
تهدؾ الرسالة الى دراسة قٌاس مدى فعالٌة إستخدام الطرٌقة المعملٌة فى تدرٌس الهندسة الى تنمٌة المهارات الهندسٌة
ومستوٌات التفكٌر الهندسى كما تحدد بقٌاس فان هٌلى لتبلمٌذ الصؾ الخامس اإلبتدابى.

1996

inaa

mona fawzy abu alhamed

أثر اإلستجابات التوكٌدٌة فى خفض حدة السلوك العدوانى لدى
عبد القادر،ناهد عوض صالح .األطفال المعاقٌن حركٌا ً/
الموضوعات الدٌنٌة فى مقدمات دواوٌن الشعر التركى خبلل
القرنٌن التاسع والعاشر الهجرٌٌن(الخامس عشر والسادس عشر
حسن  ،خالد محمد أبو الحسن  .المٌبلدٌٌن) :

عبد الواحد،منصور أحمدمحمد تنمٌةالدور اإلرشادى لمدارس التعلٌم الثانوى الزراعى بمحافظة
سوهاج/
حفنى.
physiological effects of salinity on some
abu alhamed,mona
antioxidative enzymes on some maize cultivars fawzy

منجد  ،صبرى أحمد طه
بنىسوٌؾ صبرى أحمد طه
AL-HOSSAINY,
ahmed farouk abd al- AHMED FAROUK ABD ALAswan
salam
SALAM AL-HOSSAINY
:

المكتبات الجامعٌه فى جنوب الوادى و دورها فى البحث العلمى

PHYSICO CHEMICAL STUDIES ON SOME
TRANSITION METALS COMPLEXES
Geology, geochemistry and petrogenesis of
the pan – african plutonic igneous rocks in
Youssuf, taha
South
wadi um gheig, central eastern desert, egypt
mohamed amron
South valley university
valley
فعالٌة إستخدام الطرٌقة المعملٌة فى تنمٌة المهارات الهندسٌة
ومستوٌات التفكٌر الهندسى لدى تبلمٌذ المرحلة اإلبتدابٌة كما
ٌحددها مقٌاس فان هٌلى /
منصور  ،أحمد محمد .
أحمد محمد منصور ،
قنا :

9662478

2955

9662816

2956

9664037

2957

9665034

2958

9666429

2959

9669025

2960

أحمد محمود محمد عبد
المطلب ،عبد المعٌن سعد الدٌن
هندى ،حامد حمادة أحمد أبوجبل2003 .

هدفت الدراسة إلى الوقوؾ على الجوانب التربوٌة فى بعض الؽزوات النبوٌة موضع الدراسة .أعتمدت الدراسة على المنهج
الوصفى التحلٌلى والمنهج التارٌخى وأسلوب تحلٌل المحتوى .تناولت الدراسة أسالٌب التربٌة اإلسبلمٌة فى هذه الؽزوات
والجوانب التربوٌة فى الؽزوات الدفاعٌة (بدر  -أحد  -األحزاب) ،وفى الؽزوات الدفاعٌة الهجومٌة (حنٌن  -تبوك) ،وعرض
لمظاهر حقوق اإلنسان فى ظل الؽزوات النبوٌة مقارنة بالقوانٌن فى الوقت الحاضر .توصلت الدراسة إلى أن الؽزوات
النبوٌة بشقٌها الدفاعٌة و الدفاعٌة  -الهجومٌة كان الهدؾ منها الدفاع عن النفس ودفع العدوان عن الدولة اإلسبلمٌة ضد
اإلعتداءات الموجهة إلٌها ،إذ أن النبى صلى هللا علٌه وسلم أتبع أسالٌب عدٌدة لتهٌبة المسلمٌن لخوض ؼمار الؽزوات النبوٌة
التى توقع حدوثها .أن النبى صلى هللا علٌه وسلم أتبع أسالٌب عدٌدة لتربٌة المسلمٌن عسكرٌا لخوض ؼمار الؽزوات النبوٌة،
أظهرت الؽزوات مدى عناٌة النبى صلى هللا علٌه وسلم بالجوانب التربوٌة المختلفة للمسلمٌن البدنٌة والعسكرٌة والعقابدٌة
2003
والروحٌة العقلٌة واألخبلقٌة والجتماعٌة .أكدت الؽزوات النبوٌة مدى إحترامها لحقوق اإلنسان ؼٌر المسلمٌن أثناء القتال.
تعد قضٌة اإلٌقاع من أهم القظاٌا التً تحتل النصٌب األكبر فً النقد االدبى.فاإلٌقاع مرتبط ارتباطا وثٌقا بكل حركات التجدٌد
الشعري على مر العصور.والمعروؾ ان حركات التجدٌد التى أصابت المضمون لم تكن ذات بال ولم ٌلتفت إلٌها الكثٌرون.
معاملة عدم التقلٌمالصٌفى تطوٌش النموات الربٌسٌة قبل اإلزهار(األسبوع األول من ابرٌل).
لقد تناول الباحث فى هذه الرسالةماٌلى:عناصر البٌبة الجؽرافٌة وعبلقتها بالخدمات التعلٌمٌة فى محافظة سوهاج،الخدمات
التعلٌمٌة لمرحلة التعلٌم األساسى،خدمات مرحلة التعلٌم الثانوى،خدمات مرحلة التعلٌم الجامعى،االحتٌاجات الحالٌة ومستقبل
الخدمات التعلٌمٌة فى محافظة سوهاج عامى 2020_2010
ٌحتل المنطق األرسطى مكانة بارزة فى تارٌخ الفكر اإلنسانى عامة و الفكر العربى اإلسبلمى خاصة ؛ اذ ٌعد من أوابل
العلوم الفلسفٌة الٌونانٌة التى ترجمت إلى اللؽة العربٌة ،و الذى حظى بقبول و رضى لدى كثٌر من الفبلسفة و الفرق الكبلمٌة
اإلسبلمٌة ،و بخاصة األشاعرة ؛ فقد تناولوه بالبحث و الدراسة و استخدموه كمنهج للتفكٌر فى بعض المشكبلت و المسابل
الدٌنٌة ،ولقد واكب ظهور اإلمام أبى الحسن األشعرى (ت 324 :ه ) على مسرح الدراسات الكبلمٌة تطوراً هاببلً فى المنهج
الذى كانت تستخدمه المعتزلة و هو المنهج الذى اعتمد فى جانب كبٌر منه على العقل ؛ حٌث أنهم استخدموا بعض األقٌسة و
األلزامات و عمدوا كثٌراً إلى ضرب األمثال و استخبلص األحكام من المعانى المتضمنة فى النصوص
إن القٌمة الحقٌقٌة لتراثنا الفكرى تتمثل فى مدى إسهامه فى حل مشاكلنا و خدمة قضاٌانا المعاصرة سواء اخذنا به بالكلٌة أم
قمنا بإنتقاء بعض عناصره التى قد تتمثل فى الشكل و المنهج تارة ،و فى المضمون و المحتوى تارة اخرى و فى كلتا
الحالتٌن ٌتحتم قراءة هذا الموروث بمنظور نقدى معاصر ٌبتعد عن تبنى المقوالت الجاهزة و المؤلوفة فقد تحتاج تلك
المقوالت للمراجعة و النقد خصوصا ً تلك المتعلقة بمقولة التؤثٌر و التؤثر و ما ادت إلٌه من إذابة إبداعات مفكرٌنا فى
مصادرها ،أو وضع حدود فاصلة بٌن المذاهب التفسٌرٌة أو بٌن المذاهب الفقهٌة أو بٌن الفرق اإلسبلمٌة و كؤنه من
المستحٌل إٌجاد معالم للتقرٌب بٌن كل منها كل فى مجاله أو ماذهب إلٌه البعض إلى اعتبار الفبلسفة المسلمٌن جسم ؼرٌب و
نبت ٌونانى أو وضع حدود فاصلة بٌن كل هذا و كؤنه من المستحٌل أن ٌجمع اإلنسان بٌن أن ٌكون فٌلسوفا ً و فقهٌا ً و متكلما ً
و مفسراً فى آن واحد.

د  /قرشً عباس دندراوى.

قنا
د.ت
جامعة
 2006 .المنٌا:

2002

سوهاج

عبد اللطٌؾ ،عماد عبد اللطٌؾ
محمود.

الجوانب التربوٌة فى بعض الؽزوات النبوٌة :

محمود عبدالوهاب أحمد اسماعٌل

إسماعٌل ،محمود عبد الوهاب
أحمد

‖البنٌة اإلٌقاعٌة فً شعر أحمد عبد المعطً حجازي‖

9670128

احمد سمٌر زكى حسن،

حسن،احمد سمٌر زكى.

بعض الطرق لتحسٌن جودة حبات العنب السووبٌرٌور/

9670198

عبدهللا السٌد شهاب الدٌن عبدهللا

عبد هللا،عبد هللا السٌد شهاب
الدٌن

الخدمات التعلٌمٌة فى محافظة سوهاج:دراسة جؽرافٌة=

ماجستٌر.

9669222

2961

2962
2963

9670316

2964

 , 1995سوهاج .-محمود محمد علً محمد:

محمد ،محمود محمد علً

المنطق وعبلقته بالفقه عند األشاعرة

9676672

2965

 , 1995سوهاج .-عابدٌن السٌد عبدالبله عبد الحلٌم:

عبد الحلٌم ،عابدٌن السٌد عبد
البله

النزعة العقلٌة عند فخر الدٌن الرازي فً العلوم الدٌنٌة

9676723

2966

و بعد هذه الجولة مع عبد الؽفار بن اوح آن لى أن أقؾ مع نفسى محدداً الرأى الذى تكون لى خبلل رحلتى مع الشاعر .عبد
الؽفار بن نوح القوصى من أبناء األقصر و قوص عاش كل حٌاته فى ظل حكم الممالٌك البحرٌة و المصرٌون ٌرونهم حكاما ً
ؼٌر شرعٌٌن للببلد  ،كان قٌام دولتهم استجابة لما أملته الظروؾ التارٌخٌة على العالم اإلسبلمى المحاط بالمخاطر
و هم ٌدركون ذلك جٌداً فعملوا منذ اللحظة األولى على جذب المصرٌٌن إلٌهم فكان الدٌن من أوسع األبواب التى دخلوا بها
 1/7/19قلوبهم فهو عصر التدٌن و المصرٌون معروفون بانصٌاعهم لكل ما ٌتعلق بالعقٌدة و قد احٌط الناس بظروؾ قاسٌة ( سٌاسٌة
 997و اقتصادٌة و اجتماعٌة )
1997
تهتم هذة الرسلة بعالجة مظاهر الحٌاة االجتماعٌة بالمؽرب االقصى فى عصري المبلابطٌن والموحدٌن فى ضوء عدة
اعتبارات منها :توضٌح حٌاة المجتمع الٌومٌة وممارستة االجتماعٌة،وابراز ما تكٌؾ معها وترسب فٌها من قٌم الثقافة
2000 .
اإلسبلمٌة.
تناولت الرسالة دراسة مقارنة السالٌب التخطٌط فى العمابر الدٌنٌة السلجوقٌة والمصرٌة حتى نهاٌة العصر المملوكى 0وهذا
الموضوع ٌعتبر االول من نوعه فى الدراسات المقارنة حٌث لم ٌتناوله احد بدراسة وافٌة تكشؾ عن ابعاده وتعكس زواٌاه
جمٌعها بصورة اكثر شموال 0وموضوع الدراسات المقارنة بوجه عام لٌعتبر من اصعب الموضوعات للدراسة ومما زاد
الموضوع صعوبة هو ان عمابر الدولة السلجوقٌة من العمابر التى لم تحظ بحظ وافر من الدراسات العربٌة من جهة ومن
ناحٌة التخطٌط من جهة ثانٌة وكذلك ان دراسة اهم دولتٌن ذات حضارتٌن عظٌمتٌن كان لهما اكبر االثر فى التارٌخ السٌاسى
والحضارى والثقافى وكذلك المعمارى لهو من اصعب وادق الموضوعات للدراسة فالدولة السجلوقٌة هى من اعظم الدول
حضارة وتطور معمارٌا وفنٌا وكذلك الدولة المصرٌة فهى فى ازهى فترات عصورها ذات الحضارة والتطور المعمارى
خبلل العصرٌن االٌوبى والمملوكى 0وقد قامت الدراسة بدراسة اكثر ما ٌقرب من ثبلثٌن مسجدا سلجوقٌا وما ٌقرب من
جامعة جنوب الوادى  0كلٌة االداب  0قسم االثار
جنوب
ثبلثٌن مسجدا مصرٌا كما تناولت الدراسة بدراسة ما ٌقرب من خمس وعشرٌن مدرسة سلجوقٌة وما ٌقرب من اربعٌن
االسبلمٌة
 2000الوادى
مدرسة مصرٌة0
QENA,
SOUT
H
VALLE
فى االونة االخٌرة شهدت دراسة اشباه الموصبلت االمورفٌة اهتماما متزاٌدا بصورة مستمرة لما تتمٌز به هذه المواد من
Y
خصابص جعلت دراسة خواصها ضرورة ملحة لبلسباب التالٌة-1 :انخفاض تكالٌؾ تصنٌع اشباه الموصبلت االمورفٌة-2 .
UNIVE
محاوالت جادة لفهم حقابق التركٌب الداخلى لبلستفادة منها فى تحضٌر مواد تكتسب صفات محددة  -3تؽٌر خواص هذه
RSITY
المواد مع تؽٌر التركٌب لهذه المواد-4 .استخدام المواد االمورفٌة فى تصنٌع المكونات االلكترونٌة  -5محاولة استخدام هذه
ADEL EL-DENGLAWEY SAID ,
:
1999 .
المواد فى تصنٌع خبلٌا شمسٌة رخٌصة .
DEPARTEMENT OF
MATHEMATICS,FACULTY OF
FIXED POINT THEORY IS ABRANCH OF MATHEMATICS HAVING AWIDE
SCIENCE,SOUTH VALLEY
SOHA
SPECTRUM OF APPLICATIONS IN NET ONLY AREAS OF MATHEMATICS,BUT
UNIVERSITY
G:
1997 . ALSO IN MANY PRACTICAL FIELDS SUCH AS PHYSICS AND ECONOMICS
THE PRESENT WORK AIMS TO STUDY THE BIOLOGY AND MORPHOLOGY OF
IMMATURE STAGES OF CHILO AGAMEMNON BLES.,LEUCANIA LOREYI
DUP.AND NOMOPHILA NOCTUELLA DENIS &SCHIFF.SPECIMENS WERE
COLLECTED ,DURING A PERIOD OF 18 MONTHS:FROM FEBRUARY 1988 TILL
 END OF JULY 1989,FROM ASSIUT REGION BY THE TRAPPING AND HANDPICKING METHODS.
A DETAILED DESCRIPTION OF THE BIOLOGY ,DAMAGE APPEARANCE OF EACH
LARVAL INSTAR AND DIAGNOSTIC CHARACTERS OF MATURE LARVAE AND
PUPAE OF THE THREE SPECIES ARE GIVEN.ALSO,THE PRESENJT WORK
INCLUDES A KEY FOR LARVAE;A KEY FOR PUPAE;A CKEY BASED ON
AZZA MOHAMED ABDEL
QENA
.MONEIM AWED ،
:
1991 . CHAETOTAXY OF LARVAE AND OTHER ONE FOR PUPAE.

سلٌمان ،محمود النوبً أحمد.

الشعر الدٌنً فً صعٌد مصر األعلى فً عصر الحروب الصلٌبٌة  /ماجستٌر

9702244

2967

على ،جمال أحمد طه

مضاهر الحٌاة االجتماعٌة بالمؽرب فى عصري المرابطٌن
والموحدٌن(450ه1054/م الى668ه1269/م)

9726108

2968

حجازى  ،فهٌم فتحى ابراهٌم
عطا هللا احمد

دراسة مقارنة السالٌب التخطٌط فى العمابر الدٌنٌة السلوجوقٌة
والمصرٌة حتى نهاٌة العصر المملوكى

9728265

2969

ELECTRICAL,OPTICAL AND STRUCTURAL
PROPERTIES OF Ge15 Te85-x Cux
amorphous semiconductors /

9814057

2970

AHMED,AHMED ELSAYED

A STUDY OF FIXED POINTS FOR
MAPPINGS IN METRIC AND 2-METRIC
SPACES

9946080

2971

AWED,AZZA
MOHAMED ABDEL
.MONEIM

STUDIES ON THE MORPHOLOGY AND
BIOLOGY OF THE IMMATURE STAGES OF
CERTAIN LEPIDOPTEROUS INSECTS /

9999230

SAID,ADEL ELDENGLAWEY

2972

2973 10001358

MOTION SOLITONS AND KINKS FOR
NONLINEAR SCHRODINGER(NLS),DOUBLEQUADRATIC (DQ),KORTEWEG-DE
VRIES(KDV),AND BOUSSINESq EqUATIONS AHMED,SAAD
UNDER VARIOUS EFFECTS /
ZAGLOUL RIDA

SAAD ZAGLOUL RIDA AHMED,

2974 10009007

Unsteady heat and mass transfer in micropolar Hassan ,sameh
flow through porous media /
elsayed ahmed

Sameh elsayed ahmed hassan ,

2975 10009019

On some properties of fractioal order
derivative for some special functions /

Hussen ,Ahmed
mohmmed yousef.

Assessement of natural radioactivity in
different soils from Qena- Upper Egypt /
Paleontological and stratigraphical studies on
the macrofossils of some upper cretaceous
sections exposed in southern wadi Qena and
neighboring areas,Eastern desert,Egypt /

Youssif,samia taha
Hassan.

2976 10011211

2977 10011225

El-malt,Ahmed
korany abd el-raof.

Nasrallaha,ahmed
abd elmageed abu
taleb.

2979 10013633

Natural Gamma -Ray spectroscopy of building
raw materials and products at Aswan /
Synergestic effect of some selected cyanine
dyes and metal cations as combined corrosion
inhibitor for pickling of low carbon steel in
sulphuric acid solution /

2980 10013736

Physiological studies of some selected soil
algae in Qena Region /

2981 10017040

Studies on the significance of Algal control of
sewage water and its Reuse in the Irrigation of Ismaeil,Asmaa
some economic plants /
ahmed hussein.

2982 10017046

Endophytic fungi of Three medicinal plants
and effect of plants extracts against
pathogenic bacteria and fungi /

2978 10011256

2983 10023694

تقٌٌم الخدمات الحكومٌة المقدمة الٌكترونٌا

Abd-elrahman,Hala
soudy

Farghl,Abla abdel
mawgoud mohamed

ABDELSAMIA,Yassmin
mohamed shebany.

.  محمد احمد مهدى، حسن

2987 10024021

تطوٌر معاٌٌر اإلفصاح المحاسبى فى جمهورٌة مصر العربٌة فى
ظل المتؽٌرات البٌبٌة والدولٌة
العبلقة بٌن المحددات السلوكٌة واإلنتماء التنظٌمى للعاملٌن بمحافظة
: سوهاج
دور بٌانات التكالٌؾ فى ترشٌد اإلستراد والتصدٌر فى صناعة
األمونٌوم المصرٌة
تقٌٌم األنشطة التسوٌقٌة فى المنشآت الصناعٌة الصؽٌرة بالتطبٌق
= على صناعة المبلبس الجاهزة

 عبدهللا على موسى، فرؼلى

2988 10027589

تحلٌل للمعوقات المإثرة على تطبٌق المعرفة التسوٌقٌة للدول النامٌة

 نهلة محمد قندٌل، احمد

2984 10023767
2985 10023889
2986 10023965

 أشرؾ عبد الموجود، احمد
. إبراهٌم عبدالحمٌد،محمد
 جبلل أبوالؽٌط، محمد

South
valley
The present study deals MOTION SOLITONS AND KINKS FOR NONLINEAR
univer
SCHRODINGER(NLS),DOUBLE-QUADRATIC(DQ),KORTEWEG-DE
sity :
2005 . VRIES(KDV),AND BOUSSINESq EqUATIONS UNDER VARIOUS EFFECTS.

Assiut
univer
sity :
south
valley
univer
Ahmed mohmmed yousef hussen , sity :
south
valley
univer
Samia taha hassan youssif,
sity :
south
valley
univer
Ahmed korany abd el-raof El-malt , sity :

In this thesis ,analytical and numerical solutions for some problems of unsteady heat
and mass transfer over different shape surfaces in the boundary layer of micropolar
2008 . fluids through a porous medium are discussed

fractional calculus‖the theory of integrals and derivatives of arbitray order,which unify
2008 . and generalize the notions of integer -order differentiation and n-fold integration ‖.
The studies of natural radioactivity are mainly concerned with three aims the first is to
investigate the origins and distributions of radionuclides surface, second the natural
radionuclides are is external sources of radiation tothe human body . Finally ,the make
2008 . it possible to obtain the backgroun baseline of naturally

The present thesis deals with palaeontological and stratigraphical studies on some
macrofossile collected from six upper cretaceous outcrops exposed at southern wadi
2008 . qena and neighboring areas eastern desert of egypt .
In controlling the natural radiation exposure for the resident of wellings, it is necessary
south
to determine the levels of natural radioactivity external exposure from building
valley
materials .the concentrations of in building materials samples are important in the
Ahmed abd elmageed abu taleb
univer
assesment of populaation exposures as most individuals spend 80% of their time
nasrallaah ,
sity :
2008 . indoors.
South
The present thesis was focused to throw some light on the synergistic inhibition effect
valley
of some selected heterocyclic compounds,
The effect of different factors such as ,cyanine dyes structures ,concentration of
univer
Hala soudy abd- el-rahman ,
sity :
2008 . cyanine dyes separately and together with the metallic ions.
south
valley
The objective of this study was to investigate the effects of Nacl stress on growth
abla abdel mawgoud mohamed
univer
,some metabolites and antioxidant system of two microgreen algae and distinct
farghl ,
sity :
2008 . variation in salt tolerance in these cultures.
South
Six algae species were investigated (individually and as algal community ) including (
valley
four genera of chlorophyceae,Scenedesmus and ankistrodesmus and two genera of
univer
cyanophyceae with two concentrations(2.5 and 5%)to compare their ability to obtain
Asmaa ahmed hussein ismaeil ,
sity :
2008 . the best treatment of wastewater.
South
The present investigation was designed for styding the endophytic fungi of three
valley
medicinal plants in Qena ,potentialities of plant extracts against dermatophytic fungi
Yassmin mohamed shebany abdel- univer
and pathogenic bacteria .choosing the most active plant to study the effect of organ
samia ,
sity :
2008 . extracts against the most sensitive bacteria
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تناول الرسالة اثر االنترنت على االدارة والذى ساعد على ظهور تٌار فكرى جدٌد وهو االدارة االلٌكترونٌة كنموذج معاصر
 هـ/
/ د،  محمد نمر على احمد/د.ا
 لبلدارة فى عصر التقنٌة والمعلوماتٌة2007 م
احمد عبد الكرٌم عبد الرحمن
إال إنه من. على الرؼم منى عدم وجود اتفاق حول ماهٌة اإلفصاح وموقعة من البناء النظرى: ٌلخص الباحث الدراسة الى
فإن األفصاح ٌعد مبدأ ٌتطلب تطبٌقة وجود مجموعة من المعاٌٌر، خبلل تقٌٌم مستوٌات بناء النظرٌة وخصابص كل منها
،  على عبدالعلٌم عبدالحمٌد/ د.ا
 جامعة جنوب الوادى:  سوهاج1997 م
.  التى تنظم عملٌة اإلفصاح عن المعلومات الحسابٌة1997  محمد الرملى احمد عبدالبله م/د
ٌهدؾ هذا البحث الى توصٌؾ االنتماء التنظٌمى والرضا الوظٌفى للعاملٌن بمحافظة سوهاجوتحدٌد طبٌعة العبلقة بٌن
1996
.الخصابص الدٌموجرافٌة محل البحث واالنتماء التنظٌمى للعاملٌن
/  د،  منٌر محمود سالم/د.ا
 جامعة جنوب الوادى:  سوهاج1990
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على عبدالعلٌم عبدالحمٌد
تهدؾ هذه الدراسة الى تقٌٌم األنشطة التسوٌقٌة فى المنشآت الصناعٌة الصؽٌرة المنتجة للمبلبس الجاهزة بهدؾ الوقوؾ على
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.أوجه القصور فى هذه األنشطة ومعرفة أسبابها
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 حسن حسن مصطفى دراسه تحلٌلٌة مع التطبٌق على محافظة سوهاج، صبحى
 جامعة جنوب الوادى:  سوهاج2002 م
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 جامعة جنوب الوادى: سوهاج

assiut
Because of the economic importance of poultry breeding in egypt it was necessary to
Univer
investigate some of their parasitic infection where the proplem of parasitic infecotion
sty:
1996 . represents oone of the maJor factors which affect the birds almost all over the world.
Knowledge of solar radiation on the earth‘s surface is required for many applications.
S ince there is a very low spatial density of meteorological stations equipped for
South
radiation observations, the models become alternative.
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sity :
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South
These models developed to estimate solar radiation components using available
valley
weather parameters such as temeature cloud cover, sunshine
univer
sity :
2008 . duration,relativehumidity ,....etc.
plant species differ greatly in their salt tolerance and appears that crop plants cover a
broad spectrum from very sensitive to fairly salt toperant .
in addition salt tolerance differs from one stage to anthor during the life cycle of the
Qena: 2007 . plant
بالرؼم من اهمٌه دور المراه المتعلقه فً األسره والمجتمع وخاصه المراه الرٌفٌه بصعٌد مصر األ ان البرامج محو امٌه ال
تهتم المراه الرٌفٌه بصعٌد مصر األ ان برامج محو المٌه التهتم بجذب المراه الٌها وال تراعً احتٌاجاتها والمشكبلت التً
تواجهها فً حٌاتها الٌومٌهومع ان علم األقتصاد المنزلً من العلوم الشٌقة التً تهتم بحٌاه األسرة وانه ٌلبً احتٌاجات المراه
وٌواجه المشكبلت الخاصه بها األان البرامج المقدمه لها لمحوامٌه تكاد تخلو من األقتصاد المنزلً لذلك هدؾ البحث الً
تصمٌم برنامج فً أالقتصاد المنزلً لمحو أمٌه المراه الرٌفٌة فً ضوء احتٌاجاتها وكانت تساوالت البحث ما احتٌاجات
المراه الرٌفٌه االمٌه بصعٌد مصر من مجاالت األقتصاد المنزلً ؟,ماألسس التً ٌمكن ان ٌقوم علٌها البرنامج مقترح فً
األقتصاد المنزلً لمحوا مٌه المراه الرٌفٌه األمٌه فً صعٌد مصر ؟ ,ما فاعلٌه البرنامج المقترح فً محو امٌه المراه الرٌفٌه
األمٌه بصعٌد مصر فً األقتصاد المنزلً ؟,ما فاعلٌه البرنامج المقترح فً محوامٌه المراه الرٌفٌه األمٌه بصعٌد مصر فً
اللؽه العربٌه ؟ ,مافاعلٌه البرنامج المقترح فً محو امٌه المراه الرٌفٌه األمٌه بصعٌد مصر فً الحساب ؟,,مافاعلٌه البرنامج
المقترح فً اكساب المهارات الٌدوٌه المتضمنه بالبرنامج (ؼرزه الفرع 0ؼرزة الحشو )للمراه الرٌفٌه األمٌه بصعٌد مصر ؟
تهدؾ الدراسة الحالٌة إلى-:
.التحقق من فعالٌة البرنامج اإلرشادى فى خفض القلق اإلجتماعى لدى عٌنة الدراسة 1-
.التعرؾ على الفروق بٌن متوسطات درجات (الذكور -واألناس) فى القلق اإلجتماعى فى القٌاس البعدى للبرنامج 2-
التعرؾ على إستمرارٌة فعالٌة البرنامج اإلرشادى فى خفض القلق اإلجتماعى لدى عٌنة الدراسة 3-
الهدؾ من الدراسة التعرؾ علىالقٌم التربوٌة ومصادرها للطفل فى مرحلة رٌاض اآلطفال والتعرؾ على خصابص نمو
الطفل فى مرحلة رٌاض اآلطفال والوقوؾ على المتؽٌرات المعاصرة التى تإثر على قٌمة.
الوقوؾ على مقومات عمل معلمة اآلطفال إزاء تربٌة الطفل فى هذه المرحلة.
التعرؾ على واقع الدور الحالى لمعلمة رٌاض اآلطفال فى تنمٌة بعض القٌم التربوٌة لدى أطفال هذه المرحلة ومعوقاتة.
الهدؾ من الرسالة محاولة التعرؾ على مدى تؤثٌر كل من المرأة وخروجها للعمل وإستقبللها إقتصادٌا ً وزٌادة ثقافتها من
خبلل الوسابل اإلعبلمٌة المختلفة على أسلوب تنشبتها اإلجتماعٌة إلطفالها.
ولتعلٌم المرأة تؤثٌر إٌجابى على تكوٌن شخصٌتها وبالتالى على أسلوب تنشبتها إلطفالها فكاما اذداد المستوى التعلٌمى للمرأة
زاد إستخدامها ألسالٌب حدٌثة فى التنشبة فى الرٌؾ والحضر.
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الشاورى،عطٌات محمود

تصمٌم برنامج فى اإلقتصاد المنزلى لمحو أمٌة المرآة الرٌفٌة فى
ضوء إحتٌاجاتها
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محمد،إٌمان محمد مصطفى
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2997 10116593
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 1998 .قنا:
asiut
univer
the histomorphological occuring in the fetal stomach of one humped camel raning from
sty:
1997 . 38 to 1230mmcvr lengths

;faculty of vet medicin

s.v.u:

faculty of veterinary medicin,

Atotal number of 145animals of native breeds of sheep and of both sexes were used
in thes study the study pronalged ffor one year and careed out on animals of different
2007 . localities Qena governorate
Harmonic maps are important in the areas of applied mathematics ,engineering ,and
mathematical physics .
Harmonic maps are used to solve problems involving steady state temperatures,twodimensional electrostatics and ideal fluid flow.
Harmonic maps have attracted the serious attention of complex analysists only
2008 . recently after the appearance of a basic paper by clunie and sheil -small [1] in 1984.
اجرٌت هذة الدراسة على عدد  40كلبقسمت الى اربع مجموعات متساوٌه حسب وقت اخذ العٌنات الباثولوجٌة .تم تخدٌر
الحٌوانات فً المجموعة االولى بواسطة الثٌوبنتال صودٌوم من خبلل الحقن الورٌدي .اما فً المجموعة الثانٌة فقد اجرٌت
العملٌات تحت تاثٌر المخدر الموضعً حول االمجافٌة .وفً حٌوانات المجموعة الثالثة تم استخدام التخدٌر الورٌدي
الموضعً .ولقد استخدم التخدٌر الموضعى اارتشاحً فً حٌوانات المجموعة الرابعة .تم زرع الٌاؾ الكربون جراحٌا بازالة
 3سم من وتر اخٌلس وتثبٌت الٌاؾ الكربون بطول مناسب للجزء المقطوع فً طرؾ الوتر بواسطة خٌوط البولى
دٌكسانون .فً خبلل هذة الدراسة تم تثبٌت الفوابم التى اجرٌت بها العملٌات الجراحٌة بطرٌقتٌن مختلفتٌن فً كل مجموعة.
الطرٌقة االولى باستخدام جبابر خشبٌة وضمادات ,اما المجموعة الثانٌة فقد استخدم فٌها التثبٌت بالجبس الطبً وااالربطة
الجبسٌه - .اوضح الفحص االكلٌنٌكً ان االلتبام تم بالقصد االول فً اؼلب الحاالت ( 32حالة ) وان الحٌوانات قد استطاعت
الوقوؾ والتحمٌل على القوابم الخلفٌة بصورة طبٌعٌة .وقد لوحظ عدم التصاق الجلد بالٌاؾ الكربون المزروعة باستثناء
الحاالت التى حدث بها عدوى بكتٌرٌة ( خمس حاالت ) .كما اظهر الفحص المٌكروسكوبً للعٌنات التى اخذت من
المجموعة االولى بقعة نزفٌة تحتل المسافة بٌن طرفً النسٌج الوتري اما فً عٌنات المجموعة الثانٌة لوحظ تحلل الكرات
الدموٌة وكثرة الخبلٌا الملتهبة وكذا خبلٌا الدفاع بالقرب من وحول الٌاؾ الكربون .فً العٌنات التى اخذت بعد ستون ٌوما
من اجراء العملٌات الجراحٌة شوهد تكوٌن نسٌج ضام وتكسٌر اللٌاؾ الكربون كمل لوحظ تواجد بعض الخبلٌا اللٌمفاوٌة.
اما فً عٌنات المجموعة الرابعة لوحظ تكسٌر اكبر اللٌاؾ الكربون كما شوهدت الٌاؾ الكربون محاطة بالنسٌج الضام وقد
1992 .
امكن مشاهدة نمو نسٌج وتري.
The main goal of this thesis,which consists of four chapters, is to introduce a
developed procedure for solving some differential and optimal control prblems.
2008 . This procedure joins the spectral methods and the optimization techniques.
In this thesis,numerical solutions for some problems of heat mass transfer over
different shape surfaces in the boundary layer through a porous medium are
discussed for different boundary condition.
In these problems,we studied the influences of Radiation parameter,magnetic
field,buoyancy ratio,permeability of porous medium,chemical reaction,heat
generation,Dufour number,Soret number,joule heating and aspect ratio for different
2008 . cases of boundary condition.
A group of volcanic and plutonic rocks represents the products of pan-African orogeny
constitute the major petro-tectoic association of Wadi Abu El- Hassan area in the
north eastern desart (NED) of Egypt.
These petro-tectonic unites include the island arc terrains that represented by the
,etavolcanics syn-tectonic plutontes including the order gabbros and older granditoids.
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These units are followed by mature arc to continental arc Dokhan volcanics which
associated in time and space with type hammamat sediments as well as widely
distributed post-to late –tectonic younger granites and the post- granite dykes.
The metavolcanics are mainly represented by meta- basalt meta-andesite metadacite and meta- pyroclasitic that are tectonically belonging to the island arc
assemblage .
Small masses of serpentinties and gabbros are enclosed within the order granitoids
which are mainly represented by quartz diorites and granodiorites described
2008 tectonically as syn- tectonic plutonites

تحتوى على ملخص باللؽة االنجلٌزٌة والعربٌة

2004

2004

عبد الحفٌظ محمود حفنى همام -
تحتوى على ملخص انجلٌزى وعربى
زٌنب محمد أمٌن
هدؾ البحث إلى معرفة إحتٌاطات األمان البلزمة لتدرٌس الجانب العملى بمادة الكٌمٌاء بالمرحلتٌن اإلعدادٌة والثانوٌة ومدى
معرفة طبلب الفرقة الرابعة شعبة الطبٌعة والكٌمٌاء بكلٌة التربٌة بسوهاج ببعض هذه اإلحتٌاطات وإلى أى مدى ٌطبقونها
أثناء إجراء التجارب العملٌة والعبلقة بٌن معرفتهم لها وبٌن تطبٌقهم لها .حلل محتوى مقرر الكٌمٌاء بالمرحلتٌن اإلعدادٌة
والثانوٌة واستخدمت المبلحظة المباشرة لعٌنات من طبلب الفرقتٌن الثالثة والرابعة أثناء إجراء التجارب ثم أعد إستفتاء
للتعرؾ علً مدى أهمٌة هذه االحتٌاطات واختبار موضوعى ٌضم اإلحتٌاطات السابقة وبعد تصنٌفه طبق علً عٌنة قوامها
 75طالبا وطالبة للكشؾ عن مدى معرفتهم بهذه اإلحتٌاطات ،كما أعدت بطاقة مبلحظة تضمنت اإلحتٌاطات الموجودة فى
االختبار الموضوعى فى صورة أفعال سلوكٌة طبقت على العٌنة وتم حساب معامبلت االرتباط بٌن درجة الطبلب فى كل من
االختبار والبطاقة .توصل البحث إلى ما ٌقرب من  292إحتٌاط أمان وأثبت أٌضا ضعؾ المستوى العام لطبلب كلٌة التربٌة
بسوهاج شعبة الطبٌعة والكٌمٌاء الفرقة الرابعة من حٌث معرفتهم بإحتٌاطات األمان ومن حٌث تطبٌقهم لها أٌضا عند إجراء
التجارب العملٌة.
1981
ابراهٌم بسٌونى عمٌرة.
Crystal growth is a subject of a considerable interest over years because of its
potential application in devices as well as in basic research.
They have a diverse field of application in science and technology where they are
used as transducers,sensors,polarizers,radiation detectors,computer memory
devices,harmonic generators,...etc initiates the urge to grow single crystal .
Again the reliability and durability of any device depends on the ‖quality‖of the crystal 26/1/2 Melead K. Gergs,
and its physical properties.
009.
Hamdy T. Shaban.
وتكمن أهمٌة الدراسة فى اآلتى:
محاولة التعرؾ على الدور الذى ٌقوم به التلٌفزٌون اللٌبى فى التوعٌة السٌاسٌة لدى المتلقى وذلك من خبلل ما ٌقدمه من
برامج إخبارٌة لكونها ذات طبٌعة سٌاسٌة ؼالبا.
مدى تؤثٌر هذه البرامج على المشاهد فى المجال السٌاسى ،التعرؾ على تؤثٌر البرامج اإلخبارٌة المذاعة من وسابل الئلعبلم
ؼٌر اللٌبى
 1998التعرؾ 6على مضامٌن األخبار ؼٌر السٌاسٌة المذاعة.
فوزى عبد الؽنى.
نتابج البحث-:
من أهم نتابج البحث ماٌلى-:
العالم عندهم حادث مخلوق وحدوثه نتٌجة لخلق هللا له ،الذي خلقه بإرادة قدٌمة ،إقتضت وجوده فً الوقت الذى وجد فٌه -
وعلً الهٌبة التى وجد علٌها ،وحدوث العالم كذلك ٌتضمن حدوث كل ماهو محمول فٌه من جرم وزمان وحركة .وكانت
.الفكرة التناهى هً دلٌلهم على حدوث الزمان
إعتمد مفكرو اإلسبلم على الطرٌقة الرٌاضٌة .والتً تعتمد على البراهٌن الهندسٌة فى إثباتهم تناهى العالم وزمانه ،ذلك ألن -
.البراهٌن الهندسٌة تنشد الٌقٌن فً الواقع
إستخدم مفكرونا إلثبات حدوث العالم المبدأ األرسطى الذى ٌعتمد على منطق التبلزم بٌن الجرم والحركة والزمان لكن مع -
إثبات بداٌتها ،وأن الدلٌل علً تناهى أحدهما إنما ٌدل على تناهى اآلخر ،ولقد أثر الكندى فى إستخدامه لهذا الترابط على دلٌل
الؽزالى وإستخدامه له ،كما أن إبطال الكندى لفكرة البلتناهى زمانٌا كان له دوره عند اإلمام الجوٌنى وأثره البالػ فى نفى
.إستحالة تسلسل الحوداث إلى ما ال نهاٌة له
إذا كان مفكرو اإلسبلم قد اتفقوا على القول بؤن العالم حادث وأنه متناه ،فإنهم اتفقوا أٌضا فى نفى أبدٌته ،وأثبتوا أن العالم -
.متناه فى المستقبل ،ذلك ألنهم ربطوا بٌن القول باألزلٌة وبٌن القول باألبدٌة
إذا كان الكندى قال بحدوث العالم بدلٌل فكرة التناهً اإل أنه لم ٌقر بنظرٌة الجوهر من الكمٌة المتصلة ،أما بالنسبة للجوٌنى -
فهو من الكمٌة المنفصلة ،فالعالم فى نظره عبارة عن ذرات متناهٌة منفصلة وهذا بخبلؾ تصور الكندى للعالم والذى ٌنظر
.إلٌه على أنه كم متصل
مبررات إختٌار الموضوع -:
،أن المكتبات العامة بمحافظات جنوب الوادي (أسوان – قنا -سوهاج) لم تنل اإلهتمام الكافً من جانب دارسً المكتبات 1-
.فلم تحظ المكتبات العامة بدراسة واحدة كما حظٌت ؼٌرها من المكتبات العامة بالمحافظات األخري
أهمٌة إجراء هذه الدراسة علً أساس ما أوصت به معظم الدراسات السابقة بضرورة تعمٌم دراسة الخدمة المكتبٌة 2-
.العامة بجمٌع محافظات الجمهورٌة
محاولة الباحث اإلستفادة من مجال تخصصه فً مجال المكتبات ،كما أن محافظات جنوب الوادي هً منطقة ومقر عمله 3-
.مما ٌتٌح إجراء هذه الدراسة علً أساس تحلٌلً سلٌم لكشؾ النقاب عن الخدمة المكتبٌة العامة فً محافظات جنوب الوادي
مدي اإلهتمام الواضح الذي توجهه الدولة للمإسسات التثقٌفٌة داخل محافظات جنوب الوادي خبلل الفترة األخٌرة ،بما 4-
.فٌها المكتبات العامة ،األمر الذي ٌبرر إمكان إجراء هذه الدراسة
أهمٌة الدراسة من حٌث التعرؾ علً مدي كفاءة الخدمة المكتبٌة العامة بمحافظات جنوب الوادي ،وتحدٌد أوجه التشابه 5-
.واإلختبلؾ فٌما بٌنها وبٌن مثٌلتها فً المحافظات األخري
،أن المكتبات العامة من أهم وسابل تقرٌب المعارؾ والعلوم األفكار وذلك عن طرٌق ماتوفره من مصادر المعلومات 6-
.فضبل عن أنها من أفضل الوسابل الترفٌهٌة واإلستفادة من وقت الفراغ
.أهمٌة المكتبة العامة ودورها فً المشاركة اإلٌجابٌة فً برامج التنمٌة اإلجتماعٌة والثقافٌة واإلقتصادٌة 7-
من الممكن أن تسهم هذه الدراسة –إلً جانب الدراسات السابقة فً المجال -فً تحدٌد واقع الخدمة المكتبٌة العامة 8-
.والتخطٌط السلٌم لمستقبلها فً مصر
أهداؾ الدراسة -:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقٌق عدة أهداؾ تتمثل فٌما ٌلى-:

2005

EL Sundoly, Hassan
ismail ahmed farrag.
جامعة
جنوب
الوادى
حلوان -
مصر
جامعة
جنوب
الوادى

كلٌة التربٌة بقنا

عبد العزٌز ،دعاء محمد

كلٌة التربٌة الموسٌقٌة

حسن  ،أمل محمد طلعت
أسماعٌل

كلٌة التربٌة بقنا

فارس  ،نجبلء محمد

1981

2009
جامعة
جنوب
الوادى -
كلٌة
 1998 .اآلداب  :سالم عٌسى محمد الحاج،

1997

حسانٌن ،بدرٌة محمد محمد.

The Relation Between tectonics of some
granitoid rocks and Radioelements
Distribution, Wadi abu EL Hassan area,North
Eastern Desert,egypt /

3005 10223109 Doctoral.

فاعلٌة بعض االنشطة التربوٌة فى تنمٌة التفكٌر االبتكارى لدى
أطفال الروضة

3006 10229078

استخدام االؼانى الشعبٌة لتعلٌم العزؾ على آلة البٌانو للطبلب
المبتدبٌن بكلٌة التربٌة النوعٌة بجامعة جنوب الوادى
استراتٌجٌة مقترحة باستخدام الوسابط الفابقة لعبلج بعض مشكبلت
صٌانة الكمبٌوتر لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم و أثرها على
اكتسابهم بعض مهارات الصٌانة

3008 10229265

تقوٌم طبلب كلٌة التربٌة بسوهاج فى معرفة إحتٌاطات األمان فى
تدرٌس الكٌمٌاء بالمرحلتٌن اإلعدادٌة والثانوٌة والقدرة على تطبٌقها
ماجستٌر.
/

3009 10239746

The influence of Te replacement instead of Se
in the compound AgInSe2 through a
Abd-Alraheem,
comparative physical study /
Marghany Mohamed.

الحاج ،سالم عٌسى محمد.

دور البرامج اإلخبارٌة فى التوعٌة السٌاسٌة للمواطن اللٌبى :

إبراهٌم ،إبراهٌم محمد رشاد.

األبعاد المٌتافٌزٌقٌة فى فكرة الزمان عند الكندى والجوٌنى والؽزالً
/

3007 10229216

3010 10275885 Doctoral.

ماجستٌر.

3011 10286327

3012 10286357

تقٌٌم الوضع الحالى للمكتبات العامة فى محافظات جنوب الوادى من خبلل دراسة اإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة المتاحة 1-
.بها
التؤكٌد على أهمٌة الخدمة المكتبٌة العامة التى تقدمها ،ومعرفة مدى مبلبمتها إلحتٌاجات المستفٌدٌن للخروج برإٌة 2-
متكاملة لواقعها والوقوؾ على أوجه القوة ومظاهر الضعؾ بها ،وتحدٌد المعوقات التى تحول دون تحقٌق أهدافها التى
.إنشبت من أجلها
وٌمكن بلورة هذه األهداؾ فى هدؾ ربٌسً وحٌد هو ‖دراسة الواقع الفعلى للخدمة المكتبٌة العامة بمحافظات جنوب الوادى
(أسوان -قنا -سوهاج) والتخطٌط لمستقبلها‖.
1999
نخلص من هذا البحث-:

سلٌمانٌ ،اسر رجب على.

إلً مدي قوة التجارة اإلسبلمٌة فً العصر العباسً مع الصٌن فلقد إستطاع المسلمون إقامة مراكز تجارة عربٌة إسبلمٌة فً
الصٌن وتعد مدٌنة كانتون – المركز التجاري اإلسبلمً -بالصٌن باكورة االتصال الحضاري السٌاسى والتجارى بٌن
الدولتٌن وتعتبر مثبل حى على عمق العبلقات التجارٌة العباسٌة الصٌنٌة .ولقد نسب إلً المسلمٌن حرق ونهب تلك المدٌنة
ولكننا نسبعد ذلك األمر الذي ذكره مإرخ الصٌن وإن كانت تدل على قوة المسلمٌن فً تلك المدٌنة بل فى الصٌن كلها.
وعن وصول اإلسبلم إلى الصٌن وإنتشاره فى المدن الصٌنٌة ٌتضح لنا أن وصول اإلسبلم إلى الصٌن لم ٌكن من أجل التمثٌل
السٌاسى والدٌنى عن اإلسبلم والمسلمٌن فى شبه الجزٌرة العربٌة فقط بل كان أكثر فاعلٌة من ذلك فلقد إستطاع المسلمون
إقامة كٌانات خاصة بهم.
كما أنه كانت هناك عبلقات قوٌة بٌن الدولة العباسٌة والصٌن إمتدت تلك لتشمل جمٌع النواحى السٌاسٌة بصراعتها المستمرة
والتً ٌتخللها تحرك دبلوماسى بٌن الدولتٌن على أرفع مستوى وروابط تجارٌة قوٌة ،كل ذلك من خبلل إٌمان كبل الدولتٌن
أنهما أعظم حضارتٌن فً تلك الفترة التارٌخٌة.
1999

السمان ،محمود عبد الوهاب.

القاهرة
مشكلة الدراسة :
ٌوجد تعارض بٌن نتابج الدراسات والبحوث السابقة وتجرى الدراسة الحالٌة كمحاولة لحسم هذا التعارض والخبلؾ حول
هذه الظاهرة وذلك من خبلل االطار النظرى والدراسات والبحوث السابقة والدراسة الحالٌة
وما ٌثٌر اهتمام الباحث ندرة الدراسات واالبحاث التى تجرى فى مجال امراض التخاطب وعٌوب الكبلم للتحقق من مدى
االرتباط بٌن اسالٌب التنشبة الوالدٌة محددة بالقبول
هل هناك فروق جوهرٌة بٌن الوالدٌن ( االب – االم ) فى معاملتهما لبلطفال المتلعثمٌن باستخدام ابعاد القبول والرفض
الوالدى ؟
هل ترتبط ابعاد القبول او الرفض الوالدى ارتباطا جوهرٌا فى تاثٌرها على ظهور التلعثم لدى االطفال
اهمٌة الدراسة :
تتبلور اهمٌة العلم فى توظٌفه لخدمة قضاٌا المجتمع 1-
الكشؾ عن المتؽٌرات الوالدٌه المتمثلة فى القبول او الرفض الوالدى 2-
لها جانبٌن مهمٌن احدهما جانب نظرى واالخر تطبٌقى وٌتجلى الجانب النظرى فى تناول ظاهرة التلعثم كاضطراب 3-
كبلمى
تكمن اهمٌتها فى انه لم ٌتناول اى من الدراسات السابقة فى التراث المحلى موضوع التلعثم فى الكبلم لدى االطفال 4-
وعبلقته باالبعاد النفسٌة واالجتماعٌة
االهتمام بمرحلة الطفولة كمرحلة هامة فى حٌاة االنسان 5-
هدؾ الدراسة :
تهدؾ الدراسة اى ان تعرؾ بعض ابعاد القبول او الرفض الوالدى التى ترتبط بظاهرة التلعثم لدى االطفال من خبلل مقارن
مجموعتٌن من االطفال ونظرابهم من االطفال العادٌٌن
نتابج الدراسة :
وجود فروق جوهرٌة بٌن االطفال المتلعثمٌن وؼٌر المتلعثمٌن على ابعاد القبول او الرفض الوالدى 1-
وجود ارتباط جوهرى بٌن ابعاد القبول او الرفض الوالدى وتاثٌرها على ظهور التلعثم لدى االطفال 2-
ال توجد فروق جوهرٌة بٌن الوالدٌن االم واالب فى معاملتهما لبلطفال المتلعثمٌن باستخدام ابعاد القبول او الرفض 1998 3-

سٌد محمد عبد العال ,محمد
خضر عبد المختار.
Taha M. El-Gindy,
the main goal this thesis,which consists of six chapters,is to introduce a new
26/3/2 Mamdouh M. El-Kady
procedure for solving optimal control problems governed by some differential problems 009.
,Hussien S. Hussien.
On November 14, 1981 an earthquake with magnitude of 5.3 (Ms) took place in
Kalabsha area about 60 Km south of Aswan High Dam along the most active part of
the E-W Kalabsha fault beneath the Kalabsha bay (the largest bay of the Lake
Ahmed Esmat Belal,
Nasser).this earthquake was followed by a tremendous number of smaller events that
Ali Abdel-Azim
continus till now.
28/12/ Tealeb, Gaber
many detailed geological and geophysical studies are carried out in the area.
2008. Hassan Hassib.
Abdel-Azeam M.
Diurnal and seasonal variation of O3 In cairo ,Alexandria,Qena and aswan has been
Abdel Mageed, Sayed
investigated during the period 2001_2003.
O3characterized with relativly low values and less diurnal variation during winter and
M. EL-Shazly,
autumn seasons in comparison with that during spring and summer seasons in the
Masaaki Takahashi,
four cities except in Alexandria.
2009 Mahmoud El-Nouby
تقوم الدراسة الحالٌة على معالجة المراوح الفٌضٌة بمنطقة الدراسة والتى كونتها األدوٌة الجافة عند مصباتها وترجع أهمٌة
دراسة تلك المراوح فى أنها واحدة من أهم المبلمح الجٌومورفولوجٌة فى اآلراضى الجافة وشبة الجافة كما تمثل أشكال
اإلرساب المابى التى تفٌد فى معرفة ظروؾ الجرٌان والظروؾ المناخٌة التى كانت سابدة فى الماضى حٌث تعكس أثر تلك
الظروؾ على عملٌات النحت واإلرساب بالنسبة لؤلدوٌة التى شكلتها
ٌتناول معلم اللؽة العربٌة الذى ٌعد من أهم العوامل المإثرة فى العملٌة التعلٌمٌة فهو المنوط به تعلٌم القراءة مما ٌتطلب منه
كفاٌات علمٌة ومهنٌة خاصة من أجل النجاح فى هذه المهمة الخطٌرة.
ٌتناول فبة التبلمٌذ التى قد تسبب مشكبلت تربوٌة وإجتماعٌة تقلق األسرة والمدرسة وٌؤتى تلبٌة لتوجٌهات الندوات
والدراسات التى دعت إلى ضرورة عقد دورات تدرٌبٌة
التركٌبة هى عبارة عن شكل متوازى مستطٌبلت من الرخام أو الحجر أو الخشب توضع على فسقٌة شخص مهم مثل اآلمٌر
أو السلطان أو كل من له شؤن تمٌٌزاً له عن باقى الفساقى وٌدور على جوانبها أو أعلى الشواهد أو تعلوها أسماء من دفنوا
بها.
1998

دار الحدٌث

والتراكٌب الرخامٌة ذات شكل مستطٌل أو مستطٌلٌن ٌعلو كبلً منهما اآلخر والعلوى أقل من السفلى فى المساحة وٌتوسطة
لعل الضؽط السكانى المتزاٌد فى جمهورٌة مصر العربٌة ٌدفع المسبولٌن إلى العمل الجاد لؽزو الصحراء وتعمٌرها حتى
ٌعود التوازن بٌن عدد السكان ومساحة األرض النتجة فى مصر .

المكتبات العامة بمحافظات جنوب الوادى ( أسوان -قنا -سوهاج ) :

3013 10286372

العبلقات السٌاسٌة والحضارٌة بٌن العرب والصٌن فى عهد الدولة
العباسٌة /

3014 10286766

محمد الشوكانى ,محمد بن
على بن محمد عبدهللا الشوكانى نٌل االوطار شرح منتقى االخبار من احادٌث سٌد االخٌار

3015 10308748

عبد المحسن ،طارق زكى
عبلقه القبول والرفض الوالدى بالتلعثم لدى االطفال /
موسى.
Ultaspherical Approximations and their
applications for solving optimal control
Attia, Mohamed
problems /
Ahmed Ibrahim.

3017 10363623 Doctoral.

2008

Khalel, Yassin
Mostafa Mahmoud.

A Study of the attenuation and site reponse
and their effect on the spectra of
microearthquakes in kalabsha area, west of
lake Nasser, Aswan /

3018 10364133 Master.

2009

Kassem, khalaf-Allah
Omar.

Variability of surface ozone in some Regions
in Egypt /

3019 10364672 Doctoral.

2009

ماجٌستٌر.

3016 10317226

2007

قنا:

عبد الستار عبد الهادى نوح،

نوح ،عبد الستار عبد الهادى

جٌومورفولوجٌة المراوح الفٌضٌة على الجانب الشرقى لوادى النٌل
بٌن خرٌط جنوبا ً ووادى قنا شماالً

3020 10372814

2007

أسوان:

سعاد جابر محمودحسن،

حسن،سعاد جابر محمود

فاعلٌة برنامج قابم على إستخدام الشبكة الدولٌة( اإلنترنت) فى
تدرٌب معلمى اللؽة العربٌة بالمرحلة اإلبتدابٌة على كفاٌات
تشخٌص صعوبات القراءة وعبلجها لدى تبلمٌذهم

3021 10373202

 2006 .قنا:

عاطؾ سعد محمدمحمود،

محمود،عاطؾ سعد محمد

تراكٌب القبور بمدٌنة القاهره منذ بداٌة العصلر العثمانى حتى نهاٌة
القرن الثالث عشر الهجرى

3022 10373262

قنا:

مدحت محمد جمال محمد،

محمد،مدحت محمد جمال

إمكانات التنمٌة فى جؽرافٌة بحٌرة ناصر

3023 10373734

2007

فمع بدء تشٌٌد خزان أسوان بمراحلة الثبلثة ( )1933-1912-1902وبناء السد العالى عام  1964بدأت تظهر فى جنوب
مصر بحٌرة صناعٌة عرفت ببحٌرة ناصر والتى أطلق علٌها بحٌرة اآلمل .لحل مشكبلت مصر اإلقتصادٌة والسكانٌة .
ٌهتم علم اإلجتماع بدراسة تفاعل الجماعات اإلنسانٌة وتؤثٌرها على أنظمة المجتمع عامة والسلوك الفردى خاصة وعلى ذلك
فعلم اإلجتماع له هدفٌن ربٌسٌٌن ،اآلول :فهم دٌنامٌت حٌاة الجملعة ما هى الجماعات اإلجتماعٌة وما هى وظابفها وكٌؾ
تتؽٌر وكٌؾ ٌختلؾ كل منها عن اآلخر والثانى فهم تؤثٌر الجماعات على السلوك الفردى والجماعى.
وهناك إفتراض أساسى لعلم اإلجتماع فى هذا اإلعتبار مإداة أن النشاط اإلنسانى ٌتؤثر بالجماعة وفى خبلل حٌاة الفرد تخضع
مكوناتة وؼزابرة البٌولوجٌة لتعدٌبلت وتؤثٌرات وذلك من خبلل التنشبة هذه العملٌة تبدأ فى اآلسرة وتنتقل الى العدٌد من
الجمعٌات والمإسسات التى ٌشارك فٌها أو ٌحتك بها الفرد مثل المدرسة.

2007

قنا:

 2007 .قنا:

مدحت محمد جمال محمد،

محمد،مدحت محمد جمال

إمكانات التنمٌة فى جؽرافٌة بحٌرة ناصر

3023 10373734

آمال أمٌن كامل عبد الرحمن،

عبد الرحمن،آمال أمٌن كامل

العوامل المإدٌة إلى الممارسات الخارجة على آداب الطرق الصوفٌة
تؤثٌر برنامج لبللعاب الصؽٌرة بمصاحبة الموسٌقى على بعض
الصفات البدنٌة والمهارات االساسٌة لكرة الٌد بدرس التربٌة
الرٌاضٌة لتلمٌذات المرحلة االعدادٌة /

3024 10373765

بورسعٌد
عبٌر حسن محمد ابورحاب,
: 1997 .
تؤتى أهمٌة الدراسة فى اآلمور التالٌة:
خطورة اآلثار المترتبة على الجرٌمة على جمٌع اآلطراؾ من الضحٌة والجانى على حد سواء وإنتشارها فى السنوات 1-
 .اإلخٌرة
أهمٌة الدور الذى ٌمكن أن تلعبة اآلعمال الدرامٌة العربٌة المعروضة على شاشة التلٌفزٌون فى حٌاة اآلفراد بالمجتمع من 2-
.أحد أسباب أهمٌة موضوع الدراسة حٌث تعتبر المواد الدرامٌة من أكثر المواد التى ٌقبل علٌها المشاهد
قلة الدراسات اإلعبلمٌة العربٌة التى سعت إلختبار نظرٌة الؽرس الثقافى والتى تمثل إفتراضات نظرٌة منهجٌة ووسابل 3-
 .صممت لمعرفة إسهامات مشاهدة التلٌفزٌون
قلة الدراسات اإلعبلمٌة العربٌة التى تعرضت لتحلٌل محتوى الجرٌمة فى اآلعمال الدرامٌة  2006 . 4-قنا:
أحتل البحر اآلحمر منذ أقدم العصور مكانة ربٌسٌة بٌن طرق المبلحة البحرٌة ففى العصر الفرعونى أفاد البحر اآلحمر فى
تحقٌق اإلتصال بٌن قدماء المصرٌٌن والببلد المجاورة فى وفت كان النشاط التجارى بٌن األمم محدوداً للؽاٌة فؤهتمت الدول
والشعوب التى عاشت فى منطقتة بالتجارة الشرقٌة فشق الفراعنة قناه سٌزوسترٌس لٌسهل علٌهم اإلنتقال من النٌل إلى البحر
 2007 .قنا:
اآلحمر
أهمٌة الدراسة تتمثل فى -:
أهمٌة دراسات تحلٌل الخطاب فى برامج الرأى السٌاسٌة بإعتبارها أحد الروافد الحدٌثة فى مجال دراسة الرسابل 1-
.اإلخبارٌة التلٌفزٌونٌة
.أهمٌة تقٌٌم أداء برامج الرأى السٌاسٌة فى الشبكات اإلخبارٌة العربٌة 2-
.التعرؾ على مستوى اإلهتمام السٌاسى للرأى العام المصرى ورصد أهم معوقات المشاركة السٌاسٌة لدى أفراد العٌنة 3-
قلة الدراسات اإلعبلمٌة العربٌة التى أجرٌت حول نموذج التلقى – القبول -العٌنة حٌث أقتصرت على دراسة واحدة كان 4-
النموذج جزء منها وكانت حول التؽطٌة التلٌفزٌونٌة والصحفٌة للقضاٌا العامة فى مصر وعبلقتها بتشكٌل إتجاهات الرأى
العام نحو هذه القضاٌا مما ٌتطلب أجارء المزٌد من الدراسات إلختٌار فرضٌات النموذج فى تشكٌل إتجاهات الرأى العام
المصرى نحو القضاٌا السٌاسٌة 2008
تهدؾ الدراسة الحالٌة الى التعرؾ على العوامل المإثرة فى إنخفاض جودة إعداد المعلم بكلٌات التربٌة كما ٌتم دراسة واقع
تكلفة إعداد المعلم /الطالب بشعبة إعداد معلم التعلٌم اإلبتدابى بكلٌات التربٌة والتعرؾ على مإشرات اإلنفاق والتموٌل للطالب
/المعلم والوصول الى إٌجاد تكلفة مناسبة للطالب فى أثناء فترة إعدادة كما ٌتم تقدٌم تصور مقترح لرفع جودة إعداد
2009
الطالب/المعلم بشعبة التعلٌم اإلبتدابى فى أثناء فترة إعدادة بالكلٌة بعد تخرجة
تتحدث الرسالة عن الجذور التارٌخٌة للسرد من خبلل الحدٌث عن جذور القصة فالحدٌث من أحدهما هو حدٌث عن اآلخر .
القصة إذن نوع أدبى ٌفضى الى قدر من التداخل واإللتباس حتى عند بعض أهل اإلختصاص وتثور هنا عدة تساإالت هل
القصة فن حدٌث النشؤة؟ أو أن لها جذوراً قدٌمة؟ وهل للعرب فى القدٌم قصص أدبٌة شعرٌة؟
ٌعد موضوع الخٌل من الموضوعات المهمة التى تناولها الباحثون بالدراسة نظراً لتعدد البعد التراثى والحضارى حٌث
وردت رسوم الخٌل فى الكثٌر من القصص التارٌخٌة الفارسٌة التى توضحها المخطوطات اإلٌرانٌة باإلضافة الى البعد
الوظٌفى للخٌل حٌث أهتم بتربٌة الخٌول واستخدامها فى أؼراض مختلفة كالركوب والسباق بٌن الفرسان وكذلك فى الحلرب
والقتال
تعد دراسة اآلسلحة عموما ً من الموضوعات الشٌقة والشاقة فى آن واحد فقد ٌكتنؾ الحدٌث عن السبلح وتطورة عبر
العصور المختلفة بعض الؽموض خصوصا ً وأن السبلح تكتنفة السرٌة وبالنسبة للمدافع الحربٌة والتى تعد من وسابل الدفاع
عن اإلنسان والهجوم فى وقت واحد حتى ٌستطٌع البقاء واإلستمرار فى الحٌاة
تكمن أهمٌة هذا البحث فى دراسة الجوانب اآلخبلقٌة التى تعتبر من الدراسات اإلنسانٌة الهامة والتى شؽلت تفكٌر الفبلسفة
سواء الٌونانٌٌن أو فبلسفة اإلسبلم حٌث ٌعتبر موضوع اآلخبلق من الموضوعات القدٌمة والحدٌثة التى تناولها الفبلسفة
بالبحث ألنها ترتبط بالسٌاسة والدٌن والحٌاة اإلجتماعٌة بشكل واضح
تعد دراسة أشكال اآلوانى فى العصرٌن التٌمورى والصفوى من فروع دراسة الفن اإلسبلمى للفنون التطبٌقٌة حٌث ٌلقى
الضوء على الفترة التارٌخٌة فى هذٌن العصرٌن وتوضح مدى اهتمام ملوك الدولتٌن ورعاٌتهم للفنون التطبٌقٌة سواء التحؾ
الباقٌة أو تصاوٌر المخطوطات وتعتمد مصادر اشكال اآلوانى على ما عثر علٌه من لقى أثرٌة وما عثر علٌة قد ال ٌؽطى
جمٌع ما كان مستخدما ً
هدفت الرسالة الحالٌة إلى وضع تصور مقترح لجامعة للصم وضعاؾ السمع بجمهورٌة مصر العربٌة فى ضوء خبرات
بعض الدول التى تهتم بالتعلٌم الجامعى لهذه الفبة وٌتفرع من هذا الهدؾ أربعة أهداؾ فرعٌة هى-:
تحدٌد الوضع الحالى لنظام التعلٌم ما قبل الجامعى والتعلٌم الجامعى لهذه الفبة بجمهورٌة مصر العربٌة 1-
تعرؾ أبرز الخبرات والتجارب العالمٌة فى مجال التعلٌم الجامعى لهذه الفبة 2-
تتناول الدراسة منهج اإلمام النووى فى دفع التعارض بٌن األحادٌث من خبلل شرحة لصحٌح مسلم معتمده على اآلدلة
والقرابن الموجودة فى كتب الفقة وأصولة والحدٌث وعلومة لمعرفة الراجح ولكشؾ النقاب عن هذا الموضوع وعن
اآلحادٌث المتعارض ظاهرها
فؤنطبلقا ً من النظرٌات النقدٌة واللؽوٌة كالبنٌوٌة والنصٌة واألسلوبٌة وؼٌرها من النظرٌات التى أهتمت بوحدة العمل اآلدبى
والتى قننت معاٌٌراً لهذه الوحدة فكانت المناسبة بٌن أجزاء إحدى هذه المعاٌٌر جاء الفصل اآلول من فصول الدراسة ٌحمل
عنوان ‖ثنابٌة الظبلم والنور فى ضوء المناسبة ووحدة السٌاق القرآنى‖

محمد محمد على هندى عمارة،

أحمد حامد أحمدموسى،

قنا:

فاطمة الزهراء صالح حجازى،

أسوان:

شرقاوى عبد هللا بكرى محمد،

2008

قنا:

عبد المنعم محمد عبد الفتاح عطٌة،

2007

قنا:

نجوى محمد إسماعٌل الطواب،

2007

قنا:

عبلء الدٌن بدوى محمود محمدالخضرى،

ابورحاب ،عبٌر حسن محمد.

عمارة،محمد محمد على هندى معالجة الجرٌمة فى اإلعمال الدرامٌة التى ٌعرضها التلٌفزٌون

موسى،أحمد حامد أحمد

النشاط التجارى فى البحر اآلحمر فى عصر الممالٌك الجراكسة
(784-922ه)1516-1382-

دور القنوات الفضابٌة اإلخبارٌة العربٌة فى تشكٌل إتجاهات الرأى
حجازى،فاطمة الزهراء صالح العام نحو القضاٌا السٌاسٌة

3025 10373775

3026 10374644

3027 10374727

3028 10374742

محمد،شرقاوى عبد هللا بكرى

تكلفة جودة إعدادمعلم التعلٌم اإلبتدابى بكلٌات التربٌة بجمهورٌة
مصر العربٌة

3029 10374819

عطٌة،عبد المنعم محمد عبد
الفتاح

مبلمح السرد فى الشعر العباسى فى الفترة 334-131ه-750-
945م

3030 10374826

الطواب،نجوى محمد إسماعٌل الفصٌلة الخٌلٌة على التحؾ الفنٌة والتصاوٌر اإلسبلمٌة
المدفع فى العصر العثمانى فى ضوء مجموعات المتاحؾ وتصاوٌر
المخطوطات العثمانٌة من الفتح العثمانى حتى نهاٌة القرن التاسع
الخضرى،عبلء الدٌن بدوى
عشر (923ه1320-م)(1517م1898-م)
محمود محمد

3031 10374975

3032 10375059

2007

قنا:

أمٌرة شعبان هاشم محمد،

محمد،أمٌرة شعبان هاشم

المإثرات الٌونانٌة فى فلسفة إخوان الصفا ومسكوٌة اآلخبلقٌة
(المدرسة التصورٌة نموذجا ً)

3033 10375671

2006

قنا:

نٌفٌن محمد حازم شٌبه أحمد،

أحمد،نٌفٌن محمد حازم شٌبه

أشكال اآلوانى اإلٌرانٌة فى العصرٌن التٌمورى والصفوى من
خبلل التحؾ الباقٌة وتصاوٌر المخطوطات

3034 10375849

2008

أسوان:

راضى عدلى كامل،

كامل،راضى عدلى

تصور مقترح إلنشاء جامعه المعوقٌن سمعٌا ً فى ضوء بعض الدول

3035 10376136

2007

قنا:

صباح ثابت اآلمٌرمحمد،

محمد،صباح ثابت اآلمٌر

منهج اإلمام النووى فى التوفٌق بٌن اآلحادٌث المتعارضة من خبلل
شرحه لصحٌح مسلم

3036 10376156

وقد أختص هذا الفصل بإلقاء الضوء على العبلقة الداللٌة التى تربط بٌن الظبلم والنور وداللتهما داخل النص القرأنى مع
بٌان الوسابل التى أدت إلى الوحدة واإلتساق فى النصوص الواردة فٌها الثنابٌة فكان من هذه الوسابل براعة اإلستهبلل وحسن
التخلص وبراعة الختام وحسن التناسق بٌن الفواصل واآلٌات المشتملة علٌها ورد العجز على الصدر فٌها وعبلقة الجزء
بالكل وؼٌر ذلك مما ٌخدم فكرة الوحدة الفنٌة التى كانت من السمات الجمالٌة البارزة فى أسلوب القرأن المكى.
2008
تعد دراسة الموازٌن من الموضوعات الشٌقة التى جذبت نفر قلٌل من الباحثٌن على الرؼم من وجود عدد ؼٌر قلٌل من صنج
الوزن الزجاجٌة الثقٌلة ٌحتفظ بها متحؾ الفن اإلسبلمى ومتحؾ جاٌٌر أندرسون بالقاهره والتى لم ٌسبق دراستها من قبل
2006
المستشرقٌن أو العلماء العرب

قنا:

شوزان نشؤت عبد الرازق،

عبد الرازق،شوزان نشؤت

ثنابٌة الظبلم والنور فى السور المكٌة ‖

3037 10376168

قنا:

حجاج أحمد سٌدسعٌد،

سعٌد،حجاج أحمد سٌد

الموازٌن اإلسبلمٌة منذ القرن اآلول الهجرى حتى نهاٌة القرن
الرابع الهجرى

3038 10376189

بما أن مذهب الشٌعة اآلمامٌة اآلثنى عشرٌة قد تبلور وأتخذ صورتة النهابٌة الواضحة وثبتت أركانة فى عهد اآلمام جعفر
الصادق وهو اآلمام الوحٌد من أهل البٌت الذى أتٌحت له إمامة دامت أكثر من ثلث قرن م ْ
بل فٌها مجلسة بالعلم دون أن ٌمد
عٌنٌة إلى السلطة مما فى أٌدى الملوك وبهذا سلم األمة مفاتح العلم النبوى ومنه ٌبدأ التؤصٌل لمنهج علمى عام للفكر
اإلسبلمى حٌث كان األمام الصادق هو إمام الشٌعة وحٌث كانت الشٌعة فرقة من أقدم الفرق اإلسبلمٌة التى ظل إمتدادها
وإنتشارها ٌزداد ٌوما ً بعد ٌوم فى العالم اإلسبلمى بل إزداد أتباعها ؼلواً وتطرفا ً حتى كاد التشٌع أن ٌكون مختلفا ً عن اإلسبلم
تماما ً عند البعض حتى وجدت الدوابر الؽربٌة والمستشرقون هذا التشٌع بفرقة المختلفة مادة خصبة لتصوٌر المسلمٌن شٌعا ً
وأحزابا ً متناحرة بآرابها ومعتقداتها وأفكارها التى تطرؾ فٌها بعض أنصارها إلى حد مخالفة الكتاب والسنة النبوٌة الشرٌفة
ومن ثم كان الدافع الربٌسى لدراسة شخصٌة اإلمام جعفر الصادق الذى ٌمثل مع مدرستة قمة التوسط وال تطرؾ ومن هنا
نال إعجاب الشٌعة وأهل السنة على السواء.
ذهب بعض علماء المصرٌات الى إعتبار نصوص اآلهرامات ومتون التوابٌت وكتاب الموتى نصوص واحدة متطورة ٌشرح
فى وحدة متكاملة تطور الفكر المصرى حٌال مشكلة الموت بإعتبار ان الهدؾ من جمٌع هذه النصوص هو تزوٌد المتوفى
بكل ما ٌمكن فى رحلتة الشاقة الى السماء أو العالم اآلخر.
ابناء حور اآلربعة كانوا من ضمن اآللهه الذٌن ٌصحبون المتوفى للعالم اآلخر حٌث ٌصور المتوفى وذراعاة تتعلقان بحابى
ودواموت اؾ بٌنما قدماه تتعلقان بامستى وقبح سنواؾ.
أهداؾ البحث-:
ٌهدؾ البحث الحالى إلى معرفة فاعلٌة برنامج مقترح بؤستخدام الكمبٌوتر فى عبلج األخطاء الشابعة فى بعض مهارات
الخرابط لدى تبلمٌذ الصؾ الخامس اإلبتدابى وذلك وفق الخطوات األتٌة:
.تحدٌد بعض مهارات الخرابط لدى تبلمٌذ الصؾ الخامس اإلبتدابى1-
.معرفة أهم األخطاء الشابعة فى بعض مهارات الخرابط لدى تبلمٌذ الصؾ الخامس اإلبتدابى وأسبابها وكٌفٌة عبلجها2-
إعداد وتجرٌب برنامج مقترح بؤستخدام الكمبٌوتر لعبلج األخطاء الشابعة فى بعض مهارات الخرابط لدى تبلمٌذ الصؾ3-
الخامس اإلبتدابى
حداثة نظرٌة التى تقدم رإٌة جدٌدة للذكاء تقوم على علم النفس المعرفى وعلم النفس العصبى والدراسات العاملٌة وكانت
بمثابة األساس فى إنتاج منظومة التقدٌر التى والتى بمثابة بطارٌة إختبارات تتصؾ بالٌنامٌة وتستطٌع وصؾ وتفسٌر األداء
وإظهار الفروق الفردٌة .
تتٌح هذه الدراسة الفرصة لدى المتهمٌن بدراسة العملٌات العقلٌة المعرفٌة لدى طبلب المرحلة الثانوٌة لبحث طرقهم *
وأسالٌبهم فى إستقبال وتجهٌز ومعالجة المعلومات من خبلل أدابهم على إختبارات منظومة التقٌٌم المعرفى وعلى مقٌاس
.أسالٌب التعلم
أن األهتمام بالكشؾ عن أسالٌب التعلم المفضلة للطبلب ٌعد أحد المداخل الهامة التى تساعد المعلم على حسن تنظٌمة طرق *
.تدرٌسة وأنشطة فصلة وإدارتة كما أنها تٌسر عملٌة التعلم وتإدى إلى تحسٌنها
هدفت الرسالة الى التعرؾ على فاعلٌة استخدام التدرٌس التبادلى والعصؾ الذهنى فى تنمٌة بعض مهارات القراءة اإلبداعٌة
لدى تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة
لم ٌقتصر العرى فقط فى الفن المصرى القدٌم سواء بالتمثٌل أو النقش على اآلشخاص العادٌٌن بل ظهر بصورة نادرة لبعض
الملوك اللذٌن صوروا عراٌا وكذلك بعض اآللهه كما ارتبط تصوٌر العرى فى الفن المصرى القدٌم ببعض العناصر الفنٌة
األخرى فى تشكٌل األوانى واآلوعٌة ومبلعق الدهانات ومقابض المراٌا وبعض نماذج الدمى كما صور الفن المصرى القدٌم
فى احٌان نادرة نماذج ألعضاء ذكرٌة وأنثوٌة
من مقتضٌات اإلٌمان باهلل الى جانب توحٌد الربوبٌة وتوحٌد األلوهٌة ان نإمن بصفات الكمال هلل سبحانة فنصدق بما أخبر به
الشرع من هذه الصفات دون البحث فى كنهها أو كٌفٌتها فصفات هللا الٌستطٌع العقل ان ٌثبت شٌبا ً من كٌفٌتها أو كٌفٌة
اتصاؾ هللا بها ألنها مجهولة لدٌنا لذا ٌجب ان نقؾ عند حدود العقل وال نتخبط بالخوض فى هذا اآلمر فالخوض فٌه مهلكة
تزلزلت فٌها اقدام المتكلمٌن وأصحاب المذاهب العقلٌة
سبب إختٌار الموضوع إتاحة الفرصة لزٌادة عدد اآلبحاث التى تقوم على دراسة اإلٌقاع ودراسة أعمال شاعر من الجٌل
الذى تبل جٌل الرواد فتؤثر بالحداثة ولكنه فى نفس الوقت حافظ على اآلصالة وإلقاء الضوء على أحوال تشكل اإلٌقاع بكل
صورة وأثر ذلك على تشكل المعنى فى الشعر الحر والتعرؾ على الخصابص والسمات اآلساسٌة لشعر األستاذ فاروق شوشة
ان ثؽر الشاش من أهم الثؽور اإلسبلمٌة فى الجناح الشرقى للدولة اإلسبلمٌة ألنة ٌمثل الحد الفاصل بٌن المسلمٌن والترك من
ناحٌة وبٌن البٌبة الزراعٌة والصحراوٌة من ناحٌة أخرى وخصوصٌة هذا األقلٌم جعلتة بإرة للصراع المستمر وهذا ال ٌخفى
على حكام المسلمٌن وأمرابهم بخراسان وببلد ما وراء النهر
تعانى المكتبة العربٌة نقصا ً فى الدراسات القبطٌة الترمٌمة حٌث لم ٌؽط بعد دارسى علم الترمٌم فترة من فترات مصر وهى
الفترة القبطٌة التى لم تنل قسطا ً وافرا من الباحثٌن والبحث لدراسة تلك الفترة التى تحتوى على العدٌد من األدٌرة الهامة لٌس
على الصعٌد المحلى بل على المستوى العالمى كالدٌر األحمر بسوهاج ودٌر الشهداء بؤسنا ودٌر األنبا هدرا بؤسوان لذا كان
اتجاه الباحث لطرق هذه الفتره كبداٌة للباحثٌن.
والهدؾ من هذه الدراسة هو دراسة الرسوم الجدارٌة القبطٌة فى صعٌد مصر دراسة علمٌة واعٌة لطبٌعة اآلثر والظروؾ
البٌبٌة المحٌطة باألثر واألسلوب والتكوٌن الفنى للرسوم الجدارٌة القبطٌة
THE PRESENT THESIS EVALUATES THE EFFECTS OF FERROSILICTION
EMISSION DUST ON THE SURROUNDING ENVIRONMENT
SOIL,PLANT(ALFALFA,WATER SUSPENDED DUST DURING THE PERIOD OF
STUDY 2000-2001.
the present thesis is devoted to apply dimensionless analsis and groups methods for
solving partial differential equations of some problems of heat and mass transfer over
different shape surfaces embedded in saturated porous media
Owing to the wide spread applications of
phtalimides and quinazo line derivatives in various applications in pharmacological
fields an investigation aiming to develop approaches for synthesis of some 3-nitrophthalimides and 5-nitroSalinity has been recognized as a major agricultural problems in arid and semi-arid
regions.
Owing to the extensive cultivation and intensive use of chemical fertilizers,together
with excessive irrgation in egypt more than 25%of the total arable land was turned to
saline soils.
the azo compounds and some of their cu(II),co(II),Ni(II) zn(II zr(IV) ce(III) complexes
have been prepared and characterized on the basis of elemental and thermal analysis
electronic
The comonents of hibiscus sabdariffa L. extract exhibit anti-tumor characteristics
immune - modulating and anti-leukemic effects (Muller and franz,1992and tseng et al
)2000
During this thesis We restricted our attention to study some problems of flow and heat
transfer on wavy Surface .
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The given Surface are considered to be held at constant wall temperature vaiable
Wall temperature variable heat flux and our study focused to examine the effect of
amplitude of the wavy surface and the infuences of some physical parameters Such
as magnetic field ,Lewisnumber,prandtl number,etc…
Numerical results for the details of the velocity temperature ,concentration profiles as
Well as shear stress, rate of heat and mass transfer (expressed in terms of Nusselt
and Sherwood numbers,respectively) for different values of the given parameters are
discussed and shown graphically or tabulated Finally our thesis consists of five
chapters.
ان مشكلة تلوث المٌاه فً مصر قد انتشرت وتفاقمت بشكل واضح فً السنوات االخٌرة نتٌجة عدة اسباب من اهمها التسرٌب
الؽٌر امن لمٌاه الصرؾ الصحً الؽٌر معالج والذي ادي الً تلوث الكثٌر من المٌاه الجوفٌة حٌث محطات الصرؾ الؽٌر
متطورة االداء والمتهالكة والتً اصبحت الكثٌر منها ال ٌستوعب لكمٌة مٌاه الصرؾ الؽٌر معالجة
Algae differ in their adaptability to salinity and on the bases of their tolerance extent
they are grouped as halophilic (Salt requiring for Optimum growth) and halotolerant
(having response mechanism that permits their existence in Saline medium) (Rao,et
al,2007) in their case algae produce some metabolites to protect themselves from salt
injury and to balances the surroundings Osmotica (Richmond,1986)
Excessive Soil Salinity usually results from natural processes or from irrigation With
Saline Water.
Salinization is a major cause of soil degradation and affects 19.5%of irrigation With
Saline Water .
The aimof the present Investigation
The present investigation was designed to study intensively the following:
• Isolation and identification of endophytic fungi associated with medical plants
(Altheae,Calotropis and Nerium oleander ) in south Valley University (Qena).
• Studying the ability of medicinal plant extracts )hydrophilic and hydrophobic(to inhibit
the keratinolytic fungi and pathogenic bacteria.
• Stuying the Effect of organ extracts of the most active plants on the most senitive
bacteria.
• Stuying the Effect of temperature on extraction.
• Toxicity and mycotoxins produced by one of the most common genus )chaetomium
spp).
Odonata species are played a very important role in the biological control of
bilharziasis snails and dipterous larve species therefore it is of important to study and
research for its distribution seasonal abundance of weather factors and behavior.
They are ancient and distinctive insects They are many insect features such as
unspecialized chewing mouth parts but they also have specialized body parts
reflecting their aerial and predatory habits (Duncan 2005).
Serveral authors Studies the ecology of some species of order Odonata (Muller
1993,Vantol and Rozendaal 1995,Wilson 1995,Samways 1996,Costa et al
2001,Shukla and Shrivastava 2003,Katherine 2005,and McGuffin et al 2006,Schultz et
al (2003) studies the assessment of the ecological status of Danubian floodplains at
Tulln (Lower Austria) based on the Odonata Habitat index(OHI).
Phoshoric acid is mainly produced by Wet-process in which phosphate concentrate is
leached with sulfuric and weak phosphoric acids.
It is an important intermediate product for production of phophatic fertilizers.
After filtration and separation of phosphogypsum the filter acid (28%p2o5) contains
many kinds of impurities.
Anionic Impurities may include several cations the most important of which are iron
aluminum magnesium and calcium
Translation plays an important role in increasing awareness and understanding
among diverse culture and nations .
Literary translations in particular help these different cultures reach acompromise .
The attention given to pragmatic facts and principles in the course of translation can
enhance the understanding of the text improve the quality of translation.
Agood translation is not simply concerned with transferring the proposititional content
of the source language text(SLT) but also with its other pragmatic features.
The main aims of this study concern mainal with delineation and evaluation of both
structural and hydrological patterns prevailed in the new qeft industrial city as well as
determination and estimation of nature of the overburied foundation layers and their
geotechnical tone in the area .
This area far 14 km eastward qeft town and located between longitudes 32 -49-51-3252-20E and latitudes 25-58-56-26-01-56 n to cover about 30 km.
The present study embraces land survey magnetic data analysis electromagnetic
sounding electrical resistivity laboratory measurements of electrical properties.
Two dimension resistivity and shallow seismic refraction surveys.
The study aims at detailing the prevailing subsurface conditions from the viewpoint of
groundwater location depth and quality .Also it including detecting the nature and the
shape of the hidden buried materials under surface.
This thesis consist of four chapters:
• Chapter one: This chapter is devoted to review essential properties of harmonic
function basic definitions and examples .
We also state the basic theorems that are of interest to us such as the mean value
property ,the maximum principle and the poisson kernel for the ball
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• Vhapter two: in this chapter We introduced the theory of harmonic mapping in the
plane (Harmonic univalent functions) and the properties of these functions We used
Mathematica programme and coplex analysis techniques.
• Chapter three: The required mathematical fundamentals Will be reviewed This
includes a short evaluation of orthogonal functions where the Associated Legendre
polynomials will be introduced.
• Chapter four: We will give some examples of what spherical harmonic can be used
in the fiels of computer graphics .
Because of the wide pharmacological applications of pyridazine pyrrole and
pyrimidine the main of this work is to synthesize new derivatives of pyridazine pyrrole
and pyrimidine condensed with anthracene in position 9 and 10 via the 9,10-dihydro9,10-ethano- anthracene
Crystal growth is a subject of a considerable interest over years beacause of its
potenttial application in devices as well as basic research they have a diverse field of
application in science and technology where they are used as transducers sensors
polyarizers radiation detectors computer memory devices harmonic generators
THE THESIS AIMS TO STUDY THE BIVALVIA OF THE MIOCENE SEDIMENTS
EXPOSED IN THE AREA BETWEEN THE SADAT AND WADI OKHEIDER,AND
ADETAILED REVIEW OF THE TAXONOMIC DESCRIPTION OF THE VARIOUS
SPECIES PRESENT
the effects of pesticides on earthworms populations have been reviwed by davey 1963
edwards and thampson 1973 edwards and lofty 1977 .
most pesticides are not acutely toxic to earthworms although there is little information
on long term chronic toxicity
Thework describe in this thesis has been undertaken with the objective of searching
for naturally occurring substances of potentially activities and synthesis and develop
the chemistry reactions and applications of new group of heterocyclic compounds
Aim of the work:
1- To threw the light on the sheep and goats infested with lungworms
2- To detect the clinical findings attributed to lungworms infestation in sheep and goats
3- To investiogate the effect of lungworms infestation on hematological picture in
sheep and goats
The present study was designed to clarify the effect of three neurotransmitters which
are glutamate L- arginine the precursor of nitric oxide and GABA on some aspects of
reproduction of male rats
The core of the pegg-barnett phase theory is the hermitian phase operator .
instead of utilizing the whole infinite -dimensional hilbert space of a single mode field
pegg and barnett use a finite but arbitrary large supspace in which one can defined
phase states rigorously.
so the aim of this work is to investigate the helminthes infesting ruminant animals in
qena proince their incidence prevalence fluctuation during the various seasons
this thesis provides aunique combination betweenremote sensing geographic
information systems aeromagnetic and field work for geological mapping and
lineament extractions .
this unique combination has been applid to investigation and map the area surround
gebel al hadid eastern desert egypt.
the study area is located in the central eastern desert of egypt between latitudes 25
10 24 and 25 34 36 N.
in domestic animals the osseous support of the oral cavity is provided by the incisive
bone the palatine bone and alveolar processes of the maxilla the horizontal lamina of
the palatine bone and by the mandible .
the oral cavity is bounded restrally by the lips and laterally by the cheeks.
It is unlinkely that milk and milk products act as a vehicle of these microorganisms
transmission.
therefore,this work was planned to evaluate milk and some of its products for the
following:
1- enumeration and incidence of tatal coliforms using direct plant and MPN methods
2- enumeration and incidence of fecal coliforms using direct and MPN methods
كثٌر ماتظهر المعادالت التفاضلٌة ذات الرتب الكسرٌة فً المجاالت البحث المختلفة والتطبٌقات الهندسٌة والتً تتضمن
سرٌان الموابع والشبكات الكهربابٌة ونظرٌة التحكم والنظرٌة الكهرومؽناطٌسٌة واالحتماالت واالحصاء ونظرٌة االنتشار
. ونظرٌة التاكل فً الكٌمٌاء الكهربابٌة
The present work is petrological, geochemical,stuctral study of rod ishab area
occupies about 157 km2 in the southeastern desert of egypt.
the area is covered by the following precambrian litho-tectonic units: ophiolitic
melange assemblage ,intrusive igneous rocks and post-granite dykes and veins.
This study presents new methods for representation of conic sections in a special
rational quartic polynomial curves form without solving a system of equations
numerically.
the main theroetical work is come down to solutions of an implicint equation of conic
sections.
Um samiuki area is apart of the pan-Africa exposed in the South eastern Desert of
Egypt.
It is located at 40 km NE from sheikh shadli tomb
The study area covers about 360 km of the basement complex of Egypt.
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It is limited by longitudes 34 /45/to 34 */56 E and latitudes 24/12 to 24/20/30 N (Fig 1).
The Study area is characterized by adry weather and uncommon rainfall .
Small water accumulations at the end of W .
El-Mora can be noticed.
The area is hot in Summer dyes with moderate night due to high level that is all sheikh
shadi wells ,about 40 km Sw from the study area.
This Study aims to describe the particular anoxygenic phptosynthetic bacteria which
develop in pink layer of Ebro Delta microbial mats.
These bacteria differ from known species in this group particularly in terms of its
photosynthetic membrane system and in its light absortion properties .
So the purple sulfur bacteria characterized in this work according to size of cells falls
within the range chromatia (pfennig and truper ,1989&1992) .
The other Water areas in Egypt were includes the Nile system.
This also includes the Aswan High Dam Lake (AHDL) .
Lake Nasser was always found to be rich in nutrient status ,but the changes of salts
with time and lpace were not clearly known (Entz and Ramsy,1970) .
In addition ,they found that the whole water mass in AHDL was well oxygenated
especially in spring.
It is of interesting to improve the preparation and shed some light upon facile synthetic
process of some neww N-bridge head heteropolcyclic ylide salt and/or heterocyclic
metal chelate without using quqternary reagents.
Such an easier formation of these heterocyclic ylide salts leads to the facile synthetic
process of their corresponding cyanine dye derivatives of the improved absorption
light light sensitivity as a criterion for their photosensitization effect.
It was obvious that the literature reviews had received little or no attention on the
synthesis of the selected dyes incorporating novel N- bridgehead heteropolycyclic
moieties,cited below, of specific characerisation and probable application in the field
of biology, medical Science, technology and physics.
It is of interesting to attempt and some throw some light on the influence of such new
heterocyclic nuclei and to compare or evaluate the synthesis,spectral.
The present Study is mainly devoted to the determineation of some major and trace
elements in perch fishes in the Nile River and Nasser Lake .
The Study extended to deteremine the Weight length and Water content in Different
parts of fishes.
The Study aimed also to reval that ,there are a difference in metals concentration in
both perch in the Nile River and Nasser Lake .
The dertermination of major and trace elements are carried out by atomic absorption
spectrophotometer, differential ,pulse anodic stripping voltammetric (DPASV) and
adsorptive cathodic linear sweep stripping voltammetric (AdCLSSV).
In Controlling the natural radiation exposure for the residents of dwellings ,it is
necessary to determine the levels of natural radioactivity (external exposure) from
building materials.
The concentrations of radioelements in building materials samples are in the
assessment of population exposures as most spend 80% of their time indoors.
All building materials contain various amounts of natural radioactive nuclides and
cause direct radiation exposure because of their radium ,thorium and postassium
content.
Ninety building materials samples were collected from 4 regions (Aswan,Daraw,KomOmboand Edfu) in Aswan governorate.
Samples had been analyzed applying ahigh –resolution gamma- spectrometric
method to determine the concentration of natural radionuclids and the associated
radiological hazard indices.
The present thesis deals with palaeontological and stratigraphical Studies on some
macrofossils collected from six upper Cretaceous outcrops exposed at southern Wadi
Qena and neighbouring areas Eastern Desert of Egypt .
It is focused mainly on bivalves gastropods and ammonites ,presenting a detailed
systematic work as well as biometrical analyses of certain oysters.
Ths study present also a detailed litho-and biostratigraphical classification for the
upper cretaceous sequence of the measured sections.
Lithostratigraphically the fossiliferous Upper cretaceous sequence exposed in the
study area iis subdivided from top to into:
Dakhla formation,Duwi formation,Quseir formation,Umm O meiyid formation,and
Galala formation.
The Studied sequence is unconformably overlying the pre-Cenomanian non- marine
sandstone succession of the Wadi Qena formation and terminated by the Tertiary
marly part of the Dakhala formation correlation charts for the recognized rock units are
constructed.
Aim of the Work:
The synthesized dyes nuder investigation might be used in various probable
applications Thus,methane cyanine dyes in particular have many vital applications,
widespread and prevelant uses in mans life of different field .
Such dyes might be used as photosensitizers as laser dyes for producing an effective
printing plants and as photographic sensitiers for coloured and non coloured films as
synthetic drugs, as inhibitior of cell growth and division and used in determination of
the sensitivity mico-organism to antibiotic.
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Heterocyclic cyanine dyes of the bridgehead annulated nitrogen moieties in particular
might be used as phtotosensitizers in photographic process for super conducting
polymers good antihalation or antiiirradition process for super conducting polymers
goog antihalation or antiiirradition effect high sensitivity
The Aim of this study is to reveal Ibsens new scope of the Social Activist as expressed
in the three plays referred to above Ibsens Social activist is explained in his struggle
to break the stone of his Societys Struture,which is represented to three cardinal sins:
lies inhaerent in Social systems, womans marginal Social role, peoples narrowmindedness .
All these primary Social wrongs stand against the evolution of any Society.
The Study falls into four Vhapters followed by a concolusion and a bibliography .
The conclusion presents some results the researcher during Studing Henrick as a
Social activist.
The Aim of this study is to reveal Ibsens new scope of the Social Activist as expressed
in the three plays referred to above Ibsens Social activist is explained in his struggle
to break the stone of his Societys Struture,which is represented to three cardinal sins:
lies inhaerent in Social systems, womans marginal Social role, peoples narrowmindedness .
All these primary Social wrongs stand against the evolution of any Society.
The Study falls into four Vhapters followed by a concolusion and a bibliography .
The conclusion presents some results the researcher during Studing Henrick as a
Social activist.
This Study aims at investigating the structural elements in the poetry of Robert Frost.
The Study concldes with the Structural Elements in the Poetry of Robert Frost at the
Formation of his mind ,The Relationship with the American Romantic Movement ,and
Frost Symbols and his use of images, allegory and Symbolism ,are the manifestation
of the bulk of his poetry .
Frost Succeeds in communicating these three themes to his readers in his poetry.
The results of experimental work show that the best value for nozzle spacing was zero
for all number of nozzles .
in addition it was found that mixing chamber length to dimeter ratio and diffuser angle
has appreciable effect on ejector performance.
best performance was found at single nozzle and five nozzle mixing chamberlength
ratio .
The aim of this study was to measure the alteration in blood serum heavy metals
.including Cd,Co,Fe,Pb and Zn in patients with viral hepatitis(A,B and C) and liver
cirrhosis (L.C)and to compare the results with those in healthy individuals 82 patients
with viral hepatitis and liver cirrhosis and 29 healthy individuals were including in this
study.
The subjects were selected from different environmental areas which include Aswan
,Daraw ,Kom Ombo and Edfu areas.
The heavy metals concentrations were measured by atomic absorption
spectrophotometer and differential pulse anodic and cathodic stripping voltammetric
techniques in serum of patients with viral hepatitis and healthy individuals .
The results reveals that concentrations of Cd,Co,Cu,Fe,Mn,Ni,pband Zn in serum of
hepatitis are 0.0026,1023.1.13,7.5,10803,2.41,0.45 and 1.08 ppm respectively while
in serum .
The Work described in this thesis has been undertaken with the objective of searching
for naturally occurring substances of potentially biological activates.
Through this investigation useful information were derived from the application of the
modern technique of (column thin layer and preparative chromatgaphy) and modern
spectral measurements such as (EIMS, CIMS,HRMS,H-NMR,C13-NMR-DEPT,H-H
COSY,H-C13 COSY,HMBC AND NOESY)
The thesies consists of thefollowing:
Phytochemical investigation of one species of the genus cleome namly:
Cleome Arabica.
The aerial parts of C. Arabica were collected from El-minia Egypt and extracted with
ch2 ci2-meoh (1:1).
Fractional calculus is the theory of derivatives of arbitrary order, which unify and
generalize the notions of integer-order differentiation and n- fold integration .
The idea of generalizing differential operators to anon- integer order in particular to
the order 1/2 first appears in the correspondence of Leibniz with LHO pital 1695.
Yet it is only after the first conference on fractional calculus and its Applications that
the fractional calculus becomes one of the most intensively developing areas of
mathematical analsis .
Its fild of application rang from biology through physics and electrochemistry to
economics probablitity theory and statistics Due the nature of of their definition the
fractional derivatives provide an excellent instrument for the modeling of memory and
hereditary properties of varius materials and processes.
The Studies of natural radioactivity are concered with three issues.
The first is to investigate the origins and distributions of radionuclides well on the
earths surface.
Naturally occurring radionucling such as K40 as well as radionuclides from the 238u
and 232th series and their decay products exist at trace levels in all ground formations.
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Second the natural radionculuides are considered as external sources of radiation to
the human body.
Finally the Study it possible to obtain the background baseline of naturally occurring
radionuclides for investigating the environmental impact of anthropogenic radioactive
Qena: 2008 . sources.
The electroplating of ternary Zn-Ni-Fe alloy has been utilized for the highly corrosionresistive coating of steel and their good mechanical properties.
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This work aimed to investigate the mechanism of the electrodeposition of bright Zn-NiFe- alloy acidic supphate bath and the effect of deposition potential FeSO4
concentration NiSO4 concentration ,deposition time and temperature on the deposits
composition, dissolution resistance ,the appearance and surface morphology.
XRD patterns and scanning electron microscopy (SEM) for the details of the structure
and surface morphology profiles as well as EDX patters and atomic absorption for
chemical composition analysis od deposits that electroplated under fifferent condition
are investigated.
The interpretation based essentially on the analysis of the cyclic voltammograms
,galvanostatic and potentiostatic ,measurements during electrodeposition
A miximun of six rendering of different Qudsi Hadiths will possibly be studied to test
the degree of conceptualization and comprehension through the translators
performance of rendering the metaphors into English.
The cognivite approach will be adopted here because it takes the mental model of
understanding.
So translation is aform of communication and in metaphor it provides us with a frame
reference of understanding the contiguous maps within ICM.
When selecting the Material for this study ,the researcher becomes aware of multilayered factors such as
-The reliability and authenticity of the Qudsi Hadith Authority or sandad.
- Diversity of expgress and interpretations of the selected material.
The Aim of the present work:
In spite of the Importance of solar radiation data, few meteorological station
,especially in countries ,measure accurately and continuously these data.
This situation can be solved using modeling techniques which estimate solar radition
components from available meteorological parameters such as during ,cloud cover
,temperature…etc
Qena is acity of abundant solar radition along of the months of the year . Accordingly
it would appear to be well suited to the use of solar energy in different application
owing to the interest which this from of clean energy presents to solve the energy
demand problems.
The work reports in this represent the utility of the new 3 cyano-2-methy1 4K9 dioxo
1K2 dihydrobenzo indoline-3- ethyi carobxylate in the synthesis of some new five
membered heterocyclic compounds .
The effect of reaction condition and the catalyst on products have been shown.
Compound (3 cyano-2-methyi 4K9 dixo 1K2 dihydrobenzo indoline-3-ethyi
carobxylate) 1 was prepared in situ from the reaction of the acetamind and
ethylcyanaocettate in ethanol containing piperiding catalyst was treated with 1K4naphthoquinone.
The main goal of this thesis which consists of four chapters is to introduced
adeveloped procedure for solving some differential and optimal control problems.
This procedure joins the spectral methods and the optimization techniques.
In chapter one: we introduce surveys on the subjects required for the numerical
solution of optimal control problems.
We give the basic concepts of optimization spectral approximation and optimal control
theory.
In this thesis ,numerical for some problems of heat and mass transfer over different
shape surface in the boundary layer through aproous medium are discussed for
different boundary conditions.
In these problems we studied the influences of radiation parameter,magnetic field,
buoyancy ratio,permeability of porous medium ,chemical reaction ,heat generation
Dufour number ,soret number, joule heating and aspect ratio for different cases of
boundary condition.
The governing equations are first cast into a dimensionless from by a similar
transformation and the resulting equations are solved numerically by using the rungekutta numerical integration, shown in graphic and tabulated representation followed by
a quantitative discussion.
Aim of the work
The primary goal of this study was to determine the direct of kima factory effluents on
the growth and some metabolic activities of two filmentous blue- green algae
pseudanabaena limmetica and andabaena wisconsinense that were isolated from the
river nile at Aswan.
The main objectives of this work were:
•To investigate the influence of the different concentrations of the pollutants on growth
pigments ,carbohydrates,protein,amino acids and lipids contents.
•To evaluate the effect of effluents on the qualitative composition of protein and amino
acids.
•To compare between the tolerance of the two investigated to pollutants.
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التوثٌق بٌن إتجاهات إدارة المنظمة والعاملٌن نحو نظم العمل وأثرر
ذلك على االنتاجٌة
دراسة تحلٌلٌة مع التطبٌق على شركات الؽزل والنسٌج بالقطاع
العام المصرى
.دكتوراه
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The Study of the physics of the troposphere and its impact on geodetic measurements
at seismically active areas in Egypt is very important .
One of the main tool for carrying out the geodetic measurements is the global
positioning system (GPS).
This technique was extensively utilized in the surveying and recent crustal movements
in Egypt since 1997.
Therefore ,the main factor which affect accuracy of GPS measurements is the
temperature of the atmosphere and its impact on the deviation and dispersion of
satellite signals.
It was necessary to examine the ways of measuring devices and temperature values
at various heights for aperiod of one year.
Three areas were selected in Egypt for carrying out this study.
The first Aswan ,the second at helwan and the third at matrouh areas.
The Aswan seismic telemetry network began with eight in 1982.
The network was expanded to10 strations in 1985 ,surrounding the northern part of
Lake Nasser.
The purpose of the network is to monitor seismic activity along the seismic active
faults in the northern part of Lake Nasser.
The separation of the effect of source and path on the seismogram of an earthquake
is one of the basic problems in seismology .
This problem is particulary acute when estimate of the source parameters of
microeathquakes are determine from the shapes of their spectra since there is
generally no corroborative evidence( e.g surface breakage,definable aftershock
zones) about their rupture dimensions or slip
The puropse of the present study was to investigate the effects of daily oral
adimistration of green tea and ginger extracts for 6 weeks on plasma glucose lipid
profile and kidney functions in alloxan-induced diabetic rats to show the curative effect
of each extract in alloxan induced- diabetic rats also in normal rats before they are
made diabetic to show their preventive effect.
Infectious diseases spread throuth food or beverages are a common distressing and
sometimes life-threatening problem for millions of people all over the world.
the centers for diseases control and prevention (cDC) estimate 76 milion suffer for
food -borne illnesses eash year.
Aim of work:
the present study was undertaken to examine the antioxidant effect of vitamin c
glutathione and vitamin E. as well as the oxidant effect of paraquat in acute and
chronic treatment of paraquat.
for this purpose the levels of biochemical parameters catalase gluthathione reduced
were determined in the plasma and lipid peroxide was dertermined in the serum of
adult male albino rats.
This work was done to try answer the following questions:
1- What are the rich iron foods you should eat?
2- what is the protocol of meals?
3- how can enhance the iron availability within the body?
4- what are the role of some other elements to encance or inhibit the availability of
iron within the body?
in this thesis analytical and numerical solutions for some problems of unsteady heat
and mass transfer over different shape surface in the bpundary layer of micropolar
fluids through a porous medium are discussed.
in these problems we studied the influences of magnetic field vortexviscosity
permeability of porous medium chemical reaction heat generation labsorption thermal
conductivity .
the thesis shows clearly the effects of harmonics on transformers K-factor which is
considered as a modern design for transformers to accommodate harmonic currents is
investigated at different loading conditions.
this thesis developed and discussed different cases of operation for (MPS) including
harmonic voltage and current measurements on 11 kv level comparison of these
values with the limit of IEEE-519 calculation of k- factor for choosing the suitable krated transformer for each case.
عبد الحمٌد بهجت فاٌد ؛
 وهم الذٌن ٌتولون تصمٌم التنظٌم وٌتحملون،  وٌضعون الخطط والبرامج، أن األفراد هم الذٌن ٌحددون األهداؾ والسٌاسات
0 مسبولٌة تدبٌر األمكانات البلزمة1988 م
 كما ٌتناول منهج البحث النظرى والمٌدانى من ناحٌة وسابل0  وأهمٌتة، وفروضة،وأهدافة، ٌناقش الباحث مشكلة البحث
وٌتعرض بشىء من األٌجاز للوحدات األقتصادٌة فى، وجمٌع ومراجعة البٌانت، ومجتمع البحث والعٌنة،جمع البٌانات
 ودورها فة،والرقابة علٌها، وأشكاتها،  ووظابفها،الجمهورٌة العربٌة الٌمنٌة موضوع البحث المٌدانى من ناحٌة خصابصها
0 التنمٌة األقتصادٌة19880
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 تؤتى الحاجة الىالمزٌد،فى مصر حٌث تتطلع الدولة الى تنمٌة اقتصادٌاتها ومجتمعاتها وتحقٌق الرخاء والرفاهٌةألبنابها
0 منالمعارؾ والفنون التكنولوجٌة الحدٌثة1990 0
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 1994 0جمخح
ٌحتاج األقتصاد المصرى فى الوقت الحاضر أكثر من أى وقت مضى الى تحدٌد أهداؾ التنمٌة بما ٌتبلءم مع األمكانٌات
والموارد المتاحة واألستؽبلل األمثل لهذه الموارد لتحقٌق أعلى عابد ممكن،اذ ان المشكله األساسٌة فى مصر لٌست مشكلة
 1990ندرة الموارد فى حد ذاتها بقدر ماهى مشكلة القصور او سوء استؽبلل هذه الموارد بالدرجة األولى0
ٌوجة قطاع الصناعة مشكلة فى تعطٌل جزء من الطاقة المتاحة لؤلنتاج ووجودها ٌخالؾ المنطلق الطبٌعى إراء الجهود التى
 1991تبذل من أجل التنمٌة
الدعوة نحو زٌادة األنتاجٌة واألرتفاع بها إهتماما كبٌر بجمٌع دول العالم ،وإذا كانت قضٌة زٌادة األنتاج تحظى جمٌع دول
العالم وخاصة الدول النامٌة من اهم اسبابها:
إتجاه هذة الدول نحو زٌادة الدخل القومى عن طرٌق التنمٌة األقتصادٌة1- 0
محدودٌة موارد هذه الدول2- 0
إمكانٌة اإلقتراض للتموٌل لٌست مٌسرة فى كل وقت3- 0
1990
ٌعتبر قطاع النقل من القطاعات التى تقوم بدور ربٌسى فى اقتصاد أٌة دوله من الدول كما ٌعتبر احد الهٌاكل الربٌسٌة فى
عملٌة األنتاج0
والنقل عبارة عن نشاط اقتصادى ٌتعلق بحركة األشٌاء واألشخاص من مكان الى أخر لٌترتب علٌة خلق المافع الزمنٌة
والمكانٌةوهو ٌعمل على توفٌر الوسٌلة التى تقوم بتجمٌع الموارد األقتصادٌة والنقل درورة حتمٌة للمجتمع 0
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 1990 0أسٌوط
جامعة
 1991أسٌوط

أحمد على أحمد حسٌن

على،أحمد حسٌن

أثر المتؽٌرات البٌبٌة على انتاج وتصدٌر المبلبس الجاهزة
والمشؽولة فى مصر

دكتوراه
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احمد عبد الكرٌم عبد الرحمن0

عبد الكرٌم،أحمدعبد الرحمن

الطاقة األنتاجٌة العاطلة فى القطاع العام الصناعى

دكتوراه
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أسٌوط:

محمد نمر على أحمد،

نمر،محمد على أحمد

العوامل المإثرة على األنتاجٌة فى القطاع العام الصناعى

دكتوراه

3115 10402503

1991

أسٌوط

محمود محمد عبد الظاهر

محمد،محمود عبد الظاهر
تركى

تقٌٌم كفاءة األداء فى هٌبة سكك حدٌد مصر

دكتوراه
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على شرٌؾ عبد الوهاب وردة

شرٌؾ ،على عبد الوهاب وردة األستشرافات المستقبلٌة للسٌاسة المابٌة فى مصر

دكتوراه
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ان مصر بصفة عامة تعانى من نقص فى كمٌات المٌاة المتاحة حالٌا وهذا النقص ٌحد من التوسع الزراعى والعمرانى األفقى
وتستهدؾ الدراسة تقدٌر الطلب على المٌاة فى قطاع الزراعة بؤعتبارة اكثر القطاعات فى استخدام المٌاة
Bismuth telluride and its derivative selenide compounds are extremely interesting
semiconductors due to their technological importance.
The fabrication devices with alloys of these compounds,possessing thermoelectric
2009 generators have been an important and recent technological development.
One of the most effective water loss processes is the evaporation from natural water
bodies, such as nile river, or artificial water bodies such as canals and drains.
although much effort, time and money is invested in storing water in these
2009 reservoirs,evaporation occurs often in large quantities.
ٌمثل النشاط األستثمارى أهمٌة قصوى فى شركات التؤمٌن على الحٌاة التقل أمٌة عن النشاط التؤمٌنى ذاتة ،لما ٌإدٌة زٌادة
 1992 .اسٌوط:
العابد من هذا النشاط الى زٌادة قدرة الشركة على النجاح واألستسمار0
م  1991أسٌوط:

ٌهدؾ هذا البحث بشكل ربٌسً إلً دراسة المشاكل التً تعوق امكانٌة تطبٌق تؤمٌن إبتمان الصادرات والعمل علً إٌجاد
حلول لها وتؽطٌة أخطار إبتمان الصادرات من خبلل وثابق تؤمٌن ٌتم تصمٌمها بما ٌتبلءم واحتٌاجات سوق التؤمٌن المصري
بحٌث تكون مستوفاه من الجوانب الفنٌة وتكون قادرة علً جذب اكبر عدد من المصورٌن وتصمٌم نموذج لتسعٌر هذه
الوثٌقة من خبلل استخدام أسلوب كمً مناسب بحٌث ٌحقق السعر الشروط المتعارؾ علٌها وهً الكفاٌة والتوزٌع العادل
1992
لتكلفة االصدار وعدم المؽاالة لتنمٌة الصادرات فً مصر بهدؾ تخفٌؾ حدة العجز المتزاٌد فً المٌزان التجاري.
تتمثل إدارة التنمٌة المحلٌة أهم محاور التنمٌة القومٌة ،وأدراكات ألهمٌتها تضمنت نصوص قوانٌن اإلدارة المحلٌة المتعاقبة
1993
منذ الستٌنٌات ،تحدٌد إختصاصات أجهزة اإلدارة المحلٌة0
[ 2002
].
The scope of the present work is conducted to cover the following points:
1- Ecological studies
2- Determination of prevalence of different blood parasites affecting farm animals
2007 . 3- Morphological studies for identification of the detected blood parasite
the study of the micro morphological features of the vasculature of the lung of the
2009 . dromedary camel during the prenatal and mature stage of the life

اسٌوط
جامعة
أسٌوط :

Ali, Salwa Said
Ahmed.

Studies on evaporation at water surfaces in
qena ( upper egypt ) measurements and
Mahmmed, Ahmed
modeling /
Kamel Mahmoud.
دور نظم المعلومات المحاسبٌة فى إعداد الموازنة األستتثمارٌة مع
التطبٌق على شركات التؤمٌن على الحٌاة فى ج0م0ع :
عبدالبله  ،الرملى أحمد .

الرملى أحمد عبد البله ,

Shaban Mohammed
Ahmed, Ahmed
Ibrahim Ahmed,
Ahmed Abd elhady
Jun-09 Elkamel

3119 10411137 Master.
3120 10411996

على سٌد بخٌت

سٌد ،بخٌت على

إمكانٌة تطبٌق تؤمٌن ابتملن الصادرات وتسعٌر فى سوق التؤمٌن
المصرى

دكتوراه

خلٌل سٌد محمد أحمد

سٌد،خلٌل محمد أحمد

مشكبلت إدارة التنمٌة المحلٌة فى قطاع الخدمات :

دكتوراه

3122 10415556

صادق ,أمنٌة مصطفى.

إدارة األزمات والكوارث فى المكتبات /

القاهرة  :الدار المصرٌة اللبنانٌة،

METWALLY,ASMAA
MOHAMED
VET.Medicin:
Mohamedn,Dalia
Ebrahim Tawfik
؛svu

ٍِSVU,

svu
القاهرة،

3118 10406620 Doctoral.

3121 10412539

vet:
االسكندر
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزٌع،
ٌ 2002 .ة:

the aim of the study is to evaluate tha hazard effects of some stressors such as
temperature (15, 25, 30 C), transportation (2, 4, 6 hours) and pH (5, 9, 10) on african
sharptooth catfish (Clarias gariepinus) by measuring some important stress indicators
including cortisol, glucose, total protein, Albumin, Globulin, RBCs, WBCs,
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شهد القرن التاسع عشر عبلقات متنوعة بٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ومنطقة ؼرب أفرٌقٌا فً المجاالت اإلقتصادٌة،
والسٌاسٌة ،واإلجتماعٌة ،والثقافٌة ،وموضوع هذه الرسالة ٌدور حول هذه العبلقات .ولقد وقع إختٌاري علً هذا الموضوع
نظرا لما له من أهمٌة فً إبراز الدور الذي لعبته الوالٌات المتحدة فً قارة لها إعتبارها بٌن قارات العالم ،بل وفً منطقة تعد
من أهم وأخطر مناطق القارة األفرٌقٌة أهمٌة ،وحٌوٌة ،وجذبا إلهتمامات الرجل األبٌض أوربٌا كان أم أمرٌكٌا.
ولقد تطلب الحدٌث عن العبلقات بٌن الوالٌات المتحدة ومنطقة ؼرب أفرٌقٌا تعقب هذه العبلقات فً مراحلها األولً ،وٌتضح
من فصول الرسالة كٌؾ أن هذه العبلقات –كانت منذ البداٌة -تجارٌة ،وكانت تجارة الرقٌق تمثل السلعة الربٌسٌة مما جعل
من األهمٌة اإلشارة إلً األصول التارٌخٌة لعبلقات الوالٌات المتحدة بالمنطقة فً الفترة السابقة للقرن التاسع عشر.
وبٌان بداٌة هذه العبلقة منذ أن وطبت أقدام أول زنجً أفرٌقً حملته سفٌنة كرستوفركولمبس أرض العالم الجدٌد ،وكٌؾ
تمت وتطورت فً القرن التاسع عشر وأدت إلً تؤسٌس لٌبٌرٌا ،وما صاحب ذلك من إزدهار العبلقات وتنوعها فً المجاالت
اإلقتصادٌة والسٌاسٌة واإلجتماعٌة ،والثقافٌة مرورا بحركة الكشوؾ الجؽرافٌة للعالم الجدٌد فً تلك الحقب الؽابرة ،وما
صاحب ذلك من حاجة ماسة إلً تعمٌر تلك المناطق المكتشفة وظهور الحاجة إلً األٌدي العاملة من القوي البشرٌة التً وقع
علً عاتقها إقامة البناء ،والعمران ،وأعمال التشٌٌد والتعمٌر ،كٌؾ وجد اإلنسان األبٌض فً الرقٌق ضالته المنشودة ،وهو
ماوجد بكثرة فً القارة األفرٌقٌة وبؤقل التكالٌؾ مما أدي إلً رواج هذه التجارة .إبان تلك الفترات المواكبة لحركة الكشوؾ
الجؽرافٌة البرتؽالٌة ألفرٌقٌا الؽربٌة.
1991

رزق ،صبلح أبو زٌد.

عبلقات الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بؽرب أفرٌقٌا فى القرن التاسع
عشر /

3129 10507938

تعتبر هذه الدراسه االدبٌه تحقٌق لمخطوط شرح االزهرٌه للشٌخ خالد االزهرى الذى عمل الشنوانى علٌه حاشٌته وما تحتوٌه
تلك الحاشٌه من مباحث علمٌه متعمقه وافكار تمٌز صاحبها واهتمت الدراسه بحٌاه الشٌخٌن :الشٌخ خالد االزهرى الشارح
والشٌخ الشنوانى ..المحشى ومإلفاتهم وثقافتهم الشمولٌه مع عرض وتقدٌم للحاشٌه مقدمتها وابوابها ومسابلها ومصادر
الشنوانى فى حاشٌته واقوال العلماء السابقٌن وارابهم من خبلل الحاشٌه واهم المبلمح التى بنى علٌها الشنوانى ومنهجه فى
الحاشٌه من حٌث االسلوب والنقل عن سبقه واالستشهاد واتجاهاته النحوٌه سواء البصرٌه او الكوفٌه واتجاهاته اللؽوٌه
المتمثله فى مباحثه الصوتٌه الخاصه بصفات الحروؾ وخصابصها والظواهر اللهجٌه وظاهره الملحن فى الحاشٌه وتظهر
فى الحاشٌه االتجاهات الببلؼٌه المتمثله فى علم المعانى ،البٌان ،البدٌع وتقع الرساله فى مجلدٌن .المجلد االول للدراسه
والمجلد الثانى لتحقٌق المخطوط من حٌث كتابته وما ٌتعلق به من تمزٌج وتوثٌق.
هذا البحث دراسه لؽوٌه ادبٌه لسوره التوبه التى تعتبر من اواخر ما نزل من القران وتضمنت بعض احكام المجتمع
االسبلمى وبعض الظواهر االجتماعٌه والسوره اٌضا ؼنٌه بالتاثٌرات اللؽوٌه والظواهر النحوٌه التى تظهر فى االنسجام
الصوتى داخل بنٌاتها وتراكٌبها وفواصل اٌاتها واظهرت الدراسه العدٌد من النتابج من ابرزها  :ان ظاهره االماله ذات
اهمٌه من الجانب اللؽوى والقراءات القرانٌه وال توجد لهجه فى الوطن العربى وبالرؼم من ان المد ظاهره لم تخل منها لؽه
من اللؽات اال ان للمد طبٌعه خاصه فى االداء القرانى وله قوانٌنه وقواعده ووضح من دراسه االفعال ان الفعل المثبت فى
السوره اكثر من الفعل المنفى بالسوره انواع من الجموع لها وظابفها من حٌث التراكٌب ومن حٌث الدراسه الشكلٌه
ودالاللتها المختلفه  br .ومن النتابج التى توصلت الٌها الدراسه ان ‖دول وجهات عربٌه اخرى‖ احتلت المركز االول بٌن
الجهات المختلفه الوارده فى نشرات االخبار بنسبه  %27.17وضمت هذه الفبه  18دوله عربٌه عدا مصر وفلسطٌن و8
جهات عربٌه فى مقدمتها الجامعه العربٌه كما احتلت فبه ‖الوالٌات المتحده واوربا الؽربٌه‖ المركز االول بٌن الجهات
الوارده فى البرامج االخبارٌه بنسبه  %18.64وبلؽت تكرارات الوالٌات المتحده وحدها نصؾ تكرارات هذه الفبه بنسبه
 9.32%وجاءت الفبتان ‖اسرابٌل‖ ودول وجهات عربٌه اخرى فى المركز الثانى بنسبه  %15.84لكل منهما ثم جاءت
‖مصر‖ فى المركز الثالث بنسبه .%13.28
لما كانت االوضاع السٌاسٌة والحضارٌة للقبابل الحجازٌة قبٌل االسبلم قد اختلت فوقعت بٌنهم الفرقة وتشتت االلفة واختلفت
واضطربت احوالهم وكانوا فى ببلء عظٌم من جهر مطبق وبنات مإودة واصنام معبودة ارحام مقطوعة وؼارات مشنونة
فكانت الحٌاة فى الحجاز خبلل هذة الفترة تتطلع الى عهد جدٌد ٌقضى على هذة االوضاع وٌقتلح من الجذور نظما فاسدة ولم
ٌكن لمثل هذة الحٌاة ان تستمر وتبقى .لقد اثر االسبلم فى تؽٌر االوضاع السٌاسٌة والحضارٌة للقبابل الحجازٌة من الناحٌة
السٌاسٌة نشات دولة لم ٌسبق مثٌلها فنجح الرسول صلى هللا علٌة وسلم الول مرة فى شبة الجزٌرة العربٌة عامة واقلٌم
الحجاز خاصة فى ان ٌكون من القبابل الحجازٌة امة واحدة ودولة بعد ان عصفت بهم هذة القبابل االخاء والمساواة وان
ٌكون الوالء للدٌن .كما ان االسبلم قد اقر تشرٌعا عظٌما فى نظام الحكم ٌتمثل فى نظام الشورى الذى ٌمثل بوضوح الحرٌة
السٌاسٌة فى االسبلم ذلك ان االسبلم الٌعرؾ الفردٌة المطلقة المستبدة النها تسلب االخرٌن حرٌتهم فى التعبٌر عن راٌهم.
بجانب ذلك اثر االسبلم فى تؽٌر االوضاع الحضارٌة والتى تتمثل فى تطور االوضاع االجتماعٌة واالوضاع االقتصادٌة فمن
الناحٌة االجتماعٌة اقر االسبلم نظم ومبادىء سامٌة لٌبنى مجتمعا جدٌدا ٌكفل للجمٌع حق الحٌاة فاهتم االسبلم باالسرة على
انها ركٌزة المجتمع واللبنٌة االساسٌة فى بناء االمة.
تهتم هذه الدراسة اللؽوٌة بالبحث فً سورة من سور كتاب هللا الكرٌم وهً سورة ‖ٌس‖ تلك السورة التً تتمٌز بؤنواع من
التؤثٌرات اللؽوٌة فً الجوانب النطقٌة مما ٌتصل بالصوت والحركة وهً ذات بناء لؽوي ٌمتاز باالنسجام الصوتً داخل
بنٌٌاتها وتراكٌبها وفواصل آٌاتها وتشتمل علً بعض الظواهر النحوٌة لذلك ٌهتم هذا البحث بدراسة التراكٌب والمفردات
الواردة فً السورة الكرٌمة مع تفسٌر العبلقات بٌن المفردات والتراكٌب ومعرفة التؤثٌر والتؤثر القابم بٌن مفردات التراكٌب
واوضحت الدراسة ان سورة ‖ٌس‖ مكٌة وعدد آٌاتها ثبلث وثمانون آٌة وٌرجح ان ٌكون ‖ٌس‖ من الحروؾ المقطعة
بؽرض التنبٌة واألعجاز أو انها اسم لسٌدنا محمد صلً هللا علٌه وسلم بدلٌل قوله تعالً ‖ وانك لمن المرسلٌن‖ وقد تبٌن من
الدراسة الصوتٌة لسورة ‖ٌس‖ أنها ذات الخصابص النطقٌة التً ٌجب ان ٌكون علٌه النطق االمثل للقرآن الكرٌم وقد دارت
مباحثه حول مجموعة من الظواهر.
التراث األدبً هو أحد الكنوز التً ورثناها عن األوابل إلً جانب كثٌر من ألوان المعارؾ والعلوم ،وهو الدٌوان الذي سجلوا
فٌه مآثرهم ،وما مر بهم من أحداث سٌاسٌة وإجتماعٌة ودٌنٌة ،وهو المنفذ اإلبداعً الذي عبروا من خبلله عن رإٌتهم
لؤلشٌاء من حولهم ،كما عبروا من خبلله عما ٌعتمل فً أنفسهم ووجدانهم فً الحاالت المتباٌنة ،فً الضٌق والفرح والرضا
والسخط ،وفً الشدة والرخاء ،والسعادة والشقاء.
ومع نزول القرآن الكرٌم ،وتفجٌره ٌنابٌع العلوم اللؽوٌة والبٌانٌة ظهرت للتراث األدبً أهمٌة أخري من جهة تلبٌته حاجة
هذه العلوم إلً الشاهد والمثل ،كما راح المفسرون ٌنظرون إلً النص األدبً بما فٌه من ثراء فً األلفاظ والتراكٌب علً أنه
وسٌلة إلً تؽٌٌر النص القرآنً الذي ٌمثل النمط األرقً واألسمً لؤلسلوب العربً الفصٌح.
ومنطلق هذا الدور البارز الذي ٌلعبه النص األدبً فً التؽٌٌر إخترت التراث األدبً فً تفسٌر ابن كثٌر لٌكون موضوع
دراستً لنٌل درجة الماجستٌر ،إذ أننً عندما قرأت هذا التفسٌر وجدت أن ابن كثٌر ٌعتمد علً النص األدبً بإعتباره وجها
ربٌسٌا من أوجه التفسٌر ،كما ٌتخذ منه رفٌقا فً رحلته مع آٌات الكتاب العزٌز ،فإذا شرع فً الكشؾ عن األبعاد الداللٌة
للكلمة القرآنٌة أو تحدث عن وجه اإلعجاز فً أمر تركٌبً أو ببلؼً أو رد من الشعر شاهدا ومثبل لوجهة نظره ،وما ذهب
إلٌه من تفسٌر .كذلك إذا تحدثنا عن القٌم والمبادئ التً انطوت علٌها المعانً القرآنٌة نزع إلً النص األدبً الذي ٌمجد هذه
المعانً سواء كان شعرا أو موعظة أو حكمة أو مثبل سابرا .وال ٌفوته عند تفسٌر ماتضمنته اآلٌات من قصص أو إشارت
إلٌه من أحداث تارٌخٌة أن ٌزٌد األمر بسطا عن طرٌق ماٌحفظ فٌها من أشعار ،أو عن طرٌق ما بلؽه عنها من أخبار بنً
إسرابٌل ،مما الٌخالؾ الكتاب أو السنة ،وأباح الرسول – صلً هللا علٌه وسلم -التحدٌث فٌها.
وقد فرضت علً طبٌعة الدراسة إستخدام أكثر من منهج ،فقد إستخدمت المنهج التارٌخً عند توثٌق النصوص وردها إلً
قابلها ،كما إستخدمت المنهج الفنً القابم علً التحلٌل عند تصنٌؾ النصوص والدراسة الفنٌة ،إلً جانب مناهج التحقٌق عند
تخرٌج األشعار وتحقٌق رواٌاتها.

عبد الرحمن شاهٌن

لقد توصلت الرسالة الى أهمٌة المعامبلت المالٌة التى شهدتها موانى صحراء مصر الشرقٌة فى العصر الفاطمى،ودورها فى
تسهٌل العملٌة التجارٌة ،بٌن التجار وعمبلبهم فى عٌذاب وأسوان ،فضبلً عن بقٌة بلدان العالم الخارجى ،وكان الؽرض من
هذا النظام حماٌة أموال التجار وتسهٌل مهمتهم من أجل ازدهار النشاط التجارى فى صحراء مصر الشرقٌة.
جاء هذا البحث لٌقدم تفسٌرات جدٌدة مؽاٌرة للعامل،وبدٌلة له،بعد ما رفضه كثٌر من العلماء والدارسٌن،وكان سببا فى رمى
نحو العربٌة بالجفاؾ والؽموض والتعقٌد،فكانت رسالتى هذه من باب سد الذرابع ،بمعنى أنها تستؽنى عن فكرة
العامل،وتطرح بدابل لها
هذه الدراسة تلقً الضوء علً اإلختبلؾ بٌن أنماط التعلٌم ،ولٌس معناه أن هناك إنقطاعا وظٌفٌا بٌنهما فالواقع أن هناك
جوانب متعددة ٌتضح فٌها االستمرار الوظٌفً بٌنهما.
وأنا العبرة فً مواصفات التعلٌم ونوعه ومنهجه ووظٌفته وفلسفته ،وٌرجع القدر األكبر من األهمٌة وهو أن عملٌة التنشبة
اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة ترتبط بالظروؾ اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة وما ٌسود المجتمع من تفسٌرات ،فالتعاون واإلستقرار
اإلجتماعً ٌسهل عملٌة التكٌؾ وإكتساب المعاٌٌر ،أما إذا تصارعت المعاٌٌر والقٌم فإن ذلك ٌإدي بدوره إلً مواقؾ
الصراع التً تإثر علً شخصٌة األفراد.
أما األهمٌة علً المستوي القومً فإنها ترجع إلً عدم وجود دراسات محددة تركز علً آثار التعلٌم فً التنشبة اإلجتماعٌة
نحو بعض القٌم وخاصة علً مستوي مرحلة المراهقة وتؤكٌد أهمٌة الدور الذي ٌمكن أن ٌلعبه أنماط التعلٌم خاصة التعلٌم
العام واألزهري فً التؤثٌر علً التنشبة اإلجتماعٌة لؤلبناء إلعداد المواطن الصالح القادر علً بناء األسرة السلٌمة ،والذي
ٌمكنه بالتالً المشاركة فً عملٌات التنمٌة فً المجتمع بصورة إٌجابٌة.

 1992 .اسٌوط :

جمال محمد محمد نصر،

نصر ،جمال محمد محمد.

حاشٌه الشنوانى على شرح االزهرٌه المسمى بالدور البهٌه على
شرح االزهرٌه للعبلمه الشنوانى :

3130 10508130

 1992 .اسٌوط :

حمدى بخٌت عمران،

عمران ،حمدى بخٌت.

سوره التوبه :

3131 10509117

 1992 .اسٌوط :

عماد على طلبه عطٌه،

عطٌة ,عماد على طلبة.

االوضاع السٌاسٌة والحضارٌة للقبابل الحجازٌة وتطورها من قبٌل
االسبلم الى نهاٌة عصر النبوة /

3132 10509971

 1994 .أسٌوط :

عاطؾ محمد كمالىت فكار،

فكار ،عاطؾ محمد كمالً.

سورة ٌس :

3133 10510124

حسٌن ،عبدالمنعم على عثمان .التراث األدبى فى تفسٌر ابن كثٌر :

1994

 1995 .قنا :

القاهرة:

أحمد حسٌن حسنٌن النمكى،

النمكى ،أحمد حسٌن حسنٌن.

صحراء مصر الشرقٌة فى العصر الفاطمى /

حسن أحمد مؽازى،

مؽازى،حسن أحمد

النصب بٌن اللفظ والمعنى:

3134 10510141

3135 10510162
اطروحة
ماجستٌر

3136 10510220

وفً ضوء ذلك ٌمكن تحدٌد أهداؾ الدراسة علً النحو التالً -:
.محاولة الوقوؾ علً تؤثٌر التعلٌم العام علً التنشبة اإلجتماعٌة لؤلبناء •
.محاولة الوقوؾ علً تؤثٌر التعلٌم األزهري علً التنشبة اإلجتماعٌة لؤلبناء •
.محاولة التعرؾ علً الفروق بٌن تؤثٌر كل من التعلٌم العام واألزهري علً األبناء •
ولتحقٌق أهداؾ الدراسة ،فقد وضعت الباحثة ثبلثة تساإالت ربٌسٌة - :
ما هو أثر التعلٌم العام علً التنشبة اإلجتماعٌة للطبلب؟ 1-
وٌتضمن النقاط اآلتٌة ( :أثر التعلٌم العام علً التنشبة اإلستقبللٌة – أثر التعلٌم العام علً التنشبة الدٌنٌة – أثر التعلٌم العام
علً التنشبة الجنسٌة).
ماهو أثر التعلٌم األزهري علً التنشبة اإلجتماعٌة للطبلب؟ 2-
وٌتضمن النقاط اآلتٌة  ( :أثر التعلٌم األزهري علً التنشبة اإلستقبللٌة – أثر التعلٌم األزهري علً التنشبة الدٌنٌة – أثر
التعلٌم األزهري علً التنشبة الجنسٌة).
هل هناك فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن أثر نمطً التعلٌم العام واألزهري علً التنشبة اإلجتماعٌة للطبلب؟ 3-
وقد إعتمدت الباحثة فً اإلجابة علً هذه التساإالت علً المنهج المقارن ومنهج دراسة الحالة ،كما استخدمت إستمارة
إستبٌان للطبلب فً نمطً التعلٌم وتم تطبٌقها علً ( )100طالب وطالبة من التعلٌم العام )100( ،طالب وطالبة من التعلٌم
األزهري ،وقد قامت الباحثة بدراسة ست حاالت من أولٌاء األمور الؽٌر متعلمٌن وأبنابهم فً مراحل التعلٌم اإلعدادي العام
واألزهري وعلً ست حاالت من أولٌاء أمور متعلمٌن وأبنابهم فً مراحل التعلٌم اإلعدادي العام واألزهري .كما استخدمت
الباحثة المقابلة والمبلحظة الؽٌر مشاركة ،وذلك للحصول علً أكبر قدر ممكن من البٌانات والمعلومات عن الجوانب لهذا
الموضوع الهام.
1995
] [-- 19
 .القاهرة  :دار المعارؾ ،
وقد تبنى فى دراستة هذة المنهج االسبلمى التكاملى,وتنطلق اهمٌة البحث من رؼبة الباحث فى محاولة اثراء المعرفة العلمٌة
بما هو جدٌد حول هذة الظاهرة واثرها على تنمٌة المجتمع الرٌفى وكذا تنبٌة القابمٌن على تنمٌة المجتمع الرٌفى بما تسببة
محمد أحمد مبارك صادق،
 1995 .قنا :
زٌادة التعامل بالربا من اثار سلبٌة على تنمٌة المجتمع الرٌفى.
محمد سٌد نصر الدٌن على،
 1995 .قنا :
تتناول الرسالة  brدراسة سورة االنفال دراسة لؽوٌة صوتٌة ،صرفٌة ،ونحوٌة ومن الناحٌة المعجمٌة.
تهدؾ الدراسة الى بحث مدى اهتمام الصحؾ المصرٌة ومنها القومٌة والتى تتمثل فى (االهرام/االخبار/الجمهورٌة)والحزبٌة
وتتمثل فى صحٌفة(الوفد/الشعب/االهالى)لمعرفة وجهتى النظر نحو القضاٌا العربٌة والتى شؽلت اهتمام الصحؾ المصرٌة
والراى العام المصرى خبلل عام  1990وخاصة فى ظل الظروؾ الدقٌقة التى ملرت بها المنطقة العربٌة ومازال خطرها
حتى االن وتتمثل فى الؽزو العراقى للكوٌت فى اول سابقة من نوعها فى التارٌخ العربى الحدٌث.
تتناول الرسالة موضوع لهجة القبلى قاموالولقد تم دراستها دراسة وصفٌة تحلٌلٌة تسجل أهم الظواهر اللؽوٌة للهجة من
النواحى الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة.
أهمٌة دراسة الجارم اللؽوي ،فتناولت الرسالة بالدراسة التحلٌلٌة -:
أوال -:جهوده وإتجاهاته اللؽوٌة داخل مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة ،وقد خلصت من ذلك بؤن الجارم منهجا للبحث فً كٌفٌة
تنمٌة الثروة اللفظٌة والتوسع فً اللؽة ،وجهودا لعبلج ما حل باللؽة العربٌة من كبوات وعثرات.
ثانٌا  -:لؽته وخصابصها علً مستوي اللفظ والتركٌب-:
لما كانت الدراسة األسلوبٌة ‖ تكتفً بقطعة ولو ٌسٌرة من نص الصاحب األسلوب لتكشؾ بها عن تطابق األسلوب
والعبقرٌة ،وعن عمق إرتباط األسلوب بصاحبه إرتباطا عضوٌا حتً كؤنه بصمته‖ ،فقد وقع إختٌاري علً مقاالت الجارم
األدبٌة وأحادٌثه اإلذاعٌة لما تمثله هذه وتلك من تجربة أدبٌة علً مستوي المإلؾ والموضوع واألسلوب ،فبرزت فٌها
خصابص اللؽة العربٌة من خبلل اللؽة التً ملكها الجارم.
ثالثا  :جهوده فً مجال تٌسٌر النحو التعلٌمً والببلؼة التعلٌمٌة -:
وقد رأٌت أن جهوده فً هذا المجال متصلة بفكره اللؽوي العام.
والتٌسٌر ٌقوم عنده علً أساسٌن -:
أحدهما تعلٌمً واآلخر تربوي.
فؤما التعلٌمً فقد كان هدفه فٌه تنمٌة الحس اللؽوي القابم علً أساس تكوٌن القدرة لدي الدارس فً تكوٌن جملة مفٌدة
وصحٌحة نحوٌا نطقا وكتابة.
واتبعت فً دراسة هذه البحوث المنهج التحلٌلً الوصفً لرصد الظاهرة وتتبعها فً كل حاالتها وتسجٌل معطٌاتها وتقدٌم
ماتسفر عنه فً مبادئ وأسس للخروج بإتجاهات الجارم فً هذه البحوث ،والتوصل فً النهاٌة إلً منهج الجارم فً البحث
اللؽوي ،وجهوده فً إصبلح اللؽة من بعض عثراتها ،ثم تقٌٌم هذا وذاك علً مستوي البحث اللؽوي إلبداء الرأي قفٌما تؤثر
به من آراء قدماء اللؽوٌٌن وماقدمه من جدٌد.
تتناول الرسالة :

 1995 .سوهاج  :محمد محفوظ الزهرى،
 1995 .قنا :
1995

منى محمد الشحات،

1995

ان السلطات محل المقارنة هى السلطة التشرٌعٌة والسلطة التنفٌذٌة مع استبعاد السلطة القضابٌة من مجال المقارنة تتكون
السلطة التشرٌعٌة فى النظام البرلمانى من نظام المجلسٌن سواء مجلس النواب الذى ٌمثل باالتنخاب المباشر وٌسمى بالمجلس
االدنى ومجلس الشٌوخ الذى ٌمثل صفوة المجتمع وفقا لتقالٌد النظام البرٌطانى  .اما السلطة التنفٌذٌة فتقوم على مبدا الثنابٌة
فى النظام الرلمانى حٌث ٌوجد ملك او ربٌس ؼٌر مسبول سٌاسٌا وحكومة تسال سٌاسٌا امام البرلمان فى المقابل نجد وحدة
فى السلطة السٌاسٌة فى النظام السٌاسى الرباسى المطبق فى الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة .
تتجسد مبلمح النظام البرلمانى فى وجود مجلس او مجلسٌن منتخبٌن وحكومة مسبولة مع الفصل المرن بٌن السلطات-
.والتعاون المتوازن بٌن السلطات
تقوم السلطة التنفٌذٌة فى النظام البرلمانى متمثلة فى الملك او الربٌس برباسة الدولة تعٌٌن ربٌس مجلس الوزراء تعٌٌن-
الوزراء تعٌٌن الموظفٌن قٌادة الجٌوش ،اعبلن الحرب ،عقد الصلح وابرام المعاهدات وتبادل التمثٌل الدبلوماسى مع الدول
 .االخرى
ومن اهم التوصٌات :
ان النظام الدستورى المصرى نظام نٌابى وان كان قد توسع فى االخذ بسلطات كبٌرة لربٌس الجمهورٌة اذ ٌاخذ هذا1-
 .النظام بالمسبولٌة الوزارٌة السٌاسٌة للحكومة وٌقرر حق السلطة التنفٌذٌة فى حل البرلمان
ان السلطة التنفٌذٌة تقوم على ثنابٌة من ربٌس الدولة ؼٌر المسبول سٌاسٌا وربٌس الدولة الحكومة فانه ٌخضع للمساءلة2-
 .السٌاسٌة باعتباره ربٌسا للحكومة
ان السلطة التشرٌعٌة فى مصر تقوم على فردٌة المجلس او المجلس الواحد وما مجلس الشورى اال مستشار للحكومة ٌإخذ3-
 .راٌه فى بعض مشروعات القوانٌن
ان السلطة التنفٌذٌة تملك معظم جوانب جوانب السلطة التشرٌعٌة ولذلك نرى الؽاء النصوص المقررة للتفوٌض التشرٌعى4-
 .كلٌة  2006 .القاهرة  :مرٌد احمد عبدالرحمن حسن ,

محمود ،عبٌر مختار شاكر.

أنماط التعلٌم والتنشبة اإلجتماعٌة :

3137 10510235

حنا ,نبٌل صبحى .

جماعات الؽجر مع إشارة خاصة للؽجر فى مصر والببلد العربٌة /

3138 10510368

صادق ،محمد أحمد مبارك .
على ،محمد سٌد نصر الدٌن.

ظاهرة الربا واثارها االجتماعٌة على التنمٌة :
سورة االنفال :

3139 10511061
3140 10511219

الزهرى ،محمد محفوظ.

الشبون العربٌة فى الصحؾ المصرٌة :

3141 10511445

شحات ،منى محمد.
محمد ،هند محمد الشمندى.

لهجة القبلى قاموال :
الهجرة الخارجٌة وأثرها على تنمٌة الوعى السٌاسى للمهاجرٌن :

3142 10511537
3143 10511573

عٌد ،نوال سعدى أمٌن.

حسن ,مرٌد أحمد عبد الرحمن
.

على الجارم لؽوٌا ً /

التوازن بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة :

3144 10511888

3145 10512439

هذه الرسالة تتضمن األدفوي وكتابة ،وهو ٌشمل شقٌن -األول ٌدور حول األدفوي إنسانا وأدٌبا وعرضت إلبداع األدفوي من
جانبٌن:كونة كاتبا وكونة شاعرا ثم موقع شعرة عند النقاد والمإرخٌن؛ والثانً ٌدور حول كتاب الطالع السعٌد وقٌمة الكتاب؛
ثم الشعر فً الطالع السعٌد دراسة احصابٌة؛ ثم ٌتناول أؼراض الشعر التً تركها شعراء الطالع؛ بعد ذلك ٌناقش عنصر
اللؽة فٌشعر الطالع السعٌد؛ ثم الخصابص العامة ألسلوب شعراء الطالع والخٌال والصورة الفنٌة وأخٌرا البنٌة اإلٌقاعٌة؛
 1996 .قنا :
المنهج الذي إتبعه الباحث فً الرسالة هو المنهج التكاملً أو الشمولً ففٌه استقراء واستنباط واستعانة بالتحلٌل النفسً.
ومع األهمٌة السوسٌولوجٌة لموضوع الطبقات اإلجتماعٌة ومشاركتها السٌاسٌة اإل أنه لم ٌحظ بالقدر الكافً من الدراسات
التً تناولت الطبقات اإلجتماعٌة ،أو المشاركة السٌاسٌة ،ولندرة الدراسات التً أهتمت بدراسة مستوٌات المشاركة السٌاسٌة
للطبقات اإلجتماعٌة للوقوؾ علً العوامل التً تزٌد أو تقلل من مستوي المشاركة السٌاسٌة لطبقة ما ،وأثر ذلك علً
الجوانب التنموٌة األخري للمجتمع ،األمر الذي ٌتطلب إجراء المزٌد من الدراسات العملٌة التً تهتم بالبناء الطبقً للمجتمع
وعبلقته بالجوانب األخري وأثر ذلك علً التنمٌة.
باإلضافة إلً ذلك فإن واقع البلدان النامٌة الٌوم وما تعانً منه من مشكبلت إجتماعٌة وإقتصادٌة إنما ٌتطلب المزٌد من
الدراسات المتعمقة والجهود المتواصلة للوقوؾ علً صور ومعوقات المشاركة السٌاسٌة للطبقات اإلجتماعٌة وأثرها علً
التنمٌة والتً تجند لها الدولة كل طاقاتها فً الوقت الراهن.
ومن هنا كان إختٌار الباحث لموضوع الدراسة ‖ البناء الطبقً والمشاركة السٌاسٌة  :دراسة مٌدانٌة بٌن الرٌؾ والحضر فً
محافظة قنا‖ كمجنمع جدٌد إتجهت إلٌه الدراسة العلمٌة لدراسته حدٌثا ،لتنمٌتها والتصدي لصور السلبٌة السٌاسٌة التً تقؾ
عابقا أمام الخطط التنموٌة.
كما تنبع أهمٌة هذه الدراسة فً أنها محاولة لئلسهام فً الجهود العلمٌة المبذولة لدراسة موضوع البناء الطبقً والمشاركة
السٌاسٌة فً المجتمع المصري الذي ٌمر بمرحلة حاسمة للتنمٌة فً تارٌخه المعاصر والتً تجند لها الدولة كل طاقاتها من
أجل تحقٌق تنمٌة شاملة.
1996
تتناول هذه الدراسة ‖ الشعر فً كتاب الروضتٌن ألبً شامة جمعا وتحقٌقا ودراسة‖ ،ولعل السبب فً إختٌاري هذا
الموضوع هو أن الشعر فً هذا الكتاب ٌعد مادة أدبٌة قٌمة الٌنبؽً للمشتؽلٌن بالدراسات األدبٌة أن ٌؽفلوها ،كما أن هذا
الكتاب ٌظفر فً الحٌاة العلمٌة الحدٌثة بمكانة عظٌمة تضعه فً مقدمة المصادر التً ٌرجع إلها الباحثون فً مرحلة هامة من
مراحل تارٌخ العصور الوسطً اإلسبلمٌة ،كما أنه ٌعد صورة صادقة لعصري نور الدٌن وصبلح الدٌن حٌث قاما بمجهود
متصل وواحد مإدٌا إلً هدؾ نهابً واحد هو وحدة المسلمٌن فً هذه المنطقة التً كانت تعد بحق قلب العالم اإلسبلمً
عندبذ ،لمواجهة الخطر األجنبً.
ولم ٌتناول باحث من الباحثٌن المعاصرٌن دراسة الشعر فً كتاب الروضتٌن ،ومن ثمة فإنه ٌمكن القول بؤن موضوع هذا
البحث الشعر فً الروضتٌن جمع وتحقٌق ودراسة جدٌد تماما.
وقد إتجهت الدراسة إتجاها إستقرابٌا تصنٌفٌا وصفٌا ،واإلتجاه الذي تفرضه طبٌعة هذا البحث.
فالشعر فً الروضتٌن مبثوث فً ثناٌا المواد المختلفة مابٌن أبٌات ومقطوعات ،وقصابد ،تنتمً إلً أؼراض شعرٌة عدٌدة،
فقمت بإستقراء فً سابر أجزاء الكتاب ،وصنفته بطرٌقة معٌنة أوضحتها فٌما بعد ،ووصفته وصفا ٌوضح هوٌته وٌكشؾ
بعض الجوانب المحٌطة به ،وٌلقً علٌه أضواء تعد تمهٌدا وإسهاما مباشرا فً تحلٌل نصوصه وتذوقها تذوقا فنٌا.
محمود على الحوٌرى

تبرز الرسالة العبلقات السٌاسٌة التى ارتبطت بها الدولة البوٌهٌة فى أثناء سٌطرتها على الخبلفة العباسٌة.

ثابت محمود هاشم،

1996
عبلء الدٌن عبد العزٌز أبو الحسن على ،

 1997 .قنا :
اإلسكندر
دار المعرفة الجامعٌة،
ٌ 1985 .ة:

هاشم ،ثابت محمود.

الشعر فً الطالع السعٌد :دراسة فنٌة /إعداد ثابت محمود هاشم؛
إشراؾ الطار امد مكى ،محمد ابو الفضل بدران.

3146 10512808

إبراهٌم ،حمدهللا أحمد كٌبلنى.

البناء الطبقى والمشاركة السٌاسٌة :

3147 10512835

الشعر فى كتاب الروضتٌن ألبى شامة المقدسى :

3148 10512867

بقا ،محمد مصطفى أحمد
ٌوسؾ.
على ،عبلء الدٌن عبد العزٌز
أبو الحسن.

السٌاسة الخارجٌة للدولة البوٌهٌة(447-334ه) /

بوتو مور.

علم اإلجتماع منظور إجتماعى نقدى/

ماجستٌر

3149 10512997
3150 10514333

إن القصة القصٌرة التنفصل عن المجتمع بما ٌعتمل فى جنباته ،وما ٌضطرب فى أنحابه المشبعة والمعقدة ،ولعل القصة
القصٌرة هً ذلك النوع من الكتابة الفنٌة الذى ٌتؤثر أكثر ما ٌتؤثر باألحداث الٌومٌة فى المجتمع ،إذ تلتقط لحظة من اللحظات
العابرة فً حٌاتنا ،وتعمقها ثم تسٌر بها فى مجرى واحد ٌنتهى بإستكشاؾ معانٌها وإلقاء الضوء على مؽزاها ،وتعكس القصة
فى كل عصر إهتماماته المختلفة ومشاؼل اإلنسان المتنوعة على أٌامها ،والفن عموما فى مجالٌه اإلبداعى والنقدى ،مرتبط
بالمجتمع إرتباطا وثٌقا ،فالصلة بٌن األدب والمجتمع قوٌة ،الٌمكن لها أن تنفصل ،واإلرتباط بٌنهما إرتباطا وثٌقا ،فالصلة بٌن
األدب والمجتمع قوٌة ،الٌمكن لها أن تنفصل ،واإلرتباط بٌنهما إرتباط عضوى.
التراث القصصى للنوبة قدٌم قدم اإلنسان واألرض فً مصر ،والتراث القصصى فى مجمله ٌدور حول قضاٌا أخبلقٌة
وفلسفٌة تحكى للصؽار والكبار على السواء لحفظ تقالٌد المجتمع عبر األجٌال ،وتعلٌمهم حكمة الحٌاة على هذه األرض.
والتنوع فى الصور الطبٌعٌة بالنوبة من سهول وجبال ،إلً جانب الصحراء ونهر النٌل والنخٌل ،وقد عمل على إتساع أفق
رواة الحكاٌات حتى إنطلقت أخٌلتهم من الواقع الذى حددته القرٌة إلى خٌال له من الحرٌة والتنوع مانجده فى حكاٌات ألؾ
لٌلة ولٌلة.
ودراستى للمجتمع النوبى من خبلل رإى الكتاب ٌقتضى حتما نظرة إلى الماضى وإلى الظروؾ التارٌخٌة التى ظهرت فٌها
هذه القصص ،ألتمكن من فهمها وإستجبلء الصورة التى تمنحها ،والمنطلقات واألسباب التى دفعت الكتاب إلى هذه الرإى.
فى عصر الحروب الصلبٌة ذاع صٌت الصعٌد االعلى ،واشتهر امره؛ فهو الطرٌق االول لمرور القوافل التجارٌه وقوافل
الحجاج الى ببلد المشرق والحجاز .ومن ثم حظى بعناٌة خلقت فى المجتمع الصعٌدى نضجا فى جوانب الحٌاة المختلفه ،
فكان بحق عصرا ذهبٌا لها.

الفقى ،عبلء الدٌن على محمد
على.

صورة المجتمع النوبى فى القصة القصٌرة المعاصرة :

3151 10514760

 1997 .قنا:

محمود النوبً أحمد سلٌمان،

 1998 .قنا :

فرج قدرى خضٌرى محمد الفخرانى ،

سلٌمان ،محمود النوبً أحمد.
الفخرانى ،فرج قدرى
خضٌرى محمد.

الشعر الدٌنً فً صعٌد مصر األعلى فً عصر الحروب الصلٌبٌة/

3152 10514818

زلمان شنٌبور()1959-1886وإنتاجه الشعرى :

3153 10514849

محمد ابراهٌم عبد العزٌز عكاشة،

عبد العزٌز ,محمد ابراهٌم .

شارع السٌوفٌة بالقاهرة منذ نشاته وحتى نهاٌة العصر العثمانى:

3154 10514990

1997

تتشتمل على ملخص باللؽة العربٌة.
ٌعد شارع السٌوفٌة من الشوارع الهامة فى مصر فهو جزء من الشارع االعظم خارج مدٌنة القاهرة وهو االمتداد الطبٌعى
 1998 .قنا:
للشارع االعظم الذى ٌبدا من تقاطع محمد على وٌنتهى عند تقاطع شارع الصلبٌة.
ونظرا إلنتشار ظاهرة الهجرة الخارجٌة فى الرٌؾ المصري خاصة فى رٌؾ صعٌد مصر وما أحدثته هذه الظاهرة من
حراك إجتماعى واضح بٌن الفبات اإلجتماعٌة المختلفة فً الرٌؾ بمحافظة قنا كان هذا سبب تحدٌد الباحث لمشكلة بحثه
لتكون ‖ :الهجرة الخارجٌة وأثرها علً البناء الطبقى  :دراسة مٌدانٌة علً قرٌتى خزام والعٌاٌشا بمحافظة قنا‖
وبالتالى هدفت هذه الدراسة الراهنة التعرؾ على آثار الهجرة الخارجٌة فى البناء الطبقى من خبلل اآلتى -:
.التعرؾ على أثر الهجرة الخارجٌة فى تحسٌن المستوي اإلقتصادى للمهاجرٌن فى القرٌة المصرٌة 1-
.التعرؾ على أثر الهجرة الخارجٌة فى المكانة اإلجتماعٌة للمهاجرٌن فى القرٌة المصرٌة 2-
.التعرؾ على أثر الهجرة الخارجٌة فى ملكٌة األراضى والمٌكنة واآلالت الزراعٌة فى القرٌة المصرٌة 3-
.التعرؾ على أثر الهجرة الخارجٌة فى إكتساب مهن جدٌدة فى القرٌة المصرٌة 4-
.التعرؾ على أثر الهجرة الخارجٌة فى تقلص العمل الزراعى المإجر فً القرٌة المصرٌة 5-
.التعرؾ على أثر الهجرة الخارجٌة فى التماٌز الطبقى فى القرٌة المصرٌة 6-

ولتحقٌق أهداؾ هذه الدراسة فقد حاول الباحث اإلفادة من التكامل المنهجى فً دراسته ،فقد إستخدم منهج المسح اإلجتماعى
بطرٌقة العٌنة وهو من أنسب المناهج حٌث إنتشار هذه الظاهرة بشكل واضح فً قرٌتى البحث ،كما إستخدم الباحث عدٌدا
من أدوات الدراسة حٌث إستخدم المقابلة وذلك لئللتقاء وجها لوجه مع المبحوثٌن حتى ٌتؤكد من مدى صدق إجاباتهم وكذلك
إستخدم المبلحظة حتً ٌتمكن من مشاهدة التؽٌرات اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة وؼٌرها بنفسه خاصة وأن الباحث ٌنتمى إلحدى
قرٌتى البحث ،كما إستخدم الباحث المقارنة بهدؾ مقارنة نتابج دراسته بالدراسات السابقة وكذلك للتعرؾ علً التؽٌرات
للمهاجرٌن قبل وبعد الهجرة والمقارنة بٌن قرٌتى البحث وكذلك قام بتطبٌق إستمارة اإلستبان بهدؾ جمع أكبر قدر من
المعلومات عن الجوانب المختلفة للظاهرة وآثارها ثم قام بمعالجة هذه البٌانات إحصابٌا .وتم تقسٌم البحث إلى بابٌن ربٌسٌٌن
هما :
األول ٌ :شمل اإلطار النظرى للدراسة.
الثانى ٌ :شمل اإلطار المٌدانى للدراسة.
1998

حسن ،محمد حسٌن صادق.

تستهدؾ هذه الدراسة ما ٌلى-1:التعرؾ على عناصر تصمٌم صدر ؼبلؾ المجلة العامة المصورة واألسالٌب اإلخراجٌة
المتبعة فى تصمٌمه-br 2 .رصد عناصر البناء اإلخراجى فى المجلة العامة المصورة من حروؾ متن،وعناوٌن ،وصور
فوتوؼرافٌة ورسوم ،وألوان ،وجداول وفواصل وأسالٌب استخدامها وتوظٌفها على صفحات هذه النوعٌة من المجبلت.
وقد إستحوذ موضوع األولٌاء على إهتمام الكثٌر من المإرخٌن والمستشرقٌن األجانب منذ أوابل القرن التاسع عشر وحتى
ستٌنات القرن العشرٌن ،وفى الوقت الحاضر القى هذا الموضوع إهتمام واسعا سواء من الباحثٌن العالمٌٌن المتخصصٌن ،أو
األدباء والمفكرون أو المشتؽلٌن بالفن والصحافة وقد تنوعت هذه اإلهتمامات حول هذا الموضوع ،فمنها ما دعا إلى تدعٌم
اإلعتقاد فى األولٌاء وترسٌخ مكانتهم فً المعتقد الشعبى ،ومنها ما إتخذ إتجاها مناهضا ٌقوم على الدعوة إلى محاربة األفكار
والممارسات المتصلة باألولٌاء من حٌث أن ذلك ال ٌتمشى مع األصول الدٌنٌة الصحٌحة ،ومنها ما كان محاٌدا على أساس
أن هذا الموضوع ٌدخل فى إطار الظواهر اإلجتماعٌة والثقافٌة التً ٌتعٌٌن دراستها دراسة علمٌة وموضوعٌة .ومن هنا فإن
هذه الظاهرة أثارت إنتباه الباحثة كثٌرا مما دفعها إلى محاولة دراستها وتقدٌم مزٌد من الفهم والتعمق فٌها حتى ٌمكن تفسٌرها
والوقوؾ على جوانبها المختلفة.
والباحثة فى تناولها لموضوع الدراسة الراهن تلتزم الموضوعٌة والبعد عن أٌة شبهة للمٌل نحو هذا اإلتجاه أو ذاك دون
التعبٌر عن معتقد شخصى أو وجهة نظر خاصة أو فكرة تإمن بها كما ال تنطلق من موقؾ فكرى معٌن بمعنى التحمس
للموضوع والدفاع عنه ،أو مناهضته وإقامة األدلة على بطانه فالدراسة هى دراسة فى الثقافة الشعبٌة لقطاع معٌن من
المجتمع المصرى بؽٌة الوقوؾ علً طبٌعة الظاهرة المدروسة ووصفها وتفسٌرها كظاهرة إجتماعٌة فً ضوء اإلسلوب
العلمى.
ترجع اهمٌة الموضوع انه ٌلقى الضوء على مدٌنة قفط وما لها من تارٌخ حافل فى مختلؾ العصور .تعتبر مدٌنة قفط من
المدن المصرٌة التى حفظ لنا التارٌخ دورها كحضارة هامة من حواضر الصعٌد ،ظلت تإدى دورها الرٌادى والقٌادى فى
العصرٌن الفرعونى والبطلمى وامتد دورها إبان العصر االسبلمى  ،فقد ساعد موقعها فى منتصؾ ثنٌه قنا على ان تكون
اقرب إلى البحر االحمر من النٌل فبل تتجاوز المسافة من فقط إلى البحر االحمر اكثر من  80كٌلومتر  ،واالمر الذى اكسبها
شهرة وذٌوعا حتى صارت محطة القوفل التجارٌة الوافدة والمقٌمة خبلل عصور التارٌخ .ولعل موقعها ومناخها ونشاط
اهلها اكسبها ان تعمر فترات طوٌلة فى فترات التارٌخ ,وازدهرت فى العصر االسبلمى وٌحفظ التارٌخ دورها كفسطاط
امامى القلٌم الصعٌد ،مساع العرب فى استكمال فتح هذا االقلٌم وبصفة خاصة مملكة النوبال المسٌحٌة .هذا باالضافة إلى
الهجرات العربٌة التى عرفت طرٌقها إلى هذة المدٌنة من فترات باكرة ،حتى ان الجؽرافى الشهٌر استرابون عند ذكره
لفظ(قبطوس) ٌصؾ بؤنها مدٌنة نصؾ عربٌة ،ومن هنا فإنها عروبة فقط اقدم من الفتح العربى .وقد ساعد موقعها على ان
تحتل مكانتها التجارٌة المرموقة بفضل طرٌقها إلى البحر لقطع االحجار واستخبلص الزمرد والوصول إلى مناجم الذهب
بوادى العبلق هذا فضبل عن ارتٌاد الحجاج لهذا الطرٌق فى العصر االسبلمى .وتتناول الرسالة الحٌاة االقتصادٌة فى هذة
المدٌنة منذ الفتح وحتى نهاٌة القرن الخامس الهجرى واالحوال الزراعٌة واشهر المحاصٌل الزراعٌة فى المدٌنة وبعض
الحرؾ الٌدوٌة البسٌطة .واٌضا تناول الحٌاة االجتماعٌة فٌها والسكان بها من عرب االقلٌم إلى شبه الجزٌرة العربٌة
واستقروا بها ومن افباط سكان الببلد االصلٌٌن ،كذلك تحدث عن الحٌاة العامة والعادات والتقالٌد بالمدٌنة ،واهم االعٌاد
والمواسم ودور المرأة .وتناول اٌضا النهضة العلمٌة فى مدٌنة فقط منذ الفتح االسبلمى حتى نهاٌة القرن الخامس الهجرى،
وانتشار المذاهب االربعة بها.
ٌمثل الجانب اإلقتصادى المالى أهمٌة كبرى فً حٌاة الشعوب ،واألمم إستنادا إلى أن اإلقتصاد هو الدعامة األساسٌة فً بناء
الدولة والركٌزة الكبرى ،التى تعتمد علٌها الدولة فى إتمام مسٌرتها نظرا إلرتباط الناحٌة المالٌة بمختلؾ جوانب الحٌاة
المتعلقة بالدولة وشبونها العامة والخاصة فسواء موراد الدولة ونفقاتها وتوسعاتها ومظاهرها الحضارٌة التى تمثل إحدى
مظاهر الحٌاة فى الدولة ترتبط إرتباطا مباشرا بمالٌة الدولة (الموارد – النفقات).
إن حٌاة الشعوب واألمم بسعادتها وشقابها ومدي ماتعانٌه من صعوبات الحٌاة وحٌاة النعٌم والترؾ ،تربطها بالناحٌة المالٌة -
عبلقة أساسٌة فكٌفٌة جمع وتحصٌل الموارد الشرعٌة ( الخوارج – الجزٌة – الزكاة – الفا – الؽنٌمة) والضرابب األخرى
.وطرق جمعها ومعاملة القابمٌن على هذا األمر ٌرتبط إرتباطا أساسٌا بحٌاة هذه الشعوب
ومقارنة األوضاع المالٌة للدولتٌن األموٌة والعباسٌة توضح بداٌة أسس النظام المالً لكل دولة ومواردها الشرعٌة ومدى -
كفاٌتها لقٌام الدولة متمتعة فً ظلها بكافة مظاهر الحٌاة ،على أساس ظؤن هذه الموارد الشرعٌة تمثل دعامة أساسٌة فً
.حٌاتها
إن حٌاة الخلفاء ومظاهر األبهة والترؾ التى دابما ماٌسعون إلى العٌش فٌها تكون دابما أساسا لظهور ضرابب جدٌدة لم -
،تكن تعرؾ من قبل كهداٌا األعٌاد ،واألسواق والحوانٌت وؼٌرها لتمثل موردا إضافٌا ال ٌقل أهمٌة عن الموارد الشرعٌة
لمواجهة ماقد تتعرض له الدولة من أزمات مالٌة .كما نحاول من خبلل الدراسة توضٌح أسباب إزدهار وتدهور مالٌة كل
دولة فكثرة الخراج وعدل ‖عمر بن عبدالعزٌز‖ ،كان من األسباب األساسٌة إلزدهار مالٌة الدولة األموٌة ،بٌنما تعصبها
للعرب على حساب الموالى (العناصر ؼٌر العربٌة) وإقطاعها األراضى الزراعٌة وتحوٌلها من الخراج إلى العشر ،كانت
.بدورها عوامل أدت إلً تدهور مالٌتها وبالتالى لسقوطها
هذا فً الوقت الذى كان إلتساع الدولة العباسٌة وإقتصاد بعض خلفابها أكبر األثر فى إزدهارها ،ونماء ثرواتها ،فى حٌن أن
الصراع على السلطة والذى تمثل فى صراع ‖األمٌن والمؤمون‖ من ناحٌة وسٌطرة العناصر ؼٌر العربٌة من الفرس،
واألتراك ،والسبلجقة ،وإنفصال الوالٌات عن جسد الدولة العباسٌة من ناحٌة أخرى بمثابة الزلزال الذى قوض دعابم الدولة
مالٌا وبالتالى كان سببا فى ضعفها.
قامت الدولة العباسٌة فى بادئ االمر على اكتاؾ الفرس .بٌد ان الفرس اتخذوا من احساس العباسٌٌن بفضلهم علٌهم ذرٌعة
للسٌطرة على الدولة العباسٌة الناشبه ،ولم ٌكتفوا بذلك بل انهم سٌطروا على الخلفاء انفسهم ،حتى اصبح الخلفاء ال حوله لهم
وال قوه امام نفوز الفرس.
ما دام الحدٌث الشرٌؾ مصدرا معتمدا من مصادر اللؽة والنحو فقد إتخذت كتاب الموطؤ لئلمام مالك بن أنس مٌدانا
لدراستى ،وذلك لنعطى الحدٌث الشرٌؾ حقه فى اإلستشهاد به ،والموطؤ من أوابل الكتب التى دونت فى الحدٌث الشرٌؾ؛ لذا
ٌحتل مكانة عالٌة بٌن كتب األحادٌث النبوٌة الشرٌفة ،لما ٌتمٌز به من صحة ،ومن الترتٌب والتنسٌق فهو أصل الصحٌحٌن
بالرفم من كونهما مقدمٌن علٌه فً الصحة ،وقد إنتهجا منهجه فً سابر صٌؽه  ،وأخرجا أحادٌثه من طرٌقه.
فجاء عنوان الدراسة ‖ الموطؤ لئلمام مالك بن أنس دراسة نحوٌة وصرفٌة ‖ وقد إتخذت من المنهج الوصفً التحلٌلى منهجا
لى فى الدراسة.
تجا الدراسة فً تمهٌد وثمانٌة فصول وخاتمة:

اٌمان محمد سٌد محمد،

 1998 .قنا:
19956
 .القاهرة  :دار المعارؾ ،

2001

 2001 .قنا :

صبلح سلٌم طاٌع،

2001

 2001 .قنا :

ناهد صدقى محمود،

الهجرة الخارجٌة وآثارها على البناء الطبقى :

3155 10515518

محمد ،إٌمان محمد سٌد.

فن اإلخراج الصحفى فى المجلة األسبوعٌة العامة المصورة :

3156 10515787

عوٌس ,سٌد

الخلود فى التراث الثقافى المعاصر/

3157 10516296

عبدالرحمن ،أمال أمٌن كامل.

المعتقدات الشعبٌة تجاه موالد األولٌاء :

3158 10516433

طاٌع ،صبلح سلٌم.

مدٌنة قفط ودورها السٌاسى والحضارى منذ الفتح العربى االسبلمى
حتى نهاٌة القرن الخامس الهجرى /

3159 10516452

حسن ,مبارك فكرى.

السٌاسة المالٌة لؤلموٌٌن والعباسٌٌن :

3160 10516464

محمود ,ناهد صدقى.

الثورة العنصرٌة واثرها فى عهد الدولة العباسٌة/

3161 10516475

التمهٌد :وفٌه أعرض لجانب من شخصٌة اإلمام باإلضافة إلً نبذة عن كتابه الموطؤ حقل الدراسة ،واإلحتجاج بالحدٌث
الشرٌؾ فى اللؽة.
أما فصول الدراسة ومباحثها فهى على النحو اآلتى -:
 :القسم األول  :الدراسة النحوٌة -
وٌجا فى خمسة فصو ،وهى ( :الجملة اإلسمٌة – الجملة الفعلٌة – الجملة المنفٌة – الجملة الشرطٌة – الجملة اإلستفهامٌة).
:القسم الثانً  :الدراسة الصرفٌة -
وٌجا فً ثبلثة فصول :
الفصل األول  :تصرٌؾ األفعال  :وٌجا فى خمسة مباحث ( بنٌة البلزم والمتعدى – المجرد والمزٌد – المبنى للمعلوم
والمبنى للمجهول – الصحٌح والمعتل – الجامد والمشتق).
الفصل الثانً  :تصرٌؾ األسماء  :وٌجا فً ثبلثة مباحث  ( :المشتقات – المصادر – التذكٌر والتؤنٌث ).
الفصل الثالث  :اإلعبلل واإلبدال ومباحث صرفٌة مكملة.
.الخاتمة  :وفٌها أجملت أهم النتابج وماتوصلت إلٌه من توصٌات -
ثم أننى عمدت إلى متن حدٌث النبى – صلً هللا علٌه وسلم  -فى الدراسة والتطبٌق ؛ لٌكون حقل الدراسة محددا ،وللتوضٌح
واإلفادة ذٌلت كل مبحث برسم توضٌحى ٌبٌن نسب اإلستخدام بٌن أركان النمط التركٌبى الواحد ،واألنماط التركٌبٌة للجمل
وبعضها البعض.
هذا وإن كانت الدراسة تبدو مهتمة بالتراث فى شكلها العام اإل أنها محاولة للتوفٌق بٌن التراث والمعاصرة من خبلل دراسة
األنماط التركٌبٌة للجملة العربٌة والوقوؾ على ماهٌة هذه األنماط ومدى مواءمتها لؤلنماط التركٌبٌة المعٌارٌة.
2001
ٌعد الشاه عباس الكبٌر من أهم حكام الدولة الصفوٌة على اإلطبلق ،والذى مثل عهده فى تارٌخ الدولة الصفوٌة – نقطة
إنعطاؾ خاصة – جعلت من عهده ماٌجسد قمة ما وصلت إلٌه إٌران أو بمعنى أدق ماوصل إلٌه الصفوٌون من قوة سٌاسٌة
وإقتصادٌة ،بدت آثارها جلٌة فً التقاببلت السٌاسٌة التى حدثت فى المنطقة سواءا بٌن الصفوٌٌن والعثمانٌٌن أو بٌن
الصفوٌٌن واألوزبك .أو فى العبلقات مع أكبر دول أوربا آنذاك ،والتى تمثلت فى حكامها الكبار ‖ كؤلٌزابٌث األولى‖
(1558/1603م) أو ‖جمٌس األول‖ (1603/1625م) ملكا إنجلترا ،أو ‖فٌلٌب الثالث‖ (1598/1621م) ملك أسبانٌا
والبرتؽال ،أو ‖رودلؾ الثانى‖(1576/1612م) إمبراطور ألمانٌا ،أو مع حكام الوالٌات اإلٌطالٌة وبولندا ،أو مع ‖إٌفان
الرهٌب‖ حاكم روسٌا.

عبدالعزٌز ،وحٌد الدٌن طاهر .الموطؤ لئلمام مالك بن أنس :

3162 10516488

ولقد قامت هذه العبلقات بٌن إٌران وأوربا على أساس المصالح السٌاسٌة والتجارٌة ،حٌث السعى األوربى لتحقٌق المصالح
األوربٌة فى المنطقة ،وبخاصة منطقتى الخلٌج والهند ،والسعى اإلٌرانً من ناحٌة أخرى إلقامة تعاون مع أوربا للتصدى
للدولة العثمانٌة ،وهو ما رسم على وجه التحدٌد خط سٌر العبلقات اإلٌرانٌة – األوربٌة فً عصر الشاه عباس الكبٌر.
ومن هنا تستهدؾ هذه الدراسة محاولة السعى إلى تحلٌل الفكر السٌاسى لدى الشاه عباس الكبٌر كؤبرز شخصٌة حاكمة فى
تارٌخ تلك الدولة والتى تمٌزت بفكرها ومنهجها السٌاسى فؽٌرت وجه الحٌاة فى إٌران ،وربما ما جاورها من ببلد أخرى،
حٌث اعتبرت فترة حكمه على وجه الخصوص -والولة الصفوٌة على وجه العموم – مرحلة إنتقال من العصور الوسطى إلى
الحدٌثة.
2002
نظرا الهمٌة صعٌد مصر التارٌخٌة والثقافٌة والجؽرافٌة فهو واجهه مصر الجنوبٌة وقد ادى دورا مشهودا -شانه شان
الشمال -فى تارٌخ مصر القدٌم والحدٌث ولما كان الصعٌد ٌختص ببٌبة جؽرافٌة ودٌنٌة تمٌزه عن ؼٌره ولما كانت الرواٌة
دٌوانا من دواوٌن العرب المعاصرة وددت ان اسد فراؼا فى المكتبة العربٌة حول الصعٌد ى الرواٌة المصرٌة الحدٌثة.
وحٌنما اخترت الصعٌد موضوعالبحثً لم ٌكن اختٌارى نوعا من التعصب لمجتمع الصعٌد بقدر ما كان رؼبة فى القاء
الضوء على صورته فى الرواٌة الحدٌثة وكٌؾ انعكست بعض مزاٌا هذا المجتمع وسلبٌاته على تصوٌره روابٌا السٌما انه
ٌشكل بقعة كبٌرة من المساحة التى تشكلها جؽرافٌة مصر كما انه مجتمع ثرى لؽوٌا فما تزال االلفاظ الفصٌحة الجمٌلة تسمع
على السنة بنٌه وما ٌزال حضور الشعر والقص واضحا بٌن سامرٌه وكٌؾ اختلط الموروث القدٌم باساطٌره ومبلحمه
وسٌره بعقول ذوٌه .ولما كان حضور الصعٌد فى الرواٌة المصرٌة الحدٌثة ظاهرة فى اعمال روابٌة متعدده فقد حددت زمنٌة
البحث بدات بثورة  1952حٌث كانت نقطة تحول فى تارٌخ مصر المعاصر وانتهٌت ب  1995مركزة على اهم الرواٌات
التى ظهرت فٌما بٌن التارٌخٌن طارحة الرواٌات المتشابهه فى التناول والتشكٌل.وقد جاء عنوان البحث الذى اخترته على
النحو التالى  -:الصعٌد فى الرواٌة المصرٌة الحدٌثة من عام  1952حتى  1995دراسة نقدٌة تحلٌلٌة وقد عنٌت بالفترة
الزمنٌة تلك الرواٌات التى نشرت خبلل هذه الترة والمتعلقة بالصعٌد وتناولت اهم رواٌات هذه المرحلة التى تجلى فٌها
الصعٌد شخوصا وبٌبة ومعالجة ونقدا.وفى التمهٌد تحدثت عن هدؾ البح فانبت انه ٌهد الى تحلٌل تناول الكتاب للصعٌد فى
نصوصهم الروابٌة من كل الزواٌا من حٌث االشخاص وطرٌقة تناولهم وطرحها فى الرواٌة وكذا العادات والتقالٌد واالمكنة
ومفردات الحٌاة المتنوعة وكٌؾ ٌبدو الصعٌدى فى الرواٌة الحدٌة من حٌث تشكٌله الثقافى بدرجاته وتصرفه ووعٌه فى
 2002 .قنا :
الرواٌة ومن حٌث تصوٌر البٌبة الصعٌدٌة.

على ،حمدى عبدالراضً.

الشاه عباس الكبٌر والعبلقات اإلٌرانٌة األوربٌة فً عصره :

3163 10516532

نجوى محمد االمٌن شاهٌن،

شاهٌن ،نجوى محمد االمٌن.

الصعٌد فى الرواٌة المصرٌة الحدٌثة من عام  1952حتى : 1995

3164 10516546

 2003 .قنا :

نجوان أبو بكر محمد حسن،

حسن ،نجوان أبو بكر محمد.

فقهاء المالكٌة فى االندلس فى عصر المرابطٌن وأثرهم فى الحٌاة
السٌاسٌة(541-479ه1147-1086/م)/

3165 10516554

وتبٌن من خبلل الدراسة أن هناك خبلفا بٌن الباحثٌن حول شخص الفقٌه الذى أدخل المذهب المالكى إلى األندلس،ورجحت أن
ٌكون الفقٌه الؽازى بن قٌس الذى كانله السبق فى الرحلة إلى اإلمام مالك الذى مهد للمذهب المالكى فى األندلس
مدٌنة إسنا من المدن المهمة التى تقع فى أقصى صعٌد مصر على الضفة الؽربٌة للنٌل ،وهى من أقدم مدن اإلقلٌم وأشهرها
فى مختلؾ العصور القدٌمة فهى العاصمة الثانٌة بعد نخب (الكاب الحالٌة) والمقاطعة الثالثة من مقاطعات الوجه القبلى وهى
اآلن إحدى مدن محافظة قنا والتى تبعد عنها جنوبا نحو 118كم ،وتقع شمال مدٌنة أسوان بحوالى 150كم ،وتقع جنوب
مدٌنة القاهرة بنحو 730كم ،وتتبع مدٌنة إسنا بعض القرى أهمها :أصفون وطلفنٌس والحلة ،والترعة ،والدٌر ،والؽرٌرة،
القراٌا ،زرنٌخ ،الكبلبٌة ،كومٌر ،وكٌمان المطاعنة وؼٌرها ،ولها بعض الجزر من البر الشرقى والؽربى لنهر النٌل والتى
أطلق علٌها مناٌل.
وقد أفاض الرحالة والمإرخون فً وصؾ مدٌنة إسنا بمحاسنها وبساتٌنها فنجد اإلصطخرى الذى عاش فى النصؾ األول من
القرن الرابع الهجرىٌ ،شبهها بمدٌنة إخمٌم العامرة بالنخٌل والزروع واألشجار والتجارة ،وكذلك اإلدرٌسى وهو من علماء
القرن السادس الهجرى  /الثانى عشر المٌبلدى الذى أشار إلى أهمٌة موقع مدٌنة إسنا وأنها من بناء القبط األول ،بها مزارع
وبساتٌن ،ورخاء شامل ،وأمن وادع ،ووصفها ٌاقوت الحموى المتوفى (626هـ1228/م) بؤنها  :مدٌنة عامرة بؤقصى
الصعٌد لٌس ورابها اإلإدفو وأسوان ثم ببلد النوبة ،وتتمٌز بالتجارة وكثرة النخٌل والبساتٌن‖ ،لذا قامت إسنا بدور هام وفعال
فى شتى المجاالت السٌاسٌة واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة والثقافٌة على مر العصور.
2004
لقد أكدت الدراسة على شٌوع استخدام اللؽة العربٌة على النصوص ،وإن كان بعض النصوص فى بعض المؤذن الخاصة
بالمسٌحٌن كتابة النص وبجانبه النص باللؽة القبطٌة كما اوضحت الدراسة انتشار نصوص التجدٌد بكثرة فى المنطقة وعلى
 2002 .قنا :
العمابر المدنٌة.
موضوع البحث ٌدور حول المإثرات الٌونانٌة على مإرخى الفلسفة من المسلمٌن (الشهر ستانً ،وابن الندٌم نموذجا)
ونقصد بالمإثرات الٌونانٌة تتبع أثر ما دونه مإرخو الٌونان فى تؤرٌخهم للفبلسفة ومذاهبهم على تؤرٌخ المسلمٌن لها.
ونعلم أن الفلسفة الٌونانٌة وصلت إلٌنا عن طرٌق العدٌد من المصادر الهامة ومن أهم هذه المصادر ماكتبه المإرخون الٌونان
أنفسهم عن حٌاة الفبلسفة وأرابهم.
وتكمن أهمٌة التؤرٌخ الٌونانى للفلسفة الٌونانٌة فى مدى صحة ما ورد عنهم وذلك لكونهم من أبناء جنسهم وعلى دراٌة
بموقفهم وحٌاتهم وأٌضا لؽتم واحدة كما أن البٌبة الثقافٌة والعقلٌة هى األخرى واحدة كما كان إلقتراب المسافة الزمنٌة عامل
أساسى فى صحة ماورد عن هإالء.

موسى ،أحمد حامد أحمد.

أمٌن محمد أمٌن حسٌن طربوش،

طربوش ،أمٌن محمد أمٌن
حسٌن.

مدٌنة إسنا منذ الفتح الفاطمى لمصر حتى نهاٌة العصر المملوكى
األول (784-358هـ1381-969/م) /
دراسة آثارٌة للنقوش الكتابٌة الباقٌة بمصر العلٌا منذ بداٌة الفتح
اإلسبلمى حتى نهاٌة القرن التاسع عشر(1318-21ه-641/
1900م) /

3166 10516563

3167 10516582

وإذا أردنا أن نحدد أول تؤرٌخ ٌونانى للحالة العقلٌة والثقافٌة لمٌبلد الٌونان فإننا نستطٌع أن نإكد أن إلٌاذة هومٌروس كانت
بمثابة أول تؤرٌخ لفجر الثقافة الهللٌنٌة ،لكن أعمال هومٌروس كانت مجرد تؤرٌخ لمجموعة من األحداث التارٌخٌة الهامة
لببلد الٌونان ،كما أنها تؤرٌخ لفترة كان ٌسودها التفكٌر األرسطورى الذى كان ٌرى كل األشٌاء من خبلل منظور ؼٌر
منطقى وؼٌر واع ،وبعد فترة إستطاع هٌرودوت أول مإرخ ٌونانى بمعنى الكلمة على حد تعبٌر الكثٌرٌن أن ٌقدم تؤرٌخا
شبه شامل للحالة السٌاسٌة والثقافٌة لببلد الٌونان ،لكن ٌبدو أن تؤرٌخ هٌرودوت لم ٌكن شامبل أو مكتمبل للفكر الٌونانى
وخاصة الفلسفة حٌث النجد فى تؤرٌخ هٌرودوت مساحة واسعة للتفسٌرات والقضاٌا الفلسفٌة فهو على سبٌل المثال عندما
ٌإرخ لفجر الثقافة الهللٌنٌة نجده ٌرجع أصول هذه الثقافة إلى الشرق القدٌم وال ٌفسر لنا الخطوط العرٌضة التى تجمع بٌن
الحضارتٌن ،كما أننا النجد لدٌه تؤرٌخا واضحا عن نشؤة الفكر الفلسفى.
ولعل هذا ٌتضح فى المحاورات األفبلطونٌة التى كتبها أفبلطون فى حٌاته وعن طرٌقها عرفت البشرٌة أراء وفلسفة أستاذة
سقراط ،فقد تعددت هذه المحاورات لتشمل الكثٌر من جوانب الحٌاة فى المجتمع الٌوانى.
وقد حاول الباحث التعرؾ على مبلمح الخطاب اإلعبلمى العربى فى واحدة من أهم وسابل اإلعبلم تؤثٌرا على الجماهٌر
وهى (الصحؾ) والوقوؾ على جوانب القصور واإلهتمام فى المعالجة الصحفٌة العربٌة لقضاٌا الساعة ،أو ماتعرؾ ‖
بقضاٌا األقلٌات اإلسبلمٌة‖ فى الخارج.

على ،محمد عبدالخالق محمد.

2003

األمر الذى فرض على الباحث دراسة هذه الظاهرة (األقلٌات اإلسبلمٌة) لمعرفة مدى تؤثٌرها على عملٌة اإلستقرار السٌاسى
فى العالم والمناطق المحٌطة بها والواقعة فى نطاقها ،والبحث عن إجابة لعدد من التساإالت لعل أبرزها فى إطار الدراسة،
لماذا ظهرت قضاٌا األقلٌات اإلسبلمٌة فى هذا العقد تحدٌدا دون ؼٌره ؟ وماهى إنعكاسات ظهورها على عملٌة اإلستقرار
السٌاسى فى العالم بما فى ذلك موقؾ المنظمات الدولٌة ؟ وكٌفٌة معالجة الخطاب اإلعبلمى العربى لها ،وكٌؾ تمت معالجتها
صحفٌا من خبلل عدد من الدورٌات العربٌة التى تحظى بإهتمام عربى وعالمى كبٌر ،بجانب اإلنتشار الواسع لها خارج
نطاقها الجؽرافى وكذلك تناولها للقضاٌا المثارة والحساسة على المستوى العام ،وعلى رأسها مسؤلة األقلٌات سواء اإلسبلمٌة
منها أو ؼٌر اإلسبلمٌة ،ومدى نجاح الخطاب اإلعبلمى العربى فى معالجة قضاٌا اإلسبلمٌة وذلك من خبلل الصحافة
العربٌة ،وخاصة وأن الصحافة العربٌة باتت مإخرا تلعب دورا بارزا فى الصرعات الدٌنٌة والعرقٌة والسٌاسٌة فى العالم،
وأصبحت ذات شؤن كبٌر فى تشكٌل وصنع الرأى العام فى المجتمعات العربٌة فى عصر إتسم بالعالمٌة والعولمة ومن ثم
أصبح العالم كتلة من المصالح المشتركة واإلتجاهات المتداخلة وسٌاسة القطب األوحد.
2000
ولقد إقتصت هذه الدراسة أن تجا فى تمهٌد وخمسة فصول وخاتمة .فؤما التمهٌد فقد جاء فى نقاط ثبلثة هً:
.بداٌات تحدٌد مصطلح التنؽٌم وإستعماله 1-
.التنؽٌم بٌن مستوٌات دراسة اللؽة 2-
.الجملة مناط التنؽٌم فى اللؽة العربٌة 3-
وقد جاء الفصل األول بعنوان ‖ :التنؽٌم بٌن معٌارٌة الكبلم ووصفٌة اللؽة عند القدماء‖ ،وكانت الؽاٌة منه التفرٌق بٌن التنؽٌم
فى اإلستعمال ،والتنؽٌم فى الوصؾ والدراسة عند القدماء ،وقد جاء هذا الفصل فى مبحثٌن هما:
البمحث األول  :معٌارٌة التنؽٌم فى كبلم العرب :وهو ٌهدؾ إلى تؤصٌل إستعمال القدماء للتنؽٌم فً كبلمهم ،كما ٌشٌر إلى
إعتباره مستوى صوابٌا ملحوظا فى كبلمهم.
المبحث الثانً  :وصؾ علماء العربٌة القدامى ظاهرة التنؽٌم  :وهو مناقشة آلراء المحدثٌن صدد وجود وصؾ التنؽٌم عند
القدماء من عدمه.
أما الفصل الثانى فكان بعنوان ‖ :التنؽٌم بٌن األساس األصواتى والنظام الصوتى‖ وقد جاء فى مبحثٌن ههما :
المبحث األول  :األساس األصواتى للتنؽٌم  :حٌث ٌتناول األساسٌن الفسٌولوجى والفٌزٌقى للتنؽٌم.
المبحث الثانى  :التنؽٌم فى النظام الصوتى  :وٌتناول أهم العناصر المإثرة فى التنؽٌم ،كما ٌتناول نؽمة المقطع والنموذج
التنؽٌمى ،وأٌضا ٌتناول اللؽة العربٌة بٌن النؽمٌة والتنؽٌمٌة.
ثم جاء الفصل الثالث بعنوان ‖ وصؾ نماذج التنؽٌم فً اللؽة العربٌة الفصحى وإستعماالتها‖ وقد جاء فى مبحثٌن هما :
المبحث األول  :وصؾ نماذج التنؽٌم فى اللؽة العربٌة الفصحى.
المبحث الثانى  :إستعماالت النماذج التنؽٌمٌة فى الفصحى.
أما الفصل الرابع فقد كان بعنوان ‖ التنؽٌم بٌن اللؽتٌن المنطوقة والمكتوبة‖ وجاء فى مبحثٌن هما :
المبحث األول  :التنؽٌم وسٌلة من وسابل أمن اللبس فى اللؽة المنطوقة.
المبحث الثانى  :عبلمات الترقٌم محاولة للوصول إلً أمن اللبس فى اللؽة المكتوبة.
وٌؤتً الفصل الخامس بعنوان ‖ التنؽٌم بٌن النظام النحوى والظواهر السٌاقٌة‖ وفٌه مبحثان هما :
المبحث األول  :التنؽٌم قرٌنة فى نظام النحو  :وفٌه مناقشة لداللة التنؽٌم على المعانى العامة للجمل بالتضافر مع ؼٌره من
القرابن.
المبحث الثانى  :التنؽٌم ظاهرة سٌاقٌة  :حٌث ناقش أهم المشكبلت التى ٌصٌر التنؽٌم حبل سٌاقٌا لها.
وأخٌرا جاءت الخاتمة ملخصة أهم النتابج التى توصلت إلٌها الدراسة ،وذلك لتحدٌد مدى وصول الدراسة إلى أهدافها
المرجوة من عدمه ،كما أشارت الخاتمة إلى أهم التوصٌات التى توصى بها الدراسة فتحا لدراسات مستقبلٌة جدٌدة فى نفس
إطار الدراسة.
2004
تحاول الدراسة التعرؾ على مدى وجود االفتراض فى عروض الشعر العربى فى التعقٌد والمنهج،والوقوؾ على المواضع
التى لجؤ فٌها العرضٌون لبلفتراض ،مع محاولةالتوفٌق بٌن االفتراض والواقع الشعرى،وما مدى حاجة الواقع الشعرى لهذه
 2004 .قنا:
االفتراضات
دوافع إختٌار الموضوع-:
أن البستى لم ٌنل حظه الكافى من الشهرة –عن طرٌق الدراسة -كؽٌره من الشعراء ،وإن كان د/محمد محمد مرسى -
الخولى قد جمع وحقق قدرا كبٌرا من شعر البستى فى رسالة ماجستٌر ،وحدثنا فى جزء منها عن عصر الشاعر وحٌاته ،ثم
قام األستاذان  /لطفى الصقال ،ودرٌة الخطاب بتحقٌق الدٌوان الذى بٌن أٌدٌنا تحقٌقا علمٌا حدٌثا ،لكن هذا العمل ال ٌكفى
لدراسة شاعر حكٌم من شعراء العصر العباسى ،إنما ٌحتاج إلى دراسة فنٌة تتناول شعره ،وتثبت ما له وما علٌه ،كما أن
دراسة البستى ال تقدم لنا البستى ومكانته فقط ،إنما تمنحنا صورة للعصر العباسى ،ونستطٌع من خبلله –أٌضا -أن نكشؾ
.بعضا من ثقافة هذا العصر
كما أنى لمست فى شعر البستى بعض الخواص الفنٌة التى ٌتمٌز بها عن أقرانه ،وقد إستوقفتنى هذه الخواص ،التى ستجا -
.مبثوثة فى طٌات البحث ،ال سٌما فى علم البدٌع
.إضافة إلى شهرة شاعرنا فى مجال الحكم والمواعظ ،التى تجعلنا نقؾ أمامه لمعرفة دوافع هذه الشهرة فى هذا المجال -
ثم أنه لمن الوفاء لهإالء األدباء الذٌن عاشوا فى أزهى عصور الثقافة اإلسبلمٌة قاطبة –ؼٌر أنهم كانوا بعٌدا عن دابرة -
الضوء التى عاش فٌها ؼٌرهم من الشعراء فى عواصم الثقافة كبؽداد ودمشق – أن ٌعنى الباحثون عناٌة البقة بهم لما أثروا
.به العربٌة من معان وأخٌلة وصور
.ثم أننى أردت إستكمال جهود الباحثٌن فى الدراسات السابقة -
أما عن المنهج الذى إلتمسته فى دراستى ،فهو المنهج التكاملى أو الشمولى ،وهو ماتتطلبه طبٌعة البحث ،فالمنهج التارٌخى :
لدراسة بعض الجوانب التارٌخٌة فى عصر الشاعر ،والمنهج اإلجتماعى  :لدراسة أثر الناحٌة اإلجتماعٌة فى لؽة شاعرنا ،أما
المنهج التحلٌلى فهو ٌقوم بتحلٌل النص األدبى تحلٌبل عمٌقا ،وٌؤتى المنهج الفنى لٌكمل المنهج السابق له فى إبراز جوانب
النص الفنٌة.
2001

أحمد اسماعٌل أحمد عبدالكرٌم،

المإثرات الٌونانٌة على مإرخى الفلسفة من المسلمٌن :

3168 10516592

الداؼر ،مجدى محمد
عبدالجواد عبدالفتاح.

إتجاهات الخطاب اإلعبلمى فى معالجة قضاٌا األقلٌات اإلسبلمٌة
فى الصحافة العربٌة :

3169 10516608

على ،عصام تمام عبدالحمٌد.

أثر التنؽٌم فى الجملة العربٌة :

3170 10517048

عبد الكرٌم ،أحمد إسماعٌل
أحمد.

االفتراض فى عروض الشعر العربى ،دوافعه ونتابجه :

3171 10517055

أحمد ،طه على خلٌفة.

شعر أبى الفتح البستى :

3172 10517059

تقع منطقة الدراسة جنوب محافظة سوهاج الى الشمال مباشرة من السهل الفٌضى لوادى النٌل,وتظهر فى شكل مثلث قاعدتة
فى الجنوب الؽربى وراسة فى الشمال الشرقى وتبلػ مساحتها حوالى  3472كٌلو متر مربع,وتنفق حدودها الجنوبٌة
والشمالٌة والشرقٌة مع خط تقسٌم المٌاة بٌن خمسة من اودٌتها وهى السلطان سعد وقصب وابو نافوخ والمطاهٌلر والببلبٌش
واالودٌة التى تقع فى المناطق المجاورة لها.
أعدت الدراسة توضٌح للعوامل الجؽرافٌة فى الواحة من خبلل معرفة موقعها ومناخها من حٌث درجة الحرارة واألمطار
والرطوبة والرٌاح والكثبان الرملٌة وجولوجٌة الواحة من حٌث التربة والمٌاه الجوفٌة.
دروٌش األسٌوطى -أحدث شعراء السبعٌنٌات ،من موالٌد عام 1946مٌ ،نتم هذا الشاعر الى صعٌد مصر ،حٌث انه من
محافظة أسٌوط-مركزالبدارى -قرٌة الهماٌمة.
ٌعتبر الزواج من أهم النظم االجتماعٌة ومن أخطرها على المجتمع باعتبارأن الزواج نظام اجتماعى ٌترتب علٌه كثٌر من
النظم االجتماعٌة األخرى مثل النظام العابلى والقرابى.
الهدؾ من الدراسة التعرؾ على نوعٌة المعلومات المقدمة فى إعبلنات التوعٌة(تنظٌم األسرة -محو األمٌة)والتعرؾ على
القوالب الفنٌة واالستماالت المستخدمة فى إعداد إعبلنات التوعٌة التلفٌزٌونٌة.
األخروٌات بٌن اإلمام أبو حامد الؽزالى واإلمام فخر الدٌن الرازى  :دراسة تحلٌلٌة  /إعداد مدثر سعد أحمد على جرٌو ؛
إشراؾ صابر عبده أبا زٌد ،السٌد محمد عبدالرحمن.
دوافع إختٌار الموضوع عند الباحث تنقسم إلى سببٌن من الدوافع  :أحدهما دافع عام واآلخر خاص.
الدافع العام  :هو مشاركة كل من ٌعتقد فى البعث والحساب سواء أكان بعث أرواح أو بعث أجساد أو بعثهما معا فى مخاطبة
عقبلنٌة ٌحدها الدٌن عن ٌمٌنها والفطرة عن شمالها – وأقصد فى ذلك أصحاب الدٌانات السماوٌة الثبلثة والمفكرٌن العقبلنٌن
الذٌن جذبهم ضوء العقل بحثا عن الحقٌقة.
الدافع الخاص  :هو مشاركة أهل ملتى اإلسبلم فى تصحٌح بعض المفاهٌم الخاطبة فى مسؤلة البعث والحساب فى محاولة
متواضعة إلنارة شمعة على طرٌق الحق والهدى لمن أراد.

 2004 .قنا:

ناصر عبدالستار عبدالهادى نوح،

 2004 .قنا :

حنان مصطفى عبد الجواد حجازى،

 2004 .قنا :

عبدالنعٌم محمود محمد محمود،

 2004 .قنا :

همت محمد أحمد محمد،

 2004 .قنا :

فاطمة الزهراء صالح أحمد حجازى،

كما ٌكمن السبب عندى فى إختٌار إمامٌن من مذهب واحد هو مذهب األشاعرة وذلك لتسلٌط الضوء على بعدٌن مختلفٌن فى
موضوع واحد وهو البعد الكبلمى فى مدرسة األشاعرة ممثبل فى اإلمام أبى حامد الؽزالى الذى صبػ الموضوع بصبؽة
صوفٌة أحٌانا ،والبعد الثانى هو البعد الفلسفى العقبلنى ممثبل فى اإلمام الفخر الرازى الذى كان إتجاه العقل عنده واضحا ،وقد
إخترت هذٌن النموذجٌن بالذات من المذهب األشعرى ،وذلك ألن إتباعهما كثٌرون ،فكان لكل إمام تبلمٌذ ومرٌدون كثٌرون
وبتناولنا لهما ٌتضح معتقد شرٌحة كبٌرة فى المجتمع اإلسبلمى فى فترتٌن متقاربتٌن ببعدٌن هما البعد الكبلمى والبعد
الفلسفى .وإٌمانا من الباحث بؤن الحقٌقة عدة طرق لٌس طرٌقا واحد فكل زمان ٌحتاج إلى صورة من صور الحقٌقة حسب
متطلبات العصر وتحدٌاته وإستٌعاب العقل البشرى ،وال ٌوجد شا معصوم من ذلك اإل القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة
حٌث الضامن لهما ولبقابهما وخرقهما لكل زمان ومكان هو هللا سبحانه فقد حدثت كل فكرة وكل حقٌقة أخذت شكبل آخر وإن
إحتفظت بجوهرٌتها اإل أنها ؼالبا ماتؽٌر قشورها وألوانها لتناسب كل زمان ومكان.
2004
2004 .
إن الهدؾ من هذه الدراسة هو الكشؾ عن معتقد المقرٌزى وآرابه الكبلمٌة وبمن تؤثر من متكلمى اإلسبلم.
تتناول الرسالة :
المرأة واالبداع وتؤثٌرها فى ابداع أمل دنقل وتكلم عن المرآة وسٌمٌوطٌقا العنوان وأبعاد صورة المرآة فى شعره وتكلم عن
المرآة االنثى وأنماط الحب والمرآة والوطن بشل مفصل وأبرز معانى الجمال فى المرآة.
2005 .
اهتمت الرسالة بسرد مقتطفات من شعر المتنبى وأثره الشعرى وقد قامت الدراسة على شرح بعض الظواهر اللؽوٌة فى
2005 .
شعر ابى الطٌب المتنبى.
ٌتناول الباحث الداللة وأنواعهاوالحذؾ وكل ما ٌتعلق به وذلك من خبلل كتاب اللإلإ والمرجان ألنه جمع األحادٌث المتفق
2005 .
علٌها بٌن البخارى ومسلم.
تقوم وسابل اإلعبلم بدور حٌوى وفعال فى ربط األفراد بقضاٌا المجتمع،حٌث تتعدد وظابؾ هذة الوسابل لتشمل مختلؾ
2004 .
جوانب الحٌاة.سواء المواد التعلٌمٌة والتثقٌفٌة واإلعبلمٌة.
اشتملت الدراسة على دراسة النوع األول من القواعد الفقهٌة من بداٌة القاعدة الثالثة حتى نهاٌة القاعدة السادسة.

شعر دروٌش األسٌوطى :

3175 10517132

التؽٌرات االجتماعٌة واالقتصادٌة وأثرها على تؤخر سن الزواج:

3176 10517542

تؤثٌر إعبلنات التوعٌة التلٌفزٌونٌة على جمهور جنوب الصعٌد :

3177 10518375

قنا :

محمود سعد ابراهٌم حسان،

جرٌو ،مدثر سعد أحمد على.
حسان ،محمود سعد إبراهٌم.

قنا:

مصطفى عبد العاطى محمد عبد المنعم،

عبد المنعم ،مصطفى عبد
العاطى محمد.

صورة المرأة فى شعر أمل دنقل :

3180 10518453

قنا :

ؼبلب حسٌن محمد أحمد،

أحمد ،ؼبلب حسٌن محمد.

صور الحذؾ فى دٌوان المتنبى :

3181 10518513

قنا :

عزة عبد المنعم محمود عبلم،

قنا :

أسماء محمد مصطفى على عرام،

عبلم ،عزة عبد المنعم محمود .الحذؾ وداللته فى كتاب اللإلإ و المرجان فٌما اتفق علٌه الشٌخان /
عرام ،أسماء محمد مصطفى دور الصحافة المصرٌة فى ترتٌب أولوٌات طبلب جامعة جنوب
الوادى نحو القضاٌا السٌاسٌة :
على.
التحقٌق الباهر ،شرح األشباه والنظابر البن النجٌم ،للعبلمة محمد
محمد ،هاشم توفٌق رضوان .هبة هللا بن محمد التاجى :
التؤوٌل إشكالٌتة المنهجٌة وأبعاده العقابدٌة والفلسفٌة بٌن كل من
المعتزلة والشٌعةاإلسماعلٌة :
حسن ،فٌصل فتحى محمد.

3182 10518516

 2005 .قنا :

تتناول الرسالة موضوع التؤوٌل إشكالٌة المنهجٌة وأبعاده العقابدٌة والفلسفٌة بٌن كل من المعتزلة والشٌعة اإلسماعلٌة.

 2005 .قنا :

فٌصل فتحى محمد حسن،

تتناول الرسالة  brالقوى العاملة فى محافظة قنا  brمن حٌث القوى العاملة ونموها فى النصؾ الثانى من القرن العشرٌن
وخصابص التركٌب حسب النوع والسن والبطالة فى محافظة ومعدالت نموها ومعرفة أسباب البطالة والخصابص
الدٌموجرافٌة للمتعطلٌن فى المحافظة واآلثار المترتبة على البطالة والتخطٌط لمواجهة مشكلة البطالة فى محافظة قنا
تمثل الدراسات الحضارٌة أهمٌة كبٌرة فى مجال دراسة التارٌخ بوصفها مظهرا هاما من مظاهر الفكر االنسانى فى مراحله
المتطورة ،وتنصب الدراسة على شتى صنوؾ العلم والمعرفة ،ومعرفة تارٌخ نشؤتها وتطورها عبر العصور.

 2005 .قنا :

أحمد سعٌد أحمد على،

هدؾ هذا البحث الى تصنٌؾ الظواهر وتبوٌبها تبوٌا علمٌا أقتفٌت فى أثر العبلمة الذمخشرى فذكرت فٌه جوانب حٌاته
وصفاته وأثاره العلمٌة كما تهتم الرسالة بالظواهر النحوٌة منصوبات السماء.
دراسة الفنون التطبٌقٌة من أهم دراسات التى تكشؾ عما كان علٌة األقباط من تقدم فى مجال الفنون وتعطى دراستنا هذه
نموذجا ً حٌا ً لما ٌتمتع به من دقة فى صناعة التحؾ الخشبٌة وحرٌتهم فى ممارسة شعابرهم.
ٌعد موضوع الخٌل من الموضوعات المهمة التى تناولها الباحثون بالدراسة نظراً لتعدد البعد التراثى والحضارى حٌث
وردت رسوم الخٌل فى الكثٌر من القصص التارٌخٌة الفارسٌة التى توضحها المخطوطات اإلٌرانٌة باإلضافة الى البعد
الوظٌفى للخٌل حٌث أهتم بتربٌة الخٌول واستخدامها فى أؼراض مختلفة كالركوب والسباق بٌن الفرسان وكذلك فى الحلرب
والقتال
تعتبر دراسة األشؽال الخشبٌة بالعمابر اإلسبلمٌة الدٌنٌة بصعٌد مصر فى فترة العصر العثمانى حتى نهاٌة القرن التاسع
المٌبلدى من الدراسات التى لم تحظ بإهتمام من قبل الباحثٌن من قبل وتعد هذه الدراسة تكملة لسلسلة الدراسات التى تناولت
اآلشؽال الخشبٌة بالعمابر اإلسبلمٌة الدٌنٌة بجمهورٌة مصر العربٌة اآلمر الذى ٌكسبها نوع من اآلهمٌة ألنها الى جانب
التعرض لئلشؽال الخشبٌة بمنطقة الصعٌد فى تلك الفترة اهتمت الدراسة بإجراء الدراسة المقارنة بٌن اآلشعال الخشبٌة فى
تلك الفترة فٌما بٌن تلك المناطق

محمد ،همت محمد أحمد.
حجازى ،فاطمة الزهراء
صالح أحمد.

واحة الداخلة دراسة حضارٌة فى العصر اإلسبلمى /

3174 10517077

األخروٌات بٌن اإلمام أبو حامد الؽزالى واإلمام فخر الدٌن الرازى :
أثر متكلمى اإلسبلم على آراء تقى الدٌن المقرٌزى الكبلمٌة :

هاشم توفٌق رضوان محمد،

دراسة النواحى االقتصادٌة بوصفها ركنا هاما من أركان الحضارة االسبلمٌة وال تقل أهمٌة عن دراسة الجوانب السٌاسٌة.
تقتصر الدراسة على استخراج ألفاظ الحضارة الواردة فى كتاب تارٌخ الطبرى ،ودراستها دراسة داللٌة ،بعد تقسٌمها الى
مجاالت أربعة كما تقتصر الدراسة على األسماء دون األفعال.
تقوم هذه الرسالة على دراسة لهجة المطاعنة وهى دراسة لهجة عربٌة حدٌثة دراسة علمٌة الكتشاؾ ما فٌها من خصابص
الصوت والبنٌة والداللة والتركٌب.

نوح ،ناصر عبد الستار عبد
الهادى.
حجازى ،حنان مصطفى عبد
الجواد.
محمود ،عبد النعٌم محمود
محمد.

جٌورمورفولوجٌة المنطقة الهضبٌة من وادى السلطان سعد الى
وادى قصب شرقى وداى النٌل :

3173 10517068

3178 10518387
3179 10518393

3183 10518532
3184 10518544
3185 10518561

على ،أحمد سعٌد أحمد.

البطالة فى محافظة قنا فى النصؾ الثانى من القرن العشرٌن :

 2006 .قنا :

أحمد محمود الطٌرى أحمد،

أحمد ،أحمد محمود الطٌرى.

النهضة العلمٌة للدولة السامانٌة (389-261ه999-874/م) /

 2006 .قنا:

سامٌة سبلمة بدرى عبد الماجد،

عبدالماجد ،سامٌة سبلمة بدرى .النشاط اإلقتصادى فى ببلد الشام فى القرون الثبلثة األولى للهجرة /

 2006 .قنا :

فرج حسٌن محمود مدنى،

مدنى ،فرج حسٌن محمود .

 2006 .قنا :

بخٌتة عبده بدوى عبد المطلب،

20063
 .قنا:

عبد العاطى أحمد حفنى أبو دوح،

 2007 .قنا:

عواطؾ حنفى محمود،

عبد المطلب ،بخٌتة عبده بدوى .لهجة المطاعنة :
الظواهر النحوٌة والصرفٌة فى كتاب سبل الهدى والرشاد فى سٌرة
خٌر العباد لئلمام محمد بن ٌوسؾ الصالحى الدمشقى الشامى
أبو دوح ،عبد العاطى أحمد
المتوفى (932هـ) /
حفنى
األحجبة الخشبٌة فى كنابس وأدٌرة محافظتى سوهاج وقنا خبلل
القرنٌن الثامن عشر والتاسع عشر :
محمود ،عواطؾ حنفى.

3192 10522154

 2007 .قنا:

نجوى محمد إسماعٌل الطواب،

الفصٌلة الخٌلٌة على التحؾ الفنٌة والتصاوٌر اإلسبلمٌة منذ بداٌة
الطواب ،نجوى محمد إسماعٌل االسبلم حتى القرن (7ه12/م) /

3193 10522350

 2007 .قنا:
1999

وابل بكرى رشٌدى هاشم،
مركز المحروسة

هاشم ،وابل بكرى رشٌدى
عمارة ,ثرٌا عبدالجواد

ألفاظ الحضارة فى كتاب تارٌخ الطبرى :

أشؽال الخشب بالعمابر اإلسبلمٌة الدٌنٌة بصعٌد مصر منذ بداٌة
العصر العثمانى حتى نهاٌة القرن التاسع عشر المٌبلدى :
القانون والواقع اآلجتماعى دراسة نقدٌة أجتماعٌة فى مصر

3186 10521468
3187 10521852
3188 10521883
3189 10522073
3190 10522089

3191 10522115

3194 10522371
3195 10522755

إن الدراسة تهدؾ من حٌث كونها عمبلً إطارٌا ً معرفة مصادر إنتاج الشعرٌة عند األخوٌن (البهاء وابن مطروح) وأن تقرأ
هذا المنتج فى ضوء عبلقاتة بالمنتجات اآلخرى وتهدؾ من حٌث كونها عمبلً تشكٌلٌا ً معرفة الإر التناصٌة التى تكون بها
الخطاب الشعرى عندها وتهدؾ من حٌث كونها عمبلً إستشراقٌا ً حقٌقة هذا الطرح التزاما ً وقطعٌة وتدمٌراً وبناء مع الخطاب
األٌوبى ومركزٌتة خاصة.ومن البدهى إذن أال نجد لدى قراءة النصوص القدٌمة ما ننطلق به من تحدٌد ‖المصلح‖ ومساراتة
المعاصرة إنما نجد أعماالً تدور حول المقاربات النقدٌة القدٌمة للتبلص أو إن شبنا الدقة‖ المصادر التبلصٌة‖.
تتناول الدراسة منهج اإلمام النووى فى دفع التعارض بٌن األحادٌث من خبلل شرحة لصحٌح مسلم معتمده على اآلدلة
والقرابن الموجودة فى كتب الفقة وأصولة والحدٌث وعلومة لمعرفة الراجح ولكشؾ النقاب عن هذا الموضوع وعن
اآلحادٌث المتعارض ظاهرها.
تزخر التحؾ المعدنٌة الصفوٌة بالعدٌد من الزخارؾ الحٌوانٌة بشتً أنواعها ،وفً أوضاعها المختلفة ،وفاق تنوع هذه
الزخارؾ مثٌلتها فً أي عصر من العصور السابقة علٌها ،مما حدا بالباحثة أن تفرد لها دراسة خاصة بعنوان ،الزخارؾ
الحٌوانٌة علً التحؾ المعدنٌة الصوفٌة ‖ دراسة أثرٌة‖ ،وذلك لؤلسباب اآلتٌة-:
تظهر دراسة هذا الموضوع اإلبداع الفنً والزخرفً لدي الفنان الصفوي ،فً تنفٌذ العدٌد من الزخارؾ الحٌوانٌة -
المتنوعة ،وإلً أي مدي نجح فً تسجٌلة للحركات العابرة التً تقوم بها الحٌوانات ،وكٌفٌة إستطاعته التعبٌر عن أهم
.الخصابص الممٌزة لها
.وجود العدٌد من التحؾ المعدنٌة ،المنفذ علٌها الزخارؾ الحٌوانٌة فً كثٌر من المتاحؾ المحلٌة والعالمٌة -
تعد دراسة الزخارؾ الحٌوانٌة من األمور الهامة فً التعرؾ علً أنواعها المختلفة والمتنوعة ،وعلً الحٌوانات التً كان -
ٌ.فضل الفنان الصفوي تنفٌذها
لم تركز الدراسات األثرٌة السابقة كثٌرا علً دراسة الزخارؾ الحٌوانٌة ،إذ ن ما كتب عنها الٌتعدي شذرات متفرقة فً -
.متون الكتب
وجود العدٌد من القطع المعدنٌة – المنفذ علٌها زخارؾ حٌوانٌة متنوعة – والتً لم تحظ بالدراسة والنشر من قبل ،تحتفظ -
.بها المتاحؾ ،فً حاجة إلً النشر ومزٌد من الدراسة
اتبع فً هذه الدراسة منهجا ٌعتمد علً تقسٌمها إلً دراسة وصفٌة وأخري تحلٌلٌة ،وقسمت إلً علً النحو التالً-:
مقدمة – تمهٌد – الباب األول وهو بعنوان الدراسة الوصفٌة (وقد احتوي علً فصلٌن :زخارؾ حٌوانٌة آكلة اللحوم –
زخارؾ حٌوانٌة آكلة العشب) – الباب الثانً وعنوانه :الدراسة التحلٌلٌة ،وقد احتوي علً أربعة فصول (الزخارؾ الحٌوانٌة
المنفذة علً التحؾ المعدنٌة – األسالٌب الصناعٌة المستخدمة لتنفٌذ الزخارؾ الحٌوانٌة علً المعادن الصفوٌة – الحٌوانات
فً المناظر التصوٌرٌة – العناصر الزخرفٌة الواردة علً الحٌوانات) – خاتمة.
تعد دراسة الموازٌن من الموضوعات الشٌقة التى جذبت نفر قلٌل من الباحثٌن على الرؼم من وجود عدد ؼٌر قلٌل من صنج
الوزن الزجاجٌة الثقٌلة ٌحتفظ بها متحؾ الفن اإلسبلمى ومتحؾ جاٌٌر أندرسون بالقاهرة والتى لم ٌسبق دراستها من قبل
المستشرقٌن أو العلماء العرب ,فوجدت فٌها ضالتى المنشودة لتحقٌق رؼبة تمنٌتها فى أن تكون هذة المجموعات محور
دراستى لنٌل درجة الماجستٌر فى تخصص علم النمٌات اإلسبلمٌة ,محاولة منى فى سد فراغ فى الدراسات اآلثارٌة
اإلسبلمٌة وفى سبٌل تحقٌق هذه الؽاٌة  ,فقد عكفت على دراسة هذه المجموعة قاربا لنصوصها ,مسجبل ألوزانها,واصفا
لزخارفها ونصوصها الكتابٌة ,وتصوٌرها وما صاحب هذا األمر من زٌارات متكررة الى المتاحؾ بؽٌة إجراء تصوٌر تلك
القطع.
من مقتضٌات اإلٌمان باهلل الى جانب توحٌد الربوبٌة وتوحٌد األلوهٌة ان نإمن بصفات الكمال هلل سبحانة فنصدق بما أخبر به
الشرع من هذه الصفات دون البحث فى كنهها أو كٌفٌتها فصفات هللا الٌستطٌع العقل ان ٌثبت شٌبا ً من كٌفٌتها أو كٌفٌة
اتصاؾ هللا بها ألنها مجهولة لدٌنا لذا ٌجب ان نقؾ عند حدود العقل وال نتخبط بالخوض فى هذا اآلمر فالخوض فٌه مهلكة
تزلزلت فٌها اقدام المتكلمٌن وأصحاب المذاهب العقلٌة

إٌمان عبد العال سٌدمحمد،

محمد ،إٌمان عبد العال سٌد

التناص فى شعر البهاء زهٌر وابن مطروح/

3196 10523594

صباح ثابت اآلمٌرمحمد،

محمد ،صباح ثابت اآلمٌر

منهج اإلمام النووى فى التوفٌق بٌن اآلحادٌث المتعارضة من خبلل
شرحه لصحٌح مسلم/

3197 10523646

2008

حسنى ،أهداب محمد.

الزخارؾ الحٌوانٌة على التحؾ المعدنٌة الصفوٌة فى إٌران :

3198 10523675

2006

سعٌد ،حجاج أحمد سٌد.

الموازٌن اإلسبلمٌة منذ القرن األول الهجرى حتى نهاٌة القرن
الرابع الهجرى :

3199 10523745

قنا:

محمود أحمد نصرمنصور،

منصور ،محمود أحمد نصر

متشابه القرآن والحدٌث ألبن اللبان المصرى (ت 749ه) :

3200 10523782

قنا:

سبب إختٌار الموضوع إتاحة الفرصة لزٌادة عدد اآلبحاث التى تقوم على دراسة اإلٌقاع ودراسة أعمال شاعر من الجٌل
الذى تبل جٌل الرواد فتؤثر بالحداثة ولكنه فى نفس الوقت حافظ على اآلصالة وإلقاء الضوء على أحوال تشكل اإلٌقاع بكل
صورة وأثر ذلك على تشكل المعنى فى الشعر الحر والتعرؾ على الخصابص والسمات اآلساسٌة لشعر األستاذ فاروق شوشة 2008
أهمٌة موضوع الرسالة وهو علم الفرابض من العلوم المهمة التى حث علٌها الرسول صلى هللا علٌه وسلم وتحقٌق هذا
الكتاب ٌسهم فى اضافة كتاب جدٌد محقق الى المكتبة اإلسبلمٌة وٌسهم فى التعرؾ على عالمٌٌن جلٌلٌن وهما شٌخ اإلسبلم
 2008 .قنا:
زكرٌا اآلنصارى والشٌخ ابن الهابم.
تكمن اهمٌة الموضوع فى المشاركة الواضحة بٌن اآلنبٌاء واألمة اإلسبلمٌة فى اآلوصاؾ القرانٌة فلقد وصؾ المولى عز
وجل امة محمد بثبلثٌن وصفا ً عشرة اوصاؾ منها اوصاؾ الخلٌل ابراهٌم وعشرة اوصاؾ منها اوصاؾ موسى الكلٌم
وعشرة اوصاؾ منها اوصاؾ محمد الحبٌب فسوى بٌنهم وبٌن الخلٌل والكلٌم والحبٌب فى تلك اآلوصاؾ br .ظهور اثار
 2008 .قنا:
تلك اآلوصاؾ فى اإلنسانٌة كلها واألنبٌاء واآلمة اإلسبلمٌة وؼٌرهم ممن ٌنطبق علٌهم الوصؾ باإلنسانٌة.

درٌة محمد مؽربى مكى،

مكى ،درٌة محمد مؽربى

البنٌة اإلٌقاعٌة فى شعر فاروق شوشة داللٌا ً :

3201 10523801

أحمد محمود أحمدمحمود،

محمود ،أحمد محمود أحمد.

نهاٌة الهداٌة الى تحرٌر الكفاٌة لشٌخ اإلسبلم (زكرٌا اآلنصارى)(
ت926:ه شرح كتاب كفاٌة الحفاظ للشٌخ ابن الهابم)(ت815:ه ):

3202 10523839

محمد ضاحى عبد الرإؾ حافظ،

حافظ ،محمد ضاحى عبد
الرإؾ.

األوصاؾ التى شاركت فٌها األمة اإلسبلمٌة األنبٌاء (علٌهم السبلم)
وأثرها على اإلنسانٌة/

3203 10523857

تعانى المكتبة العربٌة نقصا ً فى الدراسات القبطٌة الترمٌمة حٌث لم ٌؽط بعد دارسى علم الترمٌم فترة من فترات مصر وهى
الفترة القبطٌة التى لم تنل قسطا ً وافرا من الباحثٌن والبحث لدراسة تلك الفترة التى تحتوى على العدٌد من األدٌرة الهامة لٌس
على الصعٌد المحلى بل على المستوى العالمى كالدٌر األحمر بسوهاج ودٌر الشهداء بؤسنا ودٌر األنبا هدرا بؤسوان لذا كان
اتجاه الباحث لطرق هذه الفتره كبداٌة للباحثٌن br .والهدؾ من هذه الدراسة هو دراسة الرسوم الجدارٌة القبطٌة فى صعٌد
مصر دراسة علمٌة واعٌة لطبٌعة اآلثر والظروؾ البٌبٌة المحٌطة باألثر واألسلوب والتكوٌن الفنى للرسوم الجدارٌة القبطٌة.

أحمد محمد سبلم حسن،

ٌهدؾ هذا البحث إلً تقٌٌم النتابج الطوٌلة المدى لعملٌات اإلستبصال الجزبً للبنكرٌاس واألثنى عشر فً حاالت أورام
ماحول قارورة القناة المرارٌة للمرضى الذٌن أجرٌت لهم عملٌات جراحٌة بمعهد الكبد القومً .

تتناول هذه الدراسة موضوع الصراع الدولى حول استؽبلل قناة السوٌس  1882-1869م حٌث بدأت الدراسة بمقدمة
ضمت أهمٌة الموضوع ومبررات اختٌاره والدراسات السابقة ثم تناولت الدراسة قناة السوٌس فى سنواتها األولى من خبلل
افتتاح قناة السوٌس للمبلحة العالمٌة ثم أهمٌة قناة السوٌس فى المجال اإلقتصادى الدولى ثم أهمٌة قناة السوٌس االستراتٌجٌة
والتٌارات السٌاسٌة br .ثم تناولت الدراسة األزمات المالٌة والسٌاسٌة التى واجهت شركة قناة السوٌس من خبلل مسؤلة بٌع
قناة السوٌس ثم الصراع بٌن الشركات المبلحٌة وشركة قناة السوٌس br .ثم تناولت الدراسة فقد مصر ألسهمها فى قناة
السوٌس من صافى أرباح الشركة السنوٌة وموقؾ الحكومة الفرنسٌة من صفقة األسهم ثم النتابج الدولٌة المترتبة على بٌع
األسهم ثم االحتبلل االنجلٌزى لقناة السوٌس ثم مسؤلة حٌاد قناة السوٌس ثم النشاط الدبلوماسى لتبرٌر احتبلل قناة السوٌس
ومإشر االستانة ثم االحتبلل اإلنجلٌزى لقناة السوٌس br .كما تناولت الدراسة ضرب مدٌنة اإلسكندرٌة ثم الخطة العسكرٌة
الحتبلل قناة السوٌس ثم خاتمة ضمت أهم النتابج التى تم التوصل إلٌها خبلل تلك الدراسة.
هدؾ هذا البحث االهتمام بجوانب تجربه الشاعر صبلح عبد الصبور وابعادها فى اطارها المتكامل معتمدا على النص
الشعرى والتعمق فى قراءته وذلك من اجل رصد ما ٌكشؾ عنه من ظواهر وقضاٌا فنٌه وفكرٌه ثم استنباط ما استخدمه
الشاعر فى بنابه من ادوات فنٌه فى تشكٌل نصوصه ومتابعه تطور هذه الظواهر والقضاٌا من خبلل تطور النص تجربه
الشاعر كذلك ربط بٌن ادوات الشاعر الفنٌه وبٌن ما تكشؾ عنه من ظواهر وقضاٌا فنٌه وفكرٌه ومدى تاثر هذه االدوات
بتلك الظواهر والقضاٌا.

 2008 .قنا:

2007

2008

قنا:

 2008 .قنا:

جامعة
 2008 .المنوفٌة  :ممدوح أحمد محمد إبراهٌم,
مصر-
 1981القاهرة دار المعارؾ

اإلسكندر
ٌ 1981 .ة :

السٌد حسٌن محمود جبلل,

 1986 .القاهره  :السٌد محمد على السٌد،

حسن ،أحمد محمد سبلم.

إبراهٌم ,ممدوح أحمد محمد.

دراسة التقنٌات العلمٌة الحدٌثة المستخدمة فى عبلج وصٌانة
المرسوم الجدارٌة القبطٌة بصعٌد مصر :
النتابج الطوٌلة المدى لعملٌات اإلستبصال الجزبً للبنكرٌاس
واألثنى عشر فً حاالت أورام فً حاالت ماحول قارورة القناة
المرارٌة

3205 10523906

دراسات وبحوث فى علم النفس والصحة النفسٌة

3206 10528468

3204 10523885

جبلل ,السٌد حسٌن محمود.

الصراع الدولى حول استؽبلل قناة السوٌس  1882- 1869م /

3207 10530235

السٌد ،السٌد محمد على.

شعر صبلح عبد الصبور الؽنابى :

3208 10530336

هذه الرسالة قد نجحت فى ابراز اهمٌة الدور الذى تلعبة المٌاه الجوفٌة فى الصعٌد وبوجه خاص فى الشرب والزراعة
والصناعة فى جمٌع المحافظات واٌضاح ذلك فى الصورة الحدٌثة للخرٌطة الجؽرافٌة بعد السد العالى،وترتكز اهمٌة هذا
البحث فى المرتبة االولى على بٌان كمٌة المٌاه الجوفٌة التى ٌساهم بها الخزان الجوفى فى المٌزانٌة المابٌة لبلحتٌاجات
السنوٌة فى الصعٌد ومدى ثباتها سنوٌا واحتماالت تذبذبها  .وٌمكن تلخٌص نتابج هذا البحث فى النقاط االتٌة  - :أوال :
خصابص الخزان الجوفى فى الصعٌد  .ثانٌا  :تؽذٌة الخزان الجوفى فى الصعٌد  .ثالثا  :السد العالى ومناسٌب المٌاه الجوفٌة
 .رابعا  :استخدامات المٌاه الجوفٌة فى الصعٌد .
الجملة الفعلٌة فى اللؽة العبرٌة الحدٌثة موضوع البحث تعد دراسةلؽوٌة وصفٌة تحلٌلٌة فى ضوء علم اللؽة الحدٌث مما
ٌوضح اهمٌة الرسالة فى انها تعد حدٌثة من نوعها على مستوى الجامعات المصرٌة فٌما ٌخص حقل تراكٌب الجملة الفعلٌة
فى عبرٌة اسرابٌل باحد المناهج اللؽوٌة الحدٌثة .اعتمدت هذه الدراسة اللؽوٌة على تطبٌق المنهج الوصفى والذى ٌعد أهم
دعامة من دعامات الدراسة العلمٌة الصحٌحة وٌتضح هدؾ البحث ممثبل فى كشؾ اسرار اللؽة العبرٌة السرابٌل
.ووفٌماٌخص مادة البحث فقد استخدمت العٌنة اللؽوٌة الممثلة فى نماذج نثرٌة تمثل الناطقٌن باللؽة انفسهم .
تناول البحث عرض لدرب الحج المصرى قبل العصر العثمانى ( 923 - 20هـ 1517-641 /م ) كما تناول الدراسة
الطبوؼرافٌة للدرب فٌما بٌن بركة الحاج والرحاب الطاهرة ،مخترقا صحارى القاهرة والسوٌس وسٌناء والساحل الشرقى
للبحر األحمر  ،ثم العودة الى القاهرة ،وتناول أٌضا الدراسة التارٌخٌة والتدبٌرات السلطانٌة التى وفرتها الدولة العثمانٌة
لخدمة الدرب وحجاجه ،واألنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة التى تمٌزه ،وتناول الدراسة األثرٌة والمٌدانٌة،
والمنشآت المعمارٌة المدنٌة والدفاعٌة التى شٌدت على جنباته ،وإستعرض اللقى والمكتشفات األثرٌة  ،المتباٌنة األنواع
والزخارؾ واألشكال والوظابؾ ،ونوقشت النتابج.
هذه الدراسه دراسه تارٌخٌه السواق الفسطاط والقاهره فى العصر الفاطمى الزاله اللثام والكشؾ عن اثرها فى الحٌاه العامه
لمالها من اثر على الحٌاه السٌاسٌه واالجتماعٌه ودورها فى التقدم التجارى الذى شجع علٌه الخلفاء الفاطمٌون .تناول الباحث
النقاط االتٌه :اسواق الفسطاط فى العصر الفاطمى اسواق القاهره فى العصر الفاطمى .المعامبلت المالٌه والتجارٌه لبلسواق
النشاط التجارى السواق الفسطاط والقاهره ،العبلقات التجارٌه الخارجٌه بٌن مصر وبلدان العالم ،وقد ظهر اثر االسواق فى
الحٌاه االجتماعٌه الفاطمٌه من مبلبس واطعمه واشربه وادوات زٌنه على طبقات المجتمع الفاطمى من الخلفاء والوزراء
والعبٌد وؼٌرهم وكانت تتاثر باالحوال الداخلٌه االقتصادٌه والسٌاسه والفتن واالضطرابات وتكلفت الحكومه والمحتسب
بتوفٌر االمن واالستقرار لهذه االسواق .
تهتم هذه الدراسة النحوٌة باستقراء الجمل والتراكٌب فً القصص القرآنً النحوٌة ودراسة المستوٌات النحوٌة والصرفٌة
والصوتٌة والداللٌة للجملة الفعلٌة البسٌطة والموسعة بالجملة المعطوفة وبالجملة الحالٌة وبالجملة الوصفٌة وبالجملة التفسٌرٌة
والجملة االسمٌة البسٌطة من حٌث نوع ركنً االسناد والتقدٌم والتؤخٌر والتعرٌؾ والتنكٌر والحذؾ والجملة االسمٌة
المنسوخة باالفعال والحروؾ ودراسة التراكٌب النحوٌة والتوكٌد والشرط والنداء واالستقهام واالستثناء وجمعت الدراسة بٌن
آراء النحاه القدماء وبٌن آراء المحدثٌن عربا وؼربٌٌن وحوت جداول إحصابٌة لجمٌع الشواهد اللؽوٌة مذكور فٌها رقم االٌه
واسم السورة حتً ٌمكن الرجوع الٌها فً القرآن الكرٌم.
قام الباحث بوصؾ النسخة المحققة وبٌان معالمها أهم ماتتمٌز به وتوثٌقها ومناهج الذى اتبعها ومعرفة الفهارس الفنٌة
وأقسامها.
تعد هذة الرسالة اول محاولة لتحقٌق شعر أبى الحسٌن الجزار المخطوط،وجمع أشعاره المتناثرة هنا وهناك من المظان
المختلفة المخطوطة والمطبوعة،ودراستها دراسة أسلوبٌة نقدٌة .ولقد ابرزت الرسالة بعض الصور الطرٌفة المبتكرة التى
حقق بها الشاعر مسحة جمالٌة وٌتناول البحث مدى استفادة الشاعر من التشخٌص كؤداة فى تشكٌل الصورة األستعارٌة،وكل
تنوعاتها مادٌة ومعنوٌة.
ٌدرس هذا البحث ظاهرة االفتراض النحوى فى منهج التقعٌد نظرٌا ،وفى مدى اطراد القاعدة عملٌا ،والقضٌة المحورٌة التى
لحظها هذا البحث منذ البدء هى ذلك التصدع الماثل فى نحو العربٌة بٌن علم النحو واستخدامه علمٌا فى النطق والتعلم،لدرجة
جعلت النحو العربى مجرد فروض ومجادالت وقضاٌا منطقٌة وفلسفٌة ذهنٌة عمٌقةعلى النحاة بها أنفسم.
تتناول الدراسة النقوش الكتابٌة الباقٌة على اآلثار اإلسبلمٌة بمنطقة مصر الوسطى من الفتح اإلسبلمى حتى نهاٌة القرن
التاسع عشر
كان ابن زمرك احد شعراء االلندلس الذى بتسم شعرهم بالمحافظه من ناحٌة التجدٌد فى بعض االفكار و المعانى و االلفاظ و
الصور و االخٌلة و جاء هذا البحث فى تمهٌد و اربع فصول  :الفصل االول  .حٌاة الشاعر  ،الفصل الثانى دراسه شعر ابن
زمرك  ،الفصل الثالث الدراسة الفنٌه  ،الفصل الرابع الدٌوان .
ما سعى فى هذا البحث ان ٌخرج الى النور احد شعراء االندلس تبعثر شعره فى شتى المصادر المختلفة,اندلسٌة ومشرقٌة
ومؽربٌة,اقوم بجمعه وتحلٌله وتحقٌقه واضعه ضمن صفوؾ شعراء عصره المجٌدٌن امثال ابن الخطٌب وابن خاتمة وابى
البقاء الرندى وؼٌرهم نظرا لما ٌتمتع من مقدرة فنٌة فابقة على النظم والقصٌد.
تتناول الرسالة  brالمصادر التى اعتمد علٌها أبوحٌان فى تفسٌره ومنهجه فى اعراب القرآن ومذهبه النحوى من خبلل من
الجزء المحقق من تفسٌر البحر المحٌط موقفه من القراءات القرآنٌةوموقفه من السماع والقٌاس وموقفه من الزمخشرى وابن
عقبه واتجاه أبى حٌان إلى التفسٌر بالرأى.
ٌعد كتاب تفسٌر البحر المحٌط موسوعة علمٌة متنوعة متعددة االتجاهات والمجاالت حٌث ٌنبا عن إطبلع واسع وإحاطة
بآراء العلماء الممثلٌن لكل االتجاهات العلمٌة المتعددة وٌعد(تفسٌر البحر المحٌط) من المراجع الهامة فً تخرٌج القراءات
القرآنٌة المتواترة والشاذة وقد قام الباحث بتخرٌج هذه القراءات مع نسبة كل قراءة إلً صاحبها مع اإلشارة إلً اختبلؾ
القراء وقد وجد الباحث من خبلل دراسته لتفسٌر أبً حٌان األندلسً أنه كثٌراً ما ٌنقل عن تفسٌري الكشاؾ للزمخشري
والمحور الوجٌز البن عطٌة حٌث أنه اعتمدها كمصدر أساسً فً تفسٌره ؼٌر أنه وجه إلٌهما الكثٌر من النقود وإن جانبه
الصواب فً بعضها وقد احتوي البحث علً أكثر من خمسمابة علم من صحابة وتابعٌن ومفسرٌن ومحدثٌن وقراء ولؽوٌٌن
ونحاه ورواه وفقهاء علً مختلؾ المذاهب.
تتناول الرسالة دراسة شعر الشاعر محمدحسن النجمى من حٌث الترجمة الذاتٌة له  ،ظواهر اسلوبة المتنوعة ،بعض قضاٌا
مفردات اللؽةفى شعره.
فى هذا البحث سعت الباحثة الى تقدٌم صورة متكاملة ،تطمع الى أن تكون صحٌحة وموضوعٌة فى تناولها لفن القصة
القصٌرة عند ٌوسؾ جوهر ،وذلك بتفنٌد العناصر الفنٌة المتعارؾ علٌها فى تحلٌل البناء الفنى القصصى.
ٌعالج هذا البحث موضوع التراكٌب الزمنٌة فى مسرح محمود تٌمور دراسة أسلوبٌة داللٌة وٌقصد بالتراكٌب الزمنٌة تللك
الوسابل اللؽوٌة التى ٌستخدمها األدٌب للداللة على الوقت ومدى توافق األسالٌب مع هذة الوسابل.
اثبتت الدراسة ان لتعلٌم المرأة تؤثٌر اٌجابى على اسلوب تنشبتها اإلجتماعٌة لؤلطفال وان لئلختٌار السلٌم للمشرفات على
الحضانات دور ذو أهمٌة كبٌرة لفاعلٌة دورها فى تنشبة األطفال.
تتناول الرسالة األحوال اإلدارٌة واإلقتصادٌة والسٌاسٌة واإلجتماعٌة والثقافٌة والدٌنٌة فى عصر الممالٌك الجراكسة.
تناولت الرسالة
القراءات القرآنٌة فى ضوء الدراسات اللؽوٌة المحدثة وكذلك تناولت اللؽة بوصفها كابن معقد وقد كان هدؾ البحث ان ٌوزع
القراءات القرآنٌة فى المختصر على بعض المستوٌات الصوتٌة للؽة.
تتناول الرسالة موضوع البنٌة اإلٌقاعٌة فى شعر نازك المبلبكة وتناولتها من خبلل االٌقاع الصوتى الداللى،االٌقاع
الكمى،االٌقاع النبرى،االٌقاع العروضى وتناولت معجم االلفاظ النازكٌة.
تتناول هذه الرسالة موضوع التعرؾ على دور المشاركة فى تنمٌة القرٌة المصرٌة بجنوب الوادى ،أستكماالًللخرٌطة
السوسٌولوجٌة للمجتمع المصرى.

عٌن
 1988 .شمش :

عبد الوارث محمد محمد عبد الوارث،

1999 .

االسكندر
ٌ 1990 .ة :
جامعة
 1990 .طنطا  :الضوى فإاد حسٌن،

جمال محمود مرسى موسى,

عبد الوارث ،عبد الوارث
محمد محمد.

جؽرافٌة المٌاه الجوفٌة فى الوجه القبلى/

3209 10530399

ٌوسؾ ,محاسن حسن احمد
محمد

الجملة الفعلٌة فى اللؽة العبرٌةالحدٌثة

3210 10530879

موسى ،جمال محمود مرسى.
حسن ،الضوى فإاد.

درب الحج المصرى فى العصر العثمانى  1213 - 923هـ /
 1798 - 1517م :
الحركة االدبٌة فى صعٌد مصر األعلً فً القرنٌن السادس والسابع
من الهجرة /

 1992 .المنٌا :

ممدوح عبد الرحمن الربطى،

الرٌطى ،ممدوح عبد الرحمن
عبد الرحٌم0

اسواق الفسطاط والقاهره فى مصر الفاطمى 567-358هج-969/
1171م/

 1994 .اسٌوط :

ٌاسٌن أحمد عٌسى,

عٌسًٌ ,اسٌن احمد.

 1995 .قنا:

عبده زٌدان على،

على ،عبده زٌدان.

الخصابص النحوٌة فً القصص القرآنى/
شرح فصٌح ثعلب‖ البى منصور محمد بن على عمر بن عمر‖
:الجبان كان حٌا 416هـ1025-

 1999 .قنا :

أحمد عبد المجٌد محمد خلٌفة،

خلٌفة ،أحمد عبد المجٌد محمد .شعر ابى الحسٌن الجزار المصرى(679-601ه) :

 1996 .القاهرة  :حسن أحمد مؽازى،

3212 10531089

3213 10531443

3214 10534959
3215 10535492

3216 10536954

عاطؾ سعد محمد محمود ،

محمود ،عاطؾ سعد محمد.

ظاهرة االفتراض النحوى دوافعها ونتابجها:
النقوش الكتابٌة الباقٌة على اآلثار بمنطقة مصر الوسطى منذ الفتح
اإلسبلمى حتى نهاٌة القرن التاسع عشر :

3218 10537253

م.ر.بسطاوى

الطاهر أحمد مكى

شعر ابن زمرك الؽرناطى

3219 10538176

 1996 .قنا :

منى ربٌع بسٌطاوى ؛

بسطاوى ,منى ربٌع .

شعر ابن زمرك الؽرناطى :

3220 10538208

 1997 .قنا :

جمال محمد محمد نصر،

نصر  ،جمال محمد محمد.

تفسٌر البحر المحٌط ألبى حٌان االندلسى من قوله تعالى ‖لٌس
البر‖إلى قوله تعالى ‖تلك الرسل ‖ :

3221 10541570

 1997 .قنا :

جمال محمد محمد نصر،

نصر ،جمال محمد محمد.

تفسٌر البحر المحٌط ألبً حٌان األندلسً من قوله تعالً (لٌس البر)
إلً قوله تعالً (تلك الرسل) :

3222 10541763

 1997 .قنا :

مجدى أحمد عبد المجٌد أحمد،

أحمد ،مجدى أحمد عبد المجٌد .شعر محمد حسن النجمى 1940-1875م :

 2002 .قنا :
الوادي
الجدٌد

مؽازى ،حسن أحمد .

3211 10530960

3217 10537015

3223 10542332

القصة القصٌرة عند ٌوسؾ جوهر :

3224 10542524

التراكٌب الزمنٌة فى مسرح محمود تٌمور :

3225 10544940

 1998 .قنا :

إٌمان محمد إلٌاس طه ،

 1998 .قنا :

رفعت محمد عبدهللا خلٌفة دوٌب ؛

طه ،إٌمان محمد إلٌاس.
دوٌب  ،رفعت محمد عبد هللا
خلٌفة.

3226 10545032

 1998 .قنا :

سلوى محمد المهدى أحمد ؛

أحمد ،سلوى محمد المهدى.

 1999 .قنا :

ماهر أحمد مصطفى ،

مصطفى ،ماهر أحمد.

التحضٌر والنشبة اإلجتماعٌة للطفل من قبل المرأة :
صعٌد مصر فى عصر الممالٌك الجراكسة(922-784ه-1382/
1517م) /

3227 10545182

 1998 .قنا :

محمد سٌد نصر الدٌن على ؛

على  ،محمد سٌد نصر الدٌن.

مختصر فى شواذ القرآن الكرٌم من كتاب البدٌع إلبن خالوٌه:

3228 10545364

 1998 .قنا :

منى محمد شحات محمود ،

محمود ،منى محمد شحات .

البنٌة اإلٌقاعٌة فى شعر نازك المبلبكة :

3229 10546553

 1999 .قنا :

على طلبة محمد إبراهٌم ،

إبراهٌم  ،على طلبة محمد.

المشاركة ودورها فى تنمٌة القرٌة المصرٌة :

3230 10548473

تتناول هذه الدراسة بهاء طاهر اإلنسان واالدٌب،حٌث تناول الباحث خطواته األولى فى الكتابة وأعماله وآثاره سواء االعمال
اإلبداعٌة كالقصص والروٌات والمسرحٌات
ترجع اهمٌة موضوع البحث الى انه ٌلقى الضوء على خراسان فى فترة هامة من تارٌخها منذ بداٌة الفتح السلجوقى لها عام
429ه1037/م حتى وفاة السلطان سنجر عام 552ه1157/موتمثل هذه الفترة عصر االزدهار.
تتناول هذه الرسالةالمجتمع االوربى الشرقى ممثبلًفى اإلمراطورٌة البٌزنطٌة والمجتمع االوربى الؽربى الممثل فى الصلٌبٌن
وكذلك المجتمع االسبلمى الممثل فى القبابل التركمانٌة وذلك من الناحٌة السٌاسٌة واالجتماعٌة.
تمثل هذه الرسالة إحدى الدراسات السوسٌولوجٌة التى حاولت القاء الضوء على وضع ودور المرأة فى منطقة جنوب
الصعٌد،وسعت الى التناول والمعالجة السٌوسٌولوجٌة للواقع التنموى بتلك المنطقة ومدى إسهام المرأة فى التنمٌة بابعادها
المختلفة والصعوبات التى تواجهها فى مشاركتها التنمٌة.
تتناول الرسالة br :تحلٌل التراكٌب فى االمتاع والمإانسة،سواء أكانت هذه التراكٌب خبرٌة أوانشابٌة وقدتوجهت إلى
مكونات من نوع محدد هو ماأطلق علٌه التراكٌب المستقل والتركٌب ؼٌر المستقل مع االهتمام بمكونات أخرى فى تحلٌل
الجملة والجمل التى قامت الدراسة بتحلٌلها فهى -1الجملة الموسعة -الجملة المعطوفة-الجملة المركبة-االسالٌب.
تتناول الرسالة  brدراسة دولتى الكراد الحسنوٌة والعنازٌة وتسرد تارٌخهما السٌاسى مع الدولة العباسٌة ثم استقبللها
وسٌصرتها على المنطقة الواقعة شمال شرق العراق.
ومن خبلل استعراض الدراسة التحلٌلٌة والدراسة المٌدانٌة والنظرٌة خلص الباحث الى العدٌد من النتابجالتى ٌكون من المفٌد
أن نوجز أهمها فٌما ٌلى -1:اتفقت الدراسة التحلٌلٌة والدراسة المٌدانٌة على أن هناك زٌادة كبٌرة فى إعبلنات السلع
االستهبلكٌة وهذا التكثٌؾ والتكرار ٌسهم إلى حد كبٌر فى هدم قٌمة االدخال وزٌادة االستهبلك.

 2000 .قنا :

ثابت محمود هاشم ابراهٌم ،

إبراهٌم  ،ثابت محمود هاشم .

 2000 .قنا :

سعٌد عثمان ٌونس مؽنم ،

 2000 .قنا :

محمد عبدالشافعى محمد محمود المؽربى ،

مؽنم  ،سعٌد عثمان ٌونس .
المؽربى  ،محمد عبد الشافى
محمد محمود .

أنور إبراهٌم عبد الحافظ سعادة،
محمد محمد حسٌن الشامً ،

سعادة ،أنور إبراهٌم عبد
الحافظ.
الشامً,محمد محمد حسٌن.

 2001 .قنا:
.م  2002بنها :

الرواٌة عند بهاء طاهر:
خراسان منذ ظهور السبلجقة حتى الؽزو المؽولى ( -429
617ه)(1220-1037م) /
األوضاع السٌاسٌة والحضارٌة فى أسٌا الصؽرى فى القرن الثانى
عشر المٌبلدى /

3233 10550547

المرأة والتنمٌة :
الحقٌقة فً فكر ولٌم جمٌس/

3234 10550661
3235 10550990

3231 10549050
3232 10549165

م 2002
.

 2002 .قنا :

عبلء الدٌن عبدالعزٌز أبوالحسن على ،

عٌد ،نوال سعدى امٌن.
على  ،عبلء الدٌن عبد العزٌز
أبو الحسن .

كتاب اإلمتاع والمإانسة ألبى حٌان التوحٌدى :
األوضاع السٌاسٌة والحضارٌة فى دولتى األكراد الحسنوٌة
والعنازٌة(511-348ه1117-959/م) /

قنا :

نوال سعدى أمٌن عٌد ،

 2001 .قنا :

مصطفى سٌد عبد البله عبد المطلب ،

عبد المطلب ،مصطفى سٌد
عبد البله.

المسبولة االجتماعٌة لئلعبلن التلٌفزٌونً:

تلقً هذه الدراسة الضوء علً فكرة من أفكار النحو العربً هً فكرة المعاقبة وهً صبلحٌة عنصر لؽوي أن ٌحل محل
عنصر لؽوي آخر وإذا حل محله أخذ حكمه وأدى دوره فً السٌاق فالمعاقبة أوسع مجاال من تلك النظرة الضٌقة التً نظرها
إٌاها النحاة والتً لم تكد تتعدى عند كثٌر منهم إبدال حرؾ بآخر داخل الكلمة أو إبدال حرؾ من حروؾ الجر بآخر فً
السٌاق ذلك أن المعاقبة ٌمكن أن تتحقق فً معظم أبواب النحو العربً ولدراسة منطق المعاقبة فً هذه األبواب آثرت أن
أسٌر علً ؼرار نظرٌة القرابن التً أعطت للنحو مفهومه ومكانه الصحٌح حٌث لم ٌعد علما ٌهتم فقط بدراسة ظواهر
اإلعراب والبناء وإنما أصبح نظاما ٌتؤلؾ من وحدات تنظٌمٌة أو ما ٌسمى المبانً المعبرة عن المعانً ثم من طابفة من
العبلقات التً تربط بٌن هذه المبانً ربطا إٌجابٌا وطابفة من القٌم الخبلفٌة أو الفروق التً تربط بٌنها ربطا سلبٌا فجاءت
الدراسة فً ستة فصول  :األول ٌدرس المعاقبة بٌن حروؾ المبانً أو المعاقبة داخل بنٌة الكلمة من خبلل دراسة اإلبدالٌن
الصرفً واللؽوي وسواء أكان اإلبدال بعلة أم بؽٌر علة فإنه شكل من أشكال المعاقبة والضابط فٌه أن ٌقام حرؾ مكان حرؾ
آخر مع بقاء سابر حروؾ الكلمة متشابهة وأن ٌتحد المعنى والموضع والمقصود باتحاد الموضع أن تتم المعاقبة داخل نسق
تركٌبً ثابت ال ٌتبدل فٌه سوى العنصرٌن المتعاقبٌن وال ٌشترط أن ٌعاقب العنصر أخاه فً موقعه الثابت أو المحدد بٌن
عناصر التركٌب فقد ٌعوض بؤحدهما عن اآلخر والمعنى واحد كداللة زنادقة وزناد ٌق علً جمع زندٌق فتتحقق المعاقبة
بشرط بقاء سابر العناصر األخرى متشابهة وإن تحرك العنصر المعاقب أفقٌا داخل المبنً الثابت وإذا كان المعول لدى من
اشترطوا وجوب انتفاء العلة التصرٌفٌة هو االستعمال أقول إن هذا االستعمال هو علً مستوى العرب جمٌعا.
تسعى هذه الرسالة الى تحقٌق هدؾ ربٌسى وهو معرفة أهم الضؽوط المإثرة على القابم باالتصال فى العبلقات العامة
بالموسسات الحكومٌة وقطاع األعمال والقطاع الخاص بمجتمع جنوب الصعٌد وإنعكاس ذلك على الخدمات التى ٌقدمها
للجمهور .

 2004 .قنا :

وحٌد الدٌن طاهر عبد العزٌز ،

 2001 .قنا :

محمد محفوظ الزهرى ،

الزهرى ،محمد محفوظ.

ٌعالج البحث المذهب الشٌعى االسماعٌلى الذى انتشر فى بعض الدول فى المشرق اإلسبلمى .

 2004 .قنا :

ناهد صدقى محمود حسٌن ،

حسٌن  ،ناهد صدقى محمود.

قامت الدراسة من أجل تحقٌق هدؾ عام تمثل فى الكشؾ عن العبلقة بٌن عمل الشباب فى السٌاحة وتؽٌر القٌم االجتماعٌة .

 2004 .قنا :

عبد الحافظ أحمد عبد اللطٌؾ ،

عبد اللطٌؾ ،عبد الحافظ أحمد .عمل الشباب فى السٌاحة وتؽٌر القٌم االجتماعٌة :
محسب ،حلمى محمود محمد
أحمد .

 2007 .القاهرة  :دار العلوم،
محمد
حسٌن
تتناول الرسالة بعض التؽٌرات اإلجتماعٌة التى شهداتها القرٌة المصرٌة فى اآلونة األخٌرة والتى انعكست آثارها على الوعى صادق
حسن ،
الصحى للرٌفٌٌن.
تلعب وسابل اإلعبلم دورا ربٌسٌا فى التنشبة السٌاسٌة لؤلفراد ،حٌث تعمل على تعدٌل االتجاهات والقٌم السلبٌة تجاة عملٌة
ابراهٌم على حسن البهى ؛
 2006 .قنا :
المشاركة.
لعل الضؽط السكانى المتزاٌد فى جمهورٌة مصر العربٌة ٌدفع المسبولٌن إلى العمل الجاد لؽزو الصحراء وتعمٌرها حتى
ٌعود التوازن بٌن عدد السكان ومساحة األرض النتجة فى مصر  br .فمع بدء تشٌٌد خزان أسوان بمراحلة الثبلثة (-1902
 )1912-1933وبناء السد العالى عام  1964بدأت تظهر فى جنوب مصر بحٌرة صناعٌة عرفت ببحٌرة ناصر والتى
مدحت محمد جمال محمد،
 2007 .قنا :
أطلق علٌها بحٌرة اآلمل .لحل مشكبلت مصر اإلقتصادٌة والسكانٌة .
ٌهتم علم اإلجتماع بدراسة تفاعل الجماعات اإلنسانٌة وتؤثٌرها على أنظمة المجتمع عامة والسلوك الفردى خاصة وعلى ذلك
فعلم اإلجتماع له هدفٌن ربٌسٌٌن ،اآلول :فهم دٌنامٌت حٌاة الجملعة ما هى الجماعات اإلجتماعٌة وما هى وظابفها وكٌؾ
تتؽٌر وكٌؾ ٌختلؾ كل منها عن اآلخر والثانى فهم تؤثٌر الجماعات على السلوك الفردى والجماعى br .وهناك إفتراض
أساسى لعلم اإلجتماع فى هذا اإلعتبار مإداة أن النشاط اإلنسانى ٌتؤثر بالجماعة وفى خبلل حٌاة الفرد تخضع مكوناتة
وؼزابرة البٌولوجٌة لتعدٌبلت وتؤثٌرات وذلك من خبلل التنشبة هذه العملٌة تبدأ فى اآلسرة وتنتقل الى العدٌد من الجمعٌات
آمال أمٌن كامل عبد الرحمن ،
 2007 .قنا :
والمإسسات التى ٌشارك فٌها أو ٌحتك بها الفرد مثل المدرسة.
أحتل البحر اآلحمر منذ أقدم العصور مكانة ربٌسٌة بٌن طرق المبلحة البحرٌة ففى العصر الفرعونى أفاد البحر اآلحمر فى
تحقٌق اإلتصال بٌن قدماء المصرٌٌن والببلد المجاورة فى وفت كان النشاط التجارى بٌن األمم محدوداً للؽاٌة فؤهتمت الدول
والشعوب التى عاشت فى منطقتة بالتجارة الشرقٌة فشق الفراعنة قناه سٌزوسترٌس لٌسهل علٌهم اإلنتقال من النٌل إلى البحر
أحمد حامد أحمدموسى ،
 2007 .قنا :
اآلحمر.
تقوم الدراسة الحالٌة على معالجة المراوح الفٌضٌة بمنطقة الدراسة والتى كونتها األدوٌة الجافة عند مصباتها وترجع أهمٌة
دراسة تلك المراوح فى أنها واحدة من أهم المبلمح الجٌومورفولوجٌة فى اآلراضى الجافة وشبة الجافة كما تمثل أشكال
اإلرساب المابى التى تفٌد فى معرفة ظروؾ الجرٌان والظروؾ المناخٌة التى كانت سابدة فى الماضى حٌث تعكس أثر تلك
عبد الستار عبد الهادى نوح،
 2007 .قنا:
الظروؾ على عملٌات النحت واإلرساب بالنسبة لؤلدوٌة التى شكلتها.
أهمٌة الدراسة تتمثل فى  -br 1 -:أهمٌة دراسات تحلٌل الخطاب فى برامج الرأى السٌاسٌة بإعتبارها أحد الروافد الحدٌثة فى
مجال دراسة الرسابل اإلخبارٌة التلٌفزٌونٌة -br 2 .أهمٌة تقٌٌم أداء برامج الرأى السٌاسٌة فى الشبكات اإلخبارٌة العربٌة.
 -br 3التعرؾ على مستوى اإلهتمام السٌاسى للرأى العام المصرى ورصد أهم معوقات المشاركة السٌاسٌة لدى أفراد
العٌنة -br 4 .قلة الدراسات اإلعبلمٌة العربٌة التى أجرٌت حول نموذج التلقى – القبول -العٌنة حٌث أقتصرت على دراسة
واحدة كان النموذج جزء منها وكانت حول التؽطٌة التلٌفزٌونٌة والصحفٌة للقضاٌا العامة فى مصر وعبلقتها بتشكٌل
إتجاهات الرأى العام نحو هذه القضاٌا مما ٌتطلب أجارء المزٌد من الدراسات إلختٌار فرضٌات النموذج فى تشكٌل إتجاهات
فاطمة الزهراء صالح حجازى،
 2008 .قنا :
الرأى العام المصرى نحو القضاٌا السٌاسٌة.
تتحدث الرسالة عن الجذور التارٌخٌة للسرد من خبلل الحدٌث عن جذور القصة فالحدٌث من أحدهما هو حدٌث عن اآلخر .
 brالقصة إذن نوع أدبى ٌفضى الى قدر من التداخل واإللتباس حتى عند بعض أهل اإلختصاص وتثور هنا عدة تساإالت
عبد المنعم محمد عبد الفتاح عطٌة ،
 2008 .قنا :
هل القصة فن حدٌث النشؤة؟ أو أن لها جذوراً قدٌمة؟ وهل للعرب فى القدٌم قصص أدبٌة شعرٌة؟

عبد العزٌز ,وحٌد الدٌن طاهر .المعاقبة فً نظام النحو العربً /

الضؽوط المإثرة على القابم باإلتصال فى إدارات العبلقات العامة :
اإلسماعٌلٌة فى المشرق اإلسبلمى(653-483ه)(-1090
1254م) /

3236 10551759
3237 10552554

3238 10553044

3239 10553564

3240 10553666
3241 10554497
3242 10554665

إخراج الصحؾ اإللكترونٌة علً شبكة اإلنترنت :

3243 10554794

حسن ،محمد حسٌن صادق.

التؽٌرات اإلجتماعٌة والوعى الصحى :
أثر اإلعبلم الدبلوماسى بالصحؾ المصرٌة فى تشكٌل اتجاهات
الجمهور المصرى نحو قضاٌا السٌاسة الخارجٌة المصرٌة:

3244 10555596
3245 10557425

محمد ،مدحت محمد جمال.

إمكانات التنمٌة فى جؽرافٌة بحٌرة ناصر :

3246 10557528

البهى  ،إبراهٌم على حسن.

العوامل المإدٌة إلى الممارسات الخارجة على آداب الطرق
عبد الرحمن ،آمال أمٌن كامل .الصوفٌة :

3247 10557583

موسى ،أحمد حامد أحمد.

النشاط التجارى فى البحر اآلحمر فى عصر الممالٌك الجراكسة
(784-922ه/ )1516-1382-

3248 10558466

نوح ،ناصر عبد الستار عبد
الهادى.

جٌومورفولوجٌة المراوح الفٌضٌة على الجانب الشرقى لوادى النٌل
بٌن خرٌط جنوبا ً ووادى قنا شماالً /

3249 10558543

حجازى ،فاطمة الزهراء
صالح احمد.

دور القنوات الفضابٌة اإلخبارٌة العربٌة فى تشكٌل إتجاهات الرأى
العام نحو القضاٌا السٌاسٌة :

3250 10560514

عطٌة ،عبد المنعم محمد عبد
الفتاح.

مبلمح السرد فى الشعر العباسى فى الفترة 334-131ه-750-
945م /

3251 10560549

الشاب الظرٌؾ هو احد شعراء مصر النابهٌن من طبلبع شعراء العصر المملوكى ،عاش بٌن سنتى 661ه688-ه ،اختطفه
القدر فى دمشق ،بعد ان قضى فى القاهره التى ولد فٌها عمر الزهور ،وترك لنا من اشعاره  -فى هذه الفتره القصٌره  -ما
ٌدل على اصالة االداب فى نفسه ،وعراقة الشعر فى حسه.
ٌعد عصر دوله الممالٌك تتوٌجا لعصور الحضاره االسبلمٌه فى مصر السٌما دوله الممالٌك الجراكسه لما خلفته لنا من تراث
فنى ومعمارى زاخر ٌدل على عظمه وابهه ذلك العصر لذا تهدؾ الدراسه الى القاء الضوء على التحؾ الفنٌه من عصر
السلطان قاٌتباى وخاصه الدراسه المقارنه للتحؾ التى ٌقنٌها متحؾ الفن االسبلمى بالقاهره وبٌن مٌثبلتها فى المتاحؾ
والمجموعات العالمٌه والسلطان قاٌتباى من اشهر ملوك دوله الممالٌك الذٌن عنوا بالعماره االسبلمٌه فى مصر وببلد الشام
والحجاز فقد ترك اسمه مسطورا على ما ٌزٌد عن سبعٌن اثر اسبلمٌا ما بٌن انشاء وتجدٌد وترمٌم او اضافه عبلوه على
اصبلح اثار اسبلفه والتى نقش اسمه علٌها وسجل لنفسه صفحات ذهبٌه فى تارٌخ الفن االسبلمى وضحت زخرفه زهره
اللوتس ذات االصول القدٌمه على معظم التحؾ التطبٌقٌه التى علٌها اسم السلطان قاٌتباى باشكال زخرفٌه مختلفه وقد
استعملت الكتابه بخط الثلث المملوكى وكان ٌتخللها ورقه نباتٌه ثبلثٌه البتبلت وقد ترك لنا هذا العصر مجموعه من السٌوؾ
منقوش علٌها اسم السلطان قاٌتباى ومدفع ٌعتبر هو الوحٌد الباقى من هذه الفتره حٌث استخدم فى الجمله االخٌره ضد
العثمانٌٌن وٌعتبر هذا العصر العصر الذهبى الستعمال النحاس واٌضا ازدهر فن الكتب واؼلفه المصاحؾ وتجلى ذلك فى
زخرفه جلود الكتب بالعناصر النباتٌه وقد اهتم السلطان قاٌتباى بالمجلدٌن والمذهبٌن والخطاطٌن لما لكتابه هذه المصاحؾ
الشرٌفه من جبلله وقداسه لدى المسلمٌن .
هذه المنشآت لم تحظً من قبل بدارسة متؤنٌة ومتخصصة تتناولها بالوصؾ المعماري والدراسة الوثابقٌة وقد تم توضٌح ذلك
من خبلل ثبلث أبواب الباب األول :جمال الدٌن الذهبً :حٌاته ومنشآته الباب الثانً :دراسة عن منزل جمال الدٌن الذهبً
الباب الثالث :الدراسة الوثابقٌة باالضافة الً العدٌد من نتابج البحث التً توصل الٌها الباحث
هذه المنشآت لم تحظً من قبل بدارسة متؤنٌة ومتخصصة تتناولها بالوصؾ المعماري والدراسة الوثابقٌة وقد تم توضٌح ذلك
من خبلل ثبلث أبواب الباب األول :جمال الدٌن الذهبً :حٌاته ومنشآته .الباب الثانً :دراسة عن منزل جمال الدٌن الذهبً.
الباب الثالث :الدراسة الوثابقٌة باالضافة الً العدٌد من نتابج البحث التً توصل الٌها الباحث.

 1992 .اسٌوط :

احمد عبد المجٌد محمد خلٌفه،

 1991 .طنطا :

عابشه عبد العزٌز محمد التهامى،

التهامى ،عابشه عبد العزٌز
محمد.

 1991 .القاهرة:

رفعت موسً محمد مؤجور،

مؤجور  ،رفعت موسً محمد .منشآت جمال الدٌن الذهبً المعمارٌة(1047ه 1637-م):

3254 10577024

 1991 .القاهرة  :رفعت موسً محمد مؤجور،

منشآت جمال الدٌن الذهبً المعمارٌة(1047ه 1637-م) :

3255 10577129

تناول البحث دراسة مجمع آلهة هلٌوبولٌس وأشكال كتابة كلمة  Psdtفى المفرد والمثنى والجمع وعبلقة المجمع بالمجامٌع
اآللهٌة االخرى وتضمن القاب اآلله آتوم والذى ٌعتبر المحور الربٌسى فى عقٌدة هلٌوبولٌس كما تضمن القاب الجٌل االول
لآلله آتوم وهما (شور تفنوت) والقاب الجٌل الثانى لآلله آتون وهما (جب ونوت) والقاب العابلة االوزٌرٌة وهم (اوزٌر -
اٌزٌس  -شنخ  -بذت حت) وتناول أٌضا المجمع االلهى بهلٌوبولٌس وأفراده فى الفن المصرى القدٌم .توثلت الدراسة الى
إبراز مكانة مجموع آلهة هلٌوٌولٌس بٌن المجامع االلهٌة االخرى وكذلك أثره فى الحٌاة الدٌنٌة فى مصر القدٌمة.
ٌشتمل على لوحات ( ص.)290-244 .

 1990 .القاهره  :ثناء جمعه الرشٌدى،
 1989 .القاهره  :نادر محمود عبد الداٌم،
 1989 .طنطا :

تعد العبلقات العامه نشاطا هاما واساسٌا من انشطة المنشؤت التى تعمل فى مجال السٌاحه ،كما تعد عامبل ربٌسٌا من عوامل
نجاح الجهود التنشٌطٌه السٌاحٌه ،حٌث تستهدؾ العبلقات العامه دعم ومساندة أنشطة البٌع والتسوٌق ومحاولة تكوٌن صوره
اٌجابٌه عن المنشؤه ومنتاجتها ،وهى بذلك تقوم بدور هام فى تحقٌق اهداؾ التنمٌه السٌاحٌه.
قال محمد بن سٌرٌن‖:إن هذا العل َم دٌنُ فانظروا عمَّن تؤخذون دٌ َن ُكم( )‖ .

 2009 .قنا :

أبو الحمد محمد أحمد االفٌونى،

سمٌه عبد الراضى احمد،

خلٌفة ،أحمد عبد المجٌد محمد .الشاب الظرٌؾ :

مؤجور ،رفعت موسً محمد.

الرشٌدى ،ثناء جمعه.
عبدالداٌم ،نادر محمود.
االفٌونى ،أبو الحمد محمد
أحمد.

احمد ،سمٌه عبد الراضى.

التحؾ الفنٌه فى عهد السلطان قاٌتباى فى ضوء مجموعات متحؾ
الفن االسبلمى بالقاهره :

3252 10572874

3253 10574400

ألقاب مجمع آلهة اونو(هلٌوبولٌس) منذ الدولة القدٌمة وحتى نهاٌة
الدولة الحدٌثة /
التؤثٌرات العقابدٌة فى الفن العثمانى :

3256 10577246
3257 10577375

الخصابص اللؽوٌة فى الحدٌث النبوى الشرٌؾ فى محٌط االسرة/

3258 10577586

دور التخطٌط فى ادارة العبلقات العامه بالمإسسات السٌاحٌه :

3259 10584040

بتفسٌر كتاب هللا وجمع المروٌات التى اهتمت
العصور نج ُد كثٌرا من العلماءِ من اهت َم
وفى عصرنا هذا ومِنْ قبل ِه من
ِ
ِ
ت  ،وهو بٌانُ مدى صحة
ب عند
جمع المروٌا ِ
بالتفسٌر  ،ومن ٌطالعْ هذه الكتبُ ٌجدْ أن مإلفٌها تركوا جانبا ً من أهم الجوان ِ
ِ
ْ
التفسٌر ٌجدْ أن بعض هذه المروٌات أصلها
ب
كت
فى
ٌبحث
ومن
،
هللا
رسول
إلى
نسبتها
ومدى
وضعؾ هذه المروٌات ،
ِ
ِ
ً
ضعٌؾ أو وموضوع  ،وهناك بعض المإلفات التى تهم ُل وتتر ُ
كلٌة دون تنبٌ ٍه لمدى صحة وضعؾ المروى ربما
ك اإلسنادَ
عصر المإلؾِ كان اإلسنا ُد معروفا ً  ،أو أن مإلفه كان شدٌدَ الحفظِ قوىَ الذاكر ِة فارتكنَ لذلك  ،وهو ال ٌدرى أن من
ألنه فى
ِ
ٌؤتى وراءه قد ال ٌعرؾ هذا اإلسناد  ،وقد ٌكون محدودَ الحفظِ والذاكر ِة  ،كما أن هذه التفاسٌر والمروٌات ملٌبة باآلٌات
القرآنٌة واألحادٌث النبوٌة واآلثار الموقوفة علً الصحابة أو المقطوعة علً التابعٌن  ،وكل هذا كان ٌحتاج إلً التخرٌج
والتوثٌق ثم الدراسة ؛ لٌعرؾ طبلب العلم وؼٌرهم قٌمة هذه التفاسٌر والمروٌات .
الكرٌم
القرآن
وفى عصرنا الحالى اشتدَ الهجو ُم على السن ِة الشرٌف ِة والتشكٌكِ فٌها  ،وهذا الهجوم علً السن ِة ٌُع ُد هجوما ً على
ِ
ِ
ث لدراسة
ب
التفسٌر والحدٌ ِ
؛ ألن القرآن والسنة ال ٌنفصبلن ؛ فٌجب علٌنا جمٌعا ً الوقوؾ صفا ً واحداً للبحث والتدقٌق فى كت ِ
ِ
األسانٌد ؛ لبٌان الصحٌح والضعٌؾ منها فنعرؾُ الصحٌح ونعم ُل به ونتبعه  ،ونعرؾُ الدخٌ ُل الواهى والموضوع فنحذره
التفسٌر .
ت عبد بن حمٌد فى
ونجتنبه  ،ومن هذا المنطلق جا َء موضو ُع هذه الرسالة لبٌان الصحٌح والضعٌؾ من مروٌا ِ
ِ
ثانٌا ً  :أمرَ هللا ُ عبادَ هُ
هللا لَ َوجَ دُو ْا فٌِ ِه
كتاب ِه
بالتدبر
العزٌز فقال}:أَ َفبلَ ٌَ َت َد ّبرُونَ ْالقُرْ آنَ َولَ ْو َكانَ مِنْ عِن ِد ؼَ ٌ ِْر ّ ِ
والتفكر فى ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ب أَ ْق َفالُهَآ ( ){ .
اخ ِتبلَفا ً َكثٌِراً ( ){ ،وقال تعالى}:أَ َفبلَ ٌَ َتدَ ّبرُونَ ْالقُرْ آنَ أَ ْم َعلَىَ قُلُو ٍ
والتفسٌر ومروٌاته هما من أعظم مجاالت هذا التدبر والتفكر  ،فكان ذلك دافعا قوٌا دفعنً الختٌار هذا المجال  ،وهو مجال
مروٌات التفسٌر وخاصة التوثٌق والدراسة لها برؼم ما فٌها من صعوبة وتشعب فى الموضوعات .
2009
تتناول الرسالة موضوع القرض المصرفى دراسة تارٌخٌة مقارنة بٌن الشرٌعة االسبلمٌة و القانون الوضعى فوضح التطور
التارٌخى للقرض ثم القرض المصرفى بٌن الشرٌعة االسبلمٌة والقانون الوضعى ثم االحكام العامة لعقد القرض فى الشرٌعة
و القانون ثم تحدث عن اثار عقد القرض فى الشرٌعة و القانون .
وتناولت الدراسة التطور التارٌخى للقرض عند االمم القدٌمة فى الشرٌعتٌن الٌهودٌة والمسٌحٌة ومن أم النتابج -:
ان البحث فى تارٌخ الحضارات القدٌمة ٌكشؾ بحق مدى التقارب الفكرى والخططى لدى واضعى القوانٌن فى هذه
المجتمعات .
تاثر واضعو القوانٌن فى المجتمعات الحاضرة بالنظم والقوانٌن التى كانت سابدة فى المجتمعات القدٌمة من حظر متجمد2-
 .الفوابد وعدم تجاوز الفوابد لراس المال
ٌودى االختبلط بٌن الشعوب الى سبب حتما وبالضرورة الى تاثر القوانٌن هذه الشعوب بعضها ببعض كما أن معرفة3-
 .العرب للقروض االستثمارٌة
 .فى الشرٌعتٌن الٌهودٌة والمسٌحٌة راٌنا ان القرض بفابدة محرم اشد التحرٌم فى الٌهودٌة اباحو اخذه من بعضهم بعض4-
ان المطالع للبروتوكوالت التى وضعها الٌهود وعلى االخص ماٌهم الجانب االقتصادى منها ٌلحظ بحق مدى العداء6-
 .الٌهودى للمسلمٌن على مر العصور
أهم المقترحات -:
بالنسبة لرد قرض النقود فان الحل االمثل لهذه المشكلة ان تسعى الدولة للعمل على االستقرار النقدى وتوفٌر كافة العوامل 1-
واتباع الوسابل المإدٌة ؼلى ذلك
 .على البنوك التقلٌدٌة منح القروض الحسنة بصورتٌها االستهبلكٌة واالستثمارٌة لبلفراد2-
ٌ .جب على البنوك استثمار اموال المودعٌن فى مشروعات ٌقرها الشرع واقتسام الربح3-
 .بالنسبة لفتح االعتماد فاننا نقترح ان ٌشترى البنك البضاعة مع تعهد العمٌل بالشراء بالضوابط الشرعٌة4-
 .ان البدٌل عن السندات المحرمة اصدار وشراء اوتداوال اصدار الشركات صكوك مضاربة5-
بالنسبة لخصم االوراق التجارٌة فاننا نقترح ان ٌعتبر البنك ماٌعطٌه للعمٌل فى عملٌة الخصم بالمصارٌؾ الفعلٌة التى6-
 .تكبدها فى تحصٌل الورقة  2004 .القاهرة  :محمد على محمد محمد أحمد البنا.

شحاتهٌ ،اسر شحاته محمد.

البنا ،محمد على محمد محمد
احمد.

مروٌات عبد بن حمٌد فى التفسٌر ‖توثٌق ودراسة‖ /

القرض المصرفى :

3260 10584731

3261 10585300

ان تعدد الزوجات قضٌه مهمة اثارت جدال واستحوذت على فكر الكثٌرٌن وازداد االمر تعقٌدا بعد العمل بوثٌقه الزواج
الجدٌده وما سنحت به من فرصة لكل من طرفى عقد الزواج ان ٌشترط فى عقده ما ٌشاء من شروط ٌراها فى مصلحته
وعلى ذلك فإن اهم الشروط التى تحرص دابما ً الزوجه ان تضمنها وثٌقه الزواج هى الشروط التى تقٌد حق الزوج فى تعدد
زوجاته ولقد اختلؾ الفقهاء فى مشروعٌه هذه الشروط بناء على اختبلفهم العام فى نطاق الشروط المشروعه فى العقد ؼٌر
ان عقد الزواج لما ٌتمٌز به من مزٌه خاصه عن بقٌه العقود فإنه ٌجب عدم االخذ فٌه بالقول بمشروعٌه كل الشروط المقترنه
به إال ما ثبت دلٌل بتحرٌمه بل البد من معالجة كل شرط على حده ومعرفة تؤثٌره على طرفى العبلقة وبنا ًء علٌه ٌمكن القول
بفساد كل الشروط التى تشترطها الزوجه لتقٌٌد حق زوجها فى تعدد زوجاته وذلك بسبب اثرها السٌىء علٌه وعلى االوالد
وعلى المجتمع ككل أما بالنسبة ألهم النتابج التى توصلت لها الرسالة هى ان اإلسبلم أقر ظاهرة تعدد الزوجات فهذه الظاهرة
عرفتها كل المجتمعات اإلنسانٌة تقرٌبا ً وكذلك عرفتها التشرٌعات السماوٌة التى سبقت اإلسبلم وكل ما فعله اإلسبلم
بخصوصها انه شرع لها أحكاما ً وقٌوداً تنظمها وتهذبها ،إن اآلٌة التى تبٌح التعدد بؤربعة نسوة لم تكن مجرد مرحلة لتهٌا
النفوس نحو منعه نهابٌا ً ولٌست متناقضة مع آٌة ‖ولن تستطٌعوا ان تعدلوا بٌن النساء ‖ ألن العدل المؤمور بإتباعه فٌها ؼٌر
العدل المنفى استطاعته فى األخرى فاألول هو العدل فى األمور المادٌة والثانى هو العدل فى المحبة والمٌل القلبى ومن أهم
المظاهر المادٌة للعدل المؤمور به هى النفقة والمعاملة والمبٌت إال ان النفقة تسقط أحٌانا ً عن الزوجة كما تسقط هى والقسم
فى أحٌان أخرى وال ٌعد ذلك إخبلالً بالعدل بل هو تطبٌق له حٌث ٌسقطان لسقوط سببهما ؼٌر ان هناك حاالت أخرى ٌجب
فٌها تعوٌض القسم .

 2009 .القاهره  :رحاب مصطفى كامل ،

تدور هذه الرسالة حول دراسة متكاملة عن اهم مإسسة قانونٌة فى شركات المساهمة العامة والتى تعد اهم الشركات
التجارٌة على االطبلق وتدور اٌضا حول كٌفٌة تشكٌل مجلس االدارة و شروط العضوٌة وكذلك االساس القانونى لمركز
مجلس االدارة و طبٌعة التزامه و المسإلٌة المدنٌة العضاء المجلس بكافة انواعها .ونرى ان المشروع العمانى جسنا فعبل
المشروع عندما وضع الحد االقصى لعد اعضاء مجالس االدارة بشركات المساهمة العامة على عكس المشروع المصرى
الن ذلك سٌحول دون مبالؽة الشركات فى زٌادة اعضاء مجالس االدارة بشكل ؼٌر معقول وفى المقابل ال نمٌل الى متبناه
المشروع العمانى من عدد زوجى عند تحدٌده الحد القصى لعدد اعضاء المجالس وذلك الن زوجٌة عدد الحد االقصى
لبلعضاء تتعارض والحكمة المقصودة من ان عدد الحد االقصى لبلعضاء تتعارض والحكمة المقصود من ان عدد اعضاء
المجالس ٌجب ان ٌكون فردٌا حٌث ان الفردٌة العدد تسهل اخذ االصوات عند المجالس ٌجب ان ٌكون فرٌه تسهل فى اخذ
االصوات عند اتخاذا القرارت لذا نقترح على المشروع ان ٌعٌد النظر فى ذلك بحٌث ٌجعل الحد االقصى فردٌا اسوة بالحد
االدنى ولتوخى الحكمة من ذلك والتى سبق ان اشرنا الٌها ولم ٌشر المشروع العمانى الى الطرٌق التى تتم بها التصوٌت عند
انتخابات مجالس االدارة االول وانما اكتفت المادة  67بالنص على انه ٌجب ان ٌكون االنتخابات وفقا لبلحكام القانون ونظام
الشركات فبالرجوع الى النصوص القانون التى تنظم هذا المجالس نبلحظ انها لم تحدد تلك الطرٌقة واالمر هو ذاته بالنسبة
للمشروع المصرى حٌث لم ٌتطرق هو االخر للطرٌقة التى ٌتم تصوٌت الجمعٌة التؤسٌسٌة على قرار تعٌٌن اعضاء مجلس
فى حٌن ان المادة  73من قانون الشركات المصرى نصت على انتخابات وعزل واقامة الدعوى المسبولٌة على اعضاء
مجالس التدراة من قبل الجمعٌة العمومٌة للشركة ٌجب ان ٌكون التصوٌت فٌها بطرٌقة االقتراع السرى .

بنى
 2008 .سوٌؾ :

ٌكون من القصور النظر إلى علم القانون  ،وعلى أساس أنه كان النموذج األول للعلم الحدٌث بالمعنى العام  ،إعتباره مجرد
حقل معرفً ٌحقق شروطا ً منهجٌة معٌنة .إنما ٌجب أن نتجاوز هذا البعد األكادٌمً إلى نظرة أكثر عملٌة وهى التً بحسب
دوره فً الوظابؾ اإلجتماعٌة .فهو أحد الوسابل واألدوات الهامة فً إدارة أي مجتمع إنسانً لتحقٌق أهدافه المنشودة .وأن
أى تحول قانونً ٌعٌد تحدٌد طبٌعة التنظٌم اإلجتماعً فى شتى المجاالت اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة والسٌاسٌة والفكرٌة .وأن
أى تؽٌر فى هذه المجاالت ٌستتبعه ،بالضرورة ،فكر قانونً جدٌد ٌواكب هذه المستجدات .لذلك ٌضطلع رجال الفكر القانونً
بدور هام فى رصد الظواهر والمشاكل اإلجتماعٌة وتقدٌم الصٌػ القانونٌة التى تساهم فً القضاء على الظواهر السلبٌة وحل
المشكبلت br .ولعل الباحث ٌحاول إلقاء الضوء على مشكلة  /ظاهرة إختبلؾ أحكام القضاء المصري فى تقدٌر القٌمة
النقدٌة لعناصر التعوٌض فى دعاوى المسبولٌة التقصٌرٌة .وهى مشكلة ٌواجهها الواقع العملً وتتكون من شقٌن  :األول :
التفاوت فى تقدٌر التعوٌض النقدي فى حاالت تتماثل من حٌث نوع الخطؤ ودرجته ونوع الضرر ومداه .والنتٌجة الحتمٌة هى
تؤرجح شعور المتقاضٌن نحو الحكم  ،وهو عنوان الحقٌقة  ،بٌن الرضا واإلحباط بمختلؾ درجاتهما .والشق الثانً  :هو أن
تعوٌضات المحاكم ال تتناسب مع حجم الضرر الواقع على الضحاٌا .وعن هذا الشق نشر بجرٌدة األهرام المصرٌة بالعدد
رقم  40257لسنة  121بتارٌخ  24فبراٌر  ، 1977الصفحة الثالثة تحقٌقا ً عن مشاكل التعوٌض النقدي .وجاء على لسان
أحد األساتذة أن ‖القانون أقر القاعدة وتركها مرنة لتقدٌر القاضً.

 2006 .القاعرة ٌ :حٌى صقر أحمد صقر ،

الكتمان المصرفى و فلسفته و اتجاهات التشرٌعات الحدٌثة فى خصوصة  .كما تتضمن الرسالة المظاهر التارٌخٌة للكتمان
المصرفى فى العصر القدٌم و العصر الوسٌط و العصر الحدٌث وذلك فى القانون المصرى و القانون الفرنسى  .وعلى
مستوى نطاق االلتزام بالكتمان نرى ان ٌطلع المصرفى بمناسبة عملٌاته ومعامبلته مع العمٌل على كثٌر من المعلومات
والوقابع التى تخص هذا االخٌرة ولذلك فهو ٌلتزم بكتمانها وٌإدى افشاإه لهذه المعلومات الى فضبل عن مساءلته مدنٌا عقابه
بعقوبة جنابٌة بالؽة القسوة ؼٌر ان هذه العقوبة ال توقع على المصرفى اال اذا كانت الوقابع والمعلومات الى فضبل عن
مساءلته مدنٌا عقابة بعقوبة جنابٌة بالؽة القسوة ؼٌر ان هذه العقوبة ال توقع على المصرفى اال اذا كانت الوقابع والمعلومات
التى تتعلق بالعمٌل ال بالؽٌر وعلى الرؼم من ان المصرفى ٌجمع بمناسٌة معامبلته مع العمٌل كثٌر من المعلومات التى تتعلق
بهذا الؽٌر وكلها معلومات سرٌة ما كان للمصرفى ان ٌعلم بها لوال اتصاالته بالعمٌل وستلحق بالؽٌر ضرور بالؽا فٌما افشؤها
المصرفى اال انه لم ٌرد فى القانون ماٌفٌد بؤنه الؽٌر الذى تكون له اتصاالت مع العمبلء او الذى ٌحصل المصرفى على
المعلومات عنهم من خبلل المسار العادى العماله داخل اطار النصوص المنظمة السرٌة وبالتالى فلن تكون المعلومات
والعمٌل فى خصوص مسؤلة الكتمان فٌتسع نطاق االلتزام بالكتمان من حٌث االشخاص لٌشمل الى جانب االخٌر الؽٌر الذى
ٌتمكن المصرفى بمناسبة معامبلته مع العمٌل من جمع معلومات عنه حماٌة ال سراره وحٌاته الخاصة .
امام االنتشار الهابل لهذه العقود على المستوى الداخلى جاءت هذه الدراسه لتحلٌل ومناقشه سبل تنظٌمها من الناحٌه القانونٌه
وتطوٌع النصوص الحالٌه لكى تستوعبها الى ان ٌتم تنظٌمها بنصوص قانونٌه وذلك على الرؼم من التدخل التشرٌعى رقم
 15لسنه  2004االانه تدخل محدود وقاصر ولم ٌشمل باقى المسابل التى ٌثٌرها العقد االلكترونى والتى نحاول بٌانها وحلها
فنحن على علم بؤنتشار التعاقدات االلكترونٌه ٌتوقؾ على اطمبنان االشخاص لها لٌس ذلك فقط بل ٌجب اٌضا حماٌه المحرر
االلكترونٌه وما ٌحوٌه من بٌانات وتوقٌع الكترونى من اى عبث او تعد .وقد تناولت الدرااسة العقد االلكترونى فالمقرر ان
الرضا هو الركن االساسى والحقٌقى النشؤء العقود والرضا امر داخلى ال ٌطلع علٌه احد وٌظهر الى الوجود باالفصاح عنه
عن طرٌقة صٌؽة خاصة سواء تم ذلك على المستوى العربى واالجنبى ثم تحدثنا بعد ذلك عن صوره ومراحله فقد ٌتم
االٌجاب االلكترونى عبر البرٌد االلكترونى وٌتم التفرقة بٌن االٌجاب الموجه الى شخص واحد وبٌن الموجه الى عدة
اشخاص االٌجاب على صفحات الوٌب اعتبر هذه الدعوة للتعاقد ولٌس اٌجاب اال اذا اشتمل على جمٌع عناصر االٌجاب ولم
ٌقترن بشرط ما مثل عدم نفاذ الكمٌة .االٌجاب عبر ؼرفة الشات واعتبر اٌجابا كما فى التعاقدات التقلٌدٌة وذلك للتعاصر
الزمنى بٌن صدور االٌجاب والعلم به وناقشت الرسالة ضرورة وجود ترجمة خاصة للمستهلك جتى الٌقع االخٌر امام عقود
الٌعلم شروطها لضعؾ اللؽة .

سالم بن محمد بن خلفان الدرمكى ،

كامل ،رحاب مصطفى .

الدرمكى ،سالم بن محمد بن
خلفان .

صقــرٌ ،حًٌ صقــر أحمد .

تعدد الزوجات ومدى مشروعٌه تدخل الزوجه لمنع التعدد :

النظام القانونى لمجلس ادارة شركات المساهمة العامة فى سلطنة
عمان :

حماٌة حقوق الشخصٌة فً إطار المسبولٌة التقصٌرٌة /

3262 10586649

3263 10586706

3264 10586750

بنى
 2005 .سوٌؾ :

رضا جودة طاٌل ،

طاٌل ،رضا جودة .

الكتمان المصرفى :

3265 10586753

 2009 .بنها :

مصطفى احمد ابراهٌم ،

ابراهٌم ،مصطفى احمد.

العقد االلكترونى :

3266 10586767

ٌتم عرض مختلؾ جوانب مشكلة عملٌات األوراق المالٌة العاجلة واآلجلة ،باعتبارها محور اهتمام الكثٌرٌن من المهتمٌن
بالبورصة ،سواء العاملٌن فٌها ،أو المتعاملٌن معها ،أو الباحثٌن فى مختلؾ جوانبها اإلدارٌة واالقتصادٌة والقانونٌة .وأٌضًا
ٌتم تحدٌد المناهج التً تتبع فى الدراسة وهى المنهج الوصفً التؤصٌلً br .الفصل التمهٌدي ،وعنوانه:ماهٌة سوق رأس
المال ،وهو عبارة عن ثبلثة مباحثٌ br :تعرض المبحث األول لنشؤة تلك السوق ،حٌث تبٌن أنه من الصعوبة تحدٌد اللحظة
التً نشؤت فٌها البورصات ،ومع ذلك من الممكن حصرها فى نوعٌن هما br :المبحث األولٌ :عرض بورصات البضابع أو
البورصات التجارٌة وهذه فى بداٌتها كانت تقتصر على تداول السلع الزراعٌة،إلى أن تم نشؤة بورصة شٌكاؼو للتجارة عام
 1848الثانً :بورصات األوراق المالٌة أو بورصات القٌم المنقولة ،وهذه فى بداٌتها ظهرت فى هولندا بمدٌنتً إمستردام
وانفرس ،ثم برٌطانٌا وفرنسا عام br .1724والمبحث الثانًٌ :تناول مفهوم سوق رأس المال،حٌث تبٌن أنها تنقسم إلى
نوعٌن :األول هو السوق األولى ،وٌطلق علٌه سوق اإلصدار أو االكتتاب ،والثانً :السوق الثانوي الذي ٌتم فٌها تداول
الورقة بعد إصدارها ،وتلك السوق األخٌرة تنقسم إلى br :ـ السوق الحاضر أو الفوري :حٌث ٌتم فٌها الصفقة بمجرد استبلم
وتسلٌم األوراق المالٌة على الفور .واآلن توجد ثبلثة أنواع من تلك األسواق هً :السوق المنظم ( البورصات) ،والسوق ؼٌر
المنظم ،وفٌها تتم كافة التعامبلت التً تجرى خارج البورصة ،والسوق االحتكارٌة التً تحتكرها الحكومة br .ـ السوق
اآلجلة :وٌقصد بها السوق الذي ال ٌلتزم فٌها البابع بتسلٌم اإلسناد المبٌعة ،والمشترى ال ٌلتزم بدفع الثمن فورً ا br .وهذا
السوق األخٌر ؼٌر منظم وٌعمل من خبلل عدد من بٌوت السمسرة التجارٌة ،حٌث ٌتم تداول األوراق المالٌة قصٌرة األجل.
 brونظرً ا ألن سوق رأس المال تعتبر إحدى آلٌات تجمٌع المدخرات وتوظٌفها فى المشروعات االستثمارٌة المختلفة ،فمن
الممكن تعرٌفها بؤنها مكان محدد ٌتلقى فٌها البابعٌن والمشترٌن خبلل ساعات محددة ،وبصفة دورٌة للتعامل فى الصكوك
المالٌة متوسطة وطوٌلة األجل ،والتً ٌجب أن ٌتوافر فٌها شروط محددة بمقتضى القوانٌن واللوابح السارٌة.
ذكرنا أهمٌة الدراسة التارٌخٌة لعلم القانون ,وأن التحكٌم من النظم التى سبقت القضاء فى الظهور قبل وجود الدولة ,كما
ذكرنا أن الشعوب القدٌمة قد عرفت أٌضا فكرة الرجوع على أحكام التحكٌم.
وتكلمنا عن أهمٌة األخذ بالتعرٌؾ الموسع لحكم التحكٌم ,حتى تتحقق الرقابة الفعالة علٌه.
كما عالجنا مسؤلة الطبٌعة القانونٌة لحكم التحكٌم ,وقلنا أنه أقرب ما ٌكون إلى الطبٌعة القضابٌة.
وأشرنا إلى أنواع أحكام التحكٌم وهى :القطعٌة والوقتٌة واإلضافٌة واالتفاقٌة والؽٌابٌة والجزبٌة ,وختمنا الكبلم عن األخٌرة
ببعض األمثلة من واقع ملفات التحكٌم.
وتناولنا تفصٌبل موضوع حكم التحكٌم الوطنى واألجنبى والدولى ,وأهمٌة التفرقة بٌنهم ,وأكدنا أن لفظ حكم التحكٌم األجنبى
ؼٌر مرادؾ مطلقا للفظ حكم التحكٌم الدولى  ،وعالجنا مسؤلة متى نكون بصدد حكم تحكٌم دولى.
واستطردنا فى الكبلم عن آثار حكم التحكٌم ,من حٌث الحجٌة واستنفاد الوالٌة واالستثناءات الواردة علٌه ,وموقؾ القانون
اإلنجلٌزى الذى ال نجد له نظٌرا فى القوانٌن األخرى فى هذا المقام.
وأسهبنا فى الكبلم عن النظم القانونٌة الموسعة فى نطاق البطبلن ,مثل القانون المصرى واإلنجلٌزى والنظم القانونٌة المضٌقة
له ,مثل قانون اإلجراءات المدنٌة البلجٌكى والسوٌسرى ,والتى أخذت باالتجاه المضٌق ,رؼبة منها فى جذب التحكٌم إلى
أراضٌها ,وكان باعثها على ذلك -فٌما أعتقد -الناحٌة االقتصادٌة.
ولم أنس الحدٌث تفصٌبل عن موقؾ الفقه والقضاء المإٌد والمعارض لفكرة الرجوع على أحكام التحكٌم والحجج المختلفة
التى ٌستند إلٌها كل فرٌق.
وتطرقنا للكبلم عن القانون الواجب التطبٌق على صحة أو بطبلن حكم التحكٌم ,وقلنا أنه ٌخضع للقانون المصرى ,إذا جرى
التحكٌم فى مصر أو فى الخارج واتفق أطرافه على خضوعه للقانون المصرى ,أما أحكام التحكٌم األجنبٌة ,فمحرم على
القاضى المصرى النعى علٌها بالبطبلن.
وتكلمنا عن جواز تطبٌق فكرة اإلنعدام على أحكام التحكٌم  ،وقلنا أن دعوى البطبلن تستوعب الكثٌر من األسباب التى تصلح
ألن تندرج تحت دعوى اإلنعدام  ،وانتهٌنا إلى أن السبب الوحٌد الذى ٌعدم حكم التحكٌم هو تقدٌم أوراق أو مستندات مزورة
أو أختبلق وقابع ال أساس لها من الصحة تم بناء حكم التحكٌم علٌها .
وعرجنا أٌضا على موضوع المقصود باتفاق التحكٌم ,وقلنا أنه ٌشمل شرط التحكٌم ومشارطة التحكٌم ,وانتهٌنا إلى أن
القوانٌن الحدٌثة أصبحت ال تفرق بٌنهما فى المعاملة.
وأدلٌنا بدلونا فى مسؤلة القانون المطبق على اتفاق التحكٌم ,الذى ٌحدد صحته أو بطبلنه .واالتجاه الذى ٌجعل اتفاق التحكٌم
من قبٌل المسابل اإلجرابٌة ,لذا ٌقول بتطبٌق قانون مقر التحكٌم ,واالتجاه الذى ٌكرس اختٌار القانون المطبق على أفاق
التحكٌم على أساس ما اتجهت إلٌه إرادة األطراؾ .ولم ٌفتنا الكبلم عن مجال تطبٌق القانون الواجب التطبٌق على صحة أو
بطبلن اتفاق التحكٌم.
وعالجنا مسؤلة مدى امتداد اتفاق التحكٌم ,مثل تجاوز حدود الوكالة وعبلقة الشركة األم بالشركة الولٌدة...الخ.
وسلطنا الضوء على موضوع استقبلل شرط التحكٌم ,عن العقد الذى ٌتضمنه من حٌث الفسخ أو البطبلن ,سواء فى العبلقات
الوطنٌة أم فى العبلقات الخاصة الدولٌة .واألخٌرةٌ ,ؤخذ مفهوم االستقبلل فٌها فوق الفسخ والبطبلن إمكانٌة خضوع شرط
التحكٌم لقانون ٌختلؾ عن القانون الذى ٌخضع له العقد  ,فضبل عن عدم تؤثر شرط التحكٌم بؤٌة قٌود تشرٌعٌة وطنٌة قد تقؾ
حجر عثرة أمامه .وتكلمنا عن الموقؾ المإٌد والمعارض لفكرة استقبلل شرط التحكٌم وتطور القانون اإلنجلٌزى فى هذا
المقام .وموقؾ القضاء المصرى من هذه المسؤلة فى نطاق العبلقات الخاصة الدولٌة والتى وصل إلٌها بالعدٌد من الطرق قبل
صدور قانون التحكٌم الجدٌد .ولم ننس أن نبٌن وجه الفرق بٌن قانون التحكٌم اإلنجلٌزى والمصرى فى هذا المقام ,وقلنا أنهما
ٌتفقان فى نصهما على المبدأ صراحة ,وٌختلفان فى أن القانون األول قد نص صراحة على إمكانٌة اتفاق األطراؾ على عدم
استقبلل شرط التحكٌم.

 2007 .القاهرة  :أحمد سعٌد أحمد الشهرانى ،

عٌن
 2006 .شمس :

خالـد أحمـد حسن ،

ٌتناول الفصل االول :التطور التارٌخى لئلكراه البدنى فى القانون الرومانى  brالفصل الثانى :حبس المدٌن من أجل الدٌن فى
الفقه اإلسبلمى  brالفصل الثالث :اإلكراه البدنى فى التشرٌع الفرنسى  brالفصل الرابع :اإلكراه البدنى فى التشرٌع المصرى.
هناك اقتراحات :
ٌجب اعادة النظر فى التنظٌم التشرٌعى القابم الخاص بمسابل التنفٌذ واضافة االكراه البدنى الى جانب وسابل التنفٌذ 1-
االخرى لما ثبت اهذه الوسٌلة من فاعلٌة فى الحٌاة العملٌة فى مسابل االحوال الشخصٌة بحٌث ٌتضمن هذا التنظٌم االكراه
البدنى ضمن مسابل التنفٌذ احكاما عامة لشروط واجراءات وآثار التنفٌذ باالكراه البدنى ونظرا لحساسٌة هذا االجراء
االكراهى أو اذا شبنا بالحرٌة الفردٌة فمن الواجب ان ٌكون تطبٌقة مقٌدا بحد ادنى للمبالػ المراد التنفٌذ بها واقتراح من ثم ان
ٌرتبط هذا الحد االدنى بالنصاب االنتهابى للمحكمة الجزبٌة باعتباره ذلك الحد الذى دونه ٌكون المبلػ المقضى بها لٌس على
 .درجة كبٌرة من االهمٌة بحٌث تقٌد حرٌة فرد من اجله
تعدٌل النظام القانونى باالكراه البدنى فى المواد الجنابٌة بما ٌتفق وطبٌعة هذا االجراء كوسٌلة تنفٌذ اكراهٌة الؽرض منها2-
الضؽط على ارادة المدٌن للوفاء بما علٌه وٌقتضى النص صراحة على عدم جواز التنفٌذ باالكراه البدنى على المدٌن المعسر
وقصره من ثم على القادرٌن من المحكوم علٌهم وحذؾ النصوص المتضمنة براءة ذمة المدٌن من المبلػ المقضى به بقدر
ماقضاه من اٌام حبس بطرٌق االكراه البدنى الن فى ذلك عودة بااللتزام الى سٌرته االولى حٌن كان جسد المدٌن ضامنا
للوفاء بالتزاماته واعادة النظر فى مسالة قٌام المحكوم ضده بعمل لصالح الدولة بدال من التنفٌذ عله بطرٌق االكراه البدنى من
هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المبلحظ عمبل انه عادة ماٌسند الى المحكوم ضدهم اعمال التتفق مع امكاناتهم
 .وتخصصاتهم وباالحرى مراكزهم االدبٌة
كؤن ٌسند الى المحكوم ضده بؽرامة أو اى اداء مالى للدولة القٌام باعمال نظافة احد االقسام حقٌقة ان العمل بدال من االكراه
البدنى ٌكون بناء على طلب المحكوم ضده ولكن عجزه عن الوفاء وتجنبه للحبس قد ٌدفعه الى قبول ذلك .
الؽاء نص المادة  239عقوبات التى تجٌز حبس المدٌن من اجل دٌون النفقات لوجود نص مماثل فى قانون االحوال-
 .الشخصٌة وعلى النحو السابق عرضه  2000 .القاهرة  :مصطفى ابراهٌم عابد،

الشهرانً ،أحمد سعٌد أحمد .

عملٌـات األوراق المـــــالٌة العاجلة واآلجـلة /

3267 10587688

حســن ,خالـد أحمـد .

بطــبلن حكــم التحكٌــم :

3268 10587712

عابد ،مصطفى ابراهٌم.

االكراه البدنى :

3269 10587727

هدفت الدراسة إلى القاء الضوء على دور المحكم فى خصومة التحكٌم وحدود سلطاته  ،حٌث كان عسٌرا فى ظل قانون
المرافعات المصرى رقم  13لسنة  1968وبصدور قانون التحكٌم المصرى الجدٌد رقم  27لسنة  1994احدث تؽٌرا هاببل
فى مجال التحكٌم  ،الذى ساٌر االتجاهات الحدٌثة وعالجت الدراسة دور المحكم فعرضت للطبٌعة القضابٌة لمهته ،
والنظرٌات المختلفة التى قٌل بها فى هذا الصدد وأٌضا حجٌة حكم المحكم كؤثر لهذه الطبٌعة القضابٌة  ،واخٌرا سلطة المحكم
فى الفصل فى إختصاصه كؤثر لهذه الطبٌعة وتحدث عن شروط اختٌار المحكم وهى  :ضرورة توافر االهلٌة المدنٌة الكاملة
وتوافر الخبرة والكفاءة البلزمة ألداء المهمة  ،فضبل عن استقبلل المحكم فى مواجهة الخصوم وقد أجاز المشرع المصرى
تعٌٌن المحكم عن طرٌق القضاء على خبلؾ الوضع فى ظل النصوص الملؽاة كما تحدث عن اإللزامات التى تقع على عابق
المحكم منذ لحظة ترشٌحه وهى  :اإلفصاح عن عبلقاته بالخصوم أو موضوع النزاع  ،كما ٌلتزم بالحٌاد .
ومن أهم التوصٌات -:
تحدٌد المإهبلت المطلوب توافرها فى المحكم ومعاٌٌر اختبار بدقة ووضع تنظٌم تفصٌلى دقٌق لسلطات المحكم ونطاقها
واثارها وهو ما حرص علٌه المشرع المصرى .
وضع تنظٌم تفصٌلى ٌحدد بوضوح دور القضاء الوطنى فى الرقابة السابقة على اجراءات التحكٌم بهدؾ تدعٌم سٌر-
 .خصومة التحكٌم وضمان فاعلٌتها
اتاحة الفرصة للقضاء للمشاركة االٌجابٌة فى تدعٌم سٌر اجراءات التحكٌم وحل المشكبلت التى تعترض سٌرها أو تهددها-
 .بالفشل
عدم تبنى فكرة الحرٌة المطلقة للخصوم أو التعدٌل على حسن نٌة االطراؾ فى تسٌٌر اجراءات التحكٌم ومراعاة التوفٌق-
 .بٌن السرعة والعدالة
تقرٌر حضورٌة خصومة تنفٌذ الحكم تمكنٌا الثارة كافة االعتراضات القانونٌة وبصفة خاصة تلك التى التملك المحكمة ان-
 .تقضى بها من تلقاء نفسها
تنظٌم سبٌل الطعن باالستبناؾ على نحو ٌكفل سرعة البت فٌها تدعٌما لفاعلٌة التحكٌم وابقاء السرعة كاهم مزاٌاه وٌعد-
 .القانون الفرنسى رابدا فى هذا الصدد
 .تحدٌد قواعد احتساب اتعاب المحكمٌن على نحو منضبط ؼٌر مبالػ فٌه-
التوسع فى نشر احكام التحكٌم الوطبٌة واالجنبٌة مع تعلٌق الفقهاء والمتخصصٌن علٌها على نحو ٌتٌح استبعاد االحكام-
السٌبة وتكوٌن كٌان متسق من السوابق من خبلل بعض الدورٌات المتخصصة اسوة بما ٌجرى علٌه العمل فى العدٌد من
 .الدول
التركٌز على تدرٌس موضوع التحكٌم فى ضوء التطورات الحدٌثة وكما ٌعرفه المجتمع الٌوم لتعمٌق الفاهٌم الصحٌحة[ 1997 -
 .والمساهمة فى تكوٌن كوادر مدربة للعمل فى مجال التحكٌم
 ] .القاهرة  :هدى محمد مجدى عبدالرحمن ،
التبصرة الخاصة بالتعلٌق أو التلخٌص )aاتساقا مع الدور المنوط بمحكمه النقض كمحكمه قانون ولٌست درجه ثالثه من
درجات التقاضى تقررت قاعده حظر ابداء اسباب جدٌده امام محكمه النقض تلك القاعده التى عرض الباحث لها فى بحثه
سواء من حٌث مضمونها او من حٌث نطاقها وقد خلص الباحث الى بعض النتابج وهى - br 1 -:ان قاعده حظر ابداءاسباب
جدٌده امام محكمه النقض تتسم بالعمومٌه من حٌث نطاق سرٌانها فاالسباب الجدٌده التقبل امام محكمه النقض  -br 2ان
تحدٌد مدى اعتبار سبب ما جدٌدا امام محكمه النقض ٌتوقؾ على تحدٌد مدى اعتبار هذا السبب مطروحا على محكمه
الموضوع التى اصدرت الحكم المطعون فٌه لحظه اصدارها لهذا الحكم  - br 3انه لٌس كل ماٌبدى فى اول مره امام
محكمه النقض ٌعتبر سببا جدٌدا ؼٌر مقبول امام هذه المحكمه فبل ٌكون كذلك االسباب التى كانت مطروحه بطبٌعتها امام
 2003 .القاهره  :فكرى عبد الحمٌد ابو صٌام ،
محكمه الموضوع كاالسباب القانونٌه البحته واالسباب المتعلقه بالنظام العام.
تتمثل أهمٌة هذه الدراسة فً النواحً اآلتٌة  :أ -تحدٌد المسبولٌة عن التعوٌض عن أضرار النقل الجوي الدولً وفق اتفاقٌتً
وارسو  1929ومونتلاير  br .1999ب -تحاول الدراسة المساهمة فً سد النقص فً الدراسات الخاصة بهذا الموضوع
وخاصة فً ظل ندرة المراجع العربٌة فً هذا المجال br .أهداؾ الدراسة  br :تهدؾ هذه الدراسة الستعراض النقل الجوي
الدولً من حٌث المفهوم القانونً والتنظٌم الدولً لعقد النقل الجوي الدولً  ،وأٌضًا تحدٌد النقل الجوي الخاضع التفاقٌة
وارسو 1929وتعدٌبلتها واتفاقٌة مونتلاير , 1999وآثار عقد النقل الجوي الدولً ووثابقه ودورها فً مجال اإلثبات
وااللتزامات الناتجة عن النقل الجوي بالنسبة لؤلشخاص أو البضابع وذلك كؤثر من آثار عقد النقل الجوي الدولً  .وأٌضًا
تحدٌد مسبولٌة الناقل الجوي الدولً ,ودفع هذه المسبولٌة  ،وأحكام التعوٌض ودعوى المسبولٌة  ،وذلك للخروج بعدة نتابج
وتوصٌات br .منهج الدراسة  br :لقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفً التحلٌلً  ،الذي ٌقوم على جمع القضاٌا
واألحكام التً صدرت بصددها  ،وذلك لتحدٌد كٌفٌة تحدٌد مسبولٌة الناقل الجوي الدولً br .خطة الدراسة ٌ br :بدأ البحث
بباب تمهٌدي تطرقت فٌه إلى تطور القواعد التً تحكم مسبولٌة الناقل الجوي على الصعٌد الدولً  ,وهً دراسة ٌراها
الباحث ضرورٌة حتى ٌتم فهم القواعد التً كانت تحكم مسبولٌة الناقل الجوي قبل اتفاقٌة وارسو  ,والتطور التارٌخً
التفاقٌات النقل الجوي بدءاً من اتفاقٌة وارسو  ,مرورا بالبروتوكوالت المعدلة لها وحتى توقٌع اتفاقٌة مونتلاير  , 1999وقد
قسمت هذا الباب إلى فصلٌن  ,تعرضت فً الفصل األول منه لتنظٌم النقل الجوي الدولً قبل اتفاقٌة وارسو  1929و
التطور التارٌخً التفاقٌة وارسو  1929والبروتوكوالت المعدلة لها  ,وفً الفصل الثانً التحضٌر واإلعداد التفاقٌة مونتلاير
 1999واالنتقال من نظام المسبولٌة وفقا التفاقٌة وارسو إلى نظام المسبولٌة وفقا ً التفاقٌة مونتلاير . 1999
لَقَدْ َت َن َاو ْل َنا فًِ ت ِْلكَ ال ِّدرَ ا َس ِة َظاهِرَ ًة مِنْ أَ َه ّم َوأَ ْخ َطرْ َّ
الظ َواه ِِر االقتِصَا ِد ٌَّ ِة المإثرة عَ لَى َع َملِ ٌَّ ِة ال ُم َنا َف َس ِة أال َوهًَِ َظاهِرَ ةُ
َ
ار‖َ ,فمِنَ المَعْ رُوؾِ أ َّن ُه فًِ ظِ ِّل ال َّت َطوُّ ِر االقتِصَادِي الهَاب ِِل الَّذِي حَ َ
ٌر
دَث فًِ
العالم فً ِ
اآلو َن ِة األخٌِرَ ِة ؛ َنتٌِجَ ًة تَحْ ِر ِ
‖االحْ ِت َك ِ
ِ
ال ِّتجَارَ ِة َوإِ َزال ِة الحَ َوا ِج ِز الجُمْ ُر ِك ٌَّ ِة عَن الد َِّو ِل الم َُو ِّقعَ ِة عَ لَى ا ِّت َفا ِق ٌَّ ِة الجَات أَصْ بَحَ ْ
ت ك ُّل الد َِّو ِل َت َتسَارَ ٌع مِن أَجْ ِل َتؤكٌِ ِد سَ ٌْ َطرَ ِتهَا
ُ
َ
َ
ب الد ََّو ِل األ ْخرَ ى ؛ َوه َُو مَا َن َتجَ عَ ْن ُه
ك عَ لَى حِسَا ِ
ٌج لِصَادِرَ ا ِتهَا َو ُم ْن َتجَ ا ِتهَا ,حَ َّتى لَ ْو َكانَ ذلِ َ
االقتِصَا ِد ٌَّ ِة وال ِّسٌَاسِ ٌَّ ِة مِنْ أجْ ِل ال َّترْ ِو ِ
ٌق َش ِر َكا ِتهَا الد َْولِ ٌَّ ِة ال َّن َشاطِ مِن أَجْ ِل َتؤكٌِ ِد وضعها ال ُم َسٌْطِ ر محلٌا ً
ٌِر مِنَ الد َِّو ِل لِعَ َملٌَِّا ِ
ار عَنْ َط ِر ِ
ت االحْ ِت َك ِ
اسْ ت ِْخدَ ِام ال َكث ِ
ت كذلك ال َكثٌِر مِنَ َّ
والخصْ َخصَ ُة َو ُحقُ ُ
َ
وق الم ِْل ِك ٌَّ ِة ال ِف ْك ِر ٌَ ِة
الظ َواه ِِر األ ُ ْخرَ ى المُرْ َت ِب َط ِة ِب َه ِذ ِه العَ َم ِل ٌَّ ِة كاإلؼراق
وعَالَ ِم ٌَّا ً ,واسْ ُت ْخ ِد َم ِ
ِ
ص َناعِ ٌَّ ِة  ,لِ َذلِكَ فِإ َّن َنا آ َثرْ َنا َتنَاوُ ِل ت ِْلكَ َّ
َوال ِّ
ُول إلَ ٌْ ِه
َان مَا ِهٌَة المَر َك ِز المُسَ ٌْطِ ِر َو َك ٌْ ِف ٌَّ ِة الوُ ص ِ
ٌق َبٌ ِ
ُّق عَن َط ِر ِ
الظاهِرَ ِة بشا مِنَ ال َّت َعم ِ
اق مِنْ َظاهِرَ ِة االحْ ِت َكار .
َان م َْوقِؾَ ال َّت ْش ِرٌعَا ِ
ت العَالَ ِم ٌَّ ِة َوالمَحَ لِّ ٌَ ِة مِن أَجْ ِل ال ِح َفاظِ عَ لَى عَ َملِ ٌَّ ِة ال ُم َنا َفسَ ِة َو ِحمَا ٌَ ِة األسْ َو ِ
َو َبٌ ِ
قام الباحث بتناول تلك الظاهرة من الناحٌة القانونٌة فبعد تمهٌد مفصل عن ظاهرة االحتكار استعرضا فٌه فلسفة عملٌة
المنافسة من كونها حق لكل فرد ٌمارسه على النحو الذى ٌختاره وٌرٌده اإل أنه فى ذلك الوقت لٌس حقا مطلقا بل له ضوابط
وقٌود منظمة فالتشرٌع الذى ٌمنح هذا الحق هو فى ذاته الذى ٌقٌده .بناءا على ذلك قمنا بتعرٌؾ هٌكل السوق مع بٌان
درجاته من المنافسة وذلك من أجل الوصول الى تعرٌؾ االحتكار آخذٌن فى االعتبار صعوبة وضع تعرٌؾ جامع مانع
لبلحتكار ومسترشدٌن فى ذلك بالنموذج األمرٌكى باعتباره أولى التشرٌعات التى نظمت عملٌة االحتكار.
تناول البحث الحدٌث عن الدور التارٌخى الذى لعبه االعتماد بالقبول منذ نشؤته حتى اآلن ،وأوضح كٌفٌة ظهوره وتوصل
التجارة إلى فعالٌته األكٌدة ،مما أدى إلى تكاثر أسواقه وازدهارها ونشوء مإسسات متخصصة فى منحه وتٌسٌر تموٌله ،ثم
تحدث عن طبٌعة وخصابص االعتماد بالقبول ،وعرض لدراسة عملٌة منح االعتماد بالقبول ،حٌث تم معالجة النقط التالٌة:
تؤسس عملٌة القبول المصرفى على عقد فتح االعتماد ،لمن ٌمنح االعتماد بالقبول ،مخاطر العملٌة بالنسبة إلى البنك القابل
وطرق مواجهتها .ثم استعرض اآلثار التى تترتب على عملٌة االعتماد بالقبول سواء ما تعلق منها بااللتزامات التى ترتبها
هذه العملٌة على عاتق البنك القابل ،أو بااللتزامات التى ٌتحمل بها العمٌل الساحب ،كما استعرض الدور الذى ٌقوم به
االعتماد بالقبول على الصعٌدٌن االقتصادى والمالى ،وتحدث عن االعتماد المصرفى بالضمان ،وعرض للكفالة المصرفٌة
ومجاالت استخدامها .تناول أٌضا تعرٌؾ خطابات الضمان المصرفٌة والدور الذى تقوم به فى الوقت الحاضر ،وأوضح
الفرق بٌن الكفالة المصرفٌة وخطابات الضمان ،كما عرض لمسؤلة رجوع البنك الضامن بعد الوفاء ،ذلك الرجوع الذى
ٌشكل ضمانا قوٌا ٌستند إلٌه الكفٌل فى الكفالة المدنٌة.

 2006 .القاهرة  :أحمد إبراهٌم الشٌخ ،

عبدالرحمن ،هدى محمد
مجدى .

دور المحكم فى خصومة التحكٌم وحدود سلطاته/

أبو صٌام ،فكرى عبد الحمٌد  .األسباب الجدٌده فى النقض المدنى :

الشٌخ,أحمد إبراهٌم.

المسبولٌة عن تعوٌض أضرار النقل الجوي الدولً وفقا التفاقٌتً
وارسو  1929ومونتلاير/ 1999

3270 10587737

3271 10587743

3272 10587747

 2008 .القاهرة  :عمر محمد حماد ،

حماد ،عمر محمد .

االحتكار والمنافسة ؼٌر المشروعة :

3273 10587752

 1987 .القاهرة  :بضرانى نجاه ،

نجاة ،بضرانى.

االبتمان المصرفى بطرٌق التوقٌع :

3274 10587757

تناولت الرسالة صور ممارسة المهن الحرة التى تخضع لنظام تشرٌعى أو البحى وذلك سواء فى إطار الشركات المهنٌة
أعماال للقانون الفرنسى الصادر فى 29نوفمبر  1966بشؤن الشركات المهنٌة أو فى إطار الشركات التجارٌة تطبٌقا للقانون
الفرنسى الصادر فى  31دٌسمبر  1990والمعدل فى  2001بشؤن ممارسة المهن الحرة التى تخضع لنظام تشرٌعى أو
البحى فى شكل الشركات ذات المسبولٌة المحدودة أو شركات المساهمة أو شركات المساهمة المبسطة أو شركات التوصٌة
باألسهم وأعماال للمرسوم بقانون رقم 52لسنة  1999الذى أدخل فى قانون الشركات الكوٌتى الشراكة المهنٌة لسد النقص
 2008 .القاهرة ٌ :وسؾ مطلق محمد المطوطح،
فى أحكام القانون المدنى الذى أؼفل تنظٌم الشركات المدنٌة.
تحدث الباحث فى رسالته عن قٌام التزام البنك بدفع قٌمة الشٌك وقسم التزام البنك الى ثبلثه اقسام ففى القسم االول تحدث عن
مسبولٌة البنك عند الوفاء بالشٌك  ،وفٌه ثبلثه عناصر فاالول قرٌنة صحة الوفاء والثانى نطاق مسبولٌة البنك عن الوفاء
بالشٌك المزور اما الثالث المشكلة فى القانون المقارن وتكلم فى القسم الثانى عن االساس القانونى لمسبولٌة البنك  ،وفٌة
عنصران االول خطؤ البنك اساس المسبولٌة والثاتى الخطر المهنى اساس المسبولٌة وشرح فى القسم الثالث وسابل الحماٌة
ضد تزوٌر الشٌك  ،وفٌه عنصران االول الحماٌة المصرفٌة والثانى الحماٌة الجنابٌة .
أهم التوصٌات -:
ٌجب على البنوك أن تمتنع عن تسلٌم نماذج الشٌكات إال اذا كان الطالب ٌملك حسابا لدٌها .
ٌجب على البنوك أن تستخدم ورقا خاصا فى طبع نماذج الشٌكات التى توزعها بمعرفتها بحٌث ٌكون من الصعب التبلعب2-
 .فٌها بالتزوٌر
ضرورة التوسع فى استخدام الشٌكات المسطرة فى التعامل بدال من الشٌكات العادٌة وذلك ٌجعلها الزامٌة فى بعض3-
 .الحاالت
ٌ .مكن استعمال التسطٌر بطرٌق التثقٌب من اجل التؽلب على امكانٌة ازالة التسطٌر بالمحو او الكشط4-
ٌ .جب ان ٌتم تحدٌد الشروط البلزمة لفتح الحساب فى البنك بطرقة واضحة ومحددة5-
ٌجب جعل الشٌك المسطر ؼٌر قابل للتداول بطرٌق التظهٌر للتؽلب على امكانٌة تظهٌره للؽٌر حسن النٌه الذى ٌتقدم به6-
 .للحصول على قٌمته أو ان ٌصبح البنك مسبوال
ٌجب تنظٌم العملٌات المصرفٌة التى تضطلع بها البنوك بما ٌسمح بتمٌز عملٌة تسلٌم الشٌك لتحصٌل قٌمته من ؼٌرها من7-
 .العملٌات المصرفٌة االخرى كالتسلٌم للخصم  1991 .اسٌوط  :حماده مصطفى عزب ،
حظى السبك اهتمام بالػ من النصٌة ،فهو معبار النصٌة االول ،حٌث ٌركز علماء اللؽة النصٌون على ان النسٌج هو االصل
االشتقاقى للنص ،وان ادراك النص ٌجب ان ٌتم فى نصٌتة ،وذلك من خبلل العبلقات التى تحكم بنٌته اللؽوٌه ،فهذة العبلقات
محمد زكى مصطفى محمد،
 2009قنا :
تتشباك وتتكامل فٌما بٌنها لتجمع خٌوط النص واحكام نسجه.
ٌعتبر عبد الحلٌم حلمى المصرى من شعراء القرن العشرٌن المٌبلدى ،وقد شهد العدٌد من الوقابع التارٌخٌه داخلٌا وخارجٌا،
مما كان له عظٌم االثر فى تشكٌل تجربته الشعرٌه ،وثمة عوامل عدٌدة جعلتنى اقدم على اختٌار شعر المصرى مجاال
لدراستى اذكر منها اوال :ان عبد لم ٌكن شاعر وحسب ،بل مإرخا بارعا .ثانٌا :ان بعض المثقفٌن والمتعلمٌن ال ٌدركون
شٌبا عن شعره .ثالثا :عاصر المصرى كبار الشعراء انذاك ،امثال احمد شوقى ،والبارودى ،وحافظ ابراهٌم.
اصبحت قضٌة الطفوله فى مصر قضٌة قومٌة وحضارٌة تتصل مباشرة بمستقبل المجتمع المصرى ،وبخطة بنابه وتطوره
على اسس علمٌه .كما ٌنص علٌها دستور جمهورٌه مصر العربٌه مادة العاشره على ‖ان تكلؾ الدوله حماٌه االمومه
والطفوله ،وان ترعى النشى والشباب وتوجه لهم الطرق المناسبه لتمنة ملكامتهم.
ٌهدؾ الباحث للوقوؾ على طبٌعه الجرٌمه االرهابٌه و المنظمه ومحاوله اٌجاد العبلقه بٌنهما خاصه اذا ما اخذ فى االعتبار
ان الجرٌمه االرهابٌه تشكل تهدٌدا لحقوق وحرٌات االنسان الفردٌه وتسعى الى االطاحه بالحكومات وقلب نظام الحكم فضبل
عن االضرار االجتماعٌه واالقتصادٌه

الشركة المهنٌة ذات الشكل التجارى وأثر اإلفبلس علٌها فى القانون
المطوطحٌ ،وسؾ مطلق محمد .الفرنسى والقانون الكوٌتى :

3275 10587763

عزب ،حماده مصطفى .

مسبولٌه البنك عن الوفاء بالشٌك المزور /

3276 10587768

محمد ،محمد زكى مصطفى.

السبك فى المعلقات السبع :

3277 10589837

 2009 .قنا :

مسعود صبرى نوبى نصر.

نصر ،مسعود صبرى نوبى.

شعر عبد الحلٌم المصرى :

3278 10590134

 2009 .قنا :

حنان عبد الوهاب عبد الحمٌد محمد،

محمد ،حنان عبد الوهاب عبد
الحمٌد.

انعكاسات الخطاب الصحفى بمجبلت االطفال على تشكٌل البنٌه
المعرفٌه :

3279 10591655

وقد بٌن الباحث الدور الذى ٌلعبه االعبلم فى مواجهه االرهاب المنظم وهل هو مصدر للمعلومات او مشاركه اٌجابٌه كما
رصد الباحث مجموعه من الوسابل التى ٌفترض انها حددت دور االعبلم فى تهٌبه الجماهٌر للمساهمه فى المواجهه وتحدبد
الثؽرات الموجوده التى تعوق المواجهه ووضع تصور للشكل النموذجى لبلوره اراده سٌاسٌه دولٌه مثمره
ومن أهم التوصٌات -:
على المستوى الوطنى ٌوصى بالؽاء العبارات المطاطة والمرنة التى تضمنها نص المادة  86من قانون العقوبات فهذ1-
 .االمر ٌتعارض مع نص المادة  66من الدستور التى تقرر مبدا الشرعٌة فبلجرٌمة والعقوبة االبناء على قانون
النظر نحو الؽاء نص  88مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على ان الٌجوز تطبٌق احكام المادة  17من هذا القانون-
 .عندالحكم باالدانة
ٌجب ان ٌتم تعدٌل نص المادة  88مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على ان ٌجوز فى االحوال المنصوص علٌها فى-
هذا القسم فضبل عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم بتدبٌر او اكثر من حظر االقامة فى مكان معٌن وااللتزام باالقامة فى مكان
 .معٌن
ٌجب ان تتضمن نصوص قانون مكافحة االرهاب المزمع اصداره اعطاء سلطات الضبط نطاقا اوسع بشان مراقبة-
 .االتصاالت التلٌفونٌة وتفتٌش المساكن لؽٌر المتهمٌن
ضرورة تبنى رإى جدٌدة اكثر شمولٌة تتجاوز النظرة االمنٌة الضٌقة الى رإٌة متكاملة فبلٌجب ان تكتفى بالحلول االمنٌة-
القاهره[
احمد ابراهٌم مصطفى سلٌمان ،
 .فى قضاٌا شابكة وحساسة الٌمكن ان ٌحسمها االمن وحده ] : 2006 .
ٌعد هذا البحث من الموضوعات الهامه والحٌوٌه فى مجال العمل االمن نظرا لطبٌعه الدور الهام الذى تقوم به الشرطه
للمحافظه على االمن والنظام العام وحماٌه الحقوق والحرٌات وما القى علٌها من اعباء فى االونه االخٌره لما ٌشهده العالم من
تطورات ومتؽٌرات عالمٌه فى كافه المجاالت وقد جاءت الدراسات السابقه وقد ناقشت ظاهره العولمه ومن اهم نتابجها انها
اظهرت االثار المختلفه االقتصادٌه والسٌاسٌه واالجتماعٌه والثقافٌه السلبٌه منها واالٌجابٌه ولم تتناول الدراسات بعمق الناحٌه
االمنٌه وان كان هناك بعض الدراسات قد تناولت التعاون االمنى وكذلك المنظمه الدولٌه للشرطه الجنابٌهوذلك ساعد الباحث
على التركٌز فى االثار االمنٌه لظاهره العولمه.
ومن أهم النتابج-:
ان استؽبلل التقدم العلمى والتقنى وتقدم وسابل االتصال والتكنولوجٌا الحدٌثة بصفة عامة والتى أوجدتها العولمة من جانب
بعض االفراد من االسباب التى ساعدت عصابات وجماعات االجرام المنظم على تنفٌذ مآربها االجرامٌة عبر الحدود الوطنٌة
وتعتبر وزارة الداخلٌة من اهم قطاعات الخدمات فى الدولة حٌث تنفرد اوجه انشطتها فى مختلؾ المٌادٌن سواء كانت
السٌاسٌة او االجتماعٌة او االقتصادٌة عبلوة على مهامها االمنٌة .
ومن أهم التوصٌات :
العمل على اجراء تعدٌبلت فى القانون الجنابى المصرى1-
 .ضرورة تفعٌل التخطٌط االمنى عن طرٌق االهتمام بابعاده المختلفة2-
العمل على زٌادة الخبرات الفنٌة والمعارؾ العلمٌة لرجال االمن وذلمك باحبلل المنهج العلمى كاسلوب للعمل بدال من3-
 .االسالٌب التقلٌدٌة عن طرٌق التزود بالعلم وااللتزام بالمنهج العلمى فى الفكر والبحث والممارسة
 .العمل على تعظٌم قدرة مراكز البحوث والدراسات الشرطٌة حتى تعمل بصورة دابمة على تحقٌق اهدافها بفاعلٌة4-
ضرورة العمل على تبادل التقنٌات الحدٌثة فى المجاالت االمنٌة من خبلل التعاون االمنى العربى والدولى ومتابعة5-
 .ماٌستجد من تطور
 .العمل على نشر التوعٌة باهمٌة التقنٌات التدرٌبٌة االمنٌة الحدٌثة]: 2008 . 6-القاهره[ أحمد سامح محمد بدٌع ،

سلٌمان ،احمد ابراهٌم مصطفى
.

العبلقه بٌن االرهاب والجرٌمه المنظمه وسبل المواجهه /

3280 10592871

بدٌع ،احمد سامح محمد .

العولمه وأثرها على التخطٌط االمنى :

3281 10593068

لقد تناول الباحث فى هذه الرسالة الحق فى الترجمة فقد بدأ رسالته بفصل تمهٌدى عبارة عن مدخل للبحث اشتمل على ماهٌة
الحق فى الترجمة ومفهوم الترجمة وأهمٌتها وأنواعها فماهٌة الحق فى الترجمة هو عبارة عن استبثار شخص بشا ما
استبثاراً ٌحمٌة القانون وهذا التعرٌؾ ماخوذ من نظرٌة الفقٌة البلجٌكى جان دابان وكانت الرسالة بعد ذلك عبارة عن بابٌن
واشتمل الباب األول على سبع فصول فكان الباب األول ٌتحدث عن اإلطار القانونى والشرعى لحق الترجمة فكان الفصل
األول ٌتحدث عن التطور التارٌخى للترجمة والفصل الثانى تناول األسس التى تقوم علٌها الترجمة واشتمل الفصل الثالث
على طبٌعة الحق فى الترجمة أما الفصل الرابع فكان عن القٌود الواردة على حق الترجمة ‖نظام التراخٌص اإلجبارٌة‖
وكانت االستثناءات الواردة على حق الترجمة من حق الفصل الخامس وتناول الفصل السادس الحقوق األدبٌة والمالٌة لحق
الترجمة وأخٌراً تناول الفصل السابع الحماٌة القانونٌة والشرعٌة لحق الترجمة
أما الباب الثانى فكان ٌتحدث عن اإلطار العقدى فى الفقهٌن القانونى واإلسبلمى وكان ٌشتمل على خمسة فصول تناول
الفصل األول مفهوم عقد الترجمة والفصل الثانى إبرام عقد الترجمة وتناول الفصل الثالث آثار عقد الترجمة أما الفصل الرابع
فتناول انتهاك عقد الترجمة وأخٌراً انتهى الباب الثانى بالفصل الخامس الذى تناول انتهاء عقد الترجمة وانتهت الرسالة ببعض
النتابج والتوصٌات .

بنى
 2009 .سوٌؾ :

قسم الباحث الرسالة الى فصل تمهٌدى  :عن التعرٌؾ بالخٌارات وبٌان مشروعٌتها واقسامها  ،وثبلثة ابواب  :االول  :خٌار
الشرط حقٌقة الشرط ومشروعٌتة وصاحبة ،شروط خٌار الشرط واثارة  ،مسقطات خٌار الشرط ،الثانى  :خٌار النقد حقٌقة
خٌار النقد  ،صاحب خٌار النقد  ،اثار خٌار النقد  ،الثالث  :خٌار التعٌٌن حقٌقتة  ،صاحب خٌار التعٌٌن  ،اثار خٌار التعٌٌن
وقد تبٌن من خبلل هذا البحث ان هناك اختبلفا ً بٌن الفقهاء حول مشروعٌة بعض الخٌارات الشرطٌة حٌث ظهر ان األحناؾ
قد أجازوا الخٌارات الشرطٌة جمٌعها وأجاز المالكٌة والزٌدٌة واإلباضٌة خٌارى الشرط والتعٌٌن وأجاز الحنابلة واإلمامٌة
خٌارى الشرط والنقد ولم ٌجز الشافعٌة من الخٌارات الشرطٌة سوى خٌار الشرط أما الظاهرٌة فقد منعوا الخٌارات الشرطٌة
جمٌعها اى منعوا الخٌارات التى ٌتم االتفاق علٌها من قبل الطرفٌن ومع ذلك أجازوا الخٌار للمشترى إذا قال عند التباٌع ال
خبلبة .
واهم توصٌات الرسالة  :1تعدٌل النصوص الدستورٌة المتعلقة بمجلس الشعب وكل ربٌس الجمهورٌة والحكومة والتى
ٌضمها كل ممن الفصل االول والثالث من الباب الخامس من الدستور لكى ٌستبدله بها العبلقة جدٌدة بٌن ربٌس الدولة
والحكومة من جهة وبٌن البرلمان او مجلس الشعب والشورى حسب ظروؾ كل حالة على حدة .
ادماج الفصل االول من الباب السابع من الدستور الخاص بمجلس الشورى والذى ٌم المواد  194الى  205مع الفل 2:
الثانى من الباب الرابع والخاص بمجلس الشعب والذى ٌضم المواد  86الى  136فى فصل واحد تحت عنوان السلطة
 .التشرٌعٌة او البرلمان
الؽاء قٌام ربٌس الدولة بتعٌٌن ثلث اعضاء مجلس الشورى حٌث انها نسبٌة كبٌرة تعجز عن القٌام بدوره التشرٌعى حٌث 3:
ان ؼالبٌة اعضاء المجالس من الحزب الوطنى المنتخب والمعٌن ومن ثم الموالة لرؼبات الحزب الحاكم دون النظر الى
 ,.التشرٌع االفضل
ٌ .جب االقتصار على اسلوب االنتخاب دون التعٌٌن فى اختٌار اعضاء المجلس خاصة بعد التعدٌل 3:
ان تقصر عضوٌة مجلس الشورى على فبات منتقاة تتوافر فٌها خبرا فنٌة وتخصصات وظٌفة تضمن الرابه نضجا وعمقا 4:
جامعة
 .اكثر بحٌث
 2008 .اسٌوط :
أصبحت قضٌه حقوق االنسان من ألهم القضاٌا المطروحه على المستوٌات الدولٌه االقلٌمٌه والوطنٌه وتعاظم االهتمام بها فى
االونه االخٌره من قبل المجتمع الدولى بؤسره وٌعد هذا االتجاه بمثابه رد فعل تلقابى للعصور السانقه التى اهدرت فٌها حقوق
االنسان وبناء على ذلك فان الدراسه تهدؾ الى تقٌٌم دور مجلس الدوله المصرى فى ارساء دعابم حقوق االنسان فى مصر
وتهدؾ اٌضا الى اثبات العدٌد من النتابج وهى

سٌد عبدهللا محمد خلٌل ،

الخضر عبد هللا سالم حنشل ،

خلٌل ،سٌد عبد اللة محمد .

حنشل ،الخضر عبدهللا سالم .

الحق فى الترجمة :

احكام الخٌارات الثابتة بالشرط فى الشرٌعة االسبلمٌة :

وجود هٌمنه من السلطه التنفٌذٌه على السلطتٌن التشرٌعٌه والقضابٌهوقٌام الدستور المصرى الصادر عام  1971بالتوسع فى
منح االختصاصات لربٌس الجمهورٌه كما ان هناك وجود هٌمنه من السلطه التنفٌذٌه على السلطه القضابٌه ٌتمثل فى رباسه
ربٌس الجمهورٌه للمجلس الذى ٌضم رإساء الهٌبات القضابٌه وهناك افراط فى القٌود القانونٌه الوارده على الحقوق العامه .
وكانت محكمة القضاء االدارى فضل السبقفى الكشؾ عن عدم دستورٌة المواد 8الى  11من القانون رقم  97لسنة 1959
واللتان تمنحان لوزٌر الداخلٌة وضع مجلس الدولة المصرى مبدأٌن هامٌن ٌهدفان الى حماٌة ذوى االحتٌاجات الخاصة
وبالتحدٌد المصابٌن بؤمراض عقلٌة االول مشروعٌة قرار االٌداع فى مستشفى االمراض العقلٌة مدام مستند الى تقرٌر طبى
فنى الثانى استقرار حالة المحجوزة فى مستشفى االمراض العقلٌة ٌجعل قرار الحجز قابما على ؼٌر سبب .
ارسى مجلس الدولة مبدأ ٌهدؾ الى حماٌة حرٌة النشاط االقتصادٌة وهو عدم جواز الخطر المطلق للنشاط االقتصادٌة ولو
[ 2008
تعارض مع احكام الشرٌعة االسبلمٌة اال انه اتخذ موق متباٌنه من هذا المبدأ .
 ] .اسٌوط :
المفاهٌم الربٌسٌة للبحث ،ثم مدى عبلقتة بؽٌره من الحقوق االخرى  ،ثم بٌان مدى التطور التارٌخى لهذا الحق من الحقوق
االخرى.وفى نهاٌة العمل فد تبٌن لنا بعض النتابج والتوصٌات  :1ان حق االنسان فى الحٌاة هو اسمى الحقوق واصلها جمٌعا
ولواله ما تمتع االنسان بالحقوق والحرٌات االخرى .
االصل انه ال ٌجوز المساس او اتهاك حق االنسان فى لحٌاة فى االسبلم ٌنظر الٌه على انه حق شخص ترتبط به نشاط 2:
الفرد وحق االجتماعى ٌتعلق به بقاء المجتمع وهو شرط الزم لقٌام قوق االنسان الحقوق االخرى ولذا شرعت علٌها ما
ٌحفظه ولعل القانون الدولى وٌحاول الوصول الى ذلك المفهوم
ان الجهود التى ٌبذلها المجتمع الدولى ومن ثم وسابل التى ٌسنها لتؤكٌد وجود وحماٌة الحق فى الحٌاةى وؼالبا ما ٌعتورها 3:
 .النقض وهو االلزام لعدمتوافر اسبابه فبلل زالت الدول تتمتع بسٌادتها كاملة وترفض التنازل عنها
تبٌن ان منظمة الصحة العالمٌة ال تقوم بدورها كامبل فى مجال حماٌة صحة االنسان وحٌاته وذلك بكافحة االوببة التى 4:
تفتك بحٌاة مبلٌٌن وذلك لقلة ماردها المالٌة والتى تحصل علٌها الدول االعضاء المتمع الدولى وعدم مشاركة الدول الكبرى
 .بالدعم المالى المبلبم لهذا الؽرض
حق االنسان فى الحٌاة لٌس مطلقا فهناك الضرورة والمصلحة العامة التى تبٌح اهدار هذا الحق كممارسة حق الدفاع 5:
بنى
 .الشرعى وحالة الضرورة او تنفٌذ القصاص
 2008 .سوٌؾ :

محمود احمد حلمى محمد ،

محمد ،محمود احمد حلمى .

عبد الواحد طة بخٌت عطااللة،

عطااللة،عبد الواحد طة بخٌت  .حق االنسان فى الحٌاة فى القانون الدولى :

تكمن اهمٌة البخث فى البدابل الصناعٌة الطبٌةفى ما ٌلى -1االتجاه العام نحو البحث فى التخصصات الدقٌقة فى شتى
المجاالت فبعدما كان االهتمام بالطب بشكل عام اتجه الطب اآلن نحو تقسٌم الى فروع عدٌدة وافراد ابحاث متخصصة فى
كل فرع وفى القانون على سبٌل المثال نجد ابحاثا قد افردت لبحث مسبولٌة االطباء والتزماتهم واخرى  -2إٌجاد آلٌة منتظمة
تضع ضوابط وقٌودا على استخدام هذه الوسٌلةالعبلجٌة  -br 3الوصول الى التقوٌم الحسن الذى فطر هللا االنسان علٌه
والذى ٌحرص االنسان ذاته الى اكتمال بنٌته الجسدٌة -4عدم امكانٌة وجود وسٌلة بدٌلة عن استخدام البدابل الصناعٌة الطب
فى بعض الحاالت -5اآلثار الجانبٌة التى تنجم عن بعض الوسابل العبلجٌة مثل حاالت الرفض  -6ما وصل الٌه التطور
الصناعى الطبى فى هذا المجال وحسمه لكثٌر من المشكبلت التى ٌعانى منها اإلنسان سواء مادٌا أو نفسٌا ٌجعل أهمٌة البدابل
الصناعٌة الطبٌة متزاٌدة ومتنامٌة  -7.انخفاض معدالت خطورة مثل هذه الجراحات لسهولة تركٌب ونزع معظمها دون
أضرار تذكر  .إن كانت البدابل الصناعٌة الطبٌة تحظى برصٌد وافر من االصوات المإٌدة لها وإن لم ٌزل التطور الطبى
ٌخطو بشؤنها عمبلقا وأن كانت البدابل الصناعٌة الطبٌة قد أوجدت حلوال كثٌرة لمشكبلت كانت معجزة .

الهٌثم عمر سلٌم ،

 2006 .أسٌوط :

سلٌم ،الهٌثم عمر .

مدى مساهمة مجلس الدوله فى ارساء دعابم حقوق االنسان فى
مصر/

المسبولٌة المدنٌة عن أضرار البدابل الصناعٌة الطبٌة /

3282 10594352

3283 10594361

3284 10594377

3285 10594380

3286 10594381

بعد ان عانت البشرٌه من وٌبلت الحروب وما صاحبها من دمار جراء الحرب بٌن العالمٌتٌن االولى والثانٌه كان هذا هو
الداعى االساسى لقٌام عصبه االمم ومن بعدها االمم المتحده وكانت الدعامه االولى من دعابم وركابز االمم المتحده حفظ
السبلم واالمن الدولٌٌن ونظرا لتجاوز موضوعات قانون البحار لحدود الدول والذى من شؤنه ان ٌإدى الى تنازع الدول فٌما
بٌنها وبصفه خاصه قاع البحار والمحٌطات خارج حدود الوالٌه االقلٌمٌه للدول التى التخضع لسٌاده دوله بعٌنها من الدول
مما رأت معه االمم المتحده ان المجال الطبٌعى لتنظٌم هذا الموضوع هو االمم المتحده ذاتها ضمن هدفها االساسى الذى
انشبت من اجله وهو حفظ السلم واالمن الدولٌٌن  .واهمٌة الموضوع هو حجم الثروة الموجودة بالمنطقة وهو ما تم ابرازه
من خبلل تعود اهمٌة المنطقة الى تحول من عدد كبٌر من الثروات الحٌوانٌة والمعدانٌة التى ال تقدر بثمن ال سٌما بعد ان
ادرك العالم ان ما تم تحوٌله الٌابسة من الماء من هذه الثروة قد اخذ فى النضوب مع تزاٌد الضؽط السكانى على هذه الموارد
على الٌابسة وان هذا الضؽط من الزٌادة بحٌث الٌتناسب مع نمو الموارد مما ٌهدد حٌاة كثٌر من من البشر وهو ماجعل كثٌر
من دول العالم تلجؤ الى البحث فى قاعة البحار للكشؾ عن الموارد التى ٌمكن ان تستفٌد منها االجٌال القادمة وترجع اهمٌة
الى االكتشاؾ التى ادت الى اكتشاؾ عقد المنجنٌز التى ٌعتبر من اهم هذا المعادن ومن اهم االكتشافات العالمٌة التى قامت
بها سفٌنة االبحاث االنجلٌزٌة تشالجر مابٌن عاممٌن 1872ـ  1876وهذه االهمٌة اكد علٌها السفٌر مالطة فى االمم المتحدة
باردو الذى ٌعود الٌه الفضل فى ابراز اهمٌة هذه الثروات والتى تخص دولة بعٌنها وانما هى تراث مشترك لبلنسانٌة وذلك
فى خطاب امام لجنة االمم المتحدة االولى فى نوفمبر  1967وخام المنجنٌز الذى ٌوجد على ارضٌة المحٌط بقدر حوالى
 1.5ترٌلون طن وهذه المنطقة تحتوى على كمٌات هابلة من المعادن االخرى مثل النٌكل والكوبالت والنحاس والتى تهتم
الدول الصناعٌة على وجه الخصوص العتقادها بضرورتها فى انتاج المواد االستراتٌجة .
تبدو اهمٌه هذا البحث فى االثار التى تخلفها تلك الجرابم على المصالح االساسٌه لبلسره الدولٌه بؤسرها ومن تلك االثار ما
هو اقتصادى اذ تإثر تؤثٌرا بالؽا على حجم الناتج القومى و معدالت توزٌعه كما تإدى الى انهٌار العمله الوطنٌه ومنها ماهو
اجتماعى اذ ٌإدى الى استشراء انشطه تبٌٌض االموال كما ان لجرابم ؼسٌل االموال اثار سٌاسٌه اذ ترتبط باستشراء الفساد
السٌاسى وٌزٌد من اهمٌه الموضوع ما تعرضت له الوالٌات المتحده فى  11من سبتمبر اذ اصبحت العبلقه بٌن جرابم ؼسل
االموال وجرابم تموٌل االرهاب وثٌقه وتضع فى دابرة الضوء تلك الن تقوم كل دولة بانشاء وحدة تحرٌات مالٌة مركزٌة
تتمتع باالستقبللٌة ٌكون من اولوٌات عملها صبلحٌة تلقى وتحلٌل وتوزٌع المعلومات عن كافة العملٌات التى ٌشتبه فى
اشتمالها على انشطة ؼسل االموال .
وترصد لجوء عصابات ؼسل االموال الى استخدام احدث التقنٌات فى ارتكاب جرابمهم فقد اصبح نق االموال واخفاإها
بطرٌقة مادٌة من االمور التقلٌدٌة البابدة والمفاهٌم المهجورة وصار لثورة االتصالفات والمعلومات ٌجب االٌقتصر االهتمام
فى التدرٌب وصقل المهارات على العاملٌن بالمإسسات المالٌة والمصرفٌة فحسب بل ٌجب ان ٌكون الوعى بجرابم ؼسل
االموال وخطرتها وابعادها وكٌفٌة التعامل معها احدى اولوٌات المناهج الدراسٌة المتخصصة للطلبة والدراسٌن بكلٌات
الحقوق والشرٌعة والقانون ومعاهد ومعاهد الصٌارفة .
لذا تحبذ السعى نحو خلق راى عام عالمى واع ومستنٌر مناهض النشطة تبٌض االموال فى سابر اصقاع المعمورة فى
االونة االخٌرة ان بعض الدول االخٌرة ان بعض الدول قد تبلحق افراد او كٌانات او شركات لتورطها فى جرابم ؼسل
االموال فتسارع فى أثرهاغ بالترحٌب بتلك الكٌانات على اراؼضٌها وتؽدق علٌها من االمتٌازات مالم تمنحه ومن ثم تتؽلب
المصالح الفردرٌة للدول على مصلحة الجماعة الدولٌة قاطبة وهو ماٌفت عضد تلك االخٌرة وٌجهض مساعٌها نحو اٌجاد
منظومة متكاملة .

 2008 .اسٌوط :

عبد القادر محمود محمد محمود ،

محمود ،عبد القادر محمود
محمد.

 2008 .اسٌوط :

نبٌل محمد عبد الحلٌم عواجه ،

عواجه ،نبٌل محمد عبد الحلٌم .المسبولٌه الدولٌه عن جرابم ؼسل االموال :

تناولت هذه الرسالة بحث نقل القرنٌة بٌن الشرٌعة والقانون بإعتباره احد اهم الموضوعات التى تناولها المشرع المصرى
بالتعدٌل اكثر من مرة حتى اعتقد كثٌر من فقهاء القانون إباحة استقطاع وزرع األعضاء البشرٌة عموما ً قٌاسا ً على القانون
المنظم لعملٌات نقل العٌون وقد قسمت هذه الرسالة الى اربعة ابواب الباب األول  :مدى حق اإلنسان فى التصرؾ فى عضو
من أعضابه وهذا الباب ٌنقسم الى ثبلثة فصول الفصل االول :الحماٌة الشرعٌة للتصرؾ حال الحٌاة فتناول الحماٌة الشرعٌة
للتصرؾ حال الحٌاة وأهم مظاهرها وتناول الحماٌة الشرعٌة فى تكرٌم االنسان بعد الوفاة واهم مظاهرها وتناول اٌضا ً
االصل فى مشروعٌة العبلج وحد التداوى المسموح به شرعا ولها مطلبٌن المطلب االول :أدلة مشروعٌة العبلج فى الشرٌعة
االسبلمٌة والمطلب الثانى  :حد التداوى المسموح به شرعا ً وتناول اٌضا ً حدود حق االنسان فى التصرؾ فى عضو من
اعضابه اما الفصل الثانى فتناول الحماٌة القانونٌة للتصرؾ حال الحٌاة وتناول الفصل الثالث  :الضوابط االسبلمٌة فى نقل
القرنٌة وزرعها وتناول الباب الثانى األساس الشرعى والقانونى إلباحة نقل القرنٌة وتناول بعد ذلك الباب الثالث المسبولٌة
 2008 .بنها :
القانونٌة عن نقل القرنٌة وأخٌراً تناول الباب الرابع نقل القرنٌة من جثث الموتى .
 ،قامت اتفاقٌة فٌٌنا بإرساء قانون دولً موحد للبٌع الدولً للبضابع  ،والذي ٌمثل مكونا ً ربٌسٌا ً فً قانون التجارة الدولً-
 .وهو ٌعد خطوة هامة فً إقامة النظام القانونً للعبلقات االقتصادٌة الدولٌة
وترتٌبا ً على ذلك  ،لم تتطرق إلى القانون الوطنً ـ فً الوقت الحاضر الرتباطه البٌن باألوضاع االقتصادٌة والسٌاسٌة
واالجتماعٌة الداخلٌة والتً ٌنجم عنها حلول قانونٌة مختلفة
ولما كان لعقد البٌع الدولً دور كبٌر فً المعامبلت التجارٌة الدولٌة  ،حٌث تتعدى آثاره النتٌجة المرجوة منه إلى تؤثٌره الهام
على ؼٌره من العقود الدولٌة  ،كعقد النقل والتؤمٌن والبنوك واالعتمادات المستندٌة وتداول العملة ،مما كان له أبلػ األثر فً
توحٌد قواعد البٌع الدولً من خبلل اتفاقٌة فٌٌنا عام .1980التً استلهمت نصوصها من مختلؾ األنظمة القانونٌة  ،البلتٌنً
 ،القانون المشترك  ،القانون األلمانً  ،عند تنظٌم قواعد وأحكام عقد البٌع الدولً .
فقدمت اتفاقٌة فٌٌنا نظرٌة متكاملة لتكوٌن العقد تنظم مرحلة إبرام العقد بركنٌه اإلٌجاب والقبول  ،واللحظة التً ٌتم فٌها
تكوٌن العقد الدولً  ،ثم تناولت قواعد موحدة لتفسٌر وتعدٌل وإنهاء العقد الدولً
مما أدى بنا إلى اختٌار موضوع تكوٌن عقد البٌع الدولً لتحلٌله من خبلل هذه الدراسة من حٌث تكوٌن البٌع الدولً 259-
والذي ٌشمل مرحلة المفاوضات وأهم المبادئ التً تحكم إبرام العقد  , ،مرحلة اإلٌجاب أو مرحلة القبول  ،وتعدٌله وتفسٌره
 .وإنهاءه أٌضا ً
فاتضح لنا أن اتفاقٌة فٌنا لم تعالج مرحلة المفاوضات بصورة مستقلة عن مرحلة اإلٌجاب  ،بل اقتصرت على التفرقة بٌنها
وبٌن اإلٌجاب بشكل سطحً ولم تشر إلها بصراحة إال بطرٌق ؼٌر مباشر .
وأبرزنا أن مرحلة المفاوضات ـ عامة ـ تتمتع بذاتٌة واستقبللٌة عن ؼٌرها من مراحل تكوٌن العقد (اإلٌجاب ـ القبول )وذلك
بعد أن أظهرنا أهم التطبٌقات العملٌة التً تمٌز بٌنها وبٌن المرحلة التالٌة لها وهً مرحلة اإلٌجاب  ،مسترشدٌن فً ذلك
ببعض األنظمة القانونٌة التً اعتنقت ذلك التمٌٌز  ،فبل مراء أن تمتعها بالذاتٌة هو مطلب أساسً ٌتفق والجانب العلمً
واالقتصادي للتجارة الدولٌة الحدٌثة  ،ونوصً فً هذا الصدد بإعادة النظر فً نصوص اتفاقٌة فٌٌنا لوضع مادة مستقلة تنظم
هذه المرحلة بدالً من خلطها مع مرحلة اإلٌجاب ( المادة 14من اتفاقٌة فٌٌنا )  ،كما تناولنا أهم المبادئ التً تقوم علٌها
مرحلة المفاوضات  ،لنإكد على تلك الذاتٌة  ،وهو مبدأ حرٌة العدول  ،كما أكدنا فً ختام مرحلة المفاوضات على أن إؼفال
االتفاقٌة مرحلة المفاوضات نتج عنه إؼفالها للمسإولٌة قبل التعاقدٌة وهو األمر الذي ال ٌحقق التوازن العقدي لطرفً عقد
البٌع الدولً .
كما نظمت اتفاقٌة فٌٌنا مرحلة اإلٌجاب بقواعد تفصٌلٌة فً المواد ( 14إلى  . )17والحظنا أن اتفاقٌة فٌٌنا تشترط أن260-
ً
ً
ً
ٌكون اإلٌجاب محددا تحدٌدا كافٌا مما أثار خبلفات فقهٌة وقضابٌة فً مسؤلة السعر وتعارضه الصرٌح مع أحكام المادة
55من االتفاقٌة  .وتوصلنا إلى جواز االلتجاء إلى تطبٌق سعر السوق أو السعر المفتوح الذي اعتنقته الكثٌر من التشرٌعات
 .الوطنٌة فً هذا الصدد وأهمها القانون التجاري األمرٌكً الموحد بما ٌتماشى وضرورات التجارة الدولٌة

سامى عبد المنعم حسٌن حسن ،

حسن ،سامى عبد المنعم حسٌن
.

النظام القانونى للمنطقه الدولٌه :

نقل القرنٌة :

3287 10595665

3288 10595716

3289 10595733

كما أجازت االتفاقٌة للموجب حق الرجوع عن إٌجابٌه طبقا ً ألحكام مبدأ الحرٌة التعاقدٌة  ،طالما وصل طلب السحب إلى
المخاطب قبل وصول اإلٌجاب ـ ولما كانت اتفاقٌة فٌٌنا اعتنقت نظرٌة الوصول  ،وحددت صراحة الوسابل التً ٌتم من
خبللها هذا الوصول (الرسابل البرقٌة ،التلكس) ـوقد لمسنا مدى تطور هذه الوسابل التقلٌدٌة فً ضوء المتؽٌرات الحدٌثة ،
وبالتالً نوصً بتعدٌل النص السابق بإدخال الوسابل اإللكترونٌة الحدٌثة ضمن الوسابل التقلٌدٌة لسحب اإلٌجاب .
 2005 .القاهرة  :وفاء مصطفى محمد عثمان ،

عثمان ،وفاء مصطفى محمد.

توازن المصالح فً عقد البٌع الدولً للبضابع :

3290 10595766

كما أبرزت االتفاقٌة استثناءٌن ٌردان على مبدأ حرٌة الموجب فً الرجوع عن إٌجابٌه  ،بحٌث ألزمت الموجب بالبقاء على
إٌجابه خبلل المهلة.
ظاهرة الحزن فى الشعر النسابى المعاصر ظاهرة الفتة.استوقفتنى،وتبٌن لى أن سمات مشتركة أسلوبٌة تجمع بٌن الشواعر
فى الوطن العربى كله فى عصرنا هذا ،وذلك ٌرجع الى عوامل متعددة أوضحتها فى مواضعها من الدراسة.

 1996 .قنا :

نستخلص من هذه الرساله ان المعلم ٌلتزم تجاه تبلمٌذه بالتعلٌم والرقابة فى القانون المدنى والمصرى وقانون المعامبلت
المدنٌة االمارتى وتقوم مسبولٌة المعلم المدنٌة على اساس الخطؤ المفترض فى الرقابةطبقا للمادة( )173من القانون المدنى
المصرى والتقصٌر المفترض طبقا للمادة ( )313من قانون المعامبلت المدنٌة االمارتى بالنسبة لبلضرار التى تصٌب
التبلمٌذ فانه ٌجب اثبات خطؤ (تقصٌرٌة)المعلم فى الرقابة حتى تنعقد مسبولٌة فى القانونٌن المذكورٌن وفٌما ٌتعلق بالقانون
المدنى الفرنسى تقوم مسبولٌة المعلم على اساس الخطؤ واجب االثبات وفقا للمادة ( )1384/8من قانون الخامس من ابراٌل
لسنة  1973بالنسبة لبلضرار التى ٌحدثها التبلمٌذ او التى تحدث لهم حتى تحل الدولة محل المعلم فى المسبولٌة .وفى بٌان
تمٌز المعلم عن الفبات التى ٌختلط بها فى مجال الرقابة ذهبنا الى ان المعلم الجامعى ٌلتزم برقابة طبلبه الذٌن ٌتلقون التعلٌم
النظرى والتعلٌم العلمى عندما ٌتواجد الطبلب فى المعامل والمختبرات الكٌمٌابٌة والبٌولوجٌة طالما ٌبلػ الطالب  21سنة فى
القانون المصرى واالمارتى  18سنة حسب القانون الفرنسى وبالنسبة لمعلمى الدراسة الخصوصٌة نفرق بٌن امرٌن االول
وهو اذا كان التبلمٌذ ٌتوجهون الى منزل المعلم فنعتقد بالتزام االخٌرة برقابتهم عقدٌا والثانى اذا ذهب المعلم الى منزل التلمٌذ
فراٌنا عدم التزام المعلم بالرقابة ما لم ٌوجد اتفاق صرٌح .

 2008 .القاهرة  :على عبد هللا إبراهٌم عمر األمٌرى ،

قسم الباحث الرسالة الى تمهٌد  :حٌث تناولت فٌه التطور التارٌخى لوسابل االثبات فى المجتمعات القدٌمة القبلٌة والبدنٌة وفى
االدٌان السماوٌة وفى النظم المعاصرة ومكانتها فى االثبات فى الشرٌعة االسبلمٌة  ،وثبلثة ابواب  :االول :فى الشهادة
وادلتها وحجٌتها  ،الثانى  :الشروط العامة للشهادة  ،الثالث  :شهادة السماع وشهادة السماع لها ثبلث مراتب شهادة التواتر :
وهى تفٌد العلم الٌقٌنى  .شهادة االستفاضة  :وهى تفٌد ظنا قوٌا ٌقرب من القطع وٌرتفع عن شهادة السماع  .شهادة السماع :
وهى تفٌد ظنا دون شهادة االستفاضة الن مبناها الشهرة والسماع الفاشى من الثقات وؼٌرهم وال ٌشترط فى شهادة السماع
عدم تفسٌر الشهادة كما قال بذلك االحناؾ بل تقبل شهادة السماع فسرت ام لم تفسر وٌكفى ان ٌإدٌها الشاهدان الن المعهود
فى الشرع االكتفاء بالشاهدٌن اال ما نص الدلٌل علٌه فالذى البد ان ٌتوفر فى لفظ الشهادة امران هما االستناد الى السماع
الفاشى وذكر المشهود به بؤن ٌقول الشاهد لم ازل اسمع من اهل العدل وؼٌرهم كذا او نحو هذه العبارة .

الزقازٌق
: 2005 .

 2005 .القاهرة  :وفاء مصطفى محمد عثمان ،
إحسان عبدالقدوس إمبابى،

عثمان ،وفاء مصطفى محمد.

توازن المصالح فً عقد البٌع الدولً للبضابع :

3290 10595766

إمبابى ،إحسان عبد القدوس.

ظاهرة الحزن فى الشعر النسابى المعاصر :
البناءالطبقى والمشاركة السٌاسٌة .دراسة مٌدانٌة بٌن الرٌؾ والدؼر
فى محافظة قنا/مقدم من حمدهللا احمد كبلنى؛ اشراؾ محمد الؽرٌب
ماجستٌر
عبد الكرٌم،عبدالرحٌم احمد تمام.

3291 10596436

ابراهٌم،حمدهللا احمد كبلنى.

سعٌد عبد المحسن محمد عبدالرحمن ،

األمـٌري ،علـً عـبد هللا
إبراهٌم عـمر .

عبدالرحمن  ،سعٌد عبد
المحسن محمد .

مســإولٌة المعلم :

القضاء بشهادة السماع فى الفقه االسبلمى :

3292 10596809

3293 10596836

3294 10596892

ٌتحدث الباحث فى رسالته عن مفهوم الملكٌه الشابعه فٌقوم بتعرٌؾ الملكٌه على الشٌوع وطبٌعتها القانونٌه من اجل تمٌزها
عن الملكٌه المفرزه والملكٌه المشتركه وملكٌه الشركه انطبلقا من ان كل صوره لها احكام خاصه بهاوسوؾ ٌعاج البحث
مسؤله التصرؾ فى المال الشابع وسوؾ ٌتناول اتفاق الشركاء على انهاءالشٌوع واٌضا ٌتناول مسؤله تدخل الدابنٌن فى
القسمه االتفاقٌه وٌناقش مسؤله تدخل الدابنٌن فى قسمه امال ؼٌر كامل االهلٌهثم ٌعرض تصرؾ االؼلبٌه فى المال الشابع
وضوابط سلطه االؼلبٌه فى اتخاذ قرارالتصرؾ كما سٌتعرض الباحث لتصرؾ الشرٌك منفردا وسٌوضح التصرؾ فى
حصه شابعه واخٌرا ٌعرض الباحث الثار التصرؾ فى المال الشابع وأثار التصرؾ بالنسبه للدابن المرتهن .
وتناولت الدراسةمسؤلة أثار التصرؾ فى المال الشابع والتى تختلؾ بالضرورة فٌما بٌن طرفى التصرؾ سواء كان
المتصرؾ جمٌع الشركاء أو اؼلبٌتهم وبالنسبة للمتملك النهابى للمال وكذا الدابنٌن المرتهنٌن للمال محل التصرؾ سواء كان
الرهن صادرا من جمٌع الشركاء او من احدهم .فمن ناحٌة اثار التصرؾ فٌما بٌن طرفٌه وان كان ٌخضع لحكم القواعد
العامة اال ان المشرع المصرى والكوٌتى وضعا احكام خاصة تختلؾ من ناحٌة بحسب ما اذا كان التصرؾ قد تم بطرٌق
المزاد العلنى او بالممارسة ومن ناحٌة اذا كان التصرؾ قد تم فى صورة قسمة نهابٌة للمال الشابع ومن ناحٌة اثار التصرؾ
بالنسبة للمتملك النهابى للمال فالؽالب فى الحٌاة العملٌة ان ٌقوم المتقاسم بالتصرؾ فى الجزء الذى ٌإول الٌه بمقتضى القسمة
الى شخص من الؽٌر ولكن قد ٌتوفى البابع المتقاسم ولم ٌترك خلفا عاما او ٌتم خلفا عاما او ٌتم شهر افبلسه او اعساره ومن
هنا البد من توفٌر حماٌة للمتصرؾ الٌه من خبلل تخوٌله الحق فى الرجوع على المنتج للمال محل التصرؾ.
 2006 .القاهره  :نواؾ مخٌط عبد هللا المطٌرى ،
ٌهدؾ البحث الى اٌجاد حلول قانونٌه ذات طابع عملى لبلشكالٌات التى ٌثٌرها موضوع القانون الواجب التطبٌق على اتفاق
التحكٌم وذلك من خبلل-:
.رصد اوجه القصور التشرٌعى ومحاوله اٌجاد حلول لها 1-
.الكشؾ عن مواطن الخبلؾ الفقهى ودراسه االراء الت قدمت بشؤن محل كل خبلؾ 2-
دراسه عدد من التشرٌعات االجنبٌه واالتفاقات الدولٌه ذات الصله ومدى التزام المشرع المصرى باالتفاقٌات الدولٌه 3-
.النافذه لدى سنه لقانون التحكٌم المصرى
استباط المبادىء القانونٌه التى ٌمكن تعمٌمها من خبلل دراسه االحكام القضابٌه المصرٌه واالجنبٌه وأحكام هٌبات 4-
.التحكٌم المختلفه
ومن أهم التوصٌات -:
ضرورة تدخل المشرع المصرى بتنظٌم االحكام الخاصة بالقانون واجب التطبٌق على اتفاق التحكٌم ضمن التحكٌم المصرى-
 .الصادر بالقانون رقم  27لسنة  1994باجراء تعدٌل باالضافة علٌه ٌتضمن تلك االحكام
امكانٌة استخدام اصطبلح التحكٌم الوطنى للداللة على التحكٌم فى المنازعات التى الٌداخلها عنصر اجنبى بدال من اصطبلح-
 .التحكٌم الداخلى والذى اثار لبسا لدى استخدامه
ضرورة حرص اطراؾ التحكٌم على ان ٌضمنوا اتفاق التحكٌم نصا صرٌحا ٌتضمن تحدٌد القانون واجب التطبٌق على هذا-
االتفاق حتى ال ٌتسبب قعودهم عن النص الصرٌح فى البحث عن االرادة الضمنٌة أو اللجوء لضوابط اسناد احتٌاطٌة قد
 .التتاسب معهم
ضرورة االهتمام بصٌاؼة اتفاق التحكٌم ومراعاة الدقة والوضوح والتفصٌل فى عباراته وعلى نحو خاص فٌما ٌتعلق بشرط-
التحكٌم باالحالة فبلبد ان تكون االحالة على نحو صرٌح ٌقطع باتجاه االرادة الى إعمال الشرط بالوثٌقة المحال الٌها
 .والتعرض االتفاق لبلهدار وعدم االعمال على النحو الذى رصده البحث فى العدٌد من االحكام  2009 .القاهرة  :هشام محمد ابراهٌم السٌد الرفاعى ،
ٌتناول البحث التسجٌل الدولى للعبلمات التجارٌه وأثره فى التشرٌع المصرى ومما ٌستخلص منه ان العبلمه التجارٌه تعد
وسٌله التعرؾ الوحٌده على البضابع والمنتجات وأن ملكٌتها تزول بتركها وأهمال استعمالها وأن الحق فٌها حق نسبى ولٌس
مطاقا كما انه قد ٌستنفذ وان تسجٌل العبلمه التجارٌه هو وسٌله لحماٌه العبلمه وأن نظام مدرٌد للتسجٌل الدولى للعبلمات
التجارٌه ٌمنح صاحب العبلمه التجارٌه فرصه لحماٌه عبلمته فى عده دول وان المشرع المصرى قد راعى جمٌع االحكام
التى اشتملت علٌها االتفاقات الدولٌه الخاصه كما انه وضع حماٌه وقتٌه للعبلمه فضبل عن الحماٌه الجنابٌه والمدنٌه .
ومن أهم التوصٌات -:
إن ما اخذ به القضاء المصرى من اشتراط ان تكون العبلمات المزمع تسجٌلها قابلة لبلدراك بالنظر كشرط لتسجٌلها هو1-
 .مسلك لعلة الحماٌة ذاتها ومصادرة للمستقبل
انضمام مصر لبروتكول مدرٌد اصبح ملحا حتى تستفٌد من المزاٌا المقررة ومن أهمها كفالة مصدر مهم لبلٌرادات تتمثل2-
فى حصة من المبلػ االجمالى المقابل للرسوم التكمٌلٌة التى تحصلها الوٌبو باالضافة الى حصة من مجموع الرسوم االضافٌة
المحصلة عن كل فبة من فبات السلع او الخدمات ما بعد الفبة الثالثة فضبل عن الرسم الفردى الذى من ٌمكن الدارة العبلمات
 .فرضه

المطٌرى ،نواؾ مخٌط عبد هللا .التصرؾ فى المال الشابع فى القانونٌن الكوٌتى والمصرى /

الرفاعى ،هشام محمد ابراهٌم
السٌد .

القانون واجب التطبٌق على اتفاق التحكٌم /

3295 10596949

3296 10596972

ضرورة النص على القواعد المنظمة الجراءات التسجٌل الدولى فى مصر اسوة ببعض التشرٌعات العربٌة التى ضمنت3-
 .تلك االجراءات تشرٌعاتها الوطنٌة
ضرورة تشدٌد العقوبات المنصوص علٌها فى قانون حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة حتى ٌتحقق الهدؾ المنشود من وضعها4-
 .وتكون كافٌة لردع وزجر من تسول له نفسه االعتداء على تلك الحقوق والتى تزٌد قٌمتها المادٌة المعنوٌة بشكل ملحوظ
دعم مكتب إدارة العبلمات التجارٌة باالمكانٌات المادٌة والبشرٌة والتكنولوجٌة البلزمة وكذلك عمل فروع له فى ربوع5-
بلدنا والذى من شؤنه تٌسٌر الوصول واالنتفاع باكبر قدر من الحماٌة من خبلل تشجٌع المنتجٌن على تسجٌل عبلماتهم
 .التجارٌة حٌث ان النظام المركزى الذى علٌه العمل االن الٌسمح بذلك  2008 .القاهره  :وابل محمد رفعت ،
ٌتمثل الهدؾ من دراسه جرابم اباده الجنس البشرى فى منظور القانون الدولى والقانون الجنابى ان نلقى الضوء على اهمٌه
االلتزام بؤتفاقٌه روما التى تعنى بمحاكمه مجرمى الحرب الذٌن ٌقترفون جرابم االباده الجماعٌه للبشر نظرا الن جرٌمه اباده
الجنس البشرى جرٌمه شنعاء وأثارها وخٌمه على المجتمع الوطنى والمجتمع الدولى بشكل عام والدول العربٌه بشكل خاص
كما ٌدعو الباحث فى رسالته الى تقنٌن االحكام الجنابٌه االسبلمٌه العسكرٌه وتعمٌمها كون اساسها من المصدر االلهى ولٌس
بشرٌا فهى اولى للتطبٌق على الدول االسبلمٌه من تطبٌق اجتهادات بشرٌه لٌس لها ثوابت اواساس ربانى كما تناولت
الدراسه نظره االسبلم الحانٌه الى هذه الجرابم  .تهدؾ جرٌمة إبادة الجنس البشرى الى قتل الجماعات أو المجموعات
البشرٌة بوسابل مختلفة وتعتبر من االعمال الخطٌرة التى تهدد أمن وسبلمة المجتمع ألنها تإدى الى إبادة أو اضطهاد كابنات
إنسانٌة كلٌا أو جزبٌا بسبب طبٌعتهم الوظٌفٌة أو العرقٌة أو السبللٌة أو الدٌنٌة وهى ترتكب بصورة عمدٌةوال تنحصر اثارها
على الوضع الداخلى للدولة التى تقع فى نطاق حدودها اإلقلٌمٌة وأنما تمتد حتى الى األسرة الدولٌة بسبب اثارها الشاملة وهى
لٌست من الجرابم السٌاسٌة وانما تعد من الجرابم العمدٌة العادٌة حتى وإن ارتكبت بباعث سٌاسى  .وٌعود التطور التارٌخى
لهذه الجرابم الى العصور البابلٌة وجرى ارتكابها أثناء الحرب العالمٌة األولى حٌن استعمل األلمان الؽازات السامة فى فرنسا
وكذلك فى الحرب العالمٌة الثانٌة وما بعدها ضد الشعب الفلسطٌنى وضد الشعب الكردى مما ٌإكد أهمٌة وخطورة هذة
الجرٌمة وكونها نت الجرابم الماسة بحقوق النسان .

 2008 .القاهره  :محمد ابراهٌم خلٌفه الرمٌحى ،

تهدؾ الدراسه الى محاوله تؤسٌس إطار معرفى قانونى للمحاكمه العادله والمنصفه فى ضوء أحكام القانون الدولى العام
والقانون المصرى ومن خبلل تجمٌع مبادىء وقواعد وشروط المحاكمه العادله والمنصفه المتناثره فى العدٌد من المواثٌق
الدولٌه واالقلٌمٌه المعنٌه بحقوق االنسان المصدق علٌها من قٌل الحكومه المصرٌه ومقارنتها بالقوانٌن المصرٌه وذلك من
خبلل االركان االربعه التى تشكل فى مضمونها ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمه وضمانات السلطه القضابٌه وضمانات
النٌابه العامه وضمانات حق الدفاع  .ومن اهمٌة البحث انه محاولة لوضع اطار معرفى قانونى للضمانات الدولٌة للمحاكمة
العادلة والمنصفة فى اطار القانون الدولى والنظام القانونى المصرى من خبلل تجمٌع وتحلٌل مبادىء وقواعد المحاكمة
العادلة والمنصفة المتناثرة فى العدٌد من المواثٌق الدولٌة وااللٌمٌة المعنٌة بحقوق االنسان المصدق علٌها من قبل الحكومة
المصرٌة ومقارنتها بالقوانٌن المصرٌة  .والشك ان المإسسات الوطنٌة فى النظام الداخلى الى دولة دور هام جدا فى الحفاظ
على مبادىء وقواعد المحاكمة العادلة والمنصفة وكذلك فى عقاب من ٌعتدى على هذه الحقوق وٌاتى على راس هذه
المإسسات مإسسة القضاء باختبلؾ درجاته وجهاته المتعددة ثم ٌاتى دور الشرطة وباقى مإسسات الدولة االخرى الرسمٌة
ومإسسات المجتمع المدنى لذلك راٌنا ان نضع بٌن اٌدٌهم جمٌعا من مشرعٌن وقضاة وقانونٌٌن ومحامٌن وباحثٌن ومكلفٌن
بانفاذ القوانٌن هذا البحث المتواضع لٌكون نبراسا بٌن ٌدى صناع القرار وحراس العدالة .

 2009 .القاهره  :اشرؾ محمود محمد محفوظ ،

نظراً ألسباب ومبررات عدة ذهب القضاء الداخلى فى أؼلب دول العالم إلى تحصٌن المعاهدات الدولٌة وعدم خضوعها ألٌة
رقابة قضابٌة  ،بحجة أنها تنتمى إلى طابفة األعمال المسماه بؤعمال السٌادة  .وظلت هذه الذاكرة مسٌطرة تماما ً عى كافة
األنظمة القضابٌة حتى تلك التً عرفت الرقابة على دستورٌة القوانٌن ‖الرقابة الدستورٌة‖ ومع تزاٌد وتشابك العبلقات
الدولٌة وتزاٌد اللجوء إلى المعاهدات الدولٌة بدأت تظهر فى األفق مشكلة تعارض المعاهدات الدولٌة مع القواعد الدستورٌة
أو إنتهاكها  .األمر الذي أثار تساإل البعض حول وسابل حماٌة القواعد الدستورٌة فى ظل موقؾ األنظمة القضابٌة الرابضة
على تحصٌن المعاهدات الدولٌة ؾ مواجهة القضاء الداخلى ونتٌجة لؤلثار والنتابج السلبٌة والخطٌرة المترتبة على تحصٌن
المعاهدات جاء دستور الجمهورٌة الخامسة (الدستور الفرنسً الحالى) لٌنظم وألول مرة موضوع الرقابة القضابٌة على
دستورٌة المعاهدات الدولٌة محدثا ً بذلك ثورة قانونٌة حقٌقٌة فً هذا المجال  .وأصبح المجال الذي كان محظوراً على القضاء
الدستوري اإلقتراب منه مجاالً مباحا ً ومنظما ً من قبل المشرع الدستوري .
ولقد إستوقفنً موقؾ المشرع الدستوري الفرنسً وجعلنى فً حٌرة من أمري وزاد حٌرتً أٌضا ً موقؾ القضاء الدستوري
المصري وإصراره على تحصٌن المعاهدات الدولٌة وعدم خضوعها ألي نوع من أنواع الرقابة القضابٌة  .فؤخدت الفكرة
تؤخذنً وتتملكنً إلى حد جعلنً أبحث عن األسباب والمبررات التى دعت القضاء الدستوري المصري إلى تحصٌن
المعاهدات الدولٌة  .فبدت لً فكرة هذه الرسالة شاخصة تدعونً بإلحاح وفضول المتعلم إلى بحثها .
فقمت بتقسٌم الرسالة إلى بابٌن وتم تقسٌم كل باب إلى ثبلثة فصول تناولت فى الفصل األول من الباب األول بحث موقع
المعاهدات الدولٌة فى النظام المصري وبدأته.
تتضح اهمٌه الدراسه فى التركٌز على حقوق الدول الحبٌسه فى المناطق البحرٌه المختلفه سواء المناطق الخاضعه للوالٌه
الوطنٌه للدول او الخارجه عنها والتى منه المنطقه الخالصه والجرؾ القارى واعالى البحار والمنطقه الدولٌه واالقرار لهذه
الدول بحق الوصول الى البحار او المحٌطات ومنها وحرٌه المرور وذلك الن الدول الحبٌسه التستطٌع ممارسه حقوقها فى
البحار االبعد االعتراؾ لها بحق الوصول عبر اراضى الدول المجاوره له حتى تصل الى البحار واٌضا من حق الدول
الحبٌسه فى اجراء البحث العلمى البحرى ونقل التكنولوجٌا البحرٌه بٌنها وبٌن الدول المالكه لها دون احتكار عالجت بعض
التشرٌعات الحدٌثة المتعلقة بالتحكٌم لمسؤلة القانون واجب التطبٌق على اتفاق التحكٌم .
ونشٌر فى البداٌة إلى ما أوضحته هذه الدراسة ،حٌث عنٌت فى الفصل التمهٌدى بتحلٌل فكرة الحجر  -بوجه عام  -عن
طرٌق تعرٌفه ،وبٌان حقٌقته وأقسامه وشرعٌته ،وحكمة تشرٌعه ،مع اإلشارة إلى الوالٌة على المحجور علٌهم وإلى األهلٌة
وعوارضها وما ٌوجب الحجر منها ،وانتهٌنا إلى عدم اعتبار المدٌونٌة من جملة عوارض األهلٌة ،ألنه ال صلة بٌن منع
المدٌن من التصرؾ فى ماله وبٌن عوارض األهلٌة ،سوا ٌء فى الفقه اإلسبلمى أو فى القانون المدنى ،وذلك خبل ًفا لما رآه
بعض الشراح المحدثٌن من اعتبار المدٌونٌة عارضًا من عوارض األهلٌة.
كما أوضحت الدراسة أن الحجر  -بوجه عام ٌ -تعدد بتعدد أسبابه التى تجلت من خبلل بٌان أسباب الحجر المختلفة فى كل
من الفقه اإلسبلمى والقانون المدنى المصرى والٌمنى.
ولقد تتبعنا تلك األسباب بصورة إجمالٌة .وانتهٌنا إلى آخر هذه األسباب وهو ‖الحجر على المدٌن حماٌة لحق الؽرماء‖ ،وهو
عنوان هذه الرسالة وموضوعها ،حٌث مهدت لذلك بشرح الشطر الثانى من العنوان ،وذلك ببٌان معنى الحق والضمان العام
للدابنٌن ووسابل حماٌته ،وإٌضاح معنى التصرؾ القانونى ،والعقد ،وااللتزام ،والبطبلن ،فى كل من الفقه اإلسبلمى والقانون
المدنى ،مع اإلشارة العجلى إلى وسابل حماٌة الضمان العام للدابنٌن فى بعض الشرابع القانونٌة القدٌمة ،وفى الشرٌعة
اإلسبلمٌة والقوانٌن المعاصرة ،وؼٌر ذلك من المسمٌات والمفاهٌم والمسابل الشرعٌة والقانونٌة التى تناولناها فى هذا الفصل
التمهٌدى.
وقد سعت هذه الدراسة فى الباب األول إلى بٌان شرعٌة الحجر على المدٌن ،وشروط تحققه فى الفقه اإلسبلمى والقانون
المدنى.
حٌث تناول الفصل األول :شرعٌة الحجر على المدٌن فى الفقه اإلسبلمى والقوانٌن اآلخذة بهذا النظام ،وتلك التى أخذت بنظام
شهر اإلعسار ،كالقانون المدنى المصرى .ثم كانت نهاٌة البداٌة حول مدى أهمٌة وضرورة نظام الحجر وشهر اإلعسار
لحماٌة الضمان العام للدابنٌن.
ثم كان الحدٌث فى الفصل الثانى عن شروط تحقق حالة الحجر على المدٌن فى الفقه اإلسبلمى والقوانٌن المعاصرة.

 2007 .القاهرة  :عوض عبد الجلٌل عوض السٌد الترساوى ،

] اسٌوط[
: 2008 .

عبد الرإوؾ جاد حسٌن عٌوش ،

رفعت ،وابل محمد .

التسجٌل الدولى للعبلمات التجارٌه وأثره فى التشرٌع المصرى /

الرمٌحى ،محمد ابراهٌم خلٌفه  .جرابم إبادة الجنس البشرى :

الضمانات الدولٌه للمحاكمه العادله والمنصفه وموقؾ القانون
محفوظ ،اشرؾ محمود محمد  .المصرى منها /

3297 10596992

3298 10597005

3299 10597012

الترساوى ،عوض عبد الجلٌل
عوض السٌد .

الرقابة القضابٌة على مشروعٌة المعاهدات الدولٌة /

3300 10600120

عٌوش ،عبد الرإوؾ جاد
حسٌن .

الحماٌه الدولٌه لحقوق الدول الحبٌسه :

3301 10600687

وفى الباب الثانى :أوضحت هذه الدراسة آثار الحجر بالنسبة إلى المدٌن فى الفقه اإلسبلمى والقانون المدنى .وكان ذلك فى
فصلٌن :تناول الفصل األول :آثار الحجر على شخص المدٌن ،حٌث تكلمت عن آثار الحجر على حرٌة المدٌن ,وحقوقه
الشخصٌة.
وتناول الفصل الثانى :آثار الحجر على تصرفات المدٌن الصادرة قبل الحكم بالحجر علٌه ،وبعد صدور هذا الحكم .حٌث
درسنا حكم تصرفات المدٌن وما ٌمتنع علٌه من تصرفات قبل صدور حكم الحجر علٌه وتفلٌسه فى الفقه اإلسبلمى.
وفى القانون المدنى المصرى درسنا دعوى عدم نفاذ تصرفات المدٌن فى حق دابنٌه ‖الدعوى البولٌصٌة‖ ،وفى القانون
المدنى الٌمنى درسنا دعوى وقؾ نفاذ التصرؾ ،وفى القانون التجارى درسنا دعوى إبطال تصرفات المفلس فى فترة الربٌة،
وذلك كله تحت عنوان‖ :حكم تصرفات المدٌن الصادرة قبل الحكم بالحجر وشهر اإلعسار أو اإلفبلس‖ .ثم كان الحدٌث عن
منع المدٌن المحجور من التصرؾ فى ماله ،وجزاء هذا المنع وطبٌعته ونطاقه.
وفى الباب الثالث :أوضحت هذه الدراسة آثار الحجر بالنسبة إلى الدابنٌن .وكان ذلك فى فصلٌن :تناول الفصل األول منهما:
آثار الحجر على جماعة الدابنٌن العادٌٌن .وتناول الفصل الثانى :آثار الحجر على الدابنٌن أصحاب الحقوق العٌنٌة الخاصة،
حٌث أشرت إلى االستثناءات التى أوردها المشرع على مبدأ المساواة بٌن الدابنٌن وهى تلك التى تمثلت فى الحق فى الحبس
والحق فى االسترداد.
وفى الباب الرابع :عالجت هذه الدراسة أسباب انتهاء حالة الحجر وشهر اإلعسار وما ٌترتب على ذلك من آثار ،وكان ذلك
فى فصلٌن :تناول الفصل األول :أسباب انتهاء حالة الحجر وشهر اإلعسار .وتناول الفصل الثانى :اآلثار التى تترتب على
هذا االنتهاء ،سوا ٌء ما تعلق منها بالمدٌن أو ما تعلق منها بدابنٌه.
وذلك كله فى الفقه اإلسبلمى والقوانٌن المعاصرة ‖القانون المصرى  -القانون الٌمنى  -وبعض القوانٌن العربٌة‖.
وبذلك نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذا البحث والتى نشٌر فٌها إلى أهم النتابج والتوصٌات .وذلك على النحو التالى:
أوالً  :أهم النتـابج:
أما عن النتابج التى توصلنا إلٌها فٌمكن إجمالها فٌما ٌلى:
إن الشرٌعة اإلسبلمٌة قد حافظت على كرامة اإلنسان وآدمٌته ولو كان مدٌناً ،فلم تجز استعباد المدٌن أو االنتقام 1597- 1-
منه بسبب دٌنه فى وقت من األوقات ،ولم تجعل للدابن على شخصه سلطاناً ،كما كان ٌحدث فى كثٌر من النظم والقوانٌن
.السابقة
نظرت الشرٌعة اإلسبلمٌة إلى شخص المدٌن المعسر نظرة عطؾ ورحمة ،فلم تجز حبسه وال مبلزمته وال 1598- 2-
مطالبته وال الحجر علٌه ،ومنحته أجبلً للوفاء بدٌونه ،حٌث أوجبت إنظاره عمبلً بقول هللا تعالىَ ? :وإِن َكانَ ُذو عُسْ رَ ٍة َف َنظِ رَ ةٌ
?.إِلَى َمٌْسَرَ ٍة
ولم تقؾ الشرٌعة عند هذا الحد بل ندبت إلى الوضع عنه ووعدت على ذلك بالخٌر والثواب الجزٌل ،فقال تعالىَ ? :وأَنْ
َتصَ َّدقُوا َخ ٌْ ٌر لَّ ُك ْم إِن ُك ْن ُت ْم تَعْ لَمُونَ ?.
اهتمت الشرٌعة اإلسبلمٌة بحقوق الدابنٌن والمحافظة علٌها .فلم تتهاون مع المدٌن الواجد الذى ٌماطل وٌمتنع 1599- 3-
‖،عن تسدٌد دٌونه ،بل اعتبرت مطله ظلما ً ٌستوجب العقوبة .والمراد بالعقوبة هنا على الرأى الراجح بٌن الفقهاء هو ‖الحبس
وأجازت الشرٌعة للؽرماء مبلزمة المدٌن الموسر الممتنع عن قضاء الدٌن ومطالبته واإلؼبلظ له بالقول ،كما جعلت للدابن
السٌطرة على أموال هذا المدٌن والمطالبة بتفلٌسه والحجر علٌه وؼل ٌده عن التصرؾ فى أمواله ،وأجازت للحاكم بٌعها
.وقسمتها بٌن دابنٌه قسمة ؼرماء
،إن الحجر على المدٌن المفلس فى الفقه اإلسبلمى نظام قابم بذاته ،له أركانه ،وشروطه ،وممٌزاته الخاصة به 1600- 4-
.وهو بهذه الكٌفٌة لم ٌكـن معرو ًفا فى الشرابع والقوانٌن السابقة على اإلسبلم
ً
مبسطا ولٌس
وإذا كان الرومان قد عرفوا طرٌقة منع المدٌن من التصرؾ فى ماله إال أن هذه الطرٌقة كانت إجرا ًء قضابًٌا
حجرً ا قانونًٌا منظمًا .ولهذا السبب وجدت الدعوى البولٌصٌة طرٌقها إلى القانون الرومانى فى عهد اإلمبراطور جوستنٌان.
إن الدعوى البولٌصٌة نشؤت فى القانون الرومانى وتدرجت فى التطبٌق من حٌث التسلسل الزمنى ووضح 1601- 5-
.أهمٌتها مع كثرة التعامل بٌن األفراد ،ألنها وسٌلة فعالة للمحافظة على الضمان العام للدابنٌن
والفقه اإلسبلمى قد عرؾ هذه الدعوى بما أخذ به الفقه المالكى واإلباضى ،وبعض متؤخرى الحنابلة والشافعٌة ،بمنع المدٌن
من التصرؾ فى ماله قبل الحجر علٌه وتفلٌسه وعدم نفاذ هذه التصرفات فى حق الدابنٌن الؽرماء .وإن شروط وآثار عدم
نفاذ تصرفات المدٌن فى هذا الفقه تتفق مع شروط وآثار تلك الدعوى.
ولبن كان هناك من اختبلفات بٌنهما فإنما ٌتمثل فى أنه فى القانون ٌجب أن ٌكون حق الدابن مستحق األداء .أما فى الفقه
اإلسبلمى فٌستوى عنده أن ٌكون حق الدابن حاالً أو مإجبلً.
 2006 .القاهرة  :حسـن عبده أحـمـد السروجى،
من الخطؤ االعتقاد أن عملٌة الفحص تبدأ من لحظة تسلٌم المستندات إلى البنك القابم بالفحص  -فاتحا ً كان أو مإٌدا أو 109-
مفوضا بالفحص – فما لم تتوافر لهذه العملٌة كافة العناصر البلزمة إلتمامها بشكل متمٌز ،وفى زمن قٌاسً الٌتجاوزخمسة
أٌام عمل بنكٌة  ،فسٌكون حدٌثنا عن تفادى أخطاء عملٌة الفحص المإدٌة للمسبولٌة نوعا ً من اللؽو أو العبث الذي ال طابل
.منه
فاإلعداد الجٌد ٌشكل  %90من عوامل نجاح هذه العملٌة ،والذي أعلمه أن موضوع اإلعداد لعملٌة الفحص لم ٌحظ إلى اآلن
بدراسة كافٌة من المهتمٌن بعملٌات البنوك بوجه عام ،واالعتمادات المستندٌة بوجه خاص ،إذ ال تكاد تزٌد الدراسات المتعلقة
به – رؼم أهمٌتها – على أسطر قلٌلة ٌتم الحدٌث فٌها لماما ً وبشكل عام.
:وأعتقد أنً لست فً حاجة إلى اإلشارة إلى أن أهمٌة اإلعداد لعملٌة الفحص تنبع من أمرٌن 110-
األول :المستوى الذي تطلبته القواعد الدولٌة للفحص( ) إذ تطلبت هذه القواعد فً فً النشرة  500أن ٌإدى الفحص وفقا
للمستوى الدولً وتطلبت فً النشرة  600أن ٌإدي الفحص وفقا لمستوي الٌتعارض مع المستوي الدولً ،وهذا المستوى ال
ٌمكن الوصول إلٌه إال بإعداد جٌد ومتمٌز لهذه العملٌة.
والثانًٌ :تمثل فً أهمٌة عملٌة الفحص ذاتها وخطورة اآلثار المترتبة علٌها( ) والتً أقلها تحمٌل البنك المسبولٌة عن الخطؤ
فً فحص المستندات وإلزامه بالدفع للمضرور – آمرا كان أو مستفٌداً – فضبل عن إضاعة الوقت والجهد والمال فً
نزاعات قضابٌة ٌطول مداها ،إذ سبق أن ذكرنا أن اإلحصاءات قد دلت على أن نسبة المخالفات فً المستندات وصلت فً
بنوك بعض الدول إلى  ،) ( %80وهو ما دفع البعض للقول إنه قلٌبل ما نجد مستندات ببل مخالفات( ) ،ودفع آخرٌن إلى
القول إن فحصها ٌعد موطنا ً للخطورة فً االعتماد المستندي( ) ككل ،وهذا كله ٌتطلب من البنوك أن تعد لؤلمر عدته وتوفر
للعملٌة كافة العناصر البلزمة إلجراء فحص ببل أخطاء أو بؤقل قدر ممكن منها ،وهذه العناصر منها ما هو بشرى ومنها ما
هو معلوماتً ،فاإلعداد للفحص ٌرتبط فى المقام األول بنوعٌة العناصر البشرٌة التً ستقوم بهذه المهمة أو تقوم بها بالفعل
بانتقابها وفقا ً لما تتمتع به من قدرة وكفاءة بعٌدا عن المحاباة والمحسوبٌة ،التً ال تزال فً عالمنا الحالً تحتل وزنا معتبرا
فً عملٌة االختٌار( ) فلطرٌقة االنتقاء دور أٌا ً كان حجمه فً اختٌار األصلح واألكفؤ ،وبعد االختٌار ٌجًء دور تنمٌة
المهارات ،ولهذه التنمٌة سبل عدة فقد تكون ذاتٌة ( )وقد تنمى المهارات من قدوة للفاحص مثل ربٌسه مثبل ،وقد تتؤتى من
التدرٌب بمختلؾ مظاهره كإلقاء محاضرات أو عقد ندوات أو دراسة حاالت( ).
تتناول هذه الرسالة األهداؾ التى تضمنها القرار رقم  17لسنة  1964بإنشاء السوق العربٌة المشتركة ومنها حرٌة انتقال
االشخاص ورإوس األموال وحرٌة تبادل البضابع والمنتجات الوطنٌة واالجنبٌة وحرٌة النقل والترانزٌت واستعمال وسابل
النقل والموانا والمطارات اال ان احكام القرار رقم  17لعام  1964والصادر عن مجلس الوحدة االقتصادٌة لم ٌتجاوز
الظروؾ الموضوعٌة وواقع هٌاكل االقتصاد العربى القابم فاعتمد مبدأ المرحلٌة لتحرٌر التبادل التجارى والتدرج العالى
التطبٌق الهداؾ السوق الموضحة مواكبا ً للتطور االقتصادى الذى ٌتحقق ولٌكون التطبٌق الكامل الحكام القرار نتٌجة طبٌعٌة
لهذا التطور واعتبر القرار انشاء منطقة التجارة الحرة المرحلة األولى تسبقها مراحل اخرى تكتمل بقٌام السوق العربٌة
المشتركة

 2007 .القاهرة  :عصام فاٌد محمد ،

السراجـى ،حسـن عبده أحـمـد .الحجر على المدٌـن حماٌـة لحق الؽرمـاء :

3302 10600692

مسبولٌة البنك عن فحص المستندات

فى االعتماد المستندى/

محمد ،عصام فاٌد .

3303 10600697

ان التكامل االقتصادى العربى ٌمثل هدفا ً جوهرٌا ً لشعوب االمة العربٌة وخطوة اساسٌة والزمة على طرٌق التنمٌة الشاملة
واالمن القومى  ،وباستعراض تطور العمل اإلقتصادى المشترك بٌن التعاون الجزئ والتكامل الشامل فى إطار الوحدة
االقتصادٌة وتطور السوق العربٌة المشتركة ٌتضح ان العمل االقتصادى العربى المشترك ٌعانى من ازمة حقٌقٌة فى مواجهة
االخطار والتحدٌات التى تتطلب اعطاء ذلك العمل دفعة قوٌة تتناسب ومستوى هذه األخطار وتلك التحدٌات .
تتناول هذه الرسالة مصالح المستهلك المتعلقة بالصحؾ والحماٌة الجنابٌة لها واٌضا ً المسبولٌة الجنابٌة للصحافة وتطبٌقاتها
بشؤن حماٌة المستهلك ،
كشفت الدراسة عن ان خطة الشارع المصرى فى تجرٌم التعرض للحٌاة الخاصة فى قانون الصحافة هى خطة محل نظر إذ
تخالؾ األصول المستقرة فى التشرٌع الجنابى كما انها تخالؾ خطة كافة التشرٌعات الجنابٌة المقارنة فمن ناحٌة فهى تخالؾ
األصول المستقرة فى التشرٌع الجنابى التى توجب حصر األفعال المجرمة على نحو واضح ومحدد وأال ٌتصؾ التجرٌم
بإتساع بحٌث ٌكون مترامى األطراؾ على نحو ٌتعذر معه تحدٌده .
ان حرٌة الصحؾ تنعكس على المستهلك بمزاٌا ومسالب فهى وسٌلة المستهلك فى العلم والمعرفة بالسلع والخدمات المعبرة
عن رؼباته ومتطلباته كما انها قد تكون اٌضا ً سببا ً إلرباك االسعار او تتخذ وسٌلة للنصب على المستهلك او خداعه وتضلٌله
وهى تإدى دورها السلبى واإلٌجابى من خبلل موادها المختلفة سواء كانت مواد تحرٌرٌة كاألخبار واآلراء والتحلٌبلت ام
كانت مواد إعبلنٌة ألحت بسطوتها على المستهلك وحاصرته كما دعمت الجرٌدة بالمال وهٌبت له العلم بالخدمات والسلع فى
نفس الوقت .
تتناول هذه الرسالة الحماٌة الجنابٌة للممتلكات العقارٌة للدولة والمتعلق بماهٌة األموال العامة العقارٌة وأٌضا الحماٌة الجنابٌة
للممتلكات العقارٌة للدولة ذات الطابع العسكرى والدٌنى وفى نطاق الجرٌمة المنظمة .وذلك بهدؾ الحفاظ على أموال الدولة
سواء كانت العقارٌة منها أو المنقولة  ,ولرؼبتها فى الحفاظ على ثروتها القومٌة من كل عبث ٌحدث من جراء التعدى علٌها ,
وال ٌقدح من هذه النظرة اتجاة أقتصاد الدولة فى الوقت المعاصر إلى نهج أسلوب الخصخصة فى تحقٌق الكثٌر من الخدمات
التى كانت تباشرها الدولة بنفسها من قبل  ,أذ إنه مهما تمادت الدولة فى نهج الخصخصة ستبقى لها أموالها العامة التى تمثل
عمادكٌانها وذلك لوجود الكثٌر من األموال العامة التى ٌتعذر أن تكون مجاالً ألسلوب الخصخصة كالمنشؤت المتعلقة بالدفاع
والمرافق العامة الحٌوٌة والكثٌر من األموال األخرى التى ستبقى بٌد الدولة لتعذر تركها لؤلفراد أو للقطاع الخاص .
تناول الباحث موضوع الحماٌة الجنابٌة للممتلكات العقارٌة للدولة فى ثبلث أبواب  :فضبل على فصل تمهٌدى ٌوضح فٌه
مفهوم المال سواء فى القانون المدنى أو الجنابى  ,وماهٌة العقار المنقول  .فى الباب االول نتاوا الحماٌة الجنابٌة للعقارات
ذات الطابع العسكرى والدٌنى ومدى هذه الحماٌة فٌما ٌعرؾ بالجرٌمة المنظمة .والباب الثانى تناول فٌة الحماٌة الجنابٌة
االموال العقارٌة للدولة فى نطاق الجرابم المرتكبةمن الموظفٌن العمومٌٌن واالفراد .والباب الثالث تناول فٌه الحماٌة الجنابٌة
للملكٌة العقارٌة االثرٌة واالراضى الصحراوٌة  .ثم ختم الدراسة بعرض ملخص لما أنتهت إلٌه الرسالة ومبلحظات على
نهج كل من المشرع المصرى والفرنسى بشؤن معالجة حماٌة أمبلك الدولة العقارٌة .
تتحدث هذه الرسالة عن المسبولٌة الجنابٌة للموظؾ العام لبلمتناع عن نتفٌذ األحكام القضابٌة باإلضافة الى قسوة العقوبة التى
وضعها المشرع فى حالة إقامة المسبولٌة الجنابٌة ضد الموظؾ وهى الحبس والعزل فه تمس الجانبٌن الشخصى والمادى
للمحكوم علٌه.

[ 2000
] بنها :

أحمد شعبان حافظ الشاهد ،

الشاهد ،أحمد شعبان حافظ .

اإلطار القانونى للسوق العربٌة المشتركة :

3304 10601363

بنى
 2000 .سوٌؾ :

محمد األمٌن محمد عبد هللا أبو هجار ،

أبو هجار ،محمد األمٌن محمد
عبد هللا .

المسبولٌة الجنابٌة للصحافة عن إعبلم المستهلك :

3305 10601535

بنى
 2009 .سوٌؾ :

تعرضت الرسالة اٌضا ً للحكم القضابى محل التنفٌذ وانتهت الى انه ٌشترط فى الحكم القضابى محل التنفٌذ ان ٌكون حابزا
على قوة األمر المقضى وان ٌشتمل على الصٌؽة التنفٌذٌة كما ٌشترط فى الحكم محل الدراسة ان ٌكون صادرا ضد شخص
معنوى عام وٌشمل الدولة والوزارات والمصالح وكذلك الوحدات اإلدارٌة التابعة لها وٌخرج من نطاق هذه الدراسة األحكام
التى تصدر ضد األشخاص الخاصة كما انتهت الى ان هذه الجرٌمة تقوم على ركنٌن ركن مادى وركن معنوى وٌتمثل الركن
المادى فى فعل األمتناع عن التنفٌذ أما الركن المعنوى فهو ٌتمثل فى القصد الجنابى وتعتبر هذه الجرٌمة من الجرابم العمدٌة
 .وهناك عض االحكام ٌتوقؾ تنفٌذها على االستعانة بالقوة المختصة بتنفٌذ االحكام القضابٌة والتى تتمثل فى جهاز الشرطة
كما ان هناك الكثٌر من االحكام القضابٌة الواجبة التنفٌذ واتى ال تجد مجاال بلتنفٌذ اال بعد فترات طوٌلة وقد ٌسقط الكثٌر من
هذه االحكام بالتقادم مما ٌإدى الى فبلت الكثٌر من المجرمٌن من العقاب مما ٌكون له اثر سلبى على اصحاب الحقوق  .التى  [ 2005بنى
نشؤت عن هذه االحكام ما ٌتمتع به من صدور الحكم ضده من نفوذاٌستؽلها فى التؤثٌر على القابمٌن .
] سوٌؾ :
ٌتناول الباحث  :ربط الضرٌبة على الدخل وأثره على العبلقة بٌن الممول واالداة الضرٌبٌة وأهم نتابجه ان هناك عدة
مصطلحات ضرٌبٌة صعبة على المتخصص فهمها وتكاد الشعوب المتقدمة والنامٌة أن تنظر للضرابب نظرة متشابمة لما
تقوم به االداة الضرٌبٌة -br 2هناك محاولة جاده من المشرع الضرٌبى المصرى من تؽٌر النظام السٌىء الذى ٌكمن فى
نفوس الممولٌن القدامى وجعل الطمانٌنة تدخل قلوب الحداثى منهم والمستجدٌن فى التعامل مع االدارة الضرٌبٌة بتعاملهم مع
االدارة الضرٌبٌة -br 3 .تكاد جمٌع الشعوب (المتقدمة والنامٌة)أن تنظر للضرابب نظرة تشاإمٌة لما تقوم به االدارة
الضرٌبٌة باستقطاع مبالػ نقدٌة من الممولٌن -br 4 .هناك تباٌن ملحوظ بٌن النظم الضرٌبة المختلفة فى قانون الضرٌبة على
الدخل فهناك قوانٌن ضرٌبٌة تتساهل مع الممول فى الحصول منه على الضرٌبة  -br 5 .الوسابل االلكترونٌة الحدٌثة
تطرقت الٌها معظم التشرٌعات الضرٌبٌة فى التعامل معها وقد منحت بعضها عدة امتٌازات مقابل التعامل بهذا النظام -br 6 .
بنى
تتجه معظم التشرٌعات الضرٌبة الحدٌثة نحو اصبلح نظمها الضرٌبٌة سواء كان فى القوانٌن أو اللوابح أو وعى الممولٌن أو
 2007 .سوٌؾ :
 2007 .تبسٌط االجراءات الضرٌبٌة .
تتناول الرسالة  :التحقٌق االبتدابى وقٌامه على طابع السرٌة والمقصود بالسرٌة عدم افشاء أى شىء بالنسبة للجمهور وقد أكد
المشرع المصرى على ذلك بنصه المادة  75من قانون االجراءات الجنابٌة .
أوال-:نهٌب بالمشرع أن ٌلقى نظرة على اجراءات محاكمة المتهم المرٌض أسوة بالتشرٌع الفرنسى الذى ٌتخلؾ عن حضور
جلسات بسبب مرضه وذلك فى مواد الجنح .
تجنب صدور حكم ؼٌابى والثانى :اتباع اجراءات دقٌقة تضمن حق المتهم فى الدفاع عن نفسه حٌال الحكم الصادر فى1-
 .ؼٌبته .أما االعتبار الثالث فهو تجنب تؤجٌل الفصل الدعوى ماٌسببه من اطالة االجراءات وتصنٌع وقت القضاء

أحمد شوقى عبد الظاهر ،

عبد هللا حسٌن حمٌده حسٌن ،

نشؤت إدوار ناشد بسطا ،

عبد الظاهر ،أحمد شوقى.

الحماٌة الجنابٌة للممتلكات العقارٌة للدولة :

3306 10601672

المسبولٌة الجنابٌة للموظؾ العام لئلمتناع عن تنفٌذ األحكام القضابٌة
حسٌن ،عبد هللا حسٌن حمٌده / .

ناشد ،نشؤت إداور .

ربط الضرٌبة على الدخل وأثره فى العبلقة بٌن الممول واإلدارة
الضرٌبٌة :

3307 10602535

دكتوراه .

3308 10603431

ثانٌا-:نرى االخذ بالجراءات محاكمة المرأة فى الفقه االسبلمى تلك االجراءات التى تضمن الحفاظ على كرامتها وحٌابها .
ثالثا:لقد أصاب المشرع الفرنسى فى المادة  557من قانون االجراءات الجنابٌة حٌن ألزم المحضر بان ٌرسل مسجبل ؼلى
المعلن الٌه فى حالة تسلٌم صورة االعبلن .
رابعا :نوصى المشرع بالتوسٌع من نطاق االمر الجنابى والحضور التمثٌلى للمتهم أمام المحكمة الن االمر الجنابى اسلوب
مختصر لحسم الدعوى الجنابٌة دون حاجة إلى اجراءات المحاكمة العادٌة أو حضور المتهم أمام المحكمة العادٌة .
خامسا-:نرى تعدٌل نص الفقرة من المادة  241من قانون االجراءات الجناٌبة من شروط قبول الحكم الحضورى االعتبارى
للطعن بالمعارضة .
نوصى بالمشرع بالنظر فى تجرٌم الؽٌاب العمدى ذلك إذا كان الحضور أمام القضاء واجبا ملقى على عاتق المتهم ٌجد هذا-
االلتزام أساسه فى ضرورة طاعة أمر القانون والمتثال الوامر منظماته وعلى رأسها هٌبة القضاء التى تختص بالفصل فى
بنى
النزاعات وحسم الخصومة  1997 .سوٌؾ :
هذه الرسالة قصد بها إبراز موقؾ الشرٌعة اإلسبلمٌة وإستجبلء موقؾ القوانٌن الوضعٌة من التعدٌات التى آثارتها تقنٌة
البصمة الوراثٌة والتى شكلت أهم وأخطر معطٌات التطور العلمى فى السنوات القلٌلة الماضٌة  ،ومن أهم ما توصى به هذه
الرسالة هو ان تبادر الجهات التشرٌعٌة الى أصدار هذا التشرٌع المفتقد لٌعنى بتقٌٌم هذه التقنٌة ‖البصمة الوراثٌة‖وتحدٌد
نطاق مشروعٌتها وتنظٌم خدماتها قبل أن تضرب الفوضى أرجاء مجتمعنا.
ومن أهم التوصٌات أٌضا ان تبادر الجهات التشرٌعٌةالى اصدار هذا التشرٌع المفتقد لٌعنى بتقٌٌم هذه التقنٌة ‖البصمة
الوراثٌة‖ وتحدٌد نطاق مشروعٌتها وتنظٌم خدماتها .

محمد جابر عبدالعظٌم عبدالقادر ،

عبدالقادر ،محمد جابر
عبدالعظٌم .

ؼٌاب المتهم فى مرحلة المحاكمة فى قانون االجراءات الجنابٌة
المصرى والمقارن والشرٌعة االسبلمٌة /

دكتوراه .

3309 10603767

نظرا لما ٌمثله تحلٌل البصمة الوراثٌة من اهمٌة بالؽة فى اثبات اونفى نسب شخص معٌن فبلبد من توافر مجموعة من2-
الشروط والضوابط ٌتعٌن توافراها اوال قبل اجراء التحلٌل وهى عدم استخدام البصمة الوراثٌة بدٌبل عن الوسابل الشرعٌة
الثبات نفى النسب وعدم استخدام البصمة الوراثٌة فى التاكد من نسب ثابت وعدم اجراء التحالٌل االباذن واشراؾ من
 .الجهات الرسمٌة المختصة
 .ان تقرٌر مشروعٌة هذه التقنٌة ‖البصمة الوراثٌة ‖فى النظر الشرعى والقانونى الٌؽنى عن المتابعة الرقابٌة فى تطبٌقا3-
الشك ان الشارع الحكٌم ٌتشوؾ الثبات النسب والحاق االفراد باسرهم وعاببلتهم حفاظا على الشرؾ وحماٌة للنفس4-
 .وصٌانة لبلنساب
الشك ان الشارع الحكٌم قد حصر نفى النسب فى طرٌق واحد فقط االوهو اللعان فبلٌجوز ان تساوٌة البصمة الوراثٌة فى5-
 .نفسى النسب فضبل ان تتقدم علٌه ولكن ٌمكن االستفادة من البصمة الوارثٌة فى تقلٌل حاالت اللعان
وفى النهاٌة فاننى اناشد المجامع الفقهٌة فى الدول العربٌة كمجمع البحوث الفقهٌة فى االزهر الشرٌؾ والمجمع الفقهى6-
االسبلمى فى مكة المكرمة بضرورة االهتمام بالمسابل الفقهٌة المعاصرة الزالة اللبس عما ٌدور فى اذهان المسلمٌن منها
والشك ان موقع المسلمٌن من االكتشافات العلمٌة الحدٌثة والتى تعد البصمة الوارثٌة من بٌنها هو التعامل مع الواقع [ 2000
 .المفروض علٌهم
] بنها :

أنس حسن محمد ناجى ،

Abd el-baset abbady
Radionuclides in the air, soil, water, and rocks that make up Earth‘s geosphere and
mohammed, Shaban
atmosphere can be tranferred into the biosphere by many organisms and can also
26/1/2 mohamed Harb,
2010 bioaccumlate in the food chain.
010.
Khaled salahel din.
ٌوصى الباحث بوضع وثٌقة لتعزٌز القدرة التنافسٌة للمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة بهدؾ تحدٌد المعوقات التى تحول
دون نمو هذه المشروعات والعمل على ازالتها بما ٌحقق تفعٌل هذا القطاع .
وٌوصى الباحث بوضع وثٌقة لتعزٌز القدرة التنافسٌة للمشروع الصؽٌر والمتوسطه بهدؾ تحدٌد المعوقات التى تحول دون
نمو هذه المشروعات والعمل على ازالتها بما ٌحقق تفعٌل هذا القطاع ورفع جودة منتجاته وتوفٌر المقومات البلزمة له
وتدعٌم قدراته التسوٌقٌة فى السوق المحلى والتصدٌر الخارجى لزٌادة مساهمته فى زٌادة العابد من النقد االجنبى وزٌادة
الصادرات وتحوٌل هذا القطاع من قطاع ٌعمل تحت بٌر السلم الى قطاع ٌعمل تحت رقابة الدولة وتعزٌز القدرة التنافسٌة
للمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة وٌحتاج قطاع المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة لرفع قدراته التنافسٌة الى آلٌات ؼٌر
تقلٌدٌة ونظم ضرٌبٌة خاصة تحفز هذا القطاع الى العمل على جودة المنتج والمنافسة الفعالة فى السوق المحلى والسوق
العالمى لتنمٌة موارد الدولة  .منح هذا القطاع افضلٌة فى عقود التورٌدات الحكومٌة والبد من تضافر الجهود جمٌع فبات
المجتمع والمإسسات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة واصحاب لمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة لتحرٌك عملٌة االنتاج والتنمٌة
وفى احدى الدراسات عن واقع المنشآت الصؽٌرة فى مصر اظهرت ان مصر تعتبر من الدول التى ٌتصؾ فٌها قطاع
المنشؤت الصؽٌرة والتوسطة حٌث تتركز %80من وظابؾ هذا القطاع الخاص فى مشروعات صؽٌرة ٌقل عدد العاملٌن
فٌها عن  10عمال او فى مشروعات ٌزٌد عدد العمال فٌها عن  500ؼامل .
تتناول هذه الرسالة الحرٌة السٌاسٌة فالحرٌة السٌاسٌة فى الشرٌعة اإلسبلمٌة تعنى مشاركة األمة فى اختٌار حاكم األمة
اإلسبلمٌة عن طرٌق البٌعة هذه المشاركة التى ٌرضى بها الشعب وٌعطى من تم اختٌاره للحكم الطاعة الكاملة التى ال ٌحٌد
عنها الى العصٌان والنصرة التى ال تتحول ابداً الى الخذالن .
أما الحرٌة السٌاسٌة فى النظم الدٌمقراطٌة فهى تعنى مشاركة الشعب فى إدارة شبون الحكم سواء اشترك بنفسه  -الدٌقراطٌة
المباشرة  -أو عن طرٌق نواب ٌختارهم بطرٌقة االنتخاب  -الدٌقراطٌة النٌابٌة  -او بتطعٌم الدٌقراطٌة النٌابٌة ببعض وسابل
الدٌمقراطٌة المباشرة لزٌادة اشتراك الشعب فى الحكم  -الدٌقراطٌة شبه المباشرة  -والظاهر ان الحرٌة السٌاسٌة فى النظم
الدٌقراطٌة اوسع مجاالً منها فى النظام االسبلمى ولكن المدقق فى األمر ٌجد ان الحرٌة السٌاسٌة فى النظم الدٌمقراطٌة هى
حرٌة صورٌة وتكون الدٌمقراطٌة فى هذه الحالة دٌمقراطٌة مقنعة تخفى خلفها حتما ً نظاما ً دٌكتاتورٌا ً .
هذه الرسالة تستعرض دراسة تفصٌلٌة لنظام مفوضى الدولة فى مصر وهو نظام أنشا محاكاة لفرنسا  ،ان وجود المفوضٌن
فى فرنسا كان والزال مرتبطا بوجود مجلس الدولة بها كما انه كان موجودا فى ظل محاكم المقاطعات وهناك مفوضى الدولة
ال ٌقومون بتحضٌر الدعاوى كمفوضى الدولة المصرٌٌن الذى ٌعد تحضٌر الدعوى وتهٌبتها للمرافعة .
وقد أوضحنا نوعى مفوضى الدولة الذٌن ورد ذكرهم فى القانون رقم  47لسنة  1972بشان مجلس الدولة الحالى وماتعلق
بمفوضى الوزارات والمصالح من التفصٌل لمركزها القانونى وطرٌقة الحاقهم بالوزارات والمصالح والمحافظات واعمالهم
وطبٌعتها ومدى اهمٌتها وكشفنا عن مزاٌا وعٌوب وجودهم .
اما عن دور الطعون سواء كان مقدما من ذوى الشان فى الخصومة او من ربٌس هٌبة مفوضى الدولة فقد ظهر مدى تبعٌته
لبلخٌر فى حالة الطعون ولم ننس ان نوضح دور المفوضٌن فى تحدٌد نظام وسٌر العمل فى اقسام المجلس عن طرٌق عن
حضورهم الجمعٌات العمومٌة وابداء صوتهم المعدود فى مداوالتها واكماال للفابدة من الدراسة فقد عقد مقارنة بٌن مفوضى
الدولة لدى المحاكم واعضاء بعض النظم القانونٌة المشابهة لهم فى النظام القضابى المصرى واخترنا من هذه النظم االقرب
من ناحٌة طبٌعة العمل الذى تقوم به لنظام المفوضٌن لذلك قصرنا المقارنة على المفوض واعضاء النٌابة العامة واعضاء
النٌابة االدارٌة ومفوضى المحكمة الدستورٌة العلٌا وقمنا باجراء المقارنة من ناحٌة االلتحاق بالوظٌفة وحصانتها القضابٌة
والمسبولٌة التادٌبٌة لهإالء واسلوب مخاصمتهم جمعٌا وفى ختام درستنا وعند تقٌٌمنا لنظام المفوضٌن وحسب الواقع العملى
الذى عاٌشناه سنٌن طوٌلة فى هٌبة مفوضى الدولة والزلنا نعٌشه كربٌس الحد افراعها فقد اوضحنا مقدار واسباب القصور
الذى ٌشوب اعمال المفوض واظهرنا دون مجاملة الحد عٌوب نظام المفوضٌن ككل وهى تفوق كثٌرا مزاٌاها بوضعه
الحالى .
تناولت هذه الرسالة مفهوم اإلدارة المحلٌة ثم األنظمة االنتخابٌة بصفة عامة حٌث ان نظام اإلدارة المحلٌة بإعتباره مظهراً
من مظاهر الدٌموقراطٌة وحكم الشعب لنفسه عن طرٌق البلمركزٌة اإلدارٌة ال ٌتحقق إال باشتراك المواطنٌن فى إدارة
مرافقهم المحلٌة عن طرٌق اختٌار ممثلٌهم بنظام االنتخاب المباشر باعتباره القاعدة األساسٌة الوحٌدة فى تشكٌل وتكوٌن
المجالس المحلٌة على اختبلؾ طرق تشكٌلها وذلك تحقٌقا ً لمبدأ دٌمقراطٌة اإلدارة المحلٌة  ،ان النظام االنتخابى الذى ٌتضمنه
تشرٌع الدولة ٌسهم اسهاما بارزا فى نجاح االنتخابات المحلٌة إذ ان الؽرض من هذا النظام هو انتخاب مجلس شعبى محلى
ٌعبر عن ارادة الناخبٌن تعبٌراً صادقا ً .
وفى مجال المفاضلة بٌن شتى نظم االنتخابات  ،تهدؾ الى اختٌار االصلح واألنسب فى ظل الظروؾ السٌاسٌة واالقتصادٌة
واالجتماعٌة السابدة حالٌا ً .
وفى مصر نعتقد ان نظام االنتخاب الفردى والمطبق االن ٌتناسب مع وضع الدولة ولكن فى المستقبل ومع تطور الحٌاة ٌكون
من المناسب تطبٌق نظام االنتخاب بطرٌق القابمة المقترن بالتمثٌل النسبى كما هو الحال فى فرنسا .

جامعة
 { 2002بنى
} سوٌؾ :

بنى
 2000 .سوٌؾ :

ناجى ،أنس حسن محمد .

Abd Rady, Nagwa
Saad.

صابر سٌد مصطفى ,

عبد الناصر محمد وهبة سٌد ،

مصطفى ,صابر سٌد .

البصمة الوراثٌة ومدى مشروعٌتها فى إثبات ونفى النسب :
Radiation dose assessment due to local
consumption of farm products in Qena
Governorate /

دور المشروعات الصؽٌرة فى تنمٌة االقتصاد المصرى :

سٌد ،عبد الناصر محمد وهبة  .الحرٌة السٌاسٌة بٌن الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الوضعى :

3310 10604726

3311 10606771 Master.

3312 10607184

3313 10607709

بنى
 2000 .سوٌؾ :

صبحى جرجس إسحق ،

إسحق ،صبحى جرجس .

نظام مفوضى الدولة فى مصر :

3314 10607850

بنى
 2009 .سوٌؾ :

طه محمود طه بدوى الحمٌلى ،

الحمٌلى ،طه محمود طه بدوى
.

انتخابات أعضاء المجالس المحلٌة والرقابة القضابٌة علٌها /

3315 10608160

هذه الرسالة أوضحت ان التؤمٌن من المسبولٌة قد أضحى حقٌقة بارزة فى المجتمع من حٌث كونه ٌضطلع بدور ؼاٌة فى
األهمٌة فى مجاالت الحٌاة المتعددة فهو الوسٌلة المثلى والفعالة فى تخفٌؾ آثار الكوارث والمحن وٌعتبر من أفضل الطرق إن
لم ٌكن أفضلها فعبلً لضمان حصول المضرور على التعوٌض المستحق له فى سهولة وٌسر وال ٌقتصر دور التؤمٌن من
المسبولٌة على دفع التعوٌض لمن أصابه الضرر وإنما ٌمتد دوره لٌوفر اآلمان والطمؤنٌنة للمإمن لهم فى مواجهة األخطار
التى قد تنشؤ نتٌجة مباشرتهم ألنشطتهم فى المجتمع فٌمكن عن طرٌق التؤمٌن من المسبولٌة اال ٌكون أصحاب األعمال ومن
ٌقومون بإدارتها فى حاجة الى تجمٌد بعض أموال المشروع لمواجهة ما قد ٌحدث من خسابر نتٌجة لتحقق هذه األخطار مما
ٌإدى الى زٌادة استثماراتهم وبالتالى ازدهار مشروعاتهم وانشطتهم باإلضافة الى ان قٌام هٌبات التؤمٌن بتحمل الخسابر
الناتجة عن تحقق األخطار ٌساعد أصحاب هذه األعمال ومن ٌقومون بإدارتها على تركٌز تفكٌرهم فى كٌفٌة النهوض
2005 .
بالمشروع والتفرغ الكامل لمباشرة نشاطهم والتفوق فٌه مما ٌعود بالنفع علٌهم بصفة خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة .
هذه الرسالة تناولت دور السٌاسة الضرٌبٌة فى تحفٌز االستثمارات فى ظل التطورات العالمٌة المعاصرة محورا لها فقد
استهلت الدراسة بمفهوم السٌاسة الضرٌبٌة وماهٌة السٌاسة الضرٌبٌة ومن اهم النتابج التى توصلت لها هذه الرسالة ان
استثمارات القطاع الخاص أحد المتؽٌرات الحاكمة لتطور االقتصاد المصرى إذ انها أحد األعمدة الربٌسٌة التى ٌقوم علٌها
االقتصاد فى ظل المتؽٌرات العالمٌة المعاصرة  ،ترى الدراسة ضرورة السعى بجدٌة فى إعادة هٌكلة نظام الضرابب
المصرى وإعادة بنابه على أسس علمٌة متكاملة تراعى التطورات االقتصادٌة المعاصرة على ساحة االقتصاد العالمى وذلك
عن طرٌق خلق نظام ضرٌبى اكثر شفافٌة وثباتا ً واستقراراً لجذب وتحفٌز االستثمار وعن طرٌق إعادة النظر فى منظومة
الحوافز الضرٌبٌة الحالٌة التى اظهرت فاعلٌة كبرى فى توجٌه االستثمارات اكثر من جذب االستثمارات واخٌراً تناشد
الرسالة بتخفٌض معدل الضرٌبة على الشركات من  %43الى . %30
من أهم النتابج :
أن النظام االقتصادى العالمى الذى ٌواجه الدول السامٌة الى التنمٌة فى الوقت الراهن ٌختلؾ اختبلفا جذرٌا عن النظام1-
 .االقتصادى الذى عرفه العالم فى الستٌنات والسبعٌنات
ان التطورات والمتؽٌرات االقتصادٌة على ساحة االقتصاد العالمى والمحلى تإثر بشكل كبٌر على الساسٌة الضرٌبٌة من2-
 .خبلل تاثٌرها على العوامل المحددة لها
 .تعتبر استثمارات القطاع الخاص أحد المتؽٌرات الحاكمة لتطور االقتصاد المصرى3-
ان نظام الضرابب الحالى ٌعانى من اوجه قصور متعددة تإثر فى كفابته وفعالٌته فى تحقٌق االهداؾ المنوطة به وخاصة4-
 .تحفٌز االستثمارات
ان الشركات دولة النشاط نظرا لتفوقها االدارى والكنولوجى وماتتمتع به من قدرات هابلة فى مجال االستثمارات واالنتاج5-
 .فى العالم
وترى الدراسة ان هذه الحوافز مع تعددها اال انها التصلح االجذب االستثمار النقدى والمشروعات الصؽٌرة التى ٌمكن
تحوٌل نشاطها بعد انتهاء مدة االجازة الضرٌبٌة التى منحها المشرع المصرى فى مجال نشاط المشروع لبلستفادة باجازة
ضرٌبٌة أخرى .أما مشروعات االستثمار الكبرى ذات القدرة على التوطن والتركز والتى ٌصعب تحوٌلها بعد نهاٌة مدة
االجازة الضرٌبٌة فان قانون ضمانات وحوافز االستثمار ٌقصر عن جذبها ولبلستدالل على ذلك تتساءل الدراسة عن عدد
مشروعات االستثمار االجنبى أوالوطنى العمبلقة التى استطاعت قوانٌن االستثمار جذب النشاط الخاص الٌهاوعن عدد
الشركات العالمٌة العمبلقة متعددةالجنسٌات .وتتطلب االدرة الجٌدة للجهاز الضرٌبى استخدام االسالٌب التكنولوجٌة الحدٌثة
فى عملٌات الربط والتقدٌر وحصر المجتمع الضرٌبى اى تطبٌق منهج تكنولوجٌا االدارة الضرٌبٌة الذى ٌتطلب عدة
اعتبارات عند تطبٌقه ولضمان عدالة النظم الضرٌبٌة فى التطبٌق الفعلى فوضع تشرٌع ضرٌبى جٌد هو مجرد شرط
ضرورى فى تصمٌم نظام ضرٌبى كؾء وعادل ولكنه ؼٌر كاؾ واالهم تطوٌع هذا التشرٌع وتطبٌقه بكفاءة على الواقع
العملى بتعقٌداته االقتصادٌة واالجتماعٌة والمإسسة المختلفة .
2002 .
الدراسة تعرضت للتطور التارٌخى للعدالة الضرٌبٌة فى التشرٌع المالى االسبلمى والتشرٌع المالى المقارن وتبٌن أن مفهوم
العدالة فى التشرٌع المالى االسبلمى له دالالت متعددة فهو ٌعنى العدل والعدالة واالنصاؾ والقسط والوسط والقوام فكلها
مفاهٌم للعدالة أما التشرٌع المالى المقارن فٌعرؾ العدالة بالقضاء والسلطة وتبٌن كذلك ان الحضارات التى سبقت اإلسبلم
كانت بعٌدة عن تطبٌق العدالة الضرٌبٌة مما ساعد فى زوالها وتبٌن بعد ذلك ان العدالة تطورت واستقرت فى العهد المدنى
حٌث اصبحت الزكاة فرٌضة الزامٌة بعد ان صار لجماعة المسلمٌن ارض وكٌان وسلطان فؤخذت العٌادات وخاصة الزكاة
صفة التحدٌد والتخصٌص واأللزام وتبٌن كذلك ان الزكاة تختلؾ عن المساعدات وتبٌن انه ٌجوز فرض ضرٌبة بجانب
الزكاة واتضح ان عدالة الزكاة تعنى المبلبمة فى الجباٌة واختٌار االوقات المناسبة فى التحصٌل .
من أهم التوصٌات ربط معالجة السٌاسٌة الضرٌبة بالمنهج االسبلمى وذلك سٌإدى الى انسجام هذه السٌاسات مع فكرة
وفطرة المجتمع المعنى بهذه السٌاسات واالحدثت هوه سحٌقة بٌن الضرابب والمجتمع خاصة ان دستورنا الصادر سنة
 1971جعل الشرٌعة االسبلمٌة هى المصدر الربٌسى للتشرٌع  .لذا ٌجب تعمٌق العدالة الضرٌبٌة سواء عند اصدار
التشرٌعات او عند تنفٌذها ٌجب اٌضا تطوٌر التشرٌع الضرٌبى والبحته التنفٌذٌة وتنقٌتها من اوجه القصور الهمٌة دقة
وصٌاؼة وتبسٌط التشرٌع الضرٌبى وماٌصاحبه من لوابح تنفٌذٌة وتعلٌمات تفسٌرٌة .
وٌجب التنسٌق بٌن سٌاسة االعفاءات الضرٌبٌة وباقى ادوات السٌاسة المالٌة مثل النفقات العامة وادوات السٌاسة النقدٌة مثل
سعر الفابدة وكذلك مع سعر الصرؾ لتحقٌق اكبر عابد لبلقتصاد القومى من خبلل هذه السٌاسة .
وٌجب ان ٌعاد النظر فى اسعار الضرٌبة الموحدة ولتبدا من سعر  10وتنتهى عند  30فالسعر له اهمٌة كبٌرة فى تقبل
الممولٌن للضرٌبة وبالتالى تزداد الحصٌلة الضرٌبٌة واالسعار الضرٌبٌة المفروضة حالٌا التتفق مع الظروؾ االقتصادٌة
التى تمر بها الببلد والتى من اهدافها االنتاج والتنمٌة واالستثمار وٌجب ان ٌعطى الحق لوزٌر المالٌة فى تعدٌل السعر عند
تؽٌر الظروؾ االقتصادٌة بعد موافقة مجلس الشعب .
هذه الرسالة استعرضت القضاء الشعبى الذى ٌتواله ؼٌر المتخصصٌن كما ٌستعرض القضاء الطبٌعى الذى والبد ان ٌتواله
القضاة المتخصصون فى علم القانون بهدؾ بحث إمكانٌة األخذ بنظام القضاء الشعبى بجوار النظام القضابى السابد حالٌا فى
مصر للمساهمة فى مواجهة مشكلة ازدٌاد أعداد القضاٌا المعروضة على القضاء فى السنوات االخٌرة وتؤخر الفصل فٌها
لسنوات األمر الذى ٌنعكس على النمو االقتصادى فى الدولة وازدٌاد الخصومات وتفشى الفساد فى المجتمع،
ومن أهم النتابج التى توصلت لها الرسالة ان القضاء ال ٌمكن ان ٌإدى رسالته فى إعبلء المشروعٌة وسٌادة القانون وضمان
حقوق المواطنٌن وكفالة حرٌاتهم إال بالقدر الذى ٌكون علٌه استقبلله فضبلً على ان حسن تنظٌم القضاء وحٌاده ٌكمن فى
استقبلله .
تعرض هذا البحث الى الرقابة على مبلءمة القرارات االدارٌة وهى دراسة مقارنة فى كل من إنجلترا وفرنسا والتطبٌق على
ما هو علٌه الحال فى مصر تعرضت هذه الرسالة فى البداٌة لدور الجهات ؼٌر القضابٌة فى الرقابة على مبلءمة القرارات
اإلدارٌة وتتمثل هذه الرقابة فى الرقابة الشعبٌة والرقابة اإلدارٌة وانتهت بالنسبة لدور الرقابة الشعبٌة والتى تتمثل فى رقابة
البرلمان ورقابة الرأى العام وتعد هذه الرقابة بمثابة رقابة ؼٌر مباشرة على مبلءمة القرارات اإلدارٌة حٌث انها ال تإدى
مباشرة إلى إلؽاء القرار اإلدارى إال انها تعتبر وسٌلة ضؽط سواء على مصدر القرار او على سلطته الرباسٌة أما بالنسبة
لدور الرقابة اإلدرٌة فهى تكاد تكون واحدة فى الدول محل البحث والتى تتمثل فى انجلترا وفرنسا ومصر وعلى الرؼم من
انها تعد اكثر فاعلٌة من الرقابة الشعبٌة اال انها ؼالبا ً ما تقوم على النزعات الشخصٌة للقابمٌن علٌها األمر الذى من شؤنه ان
ٌلقى بالخوؾ فى قلوب ذوى الشؤن من اهدار حقوقهم وتقٌٌد حرٌاتهم .
وأستعرض الباحث أوجة الرقابة القضابٌة على مبلءمة القرارات اإلدارٌة فى كل من انجلترا وفرنسا ,وانتها الى ان أوجة
الرقابة القضابٌة على المبلءمة فى انجلترا متعددة وتتمثل فى األوامر القضابٌة التى تصدرها محاكم القانون وهى األمر
القضابى باإللؽاء واألمر القضابى بالقٌام بعمل األمر القضابى باألمتناع .

بنى
سوٌؾ :

صبلح خلٌل مشرؾ ،

مشرؾ ،صبلح خلٌل .

التؤمٌن اإلجبارى من المسبولٌة المدنٌة عن حوادث القطارات :

3316 10608311

بنى
سوٌؾ :

الولٌد صالح عبد العزٌز ،

عبد العزٌز ،الولٌد صالح.

دور السٌاسة الضرٌبٌة فى تحفٌز االستثمارات فى ظل التطورات
العالمٌة المعاصرة /

3317 10610408

بنى
 1999 .سوٌؾ :

عادل خلٌل عبد العزٌز محمد ،

مبدأ العدالة الضرٌبٌة تؤصٌبل وتطبٌقا فى التشرٌع المالى االسبلمى
محمد ،عادل خلٌل عبد العزٌز  .والتشرٌع المالى المقارن /

3318 10610523

بنى
 2007 .سوٌؾ :

محمد عبد المجٌد أحمد ،

أحمد ،محمد عبد المجٌد .

القضاء الشعبى والقضاء الطبٌعى بٌن النظرٌة والتطبٌق :

3319 10611743

 [ 2007بنى
] سوٌؾ :

أشرؾ محمد على لبٌب ،

لبٌب ،أشرؾ محمد على.

الرقابة على مبلءمة القرارات اإلدارٌة :

3320 10611863

تناولت هذه الرسالة دراسة تاصٌلٌة للقرارت الصادرة من مجالس التؤدٌب الخاصة والرقابة القضابٌة علٌها وذلك فى ضوء
المبادئ واألحكام التى قررتها المحكمة اإلدارٌة العلٌا فى هذا الشؤن تناولت هذه الدراسة الجرٌمة التؤدٌبٌة بؤعتبارها سبب
اصدار القرارات التادٌبٌة الصادرة من مجالس التؤدٌب الخاصة ثم اوضحت الرسالة المفاهٌم المختلفة للجرٌمة التؤدٌبٌة ثم
تناولت اركانها ومصادرها وعبلقتها بمبدأ الشرعٌة ثم بٌنت العبلقة بٌن الجرٌمة التؤدٌبٌة والجرٌمة الجنابٌة وختم هذا الجزء
من الرسالة بتطبٌقات قضابٌة لصور من الجرابم التؤدٌبٌة التى تعرضت لها المحكمة اإلدارٌة العلٌا سواء ما كان منها داخل
نطاق العمل الوظٌفى أو خارجه ثم تعرضت الرسالة بعد ذلك لؤلساس القانونى لهذه المجالس والمبادئ العامة لعملها
واختصاصاتها وسلطاتها والفبات الخاضعة لها وخصصت الباب الثانى إلجراءات التؤدٌب والضمانات المتعلقة به بصفه عامة
وفى الباب الثالث تناولت بالشرح المستفٌض لقرارات مجالس التؤدٌب الخاصة فحددت الطبٌعة القانونٌة لها والشروط الشكلٌة
والموضوعٌة الواجب توافرها لصحتها وذلك فى ضوء أحكام المحكمة اإلدارٌة العلٌا والمبادئ التى قررتها هذه المحكمة فى
هذا الشؤن .
ومن التوصٌات أٌضا والمقترحات -:
وبعد  ،اضافت المحكمة االدارٌة العلٌا الوصؾ القضابى على القرارات الصادرة من مجالس التادٌب الخاصة التى تحتاج الى
تصدٌق علٌها من سلطة او جهة ادراٌة علٌا تعٌن على المشرع االعتراؾ لهذه القرارات بهذه الصفة واعتبارها من االحكام
القضابٌة .
واٌضا مادامت المحكمة االدارٌة العلٌا اضفت الوصؾ القضابى على القرارات الصادرة من مجالس التادٌب الخاصة فانه
ٌتعٌن ان ٌنطق على اعضاء مجالس التادٌب جمٌع القواعد التى نص علٌها قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة بشان احكام
عدم الصبلحٌة والرد والتنحى وذلك حتى تتسم المحاكمة التادٌبٌة بالحٌدة والعدالة والموضوعٌة التى تتطلبها اى محاكمة
عادلة سواء كانت جنابٌة أو تادٌبٌة .ومما الشك فى ان الدور الذى تقوم به مجالس التادٌب الخاصة والتى ابقى علٌها المشرع
الضفاء مزٌد من الضمانات والحماٌة للطابفة التى تحاكم امامها من العاملٌن بالدولة كما ان تشكٌلها فى معظم االحٌان
ٌتضمن عنصر ادارى ٌعد عنصرا حٌوٌا فى مٌزة اخرى لها تحسب لها ال علٌها الن هذا العنصر ٌعد حٌوٌا فى تشكٌله
وٌكون اقرب الى المحاكمة التادٌبٌة كما نرى انه الٌوجد ماٌمنع من وجود عنصر قضابى فى تشكٌل هذه المجالس ٌنص علٌه
القانون الضفاء حماٌة اكثر على هذه المجالس وانه من الضرورى تعمٌم مجالس التادٌب  .ومن اهم التوصٌات اٌضا التعجٌل
بصدور قانون االجراءات االدارٌة ٌكفل للقانون التادٌبى االستقبلل التام فى كافة مواده ونناشد جمٌع السلطات القابمة بالتحقٌق
االدارى والسلطة التادٌبٌة بالترٌث وعدم السرعة فى الفصل فى التحقٌق االدارى فى حالة ارتباط الجرٌمة التادٌبٌة بجرٌمة
بنى
جنابٌة .
 2009 .سوٌؾ :
شملت هذه الدراسة سلطة ربٌس الدولة فى النظام البرلمانى فى انجلترا والنظام الرباسى فى أمرٌكا ونظام الحكم فى مصر ،
ان سلطة ربٌس الدولة تختلؾ باختبلؾ الشكل الذى ٌتخذه نظام الحكم فقد ٌتمتع بسلطات استثنابٌة واسعة وٌقوم بدور بارز
وفعال فى األنظمة الرباسٌة فى حٌن ال ٌتمتع فى األنظمة البرلمانٌة إال بسلطات أسمٌة فهو ٌسود وال ٌحكم وتتطلع الوزارة
بالقٌام بسلطات الحكم الفعلٌة وتستقل برسم السٌاسة العامة للدولة .
وقد كشفت الرسالة ان ربٌس الدولة فى النظام البرلمانى هو الربٌس األعلى للدولة وربٌس السلطة التنفٌذٌة فى ذات الوقت
وٌقوم النظام البرلمانى على أساس عدم مسبولٌة ربٌس الدولة إذ تقع المسبولٌة على عاتق الوزارة وان هناك تعاونا ً وتوازنا ً
بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة وذلك بإعطاء كل سلطة سبلحا ً تواجه به السلطة األخرى فالمسبولٌة تكون بٌد السلطة
التشرٌعٌة وٌقابلها فى نفس الوقت سبلح الحل الذى تمارسه السلطة التنفٌذٌة .
باالضافة الى اسناد الدستور االمرٌكى الى الربٌس قدر كبٌر من السلطات االخرى فى نصوصه الصرٌحة وان القضاء
االمرٌكى لعب دورا كبٌرا فى استخبلص العدٌد من السلطات االخرى والتى رآها ضرورٌة لممارسة الربٌس لسلطاته
المنصوص علٌها دستورٌا عن طرٌق ماٌسنه من مبادىء .
وان هناك تؽٌٌر سٌاسى مطلوب فى نظام الحكم فى مصر لذا ٌتناول عدد من االمور الجوهرٌة اآلتٌة -:
اوال:الفصل بٌن اختصاصات ربٌس الدولة واختصاصات الحكومة حٌث ان جمٌع كافة السلطات وتركٌزها فى ٌد ربٌس
الجمهورٌة كما هو الحال فى الدستور الحالى بما فى ذلك رباسته للسلطة التنفٌذٌة أمر الٌستقٌم مع وجود مجلس للوزراء له
ذاتٌة مستقلة طبقا لنصوص الدستور مع وجود مجلس الشعب الممثل لبلمة .
ثانٌا:اعادة النظر فى المادة  76من الدستور والخاصة باالنتخابات الرباسٌة :
وقد رأٌنا ان المادة  76بعد تعدٌلها لم تحقق االهداؾ التى كانت منتظرة منها وذلك الحتوابها على الكثٌر من الشروط
واالجراءات واالوضاع التى تخالؾ المبادىء الدٌمقراطٌة .
ثالثا:ضرورة تعدٌل المادة  77من الدستور والخاصة بمدة الرباسة .
رابعا-:ضرورة الفصل بٌن رباسة الدولة ورباسة الحزب .
خامسا-:إعادة النظر بشؤن رباسة الجمهورٌة للسلطة القضابٌة .
سادسا-:كفالة استمرار االشراؾ القضابى الكامل على االتنخابات البرلمانٌة والرباسٌة .
سابعا:ضرورة النص فى الدستور على تقرٌر مسبولٌة ربٌس الجمهورٌة السٌاسٌة .
ثامنا:تعدٌل الدستور بماٌقتضى وضع قٌود على اعبلن حالة الطوارىء واستمرارها والقوانٌن المقٌدة للحقوق والحرٌات
العامة .
تاسعا -:الؽاء نص المادة  74من الدستور .
بنى
وهذه هى النتابج الدارسة التى نامل ان ٌتم العمل بها وتحقق الحرٌة والدٌمقراطٌة .
 2008 .سوٌؾ :
تناقش هذه الرسالة مشكلة الدواء فى مصر على ضوء اتفاقٌة الترٌبس ان مشكلة الدواء فى مصر تتطلب معالجة خاصة حتى
تضمن للمواطن محدود الدخل حقه فى توفٌر الدواء االمن والفعال بشكل مستمر ومستقر لذلك ٌجب العمل من أجل
استراتٌجٌة واضحة لوقؾ مخاطر اتفاقٌة الترٌبس على حق اإلنسان فى الصحة والعبلج خاصة وانه قد بدأ سرٌانها على
قطاع االدوٌة الذى سٌكون فى مقدمة القطاعات التى تتؤثر سلبا بهذه االتفاقٌة .واهم توصٌات الرسالة االستفادة من براءة
االختراعالمنفعة فى مجال صناعة الدوءباعتباره تمثل المستوى الثانى من الحماٌة بعد براءات االختراع وٌمكن استؽبللها فى
تقلٌل الوقت والجهد االزمٌن لعملٌة تصنٌع الدواء التى ٌتم الحصول على المنتج الدوابى مثل االبتكار المتعلق  .التوسع فى
انتاج االدوٌة الجدٌدة باسمؤبها العلمٌة او الكٌمٌابٌة وبدون االسم التجارى وٌتم ذلك عن طرٌق االستفادة من براءات االختراع
التى دخلت فى حٌز الملك العام وانتهت مده حماٌتها باجراء المزٌد من البحوث الدوابٌة علٌها لمحاولة تطوٌر مكوناتها
باستخدام ممارسات الهندسة العكسٌة وٌرتبط ذلك ان ٌكون االساس فى كتابة اى تذكرة طبٌة هو االسم العلمى للدواء ولٌس
االسم التجارى .وتحدٌد نسبة معٌنة من ارباح شركات الدواء الوطنٌة ال تقل عن %20من اجمالى المبٌعات تخصص
بنى
البحاث العلمٌة الدوابٌة وانشاء مراكز ابحاث تطوٌر الدواء ٌتم االتفاق علٌه وتموٌله من حصلٌة االربحا والنهوض بابحاث
 2005 .سوٌؾ :
التكنولوجٌة الحٌوٌة علٌه تموٌل من حصلٌة هذه االرباح.
تناول هذا البحث الحماٌة القانونٌة للعبلمات التجارٌة وذلك فى التشرٌع المصرى والتشرٌعات العربٌة واألجنبٌة واالتفاقٌات
الدولٌة لقد اوضحت الرسالة فى الباب التمهٌدى تعرٌؾ العبلمة التجارٌة وبٌنت اختبلؾ التشرٌعات حول تعرٌؾ العبلمة
واختبلؾ الفقهاء حول تعرٌفها ونصت المادة  63من القانون رقم  82لسنة  2002الخاص بحماٌة الملكٌة الفكرٌة على
تعرٌؾ العبلمة واشتمل التعرٌؾ على العبلمات الصناعٌة وعبلمات الخدمة والعبلمات الزراعٌة واشترط المشرع المصرى
فى هذه المادة ان تدرك العبلمة بالبصر اى لم ٌفرض المشرع المصرى حماٌة للعبلمات ؼٌر البصرٌة مثل عبلمة الصوت
والرابحة واتفاقٌة الترٌبس أجازت ضمنٌا ً للدول األعضاء تسجٌل العبلمات ؼٌر البصرٌة مع إعطاء الدول الحق فى حظر
ذلك ان هى ارادت وإمكان تسجٌل العبلمات التى ال ٌمكن ادراكها بالبصر .
توصٌات البحث -:
 .إنشاء هٌبة قومٌة موحدة تضم جمٌع ادارات حماٌة الملكٌة الصناعٌة1-
فرض حماٌة على عبلمة الخدمة الصحاب مكاتب المهن الحرة من المحامٌٌن واالطباء والمهندسٌن والمقاولٌن على2-
 .االعمال والخدمات التى ٌإدونها

قطب محمد محمد أحمد ،

أحمد ،قطب محمد محمد .

قرارات مجالس التؤدٌب والرقابة القضابٌة علٌها /

3321 10612208

حازم محمود صادق عبد الجواد ،

عبد الجواد ،حازم محمود
صادق.

سلطة ربٌس الدولة بٌن النظامٌن البرلمانى والرباسى :

3322 10612324

شوقى محمد فرج عفٌفى ،

عفٌفى  ،شوقى محمد فرج .

براءات االختراع وتؤثٌرها على صناعة الدواء :

3323 10613822

.انشاء مكاتب فرعٌة لتسجٌل العبلمات التجارٌة بالمحافظات3-
 .اجازة تقدٌم طلب من صاحب العبلمة الى مصلحة تسجٌل العبلمات فى حالة عدم تسجلٌها لمدة ثبلث سنوات4-
تعدٌل مادة  63من قانون الملكٌة الفكرٌة 82لسنة 2003م بحذؾ الفقرة االخٌرة التى ٌشترط ان تكون تكون العبلمة مما5-
ٌ .درك بالبصر
تشدٌد العقوبات المالٌة بشان التعدى على العبلمات بما ٌتناسب مع حجم وظروؾ التعدى ومقدار وقٌمة المنتجات6-
 .الموضوع علٌها العبلمات المقلدة بدون حداقصى
تٌسٌر وتبسٌط اجراءات تسجٌل العبلمات االجنبٌة فى مصر المستثمرٌن االجانب فبدال من طلب المستندات التى ٌصعب7-
 .اعدادها فى ثبلثة اشهر
تناولت هذه الدراسة سلطة الحاكم التشرٌعٌة فى النظام االسبلمى وتناولت اٌضا سلطة ربٌس الدولة التشرٌعٌة فى فرنسا
واٌضا فى مصر  .لقد تناولت الرسالة سلطة الحاكم التشرٌعٌة وضوابطها حٌث تعرضت ألنواع التشرٌعات وتبٌن ان األحكام
الشرعٌة نوعان األول أحكام شرعٌة لٌست محبل لبلجتهاد كاألحكام المعلومة من الدٌن بالضرورة  ،واألحكام التى فٌها نص
قطعى الثبوت والداللة واألحكام التى ال تحتمل تؤوٌبلً وهذه األحكام ال ٌجوز ألحد أٌا كان أن ٌخالفها أو ٌحدث فٌها تؽٌٌراً ،
والثانى أحكام شرعٌة تعتبر محبل لبلجتهاد وهى ما جاء فٌها نص قطعى الثبوت ظنى الداللة تناولت الرسالة سلطة ربٌس
الدولة التشرٌعٌة فى مصر حٌث ناقشت سلطة ربٌس الدولة التشرٌعٌة فى الظروؾ العادٌة ووجد ان المتتبع للدساتٌر
المصرٌة ٌجد ان دستور  1923هو بداٌة النظام السٌاسى فى مصر ولعله اول من اشرك البرلمان مع الملك فى السلطة
التشرٌعٌة .
من أهم التوصٌات والمقترحات -:
ان ٌجمع الدول االسبلمٌة والعربٌة جمٌعا ربٌس واحد كالنظام المتبع فى الدول ذات الوٌات المتعددة لتتعاون جهودهم على1-
 .الدفاع عن كٌانهم ودٌنهم وعلى نشر االسبلم فى العالم كله بصورة واحدة بعٌدة عن المذاهب والخبلفات
بما ان الصفات التى ٌتعٌن توافرها فى المجتهد الٌمكن اكتسابها فى الوقت الحاضر االلمن تلقى قدرا معٌنا من الثقافة ولما2-
كانت الدولة هى التى تشرؾ على التعلٌم فى الدولة فانه من الممكن حصر صفات االجتهاد فى حملة شهادة معٌنة تعترؾ بها
 .الدولة رسمٌا بعد التثبٌت من ان تلك الشهادة التمنح اال ممن ٌصل الى مرتبة االجتهاد
البد من فتح باب االجتهاد حتى تجىء االحكام الشرعٌة متمشٌة مع ٌطرا للناس من الحوادث التى التحتملها النصوص3-
 .الصرٌحة القطعٌة وتسٌر فى كل زمن بما ٌصلحه
على السلطات القابمة على الحكم فى الدولة ان تعمل على اخراج مشروعات قوانٌن تقنٌن الشرٌعة االسبلمٌة التى قننتها4-
اللجان التى شكلها مجلس فى الفترة مابٌن عام 1978الى الى عام  1982من لجنة الشبون الدستورٌة والتشرٌعٌة وعرضها
 .على مجلس الشعب ومناقشتها واصدار قوانٌن تقنٌن الشرعٌة االسبلمٌة
انا الوقاٌة من االنحرافات االدارٌة افضل بكثٌر من االنتظار وقوع االنحراؾ ثم توقٌع العقوبة على المنحرؾ فالوقاٌة من
االنحرفات االدرٌة افضل بكثٌر من انتظار وقوع االنحراؾ ثم توقٌع العقوبة على المنحرؾ.وتناول اٌضا الطبٌعة القانونٌة
لهذا العٌب وراٌنا انه لكى نحدد هذه الطبٌعة ٌجب ان تبحثفى فكرة الصالح العام كؽرض للقرارت االدارٌة بوجه عام وعبلقة
هذه الفكرة بعنصر الوقابع المبررة فى القرار وركن السبب فٌه كما ان عٌب االنحراؾ ذو طبٌعة ذاتٌة حٌث انه عٌب مستقر
فى بواعث االدارة الخفٌة وداوفعها الباطنة واؼراضها الحقٌقة وبذلك فؤن البحث فى نٌة المصدر القرار هو بحث ذاتى فقد
تعٌن علٌه عناصر موضوعٌة او قرابن ثابته ثم تطرقنا لحاالت وخصابصه حٌث ان عٌب االنحراؾ بالسلطة ٌتسم بالعدٌد
من الخصابص التى تمٌزه عما سواه من عٌوب المشروعٌة حٌث ان صفة االحتٌاطٌة فبل ٌتم اللجوء الٌه اال اذا كانت اوجه
الطعن االخرى ؼٌر مجدٌة فى الؽاء القرار المطعون فى مشروعٌته كما ان هذا العٌب ٌتمٌز بصلته الوثٌقة بسلطة االدارة
التقدٌرٌه حٌث رأٌنا انها الموطن الطبٌعى لعٌب االنحراؾ بالسلطة  .وقد اوضحنا ان عٌب االنحراؾ بالسلطة ال ٌظهر اذا
كانت سلطة االدارة فى اصدار القرار المقٌدة بشرط واوضاع معٌن كما ان عٌب االنحراؾ بالسلطة ٌتسم بصفة قصدٌة ٌجب
توافرها لدى رجل االدارة حال اصداره القرار كما ٌتعلق عٌب االنحراؾ بالسلطة بركن الؽاٌة بصورة مباشرة حٌث ٌعتبره
القضاء الحد الفاصل بٌن المشروعٌة وعدم المشروعٌة فهى المقٌاس الدقٌق لوجود اوعدم هذا العٌب ٌرتبط بنسبٌة مصدر
القرار كما ٌتصؾ االنحراؾ االدارى بعدم تعلقه بالنظام العام وما ٌرتبه ذلك من عدم جواز اثارة القاضى فٌها من تلقاء نفسه
ومرجع ذلك العٌب الخاص .
قسم الباحث الرسالة الى بابٌن  :االول  :االهمٌة االقتصادٌة بالسكك الحدٌدٌة فى مصر  ،الثانى  :دراسة تحلٌلٌة الهم
المشكبلت االقتصادٌة لمرفق السكك الحدٌدٌة فى مصر .
تناولت هذه الرسالة النشؤة التارٌخٌة لبورصات األوراق المالٌة وإبراز جوانب الشبه واالختبلؾ بٌنها وبٌن األسواق التقلٌدٌة
وأن البورصة قسم من أقسام سوق التموٌل ٌختص بتداول األوراق المالٌة التى سبق إصدارها فى السوق األولى وأٌضا
أوضحت أهم العملٌات الشرطٌة المستحدثة التى تجرى فى بورصات األوراق المالٌة .أن التعامل فى البورصة ٌحمل رعبات
معٌنة وعلى كل من ٌتعامل فى البورصة أن ٌحدد رؼبته ومنذ البداٌة حٌث أن المتعاملٌن فى البورصة ٌنقسمون إلى فبات
متباٌنة فهناك المستثمر ومنهم المضارب ومنهم المقامر ومنهم المؽامر ولكل فبة أهداؾ متباٌنة فالمستثمرٌن ٌهدفون
وٌركزون على األرباح الموزعة ومستوى أداء الشركة لذا ٌكون شراء األوراق المالٌة الؽرض منه األحتفاظ بها لمدة طوٌلة
بٌنما ٌركز المضاربون اهتمامهم على ارتفاع القٌم السوقٌة األوراق المالٌة وفى فترات قصٌرة.فقد ركزت الدراسة على إبراز
الدور الذى ٌمكن أن تلعبه البورصة فى تحقٌق أهداؾ تحوٌل قطاع األعمال العام الى الملكٌة الخاصة وهو دور ذو طبٌعة
مزدوجة  :تحقٌق تحوٌل ملكٌة قطاع األعمال العام الى الملكٌة الخاصة من ناحٌة تهٌبة المناخ المبلبم للمشروعات التى تم
بٌعها بؽٌة تحقٌق استمرارٌتها وتطورها من ناحٌة أخرى  .على أن ذلك الدور الهام الذى تلعبه البورصة بخصوص تحقٌق
أهداؾ برنامج التخصٌصٌة .
انصبت هذه الدراسة على معرفة العقوبات التؤدٌبٌة التى كانت توقع على الموظفٌن بدءاً من العصر الفرعونى وحتى وقتنا
المعاصر وأوضحت هذه الرسالة مدى االختبلؾ فى انواع هذه العقوبات والسلطة القابمة على توقٌعها والقواعد المنظمة لها
وٌرجع ذلك لتنوع االتجاهات واألسس التى كانت تقوم علٌها تلك العقوبات والتى اختلفت من عصر الى آخر وقد كانت فى
العصور القدٌمة حتى عهد محمد على وخلفابه تستخدم لتؤدٌب وزجر كل من ٌتولى إحدى الوظابؾ حتى ولو كانت هذه
العقوبة من طبٌعة جنابٌة وما ٌإكد ذلك ان اإلعدام والقطع والجلد والنفى والصلب والحبس فى مكان الوظٌفة التابع لها
الموظؾ والمصادرة والؽرامة كانت من اشهر العقوبات التؤدٌبٌة فى تلك العصور اما منذ عام  1883وحتى االن فقد اختلؾ
الوضع إذ اصبحت العقوبات التؤدٌبٌة ذات طبٌعة وظٌفٌة بحتة ولم تصطبػ بالطابع الجنابى الذى كانت علٌه قدٌما ً بهدؾ
حماٌة الموظؾ وعدم المساس به .ذوالتوصٌات التى توصلنا الٌها من خبللدراستنا لموضوع العقوبات التؤدٌبٌة للقانون
الوضعى والشرٌعة االسبلمٌةمن اناحٌة التارٌخٌة .
لم ٌستخدم النقل كعقاب سواء كان مكانٌا او وظفٌا ولكن نرى خبلؾ ذلك النه لو تم استخدامه كعقوبة تؤدٌبٌة فسوؾ ٌحقق1:
اؼراض التؤدٌب  :2.وحول عبلنٌة العقوبة التؤدٌبٌة والتشهٌر بالموظؾ المجازى بها فٌنبؽى على الشرع الوظٌفى مراعاته
.والنص علٌها وذلك عن طرٌق نشر اسم هذه الصحؾ
بحثت هذه الرسالة النظم االساسٌة لحماٌة المستحضرات الصٌدالنٌة وفقا ً لنظام حقوق الملكٌة الفكرٌة وضمن إطار منظمة
التجارة العالمٌة واتفاقٌاتها ومبادبها فقد قدمت الرسالة ماهٌة براءات االختراع والمعلومات ؼٌر المفصح عنها كونهما
النظامٌن األساسٌن لحماٌة المستحضرات الصٌدالنٌة كما بحثت الرسالة شروط حماٌة كل منهما وفقا ً ألتفاقٌة ترٌبس ونطاق
الحقوق والحماٌة التى ٌخولها كل نظام نظام لصاحبه .

بنى
 2004 .سوٌؾ :

محمد مصطفى عبد الصادق مرسى ،

مرسى ،محمد مصطفى عبد
الصادق .

الحماٌة القانونٌة للعبلمات التجارٌة /

3324 10614271

بنى
 2003 .سوٌؾ :

صابر عبد الحمٌد عبد السمٌع حسن ،

حسن ،صابر عبد الحمٌد عبد
السمٌع .

سلطة الحاكم التشرٌعٌة شرعا ً ونظاما ً :

3325 10614323

بنى
 2004 .سوٌؾ :

فتحى سٌد على محمود ,

 2007 .طنطا :

مصطفى محمد مصطفى ٌوسؾ ,

محمود ,فتحى سٌد على .
ٌوسؾ  ,مصطفى محمد
مصطفى .

االنحراؾ االدارى الموظؾ العام :
دراسة اقتصادٌة وقانونٌة ألهم محددات التشؽٌل واالستثمار فى
قطاع نقل البضابع بسكك حدٌد مصر /

3326 10615946
3327 10616038

 1996 .حلوان :

عبد الباسط وفا محمد حسن ،

حسن ،عبد الباسط وفا محمد.

بورصة األوراق المالٌة :

3328 10616113

بنى
 2004 .سوٌؾ :

إمام صبلح إمام عبد هللا ،

عبد هللا ,إمام صبلح إمام .

العقوبات التؤدٌبٌة فى القانون الوضعى والشرٌعة اإلسبلمٌة :

3329 10616215

وتناولت اٌضا ً الرسالة االستثناءات التى اوردتها اتفاقٌة ترٌبس على حقوق أصحاب براءات األختراع والمعلومات ؼٌر
المفصح عنها او بٌانات التجارب واالختبارات كذلك قدمت الرسالة كٌفٌة تطبٌق مبدأ المعاملة التمٌزٌة والتفضٌلٌة لتوفٌر
المستحضرات الصٌدالنٌة للدول النامٌة واألقل نمواً ببل مقابل وذلك بإقتراح تطبٌقه فى اتفاقٌة ترٌبس وجهاز فض المنازعات
ولقد كان هدؾ هذه الرسالة بالمبحث األخٌر تؽٌٌر وتبدٌل منظور الدول النامٌة ومصر ألتفاقٌة ترٌبس بصفه عامة وحماٌة
المستحضرات الصٌدالنٌة بصفه خاصة الذى ساد طوال العشرة اعوام السابقة فؤردنا ان تستخدم اتفاقٌة ترٌبس وألول مرة
كوسٌلة ضؽط على الدول المتقدمة ال الدول النامٌة واألقل نمواً ولقد تم ذلك من خبلل تقدٌم المكنات المتاحة بقواعد فض
المنازعات التابعة للمنظمة التى ٌمكن من خبللها ان تعلق الدول األعضاء بعض التزاماتها الدولٌة بموجبها واٌضا ً قدمت
المكنات المقترحة إلدخال تعدٌبلت فى كبل من اتفاقٌة ترٌبس وقواعد فض المنازعات عن طرٌق تفعٌل مبدأ المعاملة
التمٌٌزٌة والتفضٌلٌة للدول النامٌة .
2007 .
ان خطؤ المضرور واثره على المسبولٌة بوجه عام والمسبولٌة المدنٌة بصفه خاصة أصبح من األهمٌة بالقدر الذى نستطٌع
معه التقرٌر بؤنه ٌمكن ان ٌكون نظرٌة قانونٌة على قدر كبٌر من األهمٌة والخطورة ذلك ان التؤثٌر المباشر والربٌس لهذا
الخطؤ ومدى تؤثٌره على مقدار التعوٌض الذى قد ٌحكم به للمضرور وذلك وفقا ً لحكم المادة  216من القانون المدنى والتى
اعطت للقاضى سلطة إنقاص مقدار التعوٌض اذا كان المضرور قد أشترك فى إحداث الضرر فتناولت هذه الرسالة خطؤ
المضرور وأثره على المسبولٌة حٌث إن لخطؤ المضرور وأثره على المسبولٌة المدنٌة تطبٌقات عدٌدة ومتنوعة  ،ان المشرع
قد أقر بخطؤ المضرور فى المادة  165من القانون المدنى وذلك بحسب درجة المضرور ومدى مساهمته فى إحداث الضرر
اقتضت الضرورة بحث حاالت خطؤ المضرور فى المجاالت المختلفة فتعرضت الرسالة لمسبولٌة الطبٌب واألخطاء التى
تثٌر هذه المسبولٌة واٌضا ً خطؤ المرٌض فى المسبولٌة الطبٌة مثل رفض المرٌض العبلج او التدخل الجراحى او عدم أخذ
[ 2007
الدواء واٌضا ً تطبٌق آخر لخطؤ المضرور فى مجال المسبولٌة عن حراسة األشٌاء  ،اخٌراً ان خطؤ المضرور ومدى
]
مساهمته فى إحداث الضرر له صور متعددة .
تناول جهة القضاء االدارى من منظور دستورى اهتمت بدراسة استقبلل القضاء االدارى وضمانات التقاضى امامه فى
ضوء المبادىء الدستورٌة المتعلقة بحدود اختصاص كل سلطة من السلطات .وقد هدؾ هذه الدراسة الى تحقٌق ؼاٌتن االولى
 :بٌان اى مدى ٌتمع القضاء االدرى باالستقبلل من حٌث النصوص المنظمة له سواء كان نصا دستورٌا اوتشرٌعا برلمانٌااو
نصا البحٌا واالخر  :عدم وقوؾ عند هذا النصوص فقط وانما تناول ضمانات االستقبلل المقرر بها فى ضوء النصوص
القانونٌة االخرى وبخاصة تلك التى تمنح السلطة التنفٌذٌة مكنات استثنابٌة وكذلك فى ضوء التطبٌق القضابى لها وذلك
للوقوؾ على مدى وجود هذا االستقبلل من الناحٌة العلمٌة وقد تحققت هاتان الؽاٌتٌن فى ثبلث ابواب خصص االول منها
لدراسة السلطة المختصة بتنظٌم القضاء باعتبار ان ضمانات بتنظٌم القضاء االدارى المقرة بمقتضى نصوص الدساتٌر او
الوثابق االخرى ذات الفٌمة الدستورٌة او العرؾ الدستورى ٌتؤثر اعمالها كثٌر اذا كانت السلطة التنفٌذٌة هى التى تقوم على
تنظٌم القضاء االدارى  .لدراسة حدود سلطة المشروع فى تنظٌم االوضاع الوظٌفٌة العضاء القضاء االدارى تلك الحدود
المتثلة فى ضمانات استقبلل وحٌدة وتجرد اعضاء القضاء االدارى وخصص االخٌر منها لدراسة حدود سلطة المشروع فى
تنظٌم جهة القضاء االدارى تلك الحدود المتمثلة فى عدم االنتقاص من اختصاص القضاء االدارى وكفالة ضمانات التقاضى
2006 .
امامه .
السٌاسٌة الضرٌبٌة تعتبر وسٌلة ذات ادوات وصور متعددة تجعلها مابمة لبلستخدام فى كل المجتمعات التى تعانى من
التضخم .والسٌاسة الضضربٌة تتجه مباششرة عند االستخدام السلٌم لها كما بٌنا الى عبلج اسباب التضخم دون ان ٌنتج عنها
اٌة آثار تضخمٌة خطٌرة بعكس التضخم المالى الذى ٌتجه بطبٌعته الى العبلج م خبلل ما ٌحدث من آثار تضخمٌة ومن هنا
تبرز خطورة استخدامه فاذا كانت السٌاسة الضربٌة تتجه الى خلق دخول جدٌد تذكى التضخم الموجود ان السٌاسة الضربٌة
قادرة على تحقٌق انتقال عوامل االنتاج للمجاالت التى تعانى من اختبلل جانب العرض دون اللجوء الى رفع اثمانها بعكس
التضخم المالى الذى ٌعتبر رفع االثمان هو االسلوب االساسى لتحقٌق هذا االنتقال وهو ما ٌنعكس على نفقات االنتاج ان
التكوٌن الراسمالى الذى تستطٌع السٌاسة الضربٌة تحقٌقه ٌعتبر وسٌلة تموٌل حقٌقة لزٌادة مرونة لجهاز االنتاج  .ان السٌاسة
الضربٌة قادرة دابما على تصحٌح حركة دخول واالستثمار من خبلل ادواتها المختلفة بصورة دورٌة بعكس التضخم المالى
الذى ٌصعب من تحقٌق السٌطرة على حركة الدخول واالستثمار فضبل عن كون ادوات تحقٌق هذه السٌطرة بعٌد عن متناول
بدىء التضخم المالى  .ان السٌاسة الضرٌبة عند مواجهتها للتضخم تجد لها طرٌقة فى الحد من الطلب مثلما تجده فى تحقٌق
] د .ت[
الزٌادة .
تتناول الرسالة نشؤة وتطور منصب نابب ربٌس الدولة من الناحٌة التارٌخٌة فى أهم الحضارات الشرقٌة كحضارة مصر
الفرعونٌة وحضارة ببلد النهرٌن وكذلك فى أهم الحضارات الؽربٌة كحضارة ببلد الٌونان القدٌمة وحضارة الرومان واٌضا
فى العصر الجاهلى عند العرب وعصر صدر االسبلم وعهد الخلفاء الراشدٌن وعصر الدولة األموٌة وعصر الدولة العباسٌة
وعصر الدولة العثمانٌة .
ٌمثل منصب نابب ربٌس الدولة احد اهم المناصب فى الهٌكل العام لنظام الحكم فى الدولة حٌث ٌحل نابب ربٌس الدولة محل
ربٌسها فى ممارسة اختصاصاته عند حدوث مانع لربٌس الدولة بصورة مإقتة أو بصورة دابمة ،تعرضت الرسالة لدراسة
منصب نابب ربٌس الدولة فى النظم الدستورٌة الحدٌثة المقارنة من خبلل تحدٌد شروطه وأسالٌب اختٌاره ومدة والٌته
واختصاصاته ومسبولٌته الجنابٌة والسٌاسٌة والتكٌٌؾ القانونى لهذا المنصب وعبلقته بربٌس الدولة ومدى جواز تولى المرأة
لهذا المنصب .لشروط تعٌٌن نابب ربٌس الدولة واسلوب اختٌاره وتحدٌد اختصاصاته ومسبولٌة الجنابٌة والسٌاسة وآلٌات
تفعٌل دوره فى ادارة شبون الدولة وهو ما ٌمثل اهماال شدٌد لهذا الموضوع من قبل المشروعٌن الدستورى خاصة فى
حاالت اعفاء ربٌس الدولة من المسبولٌة الجنابٌة او السٌاسة وبالتالى اعفاء ناببه منها ولهذا نرى ان منصب ربٌس الدولة
ٌجب ان ٌحظى باهتمام المشروع الدستورى خصوصا فى مصر حٌث النصوص المنظمة لهذا المنصب ٌكتفها بعض
[ 2007
الؽموض .
]
ان مشكلة تحقٌق العدالة االجتماعٌة فى البنٌان المالى هى مشكلة قدٌمة وهامة وعامة وخطٌرة ولٌست قاصرة على التعامل
مع مشكلة الفقر الطاحن  .ان مشكلة تحقٌق العدالة االجتماعٌة فى البنٌان المالى هى مشكلة قدٌمة وهامة وعامة وخطٌرة
ولٌست قاصرة على التعامل مع مشكلة الفقر الطاحن كما ٌظن البعض وان كان الحل مشكلة الفقر ٌشكل جانبا هاما واساسٌا
فى حلها فجوهر المشكلة هنا ٌكمن فى كٌفٌة التعامل السلٌم مع المال العام والخاص وفى كٌفٌة تسخٌر ه<ا المال لبلنسان فردا
جماعة لٌتمكن من ادراك ؼاٌته وٌإدى دوره المنوط به فى الحٌاة على اتم وجه فاالستثمار فى االنسان دابما اعظم عابد اٌا
كانت التكالٌؾ لتحقٌق سعادته وعلى فالمشكلة لٌست مشكلة كافة قواعد النظام المالى كقواعد الملكٌة واالنتاج والتداوال
واالستهبلك واالنفاق والتوزٌع  .التى ٌجب ان تتكامل جمٌعها على تحقٌقا العدالة االجتماعٌة وه<ا هو منحى الشرٌعة الؽراء
 .وهناك عبلقة وطٌدة بٌن تحقٌق العدالة االجتماعٌة والتنمٌة االقتصادٌة والسٌاسٌة فى كافة المجتمعات حٌث ان تحقٌق
العدالة االجتماعٌة ٌقضى على الظلم والفقر واالمٌة والمرض وٌحفز الناس على العمبل واالنتاج والتعاون فٌتحقق التشؽٌل
الكامل والنمو االنتاج فتقل المشاحنات والجرابم وٌزداد ترابط الجماعة وانسجامها وتعاونها على الخٌر وبالتالى ٌتم القضاء
على المشكبلت االقتصادٌة وؼٌرها التى تعوق تقدمها فتنمو ثرواتها وقوتها وٌنتهى التهرب الضرٌبى وتزداد اٌرادتها العامة
وبالتالى تتحقق تنمٌتها االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة وكل ه<ا ال تكفله سوى الشرٌعة االسبلمٌة  .وٌساعد البحث فى
القضاء على الجدل القابم حول افضلٌة النظم المقارنة فى التطبٌق ومن ثم ٌعد تطبٌق الشرٌعة االسبلمٌة فى الدول االسبلمٌة
ضرورة دٌنٌة وعقلٌة ومنطقٌة  .ان النظم الوضعٌة عجزت عن وضع تصور ثابت وجامع االجتماعٌة و لقٌام تصوراتها
على القٌم المادٌة وحدها

بنى
سوٌؾ :

برٌهان أحمد فإاد أبو زٌد ،

أبو زٌد ،برٌهان أحمد فإاد .

الحماٌة القانونٌة للمستحضرات الصٌدالنٌة فى القانون الوطنى
واإلتفاقٌات الدولٌة /

3330 10616384

بنى
سوٌؾ :

أحمد مصطفى الوكٌل ،

الوكٌل ،أحمد مصطفى .

خطؤ المضرور وأثره على المسبولٌة المدنٌة /

3331 10616496

القاهرة  :عبدالناصر على عثمان حسٌن ,

حسٌن ,عبدالناصر على عثمان
.

والٌة القضاء االدارى فى ضوء المبادىء الدستورٌة

3332 10617057

القاهرة  :محمد حاتم عبدالكرٌم ,

عبدالكرٌم ,محمد حاتم .

التضخم المالى والسٌاٌتٌة الضرٌبٌة فى مواجهة التضخم االقتصادى
:

3333 10617322

عبد المنعم ،تامر بٌومى.

منصب نابب ربٌس الدولة :

3334 10617382

بنها :

تامر بٌومى عبد المنعم ،

 2007 ,القاهرة ؛ خمٌس محمد هرون ابوبكر ,

ابوبكر ,خمٌس محمد هرون .

العدالة االجتماعٌة كؤهم ركابز البنٌان المالى :

3335 10617441

ابرزت هذه الرسالة الحماٌة المدنٌة لنفس الصؽٌر الشرعى وؼٌر الشرعى فى الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون وابرزت ماٌنبؽى
علٌه حقوقه على الوجه األكمل عند استعمالها ولى النفس نٌابة عنه مع بٌان اإلنتقادات فقد اوضحت هذه الدراسة الحماٌة
الواجبة للصؽٌر قبل مولده وهى اوال تكمن بصفه عامه بتنظٌم الشرع والقانون التوالد بضبط العبلقة بٌن الرجال والنساء
بالزواج حتى ال ٌضٌع انساب األوالد ان الصؽٌر أولى بالحماٌة القانونٌة لضعفه نظراً لعجزه عن قضاء حاجاته وحماٌة نفسه
بسبب ضعفه الناتج عن قصوره الذى ٌصاحبه زمنا ً لٌس بالقصٌر فٌولد ضعٌفا ً فى الحٌاة ٌحتاج الى من ٌرضعه وٌحضنه
وٌحمٌه وٌراقبه فى أفعاله وتصرفاته لٌحمٌه من نفسه وٌحمى ؼٌره من شروره وٌحفظ علٌه دٌنه وأخبلقه فتقررت الوالٌة
على نفسه وماله حتى ٌستوى شابا ً رشٌداً قادراً على قضاء حاجاته ومتصرفا ً فى شبون نفسه وماله ومسبوالً عن افعاله
وتصرفاته القانونٌة  .تنظٌم النسل بالمباعدة بٌن الوالدات بموافقة ازوجن اذ دعت الٌه الحاجة اللحة حماٌة الصحة االم واالب
والرضٌع والجنٌن والمعرؾ بالعزل فى الشرٌعة االسبلمٌة الن القانون الٌصلح ان ٌكون اداة لذلك خاصةعدم اباحة
االجهاض والتعقٌم كوسٌلة لهذا االلتنظٌم الذى ال تعارض الشرابع الدٌنٌة من خبلل مناقشة اسبابه ورسابله بٌن المإٌد
والمعارض له وطالبنا المشروع اصدار تشرٌعات خاص بتنظٌم صرؾ وسابل الحمل كالقانون الفرنسى وقصرها على
الصٌدلٌات ومركز رعاٌة االمومة والطفولة .

بنى
 1998 .سوٌؾ :

فكرى عبد العزٌز محمد جمعه ،

استعرضت هذه الرسالة معنى اإلدارة وانها ذلك العضو فى المنشؤة المسبول عن تحقٌق النتابج التى وجدت من اجلها تلك
المنشؤة وان مصطلح اإلدارة ال ٌقتصر على المستوى القٌادى فقط مثل ربٌس مجلس إدارة الشركة او العضو المنتدب لئلدارة
بل ٌنطبق على جمٌع مستوٌات القٌادة فى الشركة وان االدارة السلٌمة تعنى تسلح العضو الذى ٌقود بجمٌع المقومات شخصٌة
وعلمٌة وخبرات واتصاالت بجانب توافر اإلمكانٌات المادٌة ثم سردت الرسالة الصفات الواجب توافرها فى المدٌر الناجح ثم
تحدثت عن أسباب فشل اإلدارة فى دول العالم الثالث ومن أهمها عدم األهتمام بالبحث والتطوٌر وصعوبة رإٌة الهدؾ
الحقٌقى وعدم تدرٌب المدٌرٌن على مواجهة التؽٌٌرات التى طرأت على األعمال فى الوقت الحاضر أٌضا ً المركزٌة وتعددٌة
الوظابؾ فى ٌد مدٌر واحد فضبلً عن عدم أهتمام اإلدارة بإشراك العاملٌن فى اتخاذ القرار ثم انتقلت الرسالة بعد ذلك الى
الحدٌث عن تشكٌل مجلس اإلدارة وشروط تعٌٌن أعضاء المجلس وشروط انعقاد المجلس .
ومن خبلل هذه الدراسة وجدنا أن القواعد والمنصوص علٌها فى قانون الشركات المنظمة إلدارة شركات المساهمة فى مصر
ال تكفى لتحقٌق الؽاٌة المنشودةمن نجاحهذه الشركات ذلك أن قوة االقتصاد فى الدول المتقدمه ترجع اساسا الى نجاح ادارة
المشروعات فى هذه الدول .واستعرضنا فى المبحث الثانى من هذا الفصل شروط انعقاد المجلس وصدرنا لهذا المبحث
بمطلب اول بٌننا فٌه الزم القانونى ان ٌتولى االدرة مجلس مإلؾ من عدة اعضاء وهو ما ٌستفاد منه ان ادارة الشركة
جماعٌة لذلك ال ٌجوز ان ٌعهد بادارة الشركة الى شخص واحد وان تنظٌمالخاص بعددا اعضاء مجلس االدارة وهو اثنى
عشر عضوا ٌزداد الى اربعة وعشرٌن عضوا فى حالة اندماج شرٌطة اال ٌزٌدعدد اعضاء مجلس ادارة الشركة عن ذلك
العدد .
انا نظرٌة المخاطر هى اقصى مابلؽه التطور سواء التشرٌعى او القضابى فى موضوع مسبولٌة الدولة والسلطات العامة بها
هذا القرار الذى بداء باقرار مسبولٌة الدولة فى بادىء االمر استنادا الى نظرٌة الخطاء .نظرٌة المخاطر هى النظرٌة التى
تقرر مسبولٌة الدولة عن االضرار التى تترتب على عمل اوتصرؾ او نشاط مشروع قامت به االدولة وٌهدؾ الى تحقٌق
مصلحة عامة وعلى ذلك فالعناصر االساسٌة التى تشتمل علٌها المخاطر هى عمل اوتصرؾ او نشاط به الدولة كثٌرة
ومتنوعة وعدٌدة وخاصة فى العصر الحدٌث وبعد ان تدلت الدولة فى كثٌر من المٌادٌن واوجه النشاط من المختلفة فقد ٌتمثل
هذا العمل او التصرؾ فى اجراءات من االجراءات التى تتخذا الدولة فى الظروؾ االستثنابٌة وحاالت الطوراىء التى تتٌح
ال التدخل باتخاذا الظروؾ العادٌة فتصبح هذه االجراءت مشروعة وقد ٌكون هذا العمل تشرٌعٌا تصدره السلطة التشرٌعٌة
وهى احدى السلطات الثبلث فى الدولة واٌضا قد ٌظهر هذا النشاط فى صورة احد االشؽاالت العامة التى تقوم بها الدولة وقد
تستعمل االالت واالدوات الخطرة  .ومشروعٌة هذا العمل او النشاط فٌجب لكى تقرر مسبولٌة الدولة اسناد الى نظرٌة
المخاطر ان ٌكون العمل او تصرؾ الذى قامت به اذا كان العمل او النشاط ؼٌر مشروع فسمبولٌة الدولة تتقرر فى هذه
الحالة الى الخطؤ ولٌس على المخاطر  .ان ٌهدؾ العمل الذى تقوم به الدولة الى تحقٌق مصلحة عامة وهذا العنصر ٌعتبر فى
الحقٌقة قٌد على كل االعمال والتصرفات التى تقوم بها الدولة وهو المهٌمن على كل التصرفات السلطات العامة الموجود بها
فالمصلحة العامة ٌجب ان تكون ؼاٌة كل نشاط تقوم به الدولة فبل ٌمكن تصور ان تقوم الدولة بعمل بقصد تحقٌق نفع ذاتى
الحدى سلطاتها العامة .

 1998 .القاهرة  :طلعت فراج ابراهٌم حسن ,

واهم النتابج التى توصلنا الٌها من موضوع الدراسة بالنسبة لمظاهر الحرٌة السٌاسٌة نجد انه فى مجال اترشٌح للمجالس
النٌابٌة االصل العام هو حرٌة الموظؾ  .الدول الى حظر ممارسة الموظؾ العاملبلنشطة السٌاسٌة اتجهت بعض الدول وهى
الؽالبٌة الى حرٌته مع فرض بعض القٌود على مباشرته لحقوقه السٌاسٌة وٌإٌد مجلس الدولة الفرنسى اتجاه ممارسة
الموظؾ لحقوقه السٌاسٌة شؤن اى مواطن شرٌطة اال ٌرتكب الموظؾ تجاوزات من شؤنها ان تمس مكانة االدارة او تنعكس
بؤثر سلبى على الوظٌفة العامة وقد اشارة الدراسة الى ان ممارسة الموظؾ للحقوق والحرٌات السٌاسٌة اختلفت من دولة الى
اخرى فبٌنما اتجهت بعض كما ٌسمح النظام الفرنسى للموظؾ العام بحرٌة االنضمام الى االحزاب السٌاسٌة المشروعة حٌث
ال ٌمكن المساس بموظؾ بمجرد النتمابه لحزب معٌن اما فى مصر فان الموضوع المشاركة السٌاسٌة للموظؾ العام قد مر
بتطورات كثٌرة فى قوانٌن التوظؾ المتعاقبة ولم ٌكن الحق الثابت على اتجاه واحد بل تؽٌر حسب الظروؾ التارٌخٌة
والسٌاسٌة التى مرت بها الببلد ومن اهم اانتابج التى توصلنا الٌها فى البحث  .بالنسبة لمظاهر الحرٌة السٌاسٌة نجد انه فى
مجال الترشٌح النٌابٌة االصل العام هو حرٌة الموظؾ العام فى الترشٌح لعضوٌة المجالس النٌابٌة وان كان هناك بعض
الفبات ال ٌجوز ترشٌح لها االبعد تقدٌم االستقالة وهو ما تعرضنا له فى النقاط الخاصة بمجاالت عدم القابلٌة للترشٌح .

 2006 .القاهرة  :على عبدالفتاح خلٌل ,

ان الدستور المصرى بعد تعدٌل المادة الثانٌة منه ٌجعل الشرٌعة اإلسبلمٌة المصدر الربٌسى للتشرٌع ٌوجب ان تكون كل
التشرٌعات موافقة إلحكام الشرٌعة االسبلمٌة واإل وصمت بعدم الدستورٌة وعلى ذلك فان معنى المشروعٌة من الناحٌة
الموضوعٌة فى القانون المصرى ٌجب ان ٌتطابق مع معناها فى إطار المبادئ العامة فى الشرٌعة االسبلمٌة وعلى كل ما
تقدم فكل تصرؾ انطوى على مخالفة لنص آمر او ناه سواء كان فى القانون او الشرٌعة فهذه هى عدم المشروعٌة بعٌنها ،
ان القاعدة العامة فى ظل القانون هو جواز التعامل فى األشٌاء المستقبلة إال ما استثنى بنص خاص أما القاعدة العامة فى
الشرٌعة اإلسبلمٌة عدم جواز التعامل فى هذه األشٌاء إال ما استثناه بعض الفقهاء فقد أوجب جمهور فقهاء الشرٌعة وجود
محل العقد وجوداً حقٌقا ً عند إبرامه حٌث ال ٌكفى ان ٌكون محل العقد ممكنا ً وهذا ٌختلؾ مع حكم القانون الذى أجاز التعامل
فى األشٌاء المستقبلة بشرط إمكانٌة وجودها .
باالضافة انه ٌرتب القانون على عدم التزام المتعاقدٌن لما ٌتطلبه القانون من شروط حتى تتحق مشروعٌة محل العقد البطبلن
المطلق فبلٌترتب على التصرؾ الثمرة التى سعى اطرافه الى تحقٌقها اذا ٌولد هذا التصرؾ او ذلك العقد منعدما من ٌوم
نشؤته وٌتمسك بهذا البطبلن كل من اطراؾ العقد وكل ذى مصلحة فى ذلك واذا مااثٌر حول عقد انطوى على مخالفة للنظام
العام امام المحكمة نزاع كان ٌجب على المحكمة ان تقضى ببطبلن العقد من تلقاء نفسها وفى بعض الحاالت المترنٌة على
عدم مراعاة الشروط التى ٌتطلبها المشرع فى العقود التى تبرم بصدد االحوال الشخصٌة كعقود الزواج وٌجب ان ننوه الى
ان النتجة المترتبة على مخالفة شروط المشروعٌة من وجهة نظر الجمهور تختلؾ شىء ماعن وجهة نظر السادة االحناؾ
فهم ٌرون العقد باطبل اذا كان ؼٌر مشروع باصله والبوصفه اما اذا كان مشروعا باصله ؼٌر مشروع بوصؾ ترتب علٌه
الفساد والذى ٌرتب بعض الحقوق كالتملك بالقبض وقد راٌنا ان العقد الفاسد ٌتفق مع العقد القابل لبلبطال فى بعض النواحى
القلٌلة وٌكون الطراؾ العقد وورثتهم الحق فى التمسك بالبطبلن وٌجوز لكل فرد احتسابا فى ؼٌر مسابل االحوال الشخصٌة
التى تختص باالحتساب فٌها النٌابة العامة .

بنى
 1997 .سوٌؾ :

بنى
 2002 .سوٌؾ :

أمانى حسن أحمد محمد على ،

طه محمد إبراهٌم سٌد أحمد ،

جمعه ،فكرى عبد العزٌز
محمد .

الحماٌة المدنٌة لنفس الصؽٌر :

على ،أمانى حسن أحمد محمد  .مجلس اإلدارة فى شركات المساهمة /

حسن ,طلعت فراج ابراهٌم .

خلٌل ,على عبدالفتاح .

نظرٌة المخاطر كؤساس لمسبولٌة الدولة فى القانون االدارى :

الموظؾ العام وممارسة الحرٌة السٌاسٌة /

أحمد ،طه محمد إبراهٌم سٌد  .مشروعٌة محل االلتزام بٌن الشرٌعة والقانون /

3336 10617670

3337 10617940

3338 10621010

3339 10621072

3340 10621675

ان مقومات النظام االقتصاد العتامى الجدٌد باضبلعه الثبلث الصندوق والبنك ومنظمة التجارةالعالمٌة قد عبدت الطرٌق
للشركات دولٌة النشاط لبلستثمار وإن كثٌر من الدول النامٌة قد علق امال عرٌضة على االستثمارات االجنبٌة المباشرة التى
تجلبها الشركات دولٌة النشاط فى الدفع بعملٌة التنمٌة وانه بالرؼم من تبنى عدٌد من الدول النامٌة لسٌاسات التحرر
االقتصادى ومنح العدٌد من المزٌا وتقدٌم المزٌد من الضمانات واالعفاءات للشركات دولٌة النشاط وقد ترتب على تبنٌها هذه
السٌاسات نتابج عكسٌة مثل تركٌز السوق وارتفاع االسعار وزٌادة اعداد العاطلٌن عن العمل .
ان اتفاقٌة الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكٌة الفكرٌة التربس تمثل نموذج آخر النتصار ارادة الشركات دولٌة النشاط
على الدول النامٌة أو باالحرى على الفقراء فى هذه الدول
أوصى-1-:فى مجال جذب االستثمارات االجنبٌة التى تقودها الشركات دولٌة النشاط االجنبٌة إلٌها إما النها التستطٌع هى أو
القطاع الخاص المحلى االستثمار فٌها واما الن الشركات دولٌة النشاط أكثر كفاءة فى هذه المجاالت كان تتطلب تكنولوجٌا
متطورة .
فى مجال المحافظة على المنافسة وهٌكل السوق فى الدول المضٌفة ٌتعٌن على الدولة تفعٌل آلٌات ضبط السوق والتى ٌاتى2-
فى مقدمتها االلٌات التشرٌعٌة وذلك لتفادى مضار الممارسات ؼٌر التنافسٌة التى قد تلجا الٌها بعض الشركات
 .ان تحدد هذه الدول المجاالت التى ترؼب فى حذب االستثمارات3-
فى مجال االتفاقٌات الدولٌة ٌجب أن تكون من المفٌد للدول النامٌة بصفة خاصة ولخدمة أهداؾ تحرٌر التجارة العالمٌة3-
بصفة عامة وان توضع أولوٌات أجندة المفاوضات فى جولة الدوحة -1ضرورة التركٌز على وضع مجموعة من القواعد
 .والمبادىء الملزمة لكل االعضاء
ٌ .جب التركٌز على تسهٌل النفاذ الى االسواق امام المنتجات الصناعٌة للدول النامٌة كثٌفة االستخدام2-
ضرورة التركٌز على تحرٌر الخدمات التى التتطلب عمالة ماهرة والتى تتمتع الدول النامٌة بمٌزة نسبٌه فى تقدٌمها مثل
بنى
خدمات النقل البحرى واالنشاءات .
 2008 .سوٌؾ ؛ سامى سبلمة نعمان ,
تتناول الرسالة:اهمٌة تقرٌر وتفعٌل الشفافٌة كمبدأ عام فى ادارة الشبون العامة الٌمكن باى حال حصر فوابده فى شتى
مجاالت حٌاة االنسان والشعوب والحكومات علىوجه العموم ذلك أن االهداؾ التنموٌة على الفقر ورفع المستوٌات المعشٌة
للشعوب وتحقٌق الحكم واالدارة الدٌمقراطٌة وحماٌة حقوق االنسان واالصبلح االدارى والسٌاسى واالقتصادى واالجتماعى
والتعلٌمى واالبتكارى التطوٌرى والوقاٌة من الفساد ونجاح االدارة فى اداء وظابفها بل والسلطتٌن التشرٌعٌة والقضابٌة
وؼٌرها وامور الٌمكن تحقٌقها االمع وجود مبدا عام للشفافٌة والمشاركة فى ادارة كافة الشبون العامة فى الدولة بكافة
مإسساتها بصفة عامة واعمال االدارة بصفة خاصة وذلك ان سلطة التكتم على حقابق الحكومة ماهى اال سلطة تدمٌر لتلك
الحكومة وتدنى االداء والفساد الذى ٌتمٌز به النظام االدارى حٌث ان الشفافٌة فى االداء هو السبب فى تطوٌر االداء البشرى
والمإسس والشفافٌة كمدخل رقابى لبلصبلح االدارى واعتباره من اهم الموضوعات االساسٌة والتعرؾ على ماهٌة مبدا
السرٌة واعمال االدارة تعد هى اساس الشافٌة .ومن حٌث الجهات الخاضعة للشفافٌة والمشاركة  :1الوزارت المركزٌة
ووحات االدارة المحلٌة
الهٌبات والمصالح الحكومٌة العامة  :3 .الهٌبات المنتجة على المستوى المركزى  :5منظمات المجتمع المدنى وكافة 2:
.الجهات التى تتلقى الدعم
 2006 .القاهرة  :سامى الطوخى ،
تتناول الرسالة  :نشاة المالٌة العامة وتطورها وقد ارتبطت بنشاة الدولة وتطورها قبل وجود الدولة لسلطة منظمة للمجتمع لم
ٌكن هناك مجاال ٌسمح بالحدٌث عن سٌاسة مالٌة حٌث ان االفراد والجماعات الرحالة التى اعتمدت على االشباع الذاتى
لحاجتها وتتناول اٌضا الرسالة  .هٌكل بورصة االوارق المالٌة وكٌفٌة عمل سوق االوارق المالٌة واٌضا فرص تطوٌر
بورصة االوارق المالٌة والربط بٌن البورصة المصرٌة والبروصات العالمٌة .
ومن أهم النتابج التى توصل الٌها البحث ز

نعمان ,سامى سبلمة .

السٌاسة المالٌة للشركات دولٌة النشاط واثرها على التنمٌة فى الدول
النامٌة :

3341 10625067

الطوخى ،سامى .

االدارة بالشفافٌة الطرٌق للتنمٌة واالصبلح االدارى /

3342 10626715

تعتمد سوق اصدار االسهم فى البورصة المصرٌة بصفة اساسٌة على الشركات المؽلقة والنسبة االقل على الشركات التى
تطرح لبلكتتاب العام بهدؾ تؽطٌة راسمالها وبعض الشركات وتفتقد عملٌة الطرح للسندات الحكومٌة المصرٌة لآللٌات
البلزمة للتروٌج لنجاح برنامج االكتتاب فى الطرح االولى وادراج مصر كسوق اشبة واعدة ضمن مإشر مإسسة التموٌل
الدولٌة اعتبارا من سبتمبر  1996وماتبع ذلك من قٌام المإسسات المالٌة الكبرى بوضع مصر على خرٌطة استثمارات
ارتفاع حجم تعامبلت االجانب فى البورصة المصرٌة مقارنة بحجم استثمارتهم بها بما ٌعنى ارتفاع معدل دوران هذه
االستثمارات وهو ماٌشٌر الى ان المستثمرٌن االجانب ٌلعبون دورا مإثرا فى قٌادة السوق وٌتسم أداء صنادٌق االستثمار فى
مصر بالضعؾ الشدٌد حٌث لم ٌتجاوز اجمالى رإوس اموالها مقارنة باجمالى راس المال السوقى للشركات المقٌدة أدى لى
تؽٌر اسلوب تنفٌذ برنامج الخصصة المصرى من اسلوب الطرح لبلكتتاب العام الذى اعتمدت علٌه الحكومة منذ بدء تنفٌذ
الحكومة هذا البرنامج على الرؼم من قصر الفترة منذ اعادة النشاط الفعلى للبورصة المصرٌة فى اوابل التسعٌنٌات الماضٌة
وماصادفها من مشاكل ومعوقات حدت من انطبلقهاوتطورها وضعؾ الدعم المصاحب لها من اجهزة الوساطة المالٌة.
أهم التوصٌات-:
 .تطوٌر هٌكل التنظٌم االدارى والتشرٌعى المتصل باداء سوق راس المال1-
تنشٌط سوق السندات فى بورصة االوراق المالٌة المصرٌة2-
 .اٌقاؾ قٌد الشركة اوالمنشاة المسجلة ببورصة االوراق المالٌة فى حالة تعرضها للخسابر خبلل عدد متتالى من السنوات2-
رفع كفاءة بورصة االوراق المالٌة المصرٌة فٌما ٌتعلق بمستوى الشفافٌة واالفصاح والمعلومات المتوفرة عن االوراق3-
 .المالٌة
 .العمل على تحقٌق واستقرار التوازن المالى ببورصة االوراق المالٌة فى مصر4-
 .العمل على دعم وتنمٌة االنشطة المالٌة الحدٌثة المرتبطة باداء سوق االوراق المالٌة كنشاط راس المال المخاطر5-
 .دعم وتقوٌة اداء صنادٌق االستثمار لتاخذ دورها كاحد أهم العوامل والوسابل لتنشٌط بورصة االوراق المالٌة فى مصر] . 6-د.ت[
تناولت هذه الرسالة الضمانات اإلدارٌة والقضابٌة للموظؾ الدولى واٌضا تحدثت عن اآلراء االستشارٌة لمحكمة العدل
الدولٌة كوسٌلة استبناؾ ألحكام بعض المحاكم اإلدارٌة الدولٌة وهما محكمتان فقط المحكمة اإلدارٌة لمنظمة األمم المتحدة
والمحكمة اإلدارٌة لمنظمة العمل الدولٌة حسبما ورد بالنظام األساسى للمحكمتٌن سالفتى الذكر بعد ذلك توصى الرسالة
ببعض التوصٌات منها تعدٌل نص المادة الثالثة عشر من نظام موظفى جامعة الدول العربٌة حٌث تشترط هذه المادة ان تقوم
الدول األعضاء فى الجامعة العربٌة بالترشٌح او بالموافقة على تعٌٌن الموظفٌٌن الدولٌٌن بؤمانة الجامعة العامة وفى هذا
الخصوص فؤنه ٌراعى ضرورة تعدٌل نص المادة لتجعل تعٌٌن موظفى األمانة العامة للجامعة من سلطة األمٌن العام فقط
دون ان ٌكون هناك ادنى ضؽط علٌه مع وضع بعض الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لشؽل الوظٌفة كمراعاة للتوزٌع
الجؽرافى العادل والتحقٌق من حٌازة الموظؾ على الدراجات العلمٌة المتطلبة لشؽل الوظٌفة وكذلك الخبرات العملٌة .
أستعرض الباحث رسالته فى بابٌن تحدث فى الباب األول عن النظرٌة العامة للموظؾ الدولى فعرض فى الفصل األول
تعرٌؾ الموظؾ الدولى  .وعرض فى الفصل الثانى تعٌٌن الموظؾ الدولى من خبلل الحدٌث فى المبحث األول عن سلطة
التعٌٌن ثم تناول فى المبحث الثانى شروط وطرق التعٌٌن فى الوظٌفة العامة الدولٌة.
ثم تحدث فى الباب الثانى من الرسالة الى الحدٌث من الضمانات اإلدارٌة والقضابٌة للموظؾ الدولى من خبلل فصلٌن الفصل
االول للحدٌث عن الضمانات اإلدارٌة وطرق الحماٌة اإلدارٌة المقررة لصالح الموظفٌن الدولٌٌن وهى تنقسم الى مبحثٌن
تناول فى المبحث األول الحدٌت عن الضمانات اإلدارٌة السابقة على صدور القرار اإلدارى الدولى بتوقٌع أى نوع من
الجزاء على الموظؾ الدولى والثانى عن الضمانات اإلدارٌة التالٌة على صدور القرار اإلدارى الدولى.أم بالنسبة للفصل
الثانى عن الضمانات القضابٌة المقررة للموظفٌن الدولٌٌن وتتمثل فى مجموعة المحاكم اإلدارٌة.

جامعة
القاهرة  :محمد حلمى عبدالتواب ابراهٌم ،

بنى
 2000 .سوٌؾ :

محمد ربٌع هاشم جاد ،

ابراهٌم ،محمد حلمى
عبدالتواب .

جاد ،محمد ربٌع هاشم .

استراتجٌة تطور البورصة وتحقٌق الربط بالبورصات العالمٌة /

ضمانات الموظؾ الدولى /

دكتوراه .

3343 10626717

3344 10627892

تتلخص هذه الرسالة فى ان أدلة إثبات جرٌمة الحرابة المعاقب علٌها حدا عند جمهور الفقهاء اقتصرت على االقرار والشهادة
فاإلقرار ٌعتبر من أهم األدلة فى إثبات هذه الجرٌمة وهو ٌعنى ان ٌخبر الشخص العاقل البالػ المختار به بؤمر عن نفسه
ٌتعلق به حق للؽٌر وٌعتبر اإلقرار دلٌبل شرعٌا بالنص واالجماع ومتن شروط اإلقرار ان ٌكون صادراً عن إرادة حرة وان
ٌكون صادراً عن شخص ممٌز اى المقر بالؽا ً عاقبلً مختاراً وان ٌكون صرٌحا ً ال خفاء فٌه وان ٌتسم هذا اإلقرار فى مجلس
القضاء ال خارجه أما الشهادة فهى عماد االثبات فى الدعاوى الجنابٌة اإلسبلمٌة واشترط الفقهاء عدة شروط سواء فى الشاهد
وهى العقل والذكورة والنطق والتبصر واإلسبلم والعدالة واالختٌار وان تكون الشهادة أصلٌة وان ٌتعدد الشهود وان تتفق
اقوالهم وان ال ٌتقادم العهد بالشهادة وال ٌكفى ان تتوافر الشهادة لكى ٌترتب علٌها أثرها الشرعى بل ٌجب ان تكون متحررة
من كل ؼرض او تهمة حتى تقبل لذا تعتبر القرابة والعداوة والتهمة من اهم موانع الشهادة .
وان هناك دوابر قضابٌة عادٌة عادٌة لجرابم االرهاب حٌث ان القضاء العادى هو صاحب االختصاص االصٌل فى جرابم
القانون العام وممن الممكن تفادى ماٌإخذ على القضاء العادى من البطء فى التقاضى الذى من شانه ان ٌضعؾ من الردع
العام الذى هو احد اهداؾ العقوبة عن طرٌق النص فى قانون االجراءات الجنابٌة على اعطاء اسبقٌة النظر قضاٌا االرهاب
على ؼٌرها من القضاٌا .
اناطة االختصاص بجرابم االرهاب لمحاكم امن الدولة وهذا االختصاص ٌتفق مع القانون رقم  150لسنة  1980وما-
ٌرجح اناطة االختصاص بجرابم االرهاب لمحاكم امن الدولة الدابمة انها تشكل من قضاء عادى ٌتمتع بمقومات الثقة فى  [ 2000بنى
 .شخص القاضى كما تتمتع هذه المحاكم بقانونٌة االختصاص وبكفالة حق الطعن فى االحكام وحق الدفاع
] سوٌؾ :
تتلخص هذه الرسالة فى أن قٌام القاضى بالتكمٌل ٌستلزم تمتعه بسلطة تقدٌرٌة وقد منح المشرع المدنى قاضى الموضوع هذه
السلطة للقٌام بتكمٌل العقد ولكن هذه السلطة لٌست مطلقة فٌراقب قضاء النقض قاضى الموضوع فى مباشرته لسلطته
التقدٌرٌة فى تكمٌل العقد وٌعتبر حكم القاضى فى تكمٌل العقد حكما ً منشبا ً فبل ٌكون له اى اثر اال منذ لحظة صدوره وٌتبٌن
من تلك الدراسة ان التشرٌعات والفقه والقضاء المقارن قد اقرت نظرٌة التكمٌل كما تضمنتها مبادئ عقود التجارة الدولٌة
وٌرتبط بالنتٌجة السابقة نتٌجة اخرى ال تبتعد عنها كثٌراً وهى ان القضاء المقارن قد استحدث استناداً الى نظرٌة التكمٌل عدة
التزامات مثل االلتزام بالتبصٌر وتقدٌم النصح ومن هنا تظهر مرونة القضاء الفرنسى وقدرته على تطوٌع هذه النظرٌة من
اجل تحقٌق التكافإ فى المراكز العقدٌة بٌن المتعاقدٌن فضبلً عن رؼبته فى حماٌة المتعاقد الجاهل  .واستخلصنا من الدراسة
السابقة امرٌن ربٌسٌن  :1ان تدخل القاضى الموضوع لتكمٌل العقد مرهون باردة المتعاقدٌن
ان قٌام قاضى بالتكمٌل بؤتى الحقا البرام العقد 2:
ٌ .ستلزم قٌام القاضى بالتكمٌل االتفاق على جمٌع بنود العقد الجوهرٌة 3:
ٌسترشد القاضى بعدة مواجهات حددها له المشروع على سبٌل الحصر للقٌام بعملٌة التكمٌل  .وتبٌن ان التشرٌعات والفقه 4:
 .والقضاء المقارن قد اقرت نظرٌة التكمٌل كما تتضمنها مبادىء عقود التجارة الدولٌة
تتلخص هذه الرسالة فى ان الواعد بجابزة (الجعالة) هو التزام المكلؾ بجعل معٌن أو قابل للتعٌٌن لمن ٌتم له عمبلً معٌنا ً
(معلوما ً أو مجهوالً) ان الجعالة جوازها ثابت بنص القرآن واألحادٌث الصحٌحة وان جمهور الفقهاء على جوازها استناداً
ً
جاهلٌة وإسبلما ً وأقرها القرآن واألحادٌث
الى نص القرآن واألحادٌث الصحٌحة وألنها كانت موجودة فى المعامبلت
الصحٌحة ولم ٌتعرض إلبطالها وان الضرورة تقتضى جوازها لمواجهة األعمال المجهولة التى ال ٌستطٌع اى عقد آخر
خبلفها ان ٌحتوٌها ولذا جاز فٌها ما لم تجز فى ؼٌرها وان القانون المدنى المصرى المادة  162على جوازها وإجماع الفقه
المصرى على ذلك ولم ٌشكك أحد فى هذا الجواز وكذلك القوانٌن المقارنة وفقهها على جوازها لما لهذا النظام من عظٌم
الفضل فى انجاز افضل األعمال فى مختلؾ العلوم والفنون واآلداب

بنى
 2008 .سوٌؾ :

نصر السعدى عبد الجٌد ،

سحر البكباشى ،

ٌشترط صدور الجعالة (الواعد بجابزة) من شخص مكلؾ اى اهبلً لؤللتزام بما ٌقصد األلتزام به وان تكون ارادته سلٌمة من
كل عٌب وال ٌشترط من العامل (الموعود له) إال اهلٌة العمل وهذا هو رأى جمهور الفقهاء الشرعٌٌن  .وفى القانون البد ن
صدور الوعد من الواعد حتى نلزمه بناء على ارادته المنفردة بالجابزة وال استحقاق الحد قبله االبصدور هذا الوعد منه
واٌضا بالنسبة للصٌؽة فمن الضرورى ان ٌعمل العامل بعدها عالما بها فى الفقه االسبلمى اما القانون المدنى فبل اشتراط
للعلم بالواعد وٌستوى ٌكون العمل قد تم قبل الوعد او بعده ان الوعد ٌشترط صدوره علٌنا لجمهور الناس فى القانون والفقه
االسبلمى فلٌس ذلك شرط النها قد تصدر للمعٌن وقد تصدر للمبهم والن االنسان ملزم بعهده على كل االحوال سرا وجهرا .
تتناول هذه الرسالة اهتمام الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء بضرورة اختٌار األفراد المرشحٌن لشؽل الوظابؾ العامة واالهتمام بهم
بعد تولٌتهم تلك الوظابؾ من حٌث تحدٌد األجر العادل لهم فضبل عن المزاٌا المادٌة والمعنوٌة األخرى ونجد اٌضا ً اهتماما ً
بالنسبة الختٌار موظفى اإلدارة العلٌا فى النظام السٌاسى اإلسبلمى فقد اهتمت اإلدارة اإلسبلمٌة باإلختٌار الدقٌق بالنسبة
لشاؼلى هذه الوظابؾ كرباسة الدولة فى النظام اإلسبلمى وهذه الشروط تمثل ضمانة فعالة وقوٌة لؤلختٌار لهذا المنصب
الخطٌر الهام وخلوه من اى خلل قد ٌفسد عملٌة االختٌار بإعتباره ان هذا المنصب هو أعلى المناصب فى الدولة اإلسبلمٌة
ومن خبلله تنبثق سابر الوالٌات العامة األخرى فى الدولة اإلسبلمٌة وقد أوضحت دراسة هذا المبدأ بالمقارنة بالشرٌعة
اإلسبلمٌة أهمٌة الرقابة بصورها المختلفة فى النظام اإلسبلمى واوجدت الشرٌعة اإلسبلمٌة العدٌد من الوسابل التى تحقق
الهدؾ من الرقابة كضمانة من ضمانات تطبٌق مبدأ الصبلحٌة  .اعادة النظر فى االجور االضافٌة فقد تبٌن من خبلل الدراسة
ان بعض الجهات االدارٌة تقوم بمنح االجور دون ان ٌكون هناك مقابل من العمل االضافى الذى ٌقوم به الموظؾ لذا نوصى
بؤن ٌتم منح االجراالضافى

 [ 2000بنى
] سوٌؾ :

فرج الشافعى فرج عبد الؽنى ،

بنى
 2005 .سوٌؾ :

بدوى عبد العلٌم سٌد محمد ،

تتلخص هذه الرسالة فى أن اإلدارة هى مجموعات نشاطات الحكومة والسلطات البلمركزٌة الؽرٌبة عن قٌادة العبلقات
الدولٌة أو العبلقات بٌن السلطات العامة وهى تمارس فى ظل نظام والٌة عامة وٌمكن اعتبار القانون اإلدارى قانون اإلدارة
وبهذا المعنى لكل دولة متحضرة قانون إدارى طالما انه ٌملك بالضرورة مجموعة قواعد تسوس العمل اإلدارى لٌس هناك
قانون إدارى بالمعنى الدقٌق للتعبٌر إال بمقدار ما ٌكون جسم القواعد هذا مختلفا ً جوهرٌا ً عن جسم القواعد المطبقة بٌن األفراد
والشك فى اى حال فى انه ال ٌمكن تطبٌق القانون الخاص على العمل اإلدارى وعلى العبلقات التى ٌولدها ببل قٌد او شرط
وٌنبؽى على سبٌل المثال وجود قوانٌن خاصة لتحدٌد التنظٌم اإلدارى لتعبٌر ممارسة بعض اإلمتٌازات المعطاة لؤلشخاص
العاملٌن وحدهم  ،ان القانون اإلدارى شا آخر تماما ً بالنسبة الى مجموعة الشذوذات التى تؤتى بها القوانٌن فى شؤن تطبٌق
القانون الخاص فٌما ٌتعلق بالحٌاة اإلدارٌة  .والقانون االدارى قانون صنعه القاضى على وجه الخصوص لٌس للقانون
االدارى مدونة قوانٌن وال شك فى ان عمل التقنٌن هو موضوع ٌتم القٌام فى المادة االدرٌة االخرى بٌد انه ٌختلؾ عن
التقنٌات البولونٌة الكبرى النه مكون من مواد دقٌقة الى حد كبٌر وٌكونه ال ٌستهدؾ اعادة التفكٌر .
وربما كانت هناك درجة إلى حد كبٌر فى فرنسا فى مدح القانون االدارى بصورة عمٌاء إنه ٌوفر باقته ومرونته وأصالته
لمن ٌتعمق فٌه متعة فكرٌة ولٌس من التناقض قبول البناء المدهش الذى شٌده القاضى االدارى مع التفكٌر فى أن زمن تقنٌن
النتابج المكتسبة الذى سٌشكل مناسبة تسوٌة بعض المشاكل المعقدة .

بنى
 2007 .سوٌؾ :

وفاء سٌد رجب محمد ،

عبد الجٌد ،نصر السعدى .

البكباشى ،سحر .

األحكام العامة لجرابم اإلرهاب :

دور القاضى فى تكمٌل العقد :

مسبولٌة الواعد بجابزة عن تعوٌض األضرار المترتبة على الرجوع
عبد الؽنى ،فرج الشافعى فرج  .فى وعده :

محمد ،بدوى عبد العلٌم سٌد .

محمد ،وفاء سٌد رجب .

مبدأ الصبلحٌة فى الوظابؾ العامة وضمانات تطبٌقه :

مستقبل القانون اإلدارى :

3345 10631425

3346 10631626

3347 10631956

3348 10632091

3349 10632219

هذه الدراسة قامت على عمل توازن بٌن حق اإلدارة فى ممارسة هذه السلطة (سحب العمل من المقاول )بتوقٌع الجزاء وبٌن
ضمانات المقاول تجاه اإلدارة عند استعمالها لحقها فى توقٌع هذا الجزاء مركزٌن على الوضع فى مصر وفرنسا الرسالة فى
البداٌة تشٌر الى ان الفقه قد اختلؾ فى وضع تعرٌؾ لعقد األشؽال العامة وركزت أؼلبها على تعرٌفة بؤنه عقد ٌرد على عقار
بهدؾ تنفٌذ عمل من أعمال الصٌانة او الترمٌم او البناء فى مقابل مبلػ نقدى وفى هذه النقطة فإن عقد األشؽال العامة هو عقد
ٌعهد فٌه أحد األشخاص القانون العام لمقاول او شركة بتنفٌذ أشؽال عامة فى مقابل ثمن أما فٌما ٌتعلق بالطبٌعة القانونٌة
لسحب العمل وأساسه القانونى فسحب العمل هو ذلك الجزاء الذى بموجبه تحل اإلدارة بنفسها محل المقاول المقصر او تسند
هذه األعمال لمقاول آخر لتنفٌذها  .فى البداٌة تشٌر الى ان الفقه اختلؾ فى وضع تعرٌؾ العقد االشؽال العامة وركزت اؼلبها
لى تعرٌفه بؤنه ٌرد على عقار بهدؾ تنفٌذا عمل من اعمال الصٌانة او الترمٌم او البناء وفى مقابل مبلػ نقدى وفى هذه النقطة
اشرنا الى ان عقد االشؽال العامة  .فى البداٌة نشٌر الى ان الفقه قد اختلؾ فى وضع تعرٌؾ لعقداالشؽااللعامة وركزت
اؼلبها بؤنه عقد ٌرد على عقار بهدؾ تنفٌذ عمل من االعمال الصٌانة والترمٌم فى مقابل مبلػ نقدى وفى هذه النقطة اشرنا الى
ان عقد االشؽال العامة وهو عقد ٌعهد فٌه احد اشخاص القانون لعام .و  :2فٌما ٌتعلق بالطبٌعة القانونٌة لسحب العمل
واساسه القانونى فسحب العمل هو ذلك الجزاء الذى بموجبه تحل االدارة بنفسها محل المقاول المقصر او تسند هذه االعمال
لمقاول اخر لتنفٌذها .
تناولت هذه الرسالة بحث موضوع المسبولٌة الدولٌة عن نقل وتخزٌن النفاٌات الخطرة وتوصلت الى وضع قانونى لحماٌة
البٌبة ضد التلوث بالنفاٌات الخطرة على أساس من االتفاقٌات الدولٌة العالمٌة واإلقلٌمٌة وقواعد المسبولٌة الدولٌة التى استقر
علٌها الفقه والقضاء الدولٌٌن .
لٌس من شك ان مشكلة النفاٌات الخطرة ومخاطر تخزٌنها مشكلة القرن الحالى ببل منازع السٌما بعد ما تبٌن لنا ان احدا لٌس
بمؤمن من اضرارها ومخاطرها  ،الخطورة الشدٌدة لتلك النفاٌات السامة وآثارها الضارة على البٌبة والصحة اإلنسانٌة
فالثابت ان مخاطر النفاٌات الخطرة تتضاءل أمامها جمٌع األخطار األخرى كخطر المخدرات وتجارة السبلح وؼسٌل األموال
وؼٌرها مما ٌإكد على ان العالم مقبل على كارثة حقٌقٌة لن تبقى على أخضر أو ٌابس ولن ٌفلت منها إنسان أو حٌوان أو
حتى جماد فى حال وقوعها كما ان خطر تلك النفاٌات أصبح شبحا ً ٌخٌؾ الدول الكبرى والصؽرى على حد سواء فإذا حدث
تسرب إشعاعى أو كٌمٌابى لن ٌعرؾ حدوداً أو فواصل وسوؾ ٌكتسح الجمٌع براً وبحراً وجواً
هناك اسباب متنوعة لقبول الدول النامٌة بدفن النفاٌات الخطرة فى اراضٌها وتتنوع تلك األسباب ما بٌن أسباب سٌاسٌة
تتلخص فى طبٌعة بعض النظم االستبدادٌة الفردٌة ذات الحكم المطلق والتى التستند فى شرعٌتها الى االصول الدٌمقراطٌة
المتعارؾ علٌها أو الى التنظٌمات السٌاسٌة المستقرة مثل األحزاب السٌاسٌة ومإسسات المجتمع المدنى وهناك أسباب
اقتصادٌة تنحصر فى الظروؾ األقتصادٌة السٌبة التى تعانى منها الدول النامٌة.
إن الفروق الفردٌة بٌن التبلمٌذ حقٌقة مسلم بها فكل منهم قدراتة التحصٌلٌة والطرٌقة التً ٌتعلم بها كما أن له مٌوله وقدراتة
الحركٌة واالجتماعٌة واٌضا هم مختلفون من حٌث االستعدادت والخبرات والطموحات واالتجاهات.
ومن الصعب ان ٌتعلم جمٌع االفراد نفس المحتوي بنفس الكفابة وفً نفس الوقت ذلك ٌتم حسب قدرات كل فرد.ان استخدام
اسلوب التعلٌم الفردي االرشادي ذا فابدة كبٌرة لمواجهة الفروق الفردٌة لدى التبلمٌذ النه ٌعطً التلمٌذ دورا فعاال ونشاطا
كبٌرا فً تعلمه على اساس فردي حسب امكاناتة وسرعتة فً التعلم.
وترجع اهمٌة هذه الدراسة الى مراعاة مبدأ الفروق الفردٌة فً العملٌة التعلٌمٌة.
.استخدام طرٌقة التعلٌم الفردي االرشادي فً اعداد برنامج لتدرٌس مادة العلوم فً الصؾ السابع من التعلٌم االساسً 2-
البحث عن اسالٌب جدٌدة للتعلٌم والتعلم تتٌح اعطاء التبلمٌذ فرص االستمرار فً التعلم بنجاح.كما تهدؾ هذه الدراسة اٌضا
الى  -:بناء وحدة من وحدات مقرر العلوم للصؾ السابع بطرٌقة تسمح بالتعلم الفردي .التعرؾ على مدى فاعلٌة استخدام
طرٌقة التعلٌم الفردي االرشادي فً تعلٌم مفاهٌم وحدة استثمار االنسان للموارد ؼٌر المتجددة من مقرر العلوم للصؾ السابع
.من التعلٌم االساسً
عالجت هذه األطروحة مجلس التعاون الخلٌجى كإحدى المنظمات الدولٌة اإلقلٌمٌة التى تعد من أهم موضوعات التنظٌم
الدولى ثم تناولت العوامل األساسٌة والتى كان لها عظٌم األثر فى قٌام دول الخلٌج العربى واالتفاق فٌما بٌنهم على قٌام مجلس
التعاون الخلٌجى ثم بعد ذلك قامت الرسالة بتوضٌح الهٌكل التنظٌمى للمجلس بإعتباره منظمة دولٌة ثم تناولت األحكام
األساسٌة من حٌث األهداؾ والمبادئ واٌضا ً أحكام العضوٌة داخل المجلس ومدى مساٌرتها للقواعد العامة والخاصة
بالعضوٌة فى التنظٌم الدولى ثم بعد ذلك تناولت اإلطار القانونى للمجلس من حٌث تكٌٌفه القانونى وتمتعه بالشخصٌة القانونٌة
الدولٌة كؽٌره من المنظمات الدولٌة وأشرنا الى نظامه األساسى بإعتباره معاهدة دولٌة ذات طبٌعة خاصة اى ال تقبل التحفظ
علٌها من قبل اى من األعضاء وفى النهاٌة تحدثت الرسالة عن مدى فاعلٌة مجلس التعاون الخلٌجى واوضحت مدى موافقة
المجلس لمواثٌق كل من الجامعة العربٌة ومنظمة المإتمر اإلسبلمى .
وبالنسبة للتعاون االمنى او الدفاعى فقد قرر المجلس فى بٌاناته الختامٌة التاكٌد على امن وسبلمة الدول االعضاء وهذا
المجال ٌعد من االمور الهامة له ومن المبلحظ انه مع التاكٌد على امن المنطقة والدفاع عن الدول االعضاء اال ان ذلك مجرد
توصٌات وقرارات فقط ولذلك نقترح ان تقوم الدول االعضاء بالمجلس على تقوٌة قوة درع الجزٌرة حتى تقؾ فى مواجهة
االعتداءات التى تتعرض لها كل من الكوٌت والبحرٌن من قبل اٌران والعراق ولو ان قوة درع الجزٌرة كانت قوٌة ومجهزة
ومدربة تدرٌبا عسكرٌا حدٌثا الستطاعت الوقوؾ فى مواجهة العراق عندما ؼزا الكوٌت .
وهذا بالنسبة لبلمن الخاجى اما بالنسبة للوضع الداخلى للدول االعضاء فنوصى بان على وزراء داخلٌة دول المجلس االتفاق
فٌما بٌنهم على استراتٌجٌة امنٌة شاملة لمواجهة االرهاب والتخرٌب الداخلى حتى ٌحافظوا على أمن وسبلمة دولهم من
الداخل .
تقوم هذه الدراسة بتقدٌم قابمة بؤهم المفاهٌم البٌبٌة التً ٌنبؽً توافرها لدى معلمً العلوم من خرٌجً كلٌات التربٌة ,وٌقدم
كذلك إطارا عاما لبرنامج مقترح لتنمٌة مفاهٌم التربٌة البٌبٌة ونموذج لوحدة دراسٌة قابمة على المفاهٌم لئلفادة منها عند
إعادة النظر فً برامج المعلم بكلٌات التربٌة وخاصة معلم العلوم.بكلٌات التربٌة وخاصة معلم العلوم
وٌركز الباحث على إعداد معلم العلوم لتحقٌق اهداؾ التربٌة البٌبٌة وحٌث ان المعلم هو العنصر الحٌوي الفعال فً نجاح
التربٌة البٌبٌة.
توصى هذه الدراسة بإعادة النظر فى االتفاق التنفٌذى التفاقٌة قانون البحار لسنة  1994وذلك لمخالفته ألهداؾ ومبادئ األمم
المتحدة وإعبلن المبادئ الصادرة عن الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة ومخالفته لقانون المعاهدات الدولٌة وذلك لمحاباته للدول
الؽربٌة التى رفضت التوقٌع على االتفاقٌة .اهمٌة الموضوع تعود اهمٌة المنطقة الى ما تحوٌله من عدد كبٌر من الثروات
الحٌوانٌة والمعدنٌة التى ال تقدر بثمن ال سٌما بعد ان ادرك العالم ان ما تم تحوٌله الٌابسة من هذه الثروات قد اخذ فى
النضوب مع تزاٌد الضؽط السكانى على هذه الموارد مما ٌهدد حٌاة كثٌر من البشر وهو ما جعل كثٌر من دول العالم تلجؤ
الى البحث فى قاع البحار للكشؾ عن الموارد التى ٌمكن ان تستفٌد منها االجٌال القادمة وترجع اهمٌة الكبرى الى اكتشاؾ
التى ادت اكتشاؾ عقد المنجزات الذى ٌعتبر من اهم المعادن ومن اهم هذه االكتشافات الرحلة العلمٌة التى قامت بها سفٌنة
االبحاث االنجلٌزٌة تشانجٌر ما بٌن 1872ـ 1876وهذه االهمٌة اكد علٌها سفٌر مالطة فى االمم المتحدة بادور الذى ٌعود
الٌه الفضل فى ابراز اهمٌة هذه الثروات التى ال تخص الدولة بعٌنها .
ٌقوم الباحث فً دراستة بتحلٌل محتوي المقررات فً الفٌزٌاء والتعرؾ على محتواها من الموضوعات االساسٌة ومحاولة
الوقوؾ على مدى معالجة المنهج الحالً للمفاهٌم الفٌزٌابٌة وثٌقة الصلة بحٌاة الطالب وبٌبتة.
وتتلخص مشكلة هذا البحث فً كٌفٌة بناء منهج مقترح فً علم الفٌزٌاء بالمدرسة الثانوٌة العامة لمقابلة متطلبات المواطنة
االساسٌة من التنور الفٌزٌابً للتحرر من اإلمٌة العلمٌة فً مصر? وتحاول الدراسة معرفة أهمٌة مفاهٌم متطلبات المواطنة
االساٌة من التنور الفٌزٌابً ومدى مبلبمة تلك المفاهٌم للدراسة بالمدرسة الثانوٌة العامة.
ٌهدؾ هذا البحث الى عدة نقاط كاألتً  :إعداد قابمة باألسس التً ٌجب أن تراعً عند بناء لتعلٌم الرٌاضٌات للتبلمٌذ
المعوقٌن عقلٌا بمدارس التربٌة الفكرٌة.

بنى
 2007 .سوٌؾ :

سامح عبد هللا عبد الرحمن ،

عبد الرحمن  ،سامح عبد هللا

سحب العمل من المقاول فى عقود األشؽال العامة :

3350 10632393

 2006 .أسٌوط :

معمر رتٌب محمد عبد الحافظ ،

عبد الحافظ ،معمر رتٌب محمد
.

المسبولٌة الدولٌة عن نقل وتخزٌن النفاٌات الخطرة/

3351 10633966

 1997 .قنا:

نادرة إبراهٌم أحمد الجندي ،

الجندي ،نادرة إبراهٌم أحمد.

أثر إستخدام طرٌقة التعلٌم الفردي االرشادي على تحصٌل تبلمٌذ
الصؾ السابع من مرحلة التعلٌم األساسً لبعض مفاهٌم مقرر
العلوم ومدى احتفاظهم بالمادة /

3352 10634036

بنى
 2003 .سوٌؾ :

سٌد إبراهٌم الدسوقى طه ،

طه ،سٌد إبراهٌم الدسوقى .

مجلس التعاون الخلٌجى :

3353 10634065

أسٌوط :

محمد محمد أحمد عوض ،

عوض ،محمد محمد أحمد.

مدى فاعلٌة برنامج مقترح لطبلب كلٌة التربٌة شعبتً العلوم
الكسابهم المفاهٌم االساسٌة للتربٌة البٌبٌة /

3354 10634139

1997

 2008 .أسٌوط :

عبد القادر محمود محمد محمود ،

محمود  ،عبد القادر محمود
محمد .

النظام القانونى للمنظمة الدولٌة فى ضوء اتفاقٌة األمم المتحدة
لقانون البحار لسنة  1982م .

3355 10634221

 1997 .أسٌوط:

مصطفى إبراهٌم محمود،

محمود ،مصطفى إبراهٌم.

منهج مقترح فً علم الفٌزٌاء لطبلب المرحلة الثانوٌة العامة لمقابلة
متطلبات المواطنة األساسٌة من التنور الفٌزٌابً فً مصر /

3356 10634337

برنامج مقترح لتعلٌم الرٌاضٌات للتبلمٌذ المعوقٌن عقلٌا بمدارس

إعداد قابمة بالمفاهٌم والمهارات الرٌاضٌة التً ٌجب أن ٌكتسبها التبلمٌذ المعوقون عقلٌا بمدارس التربٌة الفكرٌة .إعداد 2-
قابمة بالمفاهٌم والمهارات الرٌاضٌة التً ٌجب أن ٌكتسٌها التبلمٌذ المعوقون عقلٌا بمدارس التربٌة الفكرٌة .وضع إطار عام
لبرنامج فً تعلٌم الرٌاضٌات لتبلمٌذ مرحلة االعداد المهنً بمدارس التربٌة الفكرٌة.إعداد وحدة من البرنامج المقترح
.وتجربتها لبٌان مدى فعالٌتها  1992 .اسٌوط:
تهدؾ الرسالة الى الدور الذى ٌمكن أن ٌسهم به نوع التعلٌم فى أدراك الطبلب لتؤثٌرات وفوابد السٌاحة المختلفة وإتجاهاتهم
نحوها،وطبٌعة الفروق بٌن الطبلب فى السمات الشخصٌة التى تسهم فى إدراكهم لتؤثٌرات وفوابد السٌاحة المختلفة.
ٌهدؾ هذا البحث الى ابراز ما ٌجب أن تكون علٌه الرعاٌة الطبلبٌة،ودور األجهزة المعنٌة بها بما ٌكفل تحقٌق أهدافها
وفلسفتها من خبلل ما ٌقدم من أنشطة مختلفة لطبلب الجامعة
تتلخص مشكلة الدراسة فى ما مدى توافر أبعاد الدٌمقراطٌة فى أهداؾ ومحتوٌات مناهج التارٌخ بالمرحلة اإلعدادٌة.
خصص الباب االول للمتعاقد من الباطن والمقاولة من الباطن حبث عر ض شروط التعاقد من الباطن والتنازل عن العقد وفى
الباب الثانى عرض الباحث العبلقات التى تنشا من التعاقد الباطن حٌث عرض البللتزمات المقاولة من الباطن االسٌاسٌة
والفرعٌة وفى الباب الثالث عرض الباحث مسبولٌة المقاولة من الباطن وفى الباب الرابع خصص الباحث دراسته النتهاء
عقد المقاولة من الباطن االسباب العامة واالسباب الخاصة.
ومن أهم التوصٌات -:
أن ٌدرج دابما فى المقاولة من الباطن شرط ٌلزم المقاول من الباطن باعتبار عقد المقاولة االصلى جزءا الٌتجزأ من عقد1-
 .المقاولة من الباطن مما لم ٌرد ما ٌخالفه
ٌجب أن ٌلزم القانون االصلى الحصول على موافقة رب العمل فى حالة قٌام المقاول االصلى باعطاء جزء من العمل او2-
 .كل العمل إلى المقاول من الباطن
 .أن ٌنص القانون بالتزام المقاول من الباطن بالمحافظة على المواد التى سلمت الٌه وعلى التصمٌمات3-
أن ٌفرض التامٌن االجبارى لآلثار التى تترتب على المسبولٌة العقدٌة للمقاول من الباطن تؤسٌسا على أن هذا االمر من4-
 .الناحٌة الفعلٌة أن المقاول من الباطن مشٌدا شؤنه فى ذلك شان سابر االشخاص
فرض التامٌن االجبارى للمسبولٌة على المقاول من الباطن التقصٌرٌة لصالح رب العمل وكافة المضرورٌن من جراء4-
 .فعله
 .أن ٌنص المشرع على حق رب العمل برفع دعوى مباشرة ضد المقاول من الباطن والٌكتفى بالقواعد العامة6-
النص صراحة على اخضاع المقاول من الباطن الحكام المسبولٌة العشرٌة وذلك بتعدٌل صٌاؼة نص المادة  651/1مدنى7-
 .مصرى
بل اذهب الى اكثر من ذلك بان ٌخضع المشرع كل من المهندسٌن المعمارٌٌن والفنٌٌن الذى اسفر التطبٌق المعاصر على8-
 .مشاركتهم فى عملٌات تشٌٌد البناء

مبرورك حسن علً عبد هللا ،

عبد هللا ,مبرورك حسن علً.

برنامج مقترح لتعلٌم الرٌاضٌات للتبلمٌذ المعوقٌن عقلٌا بمدارس
التربٌة الفكرٌة /

3357 10634375

 1996 .قنا:

ممدوح كامل حسانى،

حسانى ،ممدوح كامل .

دراسة مقارنة إلدراك طبلب بعض التخصصات المختلفة
واتجاهاتهم نحو تؤثٌرات وفوابد السٌاحة فى محافظة قنا /

3358 10634462

 1996 .قنا:

رشاد أبو المجد مصطفى،

مصطفى ،رشاد أبو المجد .

 1997 .قنا:

فاٌزة أحمد أحمد السٌد،

السٌد ،فاٌزة أحمد أحمد.

الدور التربوى لؤلنشطة الطبلبٌة فى الجامعة :
تطوٌر مناهج الدراسات االجتماعٌة فى المرحلة االعدادٌة فى ضوء
أبعاد مفهوم الدٌمقراطٌة /

3360 10634505

عصٌمى ،مصطفى كامل .

عقد المقاولة من الباطن فى القانون الوضعى والشرٌعة االسبلمٌة/

3361 10635172

مصطفً
كامل
عصٌمً ،

3359 10634482

أن العرؾ مصدر مهم من مصادر القاعدة القانونٌة فى كافة األنظمة القانونٌة على مر العصور  ,فهو المصدر التلقابى
للقانون وهو المصدر المعبر أصدق تعبٌر عن ضرورٌات العمل داخل المجتمع اإلنسانى وما ٌحتاج إلٌه من تنظٌم  ,فالعرؾ
الصحٌح ٌنشؤ وٌطبق وٌتمتع بقوة إلزام بصورة تلقابٌة دون تدخل من أى سلطة  ,وال ٌستطٌع أى نسق قانونى أن ٌلؽى دور
العرؾ أو أن ٌتجاهل دوره بٌن المصادر التى ٌعتمد علٌها  ,فبالعرؾ ٌقوى القانون داخل المجتمع وٌتمكن من أداء دوره
دون قصور أو خلل أو جمود  ,وٌكون مواكبا لحاجات المجتمع ومبلبما للبٌبة التى صدر عنها وٌطبق فٌها  ,وتعد نظرٌة
العرؾ فى التشرٌع اإلسبلمى دلٌبل على عالمٌته وصبلحٌته لكل زمان ومكان  ,وأنه ٌراعى مصالح العباد وحاجاتهم وٌسعى
إلى التٌسٌر علٌهم ودفع المشقة والحرج عنهم.واجمع علماء تارٌخ وفلسفة القانون على ان العرؾ هو مصدر مهم من ناحٌة
الوجود التارٌخى للقاعدة القانونٌة فهو الصورة االولى لكثٌر من الشرابع القانونٌة التى عرفها العالم قدٌما وحدٌثا .
وٌحتوى منهج البحث على دور العرؾ فى الشرٌعة االسبلمٌة وأهمٌته كدور ومصدر للقاعدة القانونٌة على مر العصور لدى
كافة االمم وبخاصة فى العصور االولى فعند الرومان كان العرؾ المصدر االول واالساس لقانون االلواح االثنى عشر وكان
أٌضا المصدر الوحٌد عند عرب الجاهلٌة واستمرت أهمٌته فى االنظمة القانونٌة المعاضصرة فرؼم االتجاه نحو تدوٌن
القوانٌن ظل العرؾ مصدرا الؼنى عنه ٌساند التشرٌع بتفسٌر نصوصه وضبط أحكامه وسد مابه من نقض كما جاء التشرٌع
االسبلمى مراعٌا له والخاتمة تمثل مقارنة بٌن القانون الرومانى والشرٌعة االسبلمٌة من العرؾ كمصدر للقاعدة القانونٌة .
ٌفترض قٌام مسبولٌه المإمن العقدٌه تجاه الدابن بمبلػ التؤمٌن وجود عقد تؤمٌن نافذ وصحٌح تؽطى مظلته الخطر الذى تحقق
وتوازٌا مع ذلك فإن اعفاء المإمن من مسبولٌه ٌفترض قٌام سبب حال دون إنفاذ التزام المإمن بؤداء مبلػ التإمٌن الى
مستحقه وتؤتى هذه الرساله لتجعل من اسباب إعفاء المإمن من مسبولٌته موضوعها الربٌس ومحل جمٌع محاورهاوقد ٌجد
إعفاء المإمن من مسبولٌته سنده واساسه فى نصوص القانون وذلك عندما ٌقرر المشرع صراحه تحلل المإمن من مسبولٌته
التعاقدٌه.
وتبٌن من الدراسة ان اعفاء المإمن من مسبولٌته قد ٌجد مصدره فى نصوص القانون وذلك حٌن ٌقرر المشرع فى فروض
معٌنة عدم مسبولٌة المإمن تجاه له او المستفٌد وتبٌن أٌضا من خبلل الدراسة ان وفاة المإمن على حٌاته بانتحاره االرادى
الٌشكل موجبا العفاء المإمن من مسبولٌته ضمن القانون المدنى المصرى حتى لم ٌرد شرط تؽطٌته صرٌحا فى وثٌقة
التامٌن او وقع قبل سنتٌن من نفاذ العقد عمبل بحكم المادة( )753من القانون والتى تقر ترجٌح مصلحة المستفٌد حتى لو
تعارض موجبها مع صرٌح احكام القانون .
وتاسٌسا على ذلك نتمنى على المشرع المصرى ان ٌعدل عن جواز تؽطٌة الوفاة الناشبة عن انتحار المإمن على حٌاته عن
ادراك وارادة ،ففى التامٌن من االنتحار االرادى تعارض مع النظام العام الذى ٌرفض ان ٌنتفع المخطىء عمدا من خطبه
وكذا تعارض مع القواعد القانونٌة المستقرة التى التحٌز االثراء دون سبب مشروع فضبل عن ان مسلك المشرع فٌه اؼفال
منه لوظٌفته االجتماعٌة التى تقتضى منه ان ٌوابم ما ٌضعه من نصوص مع قٌم المجتمع واخبلقٌاته وإذا كان ما نطرحه
سابقا ؼٌر مقبول لدى المشرع فاننا نرجو منه على االقل ان تكون الضوابط التى رسمها لجواز التامٌن من االنتحار االرادى
فعلٌة وحقٌقٌة وذلك انها تؽدو مع تطبٌق المادة( )753من القانون المدنى ضوابط نظرٌة الأكثر فالمستفٌد سٌدفع فى فرض
االنتحار الذى وقع قبل مرور سنتٌن على نفاذ العقد او لم ٌرد بشان تؽطٌة االنتحار شرح صرٌح بمإدى هذه المادة التى
ترجح مصلحته على كل اتفاق ٌخالؾ احكام النصوص القانونٌة الناظمة للتامٌن .
تناولت هذه الدراسة موضوع ‖المركز القانون للطفل فً مجال القانون الدولً الخاص‖ فً فصل تمهٌدي وثبلثة أبواب ،وقد
تناول الباحث فً الفصل التمهٌدي مفهوم الطفل فً المواثٌق الدولٌة والتشرٌع المصري ،وأهمٌة هذا التعرٌؾ ،كما تعرض
إلى بٌان المخاطر التً ٌتعرض لها الطفل وتشكل تهدٌداً مباشرا لحقوقه المختلفة ،وهً المخاطر التً تستدعً حشد طاقات
المجتمع ككل ،الرسمً والمدنً ،لمواجهتها بشكل علمً منظم ،للتخلص منها ومن آثارها المدمرة على الطفل والطفولة،
بٌنما اختص الباب األول ببٌان المعالم الممٌزة لمركز الطفل فً االتفاقٌات الدولٌة المختلفة ،والتً صاؼت حقوقه على
الصعٌد العالمً فً اتفاقٌات القانون الدولً لحقوق االنسان واتفاقٌات القانون الدولً اإلنسانً ،كما تناولت الدراسة المصادر
الدولٌة لقواعد مركز الطفل التً تحكم عبلقاته ووجوده بمجتمعه ،والتً انقسمت فً التناول إلى قواعد مصدرها ذات طابع
دولً ،وهً المعاهدات الدولٌة والعرؾ الدولً والمبادئ العامة للقانون الدولً ،وقواعد ٌفرزها المشرع الوطنً استناداً إلى
مصادره الخاصة ذات الصفة الوطنٌة ،وهً التشرٌع والعرؾ الوطنً وأعمال الفقه والقضاء ،وتشكل هذه المصادر بكاملها
البناء التنظٌمً الذي ٌشكل قواعد مركز الطفل فً أي مجتمع أو نظام قانونً .وٌقودنا هذا التناول إلى تلمس أحكام مركز
الطفل فً أهم موضوعات القانون الدولً الخاص قاطبة وهً الجنسٌة ومركز األجانب ،وهما موضوع الدراسة فً الباب
الثانً.

دور العرؾ كمصدر للقاعدة القانونٌة فى القانون الرومانى
والشرٌعة اإلسبلمٌة:

 2006 .القاهره  :جامعة القاهرة .كلٌة الحقوق،

الفراش ،إٌهاب عباس عبد
الفتاح.

 2009 .القاهره ، :محمد خٌر‖ محمود العدوان‖

العدوان‖ ،محمد خٌر‖ محمود  .إعفاء شركه التؤمٌن من المسبولٌه :

3362 10635213

3363 10635217

وقد تناول الباحث فً الباب الثانً كٌفٌة تناول القواعد العامة لمسؤلة منح الجنسٌة األصلٌة للطفل الولٌد ،واالتجاهات الربٌسٌة
فً ترتٌب الجنسٌة متمثلة فً حق الدم وحق اإلقلٌم ،كما تعرضنا إلى المشرع المصري وكٌؾ نظم قانون الجنسٌة الحالً،
القانون رقم  26لسنة  1975هذا األمر والتعدٌبلت التً استحدثها التعدٌل بقانون رقم 154لسنة  ،2004والتً جعلت
إكساب الجنسٌة المصرٌة األصلٌة بحق الدم من األم ٌتساوى فً قٌمته مع حق الدم من األب المصري وكٌؾ نظم المقنن
مسؤلة منح الجنسٌة فً بعض الحاالت االستثنابٌة التً رتب فٌها المنح بنا ًء على حق اإلقلٌم وذلك معززاً ببعض الشروط
اإلضافٌة تبلفٌا ً لمشكلة تعدد الجنسٌة وتوخٌا ً لصالح الطفل أحٌانا ً مثل حالة الطفل اللقٌط ،كما تعرضنا للشق اآلخر فً منح
الجنسٌة وهً الجنسٌة الطاربة والتً تكتسب بواقعة الحقة على المٌبلد ،من حٌث أسباب المنح وتنظٌمه كما تراه القواعد
العامة للقانون الدولً الخاص ،وكما نظمتها قواعد قانون الجنسٌة المصري ،وتناولنا كٌؾ نظم المشرع المصري مسؤلة
حقوق األجانب عامة وذلك مع األخذ باالعتبار الطفل األجنبً بصفة خاصة ،وتناول طابفة الحقوق العامة والخاصة التً
تمنحها الدول عادة لؤلجانب على إقلٌمها ،وفقا ً للقواعد العامة المقررة ،وتناولنا نفس الموضوع من وجهة نظر المشرع
المصري تحدٌداً.
أما الباب الثالث ،فقد تناولنا فٌه المركز القانونً للطفل فً تنازع القوانٌن ،وبخاصة فً مسابل األحوال المدنٌة ،وتناول أٌضا ً
كٌفٌة حسم تنازع القوانٌن بشؤن مسؤلة الزواج ومسابل األهلٌة ،فً القواعد العامة وفً القانون المصري .وبٌَّن الباحث كٌؾ
راعت أحكام القانون المدنً المصري المختلفة وقوانٌن األحوال الشخصٌة ،عوامل صؽر السن فً تقرٌر أحكام التعامل مع
الطفل فً هذه الموضوعات ،ثم تعرض الباحث لمركز الطفل فً شؤن المسابل التجارٌة ،وصبلحٌات الطفل فً موضوعات
التجارة ،وهل ٌجوز له االتجار من عدمه ،وكٌفٌة مراعاة اعتبارات صؽر السن فً تقرٌر القانون التجاري المصري لبعض
األحكام التً قصد بها حماٌة مال الصؽٌر المتاجر به ،إما بمعرفته هو أو بوساطة نابب عنه تعٌنه المحكمة ،لهذا الؽرض،
كما تناولت الدراسة حقوق الطفل األجنبً وحدود صبلحٌاته للتجارة بمصر ووفقا ً للقانون المصري ،وقد تعرضت الدراسة
فً هذا الباب أٌضا ً لمسؤلة مركز الطفل فً مسابل الوصاٌة والوالٌة على المال ،وكٌؾ ٌحمً القانون المصري هذه الفبة من
األفراد بؤحكام خاصة ،وفقا ً ألحكام عمرٌة مقننة بشكل محدد.
و تعرض هذا الباب أٌضا ً لموضوع المركز القانونً للطفل فً مجال االختصاص القضابً الدولً ،مدققا ً فً التفرقة بٌن
االختصاص القضابً واالختصاص القانونً ،من حٌث أوجه الشبه وأوجه االختبلؾ بٌنهما ،ومركز الطفل فً ضوء ضوابط
االختصاص القضابً فً القواعد العامة وفً التشرٌع المصري ،بشؤن مسابل الحالة ،ثم تعرض الباحث لمسؤلة تنفٌذ الحكم
األجنبً فً القواعد العامة وفً التشرٌع المصري ،وشروط قبول تنفٌذ الحكم فً دولة أخرى ؼٌر دولة اإلصدار ،فً ضوء
التؽٌرات التً اكتنفت العبلقات الدولٌة فً اآلونة المعاصرة ،ومدى حرٌة الدولة فً القبول بتنفٌذ الحكم األجنبً على إقلٌمها،
ثم خلصنا فً شؤن قواعد تنفٌذ األحكام األجنبٌة بمصر إلى عدم اختصاص المشرع المصري للطفل بؤٌة أحكام مؽاٌرة عن
الوضع العادي للتنفٌذ ،فلم ٌرد فً نصوص القانون المصري ما ٌمٌز الطفل فً شؤن تنفٌذ األحكام األجنبٌة بؤي وضعٌة
خاصة ،األمر الذي ٌراه الباحث خروجا ً عن سٌاق الرعاٌة التً ٌسبؽها المشرع المصري على موضوعات الطفل عامة .
 2007 .القاهرة  :إبراهٌم حسن محمد عمر الؽزاوي،
تؤتى اهمٌه دراسه التعاقد عن طرٌق وسابل االتصال االلكترونى من االهمٌه التى اكتسبتها التجاره االلكترونٌه بعد ظهورها
وتنامً هذه الخطوات المتبلحقه حٌث اصبح من الضرورى الوقوؾ على كافه دقابقها خاصه بعد ان تشابكت مع الكثٌر من
الممارسات بشكل الٌمكن معه اال ٌتعامل معها المجتمع البحثى والعلمى بالقدر الواجب من االهتمام والبحث او نقل بالتؤصٌل
والتنظٌر لها وتحدٌد الوضع القانونى والتشرٌعى البلزم للتعامل بواسطتها كما تؤتى هذة الدراسه اسهاما فى بحث القضٌه لما
تتطلبه من تؽطٌه بحثٌه تبلورها وتضع مشكبلتها امام المجتمع المدنى وفقهابه .
النتابج :
أجازت القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى والقواعد الخاصة التى استقلت بها قوانٌن المعامبلت االلمترونٌة التعبٌر1-
 .عن االرادةالكترونٌا
الدور الكبٌر لبلنترنت فى انجاز المعامبلت المدنٌة بسرعة تفوق انجاز المعامبلت باالسلوب التقلٌدى فان العقود التى ٌتم2-
 .ابرامها عبر هذه الشبكة
وقد اختلؾ اآلراء حول طبٌعة التعاقد عبر الوسابل االلكترونٌة بشان طبٌعة التعاقد عبر الوسابل االلكترونٌة بشان طبٌعة3-
 .التعاقد االلكترونى
من خبلل القواعد القانونٌة الحالٌة فى قانون االثبات اتضح ان ؼٌاب الكتابة الٌدوٌة والتوقٌع الخطى فى المعامبلت المدنٌة4-
 .التى تتم عبر االنترنت وعدم الدعامة الورقٌة
وبتطبٌق المبادىء االساسٌة فى االثبات على االنترنت تبٌن ان مبدا عبء االثبات وماٌتصل به مبدا المجابهة بالدلٌل ومبدا5-
 .عدم الزام الشخص بتقدم دلٌل ضد نفسه عدم جواز ان ٌصطنع الشخص دلٌل نفسه
ٌكون االخبلل بااللتزام االلكترونى واضحا عند عدم التنفٌذ او التاخٌر فى التنفٌذ ؼٌر ان الصعوبة تبدو فى التنفٌذ المعٌب6-
فى عقود وبرامج الحاسب اآللى
ومن اهم التوصٌات -:

الؽزاوي ،إبراهٌم حسن محمد
عمر .

المركز القانونً للطفل فً مجال القانون الدولً الخاص /

3364 10635218

 .اعادة صٌاؼة القوانٌن المعلوماتٌة بشكل ٌضمن سبلمة المعامبلت التقنٌة من الناحٌة بشكل ٌظهر اسس التعامل العقدى1-
 .العمل على اتحاد التشرٌعات العربٌة بشان تحدٌد زمان ومكان انعقاد العقد عبر االنترنٌت باعتماد نظرٌة العلم بالقبول2-
االستفادة من التقنٌات الفنٌة التى تسمح بتحدٌد هوٌة المستخدم واهلٌته للتعاقد واهمها تقنٌة حابط الجدار النارى الذى ٌرسل3-
 .رسالة تحذٌرٌة عند اختراق القراصنة لبلنترنت
تطوٌر نصوص االثبات التقلٌدٌة فى الدول العربٌة خاصة لمعالجة الكتابة االلكترونٌة والتوقٌع االلكترونى ومنحها الحجٌة4-
 .القانونٌة لمواجهة هذا التطور  2007 .القاهره  :مراد محمود ٌوسؾ مطلق ،
مقدمة لما كانت األسرة هى المجتمع األصؽر ومن مجموع األسر تتكون القرى والمدن والتى من مجموعها تنشؤ الدول وكان
صبلح الدول وتقدمها ورقٌها وازدهارها معقودا على صبلح تلك المجتمعات الصؽٌرة  .وتتطون األسرة من األب واألم
واألوالد وقد ٌعٌض داخاها أحٌانا الجد والجدة واألحفاد وبعض األخوة واألخوات .
قال هللا تعالى فى هذا الشؤن ‖ وهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنٌن وحفدة ورزكقم من الطٌبات
أفابالباطل ٌإمنون وبنعمة هللا هم ٌكفرون ‖ ونظرا ألهمٌة األسرة ومكانتها وتوقؾ نمو الحضارات على صبلحها دعت كافة
األدٌان السماوٌة والتشرٌعات الوضعٌة الى االهتمام بها ورعاٌتها واصبلح شؤنها والنهوض بؤبنابها وتنشبهم التنشبة الصالحة
وازالة الخبلفات التى قد تنبب بٌن أفرادها  .فهذا نبى هللا ابراهٌم علٌه السبلم لما ترك زوجه هاجر وابنه اسماعٌل عند الكعبة
بؤمر من هللا دعا لهما بالرزق ومحبة الناس لهما  .قال هللا تعالى ‖ ربنا انى أسكنت من ذرٌتى بواد ؼٌر ذى زرع عند بٌتك
المحرم ربنا لٌقٌموا الصبلة فاجعل أفبدة من الناس تهوى الٌهم وأرزقهم من الثمرات لعلهم ٌشكرون ‖ وهذا نبى هللا زكرٌا
ٌدعو ربه أن ٌهبه ذرٌة صالحة قال تعالى ‖ هنالك دعا زكرٌا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرٌة طٌبة انك سمٌع الدعاء .
وقد دعا االسبلم الى نبذ الشقاق والخبلؾ بٌن الزوج والزوجة والعمل على االصبلح بٌنهما قال تعالى ‖ وان خفتم شقاق
بٌنهما فابعثوا حكما من أهلها ان ٌرٌدا اصبلحا ٌوفق هللا بٌنهما ان هللا كان علٌما خبٌرا ‖
وحرصا من عمر بن الخطاب عنه على االسبلح بٌن الزوجٌن اعماال لهذه اآلٌة كان ٌضرب الحكمٌن اللذٌن لم ٌتوصبل الى
االصبلح بٌن الزوجٌن معتبرا أنهما لم ٌرٌداه .
والشرٌعة االسبلمٌة دعت الى رعاٌة الطفل واالهتمام به وعدم اللجوء الى قتله خشٌة الفقر وأوضحت أن هللا هو الرزاق ذو
القوة المتٌن  .قال تعالى ‖ قل تعالو اتل ما حرم ربكم علٌكم أال تشركو به شٌبا وبالوالدٌن احسانا والتقتلو أوالدكم من امبلق
نحن نرزكم واٌاهم ‖

االسكندر
ٌ 2007 .ة :

محمد على محمد سكٌكر ،

مطلق ،مراد محمود ٌوسؾ .

سكٌكر ،محمد على محمد .

التعاقد عن طرٌق وسابل االتصال االلكترونى :

فقه االجراءات أمام محاكم األسرة :

3365 10635248

3366 10635251

تكتسب هذه الدراسة أهمٌة بالؽة باعتبارها - br :دراسة تحلٌلٌة متعمقة للقانون رقم  7لسنة 2000م والصادر بإنشاء لجان
التوفٌق فً بعض المنازعات اإلدارٌة  .مع مبلحقتنا للتطور الفقهً والتشرٌعً والقضابً المتعلق بها - br .فضبل عن متبعة
فلسفة اللجان المشابهة التً تبناها النظام القانونً فً بعض الدول األجنبٌة سواء تلك المنتمٌة لطابفة ما ٌعرؾ بدول النظام
القانونً البلتٌنً  ،مثل فرنسا أو سواء تلك المتبعة للنظام القانونً األنجلوسكسونً مثل إنجلترا واضعٌن فً اإلعتبار قبل هذا
وذاك أن نصل بهذه اللجان من خبلل ما أوردناه إلى المؤمول من وراء إنشابها بعد دراستها من ناحٌة الشكل والمضمون
واالختصاصات واآلثار المترتبة على أداء مهامها  ،واضعٌن أصوال وقواعد راسخة تتبلبم مع تطور الحٌاة االجتماعٌة
واألجٌال القادمة والبٌبة المصرٌة .
ومن أهم التوصٌات -.
صدور التوصٌة ؼٌر ملزمة لبلطراؾ حتى ولو كانت صادرة بارادتهم وباتفاقهم من اللجنة فٌلزم لها مرة ثانٌة الحصول-
 .على موافقة الطرفٌن موافقة مكتوبة ومعتمدة من السلطة المختصة فى مدة ٌ 21وم من تارٌخ صدور التوصٌة
ان القانون قد الزم االطراؾ باللجوء امام اللجان ولكنه لم ٌلزمهم بما ٌصدر عنها من توصٌات ونعتقد ان هذا تباٌن فى شانه-
 .االخبلل بفلسفة هذه اللجان وباهدار الدور الذى وجدت من اجله
صدور الكتاب الدورى رقم  5لسنة  2000والتهامه كل مابقى للتوصٌات من قوة تتمتع بها فبلٌجوز تنفٌذ اى توصٌة-
صادرة حتى ولو تم االتفاق علٌها وحتى لو حرر محضر اتفاق واصبحت التوصٌة لها قوة السند التنفٌذى الٌعتد بها االبعد
 .الرجوع الى الجهات المختصة
ومن المقترحات الخاصة بلجان التوفٌق سٌر على نفس المنطق تبنٌه بشان تحدٌد طابفة المبلحظات الواردة فى لجان التوفٌق
وٌتصل بالتوصٌة وحجٌتها واثارها ؼٌر اننا نبادر بها وهناك مقترحات خاصة بتحرٌك واختصاصات عمل اللجان .
لقد تناولت رسالتنا ‖النظام القانونً إلبرام عقد األشؽال العامة فً دولة الكوٌت‖  ،وذلك فً منظومة مقارنة تجمع كل من
القانون الفرنسً والمصري .لذا قامت رسالتنا على أربعة أبواب ربٌسٌةٌ ،سبقها مبحث تمهٌدي لتحدٌد ماهٌة األشؽال العامة
فً القانون اإلداري .وقد تناول الباب األول الشروط الموضوعٌة والشكلٌة لتكوٌن عقد األشؽال العامة وذلك بجانب الشروط
اإلجرابٌة لهذا العقد .أما الباب الثانً فقد خصصناه لدراسة األسالٌب التقلٌدٌة فً إبرام عقد األشؽال العامة ‖ المناقصة ‖،
وذلك مقارنة مع أسلوب الممارسة والتقنٌات الحدٌثة فً إبرام عقود األشؽال العامة (الباب الثالث) .وللتعرؾ على دور
القاضً اإلداري فً مرحلة إبرام عقد األشؽال العامة ،كان من المفٌد أن نخصص بابا ً مستقبلً ٌتناول ‖الدعاوي القضابٌة
الخاصة بإبرام عقود األشؽال العامة‖ (الباب الرابع).

 2007 .طنطا :

عٌسى ؼازى عبد الحلٌم عٌسى ،

عٌسى ،ؼازي عبد الحلٌم
عٌسى .

 2008 .الجٌزة :

فهد مرزوق العنزي،

العنزي ،فهد مرزوق فهد.

 2007 .اسٌوط :

فإاد محمد محمد ابو طالب،

ابو طالب ,فإاد محمد محمد .

فلسفة لجان التوفٌق فً المنازعات اإلدارٌة وأهدافها /

3367 10635253

النظام القانونً إلبرام عقد األشؽال العامة فً دولة الكوٌت :
التحكٌم الدولى فى منازعات االستثمار االجنبى وفقا الحكام القانون
الدولى العام:

3368 10635259
3369 10635264

تتناول الرسالة:القضاء االدارى المصرى منذ نشؤته وحتى اآلن ٌطبق قواعد قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة بما
الٌتعارض مع طبٌعة المنازعة االدارٌة لذا وضحت الدراسة أن طبٌعة المنازعة االارٌةأضفت على وظٌفة الطعن االستبناؾ
فى القانون الفرنسى ذاتٌه خاصة نختلؾ عن قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة وقد وضح ذلك جلٌا فى فرنسا بفضل التطور
الذى استحدثه مجلس الدولة الذى ٌباشر رقابة قضابٌة فعالة من حٌث
أمام مجلس الدولة  C.A.Aتؤكٌد التزام القضاء الفرنسى بتبٌب الطعون االستبنافٌة المقامة أمام المحاكم االستبناؾ االدارٌة1-
من الطاعن المستؤنؾ والتى ٌتعٌن أن تشتمل على تجرٌح لحكم أول درجة المجرد إقامة طعن باالستبناؾ ٌخلو من هذا C.E
.التسبٌب
ترتب على هذا االلتزام بتسبٌب صحؾ الطعن باالستبناؾ تؽٌر فى وظٌفة ودور قاضى االستبناؾ لٌكون قاضى ٌراقب3-
 .حكم صادر من قضاة أول درجة من حٌث الواقع والقانون
حظر تصدى قاضى االستبناؾ للموضوع حتى ولو ألؽى الحكم المطعون فٌه منذ حكم مجلس الدولة الفرنسى فى قضٌة 3-
مالتٌسفا والذى ألؽى حق التصدى كسلطة اختٌارٌة ومع ذلك ٌتصدى قاضى االستبناؾ فى القانون المصرى على نطاق واسع
 .حٌث أن الطعن باالستبناؾ أمام محكمة النقض ٌطرح المنازعة فى الحكم المطعون فٌه
خول المشرع الفرنسى لقاضى فرد السلطة إصدار أمرا قضابٌا وقبل نظر الموضوع فى الدعاوى االدارٌة أو الطعن4-
 .باالستبناؾ من ثم فام الدفوع المتعلقة بعدم القبول الظاهر الذى ٌشوب الطعن والٌمكن تؽطٌته أثناء سٌر الخصومة
أصبح مجلس الدولة الفرنسى القاضى الطبٌعى للنقض فى جهة القضاء االدارى الفرنسى والمحكمة العلٌا التى تقوم على5-
 .التوحٌد فى التطبٌق والتفسٌر لسابر قواعد القانون االدارى
قد تضمنت الرسالة تحلٌبل للطعن باالستبناؾ فى التقنٌن الحالى للقضاء االدارى الفرنسى فى كافة قواعده وذلك من حٌث :
 .شرح تقنٌن القضاء االدارى الفرنسى الصادر فى ماٌو 1-2005
 .عرض النظم الحدٌثة التى تناولها التقنٌن فى القانون الفرنسى2-
أهم التوصٌات -:
مناشدة القضاء االدارى المصرى الشامخ بالتوجه نحو مفهوم ووظٌفة القاضى اال على أمام محكمة ثانى درجة .
نثٌب بالمشرع التدخل بتعدٌل الفصل الثالث من الباب االول والخاصباالجراءات أمام محاكم القضاء االدارى .
ٌتعٌن تنظٌم طرق الطعن فى االحكام االدراٌة بشكل شامل وسد النقص والقصور التشرٌعى فى التنظٌم االجرابى للطعن3--
 .باالستبناؾ على نحو ٌكفل تحقٌق العدالة وٌقضى على البطء فى االجراءات القضابٌة
توصى الدراسة باقتراح التعدٌل التشرٌعى 4-
تعدٌل المادة  6من قانون مجلس الدولة الحالى 47لسنة  72وذلك فى اطار تدعٌم دور السوابق القضابٌة فى القضاء 1-
بنً
 .االدارى المصرى  2007 .سوٌؾ .
ٌقول الدكتور عدنان علً رضا :أن ربٌس الدولة حٌن ٌحل مجلسا ً نٌابٌاً ،فإنه ٌعطل طاقات ومواهب إن وجدت ،وٌنتقل من‖
فتنة إلى فتنة ،ومن خبلؾ إلى خبلؾ ،فشتان بٌن مجلس ومجلس ،وشورى وشورى ،وبٌن رابطة ورابطة .عندما فكرت فى
موضوع هذه الدراسة ،وبعد أن استشرت بعض أساتذتً من المحامٌن وأساتذة الجامعات ،لم ٌستقر لً الرأي الكامل والتام
فً هذا الموضوع .وبعد أن تم حل مجلس النواب األردنً عام 2000م وبعد أن تجاوزت الحكومة كل المعقول والممكن فً
إصدار القوانٌن المإقتة ،التً فاقت المابتً قانونا ً مإقتاً ،وكثر الحدٌث فً الشارع األردنً واألوساط القانونٌة ،وأصبح هذا
الموضوع ،الشؽل الشاؼل ألطٌاؾ مختلفة من األردنٌٌن ،خاصة مجتمع النقابات المهنٌة ،وبعد أن لجؤ العدٌد من األشخاص
والمإسسات إلى محكمة العدل العلٌا  -صاحبة االختصاص بالنظر فً الطعون القانونٌة  -إلٌقاؾ السلطة التنفٌذٌة وتؽولها
على الشعب بفباته ،وإصدار القانون تلو اآلخر ،وبمدة زمنٌة قصٌرة جداً كانت الحكومة قد أصدرت العدد الهابل من القوانٌن
المإقتة ،األمر الذي لٌم ٌجعل مجلس النواب القادم قادراً على إنهاء مناقشة تلك القوانٌن المناقشة التً تستحق ،وبالتالً فإن
‖.السلطة التنفٌذٌة قد أؼرقت المجلس القادم بهذه القوانٌن ،وجعلته مؽلول الٌدٌن فً سواها من القوانٌن
تنقسم هذه الدراسة إلى ثبلثة أبواب كالتالً  br -:الباب األول  :مبدأ االثر ؼٌر الواقؾ للطعون وٌتعرض فٌه ألثر الطعن
على التنفٌذ فً القانون اإلجرابً واإلجراءات اإلدارٌة القضابٌة والتؤجٌل القانونً للمبدأ  brالباب الثانً  :موازنة مبدأ األثر
ؼٌر الواقؾ للطعون ,وٌتناول فٌه نظام وقؾ التنفٌذ من حٌث الشروط الشكلٌة والموضوعٌة البلزمة  brالباب الثالث  :تقدٌر
مبدأ ؼٌر الواقؾ للطعون وموازنته ٌ -بٌن فٌه المساوىء المترتبة على أهمال المبدأ ودور وقؾ التنفٌذ من هذه المساوىء
وهناك اوجه قصور منها العمل بمبدا االثر الواقؾ للطعون االدارٌة ومواجهة عنصر الوقت وبطء اجراءات الفصل فى
الدعاوى .
ضمانات تنفٌذ االحكام االدارٌة حٌث عرضت تحلٌبل لقانون ٌ 16ولٌو  1980فى القانون الفرنسى بشان الؽرامة المالٌة فى-
 .المواد االدارٌة كما اظهرت قصور المادة  123عقوبات المصرى

عبد الحكٌم محمد جسٌن ،

 2006 .القاهرة  :محمد ملحم ،

حسٌن ،عبدالحكٌم محمد .

ملحم ،محمد سالم .

الطعن باالستبناؾ فى االحكام االدارٌة :

مراسٌم الضرورة وتطبٌقاتها فى الدستور االردنى :

3370 10635278

3371 10635285

توصى الدراسة فضبل عن المقترحات سالفة بما ٌلى تعدٌل نص المادة  49من قانون  47لسنة  1972بشان مجلس الدولة-
 .بالؽاء شرط وجوب ورود طلب وقؾ التنفٌذ وطلب االلؽاء فى صحفٌة واحدة
تحدٌد مٌعاد للفصل فى طلب وقؾ التنفٌذ وجعل مٌعاد الطعن فى الحكم الصادر بوقؾ التنفٌذ خمسة عشر ٌوما من تارٌخ-
 .صدوره
 .توحٌد مٌعاد الطعن فى الحكم بالتماس اعادة النظر مع المعٌاد المنصوص علٌه فى قانون مجلس الدولة-
تقنٌن االتجاه القضابى بشان اعفاء طلبات وقؾ تنفٌذ القرارات االدارٌة من التحضٌر والمطالبة باعفاء طلبات وقؾ التنفٌذ-
 .االحكام من شرط التحضٌر بمعرفة هبٌة مفوض الدولة
وتوصى الرسالة اٌضا بالؽاء التفرقة بٌن طلبات وقؾ التنفٌذ المقدمة من االشخاص الطبٌعٌة واالشخاص المعنوٌة فى-
 .القانون الفرنسى
) .قطاع االعمال(تعدٌل نص المادة  123عقوبات لٌنطبق على العاملٌن فى شركات القطاع العام -
العمل بالنظم الخاصة لوقؾ تنفٌذ بعض القرارات االدارٌة التى الٌستؽرق نفاذها وقت طوٌبل حتى نضمن الحكم الصادر-
 .بالؽابها فٌما بعد
نتناول فً هذه الدراسة ظاهرة معٌنة تتمثل فً أن الؽالبٌة العظمى من األحكام الدستورٌة ٌكون مصٌرها عدم القبول ألسباب
شكلٌة دون الولوج فً موضوع هذه الدعوى  ،وسنقوم ـ فً هذه الدراسة ـ بتتبع إجراءات هذه الدعوى بمنهج استقرابً
ابتداء من موضوع االختصاص مرورا بوسابل اتصال جهة الرقابة الدستورٌة بها وشروط قبولها وانتهاء بإجراءات الحكم
الدستوري والدعاوى المتعلقة به  br .وسنقوم بتحلٌل القواعد القانونٌة التً تنظم إجراءات الدعوى الدستورٌة  ،وموقؾ
القضاء الدستوري منها  ،وذلك بالمقارنة بٌن ثبلثة أنظمة هً فرنسا ومصر والكوٌت  ،وتحدٌد أسباب هذه الظاهرة وما إذا
كانت تعود للنصوص التشرٌعٌة المنظمة للدعوى الدستورٌة  ،أم ٌعود ذلك إلى سٌاسة متحفظة تتبعها جهة الرقابة
الدستورٌة ،وبعد ذلك سنحاول اقتراح وسابل معالجة هذه الظاهرة  ،سواء تمثل ذلك بتعدٌبلت تشرٌعٌة  ،أم باجتهادات سابؽة
ٌمكن لجهة الرقابة الدستورٌة تبنٌها  br .وتهدؾ هذه الدراسة إلى التخلص من هذه الظاهرة أو التخفٌؾ من ؼلوابها ،مما
ٌتوافق أهمٌة الرقابة الدستورٌة  ،وٌعزز من دورها فً حماٌة الشرعٌة الدستورٌة  ،وصٌانة سمو الدستور  ،وحماٌة الحقوق
والحرٌات العامة.
تناولت الرسالة تعرٌؾ القرار القابل لبلنفصال بانه قرار ادارى ٌكون جزء فى بنٌان عملٌة قانونٌة مركبة ٌدخل فى
اختصاص القضاء العادى او االدارى بهٌبة قضاء كامل .
وانتهت الرسالة من تعرٌؾ مانع لفكرة القرارات االدارٌة القابلة لبلنفصال وٌمثل التعرٌؾ المثالى للقرار المنفصل ٌحمل فى
طٌاته افكار وعناصر الموضوع على وجه جامع مانع وانتهت اٌضا الى ان فكرة القرارات االدارٌة القابلة لبلنفصال تتشابه
مع كل من نظرٌات االلؽاء الجزبى ونظرٌة التحول فى القرارات القابلة لبلنفصال تتشابه مع كل من نظرٌات االلؽاء الجزبى
ونظرٌة التحول فى القرارات االدارٌة والدعوى الموازنة وان االلؽاء الجزبى ٌقتصر على بتر لبعض عناصر القرار او اثاره
مع المحافظة دابما على ركٌزة القرار االساسٌة بمعنى ان ماتبقى فى القرار البد ان ٌكون كافٌا بذاته لضمان حٌاة القرار
وتحقٌق هدفه والؽاٌة منه وهذا ماال ٌنطبق فى حالة فصل القرار االدارى عن العملٌة المركبة حٌث ٌتم فصل القرار االدارى
وانتهى البحث اٌضا الى ان التفرقة بٌن نظرٌة التحول فى القرار االدارى ونظرٌة القرارات المنفصلة تتمثل فى ان االولى
تستلزم قٌام القاضى بالؽاء قرار ما اعتباره ان شروط تطبٌق االنفصال هى ان ٌكون القرار محل االنفصال ادارٌا ووجود
عملٌة قانونٌة تقوم بها جهة االدارة وخروج هذه العملٌة عن اختصاص قضاء االلؽاء وانتهت الرسالة اٌضا رفض القضاء
الفرنسى فى مرحلة اولى االخذ بها وتبدا هذه المرحلة منذ صدور تشرٌع  1864وتنتهى فى مطلع القرن العشرٌن وبالضبط
بصدور عدد من االحكام الهامة وراٌنا فى مجلس الدولة الفرنسى فى مرحلة ثانٌة قد عدل عن قضابه السابق واخذ بفكرة
القرارات االدارٌة المنفصلة منذ القرن العشرٌن حٌث هجر مجلس الدولة الفرنسى المنهج التركٌبى الذى ٌنظر الى العملٌة
العقدٌة
بدأ الباحث الرسالة بفصل تمهٌدى :عن الضبط فى الحقبات التارٌخٌة المختلفة ،وبابٌن :االول :سلطة الضبط اإلدارى أساس
فكرة الضبط وأؼراض الضبط وأسالٌب الضبط اإلدارى .الثانى :حدود سلطة الضبط اإلدار  :الحدود الدستورٌة والقانونٌة
كقٌد على سلطة الضبط وحدود وقٌود اإلجراء الضابط ،والرقابة القضابٌة على أعمال الضبط اإلدارى .
الؽرض من البحث:البحث عن تربٌة اجتماعٌة من خبلل السنة النبوٌة،تمكننا من وجود مجتمع ٌسوده األلفة والمحبة فى
عبلقات اجتماعٌة بٌن األبن واألب،الزوج والزوجة،الجار وجاره،المعلم والمتعلم.
تتناول الرسالة دراسة اسباب مشكلة البطالة ،وآثارها،والتعرؾ على آثار مشكلة التطرفوالتعرؾ على عبلقة التربٌة والبطالة
والتطرؾ مع وضع تصور مقترح لدور التربٌة فى مواجهة مشكلتى البطالة والتطرؾ.
تهدؾ الدراسة الى التعرؾ على ماهٌة التربٌة السٌاسٌة واهدافها ووظابفها ومحاورها ووسابطها وعبلقتها باألوضاع
االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة فى المجتمع المصرى .
إن أطفال الٌوم هم شباب الؽد وهم شباب الؽد وهم الذٌن تعقد علٌهم األمة آمالها وهم سواعد األمة التى عن طرٌقهم تزدهر
وتبعا لذلك من الضرورى االهتمام بتنشبة جٌل متمكن علمٌا وٌمتلك القدرة على التفاعل مع المجتمعات األخرى وأن ٌكون
صانعا للتكنولوجٌا.

عمار ،عبد المحسن سٌد رٌان  .أثر الطعن على التنفٌذ فً القانونٌن المصري والفرنسً :

 1991 .أسٌوط :

عبد المحسن سٌد رٌان عمار ،

 2008 .الجٌزة :

جامعة القاهرة .كلٌة الحـقـوق .قسم القانون العام  ,المطٌري,تركً سطام .

الجوانب اإلجرابٌة فً الدعوى الدستورٌة :

3372 10635286

3373 10635291

 2007 .القاهره  :عاطؾ محمد شوقى سٌد احمد الشهاوى ،

الشهاوى ،عاطؾ محمد شوقى القرارات االدارٌه القابله لبلنفصال فى مجلسى الدوله الفرنسى
والمصرى /
سٌد احمد .

3374 10635300

بنى
 1992 .السوٌؾ  :عادل السعٌد محمد أبو الخٌر،

أبو الخٌر ،عادل السعٌد محمد .الضبط اإلدارى وحدوده /

3375 10635324

 1997 .قنا:

رفعت عمر عزوز،

 1997 .قنا :

عبد الناصر راضى محمد حسن ،

 1997 .قنا:

صبلح محمد أحمد على مندور،

عزوز ،رفعت عمر.
حسن ،عبد الناصر راضى
محمد.
مندور ،صبلح محمد أحمد
على .

 1998 .قنا:

جابر محمد عبدهللا عٌسى،

عٌسى ،جابر محمد عبد هللا.

 2001 .قنا:

عبدالفتاح محمد أحمد،

أحمد ،عبد الفتاح محمد .

التربٌة االجتماعٌة فى السنة النبوٌة /
بعض المشكبلت المجتمعٌة المعاصرة فى مصر ومدى تؤثرها
بالتربٌة :
التخطٌط للتربٌة السٌاسٌة لطبلب المرحلة الثانوٌة وعبلقته
باألوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة للمجتمع المصرى /

3376 10635630
3377 10635634
3378 10635639

بعض األسالٌب المعرفٌة وعبلقتها بصعوبات تعلم الرٌاضٌات لدى‖
‖/تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة بقنا
فعالٌة إستخدام مدخلى المعمل وبعض البرامج بمصاحبة الكمبٌوتر
على تحصٌل تبلمٌذ مدارس التربٌة الفكرٌة(ذوى اإلحتٌاجات
الخاصة)لمادة الرٌاضٌات وأثر ذلك على إحتٌاجاتهم /

3380 10635724

 2002 .قنا:

مصطفى أبو المجد سلٌمان مفضل ،

سلٌمان ،مفضل مصطفى أبو
المجد.

فعالٌة أسلوبى التعزٌز التفاضلً وتكلفة االستجابة فى خفض حدة
السلوك الفوضوى لدى تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة /

3381 10635751

 2004 .قنا :

محسوب عبد القادر الضوى حسن ،

حسن ،محسوب عبد القادر
الضوى.

قوة وحجم تؤثٌر بعض البدابل البلبارامترٌة الختبار تحلٌل التباٌن
العاملى فى مجال الدراسات النفسٌة /

3382 10636012

اهتمت الدراسة باألطفال ذوى اإلحتٌاجات الخاصة وعن الجهود المبذولة لتربٌتهم بما ٌتوافق مع قدراتهم العقلٌة.
االطفال هم نصؾ الحاضر وكل المستقبل وهم عدة المجتمع وأدواته للنمو والتقدم،ولذلك ٌبذل المسبولٌن فى مختلؾ
المجتمعات قصارى جهدهم فى توفٌر كل ما من شؤنه تحقٌق الرعاٌة التربوٌة واالجتماعٌة لهوالء األطفال بما ٌساعدهم على
النمو المناسب فى جمٌع جوانب شخصٌاتهم.
تهدؾ هذة الدراسة الى :الكشؾ عن قوة وحجم تاثٌر
إختبارات(هارول/سٌرلٌن،شومٌكر،هتمانسبرجر،مكسوٌنى،بلٌر/ساولوسكى)|البلبارامترٌة البدٌلة الختبارتحلٌل التباٌن
العاملى...
إن مفتاح عملٌة التنمٌة فى أى مجتمع فى تطوٌر التربٌة وتحسٌن التعلٌم فى المدارس والجامعات ومن المفاهٌم األكثر تاثٌرا
فى التربٌة مفهوم أسالٌب التعلم وهى طرق مفضلة لدى األفراد الستقبال ومعالجة واالحتفاظ وتذكر وتطبٌق المعلومات فى
موقؾ التعلم وفقا لسماتهم المعرفٌة والوجدانٌة والفسٌولوجٌة.
تعد الكفاءة الذاتٌةself-efficacyأحد المفاهٌم المهمة التى ظهرت فى مجال التربٌة وعلم النفس منذ السبعٌنات من القرن
العشرٌن على ٌد عالم النفس االجتماعى الكندى األصل األمرٌكى الموطن.albert bandura
ٌهدؾ هذا البحث الى التعرؾ على مدى تماٌز أو عدم تماٌز أسالٌب التفكٌر موضوع البحث عن مهارات التعلم واالستذكار
ومدى إمكانٌة التنبإ بؤسالٌب التفكٌر موضوع البحث من خبلل مهارات التعلم واالستذكار ودافعٌة اإلنجاز.

 2004 .قنا:

راشد مرزوق راشد،،

 2004 .قنا:

حجاج ؼانم أحمد على،

 2004 .قنا :

عصام على الطٌب مرزوق ،

تحتوى على ملخص باالنجلٌزٌة وصور لبلٌضاح.

 2004 .قنا:

أمل عبد الكرٌم ،

الذكاء المتعدد والدافع المعرفى وعبلقتها باسالٌب التعلم لدى طبلب
الجامعة /
مرزوق ،راشد راشد.
أثر الكفاءة الذاتٌة لدى معلمى التربٌة الخاصة كناتج لبعض
التؽٌرات على التوافق االجتماعى لدى تبلمٌذهم /
على ،حجاج ؼانم أحمد .
أسالٌب التفكٌر وعبلقتها بمهارات التعلم واالستذكار ودافعٌة اإلنجاز
مرزوق ،عصام على الطٌب  .لدى طبلب الجامعة /
فعالٌة برنامج فى التصمٌم الزخرفى للفانوس الشعبى على تنمٌة
المهارات الفنٌة واالبتكارٌة لطبلب شعبة التربٌة الفنٌة /
عبد الكرٌم ،أمل.

3379 10635649

3383 10636110
3384 10636135
3385 10636147
3386 10636247

تناولت هذه الدراسة فى رضاء المجنى علٌه باعتباره الوجه الناطق لئلرادة الحدٌث عن ماهٌة رضاء المجنى علٌه مبٌنا ً
ماهٌته وتعرٌفه من خبلل وجهات النظر المختلفة فى الفقه والقضاء وبعض التشرٌعات األجنبٌة والعربٌة والفقه اإلسبلمى ثم
حددت الرسالة الطبٌعة القانونٌة للرضاء واألراء المختلفة لبعض الفقه األجنبى والعربى وفقه الشرٌعة اإلسبلمٌة ثم تحدثت
الرسالة عن أهمٌة الرضاء فى النظام القانونى المقارن وتشمل أهمٌة الرضاء فى القوانٌن الوضعٌة المقارنة سواء األجنبٌة او
العربٌة وكذلك أهمٌة الرضاء فى فقه الشرٌعة اإلسبلمٌة وقد استعرضت الرسالة موقؾ ؼالبٌة الفقه وبعض التشرٌعات
األجنبٌة والعربٌة بشؤن أهمٌة الرضاء وأثره فى مجال التجرٌم والعقاب وانتهت الى ان القاعدة العامة التى تحكم هذا
الموضوع ان الجرٌمة تقع على المجنى علٌه رؼما ً عنه ودون اعتبار إلرادته ورضابه وذلك ألن التجرٌم والعقاب رهٌن
باعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة للمجتمع دون اعتبار لمصلحة فردٌة خاصة ومن ثم ٌكون األصل العام فى هذا الشؤن انه
ال اثر لرضاء المجنى علٌه على الجرٌمة او العقوبة المقررة لها إذا كان االعتداء ٌقع على حق ومصلحة المجتمع مما ال
ٌجوز للشخص التصرؾ فى هذا الحق او تلك المصلحة أو الرضاء باإلعتداء الذى ٌصٌب هذا الحق او المصلحة العامة
للمجتمع .
درسنا فى هذا البحث بدابل الحبس االحتٌاطى لتحدٌد جوانبه وشروطه المختلفه ورؼبه فى احبلل اجراءات اخرى محل
الحبس االحتٌاطى والبدٌل االساسى هو الكفاله اى بدفع مبلػ من المال الى خزٌنه الدوله كضمان ٌوجه بصفه اساسٌه الى
احترام االلتزامات التى تفرض على المتهم والبدٌل الثانى هو المراقبه القضابٌه وهو نظام نص علٌه المشرع الفرنسى حٌث
نص على مجموعه من االجراءات والتدابٌر التى تفرض على المتهم وٌترتب علٌها تقٌٌد حرٌته ولكنه فى الوقت نفسه
ٌستطٌع ان ٌباشر عمله او دراست او تدرٌبه او عبلجه اما البدٌل الجدٌد هو المراقبه االلكترونٌه وقد نص علٌها المشرع
الفرنسى وهى طرٌقه لتنفٌذ الحبس االحتٌاطى بحٌث ٌكون فى منزل المتهم بدال ان ٌكون فى السجن وذلك تحت مراقبه جهاز
الكترونى.
واهم توصٌات الرسالة االتى

بنى
 1996 .سوٌؾ :

عبد العظٌم صابر حسن ،

حسن ،عبد العظٌم صابر .

مدى تؤثٌر رضاء المجنى علٌه فى مجال التجرٌم والعقاب /

3387 10636765

ضرورة اعادة صٌاؼة النصوص فى االمارات ومصر بحٌث تكون البدابل هى االصل والحبس االحتٌاطى هو االستثناء 1:
قانون االجراءات الجزابٌة االتحادى والخاص بالحبس االحتٌاطى ٌحتاج الى تحدٌث بعض الننصوص من حٌث شروط 2:
الحبس االحتٌاطى وتحدٌد الحاالت التى ٌجوز فٌها الحبس االحتٌاطى اسوة بالقانون االجراات الجنابٌة المصرٌة رقم  145مع
 .الوضع بدابل الحبس االحتٌاطى
تؽٌٌر بعض احكام الكفالة فى القانون االتحاد وخاصة بالنسبة لتقدٌر مبلػ الكفالة واٌضا النصوص على عقوبات الكفٌل 3:
 .الشخصى فى تخلؾ المتهم عن الحضور او عدم الوفاء بالتزامات المفروض علٌه باالضافة لوضع البدٌل
 .وجوب وضع قانون خاص عدم قدرة المتهم على الدفع مثل البدبل االحترازٌة 4:
 .الزم سلطة التحقٌق فى التشرٌع االتحادى بتمكٌن المحامى من الحضور قبل صدور امر الحبس االحتٌاطى 5:
 .ضرورة تطبٌق نظام المراقبة االقضابٌة فى االمارت ومصر مع اجراء التعدٌبلت التى تجعله متوابمة مع ظروؾ البلدٌن 6:
استخدام المراقبة االلكترونى كبدٌل اصلى للحبس االحتٌاطى ولٌس مجرد طرٌقة للتنفٌذ 7:
 .تدعٌم الكفالة باجراءات ااخرى حتى ال ٌنظر الٌها على انها ثمن للحصول على الحرٌة 8:
تتناول هذه الدراسة المشكبلت السلوكٌة التى ٌعانى منها اطفال االسر المتصدعة بسبب الطبلق اولتعدد الزوجات من الذكور
واالناث والتعرؾ على الفروق بٌن الجنسٌن فى هذه المشكبلت  ،وتتعرض الدراسة الى التعرؾ على المستوى التوافق
النفسى الطفال االسر المتصدعة ..ودراسة العبلقة بٌن المشكبلت السلوكٌة الطفال هذه االسر وكذلك دراسة البناء النفسى
لشخصٌة االطفال المنتمٌن الى اسر متصدعة بسبب الطبلق او تعدد الزوجات ..وتركز الدراسة اٌضا على هإالء االطفال
المحرومٌن من الرعاٌه االسرٌة العادٌة ومتطلباتهم التربوٌة والنفسٌة التى تختلؾ عن متطلبات اطفال االسر العادٌة وٌوضح
البحث مشكلة التصدع االسرى كمشكلة حقٌقٌة ٌجب العمل لمواجهة اثارها السلبٌة وعواقبها على االطفال على وجه
الخصوص.

 2008 .القاهره  :على مفتاح سلطان العرٌانى ،

 1990 .اسٌوط :

العرٌانى ،على مفتاح سلطان  .بدابل الحبس االحتٌاطى /

محمد  ،نور الهدى عمر.

المشكبلت السلوكٌه والتوافق النفسى الطفال االسر المتصدعه فى
المرحله االبتدابٌه /

تعد الدراسة الحالٌة من الدراسات االمبٌرٌقٌة الكلٌنٌكٌة التً تهدؾ إلً  :التعرؾ علً العبلقة بٌن االتجاه نحو العمل بالسٌاحة
وكل من القٌم وسمات الشخصٌة لدي العاملٌن بقطاعات السٌاحة المختلفة بمدٌنة أسوان والكشؾ عن الفروق بٌن العاملٌن فً
قطاع السٌاحة من المتعلمٌن وؼٌر المتعلمٌن فً اتجاهاتهم وقٌمهم وسماتهم الشخصٌة والكشؾ إكلٌنٌكٌا عن العوامل المهٌبة
أو المرسبة التً تإدي إلً التطرؾ فً االتجاه إرتفاعا أو إنخفاضا (إٌجابا أو سلبا ) لدي العاملٌن بالقطاع السٌاحً بمدٌنة
أسوان اشتملت عٌنة الدراسة علً  303فردا من الذكور العاملٌن فً قطاعات السٌاحة المختلفة بمدٌنة اسوان تتراوح مدة
خبرتهم مـا بٌن  10-5سنوات وقد اظهرت نتابج الدراسة وجود ارتباط دال بٌن بعض قٌم العاملٌن بالسٌاحة وبعض سمات
الشخصٌة لدٌهم كما وجدت فروق بٌن العاملٌن بالسٌاحة ؼٌر المتزوجٌن المإهلٌن وؼٌر المإهلٌن لصالح ؼٌر المتزوجٌن
دراسه امبٌرٌقٌه كلٌنٌكٌه التجاهات العاملٌن بالسٌاحه وعبلقه تلك
المإهلٌن فً كل ابعاد االتجاه نحو العمل بالسٌاحة وجاءت فروق دالة احصابٌا لصالح ؼٌر المتزوجٌن المإهلٌن فً معظم
على ,عبد الحمٌد محمد على .االتجاهات بالقٌم وبعض سمات الشخصٌه بمدٌنه اسوان /
 1991 .اسٌوط :عبد الحمٌد محمد على،
ابعاد القٌم االجتماعٌة االخبلقٌة  ,الدٌنٌة  ,الجمالٌة  ,االسرٌة  ,قٌم العمل الوطنٌة والعالمٌة.
This study is concerned mainly with measuring the effectiveness of an integrative
Designing a programme for developing the
interactive writing programme on the students`writing skills.to this end,the programme
writing skill:an integrative- interactive
Abolyosr
took into consideration the student`s needs as undergraduates and prospective
approach/
,Mohammed.
Mohammed Abolyosr،
Qena: 1996 . teachers.
تلقى فكره الخطؤ المهنى وصوره فى نطاق المسبولٌه المدنٌه الضوء على ركن الخطؤ بصفه عامه وركن الخطؤ المهنى بصفه
خاصه فى مسبولٌه أصحاب المهن الحره مع أستعراض لبعض تطبٌقات الخطؤ المهنى وتشمل أخطاء الطبٌب والصٌدلى
والمحامى والمهندس المعمارى  brوٌختم الباحث هذا البحث بباب ٌتضمن تطبٌقات قضابٌه لمحكمه النقص المصرٌه
للوقوؾ على ما استقرت علٌه من أحكام بشؤن ركن الخطؤ فى مسبولٌه اصحاب المهن الحره السالؾ ذكرهم.
هناك ارتباطا بٌن النشاط التجارى بوجه عام وبٌن االنشطه االقتصادٌه المختلفه حٌث ٌرتبط النشاط التجارى بالنشاط
االقتصادى برابطه عضوٌه وٌمثل جزء الٌتجزأ منه اذ ٌزدهر النشاط التجارى مع ازدهار النشاط الصناعى والزراعى
والخدمى والعكس صحٌح حٌث ٌوجد نوع من العبلقه الدابرٌه بٌن جمٌع االنشطه وظهرت التجاره االلكترونٌه وتنامى
استخدمها بشكل ملحوظ فى البلدان المتقدمه منذ منتصؾ التسعٌنات من القرن الماضى واصبحت تمارس اثار اٌجابٌه على
اقتصادات تلك البلدان ومن المتوقع ان ٌكون تفعٌل هذا النوع من التجاره فى البلدان النامٌه له اثار وتداعٌات على اقتصادٌات
تلك البلدان بصفه عامه وقطاع التجاره الخارجٌه بصفه خاصه.

 2009 .القاهرة  :جامعة عٌن شمس .كلٌة الحقوق،

طه ،احمد شعبان محمد.

فكره الخطؤ المهنى وصوره فى نطاق المسبولٌة المدنٌة

3388 10637219

3389 10637825

3390 10637992

3391 10638085

3392 10638703

وفقد خلصت الدراسة ان هناك معوقات النتشار البنوك االلكترونٌة خاصة فى البلدالنامٌةوتتمثل المعوقات فى االستعمال ؼٌر
المشروع الدوات الدفع االلكترونى وصعوبة تحدٌد المسبولٌة والقانون الواجب التطبٌق باالضافة الى صعوبة توفٌر عنصر
الثقة واالمان فى المعامبلت االلكترونٌة وقد خلصت الدراسة اٌضا الى تطور القطاع المصرفى فى البلدان النامٌة لحركة
التطور العالمى فى القطاع المصرفى وتؽٌر اداء البنوك فى البلدان النامٌة وقد ساعد على هذا التطور عوامل اهمها الكفاءة
المصرفٌة وتطبٌق تكنولوجٌا المعلومات واالتجاه الى خصخصة البنوك والقدرة على التكتٌك واالندماج المصرفى فمن
الناحٌة استجابات البنوك الدولٌة النامٌة لحركة التطور العالمى فى القطاع المصرفى وتؽٌر االداء البنوك بع ادخال الحاسبات
االلٌة فى عملها وبرهنت الدراسة الى ان تطبٌق التكنولوجٌا المعلومات فى البنوك قد ادى الى انخفاض تكلفة اعمالها عن
تكلفتها اعمالها فى البنوك قد ادى الى انخفاض تكلفة اعمالها عن تكلفتها قبل التطبٌق فتكلفة تخزٌن المعلومات قد انخفضت
 1999بنحو  30مرة مما كانت علٌه فى عام  1970اما تكلفة تحلٌل المعلومات فقد انخفضت بنحو  45مرة مما كانت علٌه
التكلفة فى علم  1970وتكلفة نقل المعلومات فقد انخفضت بنحو  1250مرة مما كانت علٌه فى عام  1970ومن الناحٌة
الثانٌة تؽٌرت فلسفة االدارٌة للبنوك فى البلدن النامٌة حٌث سادت السٌاسة االدارٌة القابمة .ومن الناحٌة الثالثة اتجهت البنوك
فى البلدان النامٌة الى الخصخصة فى ظل تحول الكثٌر ممن هذه البلدان الى تطبٌق برامج االصبلح االقتصادى والتحول الى
آلٌات السوق.

 2008 .طنطا:

جامعة طنطا.كلٌة الحقوق،

ٌتناول هذا البحث باب تمهٌدى  :عن التطور التارٌخى للفصل فى صحة العضوٌة  ،وبابٌن  :االول  :تكٌٌؾ المنازعة
االنتخابٌة  ،فٌه ثبلثة فصول  -1 :المنازعة القضابٌة العادٌة -2 ،المنازعة القضابٌة االدارٌة  -3 ،المنازعة االنتخابٌة ،
الثانى  :االختصاص بالفصل فى صحة العضوٌة وفٌه ثبلثة فصول  -1 :االختصاص بالفصل فى صحة العضوٌة فى فرنسا،
 -2االختصاص بالفصل فى صحة العضوٌة فى مصر  -3 ،االتجاهات الفقهٌة الخاصة بصحة العضوٌة فى فرنسا ومصر .
وتتناول الرسالة اٌضا موقؾ القضاء فى فرنسا فبحثنا فى موقؾ محكمة النقض كذلك محكمة التنازع وموقؾ المجلس
الدستورى واخٌرا مجلس الدولة ثم انتقلنا الى بحث موقؾ القضاء المصرى سواء محكمة النقض او القضاء االدارى ثم
تعرضنا لموقؾ مجلس الشعب ثم موقؾ المحكمة الدستورٌة العلٌا ٌمكن القول انه الملجا للشعب اال ان تسود فٌه االرادة
وترجع له العصمة وٌصبح هو دون ؼٌره سٌد قراره.
المقترحات -:
بعد كل اآلراء الفقهٌة التى نودى وماتعرضت له من انتقادات من انصار االبقاء على الفصل فى الطعون االنتخابٌة للمجلس
النٌابى فان عبلج هذا الوضع ٌكون عن طرٌق عدة اقتراحات عملٌة تتبلم مع الوضع السٌاسى الحالى فى سبٌله الصبلح
السلبٌات التى حدثت منذ زمن طوٌل نتٌجة وجود مصالح خاصة للبعض فى االبقاء على هذه السلبٌات لذلك االبقاء على نص
المادة  93من الدستور كما بحٌث ٌظل مجلس الشعب مختصا بالفصل فى صحة عضوٌة اعضابه وتختص محكمة النقض
بالتحقٌق فى الطعون التى تحال الٌها من المجلس على ان ٌفتح الطعن فى القرارات التى ٌصدرها المجلس فى هذه الطعون
امام المحكمة الدستورٌة العلٌا .
إن عقوبة اإلعدام من أهم العقوبات التً آثارت جدال عمٌقا بٌن الفقهاء والباحثٌن الذٌن اهتموا بالدراسات القانونٌة وفقا
للحلقات القانونٌة المختلفة والمتعاقبة منذ زمن بعٌد فقد اتجه فرٌق من الفقهاء إلى ضرورة إلؽاء عقوبة الموت لقسوة هذه
العقوبة وألنها تتنافى مع أؼراض العقوبة  br .فبل تهدؾ إلى إصبلح المتهم وال ردعة ولكنها تإدي إلى استبصال المتهم من
الحٌاة وسلب حق الحٌاة منه  .وكان لهذا اإلتجاه صدى واسع فً أؼلب التشرٌعات والتً قامت بإلؽاء عقوبة اإلعدامbr .
واتجه فرٌق آخر إلى المناداة باإلبقاء على عقوبة اإلعدام ألهمٌتها وألنها العقوبة الوحٌدة الرادعة لعتاة المجرمٌن فبل ٌمكن
إلؽاإها ولكن بشرط وضع بعض الضمانات والقٌود لممارسة عقوبة الموت وسوؾ نقوم باألفراد والتفصٌل فً توضٌح
األسباب التً ٌرتكن إلٌها كل فرٌق فً إثبات رأٌه  br .ومن ناحٌة أخرى البد أن نذكر أن المكتبة القانونٌة ؼنٌة جدا
باألبحاث القٌمة عن عقوبة اإلعدام  br .وقد تم تناول عقوبة اإلعدام من جوانب عدٌدة من الفقهاء القدامى وأبحاث أخرى
عدٌدة من األساتذة والباحثٌن فً الوقت الحالً  br .فمن هذا المنطلق المزدوج ألهمٌة عقوبة اإلعدام التارٌخٌة وكثرة
األبحاث والجدل بٌن الفقهاء حول إلؽاء العقوبة أو اإلبقاء علٌها  .والذي أدى إلى اختبلؾ التشرٌعات أٌضا بٌن إبقاء الدول
على عقوبة اإلعدام أو إلؽاء العقوبة br .فمن هذا كان االتجاه للبحث فً موضوع مثٌرا للجدل بٌن الفقهاء واجتهد للخروج
برأي مسبب حول العقوبة العظمى br .وذلك وفقا لخطة البحث من حٌث قٌمة عقوبة اإلعدام وأهمٌتها والبحث فً حجج
المإٌدٌن والمعارضٌن للعقوبة العظمى وسرد آراء كل فرٌق على حدة وتوضٌح الفكر الفلسفً والقانونً حول عقوبة الموت
 .ثم ذكر الضمانات الواردة علٌها وكٌفٌة التنفٌذ ثم بالنظر إلى عقوبة اإلعدام فً مصر الفرعونٌة br .ومقارنة التشرٌعات
المختلفة حول العقوبة فً النظم التارٌخٌة المختلفة وموقؾ الدٌانات السابقة لئلسبلم فً العقوبة العظمى ثم موقؾ الشرٌعة
اإلسبلمٌة من العقوبة العظمى.

الزقازٌق
: 2002 .

ابو الحسن عبد الؽنى ابراهٌم ،

 2008 .الجٌزة :

عمرو رجب السٌد ،

استهدؾ هذا البحث مناقشه قضٌه الخصخصه وتؤثٌرها على البطاله فى مصر من خبلل عرض المراحل الربٌسٌه التى مر
بها االقتصاد المصرى بداٌه من االشتراكٌه وحتى تطبٌق هذه السٌاسه خاصه فى ظل التحوالت االقتصادٌه و االجتماعٌه
عالمٌا ومحلٌا وما أدت الٌه من أثار اقتصادٌه وأثار اجتماعٌه متمثله فى وضع العماله فى ظل هذا التحول من التخطٌط
المركزى الى نظام السوق ودور االتحاد العام لنقاباتة عمال مصر وتؤثٌر هذه السٌاسه اٌضا على معدل البطاله وانتهت
الدراسه الى ان هذا التؤثٌر ٌتوقؾ على حسن تطبٌق هذه السٌاسه  .وانتقلت الدراسة للتعرض لماهٌة الخصخصة وكذلك
تعرضت لمشاكل القطاع العام والمستوى المتدانى الذى وصل الٌه وانخفاضت ربحٌته وتدهور اوضاعه وانت الدراسة الى
ضرورة تطبٌق الخصخصة السباب اقتصادٌة واجتماعٌة وسٌاسٌة وذلكك للخروج من هذا االموضوع المتدنى للقطاع العام
واالرتقاء باالقتصاد المصرى خاصة فى ظل التحوالت االقتصادٌة واالجتماعٌة عالمٌا واقلٌما ومحلٌا واستعرضت الدراسة
اٌضا االثر االقتصادٌة للخصخصة وما ٌمكن ان تإدى الٌه سواء من الناحٌة االٌجابٌة وتؤثٌرها على المجتمع بالتقدم والرخاء
او العكس من ذلك الناحٌة السلبٌة وما ٌمكن ان تإدى الٌه من زٌادة البطالة واهدار المال العام والتفكك الذى ٌصٌب الحكومٌة
وبعد ذلك تعرضت الدراسةوالى تحلٌل اثر الخصخصة على البطالة وبدأنا بمشكلة البطالة فى مصر من خبلل وضع العمالة
فى ظل التخطٌط المركزى للقطاع العام وما تادى الٌه هذا التخطٌط الى عمالة زابدة حٌث انه كان ال ٌعتمد على كفاءة بقدر
ما كان ٌعتمد على اسباب سٌاسة ادت الى نهاٌة البطالة المقناعة نتٌجة لتكد\س المصالح الحكوٌة بؤعد ال ٌحتاج الٌها العمل .

 2009 .القاهره  :عبلء محمد محمد مهران ،

عرض الباحث رسالته من خبلل قسمٌن سبقهم باب تمهٌدى .الباب التمهٌدى خصصه لتارٌخ االثبات الجنابى بشهادة الشهود
 br .والقسم االول وهو ما هٌة الشهادات وما تخضع له من احكام  ,قسمه الى بابٌن ,تناول االول التعرٌؾ بشهادة الشهود
وشروط صحة الشهادة وذلك من خبلل فصلٌن  .والباب الثانى جعله لموانع الشهادة وكم شهادة المرأة وقد عرضه فى فصلٌن
اٌضا  br .والقسم الثانى من الرسالة وهو تقدٌر الشهادة وقٌمتها فى االثبات عرضه من خبلل بابٌن ,االول جعله لتقدٌر
الشهادة وقد عرض فٌه لنظماالثبات وذلك فى الفصل االول .أما الفصل الثانى فجعله للشهادة ومبدأ االقتناع القضابى .والباب
الثانى تناول فٌه الباحث الشهادة ووسابل االثبات االخرى فى الفصل االول  .اما الفصل الثانى فجعله لتقدٌبل الشهادة  .هذا وقد
سبق عرض الرساله مقدمة وتلتها خاتمة .اهم التوصٌات واالقتراحات  :1.فى شاءن بٌان تارٌخ االثبات الجنبى بشهادة
الشهودة خرج الباحث بحقٌقة علمٌة وهى ان شهادة الشهود دلٌل ٌضرب بجذوره فى اعماق التارٌخ القدٌم .
وفى شؤن تعرٌؾ الشهادة اقتراح الباحث تعرٌفها على النحو التالى الشهادة اخبار صادق نم الشاهد امام السلطة المختصة 2:
 .بما ٌمكن قد رآه او سمعه بنفسه او من ؼٌره
وفى شؤن التؤكد من الثة فى الشاهد اقتراح الباحث ضرورة تعٌٌن شخص ٌسمى امٌن الشهادة ٌكون ربٌسه المباشرة 3:
 .قاضى المحكمة وتكون وظٌفة التحرى عن الشهودوكتابة التقارٌر عن الشاهد
فى شؤن تعرٌؾ الٌمٌن اقترح الباحث تعرٌفه بانه قسم باهلل العظٌم ٌصدر من الشاهد ومن فى حكمة امام قضاء وقبل اداء 4:
الشاهدة

 2004 .القاهرة  :أٌمن فاروق عبد المعبود حمد،

احمد ،السٌد عبدالفتاح محمد
سٌد.

أقتصادٌات التجاره االلكترونٌه فى البلدان النامٌه:

ابراهٌم ،ابو الحسن عبد الؽنى  .النظرٌه العامه للطعون االنتخابٌه :

السٌد ،عمرو رجب .

مهران ،عبلء محمد محمد .

فلسفة وتارٌخ عقوبة اإلعدام /

الخصخصه وتؤثٌرها على البطاله /

االثبات الجنابى بشهادة الشهود فى الفقه الجنابى االسبلمى والقانون
حمد ،أٌمن فاروق عبد المعبود .الجنابى الوضعى /

3393 10638712

3394 10638718

3395 10638719

3396 10638725

3397 10638729

تنبع اهمٌه البحث من اهمٌه العنصر البشرى بؤعتباره الهدؾ النهابى الى نظام اقتصادى والعنصر االهم من عناصر االنتاج
التى تمكننا بتظافرها وقٌادتها لعناصر االنتاج االخرى من الوصول لبلهداؾ االقتصادٌه المرجوه ومما القاه هذا العنصر من
تعطل متمثبل فى مشكله البطاله التى تزداد حدتها مع مرور الزمن ومما لهذه المشكله من اثار اقتصادٌه واجتماعٌه وسٌاسٌه
خطٌره ومن ناحٌه اخرى تكمن اهمٌه البحث فى انتهاج اؼلب الدول النامٌه والدول المتحوله لبلقتصاد الرأسمالى سٌاسات
اصبلح اقتصادى كان لها اثار على التوظٌؾ والبطاله فى الدول التى طبقتها.
ولتبلفى اآلثار ٌجب استؽبلل كافة الموارد البشرٌة والطبٌعٌة المتاحة فى االقتصاد المصرى حٌث ان المساحة المستؽلة من
المساحة الكلٌة لمصر صؽٌرة جدا اضافة لوجود مٌزة دٌموؼرافٌة تتمثل فى وجود نسبة كبٌرة من السكان فى سن العمل
وبالطبع االمر ٌتطلب بذل مجهودات كبٌرة لزٌادة االستثمار فى االقتصاد المصرى لترتفع معه معدالت النمو ومن ثم
معدالت التشؽٌل وتقل معه معدالت البطالة على التموٌل المناسب لذلك سواء فى هذا التموٌل فى استؽبلل جزء من
االحتٌاطٌات الدولٌة المبالػ فٌها او فى اموال الزكاة وٌجب ان ٌتم التركٌز على المشروعات الصؽٌرة وعلى القطاعات كثٌفة
العمل ذات الروابط االمامٌة والخلفٌة الوطنٌة عند توجٌه االستثمارات مما ٌإثر تاثٌرا اٌجابٌا على رفع مستوٌات التشؽٌل
وعبلج مشكلة البطالة وكذلك االمر ٌتطلب تضافر جهود جمٌع فبات المجتمع من حكومة ومجتمع مدنى وافراد لعبلج
المشكلة .
 2008 .طنطا :
لقد اختلؾ الفقه فً تحدٌد االساس الذي ٌبنً علٌه القضاء الحكم بالتعوٌض الناتج عن التعدي علً الحق االدبً للمإلؾ من
جانب الناشر فٌري بعض الفقه ان المسبولٌة التقصٌرٌه حتً لو كانت مترتبة علً مخالفة االلتزام العقدي
كما ان هناك اتجاه اخر ٌري انه وجود عقد بٌن المإلؾ والناشر تكون المسبولٌة الناتجة عن مخالفة االلتزام باحترام الحق
االدبً مسبولٌة عقدٌة وفً حالة عدم وجود عقد تكون مسبولٌة المتعدي علً الحق االدبً مسبولٌة تقصٌرٌه .
ومن أهم التوصٌات أٌضا :
اذا كان ٌحق للمإلؾ فى المصنفات المشتركة استؽبلل اسهامه فى المصنؾ المشترك اال ان ظاهر نص المادة المادة1-
174 .من القانون  82لسنة  2002الٌفٌد ذلك اال اذا كانت االسهامات تتدرج تحت نوع مختلؾ من الفن
اذا كانت القاعدة العامة ان المصنؾ ٌنسب الى المإلفة واٌا كان أهمٌته فالقانون ٌحمٌه بشرط تمتعه بصفة االبتكار اال أن2-
المشرع فى المادة  177من القانون  82لسنة  2002والتى حدد فٌها شركاء التالٌؾ فى المصنؾ السمعى البصرى لم ٌؤخذ
بهذه القاعدة بل قسمهم الى قسمٌن مسهمون باسهمامات أدبٌة وفنٌة وهم (مإلؾ القصة االدبى ومإلؾ السٌنارٌو ،مإلؾ
 .الحوار  ،وواضعو الموسٌقى) ومسهمون باسهامات مالٌة كالمنتج
استلزم المشرع المصرى طبقا لنص المادة  185من القانون  82لسنة  2002قٌد كل تصرؾ ٌرد على االستؽبلل الحق
المالى للمإلؾ على مصنفة لٌتم االحتجاج بهذا التصرؾ على الكافة اال أنه لم ٌشترط اتخاذ هذا االجراء لنفاذ التصرؾ بٌن
طرفى التصرؾ ‖المإلؾ والمتنازل إلٌه‖ ولذا فاننا نرى أنه ٌجب قٌد التصرفات التى ٌبرمها المإلؾ مع الؽٌر فى السجل
المعد لذلك فى الوزارة المختصة حتى ٌنفذ التصرؾ سواء بٌن المتعاقدٌن أو بٌن الؽٌر لحماٌة الحق االدبى للمإلؾ من خبلل
تحدٌد نطاق الحقوق المتنازل عنها تحدٌدا دقٌقا منعا من االعتداء علٌها .
لم ٌنظم المشرع المصرى ثمة عقد من عقود استؽبلل المصنفات بصفة عامة واكتفى بوضع القواعد العامة لهذه العقود4-
وبهذا فقد تجاهل المشرع ان لكل عقد من هذه العقود طبٌعته وخصوصٌته التى تمٌزه عن ؼٌره من العقود االخرى ورؼم
 .أهمٌتها القصوى فلم ٌنظم المشرع المصرى عقد النشر
قرر المشرع المصرى فى المادة  184من القانون رقم  82لسنة  2002ان ٌلتزم الناشر والطابع والمنتج للمصنفات5-
.والتسجٌبلت الصوتٌة بالتضامن فٌما بٌنهم على اٌداع نسخة منها أو أكثر الٌجاوز عشر نسخ  2007 .طنطا :
إذا كان مبدأ الفصل بٌن السلطات ٌعتبر أحد دعابم الدولة القانونٌة المعاصرة ،وبمقتضاه توزع وظابؾ الدولة التشرٌعٌة
والتنفٌذٌة والقضابٌة على سلطات ثبلث متمٌزة ،حٌث تستقل كل سلطة منها فً أداء وظٌفتها ،فإن هذا االستقبلل الٌمكن أن
ٌكون مطلقا ً وإنما على العكس نسبٌا ً ٌسمح بوجود بعض مظاهر التعاون بٌن هذه السلطات .ؼٌر أن الفصل المطلق بٌن
سلطة الدولة المدنٌة وجهازها العسكري ،وخضوع هذا الجهاز _ شؤنه شؤن كل أجهزة الدولة – لهٌمنة السلطة المدنٌةٌ ،عد
_فً تقدٌرنا_ حجر األساس فً الدولة الدٌمقراطٌة .وذلك بحسبان أن جهاز الدولة العسكري المتمثل فً قواتها المسلحة لٌس
سلطة حكم ،وإنما جهاز من أجهزة السلطة التنفٌذٌة التً تشارك فً الحكم مع السلطتٌن التشرٌعٌة والقضابٌة ،وهذا هو
المعنى الذي ٌتسق مع مقتضٌات الشرعٌة الدستورٌة.
والرٌب فً أن للحٌاة المدنٌة من الخصابص والمقومات ماٌخرجها من طابلة النظام العسكري ،كما أن النظام العسكري _
بما ٌفرضه من واجبات الطاعة والخضوع الكامل ألوامر السلطة العسكرٌة وااللتزام بالتدرج الرباسً الصارم_ الٌؤتلؾ مع
الحٌاة المدنٌة التً تقوم أساسا ً على المناقشة وإبداء الرأي واختبلؾ وجهات النظر وحق النقد ،ولٌس على تلقً األوامر
وتنفٌذها .ومن ثم فإن األصول الدستورٌة والقانونٌة السلٌمة تقتضً بؤن ٌكون لكل من السلطتٌن المدنٌة والعسكرٌة فلكها
الذي تدور فٌه ،وأن تكون الحٌاة المدنٌة هً األصل ،وأن ٌكون النظام العسكري هو االستثناء الذي ٌنبؽً أن ٌكون محصوراً
فً أضٌق الحدود ،من حٌث تحدٌد صفة من ٌخضعون له ومدى هذا الخضوع.
وإذا كان مبدأ الفصل بٌن السلطات قد تفرع عنه مبدأ آخر ٌتمثل فً عدم التدخل فً شبون العدالة ،فإن تطبٌق هذا المبدأ على
العبلقة بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة والقضابٌةٌ ،قتضً من المشرع أن ٌقتصر دوره على إنشاء جهات القضاء وتحدٌد
اختصاصاتها ،وبٌان اإلجراءات المتبعة أمامها ووضع القواعد الموضوعٌة التً تطبقها ،دون التدخل فً الفصل فً القضاٌا
المطروحة أمام المحاكم ،بالتؤثٌر على القضاة لكً ٌصدروا أحكامهم على نحو معٌن ،وذلك ضمانا ً الستقبلل القضاء وحٌاده.
وإذا كانت التشرٌعات المنظمة للسلطة القضابٌة تضع الشروط التً ٌلزم توافرها فٌمن ٌلً منصب القضاء ،وأنواع المحاكم
ودرجاتها واختصاص كل محكمة على وجه دابم ومستقر ،إال أنه لٌس ثمة ماٌمنع المشرع من أن ٌُشكل قضاء من نوع
خاص ،وفقا ً لقانون خاص به بهدؾ حماٌة مصلحة مستجدة لم تطلها ٌد التشرٌع العام ولم تدخل فً اختصاص قضابه .وذلك
كً ٌختص بنوع معٌن من القضاٌا ٌتوافر على دراسته لماله من طبٌعة ذاتٌة ‖خاصة‖ تحتاج إلى خبرة ومراس معٌن ،حٌث
ٌخضع له فرٌق من األفراد تقتضً طبٌعة أعمالهم هذا التنظٌم ،والٌحكم أعمال قضاته قانون السلطة القضابٌة .وهذا هو شؤن
القضاء العسكري الذي ٌحاكم أمامه أفراد القوات المسلحة ،والذي ٌختلؾ فً تشكٌله وإجراءاته عما هو مقرر فً هذا الصدد
بالنسبة للقضاء العام.
ذلك أن القواعد التً تحكم سلوك أفراد المجتمع العسكري ترتبط دوما ً بوجود الجٌش ،حٌث توجه هذه القواعد خطابها إلى
أفراد المإسسة العسكرٌة ،فتقتصر على سلوكهم المتصل بالوظٌفة العسكرٌة فحسب .باعتبار أن قواعد النظام العسكري إنما
تقوم على االنضباط ،الذي ٌتكون من مجموعة القواعد السلوكٌة واألخبلقٌة ،التً تنظم عبلقات األفراد العسكرٌٌن بعضهم
البعض وعبلقاتهم بالقوات المسلحة ،وهً قواعد تنحصر فً المثل العلٌا ‖كالطاعة والوالء وحسن األداء‖ .ولذلك فإن
اختبلؾ طبٌعة وسلوك المجتمع العسكري عن نظٌره المدنً مرده _فً تقدٌرنا _ توافر أمران معا ً أولهما وجود القوات
المسلحة ،وثانٌهما وجود النظام الذي ٌحكم هذه القوات .كما ٌعزى إلى توافر هذٌن األمرٌن معا ً نشؤة قواعد التؤدٌب والتجرٌم
العسكرٌة ،األمر الذي نتج عنه اتسام هذه القواعد بالطابعٌن التؤدٌبً والجنابً معاً ،وذلك بهدؾ الحفاظ على الضبط والربط
ومقتضٌات النظام والصالح العام العسكري.

خالد محمد عبد العلى السروجى ،

السروجى ،خالد محمد عبد
العلى .

االثار التوظٌفٌه لسٌاسات االصبلح االقتصادى فى مصر /

3398 10638733

سمٌر السعٌد محمد أبو ابراهٌم ،

أبو ابراهٌم ،سمٌر السعٌد
محمد .

أثر الحق االدبى للمإلؾ على القواعد العامة للعقود /

3399 10638740

 2006 .القاهرة  :عمر علً نجم ،

نجم ،عمر علً .

دستورٌة القضاء العسكرى بٌن اإلطـبلق والتقٌٌد /

3400 10638755

فمن أهم األمور التً عنت بها الشرٌعة اإلسبلمٌة ،ونظمت أحكامها ،تداول األموال بٌن الناس حتى ٌتحقق بٌنهم العدل  ،وال
ٌجور أحد منهم على ملك أخٌه  ،فنهت نهٌا ً قاطعا ً عن أكل أموال الناس بالباطل ،وحرمت على المرء أن ٌؤخذ مال أخٌه بؽٌر
سبب شرعً  br 0وهو ذات المعنى الذي قرره القانون الوضعً فً نظرٌة اإلثراء ببل سبب التً تمنع إثراء شخص على
حساب ؼٌره بدون مبرر لذلك  br 0ولقد أخذت هذه النظرٌة حظها من الدراسة القانونٌة المتخصصة فً الوقت الذي لم تحظ
بهذا القدر من الدراسة الشرعٌة  ،األمر الذي حدا ببعض الكتاب إلى إنكارهم على الشرٌعة اإلسبلمٌة أخذها بهذه النظرٌة
على الرؼم من وجود تطبٌقات جمة لها متناثرة فً كتب الفقه اإلسبلمً على اختبلؾ مذاهبه ووجود قواعد فقهٌة كثٌرة
تنطق بوجود هذه النظرٌة بٌن أحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة  br 0وهو األمر الذي حدا بًّ إلى اختٌار دراسة هذه النظرٌة فً
الفقه اإلسبلمً وبٌان تطبٌقاتها فً المذاهب الفقهٌة المختلفة مع مقارنة ذلك بموقؾ القانون الوضعً وأحكام القضاء br 0
وال ٌفوتنً أن أشٌد ببعض الدراسات القٌمة التً تناولت هذه النظرٌة فً الفقه اإلسبلمً والتً استفدت منها كثٌراً فً
دراستً لهذا الموضوع( )
وقد اتفق الفقهاء على تحقٌق الؽضب فى المال المتقوم المعصوم المملوك لصاحبه ؼٌر المباح والراجح من اربهم ان الؽضب
متحقق فى العقار تحققه فى المنقول وانه متحقق فى زوابد المؽضوب ذاته وكذلك اتفق الفقهاءعلى وجوب رد الشىء
المؽضوب ان كان قابما بٌد الؽاضب ورد امثله او قٌمته ان كان قد فات االون بهبلك او استهبلك اما القانون المنى المصرى
فلم ٌفرد للؽضب بابا ٌذكر فٌه احكامه وانما ذكر الؽضب 0.

االسكندر
ٌ 2007 .ه :

تم عرض اآلراء التى تتناول موضوع البحث بحٌادٌة وموضوعٌة وتم الرجوع الى المصادر المختلفة لخدمة موضوع البحث
،وقد استخدم الباحث المنهج التارٌخى فى رصد دور الدول االقتصادى فى المذاهب الفكرٌة االقتصادٌة المختلفة وكذلك رصد
تطور سٌاسة الخصخصة فى الدول النامٌة والمتقدمة وقد استعان الباحث بالمنهج االستنباطى والمقارن فى دراسة برامج
االصبلح االقتصادى فى الدول النامٌة محل الدراسة وكذلك برامج الخصخصة وبٌان دورها فى التحرٌر االقتصادى لقد بدأت
هذه الدراسة ببٌان المفاهٌم المختلفة للخصخصة ومفهوم وادوات التحرٌر االقتصادى فى الفصل التمهٌدى وفى الباب األول
للرسالة تناولت دور الخصخصة فى التحرٌر اإلقتصادى وتم تقسٌم هذا الباب الى ثبلثة فصول تناول الفصل األول
الخصخصة فى الفكر المقارن حٌث تم تناول دوافع انتهاج الخصخصة وتعرض فٌه لكافة الدوافع اإلقتصادٌة والمالٌة
والسٌاسٌة واإلجتماعٌة واإلدارٌة وفى الفصل الثالث تناولت األسالٌب الفنٌة للخصخصة حٌث تعرض لخصخصة الملكٌة من
خبلل بٌع حصة الدولة والخصخحصة الجزبٌة من خبلل عقود اإلدارة واإلٌجار وعقود اداء للخدمات ومشروعات البنٌة
األساسٌة ‖عقود األمتٌاز والتحول نحو القطاع الخاص وتناولت اٌضا ً كٌؾ تدار الخصخصة واآلراء المإٌدة والمعارضة لها
ثم تناولت الرسالة بعد ذلك فى الباب الثانى االقتصادٌات المعاصرة وخٌار الخصخصة وتم تقسٌم هذا الباب الى ثبلثة فصول
تناول الفصل األول خصخصة المرافق العامة فى الدول النامٌة وتعرض فٌه لمفهوم وانواع المرافق العامة وتحرٌر المرافق
العامة والضوابط المإسسٌة التى تضمن فعالٌة هذا التحرٌر والتنظٌم الدستورى والقانونى لخصخصة المرافق العامة
واإلصبلحات الهٌكلٌة للمرافق العامة وتناول الفصل الثانى المعوقات التى تواجه الخصخصة فى ظل برامج التحرٌر
اإلقتصادى حٌث استعرضت المعوقات السابقة والمصاحبة لتنفٌذ الخصخصة واإلطار العام لبرامج اإلصبلح اإلقتصادى وفى
الفصل الثالث تناولت التجارب المقارنة فى سٌاسٌة التحرٌر االقتصادى حٌث استعرضت تجربة األردن ومالٌزٌا وتركٌا
وشٌلى والمكسٌك وبرٌطانٌا وفرنسا وفى الباب الثالث تم تخصٌصه لتجربة التحرٌر االقتصادى فى مصر .

 2008 .بنها :

ولٌد ابو الوفا على حفنى ،

عصام حسنى محمد عبد الحلٌم ،

حفنى ،ولٌد ابو الوفا على .

عبد الحلٌم ،عصام حسنى
محمد .

نظرٌه االثراء ببل سبب وتطبٌقاتها فى الفقه االسبلمى :

تحرٌر اقتصادٌات الدول النامٌه فى ظل نظام الخصخصه :

3401 10638761

3402 10638764

تتناول هذه الرسالة حماٌة البٌبة من التلوث ،أن البٌبة هى الوسط الذى ٌعٌش فٌه االنسان مع ؼٌره من المخلوقات وتتوفر به
وسابل الحٌاه وأسباب البقاء وبهذا المفهوم تبدو البٌبة فى ملتقى اهتمام العدٌد من العلوم ان المٌبلد الحقٌقى للقواعد القانونٌة
الوضعٌة الخاصة بحماٌة البٌبة ٌرجع فقط الى مشارؾ النصؾ الثانى من القرن العشرٌن بل ان الدراسات القانونٌة لم تؤخذ
قضاٌا البٌبة والحفاظ علٌها مؤخذ الجد إال بعدما دعت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة الى مإتمر دولى لمناقشة األخطار المحدقة
بالبٌبة وذلك عام  1972م حٌنما بدأت الموارد الطبٌعٌة فى النضوب واالستنزاؾ ؼٌر الرشٌد لها وبعد ان شعرت الدول
المتقدمة باآلثار السٌبة التى نتجت عن تطبٌق بعض انواع التكنولوجٌا الحدٌثة وتعد مبادئ وتوصٌات هذا المإتمر هى
الذخٌرة التى اتخذت منها البحوث القانونٌة والقوانٌن الوضعٌة فى مجال حماٌة البٌبة لبناتها األولى .
من أهم التوصٌات -:
ضرورة اصدار تشرٌعات الضبط لحماٌة البٌبة ومواجهة اخطار التلوث وان تقوم على التوجٌهات العلمٌة الحدٌثة ذات1-
 .الفعالٌة فى حماٌة البٌبة
الحزم فى تطبٌق التشرٌعات المتعلقة بحماٌة البٌبة تطبٌقا فعلٌا وعد تركها معطلة ككثٌر من التشرٌعات االخرى وذلك الن2-
 .التشرٌعات التى تصدر عن الدولة مهما كانت متكاملة وٌتوخى فٌها الدقة فى تنظٌم وضع قانونى معٌن
على هٌبات الضبط االدارى المنوط بها حماٌة البٌبة استخدام االسالٌب والوسابل التى كفلها لها القانون من أجل الحفاظ3-
 .على البٌبة ومنع التلوث
 .ضرورة تعدٌل النصوص التى التحقق الحماٌة الكاملة للبٌبة4-
 .االكثار من استخدام اسلوب الترؼٌب كمظهر من مظاهر الضبط االدارى لحماٌة البٌبة5-
 .االهتمام بالضبط االدارى الخاص بحماٌة البٌبة حٌث ان اؼلب انواع الضبط االدارى الخاص تتصل ببعض عناصر البٌبة6-
ضرورة اخذ القضاء االدارى المصرى بفكرة المسبولٌة بدون خطا عن اضرار التلوث البٌبى الى جانب المسبولٌة القابمة7-
 .على اساس الخطا وذلك نظرا للصعوبات التى تواجه المسبولٌة عن اضرار التلوث البٌبى على اساس الخطا
ضرورة انشاء قضاء متخصص للنظر فى منازعات التلوث البٌبى الن هذا النوع من المنازعات له طبٌعة خاصة من8-
 .حٌث الخبرات المطلوبة فى هذا المجال اوالطبٌعة الخاصة باضرار التلوث البٌبى
لذا على والة االمر من العلماء والحكام ان ٌبرزوا معالم الشرٌعة االسبلمٌة فى موضوع حماٌة البٌبة من التلوث وذلك9-
بنشر الوعى الدٌنى بٌن الناس ومحاربة هذه المشكلة من منطلق دٌنى الن الباعث من اقوى البواعث على حمل النفس
 .البشرٌة على االستجابة  2009 .أسٌوط :
تتناول الرسالة  :بعض النظم التؤدٌبٌة فى بعض الدول العربٌة وهى (مصر-الكوٌت  -قطر  -عمان -البحرٌن  -االمارات
العربٌة )والدول االوربٌة هى (فرنسا -انجلتر)واجراء المقارنة فٌما بٌنها وذلك بهدؾ تبٌن مدى شمول أحكام التؤدٌب
واقتصرت هذه الدراسة على تادٌب الموظؾ العام عمن عداه ومنؽٌر المدنٌٌن كالعسكرٌن أو ؼٌرها والقٌام بالتطرقات
للسلطات بتحدٌد الجرابم التادٌبٌة ومدى خضوعها لمبدا الشرعٌة واٌضا تناول الباحث قوانٌن الخدمة المدنٌة فى االنظمة
التادٌبٌة تم تعدٌل القوانٌن التؤدٌبٌة فى البحرٌن ومعظم الدول العربٌة .
وقد تم بحث كل ماتقدم فى قوانٌن الخدمة المدنٌة فى االنظمة التؤدٌبٌة محل الدراسة وتم تتبع النهج التؤدٌبى للمشرع فى هذه
االنظمة وما إذا كان قانون االحداث قد تضمن أحكاما أفضل أم أنه هجر أحكاما ٌجب العود إلى االخذ بها وقد أفرزت هذه
المقارنة تطابقا فى بعض أحكام قانون خدمة مدنٌة أو أكثر من قوانٌن الخدمة المدنٌة فى االنظمة التؤدٌبٌة .
 .لذا ٌجب إعبلم الموظؾ ببلبحة الجزاءات وبتعدٌبلتها االعبلم الكافى وفى الوقت المعاصر لسرٌانها1-
ٌ .جب أن ترد العقوبات التؤدٌبٌة وكافة أحكام تؤدٌب الموظؾ العام فى قوانٌن الخدمة المدنٌة2-
تحدٌد النظام التادٌبى لبعض شاؼلى الوظابؾ3-
ضرورة االعتداد فى توقٌع الجزاء التادٌبى بالقانون السارى وقت ارتكاب المخالفة4-
 .النص على عدم جواز تعدد العقوبة التادٌبٌة بتعدد الجهات5-
 .عدم جواز االخذ بعقوبة التذنٌب بالعمل6-
 .التمٌز فى العقوبات بٌن شاؼلى الوظابؾ العلٌا وؼٌر شاؼلى الوظابؾ العلٌا7-
 .النص على عقوبات تادٌبٌة وسطى بالنسبة للعاملٌن من شاؼلى الوظابؾ العلٌا7-
 .العدول عن عقوبة الوقؾ عن العمل كعقوبة تؤدٌبٌة فى قوانٌن الخدمة المدنٌة8-

عبد هللا جاد الرب أحمد ،

أحمد ،عبد هللا جاد الرب .

حماٌة البٌبة من التلوث :

3403 10639671

ٌ .جب أن ترد العقوبات التادٌبٌة فى قانون الخدمة المدنٌة9-
وأوصى فى الرسالة على ضرورة النص على انشاء هٌبة النٌابة االدارٌة فى االنظمة التادٌبٌة التى التوجد بها هذه الهٌبة كى
تمثل االدعاء التادٌبى أمام المحاكم التادٌبٌة اذا ماانشبت فى االنظمة التادٌبٌة االخرى عدا مصر التى توجد بها بالفعل (النٌابة
االدارٌة)
بالنسبة لبلنظمة التادٌبٌة فى الحدود التى نصت علٌها هذه القوانٌن فانه ٌجب أن ٌحدد القانون عدد وصفة أعضاء مجلس
التادٌب والٌترك تحدٌدهم دون ضابط للسلطة االدراٌة .
2009 .
تتناول هذه الرسالة الظروؾ الطاربة التى تفاجا المتعاقدٌن أثناء تنفٌذ العقود خاصة عقد األشؽال واإلنشاءات  ،إن تلك
النظرٌة لم تولد فجؤة ولكنها نتجت عن تطور األفكار القانونٌة فى النظم المختلفة بإعتبارها نظرٌة تقوم على فكرة العدالة
المطلقة وكفالة حسن سٌر المرافق العامة بانتظام واضطراد وبقصد تحقٌق التوازن المالى الذى ٌختل نتٌجة تلك الظروؾ
ؼٌر المتوقعة كما تبٌن من خبلل تلك الدراسة ان دول العالم المختلفة لم تعد كما كان الحال سابقا ً وحدات جؽرافٌة وإدارٌة
وإقتصادٌة مستقلة عن بعضها البعض بل ان التطور الحدٌث اجبر تلك الدول على ان تعمل معا ً فى تعاون مطلق لتحقٌق
رفاهٌة وتقدم شعوبها من خبلل تبادل المعلومات والخبرات الفنٌة والتقنٌة خاصة فى مجال اإلنشاءات التى تهدؾ من خبللها
الدول الى إنشاء بنٌة أساسٌة قوٌة ومشارٌع عمبلقة تواجه بها المستقبل .
من أهم التوصٌات -:
نظرا النه من النادر ان تستجٌب المحاكم الدولٌة وقضاء التحكٌم لفكرة الظروؾ الطاربة اذا لم تكن هناك شروط اتفاقٌة1-
واضحة ومحددة ضمن بنود العقد لذا ٌجب على شركاتنا العاملة فى مجال المقاوالت واالشؽال وكذا الجهات الحكومٌة التى
 .ترؼب فى عمل اٌة اشاءات ان تقوم باالعداد الجٌد
ان على الدولة اعداد نموذج لعقد اشؽال دولى ٌكون لبلحكام المنظمة لتلك العقود وٌتم اعداه بمعرفة لجنة من كبار اساتذة2-
 .القانون والهندسة بفروعها المختلفة واعضاء مجلس الدولة والفنٌٌن والمختصٌن والمحكمٌن الدولٌٌن
ٌتعٌن على رب العمل فى العقود التى تعتمد على نظام الفٌدٌك ان ٌعهد الى مكتب استشارى متخصص وذو خبرة فنٌة فى3-
 .عمل التصمٌمات البلزمة لبلنشاءات تحسبا لمخاطر التربة
ٌجب على المتعاقدٌن فى اى عقد انشاءات دولى ٌتخذ الفٌدٌك اساسا له ان ٌتفقا معا على آلٌة محددة لتعدٌل بنود عقدهم فى4-
 .حالة مواجهة ظروؾ طاربة وٌتضمن العقد تلك االلٌة بحٌث فى حالة و قوع هذه الظروؾ الطاربة
ضرورة ان ٌضمن االطراؾ بنود عقودهم مفهوما محددا لما ٌعد ظرفا طاربا او حادثا قهرٌا حتى التثور اى منازعه5-
 .مستقبلٌة
ٌجب على االطراؾ المتعاقدة االتفاق على ان ٌكون التحكٌم هو الفٌصل فى منازعاتهم المتعلقة بالطوارىء فى حالة[ 2000 6-
 .حدوثها ونرى استبعاد دور المهندس االستشارى كمحكم فى هذا الشان لما ٌشوب دوره من شبهه عدم الحٌاد
]

بنى
سوٌؾ :

أمانى زٌن بدر فراج ،

فراج ،أمانى زٌن بدر .

النظام القانونى لتؤدٌب الموظؾ العام فى بعض الدول العربٌة
واالوربٌة :

3404 10639741

بنى
سوٌؾ :

جمال محمود مخٌمر ،

مخٌمر ،جمال محمود .

أثر الظروؾ الطاربة فى عقدى األشؽال العامة والفٌدٌك /

3405 10639769

ٌتابع الباحث فى هذه الرساله الشروط المفروضه على االحزاب السٌاسٌه فى مصر ابتداء من اجراءات او شروط تؤسٌسها او
لحرٌه االنتماء الٌها او فى قٌادتها او الدارتها او حرٌتها فى ممارسه نشاطها وحتى وقؾ قراراتها وصحفها وتصرفاتها بل
وتجمٌدها او حلها وٌرى الباحث ان هذه القٌود اصبحت الزمه لٌس للتؤسٌس بل اٌضا الستمرار الحزب السٌاسى ونبلحظ ان
كل تدخل للمشرع ٌعنى مزٌدا من القٌود ونرى اٌضا الى اى مدى حاول القضاء تقرٌر الحماٌه القضابٌه لها سواء فى مرحله
التؤسٌس او بالنسبه لوسابل ممارستها لنشاطها كالصحافه الحزبٌه وحرٌه االجتماع والرأى الحزبى او حماٌه وجودها .
ومن أهم التوصٌات بالنسبة لتاسٌس االحزاب السٌاسٌة  :ان المراقب لمنحى الحرٌات عموما وحرٌة تاسٌس االحزاب
السٌاسٌة بصفة خاصة فى مصر ٌكشؾ بسهولة وٌسر ان القٌود الواردة على االحزاب السٌاسٌة سواء بالنسبة لشروط
تاسٌسها او اجراءات تكوٌنها او حتى مباشرتها لنشاطها فى تزاٌد مستمر .
وبالنسبة للصحافة الحزبٌة تابعنا فى المبحث االول ان هذه الرسالة احتوت على المشرع بصفة عامة نرى الؽاء اشتراط
الحصول على ترخٌص الصدار الحزب الى عدد من الصحؾ وعدم االكتفاء باعفاء صحفتٌن فقط من شرط الترخٌص كما
نصت المادة( )15من قانون االحزاب السٌاسٌة المعدل بالقانون رقم  177لسنة  2005الن من شان تقٌٌد الصحافة
والسٌطرة على اجهزة االعبلم والصحؾ انعدام التنوع والتباٌن فى االفكار واآلراء .
 2006 .القاهره:
تقوم الدراسة على فرض أساسً ،وهو أن لكل من السٌاسة المالٌة وسٌاسة االستثمار األجنبً المباشر تؤثٌرا فٌما بٌنهما ،وأن
هذه العبلقة المرتبطة بٌنهما قد تإثر فً تحقٌق اإلصبلح االقتصادي.
وعلى مصر أن تعمل بكامل جهدها على االستفادة من التؤثٌر االٌجابً لهذه العبلقة بٌن السٌاسة المالٌــــة وسٌاسة االستثمار
األجنبً المباشر كً تصل إلى هدؾ تحقٌق اإلصبلح االقتصادي لها ،ومن ثم إلى تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة.
أهداؾ الدراسة:
تستهدؾ الدراسة محل البحث تحقٌق ما ٌلً:
اتجاه الدول إلى تحقٌق اإلصبلح االقتصادي فً حالة وجود مشاكل اقتصادٌة بها قد ٌإثر سلبٌا على الدولة من النواحً •
.االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة واإلدارٌة
.دور السٌاسة المالٌة فً تحقٌق اإلصبلح االقتصادي ومن ثم دورها فً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة •
.دور سٌاسة االستثمار األجنبً المباشر بؤنواعه المتعددة فً تحقٌق اإلصبلح االقتصادي •
.إلقاء الضوء على الدول التً قامت باإلصبلح االقتصادي ونجحت فٌه •
.إلقاء الضوء على التطورات التً حدثت نتٌجة التباع مصر لبرنامج اإلصبلح االقتصادي المصري •
التعـرؾ على التطورات التً حـــدثت فً السٌاسة المالٌة وسٌاسة االستثمار األجنبً المباشر فً مصـر ،ودورها فً •
.تحقٌق اإلصبلح االقتصادي
،إلقاء الضوء على بعض االنعكاسات التً قد تإثر من خبلل العبلقة بٌن السٌاسة المالٌة وسٌاسة االستثمار األجنبً المباشر •
.والتً ٌمكن أن تكون هدفا نحو تحقٌق اإلصبلح االقتصادي المصري
منهج الدراسة:
حتى ٌتحقق هدؾ الدراسة ،استخدم الباحث من خبلل الدراسة النظرٌة التحلٌلٌة ذات الرإٌة العلمٌة من خبلل استقراء العدٌد
من الدراسات السابقة والحالٌة التً تطورت لتعالج هذا الموضوع ،مع االستعانة بمجموعة من األسالٌب واألدوات اإلحصابٌة
والمعلومات إلجراء دراسة منهجٌة متكاملة عن االقتصاد العالمً بوجـه عام واالقتصاد المصري بوجه خاص ،وذلك من
خبلل تطبٌق برامج اإلصبلح االقتصادي المصري.
 2008 .القاهرة:
تنتج اهمٌة هذا البحث من ان هناك ضرورة حتمٌة لدراسة اثار وانعكاسات الظوابط والتحدٌات التى ٌفرضها النظام العالمى
الجدٌد على نظمها االقتصادٌة والمالٌة بمختلؾ اقسامها وانواعها وٌختص البحث بدراسة تلك االثار واالنعكاسات على النظام
الضرٌبى المصرى كاحد اهم النظم المالٌة للدولة وكٌؾ ٌستطٌع ان ٌتطور حتى ٌواجة تلك االثار والتحدٌات وٌتواءم معها
وٌستفٌد مما تقدمة من مزاٌا وٌحاول تجنب اثارها السلبٌة حتى ٌستطٌع ان ٌحقق هدفى  .وهناك التعدٌبلت التشرٌعٌة فى
مجال الضرابب على الدخل ٌمكن تطوٌرها عن طرٌق التشرٌع لٌستوعب المحاسبة على التجارة االلكترونٌة وتطوٌر التشرٌع
الضرٌبى المصرى للحد من اآلثار السلبٌة التفاقٌة منظمة التجارة العالمٌة تعدٌل نص المادة  30من القانون  187لسنة
 1993بالنص على اعفاء العشرة اآلؾ جنٌها االولى لنشاط التصدٌر من الخضوع للضرٌبة وذلك تشجٌعا للمصدر الصؽٌر
ان ٌدخل فى وعاء الضرٌبة  %50فقط لنشاط التصدٌر  %70للتصنٌع  .وتقترح الدراسة تخفٌض سعر الضرٌبة على
شركات االفراد واالموال وٌجب اٌضا تجمٌع االعفاءات الضرٌبٌة وتدرجها فى ضوء مدى مساهمة المشروع فى تحقٌق
اهداؾ خطط التنمٌة االقتصادٌة مع ضرورة الربط بٌن استفادة المشروع من االعفاء واستمرار مزاولة النشاط وعدم تصفٌة
المشروع لمدة معٌنة خمس سنوات على االقل .والمطالبة بتحقٌق المساواة بٌن الممولٌن وبعضهم البعض مثل المحاسبة عن
نشاط تاجٌر مفروش سواء اكان المبنى داخل كردون المدٌنة ام خارجها حٌث تخضع المادة  23من القانون  187لنسة
 1993نشاط التاجٌر مفروش للمبانى وتحقٌق المساواة بٌن شركات االفراد وشركات االموال .

رجب حسن عبد الكرٌم ،

عبد الكرٌم ،رجب حسن .

أحمد محمد عبد العظٌم محمد ،

التؤثٌرات المتبادلة بٌن السٌاسة المالٌة و سٌاسة االستثمار فً تحقٌق
محمد ،أحمد محمد عبد العظٌم  .اإلصبلح االقتصادي المصري/

 2004 .القاهرة  :اسامة محمد احمد عشرى ,

عشرى ,اسامة محمد احمد .

الحماٌه القضابٌه لحرٌه تؤسٌس واداء االحزاب السٌاسٌه:

تطوٌر النظام الضرٌبى المصرى لمواجهة التحدٌات المستقبلٌة /

3406 10640979

3407 10641005

3408 10641028

إن المتتبع لتارٌخ اإلنسان ٌبلحظ أن عبلقته بالبٌبة تراوحت دابما ً بٌن السلبٌة المطلقة التً برزت فً الخضوع شبه التام
للظروؾ الطبٌعٌة والخوؾ منها ،واالٌجابٌة الصارخة التً تمثلت فً الثورة على الطبٌعة ،وفً العمل بمختلؾ الوسابل على
إخضاعها لسلطته ،كما هو الحال فً عصرنا الحاضر ،حٌث تمكن اإلنسان بما توافر لدٌه من عقل وعلم أن ٌؽزو بقوة،
محٌطه الحٌوي وٌخضعه تقرٌبا ً لنفوذه وسلطانه br .ولكن التقدم الصناعً والتكنولوجً الهابل والتوسع الكبٌر فً استخدام
مصادر الطاقة المختلفة ،وانتشار وسابل المواصبلت وكثافة استخدامها ،وما إلى ذلك من طرق وأدوات ومنتجات الحضارة
الصناعٌة المعاصرة ،قد أدى إلى زٌادة التدهور البٌبً واتساع نطاقه br .وٌعتبر التلوث البٌبً المشكلة األبرز واألخطر ،إلى
الدرجة التً طؽت فٌها على كافة قضاٌا البٌبة ومشكبلتها br .وفً عصرنا الراهن ازداد تدخل الدولة فً مختلؾ المجاالت
االقتصادٌة واالجتماعٌة والتنموٌة ،مما أدى إلى تسببها بحدوث بعض األضرار نتٌجة للدور الذي تلعبه فً التنمٌة الصناعٌة
والتكنولوجٌة الحدٌثة وإدارتها للمرافق العامة br .وقد قمت بتقسٌم البحث إضافة للمقدمة ،إلى بابٌن ربٌسٌٌن ،وخاتمة
تتضمن النتابج والتوصٌات والمقترحات br .تناولت فً الباب األول ماهٌة التلوث البٌبً وتطبٌقاته ،حٌث ٌعتبر التلوث من
أبرز األخطار التً تحدق ببٌبة اإلنسان ،وقد أصبح ظاهرة خطٌرة من ظواهر العصر الذي نعٌش فٌه br .فقد أصاب التلوث
كل عناصر البٌبة المحٌطة باإلنسان من ماء وهواء وتربة وؼذاء ،وازدادت الضجة المإرقة ،واإلشعاعات المإذٌة ،فؤخل
ذلك بالتوازن الدقٌق الذي خلقه هللا تعالى فً هذا الكون الواسع br .وٌمكن تعرٌؾ التلوث بؤنه ‖ كل تؽٌر فً أنظمة البٌبة
ٌسبب ضرراً مباشراً أو ؼٌر مباشر ،للكابنات الحٌة ،وٌشمل الهواء والماء والتربة والؽذاء ‖ br .وتتفق كل التعرٌفات التً
وضعت لتوضٌح مفهوم التلوث البٌبً فً أن التلوث ٌقوم على ثبلثة عناصر أساسٌة هً br :أوالً ـ حدوث تؽٌر بالبٌبة أو
الوسط الطبٌعً سواء كان هذا الوسط مابٌا ً أو جوٌا ً أو أرضٌا ً br .ثانٌا ً ـ وجود ٌد خارجٌة وراء هذا التؽٌٌر قد تكون ٌد
اإلنسان أو ٌد القضاء والقدر br .ثالثا ً ـ إلحاق أو احتمال إلحاق الضرر بالبٌبة ،وأن ٌنعكس هذا الضرر على اإلنسان
والكابنات الحٌة وؼٌر الحٌة.

 2006 .القاهرة  :جامعة عٌن شمس .كلٌة الحقوق ،

ٌعتبر الدستور القانون االسمى فى بناء الدوله الدٌمقراطٌه لذا ٌجب ان تتصدر أحكامه وقواعده مرتبه كما ٌجب على جمٌع
السلطات ان تجرى كافه أعمالها وتصرفاتها وفق مبادبه وأحكامه التزاما بمبدأ سمو الدستور واذا كانت أحكام الدستور تتمتع
بتلك المكانه بٌن القواعد القانونٌه فى الدوله فٌجب العمل على إلزام السلطتٌن التشرٌعٌه والتنفٌذٌه بها وعدم الخروج علٌها
وانتهاكها ولقد قرر الفقه الدستورى ان الرقابه الدستورٌه تعد من الوسابل الفنٌه لحماٌه مبدأ الشرعٌه وتكون ضرورٌه
لبلنظمه السٌاسٌه التى تإمن بالشرعٌه والدٌمقراطٌه وحقوق االفراد وحرٌاتهم وعقبه فى وجه االنظمه االستبدادٌه.
من أهم التوصٌات -:
العمل باحكام الشرٌعة االسبلمٌة فى كافة مناحى الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة اذ ان احكامها تتسم1-
 .بالعدل والرحمة وتاخذ بالمساواة فى اسمى معانٌها وتكفل الحرٌة فى اخص صورها
تدرٌس مادة القانون الدستورى متضمنة القضاء الدستورى فى كافة الكلٌات دون استثناء لزٌادة وعى الشعب بالحقوق2-
 .الفردٌة والحرٌات العامة ودور القضاء الدستورى فى صٌانة الدستور وحماٌته من االعتداء علٌه
تحدٌد عدد اعضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا تحدٌدا حصرٌا حتى التقوم السلطة المختصة بالتعٌٌن بزٌادة العدد او انقاصه3-
 .لتحقٌق بعض السٌاسٌة وهذا هو المعمول به فى بعض االنظمة المقارنة
ان ٌكون تعٌٌن ربٌس المحكمة الدستورٌة العلٌا عن طرٌق قٌام اعضاء المحكمة باختٌار الربٌس من بٌنهم وان ٌكون4-
عٌن
 .تعٌٌن بقٌة االعضاء بٌد المجلس االعلى  2009 .شمس  :مجدى محمد زٌادة ،
تقوم هذه الدراسه على فرضٌن اساسٌٌن هما  -br 1 -:ان نجاح اٌه سٌاسه ضرٌبٌه فى تحقٌق اهدافها ٌتوقؾ على دراسه
الواقع االقتصادى واالجتماعى والسٌاسى الذى ستعمل السٌاسه الضرٌبٌه فى ظله وتإثر فٌه وتتؤثر به وتحدٌد االهداؾ المراد
تحقٌقها وتحدٌد االدوات المناسبه لتحقٌق تلك االهداؾ -br 2 .ان السٌاسه الضرٌبٌه ٌمكن ان تكون لها دورا واضحا ومإثر
فى جذب وتوزٌع اكبر قدر ممكن من االستثمارات على القطاعات االقتصادٌه واالقالٌم ذات االولوٌه اذا جمعت فى طٌاتها
منظومه متكامله ومتوافقه ومرنه من الحوافز الضرٌبٌه المناسبه باالضافه الى العوامل االخرى المإثره على قرار االستثمار
بحٌث ٌحقق التوازن بٌن مصلحه المستثمر ومصلحه الدوله
هناك توصٌات اشار الٌها الباحث:
ضرورة وضع السٌاسة الضرٌبٌة اهداؾ استثمارٌة محددة خطة تنموٌة شاملة تتناسب مع الظروؾ االقتصادٌة1-
 .واالجتماعٌة السابدة فى الدولة
اما فى مجال التشرٌع تجمٌع كل احكام الضرابب فى موسوعة تشرٌعٌة واحدة ومتكاملة وصٌاؼة احكام التشرٌعات2-
 .الضرٌبٌة ولوابحها التنفٌذٌة واضح ومحدد وضبطها ضبطا محكما
واما فى مجال الجهاز الضرٌبى تصمٌم قاعدة معلومات متطورة توفر كل البٌانات والمعلومات الوافٌة والدقٌقة عن الممولٌن
وعن االنشطة التى ٌمارسونها مع توفٌر مقومات تحدٌثها اوال باول
اما فى مجال المجتمع الضرٌبى دعم جسور الثقة بٌن الممولٌن واالدارة الضرٌبٌة عن طرٌق الحصر الشامل للمجتمع
الضرٌبى ومكافحة التهرب الضرٌبى وتنمٌة الوعى الضرٌبى الممولٌن من خبلل وسابل االعبلم ووجود جهاز ضرٌبى منظم
وقادر على التطبٌق الصحٌح للقانون .
 .زٌادة االهتمام بالجان التحكٌم واللجان الداخلٌة للتصالح الضرٌبى وتوسٌع نطاق اختصاصاتها وقٌاس كفاءتها دورٌا-
 .مراعاة تطبٌق مجموعة المعاٌٌر المتعلقة بضمان فاعلٌة سٌاسة االعفاءات الضرٌبٌة عند التخطٌط لممارستها 2009 . -القاهره  :جمال الدٌن ابو بكر محمد حامد ،

التركاوي ،عمار خلٌل
المحٌمٌد الدرٌس .

مسبولٌة الدولة عن أضرار التلوث البٌبً :

3409 10642970

زٌادة ،مجدى محمد .

االتجاهات السٌاسٌه وأثرها على الرقابه الدستورٌه /

3410 10642984

حامد ،جمال الدٌن ابو بكر
محمد .

دور السٌاسه الضرٌبٌه فى التوزٌع القطاعى لبلستثمارات فى مصر
/

3411 10642986

التنظٌمات الجنابٌة تعد قٌودا ترد على مدى حرٌة التصرؾ المتاحة لبلفراد وعلى الرؼم من انها تهدؾ الى تحقٌق الصالح
العام  ،اال انه ٌنبؽى ان ٌكون ذلك فً اطار مبدأ المشروعٌة فً جانبة الموضوعى واالجرابى  .فاذا كانت القواعد
الموضوعٌة والقواعد االجرابٌة تعتنٌان بمكافحة الجرٌمة  ،فانه ٌتعٌن ان ٌكون ذلك فً اطار الشرعٌة والحرص على حماٌة
الحقوق والحرٌات  ،بحٌث الٌنبؽى تقرٌر قٌد على الحرٌة الفردٌة مالم ٌكن مستندا الى اساس قانونى .
النتابج والتوصٌات-:
ان الشرعٌة التى ٌجب ان تتسم بها االعمال التى ٌقوم بها مامور الضبط القضابى من رجال الشرطة لها ضرورتها1-
 .المزدوجة
اذا كان الدستور المصرى قد اعطى جهاز الشرطة سلطاته باعتباره أداته فى فرض سلطان القانون تحقٌقا للصالح المشرك2-
للمجموع اال انه من الجانب االخر قد وفر الحماٌة القانونٌة لحرٌة الفرد باعتبارها هى االخرى احد اساسٌات تطور الشعوب
 .والمحققة لصالح المجتمع
ان االعمال التى ٌتخذها مامورى الضبط القضابى من رجال الشرطة وفقا لقانون االجراءات الجنابٌة لٌست اعمال فنٌة3-
بحتة وبالنسبة لضمانات اجراء القبض ٌوصى الباحث نص المادة( )52من القانون رقم  260لسنة  1960والذى ٌجٌز
لمامور الضبط القضابى طلب البطاقة الشخصٌة من كل شخص فرض علٌه القانون التزاما بحملها وبالنسبة لضمانات تفتٌش
 .المساكن ٌوصى الباحث بانه فى حالة مباشرة مامور الضبط القضابى لتفتٌش مسكن ؼٌر مستند الى اذن من سلطة التحقٌق
وبالنسبة لضمانت االعتداء على حرمة الحٌاة الخاصة ٌوصى الباحث ان ٌقوم مامور الضبط القضابى القابم بتنفٌذ امر
المراقبة التلٌفونٌة او التسجٌل بتقدٌم تقرٌر ٌومى الى القاضى مصدره .
 .ان الخطا الذى ٌنسب لبلدارة فى الظروؾ االستثنابٌة وٌستوجب مسبولٌتها ٌستلزم القضاء فٌه درجة اكبر من الجسامة 2005 . 4-القاهره  :جمال جرجس مجلع تاوضروس ،

تاوضروس ،جمال جرجس
مجلع .

الشرعٌه الدستورٌه العمال الضبطٌه القضابٌه /

3412 10643003

هدؾ البحث إلى دراسة أثر المعرفة المسبقة لؤلهداؾ السلوكٌة على تحصٌل التبلمٌذ فى مادة العلوم وأهداؾ تدرٌس كل
درس ،حٌث أن تحدٌد الهدؾ بدقة هو أفضل الطرق لتحقٌقه وفى هذا ٌتحدث كثٌر من رجال التربٌة عن أهمٌة تعرٌؾ
األهداؾ التربوٌة وتحدٌدها وٌثقون بؤهمٌتها فى عملٌة التعلٌم ودراسة أثر المعرفة المسبقة لؤلهداؾ السلوكٌة على تحصٌل
التبلمٌذ فى مادة العلوم وكذلك رأى تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة فى تحدٌد األهداؾ السلوكٌة للدرس قبل بدبه .كانت العٌنة
فصل من مدرسة كفر صقر اإلعدادٌة بنات وأخرى من مدرسة السادات (فصول تجرٌبٌة) والفصول الضابطة من مدرسة
ابوكبٌر اإلعدادٌة الحدٌثة ومدرسة ابوكبٌر اإلعدادٌة بنات .توصلت الدراسة إلى أن الطرٌقة التجرٌبٌة للتدرٌس أكثر تؤثٌرا
من الطرٌقة التقلٌدٌة للتدرٌس بالنسبة للبنٌن .الطرٌقة التجرٌبٌة التكون أكثر أو أقل تؤثٌرا بٌن البنٌن والبنات .استخدام
األهداؾ السلوكٌة ٌفٌد فى عملٌة التدرٌس وأن هناك إتجاه مفضل لصالح استخدام األهداؾ السلوكٌة لكل من البنٌن والبنات.
تهتم هذه الدراسه بابراز اهمٌه التكامل بٌن وسابط اكتساب المعرفه فى مجال لعٌن  ،والتى تتمثل هنا فى التعلٌم المدرسى ،
والتعلم من خبلل نوادى العلوم واهمٌه االستفاده من ممٌزات كل وسط منهما فى مجال تعلم العلوم باستخدام مجموعه من
المواقؾ (خبرات عملٌه متنوعه) والتى تخرج عن فلك المنهج الدراسى وتعمل على توجٌه الطبلب الى اكتشاؾ الحقابق
العلمٌه بانفسهم وفى اثناء عملٌه االستكشاؾ هذه ٌتعلم الطبلب مهارات ذهنٌه اساسٌه خاصه بعملٌات العلم كما قد تنمو لدٌهم
بعض االتجاهات نحو التعلم الذاتى انطبلقا من مبدا ان العلم لٌسماده فحسب بل ماده وطرٌقه.
هدؾ البحثٌ :مكن صٌاؼة هدؾ الدراسة الحالٌة فى النقاط التالٌة - :دراسة عبلقة ؼٌاب االب ( للعمل بالخارج) بالتوافق
النفسى لبلبناء – .دراسة الفروق فى التوافق النفسى بٌن ابناء ؼاببى االب لفترات مختلفة .دراسة الفروق فى التوافق النفسى
بٌن البنٌن والبنات ؼاببى االب .اهمٌة البحث :تم اختٌار عٌنة متجانسة من تبلمٌذ وتلمٌذات الحلقة الثانٌة من التعلٌم االساسى
( المرحلة االعدادٌة) بمحافظة قنا .باغ عدد افراد العٌنة  516تلمٌذا وتلمٌذة مقسمة الى  178تلمٌذا ؼلببى االب 160,
تلمٌذا موجودى االب  98,تلمٌذة علببة االب  80 ,تلمٌذة موجودة االب  .ووزعت كل من عٌنة البنٌن والبنات ؼاببى االب
الى عٌنات فرعٌة كما ٌلى -1 :عٌنة البنٌن ؼلببى االب لفترة اقل اقل من  3سنوات -2 .عٌنة البنٌن ؼاببى االب لفترة اقل
من  5سنوات -3 .عٌنة البنات ؼاببى االب لفترة اقل من  3سنوات -4 .عٌنة البنات ؼاببة االب لفترة اقل من  5سنوات.
ٌهدؾ هذا البحث إلى التعرؾ على دور التعلٌم فً إعداد القوى العاملة البلزمة الحتٌاجات التنمٌة الصناعٌة بؤسوان من بعدي
الكم ( هٌكل القوى العاملة) والكٌؾ ( هٌكل المهارة) وكٌفٌة االرتقاء بهذا الدور من خبلل التعرؾ على مبلمح النظام
التعلٌمً بؤسوان وكفاءته الكمٌة والتنبإ بإعداد الخرٌجٌٌن فً السنوات المستهدفة.
وتهدؾ الدراسة كذلك الى التعرؾ على احتٌاجات التنمٌة الصناعٌة من العمالة الماهره من خرٌجً المدارس الثانوٌة
الصناعٌة والقطاعات الصناعٌة القادرة على قٌادة العملٌة التنموٌة بؤسوان والتعجٌل بها ,وكذلك اٌجاد اتصال منظم بٌن
مضمون التنبإ وحاجات قطاعات التنمٌة الصناعٌة من العمالٌة.
ٌعتبر البحث دراسة وصفٌة تشخٌصٌة تتبعٌة للتعرؾ على واقع التربٌة البٌبٌة فى مقررات العلوم التى درسها طبلب شعبة
التعلٌم االبتدابى_تخصص علوم_بكلٌة التربٌة بقنا ودورها فى تنمٌة المفاهٌم واالتجاهات البٌبٌة لدٌهم
ٌهدؾ هذا البحث الى التعرؾ على دور المدخل الكشفى فى تدرٌس العلوم على تنمٌة بعض مهارات البحث العلمى لدى
تبلمٌذ الصفاألول اإلعدادى.
تهدؾ الرسالة الى التعرؾ على فعالٌة برنامج كمبٌوتر مقترح فى الدوال والمعادالت الجبرٌة فى تحصٌل طبلب الصؾ
الثانى الثانوى .التعرؾ على أثر دراسة الدوال والمعاالت الجبرٌة بٌانٌا ً بمصاحبة الكمبٌوتر على تنمٌة مهارة ترجمة األشكال
البٌانٌة لدى طبلب الصؾ الثانى الثانوى.
تهدؾ الدراسة الى التعرؾ على العبلقة بٌن حب االستطبلع والتحصٌل الدراسى فى مادة العلوم عند مستوٌات ذكاء مختلفة
لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى

المنصورة
: 1981 .

محمد حسٌن سالم صقر،

صقر ،محمد حسٌن سالم.

األهداؾ السلوكٌة وآثارها فى تحسٌن التبلمٌذ فى مادة العلوم :

3413 10645632

 1990 .اسٌوط:

محمد ابراهٌم عبد الرحمن فاٌد،

فاٌد ,محمد ابراهٌم عبد
الرحمن.

اثر التحاق طبلب المدارس الثانوٌه بنوادى العلوم على نمو بعض
عملٌات العلم لدٌهم وعلى تحسٌن اتجاهاتهم نحو التعلم الذاتى /

3414 10645725

 1990 .القاهرة:

عبد الجابر عبد البله عبد الظاهر،

 1991 .أسٌوط:

صبلح محمد احمد علً ،

 1996 .سوهاج:

منصور عبدالفتاح أحمد محمد،

 1997 .قنا:

كنانة فنجرى أبوجبل حسٌن،

 1997 .قنا :

عبلء محمود صادق ،

 1997 .قنا:

محمد رفعت أحمد محمد محمود،

تهدؾ الدراسة الى تبٌن مدى فعالٌة برنامج مقترح لعبلج صعوبات التعلم فى العملٌات الحسابٌة لدى تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة
توضح الرسالة بعض المشكبلت او المعوقات التى تعوق أداء الموجه الفنى بالمرحلة اإلعدادٌة بمحافظة سوهاج ،حبث
تساهم هذه الدراسة فى تحقٌق توجٌة فنى فعال لتحسٌن العملٌة التعلٌمٌة والتربوٌة.

 1998 .قنا:

مصطفى أبوالمج سلٌمان مفضل،

 1997 .قنا :

حفنى حماد نصر حسانٌن ،

استهدؾ البحث تحدٌد فعالٌة استخدام بعض عملٌات العلم األساسٌة فىى تدرٌس العلوم فى تنمٌة هذه العملٌات وبعض المفاهٌم
العلمٌة لدى تبلمٌذ الصؾ األول االعدادى .

 1998 .قنا:

عزة عبدالحمٌد سٌد مصطفى خضر،

القراءة من أهم المهارات التى ٌنبؽى أن ٌكتسبها الفردوٌعمل على تنمٌتها لذلك كانت لها مكانتها المتمٌزة فى منهج تعلٌم اللؽة
العربٌة بالمرحلة اإلبتدابٌة ولما كان لمهرجان القراءة للجمٌع أنشطتة القرابٌة المتعددة التى ٌمكن أن ٌكون لها أثرها على تقدم
األطفال فى القراءة وأقبالهم علٌها فقد هدفت الدراسة الحالٌة إلى التعرؾ على أثر المهرجان على إنماء مهارات القراءة
الجهرٌة والصامتة لدى تبلمٌذ الصفوؾ الثبلثة األخٌرة من المرحلة اإلبتدابٌة وربما ٌبٌن ذلك أهمٌة الدراسة الحالٌة.
الهدؾ من الدراسة التعرؾ علىالقٌم التربوٌة ومصادرها للطفل فى مرحلة رٌاض اآلطفال والتعرؾ على خصابص نمو
الطفل فى مرحلة رٌاض اآلطفال والوقوؾ على المتؽٌرات المعاصرة التى تإثر على قٌمة.
الوقوؾ على مقومات عمل معلمة اآلطفال إزاء تربٌة الطفل فى هذه المرحلة.
التعرؾ على واقع الدور الحالى لمعلمة رٌاض اآلطفال فى تنمٌة بعض القٌم التربوٌة لدى أطفال هذه المرحلة ومعوقاتة.
تتناول الرسالةأهمٌة التعلٌم الجامعىمع تطوٌر مفهوم الدٌمقراطٌة والمناداة بتطبٌق العدالة االجتماعٌة مع التسابق العلمى
واالقتصادى لذا فى الوقت الحالى التقاس التقدم لدى المجتمعات بما لدٌها من موارد طبعٌة والمادٌة بل تقاس بالقدرة البشرٌة
التى تستؽل هذا االمكانٌات وكل ذلك عن طرٌق التعلٌمولكن هناك مشبلت تواجه تحقٌق النجاح وهى عدم تكافإ الفرص فى
التعلٌم الجامعى وهناك مشبلت متعلقة بالجوانب االجتماعٌة من ناحٌة النظام الطبقى من أجل هذه المشاكل وؼٌره التى تناوله
الباحث ومحاولة اٌجاد الحلول .
ٌعد البحث الحالً محاولة لتوظٌؾ تكنولوجٌا المعلومات فً تحقٌق بعض األهداؾ التعلٌمٌة بالمرحلة الثانوٌة.
ٌهتم البحث الحالً بتنمٌة المهارات البحثٌة لدى الطبلب،والتً تعد من األهداؾ األساسٌة لتعلٌم الجؽراقٌا بالمرحلة الثانوٌة
،كما ٌستخدم فً تدرٌسها أسلوبا قد ٌتٌح للطبلب فرصة اكتسابهم للمهارات البحثٌة ،بما ٌكفل لهم مواجهة تحدٌات القرن
الحادي والعشرٌن.
تتناول الرسالة:تعد الدراسة الحالٌة محاولة على أحد االنشطة العقلٌة المعرفٌة وهو (النشاط الخٌالى) الذى ٌعد هو الركٌزة
االساسٌة لبلبتكار
أهمٌة عٌنة الدراسة التى تمثل مرحلة تعلٌمٌة (الثانوى) ٌعتبرها علماء النفس والتربٌة من أهم المراحل التعلٌمٌة التى ٌمر بها
الطالب
تتناول نوعٌة هامة من أنواع التعلٌم والتى تمثل الفنى الصناعى
تتناول الرسالة  :النظام القانونى لخطابات الضمان أنه ٌعتبر من أهم العملٌات المصرفٌة التى تقوم بها البنوك فى الحٌاة
التجارٌة وخطاب الضمان المصرفى بوصفة احدى عملٌات البنوك االبتمانٌة الناشبة عن مجرد توقٌع البنك هو صك ٌصدر
من بنك بناء على طلب عمٌله ٌتعهد فٌه بدفع مبلػ معٌن أوقابل للتعٌٌن خبلل مدة محددة إلى المستفٌد دون قٌد أو شرط
وتناولت الرسالة تعرٌؾ خطاب الضمان وماهٌته ونشاته فى الحٌاة التجارٌة والؽش فى خطاب الضمان وفى نهاٌة البحث
اوضح ان خطاب الضمان هو احدى العملٌات المصرفٌة التى تقوم بها البنوك ومدى ابراز االختبلؾ والتوافق بٌنه وبٌن
العملٌات المصرفٌة .

عبد الظاهر ،عبد الجابر عبد
البله.

ؼٌاب االب وعبلقته بالتوافق النفسى لدى تبلمٌذ الحلقة الثانٌة من
التعلٌم االساسى /

دور التعلٌم فً اعداد القوى العاملة البلزمة الحتٌاجات التنمٌة
الصناعٌة بؤسوان /
علً ،صبلح محمد احمد.
دور مقررات العلوم فى تنمٌة بعض المفاهٌم واالتجاهات البٌبٌة
محمد ،منصور عبد الفتاح
لدى طبلب شعبة التعلٌم االبتدابى بكلٌة التربٌة بقنا /
أحمد .
أثر استخدام المدخل الكشفى فى تدرٌس العلوم على تنمٌة بعض
مهارات البحث العلمى لدى تبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادى وفهمهم
حسٌن ،كنانه فنجرى ابو جبل  .لطبٌعة العلم /
فعالٌة برنامج مقترح بمصاحبة الكمبٌوتر فى دراسة الدوال
والمعادالت الجبرٌة بٌانٌا ً وأثره على تنمٌة مهارة ترجمة األشكال
البٌانٌة لدى طبلب الصؾ الثانى الثانوى /
صادق ،عبلء محمود.
حب االستطبلع وعبلقته بالتحصٌل الدراسى فى مادة العلوم عند
محمود ،محمد رفعت أحمد
مستوٌات ذكاء مختلفة لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى /
محمد .
برنامج مقترح لعبلج صعوبات التعلم فى العملٌات الحسابٌة لدى
مفضل ،مصطفى أبو المجد
تبلمٌذ المرحلة اإلبتدابٌة /
سلٌمان .
دراسة مٌدانٌة للمشكبلت التى تعوق الموجه الفنى عن أداء دوره
فى العملٌة التعلٌمٌة بالحلقة اإلعدادٌة من التعلٌم األساسى /
حسانٌن ،حفنى حماد نصر.
أثر استخدام بعض عملٌات العلم األساسٌة فى تدرٌس العلوم على
تنمٌة هذه العملٌات وبعض المفاهٌم العلمٌة لدى تبلمٌذ الصؾ األول
خضر ،عزة عبد الحمٌد سٌد
اإلعدادى /
مصطفى .

3415 10645842

3416 10645885
3417 10649451

3418 10649468

3419 10649493
3420 10649518
3421 10649532
3422 10649560

3423 10649575

 1999 .قنا:

سعٌد عباس محمد اسماعٌل،

إسماعٌل ،سعٌد عباس محمد.

أثر مهرجان القراءة للجمٌع على إنماء مهارات القراءة لدى تبلمٌذ
المرحلة األبتدابٌة /

3424 10649607

 1999 .قنا:

هالة حجاجى عبد الرحمن حسٌن،

حسٌن ،هالة حجاجى عبد
الرحمن.

دور معلمة رٌاض األطفال فى تنمٌة بعض القٌم التربوٌة لدى
األطفال فى ضوء المتؽٌرات المعاصرة /

3425 10649621

 1999 .قنا:

أحمد عباس السٌد محمود،

محمود ،أحمد عباس السٌد.

دراسة مقارنة إلمكانٌة تحقٌق تكافإ الفرص التعلٌمٌة فى التعلٌم
الجامعى فى مصر والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة والٌابان /

3426 10649629

 2001 .قنا:

حسٌن محمد أحمد عبدالباسط،

فعالٌة استخدام تكنولوجٌا المعلومات فً تدرٌس الجؽرافٌا على
تنمٌة بعض المهارات البحثٌة والتحصٌل لدى طبلب الصؾ األول
عبد الباسط ،حسٌن محمد أحمد .الثانوي /

 2001 .قنا:

عصام على الطٌب،

الطٌب ،عصام على.

بعض أنماط السلوك الخٌالى وعبلقتها بالتفكٌر االبتكارى لدى
طبلب التعلٌم الثانوى الفنى الصناعى بمحافظة قنا /

3427 10649698

3428 10649721

وفى الباب الثالثٌ:تناول الطبٌعة القانونٌة لخطاب الضمان قبل صدور قانون التجارة المصرى الجدٌدوبعد صدوره وؼذا
كانت الكفاالت التى تمنحها البنوك المصرفٌة لعمبلبها وهذا ما اختلؾ علٌه الفقه والقضاء فى تؤصٌل ماٌرتب على اصدار
خطاب الضمان من آثار قانونٌة .
وتناولت أٌضا الرسالة :الؽش الظاهر فى خطاب الضمان وذكرنا أن القضاء الفرنسى فٌما عدا الؽش الظاهر ٌرفض عموما
للعمٌل أوالبنك وقؾ صرؾ قٌمة خطاب الضمان عند المطالبة بها خبلل المدة المحددة أن القضاء الفرنسى فى تكٌٌفه للتعسؾ
الظاهر تبنى فى حكم صادر له عام  1987بؤنه سوى بٌن التعسؾ الظاهر والؽش وبذلك أصبح الؽش هو طلب وفاء
الضمان فى حٌن عقد االساس الٌعطى للمستفٌد أى حق قبل االمر ولذا أصبح خطاب الضمان هو احدى العملٌات المصرفٌة
التى تقوم بها البنوك .
أهم التوصٌات -:
وضع نموذج موحد بصٌاؼة وعبارات واحدة لخطاب الضمان ٌصدر من البنك المركزى .
 .أوصى بعدم الحجز على قٌمة الخطاب قبل تسٌٌله من المستفٌد2-
 .عدم تعدٌل مدة الخطاب من قبل البنك أو المستفٌد3-
عدم مصادرة الضمان لؽٌر الؽرض الذى صدر من أجله4-
 .االفراج على ؼطاء الضمان فى الٌوم التالى النتهاء مدة الضمان 5-
رفض أى طلب للبنك بتزوٌده بكتاب ٌفٌد وجود تقصٌر فى تنفٌذ شروط العقد .
ٌتناول الرسالةالتعرؾ على الفروق بٌن أفراد العٌنة فى أبعاد االسالٌب المعرفٌة موضوع الدراسةوذلك باختبلؾ الجنس
والتخصص
التعرؾ على مدى تمٌز أو استقبلل أبعاداالسالٌب المعرفٌة والتعرؾ على العامل العام الذى ٌتضمن دافعٌة االنجاز وأبعاد2-
.االسالٌب المعرفٌة وموضوع الدراسة عٌنة البحث
هدؾ الدراسة الحالٌة الى إعادة تدرٌج وتحلٌل بنود االختبارات الفرعٌة الثبلثة المتضمنة فى بعد(عامل)االستدالل العام
(اختباراالستعداد الحسابى،اختبار االستعداد الرٌاضى.
تهدؾ الدراسة الحالٌة إلىالتعرؾ على نسبة إنتشارمشكلة ADIIDبٌن تبلمٌذ الصؾ الرابع اإلبتدابى بمدٌنة قنا .
والتعرؾ على مدى وجود تؤثٌرات مباشرة وؼٌر مباشرة لكل من العوامل النفسٌة واإلجتماعٌة(الذكاء،رفض الوالدٌن  ،أكراة
الوالدٌن  ،التساهل الشدٌد من جانب الوالدٌن  ،تباعد وسلبٌة الوالدٌن،األدراك السمعى ،األدارك البصرى ،مفهوم الذات ،
المهارات اإلجتماعٌة)على مشكلة  ADIIDبٌن تبلمٌذ عٌنة الدراسة.
تتناول الرسالة موضوع محو المٌة من خبلل برامجها فى مصر،والتعرؾ على مجاالت التربٌة التنموٌة فى برامج محو
االمٌة ،والتعرؾ على دور كل من المعلم والمنهج فى محو االمٌة.
تتناول الرسالة على محورٌن ( اإلطار النظرى للدراسة وٌشتمل على أهمٌة اللؽة ودورها فى الحٌاة وفى المنهج المدرسى
ودورها فى خدمة الفرد والمجتمع
اإلطار المٌدنى فى الدراسة وٌشتمل على عرض لمكونات البرنامج من حٌث أهدافه ومحتواه وإستراتٌجٌة التدرٌس .
اكدت الرسالة على أهمٌة إعداد الدعاة وتؤهٌلهم للقٌام بالدعوة وضرورة العمل على رفع كفاءة الدعاة كما حددت الرسالة
أهداؾ الدعوة اإلسبلمٌة وأهمٌتها.

جامعة
بنى
 2008 .سوٌؾ :

هندى عبدالعظٌم صوفى السٌد ،

السٌد ،هندى عبدالعظٌم صوفى
النظام القانونى لخطابات الضمان /
.

دكتوراه .

3429 10649981

 2001 .قنا:

صبلح عبدالمنعم حوطر،

 2001 .قنا:

محسوب عبدالقادر الضوى حسن،

أحمد ،راشد مرزوق راشد
رزق.
حسن ،محسوب عبد القادر
حسن.

بعض االسالٌب المعرفٌة وعبلقتها بدافعٌة االنجاز لدى طبلب
الجامعة :
استخدام نموذج راش لتطوٌر بعدى االستبلل العام واالستدالل
المنطقى من بطارٌة االختبارات المعرفٌة العالمٌة :

3431 10651629

 2001 .قنا:

حجاج ؼانم أحمد على ،

على ،حجاج ؼانم أحمد.

بعض العوامل النفسٌة واإلجتماعٌة الكامنة وراء أضطراب عجز
اإلنتباة المصحوب بالنشاط الحركى لدى تبلمٌذ المرحلة اإلبتدابٌة :

3432 10651653

 2001 .قنا :

محمد جاد حسٌن أحمد ،

أحمد ،محمد جاد حسٌن.

دور برامج محو األمٌة فى تحقٌق التربٌة التنموٌة :

3433 10651677

 2001 .قنا:

عبدالرحٌم عباس أمٌن،

 2001 .قنا:

عبدالناصر أحمد محمد خلٌل،

أمٌن ،عبد الرحٌم عباس.
خلٌل ،عبد الناصر أحمد محمد
.

فعالٌة برنامج مقترح لتنمٌة بعض مهارات الفهم اإلبداعى فى
القراءة لدى تبلمٌذ الصؾ األول من المرحلة الثانوٌة /

3434 10651694

 2001 .قنا:

محمد عٌد فارس محمد،

محمد ،محمد عٌد فارس .

 2002 .قنا :

فراج رمضان محمود ،

محمود ،فراج رمضان.

3430 10651601

اهتمت الدراسة بعبلج القصور فى بعض مهارات الخرابط لدى المعلمٌن والتى تعد أحد أهم المهارات البلزم توافرها لدى
معلم الدراسات اإلجتماعٌة عامة ومدرس الجؽرافٌا بصفة خاصة.
ٌعد البحث الحالى محولة لتوظٌؾ أسلوب تحلٌل المهمة بالمفاهٌم المربٌة فى تدرٌس العلوم ،بهدؾ تحقٌق بعض األهداؾ
التعلٌمٌة فى المرحلة اإلبتدابٌة .
تتناول الرسالة حدٌد مهارات االستعداد للقراءة فى رٌاض االطفال عن طرٌق دراسة البحوث والدراسات السابقة التى تناولت
االستعداد للقراءة بوجه عام-تحلٌل أهداؾ رٌاض االطفال-االطبلع على االتجاهات الحدٌثة فى مجال تنمٌة االستعداد للقراءة-
دراسة بعض الكتب طرق تعلٌم القراءة للمبتدبٌن حدٌد األهمٌة النسبٌة لمهارات القابمة وفقا ألراء الخبراء والمتخصصٌن فى
هذا المجال .
أهم النتابج التى توصلت إلٌها الدراسة الحالٌة هى-تحدٌد مهارات االستعداد للقراءة فً رٌاض األطفال ،وتحدٌد أهمٌتها
النسبٌة،وهذة المهارات بلػ عددها سبع مهارات ربٌسٌة اندرج تحتهاالعدٌد من المهارات الفرعٌة،وجاءت المهارات الرٌبسٌة
لبلستعدادلقراءة فً رٌاض األطفال كتالى:
مهارات التمٌٌز البصري1-
مهارات تمٌٌز المسموع2-
تعد مرحلة الطفولة المبكرة من أهم مراحل النمو ،وأكثرها تؤثٌرا فى مستقبل الفرد،إذٌكون فٌها الطفل ؼضا من النواحى
الجسمٌة ،والنفسٌة ،والعقلٌة قاببل للتؤثر السرٌع بما حوله من عوامل.
أهداؾ البحث التعرؾ على مظاهر وأبعاد الؽزو الثقافى والتبعٌة اإلعبلمٌة فى الوطن العربى.
.التعرؾ على العبلقة بٌن الؽزو الثقافى والتؽٌر القٌمى فى المجتمع المصرى2-
التعرؾ على دور المإسسات التربوٌة كاالسرة والمدرسة ووسابل األعبلم تجاه تؤثٌر الؽزو الثقافى على بعض القٌم3-
.المجتمعٌة لدى طبلب المرحلة الثانوٌة

الكفاٌة الخارجٌة لمعاهد إعداد الدعاة فى صعٌد مصر :
إستراتٌجٌة مقترحة لعبلج القصور فى بعض مهارات الخرابط لدى
معلمى الدراسات اإلجتماعٌة بالمرحلة اإلبتدابٌة وأثر ذلك على عٌنة
من تبلمٌذهم /
أثر استخدام أسلوب تحلٌل المهمة بالمفاهٌم المربٌة على تنمٌة
التحصٌل واالتجاه نحو دراسة العلوم بالصؾ الخامس االبتدابى /

3437 10651772

 2002 .قنا:

أحبلم بدوى السٌد حفنى،

حفنى ،أحبلم بدوى السٌد.

فعالٌة استخدام األلعاب اللؽوٌة فى تنمٌة بعض مهارات االستعداد
للقراءة فى رٌاض االطفال /

3438 10651819

 2002 .قنا:

أحبلم بدوي السٌد حفنً ،

 2002 .قنا :

عبد الرحمن أبو المجد رضوان ،

حفنً  ،أحبلم بدوي السٌد.
رضوان ،عبد الرحمن أبو
المجد.

فعالٌة استخدام األلعاب اللؽوٌة فى تنمٌة بعض مهارات االستعداد
للقراءة فى رٌاض األطفال /
واقع رٌاض األطفال بمحافظة قنا فى ضوء بعض االتجاهات
المعاصرة :

3440 10652003

 2001 .قنا:

ننسى أحمد فإاد:

فإاد ،ننسى أحمد.

دور المإسسات التربوٌة تجاه تؤثٌر الؽزو الثقافى على بعض القٌم
لدى طبلب المرحلة الثانوٌة /

3441 10652084

بالرؼم من اهمٌه دور المراه المتعلقه فً األسره والمجتمع وخاصه المراه الرٌفٌه بصعٌد مصر األ ان البرامج محو امٌه ال
تهتم المراه الرٌفٌه بصعٌد مصر األ ان برامج محو المٌه التهتم بجذب المراه الٌها وال تراعً احتٌاجاتها والمشكبلت التً
تواجهها فً حٌاتها الٌومٌهومع ان علم األقتصاد المنزلً من العلوم الشٌقة التً تهتم بحٌاه األسرة وانه ٌلبً احتٌاجات المراه
وٌواجه المشكبلت الخاصه بها األان البرامج المقدمه لها لمحوامٌه تكاد تخلو من األقتصاد المنزلً لذلك هدؾ البحث الً
تصمٌم برنامج فً أالقتصاد المنزلً لمحو أمٌه المراه الرٌفٌة فً ضوء احتٌاجاتها وكانت تساوالت البحث ما احتٌاجات
المراه الرٌفٌه االمٌه بصعٌد مصر من مجاالت األقتصاد المنزلً ؟,ماألسس التً ٌمكن ان ٌقوم علٌها البرنامج مقترح فً
األقتصاد المنزلً لمحوا مٌه المراه الرٌفٌه األمٌه فً صعٌد مصر ؟ ,ما فاعلٌه البرنامج المقترح فً محو امٌه المراه الرٌفٌه
األمٌه بصعٌد مصر فً األقتصاد المنزلً ؟,ما فاعلٌه البرنامج المقترح فً محوامٌه المراه الرٌفٌه األمٌه بصعٌد مصر فً
اللؽه العربٌه ؟ ,مافاعلٌه البرنامج المقترح فً محو امٌه المراه الرٌفٌه األمٌه بصعٌد مصر فً الحساب ؟,,مافاعلٌه البرنامج
المقترح فً اكساب المهارات الٌدوٌه المتضمنه بالبرنامج (ؼرزه الفرع 0ؼرزة الحشو )للمراه الرٌفٌه األمٌه بصعٌد مصر ؟

 2002 .قنا:

عطٌات محمودالشاورى،

الشاورى ،عطٌات محمود.

تصمٌم برنامج فى اإلقتصاد المنزلى لمحو أمٌة المرآة الرٌفٌة فى
ضوء إحتٌاجاتها /

3435 10651706

3436 10651749

3439 10651985

3442 10653381

ٌعد السلوك النمطى واحدامن أكثر االضطرابات السلوكٌة الحركٌة لدى الطفال المتخلفٌن عقلٌا .وتقدم هذة الدراسة برنامج
سلوكى لخفض حدة السلوك النمطى لدى االطفال المتخلفٌن عقلٌا القابلٌن للتعلم والوقوؾ على مدى فاعلٌتة ،ومن ثم إمكانٌة
اإلفادة من النتابج الممكن التوصل إلٌها ؼى المإسسات المختلفة التى تقدم لهذة الفبة العون والرعاٌةٌعد السلوك النمطً واحدا
من أكثر االضطرابات السلوكٌة الحركٌة شٌوعا لدى األطفال المتخلفٌن عقلٌا وٌصاحب هذا االضطراب مضاعفات كثٌرة
تإثر علً الطفل المتخلؾ حٌث ٌعمل هذا السلوك علً الحد من تفاعل الطفل المتخلؾ مع بٌبته مما ٌإثر سلبا علً قدرته
علً التعلم كما ٌعمل هذا السلوك علً فشل عملٌة التعلٌم والتدرٌب لهذه الفبة عبلوة علً ما ٌسببه هذا االضطراب من عدم
استفادة الطفل المتخلؾ عقلٌا من برامج التؤهٌل والتدرٌب المقدمة له ونظرا للمضاعفات العدٌدة لهذا االضطراب فقد تعددت
األسالٌب والطرق لعبلج السلوك النمطً وكان علً رأسها أسالٌب تعدٌل السلوك المختلفة حٌث تعتبر أكثر مبلبمة لؤلطفال
المتخلفٌن عقلٌا من ؼٌرها من أسالٌب العبلج األخرى التً تستلزم استخدام القدرات العقلٌة المعرفٌة تتبع مشكلة الدراسة
الحالٌة فً اإلجابة عن التساإل التالً :ما فاعلٌة برنامج سلوكً باستخدام أسلوبً التعزٌز التفاضلً للسلوك األخر والتصحٌح
الذابد فً خفض حدة السلوك النمطً لدى األطفال المتخلفٌن عقلٌا القابلٌن للتعلم؟ وٌتفرع من هذا التساإل عدة تساإالت
فرعٌة تهدؾ الدراسة الحالٌة اإلجابة عنها وهً :ما مظاهر السلوك النمطً لدى األطفال المتخلفٌن عقلٌا القابلٌن للتعلم؟ ما
مدى فاعلٌة التعزٌز التفاضلً للسلوك اآلخر فً خفض حدة السلوك النمطً لدى األطفال المتخلفٌن عقلٌا القابلٌن للتعلم؟ ما
مدى فاعلٌة التصحٌح الزابد فً خفض حدة السلوك النمطً لدى األطفال المتخلفٌن عقلٌا القابلٌن للتعلم؟ ما مدى فاعلٌة
التعزٌز التفاضلً للسلوك اآلخر والتصحٌح الزابد معا فً خفض حدة السلوك النمطً لدى األطفال المتخلفٌن عقلٌا القابلٌن
للتعلم؟ تهدؾ الدراسة الحالٌة إلً :تحدٌد مظاهر السلوك النمطً لدى األطفال المتخلفٌن عقلٌا القابلٌن للتعلم .التعرؾ علً
مدى انتشار السلوك النمطً لدى األطفال المتخلفٌن عقلٌا القابلٌن للتعلم
أكدت الرسالة على ان الدٌن وعلم النفس ٌركزان على السلوك اإلنسانى من النواحى األخبلقٌة واإلجتماعٌة واإلنفعالٌة وان
كل منهما ٌساعد فى تكوٌن الشخصٌة السوٌة.

 2002 .قنا:

هالة خٌر سنارى إسماعٌل ،

إسماعٌل ,هالة خٌر سنارى.

 2002 .قنا :

ٌاسر عبد هللا حفنى حسن ،

حسنٌ ،اسر عبد هللا حفنى.

تتناول الرسالة اعداد برنامج مقترح فى الثقافة اإلسبلمٌة لتنمٌة بعض القٌم الدٌنٌة المبلبمة لدى تبلمٌذ الصؾ األول الثانوى.

 2002 .قنا :

حسن تهامى عبد البله ،

 2002 .قنا :

محفوظ عبد الستار أبو الفضل إبراهٌم ،

عبد البله ،حسن تهامى.
إبراهٌم ،محفوظ عبد الستار
أبو الفضل.

قنا:

أشرؾ محمود أحمد محمود،

محمود ،أشرؾ محمود أحمد.

قنا:

عبٌر أحمد أبوالوفا دنقل،

دنقل ،عبٌر أحمد أبو الوفا .

قنا:

هدى أحمد خلؾ خلٌل،

خلٌل ،هدى أحمد خلؾ.

حلوان:

احمد عبدالسبلم عطٌتو ابوالحسن ،

ابوالحسن ،احمد عبدالسبلم
عطٌتو.

قنا:

أكرم فتحى مصطفى على،

على ،أكرم فتحى مصطفى .

ربٌع عبده أحمدرشوان،

رشوان ،ربٌع عبده أحمد.

عبلء مصطفى محمدعلى ،

على ،عبلء مصطفى محمد.

رقٌة محمودأحمد على،

على ،رقٌة محمود أحمد.

بدرٌة حسن على حسن ،

حسن ،بدرٌة حسن على.

 2003 .قنا :

فاطمة الزهراء كمال أحمد رشوان ،

رشوان ،فاطمة الزهراء كمال
أحمد.

 2003 .قنا:

حنان فوزى طه محمد،

طه ،حنان فوزى .

 2003 .قنا :

وابل سماح محمد إبراهٌم ،

إبراهٌم ،وابل سماح محمد.

تلقى الرسالة الضوء على العنؾ لدى طبلب المرحلة الثانوٌة من خبلل السمات الشخصٌةفى أطار دراسة كلٌنٌكٌة.
تهدؾ الرسالة الى التعرؾ على دوافع االهتمام بالتعلٌم الفندقى ومتطلباته،إلقاء الضوء على بعض االتجاهات العالمٌة
المعاصرة السابدة فى مجال التعلٌم الفنى الفندقى  ،تحدٌد العناصر الربٌسٌة المكونة لنظام التعلٌم الثانوى الفندقى وإلقاء
2002
الضوء على مإشرات الكفاٌة الداخلٌة (الكمٌة والنوعٌة) لنظام التعلٌم الثانوى نظام الخمس سنوات
أكدت الدراسة على أن وجوداإلنسحاب اإلجتماعى لدى األطفال المتخلفٌن عقلٌا ٌقؾ عابقا فى طرٌق النمو النفسى
2002 .
واإلجتماعى والمهنى والتعلٌمى لهم.
تتناول الرسالة تتحدث عن فبة من األطفال ذوى االحتٌاجات الخاصة (المعاقٌن بصرٌا)وهى فبة تحتاج الى مزٌد من اإلهتمام
2002 .
والرعاٌة النفسٌة واإلجتماعٌة .
هدؾ البحث إلى دراسة االبتكار الحركى ألطفال فى السابعة من العمر من الجنسٌن ومن بٌبتٌن مختلفتٌن (قنا والقاهرة)،
للتعرؾ على مدى قدرة األطفال على توظٌؾ خبراتهم فى استكشاؾ مشكلة حركٌة والعمل على حلها ،ومعرفة الفروق بٌن
البنٌن والبنات ،وبٌن أطفال من قنا وأطفال من القاهرة ،باإلضافة إلى معرفة العبلقة التى تربط بٌن االبتكار الحركى ودرجة
2002 .
الذكاء.
تتناول الرسالة-1>:ضرورة المعرفة الكمبٌوترٌة لؤلفراد من الناحٌة اإلجتماعٌةالتى تتمثل فى كون المعرفة الكمبٌوترة
مإشرا مهما من مإشرات الوعى االجتماعى
من الناحٌة التعلٌمٌة :تبرز أهمٌتها فى أنماط التعلم المدعم بالكمبٌوتر  -من الناحٌة اإلبداعٌة-من الناحٌة المهنٌة.
2003 .

 2002 .قنا :

تتناول الرسالة مجال التذكر بصفة عامة واستراتٌجٌات تشفٌر المعلومات فٌها بصفة خاصة.
ٌتمثل موضوع الرسالة فى محاولة لتوظٌؾ أسلوب األسبلة المفتوحة بهدؾ تحقٌق بعض األهداؾ التعلٌمٌة فى المرحلة
اإلبتدابٌة.
حٌث تسعى الدراسة الى تنمٌة بعض المفاهٌم العلمٌة لدى تبلمٌذ المرحلة اإلبتدابٌة بما ٌكفل لهم تحقٌق جوانب التعلم.
 2003 .قنا :
تستمد الدراسة الحالٌة أهمٌتها من:
تحدٌد مهارات التذوق األدبى لتبلمٌذ الصؾ الثانً اإلعدادى مما ٌفٌد معلمى اللؽة العربٌة وواضعى المناهج لهذه المرحلة1-
فً التعرؾ علً مهارات التذوق األدبى ومراعاتها عند وضع منهج الصؾ الثانً اإلعدادي وتدرٌسه  2003 .قنا:
فعالٌة برنامج مقترح فى التربٌة الموسٌقٌة على تعدٌل بعض العادات السلوكٌة ؼٌر المرؼوب فٌهالدى أطفال الرٌاض حٌث
 2003 .قنا :
ٌتقدم المجتمع بجهود أفراده الذٌن ٌتعاونون ببذل كل إمكانٌاتهم العقلٌة والجسمٌة للمساعدة فى هذا التقدم.
ٌهدؾ البحث الى تنمٌة عوامل االبتكار فى مهارات التصمٌم الزخرفى لدى طبلب شعبة التربٌة الفنٌة،واكساب الطبلب
الخبرات الفنٌة لتنمٌة االبتكار من خبلل رموز الفن المصرى القدٌم لما تتضمنه من قٌم فنٌة
تناولت الرسالة القضاٌا البٌوأخبلقٌة التى تثٌرها التكنولوجٌا البٌولوجٌةوالبراج البلزم اعدادها للمساعدة على فهم الطبلب
للمستحدثات البٌولوجٌة
ٌإكد كثٌر من المربٌن على ضرورة تصمٌم برامج إعداد المعلم بشكل ٌمكنها من تخرٌج المعلمٌن المتمكنٌن من المهارات
الخاصة باستخدام الكمبٌوتر فى التعلٌم المدرسى .
تناول الرسالة حٌث ٌطلق على العصر الحالى االلفٌة الثالثة عصر التكنولوجٌا والتفجر المعرفى والتبلحم الوظٌفى بٌن
االنظمة العلمٌةحٌثن أن التكنولوجٌا العلمٌة تعمل على إدماج المواد واآلالت وتقدٌمها بؽرض القٌام بالتدرٌس وتعزٌزه وهو
ٌقم على اآلالت التعلٌمٌة والبرمجٌات التعلٌمٌةةتناول البحث برنامج النص الفابق ومن المسبول عنه وممٌزاته وعٌوبه.
ٌهدؾ البحث الى اعداد برنامج تدرٌبى لتنمٌة التفكٌر االبتكارى تتوافر فٌه بعض الشروط السٌكومترٌة (الثبات،الصدق
)لجعله صالحا للتطبٌق على مجموعة من أطفال الروضة .
تهدؾ الدراسة الى التعرؾ على فعالٌة النشاط التمثٌلى (المسرحٌة) فى تدرٌس مهارات التعبٌر الشفوى لدى مجموعة البحث.
اتسع نطاق الحصول على المعارؾ إلى مجال التجرٌب وٌعتبر التدرٌب العقلً أحد عقول علم النفس المعاصر القابل
للتجرٌب فً المجال الرٌاضً فً مواجهة التقنٌات المدٌنة فً التعلم بصفة عامة وتطوٌر المهارات المختلفة فً األلعاب
الرٌاضٌة المختلفة  ،وٌعد التدرٌب العقلً أحد أسالٌب علم النفس فً خفض حدة التوتر وتركٌز االنتباه وإكساب البلعب
المسار الحركً الصحٌح للمهارات وخاصة فً رٌاضة المبلكمة التً ٌتعرض المبلكم فٌها إلى ضؽط عصبً ونفسً شدٌد
قبل وأثناء سٌر المباراة .هدؾ البحث :تصمٌم برنامج تدرٌبً عقلً ٌهدؾ إلى التعرؾ على أثر التدرٌب العقلً على
المستوى المهاري لناشبً المبلكمة وأثره على رفع المهارات العقلٌة للمبلكم (القدرة على االسترخاء – التصور العقلً –
تركٌز االنتباه) .استخدم الباحث المنهج التجرٌبً وعٌنة قوامها ( )30ناشا .وأظهرت النتابج أن التدرٌب العقلً المصاحب
للتدرٌب البدنً ٌرفع مستوى األداء المهاري والمهارات العقلٌة.

 2003 .قنا:

محمود عبدالرحمن محمد،

 2004 .قنا :

دعاء محمد عبد العزٌز ،

 2004 .قنا :

انتصار فٌض السٌد عبد الداٌم ،

 2002 .أسٌوط:

أحمد عبد العاطً حسٌن ،

فاعلٌة أسلوبى التعزٌز التفاضلى والتصحٌح الزابد فى خفض حدة
السلوك النمطى لدى األطفال المتخلفٌن عقلٌا القابلٌن للتعلم /
بعض العوامل النفسٌة المرتبطة بالوعى الدٌنى لدى طبلب الجامعة :
فعالٌة برنامج مقترح فى الثقافة اإلسبلمٌة لتنمٌة بعض القٌم الدٌنٌة
البلبمة لدى تبلمٌذ الصؾ األول الثانوى /
العنؾ المدرسى لدى طبلب المرحلة الثانوٌة فى ضوء بعض سمات
الشخصٌة :

3444 10653392
3445 10653394
3446 10653400

الكفاٌة الداخلٌة لنظام التعلٌم الثانوى الفندقى فى مصر فى ضوء
بعض األتجاهات العالمٌة المعاصرة /
مدى فاعلٌة التعزٌز فى تعدٌل سلوك اإلنسحاب اإلجتماعى لدى
األطفال المتخلفٌن عقلٌا القابلٌن للتعلم /
الشعور بالوحدة النفسٌة وعبلقته ببعض المتؽٌرات الشخصٌة
واإلجتماعٌة لدى األطفال المعاقٌن بصرٌا /

3449 10653614

الفكر الحركى لؤلطفال من سن  8 - 7سنوات :

3450 10653692

فعالٌة برنامج مقترح باستخدام الوسابط المتعددة التفاعلٌة على محو
األمٌة الكمبٌوترٌة وتنمٌة االتجاه نحو استخدام الكمبٌوتر /
إستراتٌجٌات تشفٌر المعلومات فى الذاكرة وتاثٌرها على مستوى
األداء فى بعض المهام اللفظٌة والشكلٌة لدى تبلمٌذ المرحلتٌن
االعدادٌة والثانوٌة /
فعالٌة األسبلة المفتوحة فى تدرٌس العلوم على تنمٌة بعض المفاهٌم
العلمٌة والتفكٌر العلمى لدى تبلمٌذ المرحلة األبتدابٌة /
أثر استخدام استراتٌجٌة التعلم لئلتقان فً تدرٌس النصوص األدبٌة
ؼلً تنمٌة بعض مهارات التذوق األدبً لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى
اإلعدادي /
فعالٌة برنامج مقترح فى التربٌة الموسٌقٌة على تعدٌل بعض
العادات السلوكٌة ؼٌر المرؼوب فٌها لدى أطفال الرٌاض /
فعالٌة برنامج للتصمٌمات الزخرفٌة المستوحاة من بعض رموز
الفن المصرى القدٌم على تنمٌة االبتكار لدى طبلب شعبة التربٌة
الفنٌة /
فعالٌة برنامج مقترح باستخدام مدخل العلم والتكنولوجٌا والمجتمع
لتنمٌة بعض مفاهٌم التكنولوجٌا البٌولوجٌةو اإلتجاهات نحو القضاٌا
البٌوأخبلقٌة لدى معلمى البٌولوجى(قبل الخدمة) /
فعالٌة الوسابط المتعددة فى تدرٌس أساسٌات الحاسب اآللى على
التحصٌل وبقاءأثر التعلم لدى طبلب كلٌة التربٌة النوعٌة /

فعالٌة برنامج باستخدام النص الفابق فى تدرٌس تكنولوجٌا التعلٌم
على التحصٌل وبقاء أثر التعلم لدى طبلب شعبة التربٌة الفنٌة بكلٌة
التربٌة النوعٌة بقنا /
محمد ،محمود عبدالرحمن.
فعالٌة بعض األنشطة التربوٌة فى تنمٌة التفكٌر اإلبتكارى لدى
أطفال الروضة /
عبد العزٌز ،دعاء محمد.
فعالٌة النشاط التمثٌلى فى تنمٌة بعض مهارات التعبٌر الشفوى لدى
عبد الداٌم ،انتصار فٌض السٌد .تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى /

حسٌن ،أحمد عبد العاطً.

3443 10653389

تؤثٌر برنامج مقترح للتدرٌب العقلً على مستوى األداء المهاري
لناشبً المبلكمة /

3447 10653453
3448 10653493

3451 10653816

3452 10653846

3453 10653876

3454 10653908
3455 10653919

3456 10653936

3457 10654062
3458 10655241

3459 10655263
3460 10655277
3461 10655440

3462 10655638

تعد سباقات المسافات القصٌرة من أمتع سباقات المضمار والتً تحقق المتعة للمشاهدٌن ألنها تجمع بٌن السرعة والعدو
والتوافق التام والمرونة فً حركات الجسم .وٌهدؾ هذا البحث إلً تصمٌم برنامج مقترح لتحسٌن زمن رد الفعل لدي
متسابقً عدو المسافات القصٌرة -ناشبٌن .ولتحقٌق ذلك ،استخدم الباحث المنهج التجرٌبً لمبلبمة وطبٌعة هذا البحث بتصمٌم
المجموعتٌن (تجرٌبٌة – ضابطة) باستخدام طرٌقة القٌاس القبلً – البعدي لكل من المجموعتٌن ،اشتملت عٌنة البحث علً
 15العب من العبً مراكز الشباب بمحافظة أسٌوط فً  100متر عدو تحت  20سنه ،واستخدم الباحث األدوات المناسبة
لجمع البٌانات متمثلة فً تحلٌل المراجع واألبحاث العلمٌة ،استمارة استطبلع رأي الخبراء ،االختبارات البدنٌة ،اسلوب
التحلٌل اإلحصابً وأسفرت أهم النتابج علً أن البرنامج المقترح له أثراً إٌجابٌا ً علً سرعة رد الفعل لدي عٌنة البحث.

 2002 .أسٌوط:

هدؾ البحث إلى الوصول إلى محتوى مقترح لمقررات التمرٌنات البدنٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -جامعة أسٌوط من خبلل
تحدٌد كل من أهداؾ ومحتوى وطرق وأسالٌب تدرٌس وتقدٌم الخبرات العملٌة والنظرٌة لمادة التمرٌنات .احتوت العٌنة على
 12خبٌراً من الخبراء أساتذة التمرٌنات بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بجامعات مصر خبلل العام الدراسى  .2001توصل البحث
إلى ضرورة أن ٌكون لمادة التمرٌنات دلٌل مقرر ٌوضح األهداؾ والمحتوى وطرق وأسالٌب تدرٌس وتقدٌم هذا المحتوى.

 2002 .اسٌوط:

تحتل رٌاضة السباحة أهمٌة ممٌزة بٌن أنواع سابر الرٌاضٌات األخرى لما تكسبه لؤلنسان من فوابد بدنٌة ونفسٌة واجتماعٌة
من خبلل معاٌشة الباحث لمجال السباحة فى مصر وفى الصعٌد الحظ أن هناك انخفاض فً المستوي الرقمً لفرق الصعٌد
فى السباحة وهذا ما دفع الباحث للقٌام بالدراسة .أهداؾ الدراسة  :التعرؾ على المعوقات المإثرة على تقدم رٌاضة السباحة
فى صعٌد مصر .التعرؾ على أكثر المعوقات شٌوعا للسباحة بالصعٌد .أكثر المعوقات شٌوعا لكل محافظة من محافظات
الصعٌد .منهج البحث  :استخدم الباحث المنهج الوصفً بخطواته وإجراءاته وذلك لمناسبته لتلك الدراسة ‖ أدوات جمع
البٌانات ‖ المقابلة الشخصٌة .المراجع .االستبٌان مجتمع وعٌنة البحث  :تم اختٌار لعٌنة بالطرٌقة العمدٌة من محافظات
صعٌد مصر وبلػ حجم العٌنة  20فردا ٌ  15 ،حكم  135 ،العب  35 ،مدرب  15 ،إداري .المعالجة اإلحصابٌة :
المتوسط الحسابً  ،االنحراؾ المعٌاري  ،معــامل االلتواء والتفلطح  ،النسبة المبوٌة  ،تحلٌل التباٌن نتابج البحث  :معوق
األعبلم احتل المركز األول  ،نظام التعلٌم الثانً  ،التحكم الثالث  ،اإلمكانات الرابع  ،المدرب الخامس  ،النواحً االجتماعٌة
السادس  ،التخطٌط السابع  ،البلعبٌن الثانً  ،اإلدارة التاسع .التوصٌات  :ضرورة اهتمام اإلعبلم المصري برٌاضة السباحة
بالصعٌد .االهتمام بتنظٌم أوقات الدراسة مع أوقات ممارسة األنشطة الرٌاضٌة .االهتمام بتخرٌج كوادر عدٌدة من الحكام
بالصعٌد .االهتمام بتجهٌز حمامات السباحة الموجودة .االهتمام بعمل دورات للمدربٌن بالصعٌد .االهتمام بؤعداد إدارٌون
متخصصون فى شبون إدارة السباحة .االهتمام بتثقٌؾ مجتمع صعٌد مصر بدور رٌاضة السباحة فى تربٌة الفرد.

 2001 .أسٌوط:

تتناول الرسالة  :االقتراحات من خبلل الصندوق الدولى وتعلق الجوانب االٌجابٌة والسلبٌة والعٌوب واقتراح الحلول ومعرفة
النقد الدولى وعبلقته بالقانون الدولى حٌث أنه جزء من العبلقات النقدٌة الدولٌة التى تحكمها قواعد القانون الدولى
وتناولت اٌضا  :نظام النقد الولى السابد قبل الحرب العالمٌة الثانٌة وراى رجال االقتصاد وهى  :قاعدة الذهب الدولٌة لكونها
ساعدت فى اٌجاد نوع االستقرار النسبى فى اسعار الصرؾ عالمٌا
 .نظام النقود الورقٌة المستقلة 2-
توضٌح اتفاقٌة الصندوق الذى اعتمدت على مشروعٌن اساسٌن اما بخصوص نظام النقد الدولى فٌما بٌن الحربٌن 3-
العالمٌتٌن فقد تعرضا لبلزمات النقدٌة والفوضى االقتصادٌة وكان نظام النقد الدولى قبل قٌام الحرب العالمٌة الثانٌة ٌتمثل فى
قاعدة الذهب الدولٌة لكونها ساعدت فى اٌجاد نوع من االستقرار النسبى1-
 .نظام النقود الورقٌة المستقلة وهى تلك النقود التى الترتبط باٌة قاعدة نقدٌة2-
لقد الحظت ان اتفاقٌة الصندوق قد اعتمدت على مشروعٌن اساسٌن قدما الوالٌات االمرٌكٌة (مشروع (هواٌت)ومن3-
) .مشروع كنٌز(المملكة المتحدة
اما بالنسبة الزمة الدٌون -:
 .قٌام الدولة المدنٌة باالعتماد على خطط ؼٌر مدروسة مع العمل بجدٌة على زٌادة االنتاج1-
ٌجب على الدول الصناعٌة الدابنة ان تساهم وتساعد بشكل جاد فى تسوٌة الدٌون مباشرة او عن طرٌق صندوق النقد2-
.الدولى
 .التقلٌل من عملٌة االقتراض وجدولة الدٌون فى ضوء السٌاسة التى ترسم لتسوٌة الدٌون2-
 .ان تقوم الصندوق بتقدٌم تسهٌبلت مالٌة فى حدود الشرٌحة االحتٌاطٌة بعد رفع نسبتها3-
التنسٌق بٌن الصندوق والبنك الدولى ومجموعته للقٌام بدور فعال فى المساهمة فى حل ازمة الدٌون بتقدٌم قروض مٌسرة4-
 .طوٌلة االجل
اما عن اداة التعامل واسلوبه بحقوق السحب الخاصة فان هذا الٌمكن تنظٌمه من قبل رجال االقتصاد عن طرٌق(القٌد
الحسابى) .
تهدؾ هذه الدراسة الى التعرؾ على معالم االخبلق االسبلمٌة كما تتضح من خبلل السنة النبوٌة المطهرة  .وكذلك التعرؾ
على طرق تربٌة الخلق فى ضوء السنة النبوٌة المطهرة وتوضٌح مدى مبلبمة االخبلق االسبلمٌة لكل عصر ولكل مكان وقد
استخدم الباحث فى دراسته المنهج التحلٌلى المقارن الذى اتاح لنا التعرؾ على االخبلق االسبلمٌة فى السنة النبوٌة المطهرة
وٌركز الباحث فى دراسته على الصلة بٌن التربٌة واالخبلق والعبلقة الوثٌقة بٌنهما  ..لذا نجده ٌتعرض للتربٌة عموما
والتربٌة االسبلمٌة على وجه الخصوص وانه ٌجب على كل امة تسعى الى التقدم والرخاء ان تتمسك بقٌمها واخبلقها وتعمل
على تهذٌبها وتقدٌمها وذلك بالتربٌة التى تهدؾ الى تهذٌب االخبلق.
تخوض النظرٌة السٌاسٌة االسبلمٌة صراعا مفتوحا مع النظرٌة اللبٌرالٌة وذللك فى اطار المشروع االسبلمى المقاوم
لمحاوالت فرض الثقافة الؽربٌة بشتى تداعٌاتها علةى المنطقة االسبلمٌة ومن هنا تبرز اهمٌة توضٌح جوانب تفوق النظرٌة
السٌاسٌة االسبلمٌة .
نظرٌة الجزاءت العقدٌة فى الفقه والقضاء المصرى ٌمٌل الفقه واقضاء المصرى الى االخذ بانظرٌة الراجحة فى الفه
الفرنسى والتى تقرر سلطة االدارة فى تطبٌق الجزاءات الضاؼطة والفاسخة فى عقود االشؽال والتورٌد ولم ٌعترؾ لقضاء
المصرى لبلدارة
تعتبر سلطة الضبط االدرى أهم وسٌلة من وسابل القانون االدارى فى حماٌة البٌبة وذلك الن اهداؾ الضبط االدارى تتمثل
فى المحافظة على النظام العام بمدلوالتها الثبلثة او عناصره  .واهم نتابج ابحث :1ان البٌبة هى الوسٌط الذى ٌعٌش فٌها
االنسان من ؼٌره من مخلوقات هللا الحٌة وؼٌر الحٌة وتتوفر به وسابل الحٌاة واسباب البقاء وبهذا المفهوم تبدو البٌبة فى
ملتقى اهتمام العدٌد من العلوم :2ان المٌبلد الحقٌقى للقواعد القانونٌة الوضعٌة الخاصة بحماٌة البٌبة وٌرجع فقط الى مشارؾ
النصؾ الثانى من القرن العشرٌن بل ان الدراسات القانونٌة لم تؤخذ قضاٌا البٌبة والحفاظ علٌها مؤخذ الجد اال بعد ما دعت
الجمعٌة العامة لبلمم المتحدة الى مإتمر البٌبة والحفاظ علٌها الجد االبعدما الى مإتمر دولى لمناقشة اخطار المحدقة بالببة
وذلك عا 1972حٌنما بدات الموارد الطبٌعٌة فى النضوب واالستنزاؾ ؼٌر الرشٌد لها وبعد ان شعرت الدول المتقمة باالثار
السٌبة التى نتجت عن تطبٌق بعض انواع التكنولوجٌا الحدٌثة وتعد مبادىء وتوصٌات هذا المإتمرات  .ان التشرٌعات
الخاصة بحماٌة البٌبة اصبحت فى االونة االخٌرة حرٌصة على اٌراد تعرٌؾ لها ؼٌر تاركة هذا االمر للعلوم االخرى التى
تتخذ من البٌبة موضوعا ومجاالللبحثوالدراسة فٌها .

محمود محمد لبٌب سلٌمان،

ٌاسر حسن حامد،

عبد الحق سٌد عبد الباسط،

سلٌمان ،محمود محمد لبٌب.

حامدٌ ،اسر حسن.

عبد الباسط ,عبد الحق سٌد.

برنامج تدرٌبً مقترح لتحسٌن زمن رد الفعل لدي متسابقً عدو
المسافات القصٌرة /

3463 10655682

محتوى مقترح لمقررات التمرٌنات البدنٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة
جامعة اسٌوط /

3464 10655732

المعوقات المإثرة على تقدم رٌاضة السباحة فى صعٌد مصر /

3465 10655778

العٌسى ،ابراهٌم بن عٌسى
العلى .

صندوق النقد الدولى :

مازن ,محمد فإاد عبد هللا
ابراهٌم.

التربٌه الخلقٌه فى ضوء السنه النبوٌه /

3467 10659464

الزمر ,طارق عبدالموجود .

أهداؾ ومجاالت السلطة وأثرها على الحقوق والحرٌات العامة
(دراسة مقارنة ) :

3468 10659538

االسكندر
ٌ 2008 .ة :

عبدهللا نوافى العنزوى ,

العنزى ,عبدهللا نواؾ .

النظام القانونى للجزاءات التعاقدٌة فى القانون االدارى الكوٌتى
والمقارن :

3469 10659629

 2009 .أسٌوط :

عبدهللا جاد الرب أحمد ,

احمد ,عبدهللا جاد الرب .

حماٌة البٌبة من التلوث فى القانون االدارى والفقه االسبلمى :

3470 10659801

[ 2000
 ] .القاهرة  :ابراهٌم بن عٌسى العلى العٌسى ،

 1990 .اسٌوط:

محمد فإاد عبد هللا ابراهٌم مازن،

 2005 .القاهرة  :طارق عبدالموجود الزمر ,

دكتوراه .

3466 10655871

ان تقرٌر الحقوق والحرٌات العامة فى صلب دستورىتالدولة اوتقرٌرها من قبل المشروع العادى الٌعد كافٌا لممارستها فى
الواقع العلمى السٌما فى الظروؾ االسثنباٌة .وفى القسم االول تناولنا تنظٌم المشروع الدستورى للظروؾ االستثنابٌة حٌث
عرضنا السلوب موواجهة حالة االزمة فى كل من مصر وفرنسا واثر الحقوق والحرٌات العامة فى الباب االول ثم تناولنا
التفوٌض التشرٌعى ولوابح الضرورة واثراهما فى الحقوق والحرٌات العامة فى الباب الثانى ثم عرضنا فى القسم الثانى
لقانون الطوارىء فى التشرٌع المقارن ونظام االحكام العرفٌة المصرى السابق على نظام قانون الطوارىء الحالى ثم تناولنا
القانون بالتفصٌل وللتدابٌٌر التى ٌخولها للسلطة المإثرة فى الحقوق والحرٌات العامة ال سٌما االعتقال ونظام فرض الحراسة
فى ظل القانون فى الباب االول من القسم ثم عرضنا فى الباب الثانى للمواجهة التشرٌعٌة الخطار االرهاب فى التشرٌع
المقارن والتشرٌع المصرى الحالى والوضع فى ضوء التعدٌل الحالى للمادة  179الخاصة بتنظٌم تلك المواجهة وما ٌشكله
من تهدٌد بالػ للحقوق والحرٌات العامة بمقتضى التعدٌل وفٌما ٌلى الهم النتابج التى توصلنا الٌها نعقبه بؤهم التوصٌات التى
انتهٌنا الٌها  .ان تقرٌر الحقوق والحرٌات العامة فى صلب دستور الدولة اوتقرٌرها من قبل المشروع العادى الٌعد كافٌا
لممارستها فى الواقع العلمى السٌما فى الظروؾ االستثنابٌة وانما البد فضبل عن وجود  .ضمانات قانونٌة تتمثل فى التزام
الدولة بمبدأ الشرعٌة واعمال مبدأ الفصل بٌن السلطة وااللتزم بتحقٌق المساوة بٌن االفراد وقٌام رقابة قضابٌة مستقلة على
اعمال السلطتٌن .

 2009 .القاهرة  :عاصم رمضان مرسى ٌونس ,

تناول الباحث تحلٌل هذا المفهوم ٌقوم على اساس المنهج التحلٌلى المقارن لٌس من السهولة التوصل الى تعرٌؾ محمد ودقٌق
لمفهوم االدارة لتعدد ادوراها التى تقوم بها فى واقع حٌاة الجماعة داخل النظام السٌاسى .والعدل حق لكل شعب والته امرت
به االدٌان السماوٌة والشرابع الوضعٌة فبل ٌستقٌم حكم ال ٌقوم على اساس متٌن وطٌد من العدل  .وقد تكرت مادة العدل
بمشتقاتها نحو ثبلثٌن مرة فى القرأن الكرٌم مما ٌدل على مدى تقدٌر التنزٌل المجٌد اللعدل وقد استعمل فى بعض االٌات
كلمة المٌزان بمعنى العدل وهللا ٌؤمرنا ان نقٌم العدل حتى مع من نبؽضهم  .وقدحمل القضاء امانة العدل منذ فجر التارٌخ فهو
قدٌم قدم الجماعات البشرٌة وذلك ان االنسان ال ٌعٌش فى االى فى جماعة وحٌثما تكون الجماعة ٌكون تبادل المنافع
والمصالح وتنشؤ الروبط االجتماعٌة وما ٌترتب علٌها من معامبلت وخصومة تثٌرها ؼرابز االثرة والطمع وحب الؽلبة بما
ٌشعر النا بحاجة ملحة الى من ٌحسم هذه المشاكل برد الحقوق الى ذوٌها وٌقر االمن والطمؤنٌنة فى النفوس وهكذا نشؤت
وظٌفة القاضى بٌن الجماعة وكان ٌختار للنهوض وبهذه الرسالة الجلٌلة اشخاص تإهلهم لحملها صفات خاصة من سداد
الرأى واصالة الحكم ورجاحة العقل وسبلمة التقدٌر وكانو ٌقضون فى مشكبلت فوضعت القوانٌن والنظم .

 2006 .القاهرة  :محمد ابراهٌم دروٌش ,

بالنسبة لسلطة مجلس التؤدٌب والتى تتضمن سماع الشهود دون ضرورة حلؾ ٌمٌن فقد راٌت انه نظرا لمحورٌة شهادة
الشهود واهمٌة فى الدعوة التادٌبٌة تناول البحث التحقٌق باعتباره أهم الضمانات والسلطة المختصة باجرابه ثم االحالة الى
مجلس التادٌب والطبٌعة القانونٌة لقرارات مجلس التادٌب كما اشتمل البحث على مراحل تطور مجالس التادٌب والسلطات
الممنوحة له اذ ٌعد بمثابة محاكم تادٌبٌة وفى هذا السٌاق تعرض البحث للعقوبات التى ٌجوز لمجلس التادٌب توقٌعها على
عضو هٌبة التدرٌس المخالؾ وماٌدخل منها ضمن اختصاص ربٌس الجامعة ثم ناقش البحث دور المحكمة االدارٌة العلٌا فى
الرقابة على احكام مجلس التادٌب باعتبار ان الرقابة ضمانة هامة من الضمانات المكفولة لعضو هٌبة التدرٌس .
وبالرؼم من اللجوء الى المبادىء العامة والقوانٌن االجرابٌة االخرى مثل قانون االجراءات الجنابٌة وقانون المرافعات االان
العقاب التادٌبى ٌختلؾ عن العقاب الجنابى سواء من حٌث الباعث علٌه وهو الخطا الوظٌفى او من حٌث الجزاء فهو عقوبة
وظٌفٌة اال ان جٌز ٌوضح الفرق بٌن القانون التادٌبى والقانون الجنابى من حٌث الهدؾ فى القانون الجنابى هو العدالة الطبٌعة
االدارٌة للتادٌب فٌقول انه امتداد للسلطة الرباسٌة لتقوٌم الخطا ودفع عجلة العمل فى المرفق المنوط بالربٌس االدارى تسٌٌره
ونظرا لعدم وجود حصر للجرابم التادٌبٌة فٌكون لبلدارة سلطة تقدٌر الجرٌمة التادٌبٌة التى ٌرتكبها الموظؾ على حسب
مركزها القانونى وعلى طبٌعة الوظٌفة نفسها باالضافة الى طبٌعة المرفق وكٌفٌة اداء العمل داخله وٌبلحظ ان عدم الحصر
هذا ٌإدى الى حسن سٌر المرفق العام بالنتظام حٌث الٌمكن لسلطة التادٌب العقاب اال عن المخالفات المحددة سلفا مما ٌقٌد
سلطة االدارة .
 2009 .القاهرة  :وجنات وهبه وردخان ,
ٌهدؾ البحث من خبلل دراسته لبعض األسالٌب المعرفٌة والتوافق النفسً لدى العادٌٌن والمتؤخرٌن دراسٌا الى االجابة على
األسبلة االتٌه -:
?هل ٌختلؾ التبلمٌذ المتؤخرٌن دراسٌا عن العادٌٌن فً أسلوب االندفاع  -التروي 1-
?هل ٌختلؾ التبلمٌذ المتؤخرٌن دراسٌا عن العادٌٌن فً أسلوب تكوٌن المدركات 2-
?هل ٌختلؾ التبلمٌذ المتؤخرٌن دراسٌا عن العادٌٌن فً مستوى التوافق النفسً 2-
?هل توجد عبلقة بٌن أسلوب االندفاع -التروي عند التلمٌذ ( متؤخر أو عادي دراسٌا) وبٌن مستوى توافقه النفسً 4-
?هل توجد عبلقة بٌن أسلوب تكوٌن المدركات لدى التلمٌذ (متؤخر أو عادي دراسٌا) وبٌن مستوى توافقه النفسً 5-
ومن نتابج هذا البحث خرج الباحث باستنتاجات أو تضمٌنات عن مشكلة التاخر الدراسً لدى تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة
والعوامل المسببه لها فً حدود البحث الحالً بمتؽٌراتة وعٌنتة المستخدمة
 1991 .المنوفٌة :جابر محمد عبد اللة عٌسى،
تهتم هذه الدراسة بالتوصل إلً قابمة تشتمل على القٌم اإلجتماعٌة المتضمنة بوحدة ظهور اإلسبلم وبناء الدولة اإلسبلمٌة من
كتاب الدراسات اإلجتماعٌة لتبلمٌذ الصؾ الثانً اإلعدادي واإلستفادة منها أثناء عملٌة التدرٌس وؼرسها وتنمٌتها لدى
التبلمٌذ وضرورة التنوع فً أسالٌب تدرٌس التارٌخ وعدم تقٌٌد المعلم بطرٌقة واحدة لؤلهتمام بالجانب الوجدانً أٌضا حتى
ٌتم التوازن بٌن اإلهتمام بالجانب المعرفً والجانب الوجدانً أثناء تدرٌس مادة التارٌخ وتوصلت الدراسة إلى النتابج التً
تدل على أن تفوق تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة األولى التً درست الوحدة المختارة بؤسلوب حل المشكبلت على تبلمٌذ
المجموعة الضابطة والتً درست نفس الوحدة بالطرٌقة العادٌة فً مقٌاس القٌم المعد وكان الفرق ذو داللة إحصابٌة عند
مستوى( )0.1لصالح تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة األولى وتفوق تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة التً درست الوحدة
المختارة بؤسلوب التعلم باألكتشاؾ الموجه على تبلمٌذ المجموعة الضابطة التً درست نفس الوحدة بالطرٌقة العادٌة فً
مقٌاس القٌم المعد وكانت الفروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى ( )0.01لصالح المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة وتفوق تبلمٌذ
المجموعة التجرٌبٌة األولى التً درست الوحدة المختارة بؤسلوب حل المشكبلت وتبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة التً
درست نفس الوحدة بؤسلوب التعلم باألكتشاؾ الموجه فً مقٌاس القٌم لمعد لصالح المجموعة التجرٌبٌة األولى.
تهدؾ هذه الدراسة إلى التعرؾ على معنى تربٌة الطفل فى اإلسبلم ومسبولٌاتها والتعرؾ على مسبولٌة األسرة المسلمة نحو
تربٌة الطفل ومسبولٌة المدرسة نحو تربٌة الطفل فى النظام اإلسبلمى ومسبولٌة المسجد نحو تربٌة الطفل المسلم ومسبولٌة
وسابل االعبلم نحو تربٌة الطفل المسلم فى المرحله من المٌبلد إلى البلوغ والمسبولٌات التربوٌة (الجسمٌة والعقلٌة والخلقٌة
واإلجتماعٌة واإلٌمانٌة والفكر التربوى اإلسبلمى) متمثبل فى القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة وآراء علماء التربٌة اإلسبلمٌة
وأسفرت نتابج الدراسة عن أن التربٌة اإلسبلمٌة النظامٌة المستمدة من القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة والتى تمتثل إلٌها الناشبة
المسلمة من خبلل المإسسات التربوٌة اإلسبلمٌة القابمة داخل المجتمع تإدى دورا فى التنشبة السوٌة ألبناء المسلمٌن حتى
ٌساهموا فى حركة التنمٌة اإلسبلمٌة الشاملة داخل المجتمع وإن المإسسات التربوٌة اإلسبلمٌة ؼٌر النظامٌة تإدى إسهاما
واضحا مع بناء الشخصٌة اإلسبلمٌة على أساس من المنهج اإلسبلمى وقصور وسابل اإلعبلم فى تؤثٌرها على عملٌه التنشبة
اإلسبلمٌة من اإللتزام بؤمور الدٌن.
تهدؾ الدراسة الى معرفة أثر المودٌوالت التعلٌمٌة على تحصٌل تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى فى وحدة المساحات.
ٌعد اضطراب النشاط الزابد أحد االضطرابات التً ٌعانى منها األطفال فى مرحلة الطفولة وٌسبب هذا االضطراب العدٌد من
المشكبلت النفسٌة واالجتماعٌة التً تعوق استجابة الطفل وتفاعله مع البٌبة المحٌطة به مما ٌمثل فقدا هاببل للطاقة
البشرٌة،فاألطفال هم أثمن موارد الدولة واالهتمام بهم هو فى الواقع اهتمام بمستقبل األمة كلها.
تتناول الرسالةمحاولة رفع مستوى كفاءة التعلٌم الثانوى الصناعى بالقلٌم جنوب الوادى من خبلل النهوض بقٌاداته التربوٌة
والقٌادٌة التى تسهم فى تحقٌق التنمٌة الشاملة.

ٌونس  ,عاصم رمضان مرسى
.

دروٌش ,محمد ابراهٌم .

الحرٌات العامة فى الظروؾ االستثنابٌة ؟(دراسة مقارنة) :

االدارة القضابٌة للعدالة :

3471 10660927

3472 10661133

وردخان ,وجنات وهبه .

نظام تؤدٌب أعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعات المصرٌة /

3473 10661221

عٌسى ،جابر محمد عبد اللة.

بعض العوامل المعرفٌة والوجدانٌة المرتبطة بصعوبات تعلم
الرٌاضٌات لدى تبلمٌذ الحلقة الثانٌة من التعلٌم االساسً

3474 10663036

 1993 .أسٌوط :

فاٌزه أحمد أحمد السٌد،

السٌد ،فاٌزة أحمد أحمد.

أثر إستخدام بعض أسالٌب تدرٌس التارٌخ على تنمٌة بعض القٌم
اإلجتماعٌة لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادي /

 1993 .أسٌوط:

محمد النصر حسن محمد،

 1994 .قنا :

عبد الؽنى محمد عوض ٌوسؾ،

محمد ،محمد النصر حسن.
ٌوسؾ ،عبد الؽنى محمد
عوض .

المسبولٌة المجتمعٌة نحو تربٌة الطفل فى النظام اإلسبلمى /
تدرٌس وحدة المساحات بإستخدام طرٌقة المودٌول وقٌاس أثرها
على التحصٌل لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى /

3477 10663188

 2000 .قنا:

خالد سعد سٌد محمد،

محمد ،خالد سعد سٌد.

فعالٌة برنامج للتدرٌب على بعض المهارات االجتماعٌة فً تخفٌؾ
حدة النشاط الزابد لدى أطفال الدرسة االبتدابٌة بمدٌنة قنا /

3478 10664405

 2001 .قنا:

عبلء محمد مبارك محمد،

محمد ،عبلء محمد مبارك .

القٌادة التربوٌة بالتعلٌم الثانوى الصناعى فى ضوء االتجاهات
المعاصرة :

3479 10664507

3475 10663067

3476 10663096

اخضاع السلوك االدارى للمدٌرٌن داخل المدارس الثانوٌة الصناعٌة للبحث والدراسة من وجهة نظر العاملٌن ودراسة
العوامل المرتبطة بهذا السلوك االدارى ٌعد ذو أهمٌة خاصة تدفع بالعمل التربوى وٌتم فى ضوء نتابج الدراسة تبصٌر
المدٌرٌن باالسالٌب القٌادٌة المرؼوبة بمعرفة نمط مدٌرهم وكٌفٌة التعامل معه.

 2001 .قنا:

التطور العلمى ٌشكل امتدادا للتطورات الفكرٌة لعقل االنسان فى التفكٌر فى هذا الخلق العمٌق واكتشاؾ االسرار الكامنه فٌه
والتى ٌكشفها هللا عز وجل لمن شاء من عباده ؼٌر انا العقل البشرى الذى ٌسعى دوما الى التطور والبحث قد التقؾ عند حد
المشروعٌة  .ان التطور العلمى ٌشكل امتداد للتطورات الفكرٌة لعقل االنسان فى التفكٌر فى هذا الخلق العمٌق واكتشاؾ
االسرار الكامنة فٌه والتى ٌكشفه هللا عز وجل لمن شاء من عباده ؼٌر ان عقل البشرى الذى ٌسعى دوما الى تطوٌر والبحث
قد ال تقؾ عند حد المشروعٌة وانما ٌتطلع احٌان الى ما هو لٌس مشروع وبما ٌشكل تعدٌا صارخا على ارادة هللا ز وجل او
حتى مخالفة صرٌحة للقوانٌن واالخبلقٌات االجتماعٌة والدٌنٌة فى المجتمع وهذا فى النهاٌة ٌبٌن اللصلة الوثٌقة بٌن التطور
العلمى والتشرٌع الوضعى او السماوى تتلخص فى ان التطور العلمى ولكى ٌوصؾ بالمشروعٌة فبلبد ان ٌكون موافقا
لمقتضٌات التشرٌع بكافة صوره وٌؤتمره بؤومره وٌنتهى بنواهٌه وان عملٌة االستنساخ المزمع تطبٌقها على البشر تعتبر من
التقنٌات العلمٌة الحدٌثة التى لم تزل حتى االن قبد التجربة والبحث العلمى وتختلؾ فى مدى تقبلها باختبلؾ الهدؾ من ورابها
كما بٌنت الدراسة  .ان وضع الحكم الشرعى والقانونى المناسب الى تقنٌة علمٌة حدٌثة والمراد بهاتطبٌقها على البشر .

 2008 .القاهرة  :نسرٌن سلمان حسن منصور ,

أصبحت التربٌة الرٌاضٌة وعلوم الرٌاضة من األنشطة اإلنسانٌة المتدخلة فى وجدان الناس  ،نظرا الرتباطها مع باقى العلوم
مثل علم النفس وعلم التشرٌح وعلم الحركة  ،بهدؾ خدمة اإلنسان والعناٌة به  ،وذلك من خبلل ممارسة األنشطة الرٌاضٌة
المختلفة للمحافظة على لٌاقته البدنٌة  ،مما أدى إلى قٌام كثٌر من الباحثٌن بتصمٌم برامج لؤلنشطة الحركٌة لمجابهة العدٌد من
المشكبلت الصحٌة التى ٌتعرض لها اإلنسان فى العصر الحدٌث  ،وذلك لقلة الحركة 0وتعتبر المفاصل من أكثر المناطق
التى تتعرض لكثٌر من اإلصابات مثل الخشونة أو التٌبس أو حاالت الشلل وٌعتبر مفصل الركبة من أكبر المفاصل الزاللٌة
فى جسم اإلنسان وأكثرها تعقٌدا  ،حٌث ٌعتبر مفصبل مسطحا وحٌد المحور تحٌط به أربطة عضبلت قوٌة  ،حٌث ٌستطٌع
تحمل وزن الجسم  ،ومع التقدم فى السن فى وجود زٌادة الوزن أو قلة الحركة قد ٌإدى ذلك إلى خشونة بمفصل الركبة نتٌجة
لتآكل الطبقة الؽضروفٌة به  ،حٌث ٌشعر الفرد المصاب باآللم شدٌدة قد تقعده عن الحركة  ،وذلك بسبب اإلهمال فى عملٌة
النشاط الرٌاضً أو ٌكون بسبب طبٌعة المهنة التً ٌإدٌها الفرد حٌث تتطلب منه الجلوس أو الوقوؾ لفترات طوٌلة  ،مما
ٌإدى إلى آالم بالعضبلت أو خشونة بالمفاصل أو آالم الرقبة والكتفٌن  ،هذا بجانب بعض اإلمراض األخرى كالسمنة
وإرتفاع ضؽط الدم 0ومن أهداؾ البحث زٌادة كفاءة مجموعة العضبلت القابضة والباسطة لمفصل الركبة المصابة للعٌنة
قٌد البحث 0وزٌادة الكفاءة الحركٌة لمفصل الركبة المصابة )ROM(0وتخفٌؾ حدة األلم 0ومن فروض البحث أنه توجد
فروق دالة إحصابٌا بٌن متوسطات القٌاسات القبلٌة والبعدٌة ألفراد المجموعة التجرٌبٌة فى كفاءة مجموعة العضبلت القابضة
والباسطة والكفاءة الحركٌة لمفصل الركبة المصابة ودرجة األلم لصالح متوسطات القٌاسات البعدٌة 0وتوجد فروق دالة
إحصابٌا بٌن متوسطات القٌاسات القبلٌة والبعدٌة ألفراد المجموعة الضابطة فى كفاءة مجموعة العضبلت القابضة والباسطة
والكفاءة الحركٌة لمفصل الركبة المصابة ودرجة األلم لصالح متوسطات القٌاسات البعدٌة0
تكتتسب عبلقة العمل الفردٌة منها او الجامعٌة اهمٌة بالؽة فى ظل تلك التحوالت التى تشهد العالم وذلك من عدة امور لعل
ابرازها فكرة تارٌخ العمل ذاته فالعمل لٌس مجرد وسٌلة للبقاء وانما هو تجسٌد لتطوإر الحٌاة ذاتها ومرآة صادقة عن مدى
ماوصلت الٌه المجتمعات من تطور وبتتبع تطور فكرة العمل
تناولت هذه الرسالة الحرٌة الشخصٌة للمتهم ،إن حرٌة الفرد الشخصٌة بصفة عامة وحرٌة المتهم بصفة خاصة من أهم
الحرٌات التى ٌجب الحفاظ علٌها حٌث أن الحفاظ ٌمثل أساس التطور واإلرتقاء بالمجتمعات إال أنه حتى االن عجزت ؼالبٌة
التشرٌعات عن تحقٌق وسابل الحماٌة المثلى ومن وسابل الضعؾ انه فى الؽالب ما ٌتم اإلخبلل بمبدأ التوازن بٌن حق المتهم
فى العقاب وحرٌة المتهم الشخصٌة وٌتضح ذلك من تفوق اإلجراءات التى تمارسها السلطة تجاه المتهم باإلضافة الى كثرة
التجاوزات وذلك بخبلؾ ما هو مقرر للمتهم من ضمانات تعد عاجزة امام طؽٌان اإلجراءات الباطلة والتى تمثل فى الؽالب
ادلة ٌترتب علٌها عقاب المتهم  ،إن بارقة األمل تكمن فى إعادة النظرة فى السٌاسة التشرٌعٌة بالنسبة لحقوق وضمانات
المتهم وذلك من أجل توفٌر حماٌة فعالة لحرٌته الشخصٌة .
وهناك ضمانات االستجواب أثناء المحاكمة وٌعرؾ قانون االجراءات الفرنسى االستجواب امام محكمة الجنح وكذلك
االستجواب امام محكمة الجناٌات والذى ٌقوم به ربٌس محكمة الجناٌات او من ٌنبه وهو اجراء اوجٌه القانون اذا ٌهدؾ الى
تاكد المحكمة من شخصٌة المتهم .
الشعبة الثانٌة ضمانات المتهم اثناء سماع الشهادة ٌقرر القانون الفرنسى للمتهم الضمانات التالٌة لحماٌة حرٌته اثناء سماع
الشهادة وذلك بانه اوجب التقٌد بالشهود المدرجة اسمابهم بقابمة الشهود المادة  281اجراءات ومع ذلك ٌجوز لربٌس
المحكمة سماع شهادة آخرٌن ولتحقٌق نتٌجة هذه الضمانات قد اوجب المشرع دعوى شهود آخرٌن سواء بناء على طلب
المتهم او من تراه المحكمة من تلقاء نفسها  .الشعبة الثالثة ضمانات حماٌة المتهم فى النظام االمرٌكى تعانى الوالٌات
االمرٌكٌة خبلفا النجلترا من تعقٌدات السٌادة المزدوجة حٌث انه لكل والٌة دستورها وقوانٌنها وهٌباتها البولٌسٌة باالضافة
الى التزامها بصورة عامة بدستور وقوانٌن وهٌبات البولٌس االتحادٌة .
ان الرقابة البرلمانٌة فً الكوٌت قد تاثرت بعوامل اخري ؼٌر النصوص القانونٌة ومازالت بعض النخب السٌاٌة ؼٌر مقتنعة
بالنظام السٌاسً بشكل عام وبالرقابة البرلمانٌة بشكل خاص ومازالت تحاول تقٌٌد الحرٌات السٌاسٌة واالدوات الرقابٌة كما
ان هناك من ٌستخدم النظام الدستوري بوصفه مجرد اداة للظؽط علً السلطة الحاكمه لتحقٌق اهدافه الخاصه وتتناول الرسالة
اٌضا النظام السٌاسى فى الكوٌت ٌعد علم السٌاسة بالنسبة للقانون الدستورى بمثابة الجزء المتهم له بحٌث الٌمكن االستؽناء
عنه وهناك راى ٌذهب الى ان المصدر االساسى لشرعٌة الوضع الراهن فى بلدان شبه الجزٌرة العربٌة ٌكمن فى مجموعة
من العوامل التى تتلخص فى مفهوم قدٌم ومهمل هو القبٌلة السٌاسٌة والٌمكن االكتفاء بدراسة القواعد القانونٌة فى النظم
السٌاسٌة دون النظر للنظام القابم من جمٌع جمٌع جوانبه الن الدولة التى ٌتحدث عنها الحقوقٌون التتطابق مع الواقع الفعلى
داخل المجتمع اذ ان هناك داخل الدولة ولى جانبها احزابا ونقابات وجماعات ضاؼطة ووسابل اتصال وؼٌر ذلك من
المإسسات التى تلعب دورا اسٌاسٌا .اما بالنسبة لمرحلة الحكم العرفى التقلٌدى اختلؾ المإرخون فى تحدٌد التارٌخ الذى
نشات فٌه الكوٌت ونظامها السٌاسى فمن المإخٌن من ٌزعم ان تارٌخ تاسٌسها الى عام  1083-1672ومنهم من زعم ان
تارٌخ تاسٌسها فى عام  1125-1713ومنهم من ٌرى ان تاسٌسها كان فى عام -1613وٌعد الحكم فى هذه المرحلة تقلٌدٌا
بالنسبة لبلوضاع السابدة فى تلك الحقبة من الزمن على اساس عشابرى مرتبط بالجماعة وذلك لتسٌٌر امورهم العامة وهناك
خصلبص العامة لنظام الحكم العرفى التقلٌدى.
ٌعتبر الحق فً التنقل سواء داخل حدود الدولة او عبر حدودها واحدا من حقوق االساسٌه لكل انسان حٌث ٌمثل جزءا مهما
من الحرٌة الشخصٌة التً تتكامل بها الشخصٌه االنسانٌة  .وقد ارسً االسبلم دعابم الحرٌة الشخصٌه بان كفل لكل انسان
رجبل كان او امراة حرٌته فً التنقل من مكان الً مكان كما شاء .
ضرورة اصدار تشرٌع لتنظٌم المنع من السفر وذلك اتساقا مع ما نصت عله المادة( )41من الدسور وٌقترح ان تتضمن-
 .احام التشرٌع المشار الٌه بٌان االمور
 .باضافة الى ذلك طرق التظلم من القرارات الصادرة بالمنع من السفر امام الجهة القضابٌة المختصة التى ٌحددها القانون-
زٌادة وعى االفراد بالحقوق والحرٌات المقررة لهم وفقا للمعٌٌر الدولٌة وذلك من خبلل االهتمام بتدرٌس مادة حقوق االنسان-
 .فى المدارس والجامعات خاصة كلٌات الحقوق ونشر ثقافة حقوق االنسان فى المجتمع بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى
عدم استخدام مفهوم حقوق االنسان لتحقٌق اؼراض سٌاسٌة بل على العكس ٌجب ان ٌكون واضحا ان الهدؾ الربٌسى-
لمإسسات الدولة هو رعاٌة مصالح االفراد واحترام حقوقهم وحرٌاتهم وتمكٌنهم من ممارستها على ضوء المعاٌٌر المستقرة
 .فى القانون الدولى

عبلء محمد مبارك محمد،

محمد ،عبلء محمد مبارك .

القٌادة التربوٌة بالتعلٌم الثانوى الصناعى فى ضوء االتجاهات
المعاصرة :

منصور ,سلمان حسن منصور مشكبلت المسبولٌة المدنٌة الناجمة عن اجراء عملٌات االستنساخ
على البشر :
.

3479 10664507

3480 10664743

أبو الحسن ،أحمد عبد السبلم
عطٌتو.

الفكر الحركى لآلطفال من سن  8-7سنوات /

3481 10664831

 2007 .القاهرة  :تامر محمد سعفان ,

سعفان ,تامر محمد .

المفاوضة الجماعٌة كآلٌة نقابة لحل النزعات الجماعٌة بٌن
المضمون والحجٌة :

3482 10664838

 2003 .القاهرة  :كمال محمد على الصؽٌر ،

الصؽٌر ،كمال محمد على .

الحرٌة الشخصٌة للمتهم فى إطار نظام الشرعٌة اإلجرابٌة :

3483 10666083

 2009 .القاهره  :فالح عبدهللا على العزب ،

العزب ،فالح عبد هللا علً .

الرقابة البرلمانٌة وحدودها فً الدستور الكوٌتً :

3484 10668623

 2006 .أسٌوط:

أحمد عبد السبلم عطٌتو أبو الحسن،

التاكٌد على اهمٌة انضمام مصر الى البروتوكول االختٌارى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة-
والخاص بقبول شكاوى االفراد عن انتهاك الدولة الى من حقوقهم او حرٌاتهم التى كفلها العهد وٌمثل ذلك وسٌلة او ضمانة
 .اضافٌة لبلفراد تحمٌهم من تعسؾ سلطات الدولة او محاولتها النٌل من حقوقهم او حرٌاتهم او تقٌٌد ممارستهم لها
تفعٌل دور المجلس القومى لحقوق االنسان فلى نشر ثقافة حقوق االنسان المصرى من ناحٌة وفى تلقى شاوى االفراد بشان-
انتهاك حقهم فى حرٌة التنقل ومؽادرة اقلٌم الدولة والعمل على فحصها واٌجاد الحلول المناسبة لها مع االجهزة المعنٌة فى
 .الدولة من ناحٌة اخرى ]د.ت[

القاهرة  :خالد عطٌة محمود ،

عطٌة ،خالد محمود حمدى عبد
العزٌز .

حق الفرد فى التنقل عبر الدول وحماٌته دولٌا /

3485 10668626

دراسة الدلٌل المادى واثره فى االثبات الجنابى تتدرج ضمن دراسة االجراءت المبلزمة للدعوى الجرمٌة الثبات اركانها
فٌتٌقن من توافر السلوك االجرامى واستخبلص النتٌجة الجرمٌة المترتبة على السلوك كما ٌبحث عن الصلة التى تربط
السلوك بالنتجٌة  .ان الدلٌل المادى كواحد من االدلة التى تخضع لنظرٌة االثبات ٌعتبر نوعا من االدلة الجنابٌة باعتبارها
االاالصل التى تكشؾ عن وقوع الجرٌمة بالوسابل التقنٌة المستحدثة من خبلل اثبات توافر اركان الواقعة الجرمٌة كما ٌكشؾ
عن مدى ارتباط المتهم والجرٌمة ومسبولٌته عنها وذلك الرتباطه الشدٌد بشخصٌة االنسان وبمسر حال جرٌمة وهو كدلٌل
مادىعلمى ٌخضع لوسابل تقنٌة دقٌقة ٌنظمها التطور العلمى فى مجال البحث العلمى والتنقٌب عن الجرٌمة ومن هنا جاء
االهتمام بهذا النوع من االدلة وانزالة المنزله التى ٌستحقها فى العملٌة االثباتٌة وتبرز اهمٌة الدلٌل المادى فى التعرؾ على
الدور الذى ٌقوم به فى اثبات الجرٌمة ومدى االخذ به لدى جهات التحقٌق والقضاء كما ان االضافة العلمٌة التى ٌؤمل الباحث
والمختصٌن من خبلل الدراسة لٌساهم بشكل ٌتناسب مع اهمٌة الدور الذى ٌلعبه الدلٌل المادى .
ومن أهم النتابج التى وصلت لها الدراسة -:
لم تتخلؾ التشرٌعات عن قبول الدلٌل المادى فى االثبات الجنابى بل قد سارع الكثٌر منها الى الموافقة على اعتماده كدلٌل1-
من ادلة االثبات لبلدانة اوالبراءة المادة()161من قانون اصول المحاكمات الجزابٌة االردنى وقد وقع التردد لدى بعض
الجهات القضابٌة وبعض شراح القانون فى كفاٌته الثبات االدانة استقبلل ام ال بد من ضرورة ضمه الى ؼٌره للحكم باالدانة
 .وفى نظرى ان االمر ٌرجع فى ذلك للقناعة الوجدانٌة لقاضى الموضوع فان حصلت القناعة بالدلٌل المادى وحده فبها
ان التطور التقنى والعلمى الٌمكننا إدارك حدوده فهو كل ٌوم ٌاتى علٌنا بجدٌد فى مجال االثبات الجنابى خاصة فى2-
مواجهة جرابم العصر وٌرى ان فاعلٌة الدلٌل المادى سٌزداد االعتماد علٌه فى المستقبل وتترسخ اهمٌته بازدٌاد التطور
 .العلمى والتقنى المستمر
ٌجب اٌضا وجوب تسلٌط الضوء على الدلٌل المادى المعاصر باجراء المزٌد من البحوث والدراسات بالنظر لحداثة هذا3-
 .الدلٌل وحاجة العدالة الجنابٌة الى توضٌح بعض وماتثٌره من اشكالٌات عملٌة
الدلٌل المادى هو دلٌل علمى ٌقوم على اسس علمٌة دقٌقة الٌمكن نقضها االبوسابل علمٌة الٌزال ٌخضع لمبدأ االقتناع4-
الذاتى للقاضى فٌسبعد من االدلة اذا لم تقتنع به محكمة الموضوع وتاتى الوصٌة بان ٌكون هناك تعزٌز لدور الدلٌل المادى
عٌن
 .فى االثبات خصوصا لننا نسٌر نحو تقدم علمى سرٌع  2009 .شمس :
تتناول هذه الدراسه أثر الشروط التقٌٌدٌه فى عقود نقل التكنولوجٌا على الدول النامٌه وقد قام الباحث بتعرٌؾ عقود نقل
التكنولوجٌا وبٌن الباحث ماهٌه الشروط التقٌٌدٌه ومضمونها ومعٌار تقرٌر وجودها وصور الشروط التقٌٌدٌه فى القانون
التجارى المصرى ومبلحظتنا على موقؾ المشرع وٌبٌن الباحث اٌضا اثر الشروط التقٌٌدٌه على الدول النامٌه ومشروعاتها
ثم عرض الباحث موقؾ بعض التشرٌعات الوطنٌه من الدول النامٌه للحد مناثر الشروط التقٌٌدٌه والجهود الدولٌه التى بذلت
فى هذا الشؤن.
تحرص المشروعات الموارد للتكنولوجٌة والتابعة للدول االمتقدمة ؼالبا على ادراج بعض الشروط فى عقود اتفاقٌة نقل
التكنولوجٌا وضمان سٌطرتها على المعرفة الفنٌة وال تخلو العقود واتفاقٌات نقل التكنولوجٌا من تلك الشروط التقٌٌدٌة والتى
تختلؾ صورها من عقد الخرى حسب نوع التكنولوجٌا وضمان تبعٌة للموارد وبما ٌفرعػ عملٌة نقل التكنولوجٌا وضمان
تبعٌة للموارد وبما ٌفرغ عملٌة نقل التكنولوجٌة من مضمونها وتحقٌق الموارد لهذه االهداؾ ٌإدى الى الى تحقٌق الهدؾ
االسمى وهو احتكار االسواق العالمٌة لنقل التكنولوجٌا وادى شعور الدول النامٌة بخطورة السلبٌة للشروط التقٌٌدٌة فى عقود
واتفاقات نقل التكنولوجٌا على مصالحها فبدأت تتدخل بفاعلٌة فى مجال نقل التكنولوجٌة وذلك بوضع التشرٌعات وطنٌة
لمواجهة ممارسة الضؽوط التى تفرط علٌها والحد من الشروط التقٌٌدٌة فى عقود النقل التكنولوجٌا .
ٌمثل الؽرض االساسى الذى تهدؾ الٌه اتفاقٌه االمم المتحده بشؤن عقود البٌع الدولى للبضابع الى تحقٌقه هو منح العاملٌن فى
مجال التجاره الدولٌه اطارا قانونٌا موحدا للعقد االكثر استخداما فى مجال المعامبلت الدولٌه اال وهو عقد البٌع وٌلتزم البابع
وفقا التفاقٌه فٌٌنا بتسلٌم البضاعه ومستنداتهاومطابفتها مادٌه لما تم االتفاق علٌه فى العقد من حٌث كمٌتها ونوعٌتها
واوصافها وتؽلٌفها او تعببتها وقانونٌا بضمان خلو البضاعه من اى حق او ادعاء ٌدعٌه الؽٌر على البضاعه سواء بوجود
حق عٌنى او حق من حقوق الملكٌه الصناعٌه او الذهنٌه ولقد رتبت هذه االتفاقٌه على اخبلل البابع جزاءات .وٌلتزم البابع
وفقا الحكام اتفاقٌة بتسلٌم البضاعة ومستنداتها ومطابقتها مادٌا لما تم االتفاق علٌه فى العقد من حٌث كمٌتها ونوعٌتها
واوصافها وتؽلٌفها او تعببتها وقانونٌا بضمان خلو البضاعة من اى حق او ادعاء ٌدعٌه الؽٌر البضاعة سواء بوجود حق
عٌنى او حق من حقوق الملكٌة الصناعٌة او الذهنٌة .ولقد رتبت االتفاقٌة على اخبلل البابع بتنفٌذ اى التزام من التزاماته
جزاءات ولقد مٌزت بٌن نوعٌن من الجزاءات  ،جزاءات مرتبطة بتحقق مخالفة جوهرٌة وجزاءات مرتبطة بتحقٌق مخالفة
ؼٌر جوهرٌة  .وقد اوضحنا ان ٌوجد قٌود ترد على حق المشترى فى تطبٌق تلك الجزاءات وذلك فى محال قٌامه بمنح البابع
مهلة اضافٌة وحالة قٌام البابع باستعمال حقه المقرر له بموجب  48من االتفاقٌة الصبلح الخلل والٌستثنى من منع المشترى
من تطبٌق الجزاءات فى هاتٌن الحالتٌن سوى حقه فى المطالبة بالتعوٌض .
انا االقتصاد االسبلمى بلػ درجة عالٌة من التطور وعرؾ كثٌر من الظواهر االقتصادٌة التى تمر بنا الٌوم وتعامل معها
واستطاع ان ٌبنى اقتصادٌا قوٌا ٌمحو من المجتمع الفقر عن كل فرد وهو الهدؾ الذى تجرى وراءه النظم االقتصادٌة
المعاصرة دون طابل ان االقتصادٌة المعاصرة دون طابل  .واهم نتابج الرسالة هى ان االقتصاد االسبلمى بلؽدرجة عالٌة من
التطور وعرؾ كثٌر من الظواهر االقتصادٌة التى تمر بنا الٌوم وتعامل معها واستطاع ان ٌبنى اقتصادٌا قوٌا ٌمحو من
المجتمع الفقر من كل فرد وهو الهدؾ الذى تجرى وراءه النظم االقتصادى المعاصرة دون طابل ان االقتصاد االسبلمى
عرؾ اهمٌة النقود واظهر انها لٌست محاٌدة بل ان لها تؤثٌر على الكساد والرواج فانها تعدة قوام االقتصاد وعماده وبدونها
تضمحل الدولة وتنهار ان السٌاسة النقدٌة االسبلمٌة بؤدواتها المختلفة حققت مالم تحققه السٌاسة النقدٌة فى اكثر الدول تقدما
فى العصر الحدٌث وساعد على ذلك وجود الزكاة باعتبارها اداة تخاطب الطلب الكلى بشقٌة االستثمارى واالستهبلكى
والمفاوضة بٌنهما تخضع لظروؾ المجتمع واالسبلم ال ٌقؾ ضد اى اداة من ادوات السٌاسة النقدٌة تستهدؾ تحقٌق الخٌر
للمسلمٌن والبد من القٌام بكثٌر من الدراسات فى االقتصاد االسبلمى للكشؾ الدراسة على الكاة والربا قصور فى ادراك
الفكر االقتصادى االسبلمى وتطوره وللمسلمٌن االوابل اجتهادات لمواجهة كافة الظواهر االقتصادٌة فاءذا اردنا االجتهاد ان
نبدأ من حٌث انتهى االوابل.
تتناول الدراسة الماثلة النظام القانونً للجرؾ القاري فً عرض استؽرق قسمٌن ربٌسٌن سبقهما فصل تمهٌدي تناول التطور
التارٌخً لفكرة الجرؾ الفاري وموقؾ الفقه والمجتمع الدولً منها اما القسم االول من الرساله فتناول القواعد القانونٌة
المنظمه للجرؾ القاري .

عمر عبدالمجٌد عبدالحمٌد مصبح ,

 2008 .القاهره  :ابراهٌم حمد عبد الرحمن الحمٌد ،

 2005 .القاهره  :نبٌل احمد محمد فقٌه ،

 2000 .اسٌوط :

محمد ربٌع ثابت محمد ,

مصبح ,عمر عبدالمجٌد
عبدالحمٌد .

الحمٌد ،ابراهٌم حمد عبد
الرحمن .

الدلٌل المادى واثره فى االثبات الجنابى /

الشروط التقٌٌدٌه فى عقود نقل التكنولوجٌا وأثرها على الدول
النامٌه /

3486 10668627

3487 10668639

فقٌه ،نبٌل احمد محمد .

االثار القانونٌه لعقد البٌع الدولى للبضابع بالنسبه للبابع وفقا التفاقٌه
فٌٌنا سنه/ 1980

3488 10668642

محمد ,محمد ربٌع ثابت .

السٌاسة النقدٌة فى النظم االقتصادٌة الوضعٌة مقارنة بالنظام
االقتصادى االسبلمى

3489 10668671

اما القسم الثانً فتناول الجرؾ القاري فً منطقة الخلٌج العربً وخصص الباب االول لدراسة تعٌٌن الجرؾ القاري لدولة
الخلٌج العربً واثر االتفاقٌات الثنابٌة علٌه وعبلوة على ذلك فقد تم النزاع االماراتى االٌرانى حول الجزر الثبلثة طنب
الكبرى وطنب الضؽرى وابوموسى من حٌث اهمٌتها واسبابى الخبلؾ علٌها وابرزت الدراسة الحجج المقدمة من الدول
المتنازعة علٌها ثم انتقلنا بعد ذلك الى منازعات الحدود البحرٌة بٌن الكوٌت والدول المجاورة وتم بحث الوضع الشابك بٌن
الكوٌت والدول المجاورة التى تتداخل معها فى الحدود البحرٌة كما تناولت الدراسة منازعات الحدود حٌث اصدر مجلس
االمن عدة قرارات هامة فى شان وقؾ اطبلق النار وتسوٌة الحالة بٌن الكوٌت والعراق دون قٌد او شرط حٌث شكل مجلس
االمن لجنة مختصة بترسٌم الحدود بٌن الكوٌت والعراق .وقد انتهت الدراسة بتحلٌل منازعات الحدود على الجرؾ القارى
بٌن الكوٌت واٌران حٌث تم استعراض اسباب الخبلؾ الكوٌتى االٌرانى بشان تحدٌد الجرؾ القارى وكذلك الجوانب القانونٌة
التى ٌثٌرها الخبلؾ وخلصت الى اقتراح بعض الحلول للنزاع والمتمثلة فى ان المعٌار الواجب التطبٌق لكى ٌتحقق الحل
العادل والمنصؾ فى الحالة بٌن الكوٌت واٌران .

المري ،راشد فهد محمد .

النظام القانونً للجرؾ القاري :

3490 10668795

المتامل فً حقوق االنسان وحرٌاته ٌلحظ انها عدٌده ومتنوعه واحد اهم تلك الحرٌات وهً حرٌة التنقل والهمٌة تلك الحرٌة
احتضنتها نصوص المواثٌق الدولٌه واالقلٌمٌة والوطنٌة ورؼم ان الشرٌعة االسبلمٌة والنظم والوضعٌة المعاصره قد اقرت
بممارسة تلك الحرٌةاال ان ممارستها ٌحتاج الً تنظٌم والتامٌن فبتنظٌم تلك الحرٌة ٌتحقق الهدؾ من ممارستها .واهم
تتوصٌات الرسالة  :1نوصى بانشاء محكمة عربٌة لحقوق االنسان على ؼرار المحكمة االوربٌة لحقوق االنسان
نوصى بابرام اتفاقٌة عربٌة على ؼرار اتفاقٌة االوربٌة بٌن الدول العربٌة خاصة وان االتجاه العالمى ٌسٌر نحو تكتبلت 2:
 .االقلٌمٌة التى تقتضى ازالة القٌود المفروضة على حق التنقل بٌن حدود الدول الراؼبة فى الدخول فى تلك التكتبلت
 .نوصى باستحداث نص جدٌد ٌنظم عمل مكاتب الهجرة الدابمة حٌث انها تمارس نشاطها فى ظل الؽٌاب 3:
نوصى بسرعة صدور القرارت وزارى بانشاء ادارة لمكافحة الهجرة ؼٌر المشروعة تتبع مصلحة الجواات والهجرة 4:
 .والجنسٌة
نوصى بتشدٌد العقوبة المفروض على من ٌجتاز الحدود الببلد من ؼٌر المنافذ المشروع فى اطار مكافحة الهجرة ؼٌر 5:
.المشروعة
نوصى باستحداث نص جدٌد ٌضاؾ الى القانون  97لسنة ٌ 1959جرم لى كل دولة من الدول ٌسهل للؽٌر الخروج من 6:
 .ؼٌر النافذ المشروعة مع مصاردت االدوات المستخدممة فى عملٌة النقل المهاجرٌن ؼٌر الشرعٌٌن
اكادمٌة مبارك لبلمن كلٌة الدراسات العلٌا
 2005القاهره
الشركه عقد ٌنم ابرامه بتوافق االٌجاب والقبول بٌن أطرافه واذا كانت الشركه عقدا فى كافه التشرٌعات االان العقد ٌفترق
وٌتمٌز فى كل العقود االخرى ومن اهم الوجوه التى ٌفترق فٌها عقد الشركه عن باقى العقود انه ٌولد شخصا له كٌان قانونى
وٌتمتع بشخصٌه معنوٌه وذمه مالٌه مستقله هى الشركه كما انه ٌقوم على توافق مصالح أطرافه ولٌس تعارضها كما ان أهم
ماٌمٌز الشركه كعقد عن ؼٌره من العقود االخرى ان ماٌرتبه من أثار وما ٌمسه من مصالح الٌكون قاصرا على أطرافه فقط
فبعد تكوٌن الشركه تنشؤ مصالح الؽٌر الذٌن ٌتعاملون معها ومصلحه العاملٌن فٌها ومصلحه الشركه ذاتها استقبلال عن
مصلحه المساهمٌن والشركاء  brإال ان الشركه قد تتؽرض لصعوبات تإثر على مسبولٌتها إما بسبب احتدام الخبلؾ بٌن
االجهزه القابمه على االداره او ؼٌاب الجهازالمنوط به حل الصعوبه الناشبه او نسبه مخالفات جسٌمه لمجلس االداره ففى
 2009 .القاهرة  :حسام رضا السٌد عبد الحمٌد،
هذه الحاالت فبل مناص من اللجوء الى جهه اخرى .
ان انتشار التحكٌم وقبولة بواسطة مختلؾ الدول لم ٌكن امرا سهبل سواء بالنسبه للدول النامٌه او المتقدمه  .ان انتشار اللجوء
الً التحكٌم فً مجال المنازعات التجاره الدولٌة ادي الً ؼٌاب حقٌقتة وطبٌعته عن انظار الدارسٌن فً هذا المجال سواء فى
العبلقات بٌن االشخاص فى القانون الخاص او فى العقود التى تكون الدولة فٌها .وسواء اعتبرنا ان التحكٌم قد اصبح الوسٌلة
العادٌة لتسوٌة منازعات التجارة الدولٌة او انه كما تقول محكمة النقض المصرٌة طرٌق استثنابى لتسوٌة المنازعات فان
اتفاق االطراؾ على اللجوء الٌه ٌظل الركٌزة االساسٌة التى ٌقوم علٌها نظام التحكٌم وعلى هذا ٌظل معٌار الرضاء واعتبار
االشخاص المعٌنة اطراؾ فى العقد المتضمن الشرط اساس امتداده داخل مجموعة الشركات والتجمعات العقدٌة وٌظل قبول
انتقال شرط التحكٌم مع الحق المحال به هو اساس هذا االنتقال فى حاالت حوالة الحق والدٌن وحوالة العقود كما ٌتطلب
لجوء الدولة الى التحكٌم وخاصة فى منازعات االستثمار التاكد من رضابها بذلك وعلى هذا فان وعلى هذا فان الوسابل
الجدٌدة التى اخذ بها قضاء التحكٌم الدولى الستخبلص رضاء الدولة التعبر فى كل االحوال عن رضابها كما تتسبب فى
العدٌد من المشكبلت االمر الذى ٌفرض على الدول اعادة النظر فى صٌاؼة القوانٌن واالتفاقٌات الدولٌة التى ٌستخلص منها
القاهره  :دالٌا عبدالمعطى حسٌن على ،
] د .ت[
رضاءها باللجوء الى التحكٌم .

عبد الحمٌد ،حسام رضا السٌد .اإلداره المإقته للشركات

3492 10668822

علً ،دالٌا عبد المعطً حسٌن  .التراضً كؤساس التفاق التحكٌم /

3493 10668834

تبٌن انا اساس االخبلقى للسلطة فى الشرٌعة االسبلمٌة ٌختلؾ اختبلؾ واضحا عنه فى القانون الرومانى والفرعونى حٌث ان
الؽاٌة للشرٌعة االسبلمٌة ؼاٌة مثالٌة مما ادى الى عدم الفصل بٌن القواعد االخبلقٌة والدٌنٌة اما القانون الرومانى ٌتوخى
ؼاٌة نفعٌة بٌن الدٌن والقانون واالخبلق وتتناول اٌضا مفهوم السلطة فى النظام الوضعى واالنتماء الى مجتمع كبر هذا او
صؽر انما ٌعنى فى حقٌقة االمر الخضوع لسلطته اى لتلك السلطة التى ترسم العضابه اطار محددا لسوكهم ونشاطهم ٌخدم
االهداؾ االجتماعٌة المقررة فٌلتزم االفراد الحفاظ على هذا االطار بؽٌة الحفاظ على الرابطة االجتماعٌة ودرءا لتفككها
وانحبللها فسلطة الدولة اذن تتمٌز بقدرتها الفعالة على حفظ كٌان المجتمع وسبلمته ومع ذلك فقد تكون سلطة قاهرة فى ٌد
من ٌمارسها وهو االنسان الحاكم باالضافة الى ذلك توضٌح مفهوم السلطة واساسها ان عنصر القوة فى هذه الحالة التقتصر
على القوة اى القابمة على الخوؾ واالرهاب والتهدٌد وانما تتعداها لتشمل كل قوة ٌمكن ان تحقق التفاؾ المحكومٌن حول
السلطة فقد ٌتمثل فى قوة العقٌدة الدٌنٌة التى تكون السلطة تجسٌدا لها كما قد تتمثل فى قوة تاثٌر الوسابل الدعابٌة التى
تحوزها الحومات فى الوقت الحاضر وباختصار شدٌد ٌمكن القول ان القوة كاحد عناصر السلطة انما تعتمد لٌس فقط على
القوة المادٌة وانما ٌضا على عوامل نفسٌة واجتماعٌة وتارٌخٌة .

محمد ،نجاح عبدالمقصود
عبدالعظٌم .

 2008 .القاهرة  :نجاح عبدالمقصود عبدالعظٌم محمد ,

محمود،طارق حسٌن

دور الشرطه فى حماٌه حق التنقل مع التطبٌق علً المنع من السفر

االساس االخبلقى للسلطة بٌن الدٌن والقانون /

3491 10668816

3494 10670375

انا مفهوم اصطبلح التجارة االلكترونٌة ٌدور حول ثبلثة محاور هى الوسٌلة والنشاط واالطراؾ وهو عبارة عن جزبٌن هما
التجارة وااللكترونٌة وٌتمٌز بالعدٌد من المزاٌا من اهمها عدم وجود دعابم ورقٌةللمنافسة وزٌادة االنتاج مع انخفاض تكلفة
الوسٌلة  .وٌطلق اصطبلح القانون الدولى الخاص على مجموعة القواعد القانونٌة التى تنظم العبلقات ذات الطابع الدولى
وهذا االصطلح لم تهمله الشرٌعة االسبلمٌة فهى لم تتوازن عن تحدٌد اى شكل من اشكال المعامبلت التى ٌمكن ان تنشؤ فى
اى مجتمع من المجتمعات ووضعت حلوال للعدٌد من المسابل التى تندرج ضمن نطاق هذا القانون منها على سبٌل المثال مبدأ
المساوة بٌن بنى االنسان  .ورؼم ان هذا القانون ماهو اال مجموعة من قواعد لحل النزاعات التى قد تنشؤ فى العبلقات
القانونٌة من خبلل المعامبلت العابرة للحدود اال ان هذاه القواعد فى االساس دولٌة التطبٌق محلٌة االصدار ال نها منبثقة من
االنظمة القواعد فى االساس دولٌة التطبٌق محلٌة االصدار النها منبثقة عن انظمة القانون الدولى الخاص لكل دولة وقد تقوم
من خبللها محاكم كل دولة وفقا لقانون الوطنى بتطبٌق قانون اجنبى عند بحث ما اذا كان المورد قد قام بتنفٌذ لقانونها الوطنى
بتطبٌق قانون اجنبى عند بحث ما اذا كانت الموارد قد قام بتنفٌذ االلتزام او لم ٌقم بالتنفٌذ بصورة جوهرٌة وال شك ان امتناع
احد الطرفٌن عن تنفٌذ التزاماته عادة ما ٌدفع الطرؾ المتضرر للقضاء لتعوٌضه عما احٌق به من ضرر .
واهم التوصٌات -:
عند وضع تعرٌؾ الصطبلح التجارة االلكترونٌة ٌكون من الضرورى التوسع فى تحدٌد مفهوم كل من الوسٌلة والنشاط1-
واالطراؾ بحٌث ٌشمل كافة االنشطة التجارٌة للمنتجات والخدمات التى تتم باستخدام تكنولوجٌا المعلومات وعبر شبكة
 .اتصال دولٌة وباستخدام التبادل االلكترونى للبٌانات لتنفٌذ العملٌات التجارٌة
ٌتعٌن مراعاة ان العبلقة بٌن الحكومة والمواطنٌن فى التعامل االلكترونى التندرج ضمن مفهوم الربحٌة مناط العمل2-
 .التجارى
نهٌب بكل من المشرعٌن المصرى والسعودى ان ٌبادر الى اصدار تشرٌعات تنظم التجارة االلكترونٌة والتحكٌم3-
 .االلكترونى وانشاء محاكم حكومٌة افتراضٌة
عٌن
 2007 .شمس :

ابراهٌم احمد ابراهٌم ,

زمزمى ,ابراهٌم احمد سعٌد .

القانون الواجب التطبٌق فى منازعات عقود التجارة االلكترونٌة :

3495 10670424

ٌنادى الباحث بسرعة العمل على اعداد اتفاقٌة عربٌة موحدة ٌعمل بها كتشرٌع داخل الدول العربٌة بدال من النصوص4-
الحمابٌة الحالٌة شرٌطة ان تكون مستقاة من احكام الشرٌعة االسبلمٌة الؽراء التى بٌنت بجبلء كٌؾ ٌحصل الضعٌؾ على
عٌن
 .حقه  2007 .شمس :
الثؤر فى اللؽة الدمى نفسه او المطالبة بالدم اذا اصابه الطالب شفٌت وهدأ باله فهو بهذا المعنى قتل قاتل والثار فى اصطبلح
القانونٌن فعل القتل بدافع االنتقام ٌقوم به فرد او اكثر من اقرباء المجنى علٌه ضد الجانى نفسه او احد اقربابه وعند علماء
االجتماع هو نظام اجتماعى ٌقوم على مبدأ رد العدوان بالعدوان وذلك اؼفاال للقانون السابد الذى تطبقه السلطة المختصة فى
الدولة ومنى القصاص فى الؽة العربٌة ان ٌفعل بالجانى مثل فعله من قتل او قطع او ضرب اوجرح فهو ٌعنى المساواة
والمماثلة اما القصاص فى الشرع معناه المساوة والمماثلة بٌن الجرٌمة والعقوبة وهو مشروع بالكتاب والسنة واالجماع
واثؤر وان كان ٌتفق مع القصاص فى ان كبل منهما ٌهدؾ الى قتل القاتل فهو لٌإمن معه التعدى والزٌادة .
ٌبدو من االهمٌة بمكان التحرٌر المرفق العام من القٌود التى تفرضها النظرٌةى التقلٌدٌة للمرافق العامة وذلك باالعتراؾ بهذا
الوصؾ الى نشاط ٌبتؽى النفع العام بقطع النظر عن القابم علٌه او المالك المواله وهذا ماٌدعو الى تقبل
تتناول الرسالة  :قواعد القانون الدولى العام وتطورها بشكل كبٌر وسرٌع بعد ظهور المنظمات الدولٌة خاصة منظمة االمم
المتحدة عام 1945فقد أدى ظهور تلك المنظمة إلى تؽٌر الكثٌر من قواعد القانون الدولى العام خاصة بما ٌتصل بتسوٌة
المنازعات الدولٌة التى تثور بٌن الدول المتنازعةعلى الحدود المشتركة فٌما بٌنهم لذا فإن هذه الدراسة نتعرض لقضٌة الحدود
بٌن االدرن واسرابٌل .
ومن اهم النتابج -:
بالنسبة لمفاوضات ابرام المعاهدة -:
عقدت هذه المعاهدة فى اطار المفاوضات المباشرة والثنابٌة بٌن االردن واسرابٌل كما انها جمعت بٌن الدبلوماسٌة العلنٌة
والسرٌة .
ثانٌا -:بالنسبة لشروط صحة المعاهدة فمن حٌث شرط االهلٌة وجدنا ان الطرفٌن لها االهلٌة القانونٌة فى ابرام المعاهدات
الدولٌةولكن التوافر االهلٌة القانونٌة الكاملة السرابٌل فى المعاهدات ترسٌم الحدود مع االردن كما ان المعاهدة لم تخل من
عٌب االكراه لوقوع االردن تحت وطاة االحتبلل االسرابٌلى اضافة الى مراعاة المعاهدة التى حققت السٌادة القانونٌة الكاملة
وبالنسبة لبلعتراؾ الصادر من كل طرؾ للطرؾ االخر تضمنت المعاهدة اعتراؾ كل طرؾ للطرؾ االخر وباستقبلله
السٌاسى وسبلمة اراضٌة .
من اهم التوصٌات -:
ٌجب ان ٌقوم االردن بتصحٌح الوضع الوارد بهذه المعاهدة بخصوص منطقتتٌن الباقورة والؽمر واستعادة ابار المٌاه الجوفٌة
فى وادى عربة باتباع الطرق الواردة فى اتفاقٌة فٌنا لقانون المعاهدات وبحلها بالطرق السلمٌة ومنها عقد اتفاق جدٌد لتعدٌل
هذا الوضع .

 2007 .اسٌوط :

محمد عماد احمد عبدالجواد ,

عبدالجواد ,محمد عماد احمد  .الثارعند العرب مقارنا بالقصاص فى الشرٌعة االسبلمٌة :

3496 10673755

عٌن
 2009 .شمس :

محمود احمد سلٌمان البراشدى ,

البرشداى ,محمود احمد
سلٌمان .

النظام القانونى الموال المرفق العام فى ظل سٌاسة الخصخصة :

3497 10673809

لطفى نبٌه عبدالعظٌم محمد ،

محمد ،لطفى نبٌه عبدالعظٌم .

معاهدة السبلم األردنٌة االسرابٌلٌة فى ضوء أحكام القانون الدولى
العام /

3498 10682688

محمود أحمد ٌوسؾ أبراهٌم،

إبراهٌم ،محمود أحمد ٌوسؾ.

فٌصل فتحى محمد حسن،

حسن ،فٌصل فتحى محمد.

بنى
 2007 .سوٌؾ :
جامعة
جنوب
 2009 .الوادى:
2009

دراسة ماهٌة التجدٌد فى الشعر اإلٌرانى من واقع النظرٌة الشكلٌة ‖الفرمالٌست‖ والتى تبنتها المدرسة الشكلٌة الروسٌة من
حٌث اإلنحراؾ واإللتزام باألصول العامة والعرؾ الشعرى لدى النقاد والقاء الضوء على مبلمح اآلدب الطاجٌكى المعاصر
(الشعر)ومراحل تطورة والقاء الضوء على قضٌة التؤثٌر فى الشعر اإلٌرانى الحدٌث والقضاٌا الموضوعٌة والشكلٌة للشعر
الطاجٌكى المعاصر وعناصر اإلبداع ومحاوالت التجدٌد فى هذا الشعر.

تتناول هذه الدراسة موضوع دراسة مقارنة لآلثار الباقٌة فى مراكز مقاطعات شرق الدلتا فى العصر المتؤخر حٌث بدأت
الدراسة بمقدمة ضمت أهمٌة الموضوع ومبررات اختٌاره والدراسات السابقة ثم تناولت الدراسة مقدمة تارٌخٌة من خبلل
معابد شرق الدلتا مثل معابد تانٌس ثم معابد امت ,معابد مندٌس ,ناووس ,ومعابد تل بسطة ,معبد اترٌب ,وتل الٌهودٌةbr .
ثم تناولت الدراسة مقابر شرق الدلتا من خبلل مقابر تانٌس مثل مقابر الملوك ومقابر األفراد ثم مقابر مدٌنة امت (تل نبٌشة)
ثم مقارنة بٌن مقابر مراكز مقاطعات شرق الدلتا ثم تناولت الدراسة التوابٌت مثل توابٌت تانٌس للملوك ولؤلفراد وألفراد
األسرة الثانٌة والعشرٌن ثم توابٌت امت ثم توابٌت أترٌب ثم مقارنة بٌن توابٌت مراكز مقاطعات شرق الدلتا br .كما تناولت
الدراسة اللوحات من خبلل اللوحات النذرٌة ثم اللوحات التذكارٌة ثم اللوحات الجنابزٌة وموابد القرابٌن ومقارنة بٌن لوحات
مراكز مقاطعات شرق الدلتا br .ثم تناولت التماثٌل فى كل من تانٌس ,ومندٌس ,وتل المقدام ,وتل بسطة ,اترٌب ,بٌتوم(تل
المسخوطة) ثم مقارنة بٌن تماثٌل مراكز مقاطعات شرق الدلتا br .كما تناولت الفنون الصؽرى من خبلل لفابؾ المومٌات,
وحلى الرقبة والصدر ,والقبلبد والعقود ,والصدرٌات ,والسبلسل ,والعبلقات ,واألساور ,وتلبٌسات األصابع  -الخواتم -
الصنادل ,الجعارٌن  -أشكال القلب ,والتمابم ,التماثٌل الصؽٌرة الجنابزٌة (الشواٌتى) ,ثم األوانى الكانوبً ثم األوانى ثم
األسلحة والصولنجات ثم خاتمة ضمت أهم النتابج التى تم التوصل إلٌها خبلل تلك الدراسة.
تتناول الرسالة مفهومالنص عند ابى العبلء بٌن النظرٌة والتطبٌق ؛وسمات نقد ابى العبلء ؛مفهوم الشعر بٌن النظرٌة
والتطبٌق.
تتناول الدراسة تارٌخ مصر االقتصادى فى الفترة من  1850حتى  1914لم ٌبحث بشكل شمولى فى دابرة االستثمارات
االجنبٌة خاصة ،وان دراسة التارٌخ االقتصادى فى واقعها تعكس الواؼقع السٌاسى وتحركاته.
التنشبة االجتماعٌة هى العملٌة التى تتشكل خبللها معاٌر الفرد ومهاراته ودوافعه واتجاهاته وسلوكه لكى تتوافق وتتفق مع
تلك التى ٌعتبرها المجتمع مرؼوبة.
اللهجات العربٌة الحدٌثة امتدت فى اكثر ظواهرها اللؽوٌة للهجات العربٌة القدٌمةواحداث فٌها من تطور سواء من حٌث
االصوات او البنٌة او التراكٌب.

قنا :

2009 .

حمدى عبد الراضى على محمد،

1979 .
1980 .

سعٌد السٌد محمد الباجورى،
أحمد ٌوسؾ محمد خلٌفة؛

1980 .
تشتمل الدراسة لمجموعة من المنشات االثرٌة المختلفة التى تمد تخالؾ التقسٌم المتبع فى الدراسات االثرٌة من منشات دٌنٌة
ومٌدانٌة.
تتمثل أهمٌة هذا البحث فى أنه ٌعالج فترة زمنٌة من أهم فترات التكالب االستعمارى على افرٌقٌا بوجه عام وعلى وسط القارة
فى الفترة .1899-1881
الصناعة فى المجتمع الحدٌث هى محور نشاطه وهى لذلك تتطلب طاقات بشرٌة تتمثل فى االدارٌٌن المشرفٌن والمدٌرٌن
والفنٌٌن والمهندسٌن والعمال من ناحٌة االنتاج.
تتناول الرسالة مفهومالنص عند ابى العبلء بٌن النظرٌة والتطبٌق ؛وسمات نقد ابى العبلء ؛مفهوم الشعر بٌن النظرٌة
والتطبٌق

ابراهٌم احمد ابراهٌم ,

زمزمى ,ابراهٌم احمد سعٌد .

القانون الواجب التطبٌق فى منازعات عقود التجارة االلكترونٌة :

3495 10670424

قنا:
عٌن
شمس :
اسٌوط :
جامعة
االزهر  :عبد الحمٌد السٌد محمد عبد الحمٌد،

1980 .
 1980 .أسٌوط :

محمد سٌؾ النصر أبو الفتوح،

 1981 .أسٌوط :

فوزى محمد عبد الرحمن،

 1989 .أسٌوط :
اسٌوط

شعر النساء فى العصر العباسى االول من 132ه إلى 232ه :
الفكر السٌاسى لدى مدرسة االحٌاء والتجدٌد( الطهطاوى -االفؽانى-
محمد عبده) :

3499 10696726
3500 10699833

محمد ،حمدى عبد الراضى
على.

التجدٌد فى الشعر الحدٌث وأثره على الشعر الفارسى فى
طاجٌكستان:

3501 10699931

الباجورى ،سعٌد السٌد محمد.
خلٌفة ،أحمد ٌوسؾ محمد.
عبد الحمٌد ،عبد الحمٌد السٌد
محمد.

جمال الدٌن االصفهانى :
محمد الخضر حسٌن (1293ه1377/1873-م: )1958-

3502 10699971
3503 10700239

ابن جابر االعمى وتحقٌق كتبلبة شرح االلفٌة البن مالك/

3504 10700341

أبو الفتوح ،محمد سٌؾ النصر منشات الرعاٌة االجتماعٌة بالقاهرة حتى نهاٌة عصر الممالٌك /
دروٌش ،فوزى محمد عبد
التنافس الدولى حول حوض الكونؽو :
الرحمن.

3505 10700676
3506 10700826

سعٌد عثمان محمد حسن،

حسن ،سعٌد عثمان محمد.

التصنٌع ودوره فى تنمٌة المجتمع المحلى :

3507 10703486

م  .ا .بدران

محمد ابو الفضل بدران

قضاٌا النقد والببلؼة

3508 10703532

اإلسكندر
ٌ 1999 .ة :

فاطمة عبد الؽنى سالم محمد,

محمد ,فاطمة عبد الؽنى سالم.

دراسة مقارنة لآلثار الباقٌة فى مراكز مقاطعات شرق الدلتا فى
العصر المتؤخر /

3509 10704241

 1990 .اسٌوط :

محمد أبو الفضل بدران،

بدران ،محمد أبو الفضل.

قضاٌا النقد والببلؼة :

3510 10705311

 1993 .أسٌوط :

حامد على دسوقى،

دسوقى ،حامد على

االستثمارات االجنبٌة فى مصر عامى : 1914-1850

3511 10705342

 1993 .أسٌوط :

فتحى عبد الواحد أمٌن،

أمٌن ،فتحى عبد الواحد.

التفكك االسرى وعبلقته باالنحرافات السلوكٌة لبلبناء :

3512 10705393

 1994 .أسٌوط :

أبو الحمد محمد االفٌونى،

االفٌونى ،ابو الحمد احمد

لهجة السباعٌة :

3513 10705432

ٌتناول موضوع الدراسة ‖النقل والتنمٌة فى محافظة الشرقٌة دراسة جؽرافٌة ‖وترجع اهمٌتة فى النعرؾ على شبكات النقل
بمنطقة الدراسة وتحلٌلها تحلٌبل كمٌا الظهار دور النقل فى العبلقة المكانٌة بٌن مدن المحافظة ثم التعرؾ على ان عاصمة
المحافظة تمثل عقدة مركزٌة على شبكات النقل ثم التحلٌل شبكات النقل باالسالٌب الكمٌة ودراسة العبلقة بٌنهما مبٌن السكان
العمران والمساحة من حٌث الكثافة كماٌتم ابراز دور التنمٌة للسكان والعمران فى االنتاج الزراعى والصناعى والسٌاحة ثم
اٌجاد العبلقة بٌن النقل والتنمٌة هل:هى اٌجابٌة ام سلبٌة كما ٌتبٌن من دراسة النقل والتنمٌة التعرؾ على حجم الحركة
للمركبات ثم الركاب والبضابع على شبكات النقل واى الطرق اكثر اٌجابٌة لحركة نقل الركاب والبضابع مع ابراز دور
الطرق والسكك الحدٌدٌة فى التنمٌة بالمحافظة كما ان دراسة النقل والتنمٌة تمثل دراسة تطبٌقٌة فى اطار مكانى محدد ٌمكن
الوصول الى نتابج اقرب الى الدقة باستخدام االسالٌب الكمٌة فى تحلٌل دراسة هذا الموضوع.خامسا المنهج المتبع فى دراسة
الموضوع-1:المنهج التارٌخى-.2المنهج االقلٌمى-3.المنهج الكمى -4.المنهج الموضوعى
تتناول الرسالة دراسة تطور المبذنة المصرٌة بمدٌنة القاهرة منذ الفتح العربى حتى نهاٌة العصر المملوكى ،كما تتناول
التؤثرات المتبادلة من مؤذن ومؤذن الشرق وؼرب العالم االسبلمى من الناحٌتٌن المعمارٌة والزخرفٌة.
كانت تانٌس هى مدٌنة العصر البوبسطى والعاصمة الدٌنٌة الثانٌة للببلد فى الوجه البحرى ،كان الشكا العام للمدٌنة خاصة
العمارة الدٌنٌة فى كرنك طٌبة وكانت تانٌس ذاتها من االمبلك االمونٌة فى الشمال.
تتناول الرسالة موضوع عمابر مدٌنة ذى السفال الدٌنٌة الموجوده بالٌمن حتى العصر العثمانى تم دراستها دراسة أثرٌة
معمارٌة من خبلل المساجد والمدارس و القباب الضرٌحٌة .

الزقازٌق
: 1994 .

فتحى السٌد ابراهٌم أحمد المراكبى،

 1994 .القاهرة:

عبد اللة كامل موسى،

عبده ،عبد هللا كامل موسى.

3515 10705760

 1997 .قنا :

شكرى حسٌن على الفنتٌرى،

القنتٌرى ،شكرى حسٌن على.

تلنٌس فى العصر البوبسطى /

3516 10705900

 2000 .قنا :

عبد الرحمن حسن جار هللا،

جار هللا ،عبد الرحمن حسن.

 2001 .قنا :

ابراهٌم محمد رشاد ابراهٌم،

ابراهٌم ،ابراهٌم محمد رشاد.

عمابر مدٌنة ذى السفال الدٌنٌة بالٌمن حتى العصر العثمانى :
المإثرات الٌونانٌة فى فكرتى الطبٌعة واالنسان عند التوحٌدى وابن
سٌنا وابن باجة:

3517 10708164
3518 10708421

 2001 .قنا :

حسن عبدالرحٌم أحمد بكرى،

بكرى ،حسن عبدالرحٌم أحمد

شعر سبط بن التعاوٌذى :

3519 10708429

قنا:

صفاء محمد حسن أبو شاددى،

قنا :

عبد العزٌز السٌد عبد العزٌز،

قنا :

محمود عبد الوهاب السمان ،

االعٌاد والمواسم فى الدٌانة الٌهودٌة:
ابوشادى ,صفاء محمد حسن
إستخدامات وسابل اإلعبلم اإلقلٌمٌة وإشباعتها لدى جمهور جنوب
عبد العزٌز ،عبد العزٌز السٌد .الصعٌد :
مظاهر الحضارة فى ببلد ما وراء النهر 638-521ه-1127/
السمان ،محمود عبد الوهاب1240 .م /

3522 10711635

قنا:

نسرٌن صبلح مصطفى،

مصطفى ،نسرٌن صبلح.

تؽٌر القٌم فى الرٌؾ المصرى :

3523 10711643

قنا :

محمود حسٌن محمد أحمد،

أحمد ،محمود حسٌن محمد.

الفكر الٌوتوبى الٌونانى بٌن أوؼسطٌن والفارابى /

3524 10711653

قنا

فرج قدرى خضٌرى الفخرانى

الفخرانى  ،فرج قدرى
خضٌرى

الموتٌؾ‖العربى فى القصص الشعبى لٌهود‖

3525 10711942

قنا :

فرج قدرى خضٌرى الفخرانى،

تتناول الرسالة  brالدراسة الصوتٌة ومطلع القصٌدة ومعرفة ظواهر التكرار معرفة االسالٌب أسلوب الشرط واسلوب
االستفهام واسلوب النداء واسلوب القسم والتحدث عن الدراسة الداللٌة والمعجم اللؽوى للشاعر ابن التعاوٌذى.
ٌتناول البحث موضوع االعٌاد والمواسم فى الدٌانة الٌهودٌة دراسة تارٌخٌة ودٌانات شعوب اخرى ومدى تؤثر الٌهودٌة بتلك
2005 .
الشعوب.
ٌحظى مدخل اإلستخدامات واإلشباعات بإهتمام خاص فى الدراسات اإلعبلمٌة لتركٌزه على الفرد كماتقى إٌجابى نشط
2002 .
للرسابل والمضامٌن التى تقدمها وسابل اإلتصال الحقٌقٌة فى المجتمع تكمن فى حقٌقة الوظابؾ التى تقدمها لجمهورها.
تلقى الرسالة الضوء على ببلد ما وراء النهر فى فترة من فترات تارٌخها وذلك منذ بداٌة الحكم الخوارزمى أى منذ حكم
2004 .
أنوشتكٌن 628-491ه1231-1098/م حتى سنة 638ه1240-م.
تتناول الرسالة  brأن هناك عبلقة سلبٌة بٌن اندماج أعضاء البناء االجتماعى فى النشاط الصناعى تؽٌر النظرة إلى االرض
والعمل العمل الزراعى  brهناك عبلقة اٌجابٌة بٌن تؽٌر النشاط االقتصادى الفراد مجتمع البحث وبٌن القٌم االستهبلكٌة التى
ٌتبناها هإالء االفراد  brهناك عبلقة اٌجابٌة بٌن دخول الرٌفٌن فى مجال العمل الصناعى وتؽٌر القٌم الخاصة بالزواج مثل
اختٌار شرٌك الحٌاة والسن المناسب للزواج  brهناك عبلقة سلبٌة بٌن اشتؽال الرٌفٌن بالمشروعات الصناعٌة وتؽٌر نظرتهم
2005 .
الى القٌم القرابٌة واالسرٌة.
تتناول الرسالة دراسة الفكر الٌوتوبى الٌونانى عند كبلًمن أوؼسطٌن والفاربى فى دراسة تحمل فى طٌاتها منهجا ً تحلٌلٌا ً
2004 .
مقارنا ً.
تهتم الدراسة باثبات وحدة الثقافة الشعبٌة بٌن المصرٌٌن وٌهود مصر من خبلل التتبع التارٌخى,وعلٌة ٌمكن االدعاء بان
القصص الشعبى الذى رواه ٌهود مصر,بعد هجرتهم الى اسرابٌل,والذى تم تجمٌعه وارشفته وحفظه فى ارشٌؾ القصص
2002
الشعبى فى اسرابٌل,هو قصص مصرى /عربى ال ٌقبل الشك.
تهتم الدراسة باثبات وحدة الثقافة الشعبٌة بٌن المصرٌٌن وٌهود مصر من خبلل التتبع التارٌخى,وعلٌة ٌمكن االدعاء بان
القصص الشعبى الذى رواه ٌهود مصر,بعد هجرتهم الى اسرابٌل,والذى تم تجمٌعه وارشفته وحفظه فى ارشٌؾ القصص
2002 .
الشعبى فى اسرابٌل ,هو قصص مصرى /عربى ال ٌقبل الشك.
خت
سعت الدراسة الى تحقتق االهداؾ التالٌة _1التاصٌل النظرى للثقة_2تحدٌد الدور الذى ٌمكن ان تلعبه فى مجال فعالٌة
الوظٌفة المحاسبٌة _3تحدٌد االسلةب المناسب لقٌاس الثقة
ا
ٌعتبر المستهلك ضمن التوجه التسوٌقً الحدٌث محور العملٌة التسوٌقٌة ؼٌر أن دراسته لٌست بالشًء الهٌن وهذا راجع إلى
طبٌعته المعقدة ،ونظرا لؤلهمٌة والمكانة الربٌسٌة التً ٌحتلها المستهلك بالنسبة لجمٌع المإسسات بؽض النظر عن نوع
النشاط الذي تمارسه باعتباره العنصر المحرك لكل نشاط كون كل المنتجات موجهة أساسا ً إلٌه بؽرض تلبٌة رؼباته وحاجاته
المختلفة .كان البد من دراسة سلوكه ومحاولة فهم أبعاد قراراته الشرابٌة.
وسنحاول من خبلل هذه الدراسة التطرق إلى كل ما ٌتعلق بالمستهلك.

 1997 .سوهاج:

تهدؾ الدراسة الى تحدٌد طبٌعة جودة األداء فى المراجعة والمإشرات المرتبطة بها وتقٌٌم الوضع الحالى لمهنة المراجعة
فى ج.م.ع وعبلقتها بتؤهٌل وآداء المراجع وتحدٌد دور المتؽٌرات الشخصٌة للمراجع وأثرها على جودة األداء فى المراجعة.
د

 2004 .سوهاج  :عاصم المصرى إسماعٌل ،
 1993 .سوهاج  :رمضان علً الشراح،

ذ
ٌتمثل الهدؾ االساسى للدراسة فى إمكانٌة تطوٌر قابمة القٌمة المضافة بما ٌخدم احتٌاجات المتعاملٌن مع سوق المال بمصر
ولتحقٌق ذلك تم تقسٌم الدرسة إلى ثبلثة أجزاء تناولت الجوانب التالٌة -1 :تحلٌل وتقٌٌم اإلفصاح المحاسبً فى سوق المال
بمصر فى صوء احتٌاجات المستثمرٌن بسوق المال.

المراكبى ،فتحى السٌد ابراهٌم
احمد

النقل والتنمٌة فى محافظة الشرقٌة :
تطور المبذنة المصرٌة بمدٌنة القاهرة من الفتح العربى حتى نهاٌة
العصر المملوكى :

 1995 .سوهاج  :محمد احمد ٌوسؾ ،
 2003 .سوهاج :أسامة قبٌصى محمد عبدالمولى حسن ،
 1994 .سوهاج  :سمٌر رمصان الشٌخ،

الفخرانى ،فرج قدرى خضٌرى :الموتٌؾ‖العربى فى القصص الشعبى لٌهود مصر‖
االفصاح المحاسبً عن المعلومات التنبإٌة الؼراض متخذي القرار
ات االستثمارٌة /
ٌوسؾ  ،محمد احمد .
دراسة اختبارٌة لمدى توافر الثقة فى معلومات القوابم المالٌة
حسن  ،أسامة قبٌصى محمد
المنشورة
عبد المولى .
التطور التنظٌمً فً البنوك االسبلمٌة /
الشٌخ  ،سمٌر رمصان

أثر سلوك المستهلك على إستراتٌجٌة تسوٌق السلع اإلستهبلكٌة
المعمرة:

طارق محمد على ،

 2003 .سوهاج  :محمود إبراهٌم محمد عبد الموجود بركات ،

.التؤصٌل النظري للقٌمة المضافة وتقٌٌم نموذج القٌمة المضافة الوارد بتعدٌبلت النظام المحاسبى الموحد كنموذج مصرى2-
دراسة مٌدانٌة للكشؾ عن مدى قبول اإلفصاح عن القٌمة المضافة فى التقارٌر المالٌة بسوق المال زإمكانٌة صٌاؼة3-
.نموذج مقترح للقٌمة المضافة ٌؤخذ فى االعتبار احتٌاجات المتعاملٌن مع سوق المال
وقد ٌشهد المجتمع المصرى حالٌا مرحلة اإلصبلح االقتصادى واقتصادٌات السوق من خبلل توسٌع قاعدة ملكٌة القطاع
الخاص فى الشركات المملوكة للدولة وهو ما عرؾ بالخصخصة وٌعد صدور قانون سوق المال رقم  95لعام  92من أهم
آثار التوجه إلى الخصخصة وذلك بهدؾ تنشٌط سوق المال بمصر وتبعه بعد ذلك صدور قرار وزٌر االقتصاد لعام
1997باصدار البلبحة التنفٌذٌة لقانون سوق المال ومإخرا صدر القراران الوزارٌان رقم 345لعام 2002ورقم
156لعام2003بتعدٌل بعض أحكام القرارات السابقة بشؤن معاٌٌر المحاسبة المصرٌة التى تلتزم بها الشركات المسجلة
بسوق المال عند إعدادها نماذج اإلفصاح.
2003 .

إسماعٌل ،عاصم المصرى.
الشراح  ،رمضان علً
بركات ،محمود إبراهٌم محمد
عبد الموجود.

هبللى,اسامة احمد جمال

ٌمثل االستهبلك الخاص أحد المتؽٌرات االقتصادٌة الهامة التى تإثر على مسار عملٌة التنمٌة االقتصادٌة فى الدول النامٌة
وذلك لتؤثٌره على حجم الموارد المحلٌة المتاحة والبلزمة لتموٌل التنمٌة االقتصادٌة.

2001

سوهاج

حج

1993

سوهاج  :ماهر رسمً ٌوسؾ،

راضى السٌد عبدالجواد عٌسى

عٌسى  ،راضى السٌد عبد
الجواد .
ٌوسؾ  ،ماهر رسمً

إطار مقترح لتقٌٌم دور المتؽٌرات الشخصٌة فى تحسٌن جودة أداء
المراجع بالتطبٌق على البٌبة المصرٌة :
تقوٌم السٌاسات االستثمارٌة النفطٌة الخارجٌة لدولة الكوٌت /
مدخل التكلفة على أساس النشاط كؤداة لقٌاس تكالٌؾ الجودة (مدخل
بٌبى) /

تطوٌر معلومات القٌمةالمضافة لتحسٌن كفاءة وفاعلٌة االفصاح
المحاسبى فى سوق االوراق المالٌة -مدخل بٌبى/
أثر تؽٌر السٌاسة االقتصادٌة على محددات اإلنفاق االستهبلكى
الخاص فى ج.م.ع(دراسة قٌاسٌة مقارنة بٌن فترتى الستٌنات
والتسعٌنات)=
مدخل مقترح للقٌاس المحاسبً بهدؾ زٌادة فاعلٌة البٌانات
المحاسبٌة فً سوق االوراق المالٌة /

3514 10705456

3520 10708524
3521 10708626

3526 10711977
3527 10712004
3528 10712082
3529 10712136

3530 10712161

3531 10712220
3532 10712244
3533 10712248

3534 10712261

3535 10712292
3536 10712309

تهدؾ هذه الدراسه الى دراسه مفهوم الكفاٌه اإلنتاجٌه وأهمٌتها والعوامل المإثره فٌها ومدى اهمٌه رفع الكفاٌه اإلنتاجٌه
حٌث ان ذلك ٌساعد على التوفٌق بٌن جمٌع اصحاب المصالح بالوحده االقتصادٌه سواء كانو مبلكا او عماال وأهمٌتها على
مستوى الدوله ودراسه مفهوم ترشٌد االنفاق وٌتضح ذلك من خبلل تجسٌد األوضاع الراهنه والتً توجب االهتمام بترشٌد
االنفاق ومنها سٌاسات التسعٌر المفروضه من قبل الدوله وماٌترتب علٌها من قٌود على الوحدات االقتصادٌه وتقٌٌد مصادر
الحصول على مستلزمات اإلنتاج وأسعارها خاصه المستلزمات السلعٌه وأٌضا ٌساعد ترشٌد االنفاق على تصدٌر المنتجات
بؤسعار تنافسٌه ودراسه مفهوم المستلزمات السلعٌه وأهمٌتها والتعرؾ على اهم انواعها بالشركه وتشخٌص مجاالت الترشٌد
المختلفه فٌما ٌتعلق بالمستلزمات السلعٌه ودراسه اسالٌب الترشٌد المختلفه فٌما ٌتعلق بالمستلزمات السلعٌه ومدى مبلءمتها
لظروؾ الشركه ومجاالت الترشٌد بها.
هدفت الدراسة إلى التعرؾ على دور المستهلك فى محافظات جنوب الصعٌد فى تحقٌق الحماٌة لنفسه وطبٌعة الممارسات
السلبٌة فى السوق ومدى فاعلٌة هذا الدور تجاه هذه الممارسات ،والتعرؾ على أثر بعض المتؽٌرات الشخصٌة (تقدٌر
الذات) والخصابص الدٌموؼرافٌة (النوع  -السن  -الدخل  -مستوى التعلٌم) على فاعلٌة الدور الذى ٌقوم به المستهلك فى
حماٌة نفسه ،والتعرؾ على أثر بعض العوامل البٌبٌة (البناء الحضرى) على مدى فاعلٌة الدور الذى ٌقوم به المستهلك فى
حماٌة نفسه .استخدم البحث أسلوب الدراسة المكتبٌة ،والدراسة المٌدانٌة .توصلت الدراسة إلى أن المستهلك فى محافظات
جنوب الصعٌد ٌقوم بدور فى حماٌة نفسه إال أن هذا الدور ٌتصؾ بالفردٌة ومما ٌإٌد ذلك التصرفات السلبٌة التى ٌقوم بها
المستهلك تجاه الشركات المخلة بالحماٌة .هناك إخبلل من قبل الشركات بمجاالت الحماٌة المختلفة ومن أهم هذه المجاالت
(التبٌٌن -اإلعبلن -الضمان -التعببة والتؽلٌؾ) .تقوم الحكومة بدور فعال فى بعض مجاالت الحماٌة منها الرقابة على الجودة
ووضع التشرٌعات المتصلة بحماٌة المستهلك فى بعض الجوانب األخرى (تعرٌؾ المستهلك بالقوانٌن -توضٌح اإلجراءات
الحكومٌة التى تتعلق بكٌفٌة حصول المستهلك على حقوقه) .تلعب وسابل اإلعبلم دورا فعاال فى حماٌة المستهلك من خبلل
التوعٌة  -نشر البٌانات الحدٌثة عن السلعة -كٌفٌة التقدم بشكوى  -القٌام بدراسات إستطبلعٌة للتعرؾ على مدى الحماٌة
المحققة.

2001 .

حخن

 1995 .سوهاج  :محمد أبو الحمد عمران السٌد ،

 1992 .اسٌوط:

 1992 .سوهاج:
د
توصلت الرسالة إلى النتابج التالٌة -1:الصراعات بٌن الدولة الؽزنوٌة والسبلجقة ثم زوال الدولة الؽزنوٌة والصراعات بٌن
دولة السبلجقة والدولة الؽورٌة ثم الخوارزمٌة حتى الؽزو المؽولى سنة617ه1220-م.
د
إن الفكر على إختبلؾ أنماطه وموضوعاتة صفة ٌنفرد بها اإلنسان دون سواه من بٌن سابر المخلوقات فى هذا الكون وهو
ثمرة من ثمار العقل البشرى ٌنشؤ وٌتراكم على مر العصور نتٌجة للجهد الذهنى الذى ٌبذله اإلنسان فى سعٌه لمعرفة
الظواهر المتعددة المتبانٌة التى ٌعٌش فى كنفها .والفكرالسٌاسى بصفة خاصة ٌفوق كل ضروب الفكر البشرى اآلخرى وذلك
إلعتبارات كثٌرة فى مقدمتها :عراقة هذا الضرب من الفكر .
الحمد هلل الذى أراد فشرؾ اإلنسان الن ٌكون خلٌفة فى األرض فمنحه قدرة العقل على التعلم والفعل وقدرة الجسد على
االنفاذ واالبداع وقدرة االرادة على العزم واالختٌار ورفعه فى مراتب الكرامه لٌهٌبه لدوره الكبٌر فٌثه العلم القوة تمهٌدا
الخراجه بالقدرة واسجد له المبلبكة وانعم علٌه بالدٌن منظومة الهٌة لصناعة الحٌاة وجعله حرا فى تلقٌها وجعل كل حر
مسإول فكانت كل حركات الحٌاة اما مسإولٌة واما عبادة وكان االٌمان معامبل حضارٌا ٌمتد راسٌا فى ذات كل مسلم وٌمتد
افقً فى سٌاق الجماعة لٌجعل الحٌاة سباقا عبادٌا حضارٌا على شروط الخٌرٌة التى خطها الوحى  .وشاء سبحانه فرتب
قسمات الفعل الحضارى على الوسٌطه ومحاربة الفساد وقرر الطٌبات فجعل إطبلق التحرٌم مقاببل للشرك وتناول المباحات
هو االصل فاذا اإلسبلم عمل تحرٌرى من صور الضبلل والخوؾ والتبعٌة والجهل والتعاند والتجاوز وعمل مقاصدى ٌحث
على التسارع الحضارى وٌرى الدنٌا مزرعة لبلخرة وٌجعل مفهوم االنجاز عمبل اخبلقٌا ٌفوق كل اجاز وضعى  .وتحنن
سبحانه على االنسان فمنحه مفتاحٌن للصبلح بهما ٌعٌد صٌاؼة حٌاته على ترتٌب دون تبعٌض فاما المفتاح االول فهو التؽٌٌر
الذاتى فى حده االٌجابى عند قوله تعلى ( ان هللا الٌؽٌر ما بقوم حتى ٌؽٌروا ما بانفسهم ) وفى حده السلبى عند قوله ( ذلك
بان هللا لم ٌك مؽٌرا نعمة انعمها على قوم حتى ٌؽٌروا ما بانفسهم ) واما المفتاح الثانى فهو االعداد الذاتى عند قوله ( واعدوا
لهم ما استطعتم من قوة ) وال شك ان كبل التؽٌٌرٌن ٌطول الفرد كما ٌطول الجماعة وال ٌإتى تمام فى الفرد وحده حتى تسنده
الجماعة وكما رتب سبحانه االنسان على ذلك الوصؾ فقد ارشد بفضله العقل الى االنصاؾ فى الحكم فقدر ان القٌاس
الشمولى من خبلل اخطاء فرد ال ٌنهض فى موازٌن التارٌخ حكما ٌعتد به الن العدل ال ٌقر لوم جمع بفرد وال محاسبة امة
بنفر كما قرر ان الحكم على اٌة امة من واقع جٌل ما او عصر لهو خروج عن موازٌن العدل ومن ثم جاءى هذه االطروحة .
ٌتناول الباحث الداللة وأنواعهاوالحذؾ وكل ما ٌتعلق به وذلك من خبلل كتاب اللإلإ والمرجان ألنه جمع األحادٌث المتفق
علٌها بٌن البخارى ومسلم
د
ما الشك فٌه ان اى موضوع ٌدور حول الفكر السٌاسى واالخبلقى البد ان ٌعود فى االصل الى الفلسفة الٌونانٌة فى مرحلتها
المثالٌة والتى ٌمثلها خٌر ممثل عصر افبلطون.
تتناول الدراسة محاولة التعرؾ على المعالجة الدعابٌة للخبر السٌاسى فى الصحافة المصرٌة للوقوؾ على نوعٌة ومضمون
والخبار االدعابٌة السٌاسٌة التى تستخدمها الصحافة المصرٌة.
ٌوجد ملخص لهذه الرسالة
هدؾ هذه الدراسه  :هو االقتناع بؤهمٌه الدور الذي ٌمكن ان تإدٌه التقارٌر المحاسبٌه فً التخصٌص الكؾء للموارد
االقتصادٌه المحدوده بحٌث تتحقق مصلحه المستثمر ومصلحه المجتمع الذي تعمل فٌه الوحده االقتصادٌه ولقد وأولت
المإتمرات والندوات العملٌه اهمٌه للتقارٌر المحاسبٌه وذلك من خبلل اإلفصاح وتوفٌر المعلومات ونشرها بلؽه سهله
واضحه وٌمكن توضٌح اهمٌه هذه الدراسه فً عدد من النقاط هً ٌ :وضح مجموعه من الكتاب اهمٌه التقارٌر الجزبٌه
قابلٌن ان التقارٌر المنشوره الحالٌه التوضح والتعبر تعبٌرا صادقا عن انشطه الشركه المختلفه حٌث ان هذه المعلومات
ضرورٌه الستخدامها فً اتخاذ القرارات االستثمارٌه وتوفٌر المعلومات عن اقسام الشركات المساهمه واإلفصاح العام عن
هذه المعلومات ٌساعد المستثمرٌن فً معرفه موقؾ استثماراتهم وتقٌٌم قراراتهم على اسس سلٌمه واالفصاح عن التقارٌر
الجزبٌه سوؾ ٌسهم فً التؽلب على مشكله ضٌق نطاق اإلفصاح فً هذه الشركات وهذا سوؾ ٌإدي إلى تحسٌن كفاءه اداء
الوظٌفه المحاسبٌه.
د
ملخص

جامعةاسٌوط .كلٌةالتجاره .قسم المحاسبه,

ممدوح صادق محمد,

 1992سوهاج  :علً عبد الكرٌم راوي،
 1986 .سوهاج  :محمد احمد عبد البله,
صبلح سلٌم طاٌع أحمد،
 2004 .قنا :
 1990سوهاج  :نهلة احمد محمد قندٌل

 2005 .قنا:

 1990 .قنا :
 2009 .قنا:

ثناء عبد الرشٌد محمدالمنٌاوى،

عبد الحمٌد محمود ؼانم،
محمود سعد إبراهٌم،

عزة عبد المنعم محمود عبلم
 2005قنا
 1991 .الزقازٌق :سمٌر مرتضى محمد,
2009

قنا :

 2009 .قنا :

محمود حسٌن محمد أحمد،
هاشم فإاد همام،

 1986 .سوهاج  :محمود علً محمود بدوي،

 1992سوهاج  :احمد رجب عبد الملك ،
 1991 .سوهاج  :عطٌه محمد جلول،
 1988سوهاج  :صفا محمود السٌدحامد ،

االنصارى,خالد محمد حلمى
ابو المكارم على

ترشٌد االنفاق على المستلزمات السلعٌه بهدؾ رفع الكفاٌه االنتاجٌه
دراسه تطبٌقٌه على شركه السكر والتقطٌر المصرٌه

أثر المتؽٌرات الشخصٌة والبٌبٌة على حماٌة المستهلك لنفسه
عبدالحمٌد ،ممدوح عبدالحفٌظ .بالتطبٌق على محافظات الصعٌد/
السٌد  ،محمد أبو الحمد عمران
إطار محاسبى مقترح للتقارٌر المالٌة الفترٌة :
.
الرشٌدى ,ممدوح صادق محمد االفصاح عن المعلومات المالٌة  -بالتطبٌق على القطاع الصناعى
فى ج.م.ع/
.
االفصاح عن السٌولة فً الوحدات االقتصادٌة كاحد االتجاهات
المحاسبٌة المعاصرة:
راوي  ،علً عبد الكرٌم
طبٌعة وظٌفة المراجعة الداخلٌة كاداة فً خدمة المشروع /
عبد البله ،محمد احمد
هراة منذ الحكم الؽزنوى حتى الؽزو المؽولً(617-351ه-962/
1220م) /
أحمد ,صبلح سلٌم طاٌع.
تاثٌر بعض المتؽٌرات الموقفٌة بالتطبٌق علً دوافع العمل :
قندٌل ،نهلة احمد محمود

المنٌاوى ،ثناء عبد الرشٌد
محمد

فقة السٌاسة بٌن الفكر اإلؼرٌقى والفكر اإلسبلمى :

جذور أزمة العقل المسلم/
الشٌعة المطرفٌة وأراإهم الكبلمٌة :

ؼانم ،عبد الحمٌد محمود
إبراهٌم ،محمود سعد.
عبلم ؛ عزة عبد المنعم محمود
الحذؾ وداللته فى كتاب اللإلإ و المرجان فٌما اتفق علٌه الشٌخان
.
اعدادالموازنة االستثمارٌة فى ظل تعدد اهداؾ الوحدة االقتصادٌة:
مجاهد,سمٌر مرتضى محمد
المإثرات الٌونانٌة فى فلسفة أخوان الصفا وتوماس مور السٌاسٌة
واالخبلقٌة :
أحمد ،محمود حسٌن محمد.
همام ،هاشم فإاد.

3537 10712439

3538 10712549
3539 10712739
3540 10713982
3541 10713987
3542 10714036
3543 10714124
3544 10714134

3545 10714228

3546 10714823
3547 10715127
3548 10715304
3549 10716271
3550 10718909

بدوي  ،محمود علً محمود

المعالجة الدعابٌة للخبر فى الصحؾ المصرٌة :
مشاكل ومعوقات االستفادة من البحوث العلمٌة فً الصناعة
المصرٌة :

3552 10719172

عبد الملك  ،احمد رجب
جلول ،عطٌه محمد
حامد ،صفا محمود السٌد

التقارٌر الجزبٌة كاداة لتحقٌق مبدا االفصاح المحاسبً فً الشركات
متعددة النشاط :
تقٌم صنادٌق التامٌن الخاصة فً جمهورٌة مصر العربٌة /
المبلءمة كمفهوم محاسبً االساس النظري والمجال التطبٌقً :

3553 10719175
3554 10719180
3555 10719228

3551 10718934

من المتوقع أن انخفاض مستوى اداء مراكز التدرٌب لدورها فً مجال التدرٌب على الحاسبات اإللكترونٌه ٌعزي الى وجود
قصور فً بعض الجوانب التنظٌمٌه لمراكز التدرٌب على الحاسبات اإللكترونٌه ووجود قصور فً عبلقات المتعاونٌن
والتنسٌق بٌن مراكز التدرٌب المختلفه ووجود قصور فً مجال تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌه لفبات المستفٌدٌن من التدرٌب
ووجود قصور فً مجال تسوٌق نشاط التدرٌب على الحاسبات اإللكترونٌه ومن ثم تهدؾ هذه الدراسه الى توصٌؾ وتقٌٌم
الدور الحالً لمراكز التدرٌب موضع الدراسه فى مجال ممارسه نشاط التدرٌب على الحاسبات اإللكترونٌه والتعرؾ على
المشكبلت التً قد تواجه تلك المراكز وتعوق النشاط التدرٌبى الذى تقدمه وتحد من دورها على المستوى القومى وتقدٌم عدد
من المقترحات التً ٌمكن ان تساهم فً التؽلب على المشكبلت التً قد تكشؾ عنها الدراسه او التقلٌل منها ومن النتابج التً
توصلت الٌها الدراسه أن حجم النشاط التدرٌبً افى مجال الحاسبات اإللكترونٌه محدود بالنسبه لبلنشطه األخرى التً
تمارسها مراكز التدرٌب وأن هناك نقص فً عدد وأنواع الوظابؾ البلزمه لممارسه نشاط التدرٌب فً مجال الحاسبات
اإللكترونٌه وأن هناك قصور فً االسالٌب المستخدمه فً دراسه المستفٌدٌن من التدرٌب وأن عدم مسبولٌه معظم مراكز
التدرٌب من تحدٌد مجموعه المعلومات التً ٌمكن أن تكشؾ عن االحتٌاجات التدرٌبٌه وتوصلت الدراسه اٌضا الى ان هناك
قصور فً استخدام االسالٌب التدرٌبٌه حٌث ٌستخدم اسلوب المحاضره كوسٌله اساسٌه من وسابل التدرٌب وعدم كفاٌه
التدرٌب العملً مما ٌعكس المٌل الى الجانب التعلٌمً اكثر من التدرٌب.
د
تهدؾ الدراسة إلً اختٌار نموذج موضوعً من النماذج الرٌاضٌة التً تعكس القٌمة االقتصادٌة لحٌاة االنسان بحٌث ٌمكن
أن ٌسترشد به القضاء المصري فً التوصل الً مقدار التعوٌض المادي المناسب للمضرورٌن أو أسرهم من حوادث
السٌارات فً دعاوي الوفاة واالصابات البدنٌة التً قد تلحق بهم من جراء حوادث السٌارات فً جمهورٌة مصر العربٌة مع
دراسة بعض األسالٌب والطرق المتبعة فً بعض الدول النامٌة األخري فً شؤن تعوٌض الوفٌات واإلصابات البدنٌة التً
تنتج عن حوادث السٌارات فً تلك الدول وقد أظهرت الدراسة أن النظام القانونً المتبع بشؤن التعوٌض فً التؤمٌن االخباري
من المسبولٌة المدنٌة الناشبة عن حوادث السٌارات فً جمهورٌة مصر العربٌة ٌقوم علً منح المضرور وأسرته تعوٌض
بذلك القدر الذي ٌستطٌع أن ٌثبت فٌه أن السابق أو قابد المركبة كان هو المخطا فً الحادث مما ترتب علً هذا النظام
الكثٌر من المساوئ والسلبٌات.

 1991 .اسٌوط:

ملخص

 1988 .سوهاج  :عاطؾ حسن عبد ربه،

عبد ربه ،عاطؾ حسن

مح
ملخص
تهدؾ الدراسة إلى :

 1994 .سوهاج  :اشرؾ ٌوسؾ سلٌم ،
 1988 .سوهاج  :جمال ابراهٌم حسن،

همام  ،اشرؾ ٌوسؾ سلٌم
حسن ،جمال ابراهٌم

 1993 .سوهاج  :عبلء تاج الدٌن محمد،
 1989 .سوهاج  :علً سٌد بخٌت ،

دراسة وتقٌٌم تجربة التخطٌط االقلٌمً فً مصر وتحدٌد نقاط القوة والضعؾ 1-
ابراز دور الوحدات المحلٌة فً دعم أهداؾ التخطٌط األقلٌمً من خبلل المشاركة الشعبٌة فً اقتراح وتموٌل وتنفٌذ 2-
ومتابعة أداء مشروعات التنمٌة االقلٌمٌة
تقدٌم بعض التوصٌات القابلة للتطبٌق لبلسراع بتنمٌة اقلٌم أسٌوط الذي ٌضم محافظتً أسٌوط والوادي الجدٌد 3-
الكشؾ عن أهم أسباب الفوارق األقتصادٌة واالجتماعٌة بٌن األقالٌم 4-
امكانٌة توفٌر األدوات التً تحقق التكامل االقتصادي االقلٌمً 5-
اضفاء الواقعٌة على خطط المحلٌات وترشٌد استثمارات الحلٌات بماٌزٌد من معدالت نموها  1991 . 6-اسٌوط:
نظرٌة علم اللؽة النصى من النظرٌات الحدٌثة التى شؽلت علماء اللؽة فتعددت دراساتهم التى تتصل بها للتعرٌؾ بؤصولها
وتحدٌد مصطلحاتها وبٌان نوعٌة النصوص التى ٌمكن تطبٌق هذه النظرٌة علٌها  br .وٌنبع أهتمام علماء اللؽة بدراسة هذه
النظرٌة وتطبٌقها من عدم كون التحلٌل على مستوى الجملة كافٌا ً إلشباع حاجة المحلل اللؽوى فكان البد من اإلنتقال من
التحلٌل على مستوى الجملة إلى التحلٌل على مستوى أكبر هو التحلٌل على مستوى النص وذلك ألن نحو النص ٌتخذ من
النص كلة وحدة للتحلٌل ولٌست كما كانت الحال علٌة فى األنحاء السابقة علٌها التى عرفت بنحو الجملة.

2008

هدؾ هذا البحث الى تصنٌؾ الظواهر وتبوٌبها تبوٌا علمٌا أقتفٌت فى أثر العبلمة الذمخشرى فذكرت فٌه جوانب حٌاته
وصفاته وأثاره العلمٌة كما تهتم الرسالة بالظواهر النحوٌة منصوبات السماء
إن الفكر على إختبلؾ أنماطة وموضوعاتة صفة ٌنفرد بها اإلنسان دون سواة من بٌن سابر المخلوقات فى هذا الكون وهو
ثمرة من ثمار العقل البشرى ٌنشؤ وٌتراكم على مر العصور نتٌجة للجهد الذهنى الذى ٌبذلة اإلنسان فى سعٌة لمعرفة
الظواهر المتعددة المتبانٌة التى ٌعٌش فى كنفها br .والفكرالسٌاسى بصفة خاصة ٌفوق كل ضروب الفكر البشرى اآلخرى
2005 .
وذلك إلعتبارات كثٌرة فى مقدمتها :عراقة هذا الضرب من الفكر .
تؤتى أهمٌة الدراسة فى اآلمور التالٌة -br 1 :خطورة اآلثار المترتبة على الجرٌمة على جمٌع اآلطراؾ من الضحٌة والجانى
على حد سواء وإنتشارها فى السنوات اإلخٌرة  -br 2 .أهمٌة الدور الذى ٌمكن أن تلعبة اآلعمال الدرامٌة العربٌة
المعروضة على شاشة التلٌفزٌون فى حٌاة اآلفراد بالمجتمع من أحد أسباب أهمٌة موضوع الدراسة حٌث تعتبر المواد
الدرامٌة من أكثر المواد التى ٌقبل علٌها المشاهد -br 3 .قلة الدراسات اإلعبلمٌة العربٌة التى سعت إلختبار نظرٌة الؽرس
الثقافى والتى تمثل إفتراضات نظرٌة منهجٌة ووسابل صممت لمعرفة إسهامات مشاهدة التلٌفزٌون  -br 4 .قلة الدراسات
2006 .
اإلعبلمٌة العربٌة التى تعرضت لتحلٌل محتوى الجرٌمة فى اآلعمال الدرامٌة.
بعد تةالى محمد رضا شاه حكم إٌران أخذ التٌار الوطنى ٌتنامى وٌقوى ساعده ٌوما بعد ٌوم ،وبلػ ذروته على ٌد محمد
2009 .
مصدق الذى استطاع تؤسٌس الجبهه الوطنٌة بهدؾ التصدى لبلطماع والتوجٌهات االستعمارٌة فى إٌران.
ٌعد موضوع كفاح االفرٌقٌن فى رودٌسٌا ضد االستعمار والعنصرٌة من الموضوعات الهامة التى تحتاج الى الدراسة
1978 .
والبحث.
ازدهرت فى عهد خلفاء مارى جاطة الذى توفٌة سنة  ،1255وكما ابن خلدون ان أهل مالى كثروا أمم السودان فى نواحٌهم
1978 .
تلك واستطالوا على االمم المجاورٌن لهم.
فى كتاب اإلٌمان فى صحٌح مسلم دراسة نحوٌة داللٌة ُتعنى بالكشؾ عن العبلقات القابمة بٌن أجزاء الجملة  ,وعبلقات
الجمل فٌما بٌنها ؛ لمعرفة الخصابص النحوٌة فى كبلمه  ,والستجبلء بعض أسرار البٌان النبوى وروابعه  ,ولعلها تكون
خطوة على طرٌق هذا النوع من الدراسات الموجهة إلى لؽة الحدٌث الشرٌؾ وأسلوبه  .وأحسب أن الدراسات التى دارت
حول الحدٌث النبوى ال تق ّل فى عددها عن الدراسات التى ُكتبت حول القرآن الكرٌم  .لكن ُجلِّّ هذه الدراسات موجه نحو
الجانب التشرٌعى فى الحدٌث  ,أمّا الجانب اللؽوى فٌه فقد كانت الدراسات والبحوث فٌه قلٌلة بالقٌاس إلى ما ُخ ّ
ط حول القرآن
من كتب فى إعرابه  ,وبٌان إعجازه وببلؼته  ,فقد اقتصرت الجهود اللؽوٌة فى الحدٌث على ما أُلِّؾ فى ؼرٌبه  ,وعلى
بعض الجهود فى إعرابه  ,وفى الكشؾ عن وجوه الببلؼة فٌه  ) ( .ومن هنا تؤتى أهمٌة هذه الدراسة الموجهة إلى لؽة
الحدٌث الشرٌؾ لمعرفة الخصابص النحوٌة فى كبلمه من خبلل مجموعة من األحادٌث فى كتاب اإلٌمان فى صحٌح مسلم .
تلك األحادٌث هى أحادٌث قولٌة ( ) اخترتها من كتاب اإلٌمان فى صحٌح مسلم  ,وعدد هذه األحادٌث المختارة مابة وعشرة
ً
حدٌثا فى كتاب اإلٌمان ( ) ,والسبب فى اختٌار هذه األحادٌث وترك الباقى هو تحاشى
أحادٌث من جملة ثبلثمابة وأربعٌن
تكرار الجمل المدروسة  ,حٌث إنه فى كل باب من أبواب الكتاب أحادٌث تتعلق بموضوع واحد  ,فتؤتى هذه األحادٌث
ً
متشابهة إلى حد كبٌر فى متنها  ,فتحرّ ًزا من تكرار منى لتكرار الجمل المدروسة اخترت من أحادٌث كل باب حدٌثا أو
2008
حدٌثٌن على أكثر تقدٌر  ,تكون الجمل فٌه متنوعة.
شخصٌة عظٌمة ،متعدده الجوانب رحبة االفاق وعلم من أعبلم الفكر واالدب ،أسهم فى إحٌاء الثقافة العربٌة ،فٌلسوؾ له
1978 .
منهج خاص جمع فٌه بٌن خٌر ما فى الشرق وأحسن ما فى الؽرب.
2006

جمال عبد الباقى واصؾ,

جامعة أسٌوط .كلٌة التجارة بسوهاج .قسم
االقتصاد

محمد  ،عبلء تاج الدٌن
بخٌت ،علً سٌد

واصؾ,جمال عبد الباقى.

زكً ,نرجس إدوارد

تقٌم دورمراكز التدرٌب علً الحاسبات االلكترونٌة فً جمهورٌة
مصر العربٌة :
تامٌن جمٌع اخطار التركٌب وتسعٌرة /

استخدام مفهوم القٌمة االقتصادٌة لحٌاة الفرد كؤساس لتقدٌر قٌمة
التعوٌض فى التؤمٌن االجبارى للسٌارات فى جمهورٌة مصر
العربٌة/
دور البٌانات المحاسبٌة فً تصوٌب الهٌاكل التموٌلٌة لوحدات
القطاع العام :
اثر البٌبة المحٌطة علً قرارات التوظٌؾ االثتثماري فً البنوك
االسبلمٌة /
تخطٌط حجم االحتٌاجات من الطاقة فً مصر حتً سنة :2010

دور التخطٌط االقلٌمً فً مصر اشارة خاصة ألقلٌم أسٌوط

3556 10719238
3557 10719243

3558 10719253
3559 10719265
3560 10719280
3561 10719303

3562 10719310

قنا:

تهانى عبدالعارؾ زهران عبد التواب،

عبد التواب،تهانى عبدالعارؾ
زهران

قنا:

عبد العاطى أحمد حفنى أبو دوح

أبو دوح  ،عبد العاطى أحمد
حفنى

قنا:

ثناء عبد الرشٌد محمدالمنٌاوى،

المنٌاوى،ثناء عبد الرشٌد محمد فقة السٌاسة بٌن لبفكر اإلؼرٌقى والفكر اإلسبلمى دراسة مقارنة

3565 10720873

قنا :

محمد محمد على هندى عمارة ،

عمارة ،محمد محمد على
هندى.

معالجة الجرٌمة فى اإلعمال الدرامٌة التى ٌعرضها التلٌفزٌون :

3566 10720877

الجزء الثامن والعشرون من القرأن الكرٌم (قد سمع)
الظواهر النحوٌة والصرفٌة فى كتاب سبل الهدى والرشاد فى سٌرة
خٌر العباد لئلمام محمد بن ٌوسؾ الصالحى الدمشقى الشامى
المتوفى (932هـ)

3563 10720864

3564 10720869

قنا :

صدٌق محمود حسن إبراهٌم،

القاهرة:

فاٌز بشاره مؽارٌوس،

إبراهٌم ،صدٌق محمود حسن .الشعر الفارسى الحدٌث والحركة الوطنٌة االٌرانٌة :
كفاح الوطنٌن ضد االستعمار والعنصرٌة فى رودٌسٌا من -1890
/ 1965
مؽارٌوس ،فاٌز بشارة.

3568 10722835

القاهرة:

حسن جبلل الدٌن محمد على،

على ،حسن جبلل الدٌن محمد .مملكة مالى االسبلمٌة/

3569 10722926

أسٌوط :

محمد عزت عبد القادر محمد،

عبدهللا ،على السٌد حسن.

الخصابص النحوٌة فى كتاب اإلٌمان فى صحٌح مسلم بشرح
النووى/

محمد ،محمد عزت عبد القادر .مصطفى عبد الرازق واثره فى الحركة االدبٌة /

3567 10721416

3570 10723033
3571 10725297

القت الدراسات الفولكلورٌة اهتماما كبٌرا ذللك النها من التراث المدون الى التراث الحى والمستمد شفافٌا من افواه مإدٌه.
شهدت القصٌدة العربٌة  -منذ القرن العشرٌن تطورا لم تشهده من قبل ،واصبح تطورها واقعا ماموسا شكبل ومضمونا،
فاتخذت من الشكل الحر اطارا لها.
تزاٌدت أهمٌة البحث فى إشكالٌة اإلصبلح السٌاسى خبلل السنوات األخٌرة ،خاصة بعد أحداث الحادى عشر من ستمبر
.2001

 1980 .القاهرة:

رفعت محمد عبد هللا خلٌفة دوٌب،

 1980 .القاهره  :السٌد محمد على السٌد،
 2008 .قنا :

عٌسى عبد الباقى موسى،

 2007 .قنا:

ٌاسر عبد الحكم على طنطاوى،

إن الدراسة تهدؾ من حٌث كونها عمبلً إطارٌا ً معرفة مصادر إنتاج الشعرٌة عند األخوٌن (البهاء وابن مطروح) وأن تقرأ
هذا المنتج فى ضوء عبلقاتة بالمنتجات اآلخرى وتهدؾ من حٌث كونها عمبلً تشكٌلٌا ً معرفة الإر التناصٌة التى تكون بها
الخطاب الشعرى عندها وتهدؾ من حٌث كونها عمبلً إستشراقٌا ً حقٌقة هذا الطرح التزاما ً وقطعٌة وتدمٌراً وبناء مع الخطاب
األٌوبى ومركزٌتة خاصة.ومن البدهى إذن أال نجد لدى قراءة النصوص القدٌمة ما ننطلق به من تحدٌد ‖المصلح‖ ومساراتة
إٌمان عبد العال سٌدمحمد،
 2008قنا:
المعاصرة إنما نجد أعماالً تدور حول المقاربات النقدٌة القدٌمة للتبلص أو إن شبنا الدقة‖ المصادر التبلصٌة‖
ٌهدؾ الى االعتماد على الموضوعٌة المطلقة عند التصرٌح بانشاء شركات تؤمٌن او اعادة تؤمٌن جدٌدة ودراسة صٌػ جدٌدة
للشركات الممكن التصرٌح بانشابها للتخصص فى االكتباب فى بعض انواع التؤمٌن التى تؽطى اخطارا لم تؽط من قبل
وتوحٌد االسس والمعاٌٌر الخاصة بالتسعٌر والعموالت ومعدالت المخصصات واالحتٌاطٌات وطرح صٌػ تكفل تحقٌق النفع
 1994 .سوهاج  :مصطفً كمال اسماعٌل مظهر سلٌمان،
االمثل من عملٌات اعادة التؤمٌن الى خارج السوق.
هت
خمن
هناك أختبلؾ بٌن مفهوم التفاوض وبعض المفاهٌم األخرى التى ارتبطت به مثل المساومة الوساطة التعاون  -تعدد وتنوع
مجاالت العمل التفاوضى حٌث ٌعتبر التفاوض التجارى أحد أشكال التفاوض التى تتم بٌن االفراد أو الشركات أو الدول .

عرؾ العلماء القاعدة الفقهٌة تعرٌفات عدٌدة ومما جاء فى تعرٌؾ األشباه والنظابر قول الحموى :المراد بها المسابل الت
ٌشبه بعضها بعضا مع اختبلؾ فى الحكم؛المور خفٌة أدركها الفقهاء بدقة أنظارهم.
ٌبحث موضوع هذه الرسالة فً المكاٌٌل المصرٌة ونظمها ،والموازٌن وتطورها ثم صنج الوزن ومعاٌٌرها فً مصر القدٌمة
دراسة نظرٌة وعملٌة.
وأهمٌة هذا الموضوع فً أنه ٌبحث فً جانب هام من جوانب الحضارة المصرٌة وهو الجانب اإلقتصادي الذي تمثل
المكاٌٌل والموازٌن ركٌزة أساسٌة فٌه فعلً أساسها تتحدد معامبلت األفراد وعبلقاتهم التجارٌة وٌتحدد مالهم وماعلٌهم
وتحفظ بذلك حقوقهم.

محمد،إٌمان عبد العال سٌد

سلٌمان  ،مصطفً كمال
اسماعٌل مظهر .

 1996 .سوهاج  :جمال ابراهٌم حسن البدوى ،
 1995 .سوهاج  :عاطؾ حسن عبد ربه ،

عبد ربه  ،عاطؾ حسن .

 2006 .سوهاج:

السٌد الحضرى احمد,

احمد,السٌد الحضرى .

ٌوسؾ عباس علً حسٌن،
أحمد محمود الطٌرى أحمد

حسٌنٌ ،وسؾ عباس علً.
أحمد محمود الطٌرى أحمد

 2005 .قنا :

عبد القادر حسن أحمد عبد القادر،

عبد القادر ،عبد القادر حسن
أحمد.

 2006 .قنا :

أمل رمضان حسٌن ،

حسٌن ،أمل رمضان.

وتنقسم هذه الرسالة إلً ثبلث أبواب ٌضم كل باب موضوعا من الموضوعات الثبلث :المكاٌٌل والموازٌن وصنج الوزن.
وٌشتمل أول هذه الموضوعات وهو المكاٌٌل علً دراسة موضوعٌن منفصلٌن أولهما هو مكاٌٌل الحبوب والثانً هو مكاٌٌل
السوابل.
وٌتناول الموضوع الثانً فً هذه الرسالة  :دراسة الموازٌن ،ولقد إرتبط المٌزان كما هو معروؾ لدٌنا بالمعامبلت التجارٌة
الٌومٌة بٌن األفراد ،وأصبح من أكثر الوسابل التً تحدد العبلقة بٌن المتعاملٌن فً األسواق دقة وبساطة وأصبح من الٌسٌر
علً البابع والمشتري معرفة مقدار وقٌمة ما ٌتعامبلن فٌه من سلع.
الموضوع الثالث واألخٌر هو  :صنج الوزن ،ارتبطت صنج الوزن بالموازٌن فصنجة الوزن الوزن هً عبارة عن قطعة من
الحجر أو المعدن لها شكل ومعٌار متعارؾ علٌه كانت توزع فً كفة المٌزان بٌنما ٌوضع الشا المراد وزنه فً الكفة
المقابلة ومن ثم ٌمكن تحدٌد قٌمته.
1980
 1993 .سوهاج  :شرٌؾ محمد علً العمري ،
دج
هدفت الدراسة إلى توصٌؾ الوحدات ؼٌر الهادفة للربح وتصنٌفها ،وتحدٌد السمات األساسٌة لها مع تجلٌة أهمٌتها وحاجاتها
لترشٌد اإلنفاق وأهمٌته لها والتعرؾ على المنهج المحاسبى اإلسبلمى ومفاهٌمه حول النفقة والترشٌد واستنباط خصابصه
وتمٌزه ،تقوٌم األداء فى الوحدات ؼٌر الهادفة للربح محل التطبٌق على ضوء طبٌعة األنشطة بها ،تقدٌم نموذج مقترح
لترشٌد اإلنفاق فى الوحدات ؼٌر الهادفة للربح فى إطار الفكر المحاسبى والفكر اإلسبلمى .توصلت الدراسة إلى أن الوحدات
ؼٌر الهادفة للربح هى وحدات حكومٌة وأخرى ؼٌر حكومٌة .إهتم المنهج المحاسبى اإلسبلمى لترشٌد اإلنفاق بالوحدات ؼٌر
الهادفة للربح لدورها إلهام والفاعل فى التنمٌة المجتمعٌة الشاملة .للمنهج المحاسبى اإلسبلمى من الخصابص ماٌمٌزه عن
ؼٌره من المناهج وهو ماٌشٌر إلى تواإمه ونفعٌته للوحدات ؼٌر الهادفة للربح وحماٌة المال العام بها .تبٌن من تقوٌم األداء
بالوحدات محل التطبٌق إلى وجود تجاوزات تشٌر إلى عدم رشد فى اإلنفاق .تتمثل عناصر النموذج المقترح لترشٌد اإلنفاق
فى عناصر معنوٌة وأٌضا عناصر تجرٌدٌة تضم التخطٌط والتنظٌم للرقابة.

السٌد ،السٌد محمد على.
موسى ،عٌسى عبد الباقى.
طنطاوىٌ ،اسر عبد الحكم
على.

البدوى ،جمال ابراهٌم حسن.

اهم النتابج التً توصلت إلٌها هذه الدراسة br :المقدمة :تناولت نبذه مختصزة عن أبً حٌان التوحٌدي واألسباب التً دفعتنً
إلً تناول هذا الموضوع br .الفصل االولٌ :تناول أبا حٌان التوحٌدي موسوعٌا ذلك الرجل الذي وصفة عاوفو فضله بؤنه
فٌلسوؾ األدباء وأدٌب الفبلسفة ومحقق النتكلمٌن ومتكلم المحققٌن وشٌخ الصوفٌة br .الفصل الثانًٌ :تناول أسلوب أبً
حٌان التوحٌدي الخبري،وأوضحت من خبلله ظاهرة التقدٌم والتؤخٌر br .الفصل الثالثٌ :تناول األسالٌب األنشابٌة الطلبٌة
وؼٌر الطلبٌة فوضحت أسلوب األستفهام وأدواته المتباٌنة .وعرضت أٌضا ألسلوب النداء وأسلوب األمر وأسلوب النهً
وأسلوب المدح والذم وأسلوب التعجب وأسلوب القسم لتؤكٌد كبلمة br .الفصل الرابعٌ :تناول ظواهر أسلوبٌة أخري وأسلوب
األعتراض وأسلوب التفضٌل br .الفصل الخامسٌ :تناول أسلوب أبً حٌان التوحٌدي فً ضوء الدرس اللؽوي الحدٌث،
فعرضت لمفهوم األسلوب واالداء المتباٌنة حوله ثم عرضت للظواهراللؽوٌة عنده br .الفصل السادسٌ :تناول موسٌقا
 2005 .قنا :
اللؽةعند ابً حٌان التوحٌدي ،متحدثا عن اللؽة ألن لكل لؽة مدلولها.
 2006قنا
دراسة شتى صنوؾ العلم والمعرفة ومعرفة تارٌخ نشؤتها وتطورها عبر العصور
تتناول الرسالة دراسة إمارة بنى مرداس فى حلبمن الجوانب التالٌة تطورها السٌاسى،عبلقة اإلمارة المردسٌة بالفاطمٌٌن
والعباسٌٌن والسبلجقة،وكذلك بئلمراطورٌة البٌزنطٌة والتركمان،ثم تعرض المظاهر الحضارٌة لئلمارة المرداسٌة.

دوٌب ،رفعت محمد عبد هللا
خلٌفة.

 2001 .سوهاج:

خالد محمد حلمً ابو المكارم علً االنصاري،

أؼانى االعراس فى دولة االمارات العربٌة المتحدة :

3572 10725388

النزعة الدرامٌة فى الشعر العربى المعاصر /
إنعكاسات الخطاب الصحفى على تشكٌل إتجاهات الجمهور العام
والنخبة فى مصر نحو قضاٌا اإلصبلح :

3573 10725488
3574 10726244

المصادر العبرٌة للقصص الشعبى لٌهود المؽرب :

3575 10727406

التناص فى شعر البهاء زهٌر وابن مطروح

3576 10727412

تقٌم مبلءة سوق التامٌن واعادة التامٌن المصري :
تقٌٌم األداء ومدى فاعلٌة السٌاسات االقتصادٌة المطبقة فى القطاع
الزراعى المصرى :
مدخل الرفاهٌة كاداة لتطوٌر القٌاس واالفصاح المحاسبً عن كفاءة
االداء بالوحدات االنتاجٌة :

3577 10728063

3579 10728114

اثر المتؽٌرات التنظٌمٌة والشخصٌة على قدرات التفاوض للمدٌرٌن
فى الشركات الصناعٌة بجمهورٌة مصر العربٌة:

3580 10728221

نثر أبً حٌان التوحٌدي :
النهضة العلمٌة للدولة السامانٌة (389-261ه999-874/م)

3581 10729324
3582 10729331

إمارة بنى مرداس فى حلب(475-400ه1083-1010/م) /
التحقٌق الباهر شرح األشباه والنظابر للعبلمة محمد هبة هللا بن
محمد بن ٌحٌى التاجى الحنفى المتوفى سنة 1224ه لزٌن الدٌن بن
إبراهٌم بن محمد بن محمد المشهور بابن نجٌم الحنفى المتوفى سنة
970ه الفن الثانى من فنون كتاب األشباه والنظابر (كتاب الطهارة
والصبلة فالزكاة والصوم ثم الحج:

3583 10729335

أحمد ،محمد صبلح بن محمد .المكاٌٌل والموازٌن فى مصر القدٌمة /
العمري  ،شرٌؾ محمد علً تسعٌر خطر عطل االالت :

االنصاري  ،خالد محمد حلمً
ابو المكارم علً .

3578 10728083

ترشٌد االنفاق فً الوحدات ؼٌر الهادفة للربح فً اطار الفكر
المحاسبً والفكر االسبلمً /

3584 10730023

3585 10730393
3586 10730476

3587 10730810

هدفت الدراسة إلى تطوٌر إطار فكرى للمحاسبة اإلدارٌة تمشٌا مع التطورات المعاصرة للفكر المحاسبى والفكر اإلدارى.
ناقشت الدراسة اتجاهات كل من الفكر المحاسبى والفكر اإلدارى وأثرها على مقومات البناء الفكرى للمحاسبة اإلدارٌة.
توصلت الدراسة إلى أن األطر الحالٌة للمحاسبة اإلدارٌة لٌست أطرا فكرٌة واقعٌة حٌث تفتقد إلى كثٌر من معاٌٌر الصبلحٌة
الداخلٌة والخارجٌة البلزم توافرها فى اإلطار الفكرى ،وتبعا لذلك التتسق تلك األطر وال تتمشى مع المتؽٌرات البٌبٌة
للممارسة العملٌة فى الوقت الحاضر .ان كل إتجاه من اتجاهات تطور الفكر المحاسبى والفكر اإلدارى له تؤثٌر مختلؾ على
مقومات البناء الفكرى للمحاسبة اإلدارٌة ،وتبعا لذلك ٌجب أن تإخذ تلك االتجاهات التطورٌة فى اإلعتبار كمرجعٌة إلعادة
صٌاؼة اإلطار الفكرى للمحاسبة اإلدارٌة.

 2001 .سوهاج  :جامعة جنوب الوادى ،

ابو الؽٌط  ،جبلل محمد .

 1999 .سوهاج  :إبراهٌم محمد أحمد بركات ،

بركات ،إبراهٌم محمد أحمد.

اطار فكري مقترح للمحاسبة االدارٌة فً ظل تطور الفكر المحاسبً
والفكر االداري :
مدخل بٌبى لتطور التقارٌر المالٌة المنشورة لوحدات القطاع العام
الصناعى :

3589 10730905

سراٌا ,حسٌن كامل صبرى.

تقٌٌم كفاءة وفاعلٌة إستخدام الحاسبات اإللكترونٌة فى تشؽٌل نظم
المعلومات اإلدارٌة /

3590 10731329

خج=
هناك نقص األسالٌب المتاحة لئلدارة لتقٌٌم مدي كفاءة وفاعلٌة أستخدام المحاسبات اإللٌة فى تشؽٌل نظم المعلومات وأن
الجهود التى بذلت فى هذا المجال قدمت بعض العناصر التى تساعد اإلدارة على التقٌٌم إال أنه ال ٌوجد أسلوب متكامل ٌؽطى
1991
كافة جوانب التقٌٌم .
ٌعد إنخفاض مستوى الكفاءة اإلنتاجٌة الكلٌة والكفاءة اإلنتاجٌة النوعٌة لآلالت والعمالة ومستلزمات اإلنتاج السلعٌة فً معظم
المشروعات الصناعٌة الٌمنٌة من أهم المشكبلت ،ولذلك تهدؾ هذه الدراسة إلى قٌاس مستوى الكفاءة اإلنتاجٌه الكلٌة
والنوعٌة فً المشروعات الصناعٌة الٌمنٌة ،ودراسة وتحلٌل العوامل المإثره على الكفاءة اإلنتاجٌة للمشروعات الصناعٌة
الٌمنٌة وتحدٌد أهمٌة وقوة وإتجاه هذه العوامل ودرجة تؤثٌرها على الكفاءة اإلنتاجٌة ثم دراسة وتحلٌل المداخل المختلفة
لتحسٌن الكفاءة اإلنتاجٌة مع إقتراح مدخل متكامل لتحسٌن الكفاءة اإلنتاجٌة للمشروع بكونها نظام متكامل له مدخبلته
ومخرجاته وبنٌته ،ثم تقدٌم مقترحات لتحسٌن الكفاءة اإلنتاجٌة.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتابج منها-:
أن أبسط صورة للكفاءة اإلنتاجٌة تمثل بالعبلقة بٌن المخرجات والمدخبلت ،ومنها أٌضا أنه فٌما ٌتعلق بالمصطلحات
المرتبطة بالكفاءة اإلنتاجٌة مثل اإلنتاجٌة والفاعلٌة فقد تبٌن أنها جمٌعا ترتبط إرتباطا عضوٌا بمفهوم الكفاءة اإلنتاجٌة،
وتوصلت الدراسة أٌضا إلى أنه قد تم بذل جهود كبٌرة خبلل فتره السبعٌنات والثمانٌنات كان لها األثر الكبٌر على أداء
وتطور اإلقتصاد الٌمنً بالرؼم مما واجهته الٌمن من ظروؾ صعبة فً تلك الفترة ،وقد تبٌن أن هناك تفاوت ملحوظ فً
معدالت نمو اإلقتصاد الٌمنً خبلل عقدي السبعٌنات والثمانٌنات ،وقد تبٌن أنه ٌوجد إتجاه عام نحو إنخفاض مستوى الكفاءة
اإلنتاجٌة الكلٌة طبقا لمإشر الكفاءة اإلنتاجٌة الكلٌة باألسعار الثابتة ،وأن اإلنخفاض فً مستوى الكفاءة اإلنتاجٌة الكلٌة ٌعود
إلى معدل التطور فً تكلفة اإلنتاج ،وأن التحسن فً مستوى الكفاءة اإلنتاجٌة الكلٌة باألسعار الجارٌة فً بعض المشروعات
الٌعود إلى تحسن حقٌقً فً إستخدام عوامل اإلنتاج بقدر ما ٌعود ذلك إلى تحسن جزء كبٌر منه إلى المتؽٌرات السعرٌة.
ٌعد تارٌخ الخطط وأنشاإها ،وتتبع معالمها ،أثارها بالوصؾ والتدوٌن من االمور الهامة فى تارٌخ الحضارات ،ورؼم
االهمٌة التى تمثلها دراسة مثل هذة الموضوعات ،فان االبحاث التى صدرت عنها قلٌلة جدا.

 1988 .القاهرة:
 1989 .أسٌوط:

محمد محمود على الجهٌنى،
منى ربٌع بسطاوى،

عرؾ االنسان االعبلم منذ القدم ،وذلك أن االنسان ال ؼنى له عن االعبلم فى اى مكتن وزمان ،ولٌس فى استطاعته االكتفاء
بؤخباره الشخصٌة ،أو أخبار المحٌط الضٌق الذى ٌعٌش فٌة كؤالسرة أو القرٌةأو المدٌنة.
تهدؾ هذه الدراسه الى تحدٌد المفهوم المبلبم للتكلفه والذي ٌناسب قرار التسعٌر ودراسه نظام التكالٌؾ المطبق فً شركه
(تنمٌه الصناعات الكٌماوٌه ‖سٌد‖) للتعرؾ على مدى مبلءمه ما ٌوفره من خدمات ومعلومات لخدمه قرارات التسعٌر
ودراسه اسالٌب التسعٌر والسٌاسات السعرٌه المطبقه بالشركه ومحاوله استخدام اسالٌب التكالٌؾ المبلبمه لترشٌد قرارات
 1990سوهاج  :جامعة سوهاج .كلٌة التجاره.قسم المحاسبة،
التسعٌر فً الشركه.
زادت أعداد المعدات اإللكترونٌة وازداد مجال استخدامها وانتشارها فى السوق المصرى بدرجة كبٌرة  -أنخفاض الطلب
على تؤمٌن المعدات اإللكترونٌة وانتشاره ٌٌطء فى السوق المصرى  -أثبتت الدراسة المٌدانٌة للبحث انخفاض الطلب على
تؤمٌن المعدات اإللكترونٌة فى السوق المصرى  -كما أوضحت الدراسة أهم األسباب التى أدت إلى عدم انتشار تؤمٌن
جامعة
المعدات اإللكترونٌة فى السوق المصري ومنها حداثة تؤمٌن المعدات اإللكترونٌة فى السوق المصرى وبطء إجراءات اصدار
 1994 .أسٌوط :كلٌة التجارة بسوهاج,
وثٌقته وانخفاض عمولة االنتاج فى التؤمٌنات الهندسٌة.
 1987 .أسٌوط :

2004

assiut:

مصطفى سٌد عبد البله عبد المطلب،

الجهٌنى ،محمد محمود على.
بسطاوى ،منى ربٌع.
عبد المطلب ،مصطفى سٌد
عبد البله.

شارع باب البحر منذ نشؤته وحتى نهاٌة العصر العثمانى :
المتلمس الضباعى حٌاته وشعره /

3592 10732825
3593 10733298

رسالة المسجد االعبلمٌة :

3594 10733789

عبد العاطى ،نعٌمه احمد

دور انظمه التكالٌؾ فى قٌاس تكلفه المنتجات كاساس للتسعٌر

3595 10737199

الدؼٌدى ,أحمد عبدالعظٌم
تقٌٌم تؤمٌن المعدات اإللكترونٌة فى السوق المصرى :
أحمد.
financial reporting and contemporary changes
in the egyption enviroment/
rawy,ali abdelkarim
ali abdelkarim rawy,

G. A. Gamal, Fayez
Amorphous carbon nitride thin films were deposited on polmer substrates using radio
Mahmoud aly Elfrequency (rf) plasma in a mixture of nitrogen (N2) and acetylene (C2H2) gasses. the
hossary, Sodky
samples were prepared at different rf plasma power (350,300,450,500,and 550 w), at 29/3/2 Hamed Mohamed Abo
2010 constant plasma exposure time of 10 min.
010.
Laila.
استجابة ثبلثة اصناؾ من القمح الدكر للتسمٌد النٌتروجٌنى العضوى والكٌماوى اقٌمت تجربتان حقلٌتان بمزرعة كلٌة
الزراعة جامعة سوهاج بمحافظة سوهاج فى خبلل موسمى الزراعة  2005/5006-2004/2005لدراسة استجابة ثبلث
اصناؾ من قمح الدٌورم للتسمٌد النٌتروجٌنى المعدنى والعضوى وتاثٌر ذلك على االنتاجٌة والمحتوى البروتٌنى فى
االراضى حدٌثة االستصبلح فى محافظة سوهاج .
اشتملت التجربة عى سبعة وعشرٌن معاملة تمثل التوافق بٌن تسعة معامبلت من السماد المعدنى والعضوى وثبلثه اصناؾ
من قمح الدٌورم.
استخدم تصمٌم القطع المنشقة مره واحدة فى اربعة مكررات فى كبل الموسمٌن حٌث تم وضع معامبلت االسمدة المعدنى
والعضوى فى القطع الرٌسٌة ووزعت االصناؾ داخل القطع الشقٌة وتمت الزراعة فى  29نوفمبر فى الموسم االول و 1
دٌسمبر فى الموسم الثانى وكانت مساحة القطعة التجرٌبٌة  9.6مترا مربعا بطول 4.0م وعرض 2.4م واشتملت القطعة
على  12سطر بمسافة  20سم سم بٌن الصفوؾ
اوضحت النتابج وجود تاثٌر معنوى للتسمٌد النٌتروجٌنى المعدنى والعضوى واالصناؾ على عدد االشطاء/م مربع عند عمر
ٌ 105 ،90وم فى كبل الموسمٌن كما ذادت عدد االشطاء/م مربع بزٌادة السماد المعدنى وانخفاض السماد العضوى وان
S. F. El-Ashmoony,
استخدام  %25سماد عضوى ماشٌة  %75 +سماد معدنى اعطت اعلى القٌم لعدد االشطاء /م مربع عند عمر 105 ، 90
M. A. Salem, S. Sh.
ٌ 2008 Abdullah.وم فى كبل الموسمٌن.
2008
ٌوجد ملخص
تكمن أهمٌة هذا البحث فى دراسة الجوانب اآلخبلقٌة التى تعتبر من الدراسات اإلنسانٌة الهامة والتى شؽلت تفكٌر الفبلسفة
سواء الٌونانٌٌن أو فبلسفة اإلسبلم حٌث ٌعتبر موضوع اآلخبلق من الموضوعات القدٌمة والحدٌثة التى تناولها الفبلسفة
بالبحث ألنها ترتبط بالسٌاسة والدٌن والحٌاة اإلجتماعٌة بشكل واضح
تهدؾ الدراسة الى الكشؾ عن أهمٌة وجود إطار فكرى للمحاسبة و اإلعبلم المحاسبى،واالسلوب األمثل لصٌاؼة مثل هذا
اإلطار بما ٌضمن له تحقٌق التكامل بٌن مثالٌةالفكر وعمومٌة التطبٌق

مداخل تحسٌن الكفاءة اإلنتاجٌة للمشروعات الصناعٌة فً
الجمهورٌة العربٌة الٌمنٌة :

3591 10731379

السنفً ،عبدهللا عبدهللا.

1993

3588 10730824

Ahmad, Kahlid
Mahmoud Mohamed.

Structural and optical properties of rf plasma
carbonitride and electron beam evaporated
indium ten oxider thin films /

ماجستٌر

3596 10737509
3597 10739357

3598 10739375 Doctoral.

Response of some durum wheat varieties to
mineral nitrogen and organic manure
Hofeny, Yasser
fertilization in new reclaimed soils in sohag /
Ahmed Mohmed.
دراسة األخطار التى تتعرض لها شركات نقل البضابع النهرى
ماجستٌر
وادارة هذه االخطار مع التطبٌق على الشركات المصرٌة :
عطا  ,محمد محمد محمد .

3599 10741762 Master

 1987 .سوهاج:

محمد محمد محمد عطا ,

 2007 .قنا:

أمٌرة شعبان هاشم محمد،

 1996 .سوهاج  :جمال عبده على السٌد المرسى ،

محمد ،أمٌرة شعبان هاشم
المرسى ،جمال عبده على
السٌد.

المإثرات الٌونانٌة فى فلسفة إخوان الصفا ومسكوٌة اآلخبلقٌة :
االطار الفكرى للمحاسبة واالعبلم المحاسبى فى ظل التكامل بٌن
المعٌارٌة و االٌجابٌة /

3600 10742116

3601 10743088
3602 10743662

فؤنطبلقا ً من النظرٌات النقدٌة واللؽوٌة كالبنٌوٌة والنصٌة واألسلوبٌة وؼٌرها من النظرٌات التى أهتمت بوحدة العمل اآلدبى
والتى قننت معاٌٌراً لهذه الوحدة فكانت المناسبة بٌن أجزاء إحدى هذه المعاٌٌر جاء الفصل اآلول من فصول الدراسة ٌحمل
عنوان ‖ثنابٌة الظبلم والنور فى ضوء المناسبة ووحدة السٌاق القرآنى‖  brوقد أختص هذا الفصل بإلقاء الضوء على العبلقة
الداللٌة التى تربط بٌن الظبلم والنور وداللتهما داخل النص القرأنى مع بٌان الوسابل التى أدت إلى الوحدة واإلتساق فى
النصوص الواردة فٌها الثنابٌة فكان من هذه الوسابل براعة اإلستهبلل وحسن التخلص وبراعة الختام وحسن التناسق بٌن
الفواصل واآلٌات المشتملة علٌها ورد العجز على الصدر فٌها وعبلقة الجزء بالكل وؼٌر ذلك مما ٌخدم فكرة الوحدة الفنٌة
2008 .
التى كانت من السمات الجمالٌة البارزة فى أسلوب القرأن المكى.
تعتبر صناعة الفخار من أعرق الصناعات ألنها متصلة بحٌاة اإلنسان اتصاالً وثٌقا ً فمن الطٌن خلق اإلنسان كما ورد فى
2008
سورة المإمنون أٌة  12والصلصال هو طٌنة تتمٌز باللزابة كما ورد فى سورة الصافات
تكمن اهمٌة الموضوع فى المشاركة الواضحة بٌن اآلنبٌاء واألمة اإلسبلمٌة فى اآلوصاؾ القرانٌة فلقد وصؾ المولى عز
وجل امة محمد بثبلثٌن وصفا ً عشرة اوصاؾ منها اوصاؾ الخلٌل ابراهٌم وعشرة اوصاؾ منها اوصاؾ موسى الكلٌم
وعشرة اوصاؾ منها اوصاؾ محمد الحبٌب فسوى بٌنهم وبٌن الخلٌل والكلٌم والحبٌب فى تلك اآلوصاؾ br .ظهور اثار
2008
تلك اآلوصاؾ فى اإلنسانٌة كلها واألنبٌاء واآلمة اإلسبلمٌة وؼٌرهم ممن ٌنطبق علٌهم الوصؾ باإلنسانٌة.
ٌعتبر صبلح عبد الصبور -أحد أهم شعراء العصر الحدٌث ،وهو من مإسسى ورواد حركة الشعر الحر العربى ،ومن
رموزها الحداثٌٌن ،كما ٌعد واحدا من الشعراء العرب القبلبل الذٌن اضافوا مساهمة بارزه فى التؤلٌؾ المسرحى ،وفى
2009 .
التنظٌر للشعر الحر.
بما أن مذهب الشٌعة اآلمامٌة اآلثنى عشرٌة قد تبلور وأتخذ صورتة النهابٌة الواضحة وثبتت أركانة فى عهد اآلمام جعفر
ْ
الصادق وهو اآلمام الوحٌد من أهل البٌت الذى أتٌحت له إمامة دامت أكثر من ثلث قرن مبل فٌها مجلسة بالعلم دون أن ٌمد
عٌنٌة إلى السلطة مما فى أٌدى الملوك وبهذا سلم األمة مفاتح العلم النبوى ومنه ٌبدأ التؤصٌل لمنهج علمى عام للفكر
اإلسبلمى حٌث كان األمام الصادق هو إمام الشٌعة وحٌث كانت الشٌعة فرقة من أقدم الفرق اإلسبلمٌة التى ظل إمتدادها
وإنتشارها ٌزداد ٌوما ً بعد ٌوم فى العالم اإلسبلمى بل إزداد أتباعها ؼلواً وتطرفا ً حتى كاد التشٌع أن ٌكون مختلفا ً عن اإلسبلم
تماما ً عند البعض حتى وجدت الدوابر الؽربٌة والمستشرقون هذا التشٌع بفرقة المختلفة مادة خصبة لتصوٌر المسلمٌن شٌعا ً
وأحزابا ً متناحرة بآرابها ومعتقداتها وأفكارها التى تطرؾ فٌها بعض أنصارها إلى حد مخالفة الكتاب والسنة النبوٌة الشرٌفة
ومن ثم كان الدافع الربٌسى لدراسة شخصٌة اإلمام جعفر الصادق الذى ٌمثل مع مدرستة قمة التوسط وال تطرؾ ومن هنا
2008
نال إعجاب الشٌعة وأهل السنة على السواء.
حاول الباحث فى هذه الدراسة أن ٌقدم صورة عن تارٌخ إقلٌم الشاش منذ الفتح اإلسبلمى حتى سقوط الدولة الخوارزمٌة ،من
حٌث التارٌخ السٌاسى والحضارى لهذا اإلقلٌم ،بداٌة بالتعرٌؾ لهذا اإلقلٌم والطبٌعة الجؽرافٌة له حٌث أن إقلٌم الشاش ٌعد
2008 .
اإلقلٌم السادس منؤقالٌمببلد ماوراء النهر والذى ٌقع فى شرق الدولة اإلسبلمٌة فى وجه الترك.
أثبتت الدراسة المٌدانٌة ضرورة توافر الكثٌر من المعلومات والتى ال توفرها القوابم المالٌة الحالٌة حٌث أهمٌتها لقرارات
1988 .
االستثمار مما ٌبرز القصور فى القوابم المالٌة الحالٌة وحاجتها الى التطوٌر لتوفٌر مثل هذه المعلومات .
هدفت الدراسة الى مناقشة وتحلٌل أثر ضرٌبة االستهبلك على االنتاج وفى هذا الشؤن قد خلصت الى أن ضرٌبة االستهبلك
إن هى إال ضرٌبة تفرض على السلع والخدمات عند واقعة االستهبلك بقصد أن ٌتحملها المستهلك بصفة نهابٌة .
فى هذة الدراسة تم عزل 20عزلة من كل من بكتٌرٌا االزوتوباكتر واالزوسبٌرٌلم من خمسة عٌنات تربة تم جمعها من
مناطق مختلفة بمحافظة المنٌا ومنزرعة بنباتات الذرة حٌث تبٌن ان هذة البكتٌرٌا شابعة االنتشار فى هذة التربة.

A. R. Abdallah, A. M.
M. Hammad, Samia
2007 Farahat Mohamed.

قنا:

شوزان نشؤت عبد الرازق،

عبد الرازق ،شوزان نشؤت

قنا:

ممدوح أحمد محمد ٌوسؾ،

ٌوسؾ،ممدوح أحمد محمد

قنا:

محمد ضاحى عبد الرإؾ حافظ،

األوصاؾ التى شاركت فٌها األمة اإلسبلمٌة األنبٌاء (علٌهم السبلم)
حافظ،محمد ضاحى عبد الرإؾ وأثرها على اإلنسانٌة

3605 10743847

قنا:

عبد النعٌم محمود محمد محمود،

محمود ،عبد النعٌم محمود
محمد.

النص الظل فى شعر صبلح عبد الصبور /

3606 10743871

قنا:

والء حامد ضرارأحمد،

أحمد ،والء حامد ضرار

اإلمام جعفر الصادق وآراإه الكبلمٌة والفقهٌة وآلثاره العلمٌة /

3607 10743891

قنا :

محمد مهدى خلٌفة عبد المنعم،

سوهاج:

جمال عبده على السٌد المرسى ,

عبد المنعم ،محمد مهدى خلٌفة .إقلٌم الشاش منذ الفتح اإلسبلمى حتى سقوط الدولة الخورازمٌة :
تطوٌر معلومات القوابم المالٌة المنشورة للوفاء باحتٌاجات
المرسى  ,جمال عبده السٌد  .مستخدمٌها :

 1990 .سوهاج:

تم عزل عشرة عزالت من الفاجات المتخصصة على كل من بكتٌرٌا االزوتوباكتر واالزوسبٌرلٌم من عٌنات التربة التى تم
جمعها وتنقٌتها بطرٌقة عزل الببلك المنفرد وقد تبٌن ان هذة الفاجات واسعة االنتشار فى المناطق التى تم جمع التربة منها.
ولمعرفة ما اذا كانت الفاجات المعزولة انواع مختلفة او متشابهه فقد تم دراسة الخصابص المختلفة للعشرة عزالت من
فاجات كل من االزوتوباكتر واالزوسبٌرٌلم والخصابص التى تم دراستها هى تقدٌر رقم االس الهٌدروجٌنى المثالى لكل عزلة
فاج درجة التثبٌط الحرارى تاثٌر االشعة فوق البنفسجٌة تحدٌد المدى العوابلى شكل وحجم الجزبٌات الفٌروسٌة وتقدٌر حجم
الحمض النووى.
وقد تبٌن من هذة الدراسة ان رقم االس الهٌدروجٌنى المثالى لكل عزالت الفاج المتخصصة على كل من االزوتوباكتر
واالزوسبٌرٌلم هو الرقم  8كما تبٌن ان االشعة البنفسجٌة ذات الطول الموجى 360نانومٌتر تاثٌر مثبط للفاجات المعزولة
وقد اختلؾ هذا التاثٌر باختبلؾ فترة التعرض لبلشعه
وعلى ذلك فان الفاجات المعزولة لكل االزوتوباكتر و االزوسبٌرٌلم تم تقسٌمها الى مجموعات كل مجموعة احتوت على عدد
من عزالت الفاج التى تم تثبٌطها بعد نفس فترة التعرض االشعة.
2007
تمٌز العصر الحدٌث بالؽاء المسافات والحواجز والحدود ،وتقدمت وسابل االتصال بٌن أقطار العالم ،وارتبط االنسان فى كل
 1993 .أسٌوط :
مكان بقضاٌا أخٌه االنسان أٌنما كان.
ٌتعرض موضوع هذه الرسالة إلى دراسة معمارٌة وحضارٌة مقارنة بٌن الدولتٌن الصلٌحٌة فى الٌمن والفاطمٌة فى مصر.
من أهم أهداؾ الدراسة إنها تسعى الى إحداث ذلك التكامل المنهجى بٌن علم األنثروبولوجٌا وعلم اإلجتماع من خبلل
اإلستعانة بمناهج وطرق هذٌن العلمٌن إلعطاء الدراسة بعداً أعمق كمال تهدؾ الى ثقافة اإلعاقة دراسة سوسٌوانثروبولوجٌة
على أسر األطفال المعاقٌن بمدٌنة سوهاج الى الضوء على العوامل الثقافٌة واإلجتماعٌة المإدٌة الى حدوث مشكلة اإلعاقة
العقلٌة والتعرؾ على النتابج السلبٌة للئلعاقة من خبلل إلقاء الضوء على المشكبلت اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة المختلفة ألسر
المعاقٌن عقلٌا ً .
جعل االسرابلٌون من شخصٌة حنا ستش بطلة ٌهودٌه النها هاجرت الى فلسطٌن ثم عادت الى المجر لكى تساعد البرٌطانٌن
وتنفٌذ الٌهود ،فالقت السلطات المجرٌة القبض علٌها واعدمتها ،وذلك رؼم ان الظروؾ هى التى اجبرتها على فعل ذلك،
ومن هنا سعى البحث جاهدا الى كشؾ النقاب عن شخصٌة حنا سنش بٌن التارٌخ والمسرحٌة.
أشارت الدراسة إلى أهمٌة موقع مدٌنة الموصل وتارٌخ نشؤتها والرواٌات التى ذكربت عنها مع ذكر حدود هذه المدٌنة
وتارٌخها قبل األسبلم
المناقع لؽوٌا واصطبلحٌا هى كلمه تعبر عن مٌاه البرك والقنوات المابٌه التى تنمو فٌها نباتات المناقع مثل البردى والؽاب
والسمار وزهور اللوتس وؼٌرها فى شكل أدؼال تتكاتؾ سٌقانها مكونه بذلك تجمعات كثٌفه من النبات
كان صالح الجعفرىفى مرحلة شبابه االولى معاصرا هذة االحداث صؽٌرا ٌافعا ،وحٌن اشتد وقوى عوده ،وبدا عقله ٌنضج
وتتفتح أفكاره الجرٌبة.
العقٌدة الدٌنٌة فى اى مجتمع لٌست ظاهرة وقتٌة وال فكرة سابرة تختفى على مر العصور ولكنها فى الحقٌقة تلتصق بالمجتمع
وتتؽلؽل فى روح الشعب وتإثر على حركة المجتمع.

تهدؾ الدراسة إلى ما ٌلى -br 1 :التعرؾ على الظروؾ التى أحاطت بنشؤة هذه المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة-br br 2 .
تقٌٌم تجربة التصنٌع فى المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة.
تتناول الرسالة الحٌاة السٌاسٌة فى صعٌد مصر فى عصر الممالٌك البحرٌة وتكلم على حركة العربان وكٌؾ كان الصعٌد
منفى للمناوبٌن لحكومة الممالٌك .وتكلم الباحث أٌضا عن الحٌاة االقتصادٌة سواء كانت زراعة وثروة معدنٌة وصناعة
وتجارةوتناول الحٌاة االجتماعٌة وطبقات المجتمع فى عصر الممالٌك فى الصعٌد.
ٌتناول الباحث بالدراسة سورتى القمر والرحمن دراسة صوتٌة ونحوٌة وداللٌة

عبدالحمٌد أحمد إبراهٌم ,

إبراهٌم  ,عبدالحمٌد أحمد .

Elsharouny, Tarek
Hassan Mousa.
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الشكل والوظٌفة فى الفخار اإلسبلمى فى ضوء مجموعات المتاحؾ
المصرٌة

3604 10743841

أثر ضرابب االستهبلك على االنتاج مع التطبٌق على بعض السلع
المختارة فى مصر :

)Studies on bacterial viruses (Baktreophages
of certain bacteria contribute to soil fertility /

3603 10743750

3608 10743927
ماجستٌر

3609 10744609

ماجستٌر

3610 10744741

3611 10745195 Master.

إٌمان محمد الٌاس طه،

طه ،إٌمان محمد الٌاس.

 1990 .القاهرة:

عبد هللا كامل موسى عبده،

عبده ،عبد اللة كامل موسى.

شعر نازك المبلبكه :
دراسة معمارٌة مقارنة للعمابر الدٌنٌة عصر الدولة الصلٌحٌة فى
الٌمن والفاطمٌة فى مصر/

3613 10745896

 2007 .قنا :

سماح محمد لطفى محمدعبد اللطٌؾ،

عبد اللطٌؾ ،سماح محمد
لطفى محمد.

ثقافة اإلعاقة :

3614 10745994

 2009 .قنا :
 1993 .أسٌوط:

احمد عبد الوارث محمد على،
حسن عبد الرحٌم أحمد،

2006

قنا:

هبة ممدوح عبد الرحمن عبد الرحٌم

على ،احمد عبد الوارث محمد .مبلمح حنا سنش فى المسرحٌة العبرٌة الحدٌثة :
صورة المجتمع العباسى فى شعر السرى الرفاء:
أحمد ،حسن عبد الرحٌم.
مدٌنة الموصل خبلل القرنٌن األول والثانى الهجرٌٌن السابع والثامن
ممدوح  ،عبد الرحمن عبد
المٌبلدٌٌن
الرحٌم هبة

 2009 .قنا :

نٌفن ٌحٌى رشٌدى،

رشٌدى ،نٌفن ٌحٌى.

 1996 .قنا :

مجدى أحمد عبد المجٌد أحمد ،

أحمد ،مجدى أحمد عبد المجٌد .الجعفرى حٌاتة وشعره :

 1992 .أسٌوط:

سٌد محمد عبد العال،

عبد العال ،سٌد محمد.

 1990 .القاهرة:

عٌد عبد العزٌز عبد المقصود،

عبد المقصود ،عٌد عبد العزٌز .دراسة الفنون ( النحت -النقش  -الرسم  -الفنون الصؽرى ) :

1995 .

على طلبة محمدإبراهٌم :

 . 1995سوهاج  :سعٌد عثمان ٌونس،
أحمد عبد هللا أحمد نصٌر،
 1995 .قنا:

مناظر المناقع بمقابراالفراد بؽرب طٌبه فى عصر الدوله الحدٌثه :

الحٌاة الدٌنٌة فى عهد محمد على(/)1848-1805

3612 10745788

3615 10746101
3616 10746185
3617 10746244
3618 10746616
3619 10747786
3620 10747847
3621 10748037

إبراهٌم ،على طلبة محمد.

المصاحبات اإلجتماعٌة للتصنٌع فى األسرة :

3622 10748548

ٌونس ،سعٌد عثمان
نصٌر ،أحمد عبد هللا أحمد

صعٌد مصر فى عصر الممالٌك البحرٌة(784-648هـ-1250/
1382م) /
سورتا القمر والرحمن :

3623 10748876
3624 10750930

تتناول الرسالة التؽٌرات الصوتٌة ذات الوظٌفة الداللٌة من حٌث صٌػ تؽٌرت أوزانها الصرفٌة نتٌجة لتؽٌر أبنٌتهاصٌػ
تؽٌرت اشتقاقاتها نتٌجة لؽٌر أبنٌتهاوتتناولها من حٌث اللؽة واالدؼام والتفخٌم والقلقة.
تحاول هذة الرسالة أن تقول إن القصٌدة الجاهلٌة شكل بنابى ذو أبعاد خاصه وتقنٌة مستقلة حاول الباحث التوصل الٌها من
خبلل تفكٌك وتحلٌل المضامٌن الؽرضٌة للشعر الجاهلى.

 1995 .قنا :
 199 ,قنا :

تمثل هذه الدراسة وهً ‖العبلقات السٌاسٌة والثقافٌة بٌن فاس وؼرناطة‖ فً الفترة الممتدة بٌن (614هـ إلً 862هـ/
1217-1458م) صورة حٌة لسمات ببلد المؽرب العربً فً هذه الفترة التً تعبر تعبٌرا دقٌقا عن مرحلة هامة من مراحل
التارٌخ اإلسبلمً بوجه عام ،وتارٌخ فاس وؼرناطة بوجه خاص ،لما شهدته من تحوالت خطٌرة ،كان لها جل األثر فً
تشكٌل تارٌخ البلدٌن ،وإبراز أهمٌة الدور الذي قام به رجال بنً مرٌن ،فً الوقت الذي عانً فٌه المسلمون من تمزق
سٌاسً فً عدوتً المؽرب واألندلس علً حد سواء ،تمكنت خبللها الموجه األسبانٌة الباؼٌة علً اإلسبلم من بسط نفوذها
علً معظم المدن األندلسٌة ،ماعدا مدٌنة ؼرناطة التً إستطاعت الصمود أمام ضربات النصاري المتبلحقة ،وذلك بفضل
أمراء بنً مرٌن فً فاس ،الذٌن حملوا راٌة الجهاد باألندلس خلفا للموحدٌن ،دون أن تنزل بهم رهبة أو خوؾ لمن حل بمن
سبقهم من ضربات وجهها إلٌهم األسبان ،أو ٌترددوا لحظة فً تقدٌم دمابهم وأرواحهم ،ومقومات ببلدهم المادٌة فً سبٌل
حفظ هٌبة اإلسبلم من القوي النصرانٌة المتربصة به ،فكان بنو مرٌن سدا منٌعا حال دون تحقٌق األطماع األسبانٌة فً إبتبلع
مملكة ؼرناطة آخر معاقل المسلمٌن فً األندلس طوال فترة بقابها من سنة (614هـ869-هـ1467-1217/م).
وقد حرصت فً هذه الدراسة علً إتباع األسس المنهجٌة فً إطار العبلقات السٌاسٌة والثقافٌة بٌن فاس وؼرناطة ،مع التؤكٌد
علً الخطوط العرٌضة لها ،والعوامل التً كانت تتحكم فٌها ،مع إبراز التطورات السٌاسٌة التً شهدتها ساحتً المؽرب
واألندلس فً هذه الفترة ،فؤثرت بدورها علً سٌر هذه العبلقات مابٌن الصعود والهبوط طبقا لمقتضٌات األحوال والظروؾ
فً البلدٌن.
2000
تتناول الرسالة :المحبلت العمرانٌة لمركز قنا فى العصر الفرعونى والعصر البطلمى وتطور المحبلت العمرانٌة منذ دخول
العرب حتى العهد العثمانى وتتحدث أٌضا عن الخصابص التوزٌعٌة لمراكز العمران بمركز قنا والنمو السكانى من حٌث
 . 2005قنا:
العدد والكثافة ومكونات النمو الطبٌعى من الموالٌد والوفٌات والهجرة.
تتناول الرسالة إدراك اللون والشكل فى تصمٌم المجلة واإلدراك اللونى للتصمٌم المطبوع معرفة قواعد ونظرٌات إدراك
الشكل فى التصمٌم المطبوع أٌضا الصور والرسوم والجدوال والفواصل وأسس التصمٌم الفنى للمجلة وأسالٌب تصمٌم
الصفحات الداخلٌة بالمجلة النسابٌة.
تعد الصحافة المكتوبةاكثر انجازات المجتمع الصناعً انتشارا فلقد ارتبطت مظاهر تقدمها تارٌخٌا بتطور الحضارة الؽربٌة
منذ اوابل القرن السابع عشر حٌث بدأ البعض فً نشر البداٌات االولً لما نعرفة بالصحافة وان لم تكن بالتطور الذي تشهده
مإخرا وانما تقدمت مع ازدٌاد حاجة القراء الً المعرقة والخبار وبتقدم صناعة االت الطباعة واالت صؾ الحروؾ
وصناعة الورق واالحبار وتقنٌة التصوٌر الضوبً وفصل االلوان اي كل ما ٌرتبط بتقنٌة تكنولوجٌا صناعة الصحافة ودخلت
الصحافة مصر مع دخول المطبعة الٌها مع الحملة الفرنسٌة  1798وعند انشاء مطبعة بوالق فً عصر محمد علً اصدرت
اول جرٌدة مصرٌة الوقابع المصرٌة  1828ثم توالً صدور الجرابد المختلفة
 2000 .قنا:
تعد السٌاحة من األنشطة اإلقتصادٌة سرٌعة النمو وهى تفوق كثٌراً من الصناعات اآل خرى فى معدل نموها السنوى هذا
فضبلً عن دورها السٌاسى الهام فى تقرٌب وجهات النظر بٌن الدول وتحقٌق األلفة والمودة بٌن شعوب الدول السٌاحٌة
وللسٌاحة دورها الهام فى تؽٌٌر التركٌب الٌموجرافى للدول حٌث ٌإدى التطور السٌاحى الى كبر حجم العدٌد من المدن
 2008قنا:
السٌاحٌة وخلق مواضع جدٌده ودورها فى تؽٌٌر البلندسكٌب لكثٌر من المدن والدول.
تناولت الرسالة الدراسة فى المقام بالقرارات التى ٌصدرهامجلس االمن على أساس أن مجلس االمن هو المحرك الرسمى
لبلمم المتحدةمن أهداؾ مدى التؽٌر الذى لحق االمم المتحدة بعد انهٌار االتحاد السوفٌتى والتعرؾ على مدى ارتباط الصراع
العربى االسرابٌلى بصورة االمم المتحدة .والتعرؾ على صورة قرارات االمم المتحدة بالقضاٌا العربٌة المتمثلة فى الؽزو
بجوار إسرابٌل والؽزو العراقى للكوٌت والحصار الدولى المفروض على لٌبٌا والحرب االهلٌة فى الصومال وأثر هذه
 2000قنا:
األزمات على صورة االمم المتحدة.
القاهرة
 1997 .قنا :
تتناول الرسالة سورة ٌونس من الناحٌة الصوتٌة،الدراسة الصرفٌة،الدراسة النحوٌة،الدراسة المعجمٌة.
تتناول الرسالة br :الناقة والنص الشعرى بٌن التؤوٌل والقراءة العمٌاء والناقة فى الشعر العربى وعبلقتها بالحٌوانات
 2005 .قنا:
االخرى وصورة الناقة بٌن المستوى السطحى والمستوى العمٌق والناقة بٌن كعب واالخطل.
أن كلمة العولمة كظاهره ونظرٌة ومفهوم هى اآلكثر تداوالً وإستخداما ً حتى بٌن ؼٌر المتخصصٌن فى قضاٌا الفكر والثقافة
وقد شؽلت العولمة الناس كثٌراً فى الفترة اإلخٌرة وؼدت بمثابة موجة فكرٌة أو جرعة إعبلمٌة وفى كل اآلحوال فقد
 2007قنا:
عرضت نفسها على أجندة الفكر والواقع العربى وستظل كذلك لفترة طوٌلة.
ٌدرس هذا البحث طرق السبك فى الجملة العربٌة من خبلل تطبٌق عدد من القرابن النحوٌة فٌها وقد توزعت فصوله الستة
 2006قنا:
على تلك القرابن
تتناول الرسالة br :على معرفة الققراءات لؽة واصطبلحاونشؤة القراءات والمقصود باالحرؾ فى االحادٌث وتتكلم عن
الدراسة الصوتٌة سواء التوافق الحركى االبدال االدؼام واالمالة وتتكلم أٌضا على الهمزوالوقؾ والدراسة الصرفٌة
 2004 .قنا :
وتصرٌؾ الفاعل.

وابل محمد عبد الوهاب محمد ،

محمد ،وابل محمد عبد الوهاب .البناء الكلى للقصٌدة الجاهلٌة /

3626 10751008

أحمدٌ ،حٌى صبلح الدٌن.

العبلقات السٌاسٌة والثقافٌة بٌن فاس وؼرناطة :

مصطفى كمال كامل مصلح،

مصلح ،مصطفى كمال كامل.

مركز قنا :دراسة فى جؽرافٌة العمران الرٌفى باستخدام نظم
المعلومات الجؽرافٌة /

3628 10751671

هبه محمد فهمى العطار،

العطار ،هبه محمد فهمى

تصمٌم المجلة النسابٌة المصرٌة :

3629 10751681

محمود محمدمرشد،

مرشد،محمود محمد

مدٌنة اآلقصر

3630 10751710

حلمى محمود محمد أحمد محسب.،
مكتبة وهبه
صبلح أبو الوفا العادلى ،

أحمد ،حلمى محمود محمد
محمد البهى
العادلى  ،صبلح أبو الوفا .

صورة االمم المتحدة فى الصحؾ العربٌة :
تفسٌر سورة ٌونس
سورة ٌونس :

3631 10751839
3632 10751879
3633 10751887

نادٌة مصطفى بكرى محمد،

محمد ،نادٌة مصطفى بكرى.

األبعاد الرمزٌة لصورة الناقة فى شعر صدر االسبلم وبنى أمٌة /

3634 10756271

هبة طلعت خلٌفة،

خلٌفة،هبة طلعت

تؤثٌر العولمة على أداء العبلقات العامة

3635 10756285

فاطمه الزهراء عبدهللا محمد

عبدهللا محمد فاطمه الزهراء

القرابن النحوٌة البلزمة فى سبك الجملة العربٌة

3636 10756307

عبده محمود عبده،

عبده ،عبده محمود.

الخصابص اللؽوٌة للقراءات القرآنٌة فى كتاب الفتوحات اإللهٌة
لسلٌمان بن عمر العجٌلى الشهٌر بالجمل (المتوفى1204هـ) /

3637 10756335

ثناء عبد الرشٌد محمد المنٌاوى ،

المنٌاوى ،ثناء عبد الرشٌد
محمد.

قنا :
قنا :
قنا :

عالٌة مبارك حسٌن،
عاطؾ على عبد القادر ،
عبد الناصر مرعى محمد ،

حسٌن  ،عالٌة مبارك
عبد القادر ،عاطؾ على.
محمد ،عبد الناصر مرعى.

قنا:

أنور إبراهٌم عبدالحافظ سعادة

سعادة  ،أنور إبراهٌم عبدالحافظ مشكبلت التعلٌم الجامعى وآثارها على الشباب :
الطٌر والحٌوان فى ألؾ لٌلة ولٌلة تجلٌات الحضور وفاعلٌاته فى
البنٌات الحكابٌة /
طاٌع ،خالد حسن أحمد .

3643 10758626

 2004 .قنا:

محمود عبدالوهاب أحمد اسماعٌل،

إسماعٌل ،محمود عبد الوهاب
أحمد .

البنٌة اإلٌقاعٌة فً شعر أحمد عبد المعطً حجازي /

3644 10758720

 2004 .قنا:

هٌثم السد السٌد إبراهٌم،

إبراهٌم ،هٌثم السٌد السٌد

منهجٌة منطق المحمول فى علم الذكاء االصطناعى/

3645 10758790

 2003 .قنا :

إٌمان فاروق عبدهللا،

عبد هللا ،إٌمان فاروق

 2003 .قنا :

شاذلى سٌد عبد الراضى ،

عبد الراضى ،شاذلى سٌد .

شعر ابن زٌدون:
التراكٌب الزمنٌة فى صحٌفتى األخبار واألهرام من
()1999الى()2001م :

3646 10758840

إن الحدٌث عن التحالؾ السٌاسى فى اإلسبلم ٌحمل أبعاد كثٌرة ،فى وقت تتجه فٌه الحركة اإلسبلمٌة فى ظل أنظمة نإمن
باإلسبلم عقٌدة وتخلفه سلوكا ،فكان الحل المناسب هو طرح المفهوم المتكامل لئلسبلم بصفته عقٌدة وشرٌعة ونظام حٌاة.
ٌتناول البحث من :آراء السٌوطى وتجدٌداته الببلؼٌة -2مإلفات السٌوطى الببلؼٌة -3آراء السٌوطى وتجدٌداته الببلؼٌة فً
2002 .
شرح عقود الجمان :أ-فى علم الببلؼة والفحاصة ب-فى علم المعانى.
2002 .
تتناول الرسالة موضوع التؤوٌل فى تراث ابن هشام األنصارى من خبلل مظاهره.
2002 .
تهدؾ هذه الدراسة إلى تقصى قبٌلة ربٌعة العربٌة إلى منطقة عربستان ،ثم تتبع سكناها.
تتناول الرسالة أهمٌة التعلٌم الجامعى للبحث االجتماعى حٌث ٌشمل قطاع الشباب حٌث أنه أهم قطاع وهناك تؽٌرات فى
النظام الدولى واالقلٌمٌى وعبلقات التفاعل والتكتبلت االقتصادٌة وبدء المهتمون بعملٌات التؽٌر االجتماعى فى الدول النامٌة
ومنها مصر إدراك أهمٌة العنصر البشرى كشروط أولٌة النجاح ولذا كان ٌجب معرفة المشكبلت التى تواجه التعلٌم الجامعى
1996
.
تتناول الرسالة موضوع الطٌر والحٌوان فى الؾ لٌلة ولٌلة من ناحٌة الحكاٌات اللٌالى التى وصفت الطٌر والحٌوان.

محمد محمود محمد على،

على ،محمد محمود محمد

3627 10751642

 2002 .قنا :

تعد قضٌة اإلٌقاع من أهم القظاٌا التً تحتل النصٌب األكبر فً النقد االدبى.فاإلٌقاع مرتبط ارتباطا وثٌقا بكل حركات التجدٌد
الشعري على مر العصور.والمعروؾ ان حركات التجدٌد التى أصابت المضمون لم تكن ذات بال ولم ٌلتفت إلٌها الكثٌرون.
تتناول الرسالة  brدراسة المستوى االول لبلتجاه التطبٌقى وهى ‖الدراسات المنهجٌة‖ولذا نتحدث عن عبلقة المنطق بعلوم
الكمبٌوتر وأبعاده ودقابقها وبٌان شارح لكٌفٌة تطبٌق المنطق وٌمكن معالجة مشبلت تصمٌم وبناء نظم حاسوبٌة فى مجال
من المجاالت.
تحدث أوال عن عصر ابن زٌدون من الناجٌة السٌاسٌة واالجتماعٌة والعقلٌة ،ثم اتقل للحدٌث عن نشاته وحبه لوالدة وسجنه
وعبلقته ببنى جهور وبنى عباد،ثم تناول دٌوانه وأهم األؼراض الشعرٌة التى دارت حدٌثا حولها أشعاره وتحدث عن
شاعرٌته ومكانته وتؤثٌره فى العرب وؼٌر العرب.
هذه الرسالة عبارة عن دراسة اسلوبٌة داللٌة ألنماط التراكٌب الزمنٌة فى صحٌفتى األخبار واألهرام تحقٌقات وحورات فى
الفترة من 1998الى.2001

سورة المابدة :

3625 10750986

 2004 .قنا :

خالد حسن أحمد طاٌع ،

التحالؾ السٌاسى فى اإلسبلم وإنعكاساته على النظام السٌاسى
الحدٌث /
آراء السٌوطى الببلؼٌة مع تحقٌق كتابة ‖شرح عقود الجمان فى علم
المعانى والبٌان /
التؤوٌل فى تراث ابن هشام األنصارى(ت761-ه) /
أثر قبٌلة ربٌعة فى عربستان فى القرن األول و الثانى الهجرى /

3638 10758224
3639 10758232
3640 10758256
3641 10758405

3642 10758560

3647 10758952

تناول البحث قضٌة التعلٌم ،والتى تكاد تكون السبب الربٌسى فى تخلؾ القارة االفرٌقٌة  ،حٌث كانت للدول الكبرى مخططات
فى صٌاؼة عقول البشر حسب الرإى االستعمارٌة والتى كان من نتابجها الملموسة حالٌا إنخفاض معدالت التنمٌة بصورة
كبٌرة ومهٌنة على مستوى القارة  .كما تحدث عن جنوب افرٌقٌا من الناحٌة االجتماعٌة وإنعكاس تلك الناحٌة على أوضاعها
السٌاسٌة االقتصادٌة مما ٌإثر سلبا على مستقبل جنوب افرٌقٌا وناقش التعلٌم الفبوى  ،والذى كان ٌتم طبقا لفلسفة معٌنة
تحكمها قواعد الجنس واللون  .وكانت جنوب افرٌقٌا نموذجا متفردا فى هذا المجال ٌ ،خالؾ كافة القواعد والنظم التعلٌمٌة
المتعارؾ علٌها دولٌا  ،ودراسة التعلٌم فى جنوب افرٌقٌا تجلى الصورة السٌبة للسٌاسة العنصرٌة ،والتى تدخلت فى تكوٌن
وصٌاؼة عقلٌة وأفكار األفراد  ،لتخلق هذا التباٌن الواضح بٌن الفبات واضعاؾ الرؼبة فى احداث تؽٌرات تستهدؾ انهاء
تحكم البٌض على الصعٌد االقتصادى وعلى صعٌد الوظابؾ القٌادٌة واالشرافٌة والمهارٌة فى الدولة  ،فبلزال البٌض هم
المتحكمون فى عالم المال واألعمال.
تتناول الرسالة
التحدث عن ابن كثٌر العالم الفقٌه والمإرخ والمفسر وهو أحد أبمة القراءات العشر حٌث أنه ولد بمكة و التحدث عن اقامته
وتعلٌمه وتنشبته وتربٌته وأثر كل ذلك على علمه .
تتناول الرسالة موضوع الشعر الصوفى الحدٌث بٌن التقلٌد والتجدٌد فى دٌوان الشٌخ صالح الجعفرى .وقد قامت هذة الرسالة
على إتباع المنهج التكاملى ،كما أفادت من المناهج الفنى والتارٌخى .
تتناول الدراسة الجملة الفعلٌة فى دٌوان بن هرمة دراسة نحوٌة تحلٌلٌة  ،وكان اختٌارى للجملة الفعلٌة دون ؼٌرها الن
التعبٌر بالفعل هو االساس فى اللؽة العربٌة.
ٌعتبر البحث فى مشكاة الظاهر والحقٌقة ذات أهمٌة خاصة فى الفكر الفلسفى ،وقد اتضح ذلك بصورة واضحة فى الفلسفة
الحدٌثة وحاول الباحث أن ٌضع ٌده على جذور هذه المشكلة فى الفكر الفلسفى الٌونانى باعتباره المنبع الذى استقلت منه
الفلسفات األخرى ما بها من أفكار فلسفٌة ٌعتد بها.
تعد دراسة اآلسلحة عموما ً من الموضوعات الشٌقة والشاقة فى آن واحد فقد ٌكتنؾ الحدٌث عن السبلح وتطورة عبر
العصور المختلفة بعض الؽموض خصوصا ً وأن السبلح تكتنفة السرٌة وبالنسبة للمدافع الحربٌة والتى تعد من وسابل الدفاع
عن اإلنسان والهجوم فى وقت واحد حتى ٌستطٌع البقاء واإلستمرار فى الحٌاة
تتمتع جزٌرة صقلٌة بموقع جؽرافى هام ،حٌث أجمع الجؽرافٌون القدامى على أنها تقع فى الحوض الؽربى للبحر المتوسط
(بحر الروم )كما تسمٌة المصادر القدٌمة وهى على شكل مثلث متساوى الساقٌن زاوٌتة الحادة من ؼربى الجزٌرة ،وٌحادٌها
من الشرق ببلد األندلس ومن الجنوب ببلد المؽرب ،ومن الشمال أرض الروم الكبٌرة (إٌطالٌا) ،فهى تعد بذلك حلقة الوصل
بٌن شمال أفرٌقٌا من جهة ،وبٌن إٌطالٌا وؼرب أوروبا من جهة أخرى br .وقد أدرك األؼالبة -حكام إفرٌفقٌة من قبل
الخبلفة العباسٌة -أهمٌة جزٌرة صقلٌة ،فعملوا على امتبلكها ،وأخذوا ٌتٌحون الفرصة المناسبة لذلك.وٌقوم هذا البحث
بدراسة الفترة الهامةمن تارٌخ الجزٌرة وأهم األحداث السٌاسٌة والحضارٌة بها ،ولذا قمت بتقسٌمة الى ستة فصول ٌسبقها
مقدمة ثم دراسة تحلٌلٌة ألهم مصادر البحث ،ثم تمهٌد ،وٌتلوها الخاتمة ثم قابمة للمصادر والمراجع.
تتناول الرسالة دراسة دٌوان ابى األسود الدإلى دراسة لؽوٌة حٌث تعرض ألهم الظواهر اللؽوٌة التى حفل بها الدٌوان
ودراستها على المستوٌات اللؽوٌة:الصوتٌة ،الصرفٌة،والتركٌب النحوٌة ،والداللٌة المعجمٌة ببللضافة الى بعض الجوانب
العروضٌة.
تتناول الرسالة
تمثل قضٌة الفساد أحد المشكبلت الربٌسٌة التى تواجه مصر فى الفترة الراهنة ةأصبحت تتصدر القضاٌا القومٌة المهمة نظرا
لتشابك خٌوطها مع كثٌر من الثضاٌا.وتهتم الدراسة الراهنة بالكشؾ عن نوعٌة قضاٌا الفساد التى عكستها الصحؾ المصرٌة
خبلل العامٌن الماضٌن وبٌان طرٌقة التناول لمثل هذه القضاٌا.
تتناول الرسالة :تتحدث الرسالة عن موقع ببلد تركستان بؤهمٌةجؽرافٌة وتارٌخٌة فى تارٌخ آسٌا بوجه عام ونظرا ألهمٌة
تركستان من الناحٌة الجؽرافٌة فإنها كانت محط أنظار العرب حتى تطلعوا لفتح ببلد تركستان ولعبت خراسان دورا حٌوٌا
فى ذلك الفتح وتناولت الحٌاة االقتصادٌة فى ببلد تركستانوالحٌاة االجتماعٌة.
من عجابب التوفٌق ان رصٌد االمة االسبلمٌة من وسابل نهوضها فى حاضرها مستمد من منابع ماضٌها فى تارٌخ ومن هذا
المنطلق تعد هذة النوعٌة من الدراسات السٌاسٌة والحضارٌة للمدن االسبلمٌة مجاال مهما ٌكشؾ النقاب عن حضارة االسبلم
الفزدهرة عبر العصور.
أشارت الدراسة إلى أهمٌة موقع مدٌنة الموصل وتارٌخ نشؤتها والرواٌات التى ذكربت عنها مع ذكر حدود هذه المدٌنة
وتارٌخها قبل األسبلم
There is a interest in the study of natural enviromental radiation and radioactivity in
A. Rizk-Alla, A. M. M.
soil because the population is exposed to natural radioactivity at different levels
28/12/ Yousef, G. A. Gamal,
depending on the activity concentration .
2009. S. O. Elkateeb.
النحو العربى علم من أفضل العلوم أثرا ،به ٌقوم اللسان ،وٌعرؾ البٌان فى اللؽة.
التسبٌه المباشر فى الشعر العباسى مبحث من ضمن مباحث التشبٌه  ،فمن الجدٌر بالذكر ان مصطلح التشبٌه المباشر لٌس
جدٌد تماما على مصطلحات التشبٌه التى اشار الٌها البالؽون.
تعرٌؾ اللوحة هى قطعة مستقلة من الحجر أو من الخشب ذات أشكال مربعة أو مستطٌلة أو ؼٌر منتظمة الشكل وذات قمم
مسطحة أو قمم مستدٌرة ،وتحمل نقوشا ورسوما تخدم االؼراض التى أعدت من أجلها هذة اللوحات ،وؼالبا ما ٌترك سطحها
الخلفى خشن.
فى ظل المتؽٌرات العالمٌة العنٌفة التى ٌشهدها المجتمع االنسانى فى مطلع االلفٌة الجدٌدة تتعاظم أهمٌة العلم والمعلومات
كؤداة أساسٌة للتقدم االنسانى.
تؤتى أهمٌة هذه الدراسة الموجهة إلى الحدٌث الشرٌؾ لمعرفة الخصابص النحوٌة فى كبلمة من خبلل مجموعة من
األحادٌث فى كتاب اإلٌمان فى صحٌح مسلم تلك األحادٌث هى أحادٌث قولٌة أخترتها من كتاب اإلٌمان فى صحٌح مسلم
وعدد هذه األحادٌث المختارة مابة وعشرون أحادٌث من جملة ثبلثمابة وأربعٌن حدٌثا ً فى كتاب اإلٌمان والسبب فى إختٌار
وترك الباقى هو تحاشى تكرار الجمل المدروسة حٌث أنه فى كل باب من أبواب أحادٌث تتعلق بموضوع واحد فتؤتى هذه
األحادٌث متشابهة إلى حد كبٌر فى متنها فتحرزاً من تكرار الجمل المدروسة أخترت من أحادٌث كل باب حدٌثا ً أو حدٌثٌن
على أكثر تقدٌر تكون الجمل فٌة متنوعة.
ٌدور موضوع البحث حول الإٌة العقلٌة عند عاطؾ العراقى ونحن نعلم أن فكر العراقى ٌمثل تجدٌداً فى الفكر اإلنسانى
بصفة عامة وفى الفلسفة بصفة خاصة br .والعراقى له العدٌد من المإلفات والكتب الفلسفٌة المتعمقة فى دراسة قضاٌا
ومشكبلت وتحلٌل هذه المشكبلت بمنهجة العقلى النقدى التنوٌرى مثل قضٌة اإلستشراق وحوار الحضارات وقضٌة األصالة
والمعاصرة والتنوٌر وإحٌاء التراث وؼٌرها.
سورة القصص من السور المكٌة عند جمهور التابعٌن كما أنها تمٌزت بما تمٌز به القران المكى من تؤسٌس لدعابم الدٌن
وذكرها لهاتٌن القصتٌن ٌوضح ذلك فقد بٌنت ما القاه بنو إسرابٌل من التعذٌب والهوان على ٌد هذا الطاؼٌة المتكبر وما
حدث من معجزات.
ٌدرس هذا البحث طرق السبك فى الجملة العربٌة من خبلل تطبٌق عدد من القرابن النحوٌة فٌها وقد توزعت فصوله الستة
على تلك القرابن.
الجرٌمة ظاهرة أنسانٌة ال ٌخلو منها اى مجتمع بشرى ،وتتعدد صور أشكال الجرٌمة من مجتمع إلى أخر ،ومن فترة زمنٌة
إلى أخرة داخل المجتمع الواحد.

 2000 .القاهره:

أحمد عبد الداٌم محمد،

حسٌن ،احمد عبدالداٌم محمد.

التعلٌم والعنصرٌة فى جنوب افرٌقٌا فى الفترة من - 1948
/1976

3648 10759012

 1999 .قنا:

محمود أحمد ٌوسؾ إبراهٌم،

ابراهٌم ،محمود أحمد ٌوسؾ

 1999 .قنا :

على أحمد أمبارك ،

أمبارك ،على أحمد .

الشعر فى كتاب البداٌة والنهاٌة البن كثٌر :
الشعر الصوفى الحدٌث بٌن التقلٌد والتجدٌد فى دٌوان الشٌخ صالح
الجعفرى /

3650 10759126

 1996 .قنا:

لٌلة حمٌد ٌوسؾ،

ٌوسؾ ،لٌلة ٌوسؾ حمٌد.

الجملة الفعلٌة فى دٌوان إبراهٌم بن هرمة :

3651 10759221

 1999 .قنا:

أٌمن عبد شندى،

شندى  ،أٌمن عبد هللا .

 2007 .قنا:

عبلء الدٌن بدوى محمود محمدالخضرى،

الخضرى ،عبلء الدٌن بدوى
محمود محمد

الظاهر والحقٌقة لدى فبلسفة الٌونان/
المدفع فى العصر العثمانى فى ضوء مجموعات المتاحؾ وتصاوٌر
المخطوطات العثمانٌة من الفتح العثمانى حتى نهاٌة القرن التاسع
عشر (923ه1320-م)(1517م1898-م) /

3652 10759258

3649 10759070

3653 10759417

 2004 .قنا:

إٌمان فإاد على أحمد جوٌلى،

جوٌلى ،إٌمان فإاد على أحمد

صقلٌة فى عهد األسرة الكلبٌة(444-336ه1052-948-م) /

3654 10760242

 2004 .قنا :

على حسٌن محمد ،

محمد ،على حسٌن.

دٌوان أبى األسود الدإلى :

3655 10760248

 2004 .قنا:

عٌسى عبدالباقى موسى،

موسى ،عٌسى عبدالباقى

معالجة الصحؾ المصرٌة لقضاٌا الفساد:

3656 10760253

 2005 .قنا:

شربات أحمد مصطفى أحمد راشد،

راشد ،شربات أحمد مصطفى
أحمد

تركستان فى العصر العباسى االول 232-132هـ847-750-م :

3657 10760268

 2005 .قنا:

محمد أسماعٌل على عبد الرحمن،

 2006 .قنا:

هبة ممدوح عبد الرحمن عبد الرحٌم،

عبد الرحمن ،محمد إسماعٌل
على
عبدالرحٌم  ،هبة ممدوح
عبدالرحمن .

االوضاع السٌاسٌة والحضارٌة لمدٌنة زبٌد(554-200ه-815/
1159م) /
مدٌنة الموصل خبلل القرنٌن األول والثانى الهجرٌٌن السابع والثامن
المٌبلدٌٌن/

2009
 2009 .قنا:

على أحمد محمد خلٌفة،

 2005 .قنا :

أٌمن بركات أبو المجد الصادق،

 2005 .قنا:

أبو بكر عبد السبلم مصطفى سعد،

Natural radioactivity in soil along the red sea
Hassan, Mahmoud
coast and its internal hazard doses to human / Mohamed Hammam.
المدراس التوفٌقٌة وأثراها فى النحو العربى :
محمد ،على أحمد محمود
الصادق ،أٌمن بركات ابو
التشبٌه المباشر فى الشعر العباسى(فى العصر العباسى االول) :
المجد.

3658 10760336
3659 10760365

3660 10760633 Master.
3661 10760691
3662 10760847

2003

القاهرة:

مروة صبلح الدٌن عبد اللة محمود،

سعد ،أبو بكر عبد السبلم
مصطفى
محمود ،مروة صبلح الدٌن
عبد هللا

لوحات االفراد الجنابزٌة فى عصر االسرة التاسعة عشر :
التنظمات االكادٌمٌة لعلم االجتماع وازمة االبداع السوسٌولوجى فى
مصر :

3664 10761363

2008

قنا:

على السٌد حسن عبدهللا،

عبدهللا ،على السٌد حسن

الخصابص النحوٌة فى كتاب اإلٌمان فى صحٌح مسلم بشرح
النووى/

3665 10762145

2007

قنا:

حمد سٌد حنفى،

حنفى ،محمد سٌد

الرإٌة العقلٌة عند عاطؾ العراقى /

3666 10762200

 2007 .قنا:

حمدهللا عبد الحكٌم محمد حمد هللا،

حمد هللا ،حمدهللا عبد الحكٌم
محمد

الخصابص الببلؼٌة فى سورة القصص /

3667 10762255

 2006 .قنا:

فاطمه الزهراء عبدهللا محمد،

 2009 .قنا:

حنان عبد الوهاب عبد الحمٌد محمد،

محمد ،فاطمة الزهراء عبد اللة القرابن النحوٌة البلزمة فى سبك الجملة العربٌة/
محمد ،حنان عبد الوهاب عبد تاثٌر التعرض لصفحة الحوادث بالصحؾ المصرٌة على إدراك
قضاٌا الجرٌمة :
الحمٌد

3663 10761231

3668 10762298
3669 10762615

تعد السٌاحة من األنشطة اإلقتصادٌة سرٌعة النمو وهى تفوق كثٌراً من الصناعات اآل خرى فى معدل نموها السنوى هذا
فضبلً عن دورها السٌاسى الهام فى تقرٌب وجهات النظر بٌن الدول وتحقٌق األلفة والمودة بٌن شعوب الدول السٌاحٌة
وللسٌاحة دورها الهام فى تؽٌٌر التركٌب الٌموجرافى للدول حٌث ٌإدى التطور السٌاحى الى كبر حجم العدٌد من المدن
السٌاحٌة وخلق مواضع جدٌده ودورها فى تؽٌٌر البلندسكٌب لكثٌر من المدن والدول.
تعتبر المعرفة العلمٌة من أهم الموضوعات التى ٌتناولها الفلسفة المعاصرة ،واذا كانت المعرفة العلمٌة تحتل مكانة عظٌمة،
وتمثل دورا حٌوٌا فى مناقشات ،وكتابات فبلسفة العلم المعاصرٌن.

 2008 .قنا:

محمود محمدمرشد،

مرشد ،محمود محمد

مدٌنة اآلقصر :

3670 10763068

 2009 .قنا :

محمد عبد الحمٌد سبلمة،

سبلمة ،محمد عبد الحمٌد.

المعرفة العلمٌة عند أبى الرٌحان البٌرونى(ت440ه)/

3671 10763316

 2008 .قنا:

وابل كرم نصرهللا،

بطرس ،وابل كرم نصر هللا.

قنا:

دعاء كمال أحد البرى،

البرى ،دعاء كمال أحمد

قنا:

حسن رضوان محمود حجى،

حجى ،حسن رضوان محمود

العرى فى مصر القدٌمة/
تنمٌة مجموعات الدورٌات بمكتبات الكلٌات العملٌة بجانعتى جنوب
الوادى(قنا) وسوهاج :
مدٌنة تبرٌز منذ العصر السلجوقى حتى نهاٌة العصر
المؽولى(االٌلخانى)(736-429ه1336-1037/م) /

3672 10763392

3674 10763725

قنا :

سلوى إبراهٌم حسن دهمش،

دهمش ،سلوى إبراهٌم حسن

اتجاهات الخطاب الصحفى االلكترونى نحو الحركات االسبلمٌة :

3675 10763741

قنا :

الشٌماء السٌد محمود على،

على ،الشٌماء السٌد محمود

فقه االولوٌات وعبلقته بؽٌره من االصول الشرعٌة /

3676 10763749

أسٌوط:

أحمد حسٌن خلٌل،

خلٌل ،أحمد حسٌن.

أسٌوط:

أحمد االمام،

االمام ،أحمد

محمد على عبد البصٌر،

عبد البصٌر ،محمد على

رؼم ان العرى فى مصر القدٌمة لم ٌكن موضوعا شابعا إال انة فى القلة القلٌلة التى ظهر فٌها ،تنوعت مجاالته وارتباطاته
فلم ٌكن العرى فى مصر القدٌمة لمجرد التسلٌة أو لبلستمتاع برإٌة مفاتن الجسد ،وإنما كانت له أؼراض عدٌدة ومتنوعة.
ٌعتبر العصر الذى نعٌش فٌه االن عصر المعلومات بتنوع مصادرها وتعدد أشكالها ،وتعتبر الدورٌات أحد هذة المصادر
2009 .
الربٌسٌة والمهمة لنشر المعلومات الحدٌثة وتنمٌة البحث العلمى فى عصرنا.
تعتبر دراسة التارٌخ االسبلمى ذات أهمٌى كبرى فى التارٌخ االسبلمى ،وذلك لمعرفة االحداث السٌاسٌة واالوضاع
2009 .
الحضارٌة الخاصة بتلك المدن.
تزاٌد الزخم االعبلمى حول الحركات االسبلمٌة خاصة فى أعقاب أحداث 11سٌتمبر 2001م ،التى سارعت الوالٌات
2009
المتحدة الى اتهام تنظٌم القاعدة بقٌادة السعودى اسامة بن الدن بالوقوؾ وراءها.
الشرٌعة االسبلمٌة جاءت لرعاٌة مصالح العباد فى العاجل واالجل ،ودرء المفاسد عنهم ،وهى صالحة لكل زمان ومكان ،لذا
2009 .
كان من واجبنا استٌعاب االحكام الشرعٌة من مصادرها والسعى الى الوصول الى مقصود الشارع الحكٌم.
1991
1991 .
1991

 1991 .أسٌوط:
تتمتع جزٌرة صقلٌة بموقع جؽرافى هام ،حٌث أجمع الجؽرافٌون القدامى على أنها تقع فى الحوض الؽربى للبحر المتوسط
(بحر الروم )كما تسمٌة المصادر القدٌمة وهى على شكل مثلث متساوى الساقٌن زاوٌتة الحادة من ؼربى الجزٌرة ،وٌحادٌها
من الشرق ببلد األندلس ومن الجنوب ببلد المؽرب ،ومن الشمال أرض الروم الكبٌرة (إٌطالٌا) ،فهى تعد بذلك حلقة الوصل
بٌن شمال أفرٌقٌا من جهة ،وبٌن إٌطالٌا وؼرب أوروبا من جهة أخرى br .وقد أدرك األؼالبة -حكام إفرٌفقٌة من قبل
الخبلفة العباسٌة -أهمٌة جزٌرة صقلٌة ،فعملوا على امتبلكها ،وأخذوا ٌتٌحون الفرصة المناسبة لذلك.وٌقوم هذا البحث
بدراسة الفترة الهامةمن تارٌخ الجزٌرة وأهم األحداث السٌاسٌة والحضارٌة بها ،ولذا قمت بتقسٌمة الى ستة فصول ٌسبقها
مقدمة ثم دراسة تحلٌلٌة ألهم مصادر البحث ،ثم تمهٌد ،وٌتلوها الخاتمة ثم قابمة للمصادر والمراجع.
تعد دراسة أشكال اآلوانى فى العصرٌن التٌمورى والصفوى من فروع دراسة الفن اإلسبلمى للفنون التطبٌقٌة حٌث ٌلقى
الضوء على الفترة التارٌخٌة فى هذٌن العصرٌن وتوضح مدى اهتمام ملوك الدولتٌن ورعاٌتهم للفنون التطبٌقٌة سواء التحؾ
الباقٌة أو تصاوٌر المخطوطات وتعتمد مصادر اشكال اآلوانى على ما عثر علٌه من لقى أثرٌة وما عثر علٌة قد ال ٌؽطى
جمٌع ما كان مستخدما ً.
تتناول الرسالة حاشٌة األمٌرعلى شرح األزهرٌة حٌث تعد من الحواشى المتمٌزة.

ٌدور موضوع البحث حول الإٌة العقلٌة عند عاطؾ العراقى ونحن نعلم أن فكر العراقى ٌمثل تجدٌداً فى الفكر اإلنسانى
بصفة عامة وفى الفلسفة بصفة خاصة br .والعراقى له العدٌد من المإلفات والكتب الفلسفٌة المتعمقة فى دراسة قضاٌا
ومشكبلت وتحلٌل هذه المشكبلت بمنهجة العقلى النقدى التنوٌرى مثل قضٌة اإلستشراق وحوار الحضارات وقضٌة األصالة
والمعاصرة والتنوٌر وإحٌاء التراث وؼٌرها.

إٌمان فإاد على أحمد جوٌلى

جوٌلى ؛إٌمان فإاد على أحمد

 2006 .قنا:
 2006 .قنا :
 1997 .أسٌوط:

نٌفٌن محمد حازم شٌبه أحمد،
عاطؾ على عبد القادر،
أحمد محمود عثمان،

أحمد ،نٌفٌن محمد حازم شٌبه
عبد القادر ،عاطؾ على.
عثمان ،أحمد محمود

 1996 .قنا:

منال محمد عبد الناصر،

عبد الناصر ،منال محمد

حمد سٌد حنفى،
مصطفى ثابت محمد،

حنفى،محمد سٌد
محمد ،مصطفى ثابت.

أحمد صابر محمد محمود،

محمود ،أحمد صابر محمد.

قنا:
قنا:
قنا:
أسٌوط:

عاطؾ محمد عبد هللا،
وفاء حمدى حسن سرور،
حسن محمد محمد ٌونس،
مصطفى محمد عبد الرحٌم،

عبد هللا ،عاطؾ محمد
سرور ،وفاء حمدى حسن
ٌونس ،حسن محمد محمد
عبد الرحٌم ،مصطفى محمد

 1991 .أسٌوط:
 2008 .قنا:
 2003 .قنا:

نادر سامى فهٌم،
بهاء الدٌن ابو الحسن حسن،
فتحى محمد محمد سالم،

 2002 .قنا:
 1999 .قنا:
 1998 .قنا:

أشرؾ فتحى عبد الحمٌد الدسوقى،
نادٌة أمٌن حسن جاد هللا،
نبٌل عبد الفتاح عبد السبلم،

فهٌم ،نادر سامى
حسن ،بهاء الدٌن أبو الحسن
سالم ،فتحى محمد محمد
الدسوقى ،أشرؾ فتحى عبد
الحمٌد
جاد هللا ،نادٌة أمٌن حسن.
عبد السبلم ،نبٌل عبد الفتاح

 1999 .قنا:
 2000 .قنا:
 2004 .قنا:

محمد سعٌد أحمد على،
عبٌر عبد هللا محمد الرفاعى،
حسام محمود االشقر،

 2002 .القاهرة:

عصام عبد الحلٌم حسن منصور،

 1997 .قنا :
 1997 .قنا :

عبد المحسن عز الدٌن أحمد الشرٌؾ،
محمد جبلل ابراهٌم،

 1997 .قنا:
 1999 .قنا :

عبد المحسن عز الدٌن أحمد الشرٌؾ،
نجاة رٌاض محمودوشاحى،

2004

قنا

 2007قنا:
 1993 .أسٌوط:
 1994 .أسٌوط:
1998 .
1997 .
1996 .
1993 .

على ،محمد سعٌد أحمد
الرفاعى ،عبٌر عبد هللا محمد
االشقر ،حسام محمود
منصور ،عصام عبد الحلٌم
حسن.
الشرٌؾ ،عبد المحسن عز
الدٌن أحمد.
ابراهٌم ،محمد جبلل
الشرٌؾ ،عبد المحسن عز
الدٌن أحمد
وشاحى ،نجاة رٌاض محمود

 1999 .قنا:

وفاء عبد العزٌز مرسى،

مرسى ،وفاء عبد العزٌز

 2000 .قنا :

هالة محمد ابراهٌم،

إبراهٌم ،هالة محمد

sources of mark twain,s major fiction
the functionc of cohesive devices in modern
drama.
the thematic and structural use of time in the
major novels of william faulkner

صقلٌة فى عهد األسرة الكلبٌة(444-336ه1052-948-م) =

أشكال اآلوانى اإلٌرانٌة فى العصرٌن التٌمورى والصفوى من
خبلل التحؾ الباقٌة وتصاوٌر المخطوطات /
حاشٌة األمٌر على شرح األزهرٌة :
ماثٌو ارنولد وولٌم وردزورث :
دراسة لبلدوات الربط فى اربع مسرحٌات لبرناردشو واسكار واٌلر
/

الرإٌة العقلٌة عند عاطؾ العراقى
التؽٌرات االرتباطٌة فى اللهجة النمطٌة :
sociol visions in selected plays by lady
augusta gregory and paul vincent carroll.
the portrayal of the west in the novels of john
steinbeck.
رإٌة ارثر مٌللر لبلنسان كما عبر عنها فى أبرز مسرحٌاته/
تطور العناصر الدرامٌة فى شعر روبرت فروست :
the major short stoires of edgar allan poe.
the concept of evil in nathaniel hawthorne
fiction.
المدخل التداولى فى الترجمة :
تقٌٌم مسرحٌات ٌوجٌن أونٌل الواقعٌة االجتماعٌة /
المواطن االمرٌكى ما بٌن االنتماء واالؼتراب فى االدب القصصى
لواشنجتن إٌرفٌنج /
أعمال جاٌلز كوبر المسرحٌة تحلٌل الخطاب فى ثبلثٌة نصوص/
القٌم االنسانٌة فى رواٌات ثورنتون واٌلدر/
التصوٌر فى شعر أنتونى ثوٌت وذلك من خبلل سٌاق شعراء
الحركة /
أزمة االنسان المعاصر فى روٌات جراهام جرٌن الربٌسٌة /
دراسة اسلوبٌة لروٌات بٌتر اكروٌد االولى/
INTERNET USE BY STUDENTS IN THE
SOUTH VALLY UNIVERSTY
المبلمح الؽربٌة البارزة فى مسرح فرناندو ارابال /
المذهب الطبٌعى فى الروٌات الربٌسٌة لجون ستاٌنبك /
prominent grotesque features in the theatre of
fernando arrabal /
نساء عصابٌات فى معظم مسرحٌات تنٌسى ولٌامز /
the tragicomic elememts in samuel becktts
pays /
)the portrait of moslems in dantes(1265-1321
the divine comedy

3673 10763714

3677 10764309
3678 10764417
3679 10766196

3680 10766528

3681 10766551
3682 10766555
3683 10766574
3684 10766862

3685 10769049
3686 10770263
3687 10770280
10770305
10770331
10770362
10770396

3688
3689
3690
3691

3692 10770434
3693 10770504
3694 10770573
3695 10770690
3696 10770768
3697 10770946
3698 10771025
3699 10771085
3700 10771138
3701 10771245
3702 10772364
3703 10772382
3704 10772463
3705 10772530
3706 10772878
3707 10773365

 2000 .قنا:

عادل كامل محمد سلٌمان،

 2000 .قنا:

ممدوح أحمد محمد،

 2000 .قنا:

محمد فكرى سباق،

 1995 .أسٌوط:

ممدوح على أحمد،

 1988 .أسٌوط:
 1992 .أسٌوط:
 1992 .أسٌوط:

مصطفى محمد عبد الرحٌم،
حسٌن محمد محمد ٌونس،
حسن عبد الشفٌق حسن،

 1991 .أسٌوط:
 1987 .قنا:
 1987 .أسٌوط:

فتحى محمد محمد سلٌم،
محمد السٌد داود،
أحمد عبد هللا لشٌمى،

 1986 .أسٌوط:
 1985 .أسٌوط:

أحمد حسٌن خلٌل،
هدى بكرى أحمد،

 1987 .أسٌوط:
 1994 .أسٌوط:

جمال نجٌب أحمد،
محمد هشام عبد الفتاح،

 1993 .أسٌوط:

سٌؾ النصر صالح زنقور،

 1993 .أسٌوط:

وفاء حمادى سرور،

 1996 .قنا:
 1994 .قنا:

حسٌن صالح محمد،
نادٌة سمٌر أحمد،

 1995 .أسٌوط:

سٌد أحمد أبو الضٌؾ،

 1995 .أسٌوط:

محمدسٌد أحمد على،

 2008 .قنا:

هبد عبد الرحٌم القاضى،

 2005 .قنا:

حسام الدٌن أحمد عبد الوارث،

 2008 .قنا:

حسام عبد الحمٌد جاد محمد،

 2009 .قنا:

سماح عبد الكرٌم ابراهٌم محمد،

 2009 .قنا:

محمود محمد أحمد مكى،

 2009 .قنا:
 2006 .قنا:

محمد عرفة محمد هبلل،
عبد النعٌم عوض،

 1993 .قنا:

نادٌة أمٌن حسن،

 2008 .قنا:
 2002 .قنا:

ؼادة محمد على مهران،
أحمد محمد على أحمد،

 2002 .قنا:
2002

بهاء الدٌن أبو الحسن،
دار الوفاء

بٌروت
 1993بنؽازى
مصر-
االسكندر
ٌ 1995ة
مصر-
القاهرة
اإلسكندر
ٌ 1987 .ة :
 2002 .بٌروت :
] .د.ت[ القاهرة :
مصر -
 1954القاهرة
 2002 .القاهرة :

دار الثقافة للنشر
جامعة قارٌونسى

rabah belamri: regard blesse
سلٌمان ،عادل كمال محمد
reltite et fiction dans loeuvre romamnesque
alain robbe- grillet
محمد ،ممدوح أحمد
the de magistere marivaux les fausses
confidences traduction en arabe et etude /
سباق ،محمد فكرى
an application of leechs foregrounding
approach to some of owens war poems.
أحمد ،ممدوح على
charles dickens as fefender of the childrens
cause.
عبد الرحٌم ،مصطفى محمد
symdobism in the poetry of the hughes.
ٌونس ،حسٌن محمدمحمد
التعدٌة السببٌة فى اللؽتٌن االنجلٌزٌة والعربٌة :
حسن ،حسن عبد الشفٌق
dramatic conflict in the major plays of arthur
miller
سلٌم ،فتحى محمد محمد
symbolism in the potry of willim butler yeats
داود ،محمد السٌد
the satirical poetry of john dryden
الشٌمى ،أحمد عبد هللا
d.h. lawrences view of man with speciel
referennce to sons and lovers women in love
خلٌل ،أحمد حسٌن
beckett and the absure theatre.
أحمد ،هدى بكرى
the impact of t s eliot on the poetic drama of
salah abdel sabur.
أحمد ،جمال نجٌب
elegy in the poetry of emily dickinson
ابراهٌم ،محمد هشام عبد الفتاح
دراسة لؽوٌة عن أدوات الخطاب فى لهجة الحدٌث ببلدة ببلط
بالوادى الجدٌد/
زنقور ،سٌؾ النصر صالح
the treatment of the tragic themes in some of
sean ogasegs plags.
سرور ،وفاء حمادى
astudy of hardy usa of some linguistic features
in the moroy of casterbridge.
محمد ،حسٌن صالح
die gotterwelt im grab des siamun in siwa
أحمد ،نادٌة سمٌر
the element of mystery in joseph conrands
heart of darkness.
أبو الضٌؾ ،سٌد أحمد
astudy of the translations of w-h auden with
rerence to his english i mage in the thirties
على ،محمد سٌد أحمد
the rendering of metaphors in the qudsi
hadiths.
القاضى ،هبة عبد الرحٌم.
عبد الوارث ،حسام الدٌنu
rhetrorical structure theory:
أحمد
anew scope of the social activist in hbsens
pillars of socitety adolls houseand an enemy
of the people/
محمد ،حسام عبد الحمٌد جاد
FORMAL REGULARITIES AND
IRREGULARITIES IN THE MAJOR POEMS
محمد ،سماح عبد الكرٌم
OF PHILIP LARKIN/
ابراهٌم
THE SPIRIT OF ANGER IN FAULKNERS
TWO MAJOR NOVELS THE SOUND AND
THE FURY AND LIGHT IN AUGUST/
مكى ،محمود محمد أحمد
ASMANTIC STUDY OF PROVERBS IN SOME
AFRICAN NOVELS/
هبلل ،محمد عرفة محمد
POST-COLONIALISM:
عوض ،عبد النعٌم ابراهٌم
CHARACTERISTIC USE OF COHESIVES IN
T. S.ELLOTS THE FAMILY REUNION
حسن ،نادٌة أمٌن
THE STRUCTURAL ELEMENTS IN THE
POETRY OF ROBOTRY FORTS.
مهران ،ؼادة محمد على
ALIENATION IN EUGENR ONEILL PLAYS:
أحمد ،أحمد محمد على
THE PHONETIC AND PHONOLOGICAL
SYSTEM OF FADDICCA
على ،بهاء الدٌن أبوالحسن
النص األدبى بٌن أشكالٌة األحادٌة والرإٌة التكاملٌة
الحمٌد ,محمد عبد

3738 10778230
3739 10785557

عبد الرحمن بن نصر الشٌرزى كتاب نهاٌة الرتبة فى طلب الحسبة
فوزى عبد الرحمن الفخرانى الرابد فى فن التنقٌب عن االثار

3740 10828708
3741 10833327

3708 10773439
3709 10773524
3710 10773570
3711 10776025
3712 10776041
3713 10776064
3714 10776253
3715 10776432
3716 10776508
3717 10776650
3718 10776700
3719 10776741
3720 10776809
3721 10776913
3722 10776953
3723 10777001
3724 10777673
3725 10777685
3726 10777704
3727 10777738
3728 10777764
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An operatig system is a set of manual and automatic procedures that enable a group
of people to share a computer installation efficiently. the key word in this definition is
sharing : it means that people will compete for the use of physical resources such as
processor time, storge space, and peripheral devices ; but it also means that people
Saad Zaghloul Rida,
2010 can cooperate by exacting programs and data on the same installation.
##### safwat Helmy Hamd.
One of the dominant sorces of air pollution affecting environmental living quality in
urban areas is road traffic-induced air pollution. providing information about traffic air
pollution and finding out its disributing is therefore a crucial starting point for planning
effective measures to improve air quality. such information helps decision makers to
optimized e.g. urban design. in the present work, a line source model, developed in
laboratory of envirnoment physics, faculty of science at qena, egypt is proposed to
describe the downwind dispersion of pollutants near roadways, at different cities in
Sayed M. El-Shazy,
egypt. the model is adopted compeletly graphical user interface (gui)technique for
24/7/2 M. El-Nougy Adam,
2010 operating in avarious windows-based microcompyters.
010.
Kasem Kh. O.
تتناول الرسالة :أهمٌة االدارة المحلٌة فى نظام الحكم الداخلى كما تقوم بدور فعال فى التنمٌة القومٌة وتتمٌز بانها ادارة قرٌبة
من المواطنٌن نابعة من صمٌم الشعب واصبحت االدارة تلعب دورا اساسٌا فى عملٌة التنمٌة الشاملة التى التوجد دولة اال
ٌدفعها الطموح ان تقطع اشوطا ملموسة على طرٌقها.لذلك فان عملٌة التطوٌر االدارى تصبح حتمٌة اولى على جدول
اولوٌات المجتمع االنمابٌة  ،فالتطوٌر االدارى هو الذى ٌستهدؾ أوال خلق انمابٌة قادرة ولذلك كان هذا مضمون الرسالة
المتمثل فى كفاءة االدارة المحلٌة فى القانون الوضعى والفقه االسبلمى واٌضا دراسة المحلٌات فى العدٌد من الدول المتقدمة
والتى نجحت فٌها هذه االدارات مثل انجلتر وفرنسا مع مقارنتهابما جاءت به مبادىء الشرٌعة االسبلمٌة للوصول ؼلى كٌفٌة
االرتقاء باالدارة المحلٌة فى مصر والوصول بها الى كفاءة عالٌة لتسهٌل مهمة المواطن وتسهٌل العبلقة بٌن االجهزة
المركزٌة والهٌبات المحلٌة  .وتناولت أٌضا نظام االدارة المحلٌة فى ظل القانون رقم  43لسنة  1979وتعدٌبلته المختلفة
وتناولت اٌضا الحكومة االلكترونٌة ودورها فى كفاءة االدارة المحلٌة .
من أهم التوصٌات اٌضا
تحدٌد االختصاصات بٌن الوحدات االدارٌة المحلٌة ٌجب القضاء على ظاهرة تعدد االجهزة التى تمارس االنشطة نفسها او
االنشطة متشابهة داخل الوحدة االدارٌة مما ٌترتب علٌه ازدواج وتضارب فى تخطٌط وتنفٌذ العدٌد من المشروعات الجدٌدة .
تحدٌد االختصاصات بٌن السلطات المركزٌة والمحلٌة وانه على الرؼم من ان الحكومة المركزٌة هى صاحبة الوالٌة على*-
المحلٌات فى وضع السٌاسة العامة والخطط العامة للدولة والمتابعة والرقابة على اداء المحلٌات
الرقابة المحلٌة وتفعٌل دور المجالس الشعبٌة ٌ:جب تطوٌر مفهوم الرقابة المحلٌة الن الرقابة الحالٌة تتم من خبلل القوانٌن*-
 .واللوابح اى انها تركز على التصرفات واالنشطة التى تمارس من قبل االجهزة المعنٌة
تدعٌم الموارد المالٌة المحلٌةٌ:جب العمل على زٌادة الموارد للوحدات االدارٌة المحلٌة النها تشكل عنصرا اساسٌا من*-
 .عناصر تكوٌن هذه الوحدات
الحوافز االٌجابٌة والسلبٌة ٌ:جب وضع نظام متكامل للحوافز االٌجابٌة والسلبٌة ٌعتمد بصفة اساسٌة على ربط الحافز*-
 .باالٌجاز المحقق  2008 .أسٌوط  :هدى محمد عبدالرحمن السٌد ،
تتناول الرسالة:تدور وجودا‖وعدما‖ فى فلك التطورات االقتصادٌة الحدٌثة وأثرها على مركز المتعاقدٌن فى العقد االدارى
وذلك من خبلل مناقشة التطورات االقتصادٌة الحدٌثة والنظرٌة التقلٌدٌة للعقد االدارى عن طرٌق بٌان التطورات االقتصادٌة
الحدٌثة االتجاه نحو تزاٌد أهمٌة العقود االدارٌة دولٌا ‖واسس النظرٌة التقلٌدٌة للعقد االدارى .
وتم اٌضاح هذه التطورات على مركز التعاقدٌن فى مرحلة العقد متناولٌن معالجة اختبلل التوازن بٌن المتعاقدٌن فى هذه
المرحلة ومظاهر اختبلل التوازن بٌن المتعاقدٌن فى مرحلة اسناد العقد.وتم استعرض االطر الجدٌدة البرام العقد االدارى فى
القانون الدولى وذلك عن طرٌق تفصٌل القواعد االساسٌة التى تحكم ابرام العقد االدارى فى عقود الفٌدٌك والٌونسترال ومدى
توازن مركز المتعاقدٌن فى هذٌن العقدٌن وتم تفصٌل أثر التطورات االقتصادٌة الحدٌثة على مركز المتعاقدٌن فى مرحلة
تنفٌذ العقد من خبلل تناول تقٌٌد سلطات االدارة فى العقد االدارى الدولى والتوازن المالى فى العقد االدارى وضرورة تعادل
االلتزامات بٌن طرفٌه .
من أهم التوصٌات -:
ٌتعٌن على االدراة عدم اللجوء الى القطاع الخاص اٌا كانت شكل مشاركته .
لما كان المشرع المصرى فى القانون رقم  89لسنة  1998بشؤن المناقصات والمزاٌدات ٌتبنى طرٌقة العرض الفنى2-
 .والعرض المالى
 .نموذج عقد الفٌدلٌك هو االكثر استخداما لدى الدول الصناعٌة المتقدمة وخاصة االنشاءات الدولٌة3-
فى نطاق عقود البٌع الدولى للبضابع فانه ٌتعٌن أن ٌقع عبء اثبات العٌب فى البضاعة على المشترى لكونه صاحب4-
 .المصلحة الحقٌقٌة من وراء االثبات  2008 .القاهرة  :حازم بٌومى المصرى ،
النظرٌة العامة للموظؾ الدولى فعرضنا تعرؾ الموظؾ وتعٌٌن الموظؾ الدولى من خبلل الحدٌث عن سلطة التعٌن
وشروط وطرق تعٌٌن فى الوظٌفة العامة الدولٌة وعن الضماات االدارٌة والقضابٌة للموظؾ الدولى من خبلل الحدٌث عن
الضمانات االدارٌة وطرق الحماٌة االدارٌة للموظؾ العام .ودور االراء االستشارٌة لمحكمة العدل الدولٌة كوسٌلة استبناؾ
الحكام بعض المحاكم االدارٌة الدولٌة وهما محكمتان فقط المحكمة االدارٌة لمنظمة االمم المتحدة والمحكمة االدارٌة لمنظمة
العمل الدولٌة حسبما ورد بالنظام االساسى للمحكمتٌن سالفتى الذكر.
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السٌد ،هدى محمد عبدالرحمن  .كفاءة اإلدارة المحلٌة فى القانون الوضعى والفقه االسبلمى :

المصرى ،حازم بٌومى .

التطورات االقتصادٌة الحدٌثة وأثرها على مركز المتعاقدٌن فى
العقد االدارى :

دكتوراه

3763 10884195

3764 10885055

واهم توصٌات البحث  :1تعدٌل نص المادة الثالثة عشر من نظام موظفى جامعة الدول العربٌة حٌث تشترط هذه المادة ان
تقوم الدوال االعضاء فى الجامعة العربٌة بالترشٌح او بالموافقه على تعٌٌن الموظفٌن الدولٌٌن بؤمانة للجامعة من سلطة
االمٌن العام فقط دون ان ٌكون هنك ادنى ضؽط علٌه  :2 .تعدٌل نص المادة ( )97من مٌثاق منظمة االمم المتحدة بشؤن
تعٌٌن االمٌن العام لبلمم المتحدة والتى جاء فٌها تعٌن الجمعٌة العامة االمٌن العام بناء على توصٌة مجلس االمن وقد
اشترطت ضرورة صدور هذه التوصٌات متضمنة موافقة الدول الخمس االعضاء الدابمٌن بمجلس االمن.
انشاء محاكم استبناؾ لبلحكام الصادة عن المحاكم اادرارٌة الدولٌة وذللك الن انشاء محاكم استبناؾ ادارٌة دولٌة من3:
شؤنها تحقٌق نوع من العدالة بٌن المتقاضٌن حٌث من المتٌسر ان ٌتم لجوء االفراد والمنظمات معا وتساوٌتها امام هذه
 .المحاكم االستبنافٌة فى الدفوع

جامعة
بنى
سوٌؾ ـ
كلٌة
 2002 .الحقوق  :محمد ربٌع هاشم ,

ان عمل القضاء بالفعل من وجهة النظر المادٌة ٌشكل مرفقا عاما ونظام النشاطات القضابٌة التى تقوم بها المحاكم العادٌة
بصورة خاصة ٌختلؾ تمام عن نظام النشاطات االدارٌة وحفظ االنتظام العام بسن نصوص تشرٌعٌة مع انه ٌشكل نشاط
مماثبل لحفظ النظام عن طرٌق االنظمة االدارٌة جذرٌا عن النظام القانونى وماهو خاص باالدارة لٌس محتوى المهمات التى
ٌملٌهوانما كون االمر من وجهة النظر الشكلٌة اوالعضوٌة.استقبلل القانون المدنى ال ٌعنى انفصال التام عن القانون المدنى
واخضاع كل ما ٌتعلق بالمرافق العامة للقانون االدارى فالصلة بٌن القانونٌن مستمرة وتتمثل فى محاولة القانون االدارى الى
االستقبلل اال ان ذلك ال ٌعنى قطع اللعبلقة من ؼٌر مقتضى بٌنه وبٌن القانون المدنى  .كما ان قواعد القانون المدنىالمتعلقه
بالعقود وال تطبق على العقود االدارٌة والنظام القانونى اٌضا البلموال التى تشكلها جزاء من الملك العام لبلدارة ٌجعل قواعد
قانون الملكٌة كما وضعها القانون المدنى متراكبة مع القواعد الخاصة التى تفسرها وهذا التقدٌم لسلطان القانون االدارى لٌس
مع ذلك صحٌحا بكامله فالفرضٌات التى ٌطبق فٌها القاضى االدارى لٌس مع ذلك صحٌحا كاملة  .فاتستقبللٌة القانون االدارى
ترتكز على ان القاضى ال ٌطبق القوانٌن الشاذة عن القانون الخاص وحسب وانما اٌضا وعلى اوجه الخصومة المبادىء
الخاصة حتى فى مواد التى لم ٌستعد المشروع صراحة فٌها تطبٌق القانون المدنى.

جامعة
بنى
 2007 .سوٌؾ :

تناول هذا البحث ماهٌة مبدا سٌادة القانون فى كل من الفقه الوضع والفقه االسبلمى ثم تعرضنا لتطور التارٌخى لفكرة مبدأ
سٌادت القانون فى التشرٌعات الحدٌثة مع التعرض لتطور المبدأ فى النظام االسبلمى وذلك كله فى الباب تمهٌدى ثم تناول
اسس ومصادر مبدأ سٌادة القانون واسس ومصادر المبدأ فى الفقه االسبلمى وٌعتبر الفقه االسبلمى المشرع الربٌسى فى
الدولة االسبلمٌة وسٌادة القانون فى الوطن العربى واالسبلمى والفقه االسبلمى وسٌادة القانون  .وقد خلصنا من هذا البحث
الى ان العالم االسبلمى قد وقع فرٌسة االستعمار االجنبى والذى عمل على مسخ الثقافة العربٌة االسبلمٌة فى عقول ابنابها
وصبػ هذه العقول بصبؽة ؼربٌة حتى ٌضمن تبعٌة هذه الشعوب له وادخلو فى فكر ابناء هذه الوطن انهم رواد حضارة
علمٌة فمثبل دالتون هو رابد العلوم الطبٌعة ونٌوتن هو رابد علم الرٌاضات وتجاهلو مشاهٌر علماء المسلمٌن الذٌن لهم
الفضل على الحضارة االوربٌة المعاصرة وان الحضارة االوربٌة اشتقت منى الحضارة العربٌة االسبلمٌة وكان من اهم
النتابج التى ترتب على هذه االستعمار هو الجهل الثقافى لبلنسان المسلم فقد تشكك فى تراثه االسبلمى .
وفى النهاٌة فاءننا نهٌب بالقانون المصرى االسراع باصدار هذه التقنٌات الكاملة لقوانٌن التشرٌعات فمصر لها وضع خاص
فى العالم االسبلمى وهو موقع رٌادة العالم العربى واالسبلمى وهى الدرع الحامى لبلسبلم فهى التى ردت جحافل التتار بعد
ان اكتسحو بؽداد عا3صمة الدولة االسبلمٌة وهى التى اردت الصالبٌن وبها الجامع االزهر اقدم جامعة اسبلمٌة والذى وقؾ
صامد فى احلك ساعات تارٌخ االسبلمى .

وفاء سٌد رجب محمد ,

جامعة
 1996 .القاهرة  :طه سعٌد السٌد ,
 1975 .القاهرة :الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب,

هاشم ,محمد ربٌع .

محمد ,وفاء سٌد رجب .

السٌد ,طه سعٌد .
دٌاب ,محمد.

الضمانات االدرٌة والقضابٌة للموظؾ الدولى :

مستقبل القانون االدارى دراسه مقارنة :

مبدأ سٌادة القانون وضمانات تطبٌقٌة :
قضاٌا فكرٌة وثقافٌة/

3765 10885151

3766 10885818

3767 10886020
3768 10886043

نشؤ حق حل المجلس النٌابة الول مرة فى النظام البرلمانى البرٌطانى وتطورت ممارسة هذا الحق بتطور هذا النظام فهو
الحق لنشؤة المسإلٌة الوزارٌة وبهذه النشؤة اصبح احد الدعابم االساسٌة للنظام البرلمانى باعتباره اهم واخطر ادوات حفظ
التوازن وتعتبر سلطة ربٌس الدولة فى حل البرلمان من السلطات الربٌسٌة .
اهم توصٌاتالبحث  :1نظر لبلثار الخطٌرة التمرتبة علً اعمال الفقرة الرابعة من المادة( )73من الدستور االردنى المتعلقة
بتاجٌل اجراء االنتخاب العام لمجلس النواب الى امدؼٌر محدد والتى من شؤنها العمل على اٌقاؾ الحٌاة النٌابٌة الى اجل ؼٌر
محدد وتإدى الى نسخ الضمان الهامة لبلستبناؾ الحٌاة النٌابٌة والمنصوص علٌها فى المادة ( )68من الدستور  :2 .لتفعٌل
ضمانات الحل فى النظام الدستورى االردنى فاءن على المشروع الدستورى اضافة مادة دستورٌة تحظر اجراءات حل
مجلس النواب خبلل الفترة المحدد الستحواذ الحكومة على ثقة مجلس النواب فى بداٌة تشكٌلها فخبلل هذه الفترة قد تلجؤ
الحكومة الى حله اذا علمت بالوسابل االمتاحة لها بؤن هذا المجلس من سٌحجب الثقة عنها االمر الذى من شؤنها االخبلل
بالنظام البرلمانى الذى اخذ به الدستور االردنى واخضاع قرار الحل لرقابة محكمة العدل العلٌا باعتبار ان هذه االداة القانونٌة
التى ٌمارس الملك من خبللها سلطاتها :3نرى ضرورة اضافة مادة الى الدستورٌن االردنى والمصرى ٌحظر بموجبه اجراء
حل المجالس النٌابٌة االبعد فوات فترة محدد من انتخابها ونفضل ان تتجاوز هذه المدة سنة واحدة .
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الخبرة وتناول الباب الثانى موضوع الخبرة وانصب الباب الثالث على شروط صحة الخبرة وآثارها بالنسبة للخبٌر وتضمن
الباب االخٌر حجٌة رآى الخبرة وجزاء مخالفة قواعد الخبرة .
وتوصى الدراسة اٌضا بان ٌنص المشروع على اعتماد معٌار المسابل الفنٌة البحته الذى استقرت علٌه محكمة النقض على
ان ٌنص على اٌجاد الٌة للفصل فى الخبلؾ الذى قد ٌنشؤ بصدد بعض حاالت ومدى حاجتها للخبرة او مدى توافر الصفة
البحتٌه فٌها وقد قدمت الدراسة مقترحا لهذه االلٌة ٌتمثل فى اٌجاد لجنة متخصصة تابعة للمجلس االعلى للقضاء وتتشكل عدد
من القضاء ذوة الخبرة المشهود لهم والكفاءة المهنٌة العالٌة فى مجال القضاء على ان تضم فى تشكٌلها ربٌس محكمة النقض
والنابب العام وربٌس مصلحة الخبراء وٌكون اجتماع هذه الجنة شهرٌا لنظر الطلبات المحالة الٌها على ان تخطر بهذا التكٌؾ
الصادرمن هذه الجنة كافة محاكم وكافة النٌابات وٌكون ذلك فى صورة توصٌات .
 2010 .القاهرة  :شرٌؾ نصر أحمد ,

اللٌمون ,عوض .
الخمٌسى ,عبدالرحمن
جاٌلورد ,هاوزر
ابراهٌم ,عبدالحمٌد

سلطة ربٌس الدولة بحل البرلمان فى االردن ؛
دٌوان الخمٌسى/
عش مابة عامم
مقاالت فى النقد االدبى/

10886285
10886291
10886435
10886554

3769
3770
3771
3772

Allakany, Alaa
Mohammed Attia.

Qos Multicast Routing of Computer Networks
Using Metaheurisics/

3773 10894226 master.

Nour, Fawzy Abd ElAty Mohamed.

Recurrence Relations between solutions of
some second order pse‘s in Rn and Rn/

3774 10899651 doctor.

احمد ,شرٌؾ نصر .

النظرٌة العامة للخبرة فى المواد الجنابٌة :

3775 10901412

نتابج الباحث :1.ان التحكٌم لحل المنازعات التى نشؤت او ٌمكن ان تنشؤ بٌن االفراد وفى جمٌع الحاالت فالنزاع القابم او
المحتمل هو سبب االلتجاء الى التحكٌم  ,وهو ال ٌكون اال اذا حقق االٌة منه بصدور حكم عادل سرٌع وصحٌح خال من
العٌوب ؼٌر متعارض مع النظام العام الداخلى او الدولى ٌ :2 .جب على المحكم مراعاة المبادىء االساسٌة الحاكمة
للخصومة والمواجهة لسٌر االجراءات فٌها واهمها مبدأ المواجهة بصورة مستقلة ونزٌهه ومحاٌدة ولٌس طبقا للمفهوم
الشخصى للمحكم والمستمدة من ثقافته وتقالٌده وذلك من منطق ان التحكٌم قضاء وان الحكم الصادر عنه حكما قضابٌا فبلبد
وان ٌتوفر فى المحم شرط االستقبلل والحٌدة والنزاهة وٌكون دٌدنة البحث عن الحقٌقة حتى ولو كانت متعارضة مع مصالح
الطرؾ الذى اختاره  :3 .ان مبدأ المواجهة الذى اقره المشروع المصرى فى قانون التحكٌم الجدٌد رقم 27لسنة  1994لم
ٌتضمن القدر الكافى من كل الضمانات فٌجب على المشروع ان ٌضمنه وبصورة صرٌحة كل الضمانات البلزمة العماله
والتزام هٌبة التحكٌم به بصورة صرٌحة كل الضمنانات االزمة العماله وااللتزام هٌبة التحكٌم به وبصورة ال تحتمل التؤوٌل
حٌث ٌوجد قصور وعدم وجود نص صرٌح ٌلزم المحكم باحترام مبدأ المواجهة فى المسؤبل القانونٌة والواقعٌة التى ٌثٌرها
من تلقاء نفسه بٌنما نظم قانون المرفعات الفرنسى الجدٌد ٌ :4 .جب على المشروع المصرى الزم المحكم بتسبٌب حكم
التحكٌم وذلك النه الوسٌلة االساسٌة التى من خبللها تستطٌع الهٌبات القضابٌة الرقابة على احكام التحكٌم خاصة فى حاالت
رفع الدعوى البطبلن لعدم احترام حق الدفاع وهذا مطلب عادل الن المحاكمة التحكٌمٌة ال ٌتطلب فٌها العبلنٌة بل تقوم فى
االصل على مبدأ السرٌة ٌ :5 .جب على المشروع المصرى اعمال النظر مرة اخرى وبنظرة متعمقة فى االخذ بالطعن
باالستبناؾ او التماس اعادة النظر فى احكام التحكٌم على درجة واحدة من التقاضى .
عرؾ التحكٌم عند العرب قبل اإلسبلم وكان الوسٌلة السابدة لفض المنازعات لدى ؼالبٌة مجتمعات العرب قبل اإلسبلم اذ
كان ٌقوم لدٌهم بنفس المهمة التى ٌقوم بها القضاء فى المجتمعات المدنٌة وٌعزى ذلك الى افتقار مجتمعات العرب قبل
االسبلم ؼالبٌتهم الى التنظٌمات السٌاسٌة المرنة والسلطة المركزٌة القوٌة وقد تبلحظ ان اللجوء الى التحكٌم فى فض
المنازعات منوط باتفاق االطراؾ المتخاصمة وهو اختٌارى مهما كان نوع المنازعة وطبٌعتها بمعنى ان الركٌزة األساسٌة
لنظام التحكٌم عند العرب قبل االسبلم هى ارادة األطراؾ او الخصوم .
حكام العرب لم ٌكونوا حكاما ً او قضاة رسمٌٌن ٌحكمون وفق قوانٌن وتشرٌعات مدونة بل هم حكام او قضاة واقع ٌحكمون
بالعرؾ والتقالٌد وبما قد اكتسبوه من التجارب والوقابع من خبرة وفهم ومران وهم اى الحكام محل احترام وتقدٌر واعزاز
من قبل جمٌع األفراد والجماعات وكانت ألحكامهم كل الطاعة واأللتزام فكانوا ٌنفذونها وٌلتزمون بمقتضاها عن طٌب خاطر
.
ٌتضح من خبلل الدراسه أن هناك قصورا فى النظام التشرٌعى فى مصر ٌتمثل فى عدم توفٌر الضمانات الكافٌه للمشترٌن فى
مواجهه ممارسات المنتجٌن والبابعٌن وعلمنا ان القانون المدنى سمح بالنص فى عقود البٌع المبرمه على بنود من شؤنها أن
ٌفلت البابع من ضمان عٌوب مبٌعه الخفٌه طالما انه لم ٌتعمد أخفاء العٌب عن المشترى وطالما ان المشترى قد قبل بذلك
طواعٌه منه .وتعرض الدراسه مدى عبلقه شروط تعدٌل ضمان العٌب الخفى بشرط تعدٌل المسبولٌه وقام الباحث بتوضٌح
أبرز الصور التقلٌدٌه والؽٌر تقلٌدٌه لشروط االعفاء والتخفٌؾ من ضمان العٌوب الخفٌه  .وتناولت أٌضا الرسالة التشرٌع
الذى ٌمكن تطبٌقه حكم القاضى بمقتضى العرؾ فى مبادى الشرٌعة االسبلمٌة معرفة أراء الفقهاء ورجال القانون مع معرفة
القانون المدنى فى مصر وفى فرنسا .
النظام القانونى الخاص لشركات السمسرة فى االوراق المالٌة بالدرسة والبحث والذى ٌعد من اهم الموضوات المتلقة
ببورصة االوراق المالٌة فالوسطاء فى عملٌات التدال االوراق المالٌة هم ركٌزة االسسٌة لتنشٌط سوق االوراق المالٌة لجذب
المدخرات جلب المدخرات وجلب مسثمرٌن جدد من اجل تموٌل المشروعات ودعم وتنمٌة االقتصاد القومى وقد قسمت
الدراسة الى ثبلث اقسام االول هو الدراسة بفصل تمهٌدى عن ماهٌة شركات السمسرة فى االوراق المالٌة بٌنا من خبلله
اوجه التمٌٌز بٌن السمسرة العادٌة والسمسرة فى االةراق المالٌة ثم عرفنا شركة السمسرة فى الوراق المالٌة واهم خصابصها
ثم بٌنا المركزى والقانون لسمسارة االوراق المالٌة للوقوؾ على القواعد واالحكام التى ٌخضع لها وتحدٌد حقوق والتزاماته
ومسبولٌته  .وقد ادت الدراسة الى عدت نتابج  :1سمسارة االوراق المالٌة لٌس فى المركز القانونى لسمسارة العادى وال
وكٌبل بالعمولة طبقا للرأى االبد فى الفقه المصرى والفرنسى على السواء وانما هو وكٌل تجارى منظم بقانون خاص ونقترح
تسمٌته وكٌل التداول بالبورصة  :2خضوع الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة عامة وشركات السمسرة خاصة
الجراءات متكررة ومتماثلة عند طلب الحصول على الموافقه المبدابٌة للتؤسٌس ونفس االجراءات عند التقدم بطلب الحصول
على الترخٌص واخٌر عند طلب قٌدها فى عضوٌة البورصة  :3 .وجود تعارض بٌن نصوص قانون سوق رأس المال
والبحته التنفٌذٌة وبٌن القرارت الصادرة من مجلس االدارة الهٌبة العامة لسوق المال والقرارت الصادرة من ربٌس الهٌبة .
 :4تمتع الهٌبة العامة بسلطات مطلقه فى منح الموافقة المبدابٌة على التؤسٌس ومنح التراخٌص وعدم تقٌٌد الهٌبة بؤسباب
محددة على سبٌل الحصر فى حالة الرفض .

 2008 .حلون :

أن التعاقد باستخدام وسابل التقنٌة الحدٌثة ٌثٌر اهتمام رجال القانون وفكره  ،مشرعا  ،وقاضٌا  ،وفقٌها  ،لما فً ذلك من
مسابل شابكة لكل طرؾ من هذه األطراؾ كل فً مجال تخصصه ٌ .br 2 .عد التلٌفزٌون واإلنترنت المثالٌن النموذجٌٌن
للتعاقد بوسابل اإلتصال الحدٌثة حٌث ٌمثبل االتصال التزامنً والبلتزامنً بٌن المتعاقدٌن  ،كما أنهما أكثر الطرق المستخدمة
فً هذا المجال .br 3 .هناك ارتباط وثٌق بٌن تنظٌم التعاقد والتعاقد بوسابل اإلتصال الحدٌثة وآثاره وبٌن حماٌة المستهلك
تلك الؽاٌة المنشودة والواجب الملقى على عاتق الدولة فً ثوبها المعاصر وخاصة فً ظل عقود اإلذعان والتً اتخذت شكبل
مختلفا كما كانت علٌه من ذي قبل  .وذلك للخلل الواضح بٌن طرفً العبلقة العقدٌة فً ظل هذا النوع من التعاقد .br 4 .
عدم كفاٌة نصوص النظرٌة التقلٌدٌة لبللتزامات والمإسسة على تؽلٌب المذهب الشخصً لتحقٌق حماٌة فاعله لمستهلكٌن .
ومن ثم فبلبد من تدخل تشرٌعً كما حدث فً فرنسا وؼٌرها من الدول األوربٌة تنفٌذا للتوجٌه األوروبً رقم ce/97/7
بشؤن حماٌة المستهلكٌن فً التعاقدات المبرمة عن بعد والصادر فً  .br 5 .20/5/1997اتساع مفهوم التجارة االلكترونٌة
لتشمل عملٌات بٌع وشراء المعلومات بجانب بٌع وشراء السلع وتقدٌم الخدمات عبر االنترنت بما ٌعنً أن التجارة
االلكترونٌة تشتمل على ماهو مادي من المبٌعات وما هو معنوي  .br 6 .الٌمنع الفقه اإلسبلمً حسب الرأي الراجح وهو
ما ذهب الٌه جمهور الفقهاء من جواز التعاقد كتابة وٌكون ذلك بالطرٌقة التً اعتاد علٌها الناس فً زمنهم  ،ومن ثم فبلمانع
من األخذ بالكتابة االلكترونٌة فً التعاقد مادامت لها الحجٌة والصبلحٌة الكافٌة .

 2007 .طنطا :

ٌوصى الباحث بضرورة مراجعة كافة التشرٌعات الضربٌٌة المعمول بها فى مصر بهدؾ توخى الحذر دقة الصٌاؼة وازالة
ماقد ٌعن بٌن النصوص من تعارض اوتضاد فضبل عن ازالة ما قد ٌلتبس ببعضها من ؼموض او ابهام وبما ٌسد الطرٌق
امام الممولٌن الذٌن ٌحاولون النفاذ بٌن ثؽراتها واالستفادة من ؼموضها وٌقترح الباحث هنا تجمٌع كافة التشرٌعات المتصلة
بموضوع الضرابب فى متن او حٌز واحد ولٌسمى مثبل بالموسوعة الضرٌبٌة المٌسرة وان تكون فى متناول من ٌطلبها من
الممولٌن كما ٌمكن اٌضا اصدار موسوعة لبلجراات الضرٌبة تحوى نماذج للمستندات المتطلبة للمحاسبة الضربٌبة بشؤن كل
ضرٌبة فضبل عن خطوات العمل فى صورة مختصرة ومبسطه وبما ٌجعل منها اعبلنالحقوق الممولٌن  .وٌوصى الباحث
اٌضا بتشكٌل هٌبة قوامه العمل الضرٌبى فى مصر ولٌكن مسماه مثبل المجلس القومى للضرٌبة ٌتؤلؾ من ذوى االتصاص
من رجال الجامعات والنقابات المهنٌة والؽرؾ التجارٌة وخبراء الضرابب والمحامٌن وبعض اعضاء هٌبة السطتٌن
التشرٌعٌة والقضابٌة .وقد توصل الباحث الى عدة نتابج من خبلل الباحث  :11ان التسرب الضرٌبى ظاهرة مركبة ذات
مظاهر عدة وطرق متشعبة فهى تضم كل مظاهر السلوك الهادفة الى تلتخلص من االلتزام الضرٌبى وبالتالى فهى تشمل على
انشطة التهرب الضرٌبى والتخطٌط الضرٌبى باالضافة الى ممارسة االقتصاد الدخلى  :2 .ان التجنب الضرٌبى ٌنصرؾ الى
مجموعة االنشطة الهادفة الى التحاٌل على روح القانون دون نصه وذلك باستؽبلل ثؽراته او ما قد ٌقع من تعارض بٌن
بعض احكامه بهدؾ تكٌٌؾ التصرؾ االقتصادى على نحو ٌخرج به عن مجال وجواب الضرٌبة تصرفا احتٌالٌا متضمنا
لسوء النٌة  :3 .ان التخطٌط الضرٌبى ٌتم من جانب الممول وهو حق مشروع له كلفته كل الدساتٌر كما ٌتم من جانب
المشروع نفسه عندم ٌستخدم الضرٌبة كؤحدى ادوات التوجٌه والتحفٌز االقتصادى .

الزقازٌق
: 2003 .

الزقازٌق
: 2007 .

محمد على حسن عوٌضة ,

عوٌضة ,محمد على حسن .

حق الدفاع كضمانة اجرابٌة فى خصومة التحكٌم :

3776 10907524

 1996 .طنطا :

عبد الكرٌم محمد عبد الكرٌم نصٌر ،

نصٌر ،عبد الكرٌم محمد عبد
الكرٌم .

التحكٌم عند العرب كوسٌلة لفض المنازعات بٌن االفراد :

3777 10907536

 2009 .القاهرة  :عمرو احمد عبد المنعم دبش ،

ماهر مصطفى محمود امام ,

اشرؾ محمد مصطفى ابو حسٌن ،

محمد نجٌب محمد محمد جادو ,

النظام القانونى لضمان العٌوب الخفٌه فى عقد البٌع فى إطار القانون
دبش ،عمرو احمد عبد المنعم  .المدنى المصرى /

امام ,ماهر مصطفى محمود .

ابو حسٌن ،اشرؾ محمد
مصطفى .

جادو ,محمد نجٌب محمد
محمد .

النظام القانونى الخاص لشركات السمسرة فى االوراق المالٌة :

التزامات البابع فى التعاقد بوسابل االتصال الحدٌثه فى ظل احكام
القانون المدنى والفقه االسبلمى /

ظاهرة التسرب الضربٌى واثارها المالٌة واالقتصادٌة :

3778 10907775

3779 10907802

3780 10907876

3781 10907982

انتهت الدراسه الى ان المسمٌات التى تمكن التفكٌر فى توحٌد تسمٌتها ٌمكنك حصرها فى ثبلث مجموعات  brالمجموعه
االولى الوحدات الحكومٌة التى تهدؾ كل منها هدفا ربٌسٌا من اهداؾ الخدمه الحكومٌه سواء كانت تلك اهداؾ مباشره او
تكمٌلٌه  brالمجموعه الثانٌه التقسٌمات الهٌكلٌه لتلك الوحدات الكبرى وهى مستوٌات تتضمن عدة مستوٌات تنظٌمٌه وقد
اشتمل التحلٌل على المستوٌات الثبلثه  brالمجموعه الثالثه تسمٌات الوظابؾ االشرافٌه لتلك التقسٌمات على مستوٌاتها
المذكوره .
لعله من المتفق علٌه ان االصبلح االدارى هو أحد القضاٌا االدارٌة الهامة التى تشد اهتمام الدارسٌن والممارسٌن للعملٌة
اإلدارٌة على السواء وقد زاد األهتمام بها والتٌقظ ألبعادها بوجه خاص فى الثبلثٌنات نتٌجة للدراسة الشهٌرة التى قامت بها
كلٌة إدارة األعمال بجامعة هارفارد مع شركة وسترن إلٌكترٌك فى مصنعها بهوثورن بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ثم
تضاعؾ األهتمام بعملٌة اإلصبلح فى أعقاب الحرب العالمٌة الثانٌة عندما أستردت كثٌر من الدول حرٌتها واكتسبت كثٌراً
من الشعوب كٌانا ً مستقبلً ربما ألول مرة فى النواحى السٌاسٌة واألقتصادٌة واالجتماعٌة  .ونعتقد فى اهمٌة معاودة المنظمة
واستمرارها فى مباشرة هذا النشاط على ماٌراعى ان ٌكون ذلك بناء على دراسة مٌدانٌة تتعاون فٌها النظمات مع المعاهدات
ومإسسات التنمٌة االدارٌة المعنٌة وذلك لبٌان وتحدٌد المٌادٌن المتعلقة بدعم استخدام اللؽة العربٌة فى االدارة وبٌان وفحص
المناهج المطبقة فى العاهد والكلٌات والجامعات فى هذه الدول بؽرضالبحث عن المواد التى تدرس بالؽات االجنبٌة .

 2000 .القاهره  :ناصر فتحى محمد احمد بدوى ,

تناولت الرسالة موضوع الحماٌة الجنابٌة للمال العام وٌحظى هذا الموضوع باهمٌة كبٌرة سواء على المستوى النظرى او
العملى ولعل ذلك ٌرجع الى تناولة فى قانون العقوبات فضبل عن ارتباطة الوثٌق بكٌان الدولة االقتصادى,وبدات الدراسة
بباب تمهٌدى تدور حول التطور التارٌخى لحماٌة المال العام والباب االول فى القانون الرومانى والثانى فى تطور الحماٌة
الجنابٌة للمال العام فى ظل الشرٌعة االسبلمٌة وتناولت هذا الموضوع فى فرنسا ومصر وفى مرحلة ما بعد الثورة,تتناول
حماٌة االموال العامة فً القانون المقارن  ,وفً النظامٌن الرأسمالً واالشتراكً  ,ووسابل هذه الحماٌة  ,وكذا فً النظام
السوفٌتً و الٌوؼسبلفً و الشرٌعة االسبلمٌة  ,والمذهب الفردي  ,ومذهب التدخل  ,وموقؾ الفقه الفرنس والمصري  ,ثم
تركز الدراسة علً القانون العراقً وتبٌن الفرق بٌن أموال الدولة العامة وأموالها الخاصة و الحماٌة الدستورٌة  ,والجنابٌة
لؤلموال العامة  ,ومبدأ عدم جواز الحجز علٌها ,وٌقترح الباحث وجوب تشدٌد الحماٌة الجنابٌة للمال العام .وقد تناول فى
القسم االول من هذه الرسالة مقومات الحماٌة الجنابٌة للمال العام من حٌث الطبٌعة القانونٌة لجرابم المال العام ومدى
ارتباطهم بجرابم امن الدولة سواء من جهة الداخل او من جهة الخارج ووضع اطار للقاعدة العقابٌة لجرابم االعتداء على
المال العام ووسابل الحماٌة االدارٌة والمدنٌة والجنابٌة وارتباط جرابم االعتداء على المال العام بصفة المال كونه مال عام
وانواع المال العام فى مصر وفى التشرٌعات المقارنة وكذلك االرتباط تلك الجرابم بصفة الموظؾ العام وما هو الموظؾ
العام وكٌقٌة حٌازاته للمال العام ومدى توافر تلك الصفات لٌتحقق وقوع االعتداء .

 2008 .القاهره  :ناصر خلؾ بخٌت ،

ٌتناول الباحث موضوع مجلس الشوري ونظام ازدواج الهٌبة التشرٌعٌة ( نظام المجلسٌن) وتطبٌقة علً النظام الدستوري
المصري ودساتٌر كل من  :الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة  -المانٌا  -انجلترا  -فرنسا  -المملكة العربٌة السعودٌة  -قطر  -عمان
 البحرٌن  -مصر ،كما استحدم الباحث منهج البحث المقارن وتوصل فً النهاٌة الً عدة توصٌات كان اهمها ضرورة اتحادالدول العربٌة فً صورة اتحاد فٌدرالً عربً و اصبلح النظام االنتخابً المصري وانشاء مجلس شوري عربً كبرلمان
عربً موحد .ثم تناول نظام ازدواج الهٌبة التشرٌعٌة (نظام المجلسٌن ) قى دساتٌر بعض الدول (الؽٌر عربٌة) الؽربٌة منها
وذلك فى تناول نظام ازدواج الهٌبة التشرٌعٌة فى بعض الدول البسٌطة وذلك بتحدٌد المقصود بهذه الدول وانواعها ثم
االسانٌد التى ٌقوم علٌها نظام ازدواج الهٌبة التشرٌعٌة مع تطبٌقات النظام ازدواج الهٌبة التشرٌعٌة ( نظام المجلسٌن ) فى
هذه الدول  .وتناول مجلس الشورى والسلطة التشرٌعٌة فى دساتٌر كل من المملكة العربٌة السعودٌة وقطر وعمانومملكة
البحرٌن  .ومجلس الشورى والسلطة التشرٌعٌة فى النظام االساسى (الدستورى ) للملكة العربٌة السعودٌة  .وفى النهاٌة
تناولنا تقٌٌم لنظام مجلس الشورى والسلطة التشرٌعة فى مصر فى الوقت الحالى والصعوبات التى تواجه تطبٌقه وكٌفٌة
التصدى لها ثم اثر واهمٌة نظام ازدواج الهٌبة التشرٌعٌة فى تحقٌق اتساع المشاركة السٌاسٌة وذلك فى ظل التحوالت
والتطورات الجارٌة فى مصر حالٌا وما ٌدور حول النظام الشرق االوسط الكبٌر او الموسع .
تعتبر قواعد البٌانات من المصنفات الفكرٌه المستحدثه والهامه فى مجال حق المإلؾ وبعد تناول الحماٌه القانونٌه لقواعد
البٌانات بالبحث والمقارنه لتحدٌد مفهومها وطبٌعتها التقنٌه والقانونٌه واالثر القانونى المترتب على االختبلؾ التقنى الذى
ٌإدى الى تباٌن فى جوهر وشكل الحماٌه ومن ثم البحث عن التشرٌع االنجح لتحقٌق حماٌه شامله ومتوازنه تكفل حقوق
مإلفٌها بالشكل الذى ٌضمن حقوق الؽٌر بما ٌحقق الهدؾ المرجو من ؼاٌه قواعد البٌانات على الوجه االمثل هو جوهر
البجث.
وتتناول الرسالة أٌضا :التوصٌات حٌث أن المشرع االردنى فى المادة الثالثة على ‖تتمتع بالحماٌة بموجب هذا القانون
المصنفات المبتكرة وٌدعو المشرع االردنى الجراء التعدٌبلت بشكل ٌدخل فى اختصاص الفقه والقضاء وٌخرج عن
اختصاص المشرع وذلك لسرعة التطور فى المفاهٌم .ودعا المشرع االردنى إلى اعطاء القاضى صبلحٌة اتخاذ ماٌراه
مناسبا من اجراءات تحفظٌة اسوة بالمشرع المصرى وعدم تقٌٌده باجراءات تحفظٌة محددة .
دعوة المشرع المصرى إلى ضرورة تقدٌم كفالة مالٌة من مقدم طلب اتخاذ االجراءات التحفظٌة أسوة بالمشرع االردنى
وعدم ترك ذلك للسلطة التقدٌرٌة لربٌس المحكمة .
تناول الباحث فى رسالته مفهوم وصور التوقٌع االلكترونى حٌث أختبلؾ الفقه والقضاء وكذا التشرٌعات بشؤن تعربؾ
التوقٌع االلكترونى وقد عرض وجهات نظر الفقه والقضاء بخصوص ذلك فى ضوء النصوص القانونٌة كما وضح أوجه
التشابة بٌن التوقٌع االلكترونى والتوقٌع التقلٌدى ثم نتاول صور االلكترونى الذى ٌتم باستخدام القلم االلكترونى أو من خبلل
إعطاء األمر بالموافقة أو عن طرٌق البطاقات البنكٌة كبطاقات الحاسب االلى  ,وبطاقات الشٌكات والوفاء واألبتمان  .ثم
عرض الباحث المزاٌا والعٌوب لكل صوره من الصور .الشك ان هناك مظاهر للتشابه بٌن التوقٌع االلكترونى والتوقٌع
العادى والمتمثله فى صعوبه تحدٌد الموقع والتعبٌر عن رضاه بالمضمون واكتساب صفه الحجٌه فى االثبات وهناك اٌضا
مظاهر االختبلؾ بٌنهما سواء من ناحٌه الشكل او الدعامه او المخاطر التى ٌتعرض لها كل منهم وللتوقٌع االلكترونى صور
عده منها  -br 1التوقٌع من خبلل فكره المسح الضوبى -br 2 .التوقٌع المربى -br 3 .التوقٌع البٌومترى -br 4 .التوقٌع
من خبلل الحاسب االلى br .وقد اوضح الباحث فى رسالته عٌوب كل صوره وخاصه االشكالٌات المتعلقه بالتوقٌع بالبطاقات
ثم تطرق الباحث الى حجٌه التوقٌع االلكترونى فى االثبات حٌث حاول العدٌد من الفقهاء تطوٌع القواعد التقلٌدٌه لتستوعب
التصرفات االلكترونٌه ولكن واجهوا العدٌد من المشاكل كما ان التوقٌع ٌجب ان ٌدل على صاحبه وان ٌعبر عن رضاه ثم
اوضح الباحث المخاطر التى تحٌط بالتوقٌع االلكترونى والمحرر االلكترونى -br 1 .العقبات المستمده من المخاطر التى
تحٌط بالتوقٌع االلكترونى -br 2 .العقبات المستمده من الطعن بالتزوٌر -br 3 .العقبات المستمده من المبادىء العامه فى
االثبات.

بدوى ,ناصر فتحى محمد احمد المنظمة العربٌه للتنمٌه االدارٌه ودورها فى تحقٌق االصبلح
االدارى فى الوطن العربً /
.

بخٌت ،ناصر خلؾ .

الحماٌه الجنابٌه للمال العام :

3782 10908592

3783 10908638

 2006 .القاهرة  :على زكى راتب ،

راتب ،على ذكً.

مجلس الشورى ونظام ازدواج الهٌبة التشرٌعٌة ( نظام المجلس ) :

3784 10908657

 2009 .القاهره  :على احمد مفلح الحنٌطى،

الحنٌطى ،على احمد مفلح .

الحماٌه القانونٌه لقواعد البٌانات :

3785 10908666

 2009 .القاهرة  :نور خالد عبد المحسن العبد الرزاق ،

العبد الرزاق ،نور خالد عبد
المحسن .

حجٌة المحررات والتوقٌع االلكترونى فى اإلثبات عبر شبكة
االنترنت /

3786 10908686

ٌتناول الباحث موضوع نظام التعددٌة الحزبٌة الخالصة باعتبارها عماد النظام الدٌمقراطً وسنادهو بخاصة النظام النٌابىو
اتجهت النٌة نحو معالج نظام التعددٌة الحزبٌة فى النظام السٌاسى المصرى مع المقارنة بالوضع فى االنظمة الدٌمقراطٌة
الؽربٌة و ذلك من خبلل دراسة التاصل الفكرى لنظام التعددٌة الحربٌة و كذلك االسس التى تحكم قٌام النظام فى كل من
النظام السٌاسى المصرى و االنظمة السٌاسٌة الؽربٌة حٌث تتجلً اهمٌة االحزاب السٌاسٌة باعتبارها اهم الهٌبات او
التنظٌمات الوسٌطة بٌن الحاكمٌن والمحكومٌن و قد استخدم الباحث عده مناهج للدراسة و هً  :المنهج التارٌخً و المنهج
الوصفً التحلٌلً و المنهج البنابً الوظٌفً والمنهج المقارن وقد توصل الباحث الً مجموعة من النتابج والتوصٌات كان
اهمها:ثار الخبلؾ حول حاجة مصر الً االحزاب السٌاسٌةحٌث ذهب البعض الى عدم حاجة مصر الى وجود احزاب
سٌاسٌة  br .هناك تناقض صاروخفى موقؾ النظام السٌاسى المصرى من مبدا التعددٌة الحربٌة  brعلى الرؼم من ان تاثٌر
التعددٌة الحزبٌة فى النظام السٌاسة المصرى مارال محدودا .وٌمثل نظام التعددٌة الحزبٌة قاعدة اساسٌة فى دول الدٌمقراطٌة
التقلٌدٌة حٌث تسود قاعدة تعدد االحزاب السٌاسٌة والتى تفترض وجود اكثر من حزبٌن ساسٌن فى كل دوله من هذه الدوال
وٌقوم تعد االحزاب السٌاسٌة الدوال الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة على اساس االعتراؾ بحرٌة تكوٌن االحزاب السٌاسٌة وعلى هذا
االساس ٌمٌز جانب من الفكر السٌاسى الؽربى بٌن الدولة التى تاخذ بنظام تعددٌة الحزبٌة والتى ٌصفها بانها دولة االحزاب
والدولة التى تؤخذ بنظام الحزب السٌاسى الواحد والتى ٌصفها بانها دولة حزبٌة .

 2007 .القاهرة  :خالد محمد حسن أحمد ربٌع ،

ربٌع ،خالد محمد حسن أحمد  .التعددٌة الحزبٌة فى مصر :

3787 10908750

تعد الوظٌفة العامةبمثابة ثقة تمنحها الدولة للموظؾ العام ,وكان لزما على هذا الموظؾ ان ٌمارس هذة الثقة فى سٌاج من
الكرامة وذلك الن الموظفٌن العمومٌٌن هم الصورة المربٌة والواقع الملموس للوظٌفة العامة حتى ان الحكم على على هذة
االخٌرة انما ٌتم من خبلل الحكم على اداء هوالء الموظفٌن,فالموظؾ العم كما قالت المحكمة االدارٌة العلٌا ال ٌمكن باى حال
من االحوال ان ٌنسى او ٌتناسى انة موظؾ عام تحوطة سمعة الدولة وترفرؾ علٌة مثلها دون اعتبار لحدود الزمان
والمكان.اما بالنسبة لتقسٌم البحث فانه ٌشتمل على فصل تمهٌدى وقد تناول فى هذا الفصل مفهوم الموظؾ العام بؤعتباره
الملتزم بهذا الواجب وذلك من خبلل ثبلث مباحث مفهوم الموظؾ العام فى القانون وأٌضا فى الشرٌعة األسبلمٌة وكذلك
مفهوم كرامة الوظٌفة العامة ومجاالت تطبٌق المحافظة على كرامة الوظٌفة العامة وٌناقش اٌضا ضوابط واجب المحافظة
على كرامة الوظٌفة وضوابط السلوك المخل بكرامة الوظٌفة العامة وضمانات المحافظة على كرامة الوظٌفة العامة .
ومن أهم المقترحات والتوصٌات -:
على االدارة وهى تقوم باختٌار الموظفٌن ان تتاكد تماما من الصبلحٌة االخبلقٌة للمرشحٌن وذلك بكل الطرق الممكنة ومن1-
خبلل وضع شروط للتعٌٌن واضحة وصرٌحة بعٌدا عن النتاهات حتى التترك مجاال للمحسوبٌة واستؽبلل واضحة النفوذ
الذى تفشى أخٌرا واصبح ظاهرا للعٌان  .حتى ان بعض الوظابؾ الٌوم اصبحت تباع وتشترى اما باستؽبلل النفوذ او بدفع
مبالػ طابلة وهذا واقع الٌمكن على االطبلق انكاره كما انه ٌجب على االدارة فى حالة رفض المرشح للوظٌفة ان تبٌن بجبلء
 .االسباب والدوافع التى حددت بها الى هذا الرفض حتى ٌكن المرشح على بٌنة من امره
االتركن االدارة الى حسن اختٌارها وانما علٌها ان تقوم بواجبها من االصبلح والتقوٌم للموظؾ العام وذلك من خبلل2-
البرامج السلوكٌة االخبلقٌة التى ٌتضمنها هذا النوع من التدرٌب والذى الٌقل اهمٌة عن التدرٌب العلمى والعملى وذلك الن
 .الموظؾ الخلوق هو الذى ٌسخر ماتدرب علٌه من الناحٌة العلمٌة والعملٌة لمصلحة الوظٌفة العامة  2004 .القاهرة  :حمدى محمد العجمى حسن ,
لقد كان موضوع الحماٌة الجنابٌة فى مجاالت الطاقة النووٌة السلمٌة هو موضوع هذه الدراسة حٌث بدأت الدراسة بمفهوم
الطاقة النووٌة وماهٌة حماٌتها جنابٌا ً ثم بعد ذلك عرضت الرسالة النظام القانونى للتجرٌم فى مجاالت الطاقة النووٌة حٌث
عرضت الرسالة بٌان الطبٌعة القانونٌة للجرابم النووٌة وقسمت الرسالة وصنفت الجرابم فمن حٌث التقسٌم المعتاد للجرابم
الى جناٌات وجنح ومخالفات وهو المعروؾ بالتقسٌم الثبلثى للجرابم تبٌن ان الجرابم النووٌة ٌصدق علٌها هذا التقسٌم بؤنواعه
الثبلث إذ قد تكون الجرٌمة النووٌة جناٌة وقد تكون جنحة أو مخالفة وذلك بحسب نوع العقوبة المقررة لها وبعد ذلك تناولت
الرسالة موقع الجرٌمة النووٌة من التقسٌم الموضوعى للجرابم وٌقصد به تقسٌمها الى جرابم عادٌة وسٌاسٌة وعسكرٌة وقد
تبٌن ان الجرٌمة النووٌة ٌنطبق علٌها هذه األوصاؾ الثبلث اٌضا ً ثم بعد ذلك اوضحت الرسالة خصابص الجرٌمة النووٌة إذ
رؼم اشتراكها فى كافة األوصاؾ السابقة فان لها ما ٌمٌزها عن ؼٌرها من الجرابم وٌحدد مبلمحها التى تنفرد بها فهى من
جرابم الضرر سواء لحق هذا الضرر بالدولة او لحق بآحد الناس فٌمس حٌاته او سبلمته او ممتلكاته او بٌبته وهى كذلك من
جرابم الخطر  .وقد عرضنا صور للقصد الجنابى االخرى فى الجرابم النووٌة وبصفة خاصة القصد المباشر والقصد
االحتمالى وعرفنا القصد االحتمالى بؤنه ذلك ٌمضى قدما فى مشروع ؼٌر عابىء بما اذا كانت النتٌجة ستحدث ام ال وقبولها
على فرض تحققها وعرضنا للدور الذى ٌلعبه القصد االحتمالى واهمٌته الخاصة فى مجال التجرٌم النووى لما تمٌزه به
االضرار النووٌة من طبٌعة ؼٌر محددة وبالتالى تكون نتابج السلوك االجرامى فٌها محتملة وؼٌر ٌقٌنٌة.
ونقترح من تطوٌر لنظام العدالة الجنابٌة فى مصر محكوم بالتوازن الدقٌق الذى ٌنبؽى ان ٌحدث بٌن اعتبارٌن هامٌن ال ٌمكن
التضحٌة بؤحدهما من أجل االخر وهما  :1ان اى تعدٌل اوتؽٌٌر ٌجب ان ٌكون تجدٌد ضرورٌا الزما لنظام العدالة الجنابٌة
ولٌس كما راٌناه فى بعض الدول وبما ٌحقق اؼراض االستكشاؾ الجنابى وذلك فى اطار الظروؾ الزمانٌة والمكانٌة التى
ٌعٌشها المجتمع:2 .البناء على ما أظهرته الدراسة من وجود اصول لبلستكشاؾ تتمثل فى بعض النصوضص الدستور
المصرى والتشرٌع وتعلٌمات النٌابة العامة مع فهم جدٌد اوسع لهذه النصوص لتكون اساسا القامة نظام االستكشاؾ الجنابى
على ان ٌكون استكشاؾ المتهم الدلة النٌابة العامة كامبل وشامبل حتى ٌتوافق مع المبادىء الدستورٌة ٌ :4 .تم االخذا بنظام
االستكشاؾ بآلٌات والنتابج المترتبة علٌه وفقا للضوابط التالى حتى ال تحدث مشكلة التمهدٌة التطبٌقٌة بالعمل على
تؽٌرالمفاهٌم السابدة علدى الفقه المشروع والقضاء والنٌابة العامة والمحامٌن وبالذات تبنى قاعدة التكافإ بٌن الدفاع والنابة
والمساوة فى االسلحة والتنازل عن بعض افكار النظام التنفٌٌى السلطوٌة وتقبل اعضاء النٌابة العامة لفكرة المساوة فى
االسلحة والتنازل عن بعض افكار النظام وتقبل فكرة كون الجرٌمة تمثل اعتداء على مصلحة خاصة للمجنى علٌه الى جانب
اعتدابهاال على مصالح المجتمع .
من خبلل هذا البحث العلمى حول الحماٌة الجنابٌة الموضوعٌة لبلطفال المستخدمٌن الذى تمت فٌه محاولة االجابة عن
اشكالٌة هامه هى مدى وجود حماٌة جنابٌة لبلطفال المستخدمٌن فى مجال التشؽٌل ,فقد توصلت الدراسة الى النتابج
واالقتراحات التى تكفل حقوق الطفل وسبلمته بالنسبة للسن والذى ٌمثل اهم عناصر تنظٌم عمل االطفال اتضح ان كل من
التشرٌعٌن المصرى والجزابرى سعٌا الى تحقٌق مبدأ تحدٌدسن دنٌا للقبول فى العمل التزاما بما ورد فى االتفاقٌة 138
المتعلقة بتحدٌد الحد االدنى لسن االستخدام والتى اعتمدت سن  15سنة كحد ادنى فى المرحلة االلى ٌرتفع تدرٌجٌا لسن
16او ٌنزل الى سن  14فى بعض الدول التى لم ٌصل اقتصادها وتسهٌبلتها التعلٌمٌة درجة من التطور وقد حدد السن
االدنى فى مصر ب  14سنة وفى الجزابر 16سنه.
ومن أهم المبلحظات :

حسن ,حمدى محمد العجمى .

واجب المحافظة على كرامة الوظٌفة العامة فى القانون المقارن
والشرٌعة االسبلمٌة :

3788 10908789

 2009 .طنطا :

محمد عبد الرحٌم الناؼى ،

الناؼى ،محمد عبد الرحٌم .

الحماٌه الجنابٌه فى مجال الطاقه النووٌه السلمٌه /

3789 10909027

 2009 .طنطا :

جمال ابراهٌم محمد ابو عٌسى ،

ابو عٌسى ،جمال ابراهٌم
محمد .

االستكشاؾ الجنابى :

3790 10909479

 .رفع السن االدنى فى مصر بما ٌتوافق ونهاٌة مرحلة التعلٌم االلزامى بعد جعل التعلٌم االبتدابى ست سنوات بدل خمسة1-
مراجعة دورٌة لقوابم االعمال الخطرة المذكورة بمقتض القرار  118لسنة  2003بمصر أما الجزابر وبالرؼم من2-
 .االعتقاد من أن المشرع احسن بعدم تحدٌده لقابمة االعمال الخطرة
 .على المشرع الجزابرى ضبط فترة الراحة اللٌلٌة بما ٌتوافق والمعاٌٌر الدولٌة3-
ٌ.ستحسن على التشرٌعٌن من أجل تفعٌل الحماٌة الجنابٌة بما ٌتوافق مع مصلحة الطفل4-
 .تنظٌم ساعات العمل الخاصة باالطفال العمال فى الجزابر وعدم الرجوع الى القواعد العامة لتشؽٌل البالؽٌن4-
ضرورة سن قوانٌن تحظر على االطفال العمل فى مجال صنع وبٌع الخمور وتروٌج المخدرات واالستخدام فى القوات5-
االسكندر
فاطمة جٌبللى بحرى ،
 .المسلحة فى القانون الجزابرى ٌ 2007 .ة :

بحرى ,فاطمة جٌبللى .

الحماٌة الجنابٌة الموضوعٌة لبلطفال المستخدمٌن /

3791 10909519

تناول البحث دراسة تنازع القوانٌن فى مجال حوادث العمل وأوضح ماهٌة حادث العمل والطابع الدولى لمنازعات التعوٌض
عنه وذلك من خبلل دراسة مفهوم حادث العمل واألمراض المهنٌة ومعالجة حادث اإلجهاد أو اإلرهاق .كما تناول تطور
نظام المسبولٌة عن إصابات العمل والطابع الدولى لمنازعاتها ،وناقش القانون الواجب التطبٌق على إصابات العمل فى ظل
قواعد المسبولٌة المدنٌة والتشرٌعات الخاصة ،كما ناقش قواعد التؤمٌنات االجتماعٌة وأثرها على نطاق تطبٌق القانون
المختص .تم دراسة القانون الواجب التطبٌق على إصابات العمل فى القانون اإلتفاقى ،كما تم دراسة القانون الواجب التطبٌق
على دعوى التعوٌض ضد رب العمل أو المسبول وفقا لقواعد المسبولٌة التقصٌرٌة ورجوع هٌبة التؤمٌنات االجتماعٌة br
وقد استخدم الباحث المنهج التؤصٌلى المقارن  brوكانت من اهم النتابج-br 1 -:ان الحماٌة من مخاطر اصابات العمل من
اقدم نظم االمان االجتماعى وان مبادبما قد مرت بالعدٌد من التطورات -br 2ان الطابع الدولى لمنازعات التعوٌض عن
اصابات العمل ٌبدو كؤثر لتدوٌل عبلقه العمل.وقد اوضحت الدراسة موضوع تنازع القوانٌن فى مجال حوادث العمل وقد
افرزت العدٌد من النتابج ومنها  :1اذا كانت الحماٌة من المخاطر الناجمة عن اصابات العمل تعد من اقدم نظم االمان
االجتماعى فاءن مبادىء تلك الحماٌة قد مرت بالعدٌد من التطورات وهى تتعلق باعمال قواعد المسإلٌة المدنٌة والثانٌة قد
شملت تطبٌق التشرٌعات الخاصة بحوادث العمل والثالثة قد ارتبطت بتطبٌق نظام التؤمٌنات االجتماعٌة سإ تتعلق بمصر او
بؽٌرها من الدول االجنبٌة  :2 .فٌما ٌتعلق بدولٌة منازعات التعوٌض عن اصابات العمل وتحدٌد طبٌعة تلك امنازعات وما
اذا كانت تعد منازعات دولٌة اما دخلٌة فقد تبن لنا من البحث ان الطابع الدولى لمنازعات التعوٌض عن اصابات العمل ٌبدو
كؤثر لتدوٌل عبلقة العمل .
نظام الحسبه فى االسبلم نظام قانونى ٌعتمد فى اساسه على فصول من القرأن والسنه لبلحتساب على ذوى السلطان وتؽٌٌر
المنكرات التى تقع منهم على حقوق هللا كاالعتداء على مبدأ الشورى والحرٌه والمساواه وٌحاول الباحث فى هذه الدراسه
ابراز الدور السٌاسى الذى ٌمكن ان تلعبه الحسبه فى تنظٌم العبلقه بٌن الحاكم والمحكوم وٌحاول الباحث الوصول الى تصور
صحٌح ومقبول لنظام الحسبه فى االسبلم فى الوقت الحاضر وٌمكن ان ٌإدى دوره فى االحتساب على ذوى الجاه والسلطان
وواجب االمر بالمعروؾ والنهى عن المنكر لمقاومه الظلم بكافه صوره ومحاربه انواع الفساد الذى تقع من ذوى الجاه
والسلطان فى المجتمع
ان مقاومة الظلم واالحتساب على الحاكم واجب دٌنى ومن أجل ذلك شرع االسبلم مقاومة الظلم واوجب على األمة اإلنكار
على حكام الجور ما وجدوا الى ذلك سبٌبل .
ان جوهر الدٌقراطٌة مقبول فى اإلسبلم مع اإلقرار بؤن ثمة فوارق من اهمها ان سلطة األؼلبٌة التى هى احدى ركابز نظام
الحكم الدٌمقراطى النٌابى لٌست مطلقة فى اإلسبلم وإنما هى محكومة بما قرره اإلسبلم من مبادئ وأصول جاءت بها
نصوص القرآن والسنة على وجه القطع واإللزام التشرٌعى .
تناول البحث التطور التارٌخى لئلدعاء المدنى ،ثم عرض لعناصر الدعوى المدنٌة من حٌث األشخاص (المدعى بالحق
المدنى ،المدعى علٌه) ،وناقش سبب الدعوى المدنٌة وعناصر السبب وشرط الضرر ،ثم تحدث عن الدعوى من حٌث:
صور التعوٌض ،أسس تقدٌر التعوٌض ،كما تحدث عن مباشرة الدعوى المدنٌة أمام القضاء الجنابى وتحدث عن حق الخٌار
بٌن الطرٌق الجنابى والمدنى وكٌفٌة مباشرة اإلدعاء المدنى ،كما عرض لتبعٌة الدعوى المدنٌة للدعوى الجنابٌة وقٌودها
واستثناءات قادة التبعٌة ومدى تؤثٌر الحكم المدنى على الدعوى الجنابٌة ،واستعرض االتجاهات الحدٌثة فى التشرٌع والفقه
والقضاء فى مصر وفرنسا ،ثم نوقشت النتابج.
وهى -1قبول االدعاء المدنى على الرؼم من عدم اختصاص القضاء الجنابى بالفصل فى التعوٌض المدنى .
 .قبول االدعاء المباشر فى بعض الحاالت رؼم عدم وجود الحق فى التعوٌض2-
 .قبول االدعاء بالحق المدنى من المجنى علٌه أمام القضاء الجنابى حتى لو كان فى مركز ؼٌر مشروع3-
قبول دعوى التعوٌض المدنٌة أمام القضاء الجنابى حتى ولو كان الضرر الذى أصاب المضرور من الجرٌمة ضرر ؼٌر4-
مباشر
 .قبول االدعاء المدنى فى جرابم المصلحة العامة 5-
لقد بدأت هذه الرسالة بلمحة تارٌخٌة عن إختصاصات المحكمة الدستورٌة فى كل من مصر والكوٌت حٌث اوضحت حول
الدساتٌر السابقة على الدستور الحالى من اإلشارة الى القضاء الدستورى المتخصص فى مصر ثم أوضحت اختصاصات
المحكمة العلٌا فى مصر حٌث كانت تخص بالفصل فى دستورٌة القوانٌن وتفسٌر النصوص القانونٌة كما كانت تخص
بالفصل فى طلبات وقؾ تنفٌذ األحكام الصادرة من هٌبات التحكٌم وفى النهاٌة كانت تختص بفض تنازع االختصاص ثم
عرضت بعد ذلك الختصاصات المحكمة الدستورٌة العلٌا حٌث تختص تلك المحكمة بالرقابة على دستورٌة القوانٌن واللوابح
كما تختص بالفصل فى تنازع االختصاص بٌن جهات القضاء كذلك الفصل فى النزاع الذى ٌقوم بشؤن تنفٌذ حكمٌن نهابٌٌن
متناقضٌن كما أسندت المادة  26من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا لهذه المحكمة سلطة تعتبر نصوص القوانٌن الصادرة
من السلطة التشرٌعٌة ،إن الرقابة على دستورٌة القوانٌن  ،هى عملٌة من طبٌعة قانونٌة معٌنة واذاكانت هذة الرقابة واالثار
المترتبة على ممارستها لها انعكاسات هامة فى مجال الحٌاة السٌاسٌة.
من أهم المقترحات -:
 .لم ٌنص الدستور الكوٌتى على تحدٌد اعضاء الجهة القضابٌة التى تختص بالرقابة على دستورٌة القوانٌن واللوابح1-
كنا نود ان ٌكون المشرع الدستورى اكثر وضوحا فى كٌفٌة تشكٌل اعضاء المحكمة الدستورٌة الكوٌتٌة وتحدٌد نسبة كل2-
 .من الحكومة ومجلس االمة
نوصى بتوسٌع اختصاص المحكمة الدستورٌة العلٌا فى مصر والكوٌت بان ٌسند الٌها االختصاص بنظر الطعون3-
 .االنتخابٌة
نوصى بان ٌنص قانون المحكمة الدستورٌة على ان قرارات مجلس االمة باقرار او رفض اقرار المراسٌم بقوانٌن على4-
 .خضوعها لرقابة المحكمة الدستورٌة
ٌتناول الباحث فى بحثه  -:نشؤه الفسخ فى القانونٌن الرومانى والفرنسى والقانونٌن المصرى والٌمنى كما ٌتناول مفهوم فسخ
العقد فى اطار المجموعه العقدٌه ومفهوم الفسخ واساسه وتمٌزه عن ؼٌره من المصطلحات القانونٌه المقاربه له كما قام
الباحث بالتعرؾ على مفهوم المجموعه العقدٌه بذكر نشؤتها ومفهومها وتمٌٌزها عن ؼٌرها واستعرض الباحث فكره فسخ
العقد فى اطار المجموعه العقدٌه وذلك بمعرفه مدى جوازها وضوابطها كما سٌذكر الباحث مدى جواز العبلقه العقدٌه
المباشره بٌن اطراؾ المجموعه العقدٌه واهمٌتها واساسها كما سٌشرح الباحث احكام فسخ العقد فى اطار المجموعه العقدٌه
ومنها احكام فسخ العقد كعقود البٌع المتوالٌه على مال واحد وعقود االجازه من الباطن المتوالٌه عن عٌن واحده وعقود
المقاوله من الباطن المترابطه بقصد تحقٌق مشروع مشترك.
ومن اهم التوصٌات -:
ٌوصى الباحث المشرع الٌمنى بعدم االشراؾ فى تؽٌٌر القانون المدنى الذى ٌعد اصل القوانٌن كما ٌوصى اٌضا المشرع1-
 .الٌمنى عند وضع القوانٌن ان تكون المواد فى نصوص عامة
نوصى المشرعٌن المصرى والٌمنى باالخذ بمفهوم المجموعة العقدٌة والتى تدخل فى المفهوم الموضوعى لمبد نسبٌة اثر2-
 .التصرفات ٌجعل العبلقة العقدٌة المباشرة بٌن اطراؾ المجموعة العقدٌة فى عقد االٌجار من الباطن
وكذلك نوصى المشرع السابق باالخذ بالمفهوم السابق للمجموعة العقدٌة بما تتضمنه من حقوق عقدٌة مباشرة بما فٌها3-
 .الفسخ
واخٌر فاننا نوصى الفقه القانونى فى كل من مصر والٌمن بالمناداة بفكرة مفهوم المجموعة العقدٌة وما ٌتضمنه علٌه من4-
عبلقة مباشرة بٌن أطرافها تشمل كافة الدعاوى العقدٌة المباشرة من مسبولٌة وتنفٌذ وفسخ كما ندعو أٌضا القضاء فى البلدٌن
 .الى االخذ بالمجموعة العقدٌة وذلك الهمٌتها السابقة

 2001 .القاهرة  :جابر سالم عبدالؽفار عبد الجواد ،

عبد الجواد ،جابر سالم عبد
الؽفار .

تنازع القوانٌن فى مجال حوادث العمل /

3792 10909576

 2009 .القاهره  :محمد فرٌد عبد الخالق ،

عبد الخالق ،محمد فرٌد .

االحتساب على ذوى الجاه والسلطان :

3793 10909613

الزقازٌق
: 2004 .

توفٌق لوٌس توفٌق ،

ٌوسؾ ،توفٌق لوٌس توفٌق .

ذاتٌة الدعوى المدنٌة الناشبة عن الجرٌمة /

3794 10909618

بنى
 2008 .سوٌؾ :

نواؾ إدرٌس محمود البندر ،

البندر ،نواؾ إدرٌس محمود  .حجٌة الحكم الصادر فى الدعوى الدستورٌة وآثاره :

 2006 .القاهره  :محمد عبد الملك محسن المحبٌشى ،

المحبٌشى ،محمد عبد الملك
محسن .

النظام القانونى لفسخ العقد فى اطار المجموعه العقدٌه :

3795 10909898

3796 10910120

جاءت هذه الدراسه لتتناول موضوع سلطه القاضى فى تعدٌل العقد ذلك ان االداه القانونٌه التى ٌتناولها القاضى بالتعدٌل هى
العقد الذى ٌعتبر وسٌله االنسان فى تداول السلع والمنافع واقامه العبلقات التجارٌه واالقتصادٌه وٌستمد العقد قوته من مبدأ
سلطان االراده تطبٌقا للقاعده الكلٌه القابله بؤن العقد شرٌعه المتعاقدٌن اال ان التطور االقتصادى واالجتماعى وؼٌرها من
العوامل ابرزت عٌوب هذا المبدأ ومن المعروؾ ان سلطه القاضى لدى مراجعه العقود الداخله فى موضوع الدعوى
المطروحه امامه هى سلطه قد ثبتت له ووجدت منذ بعٌد وهى تتصؾ باهمٌتها وضرورٌتها باالضافه انها تحمى الطرؾ
الضعٌؾ فى العقد وٌبدو دور القاضى فى تعدٌل العقد اثناء مرحلتٌن اولهما مرحله تكوٌن العقد وثانٌها مرحله تنفٌذ هذا
العقد.وتبر تطبٌقات سلطة القاضى فى التعدٌل فى هذه المرحلة فى اكثر من حالة ففى الظروؾ الطاربة ٌكون للقاضى ان
ٌنقص من االلتزام او ٌزٌد من االلتزام المقابل او ان ٌوقؾ تنفٌذ العقد وله فى حالة ان ٌتضمن العقد شرطا جزابٌا ان ٌخفض
من قٌمة الشرط او ٌزٌد فٌه وفضبل عن ذلك فان له ان ٌعدل فى االجل االتفاقى وٌمنح المدٌن المعسر نظرة المٌسرة .وفى
سبٌل االحاطة بكل تعدٌل العقد كاستثناء على مبدا سلطان االرادة والتقتصر سلطة القاضى بالتعدٌل على هذه المرحلة بل
تتعداها الى مرحلة تنفٌذ العقد وفٌها منح القانون للقاضى سلطة تقدٌرٌة واسعة هدفها اعادة التوازن للعقد وازالة اى اجحاؾ
بحق الطرؾ الضعٌؾ فٌه .

 2009 .القاهره  :حازم سالم محمد الشوابكه ،

الشوابكه ،حازم سالم محمد .

تناولت الدراسة اإلنجاب الصناعى فى القانون المدنى كما تناولت اإلنجاب الصناعى فٌما بٌن الزوجٌن من الناحٌة القانونٌة
وانه حال حٌاة الزوجٌن أو بعد وفاة الزوج وتعرض لمركز الجنٌن وماٌثٌره من مشاكل قانونٌة واخبلقٌة كما تعرض
لبلنجاب الصناعى بواسطة الؽٌر ولعملٌة هبة المنى أو البوٌضة ولعملٌة األمومة البدٌلة كما تناول النظرٌة العامة لبلنجاب
الصناعى فتشمل االنجاب الصناعى كحق والجسد اإلنسانى هل ٌخضع لقانون األموال أم لقانون االشخاص والمسبولٌة الطبٌة
عن التجارب فى مجال اإلنجاب الصناعى ومسبولٌة الممارس فى هذا الصدد والتعوٌض والتحرٌم فى هذا المجال .
من أهم النتابج -:
اذا كانت القوانٌن تضمن احترام الحٌاة االنسانٌة منذ البداٌة فاننا نرى انه الٌكفى االشارة الى ان الحٌاة مصونه با البد من1-
 .ان تإكد القوانٌن على ذلك
ٌجب تحرٌم كل اتفاق منصب على الجسد االنسانى اوعناصره او منتجاته اٌاما كان شكل هذا التعامل اذا من المإسؾ ان2-
 .تنتشر االسواق السوداء لبلتجار باالعضاء البشرٌة
 .وجوب تحرٌم كل محاولة لتحسٌن النسل الن عواقب ذلك خطٌره وربما تنتج اضرار كثٌرة3-
نرى انه اذا كان علماء الدٌن قد افتو بجواز التقلٌح الصناعى بٌن الزوجٌن فبل بؤس به فانه ٌجب االٌكون هناك اى وسٌط4-
 .بٌن الزوجٌن
ٌجب ان ٌكون التلقٌح الصناعى بٌن حال حٌاتهما اما التلقٌح عقب الوفاه فٌجب تجرٌمه مطلقا وكل تشرٌع اجاز ذلك انما5-
 .فتح بابا من المشاكل القانونٌة
وجوب حظر التلقٌح الصناعى بواسطة الؽٌر ولقد اباحت معظم التشرٌعات االوربٌة واالمرٌكٌة ذلك وهو لٌس االنوعا من6-
الزقازٌق
ممدوح محمد خٌرى هاشم ،
 .الزنا ورده الى الجاهلٌة : 1997 .

المسلمى ،ممدوح محمد خٌرى
هاشم السٌد .

ان موضوع حماٌة برامج الحاسب اآللى ٌتمتع بؤهمٌة كبٌرة بشكل عام على المستوٌات سواء السٌاسٌة او األقتصادٌة أو
اإلجتماعٌة حٌث تإدى هذه البرامج دوراً رابداً فى مجال الصناعة التقنٌة وفى تقدم األقتصاد القومى وازدهاره فى ثوبه
التكنولوجى الجدٌد فٌعد موضوع حماٌه البرامج وأهمٌه تنمٌه صناعاتها وتطوٌر خدماتها على المستوى العالمى من اكثر
الموضوعات استحواذا لعناٌه الساحه الدولٌه االن باعتبارها من مإثرات التنمٌه االقتصادٌه والتبادل التجارى المشترك فزٌاده
استخدام تقنٌات تكنولوجٌا المعلومات ادى الى طرح مشاكل تقنٌه وعملٌه قانونٌه متعلقه ببرنامج الحاسب االلى وبخاصه
زٌاده القرصنه والتقلٌد له مما اصبح ٌهدد صناعتها القابمه على حقوق النشر والنسخ ولذا ٌتناول الباحث فى هذه الدراسه
العبلقه القابمه فى التشرٌع المقارن كما ٌحاول الباحث ان ٌعرض االثار االٌجابٌه والسلبٌه.
واهم التوصٌات -:
اهمٌة تبنى مصر فكرة اعادة تنظٌم حماٌة برامج الحاسبات ومعها المصنفات التكنولوجٌة االخرى من خبلل اتفاقٌة جدٌدة
تخرج بها من عباءة المصنفات االدبٌة والفنٌة التى التتفق مع طبٌعة البرامج التقنٌة والتجارٌة واالقتصادٌة ومعدالت التطور
والتؽٌر فٌها والقٌام بتنظٌم العبلقة التعاقدٌة بشكل صرٌح بٌن الموظفٌن القابمٌن باعداد البرامج واصحاب العمل من حٌث
تقسٌم الحقوق المقررة قانونا بٌنهما حٌث انها من اكبر النقاط المعرضة للمشكبلت فى المجال العملى والعمل على موضع
نماذج معتمدة لذا ٌجب اهمٌة تحقٌق التوازن بٌنى منشىء الرنامج ومستخدمه وضرورة اعادة النظر فى حماٌة البرنامج وفقا
الحكام حق المإلؾ ومدى اعتباره مصنؾ ادبى وٌجب اٌضا اعادة النظر فى الحقوق االدبٌة المقررة لصاحب الحق على
البرنامج .
ٌجب تنظٌم عملٌة الهندسة العكسٌة للبرامج ومدى امانٌة تحدٌث البرنامج عن طرٌق حابزة الشرعى وامكانٌة االضافة
والتعدٌل التى التتجاوز حدالضرورة لتشؽٌل البرنامج واهمٌة الوضع فى االعتبار عند حماٌة البرنامج درجة اهمٌته وقٌمته
الفعلٌة ودرجة االبتكار التى ٌحتوٌها وضرورة التفرٌق بٌن البرنامج المبتكر الذى ٌحتاج لحماٌة ممٌزة والبرنامج النموذجى
المتعارؾ علٌه بٌن المتخصصٌن المستمد من برامج سابقة .

 2009 .القاهره  :جٌهان فرحات ،

فرحات ،جٌهان .

تبنى كافة السٌاسة االقتصادٌة التى من شؤنها ان تنهض باالقتصاد القومى مما ٌدفع عملٌة التصدٌر ومحاولة زٌادة االنتاج
واٌجاد الدعم المادى للصناعة والنهوض بالسٌاحة باعتبارها من اهم الصناعات المصرٌة المحققه للدخل وكذلك تنمٌة هٌبة
قناة السوٌس باعتبارها مصدر هام من مصادر االٌرادت الصرؾ االجنبى وعدم االفراط فى استخدام االحتٌاطى النقدى للبنك
المركزى ومواجهة التهرب الجمركى بكل حسم والضرب على اٌدى المهربٌن واعطاء الجهاز المصرفى مرونة اكبر فى
تدبٌر العمبلت االجنبٌة محاولة استكمال االصبلح الهٌكلى واالصبلح االدارى تفعٌل دور الجهاز الضرٌبى لمنع التهرب من
الضرابب والعمل على تخفٌؾ الزٌادة السكانٌة لمحاولة حل مشكلة البطالة وٌجب تقوٌم شركات الصرافة الؽٌر ملتزمة
بالقوانٌن واللوابح وتطوٌر دور واختصاصات البنك المركزى حتى تستطٌع ان ٌقوم باصبلح الخلل الحادث فى االقتصاد
المصرى واصبل التشرٌعات واجراءات التقاضى والبد من السٌطرة على السوق السوداء والعمل على اظهار الدوالرات التى
ٌخفٌها التجار للمضاربة واالهتمام بالسٌاسة الزراعٌة والبترولٌة الى جانب الصناعة والعمل على توفٌر المعلومات التى ٌتم
نشرها عن االقتصاد القومى المصرى  .وترشٌد الورادت المصرٌة خاصة الحكومٌة منها واالقبلل بدرجة كبٌرة من استٌراد
السلع الكمالٌة والترفٌهٌة واٌجاد حوافز فعالة لزٌادة الصادرت من السلع ذات القٌمة المضافة العالٌة ودعم الصناعات
الصؽٌرة والحرفٌة وتشٌجع نموها وتوفٌر مصاد التموٌل واالهتمام بالسٌاسات المحفزة والمشجعة لبلستثمار والعمل على
على تنمٌتها ولدعم تلك السٌاسة البد من العمل على رفع الفابدة على الجنٌة المصرى لدفع عجلة االستثمار واعادة النظر فى
السٌاسات الضرٌبة من خبلل الضرابب الدخل وضرابب على ارباح قطاعات االعمال لزٌادة حصٌلة فى جانب مع ضمان
اعادة توزٌع الدخل بصورة أفضل وتشٌجع االستثمار فى جانب اخر والعمل على خفض االنفاق العام والعمل

الزقازٌق
: 2009 .

عبدالرءوؾ احمد سٌد احمد الحنفى ,

نطاق سلطه القاضى فى تعدٌل العقد :

االنجاب الصناعى فى القانون المدنى :

حماٌه برامج الحاسب االلى /

الحنفى ,عبدالرءوؾ احمد سٌد اثر تحرٌر سعر صرؾ الجنٌة المصرى على تجارة مصر
الخارجٌة /
احمد .

3797 10910207

3798 10910266

3799 10910746

3800 10910782

ٌطٌب لً فى نهاٌة المطاؾ‖لجرٌمة الزنى فى القانون المصرى والنظام السعودى ان اختم الكبلم بمستخلص الهم ثمرات هذه
الدراسة ان القانون المصرى كؽٌره من القوانٌن الوضعٌة ال ٌعاقب على وطء ؼٌر مشروع وإنما حصر عقوبة الزنا على
نوع واحد وهو الذي ٌكون احد طرفٌه مرتبطا بعبلقة زوجٌة إما النظام السعودى فانه ٌعاقب على جرٌمة الزنا طبقا إلحكام
الشرٌعة اإلسبلمٌة التً تعتبر الزنا فٌها اشمل واعم منه فى القانون المصرى فهو ٌطلق على كل وطء خارج نطاق الزواج
سواء أكان الفاعل تربطه عبلقة زوجٌة أم ال وقد فرق القانون المصرى بٌن زنا الزوجة وزنى الرجل كان الجرٌمة زنى
الزوجة هً ثبلث أركان متمثلة فى  - :االتصال الجنسً بؽٌر الزوج  -إثناء قٌام عبلقة زوجٌة فعبل أو حكما  -اتجاه إرادة
الزوجة للقٌام بهذا الوطء ؼٌر المشروع برضاها المعتبر قانونٌا وٌضاؾ إلٌها ركن رابع لزنى الزوج وهو ارتكاب الزنا فى
منزل الزوجٌة بٌنما أركان جرٌمة الزنا فى الشرٌعة اإلسبلمٌة هً ركنٌن وهما الوطء المحرم وتعمد الوطء وذلك باتفاق
الفقهاء وعرفنا الوطء المعتبر زنا وهو اتصال الرجل بامرأة جنسٌا بالحرام كاتصاله بزوجته فى الحبلل وقد أجاز المشرع
المصرى إثبات زنى الزوجة وزنا الزوج وشرٌكته بكافة طرق اإلثبات القانونٌة أم شرٌك الزوجة الزانٌة فقد حصر المشرع
األدلة التً تكون حجة علٌه فى أربعة أدلة فقط على سبٌل الحصر وهى  - :التلبس بالجرٌمة – االعتراؾ  -المكاتٌب
واألوراق التً تصدر من الشرٌك والمتضمنة اعترافا صرٌحا أو ضمنٌا بالجرٌمة بشرط ان تكون مكتوبة بخط ٌده  -وجود
الشرٌك فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحرٌم بٌنما نجد ان الزنا فى الشرٌعة ال ٌثبت إال بالشهادة أو اإلقرار أو بثبوت
الحمل عند بعض األبمة وقد اشترط القانون المصرى لتحرٌك دعوى الزنا فى النظام السعودى هً وفقا إلحكام الشرٌعة التً
عالجت هذه الجرٌمة باعتبارها تعدٌا على المجتمع وأعطت حق التبلٌػ عن الجرٌمة للمجنً علٌه أو وكٌله أو احد إفراد
المجتمع على سبٌل الشهادة أو قد ٌكون المبلػ هو الجانً على سبٌل اإلقرار وقد فرق القانون المصرى بٌن عقوبة زنى
الزوجة وزنى الزوج فجعل عقوبة الزوجة الزانٌة وشرٌكها هً الحبس لمدة ال تزٌد على سنتٌن وجعل عقوبة الزوج الزانً
الحبس لمدة ال تزٌد عن ستة شهور ولم ٌتطرق لعقوبة شرٌكة الزوج الزانً ولم ٌجرم القانون المصرى زنى المحارم متؤثرا
بالقانون الفرنسً بٌنما نجد ان الشرٌعة اإلسبلمٌة قد فرقت فى العقوبة بٌن الزانً المحصن وؼٌر المحصن فجعلت عقوبة
األول هً الرجم وعقوبة الثانً هً الجلد مبة جلدة والتؽرٌب وهذا من سماحة الشرٌعة التً لم تجعل عقوبة المحصن
الحبلب بالزواج ثم سلك طرٌق الحرام كعقوبة البكر الذي لم ٌسبق له الزواج
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وتكمن أهمٌة هذه الدراسة بوضوح فى أن الحد من الجرٌمة الدولٌة ومساءلة مقترفٌها وعقابهم ٌشكل الهدؾ الربٌسى للقانون
الدولى الجنابى باعتباره فرعا ً حدٌثا ً من فروع القانون الدولى  ،فهو بمثابة الشق الجنابى له  .فالقانون الدولى الجنابى باعتباره
نبتا ً علمٌا ً جدٌداً  ،لم ٌستقر على عوده بعد ٌقرر العقاب على انتهاك النظام العام الدولى فى أشد صور هذا االنتهاك من حٌث
الجسامة .إذ أن الجرابم فى نطاق القانون الدولى الجنابى ال تقتصر فحسب على قتل إنسان أو إصابته فى سبلمته الجسدٌة ،
بل تتمثل جرابم هذا القانون فى مخالفة قوانٌن الحرب وأعرافها ( أى جرابم الحرب ) وما ٌرتكب فٌها من فظاعات وأعمال
وحشٌة جسٌمة ٌندى لها جبٌن البشرٌة  ،كما تتمثل فى إبادة الجنس البشرى والجرٌمة ضد اإلنسانٌة  ،وأخٌراً جرٌمة العدوان
 br .وتبرز أهمٌة هذا القانون فى اآلثار الجسٌمة الناجمة عن ارتكاب تلك الجرابم  ،والتى تتزاٌد حدتها  ،وٌتسع نطاقها
بمرور الزمن  ،وما ذلك إال نتٌجة حتمٌة لتشابك وتعقد المصالح الدولٌة وتداخلها  ،وكذلك تعدد صور السلوك اإلجرامى ..
كذلك تبرز أهمٌة هذا القانون فى األحداث المتبلحقة على الساحة الدولٌة  ،والتى إن َّ
دلت على شا  ،فإنما تدل على أن
المجتمع الدولى ال ٌمكن أن ٌستقر وٌنمو بدون قانون ٌترصد بالعقاب كل من تهفو نفسه إلى العبث بؤمن المجتمع الدولى
واستقراره وسبلمته  br .إذن فوجود قانون دولى جنابى ‖ ٌحدد الجرابم الدولٌة وٌبٌن العقاب علٌها ٌ ،مكن أن ٌكون وسٌلة
لتحقٌق التوازن العادل بٌن المحافظة على المصالح العلٌا للمجتمع الدولى من ناحٌة  ،واحتماالت العبث بمقدراتها من ناحٌة
أخرى  ..فالجزاء الجنابى ٌتعٌن أن ٌصبح عنصراً من عناصر الردع والزجر فى القانون الدولى الجنابى  ،وما ذلك إال من
أجل منع كل من قد تهفو نفسه – ربٌسا ً كان أو مرإوسا ً  -للعبث بؤمن ومقدرات الشعوب  ،وانطبلقا ً من هنا  ،وإدراكا ً منى
لهذا الهدؾ فسوؾ أحاول من خبلل هذه الدراسة تناول الموضوعات التى من شانها إزاحة بعض الؽموض والتداخل الذى
ٌكتنؾ كبلً من الجرابم الدولٌة والقانون الدولى الجنابى  .فإذا ما انتهٌت من ذلك عرجت على األحكام العامة والموضوعٌة
للجرابم الدولٌة طبقا لقانون للدولى الجنابى الموضوعى  ،والتى تتعرض لها كل المراجع بالبحث .
تنازع القوانٌن فى مجال حق المإلؾ ٌقتضى دراسه شقٌن ربٌسٌٌن هما القانون واجب التطبٌق فٌما ٌتعلق بتحدٌد المإلؾ
باختبلؾ النظم فى تعرٌؾ المإلؾ وهذا االختبلؾ ٌنقسم حول قانون الدوله المطلوب تقرٌر الحماٌه بها وقانون الدوله
االصلٌه او ماٌعرؾ بقانون دوله النشر االول اما الشق الثانى فهو دراسه القانون الواجب التطبٌق على حق المإلؾ وقد
خلصنا فٌه الى اختبلؾ القانون باختبلؾ الطرٌقه التى تم فٌها االعتداء على حق المإلؾ فإن كان وفقا للمسبولٌه االتفاقٌه
فالقانون الواجب التطبٌق هو قانون االراده كما هو الحال فى سابر العقود اما اذا كان االعتداء وفقا للمسبولٌه التقصٌرٌه
فالقانون واجب التطبٌق هو قانون الدوله المطلوب تقرٌر الحماٌه بها على ما ٌرد علٌها من إستثناء فى بعض الحاالت كما لو
كانت مدة حماٌة الحق فى قانون الدولة المطلوب تقدٌر الحماٌة بها أطول من المدة المقررة فى قانون الدولة األصلٌة  .أن
الحدٌث عن تنازع القوانٌن فٌما ٌخص حق المإلؾ ٌستلزم منا أبتداء بٌان نقاط ربٌسٌة تتمثل فى بٌان التطور التارٌخى لحق
المإلؾ فى المعاهدات الدولٌة والتشرٌعات الوطنٌة وهو ما سٌتم دراسته فى المطلب االول  .ثم البد بعدها من بٌان مفهوم
العمل الذهنى المستحق لهذة الحماٌة ؛ فهناك الكثٌر من االعمال الذهنٌة والتى التدخل فى نطاق حماٌة قوانٌن حق المولؾ
وعلٌه فبلبد من بٌان هذه االعمال الذهنٌة  ,أذ ال ٌمكن فهم طبٌعة حق المإلؾ ومن ثم القول بالقانون الواجب التطبٌق علٌه
قبل فهم وبٌان محتوى هذا الحق .
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تدعو هذه الدراسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة الى مراجعة موقفها الرافض للمحكمة الجنابٌة الدولٌة والذى ٌبدو من خبلل
تعلن عزمها على انتهاك القانون الدولى االنسانى وارتكاب الجرابم الدولٌة حول العالم فهذا الموقؾ لن ٌنتج عنه اضعاؾ
المحكمة الجنابٌة الدولٌة اوفشلها بل كل نتٌجة هى عزله للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ومزٌد من السمعة السٌبة لها فى المجال
الدولى وعبلوة على التوصٌات السابقة فتدعو هذه الدراسة المجتمع الدولى والدوال االطراؾ فى المحكمة الجنابٌة الدولٌة بل
المحكمة ذاتها عدم االعتداد باالتفاقٌات الثنابٌة التى ابرامتها الوالٌات المتحدة لمنع تسلٌم رعاٌها والسٌر فى اجراءات
المحاكمة واالتهام بصورة عادٌة دون ان تعٌر هذه االتفاقٌات التفاتا لكونه ؼٌر قانونٌة وتدعو المزٌد من دول العالم لبلنضمام
الى المحكمة الجنابٌة الدولٌة والتصدٌق على نظامها االساسى وان تبذل الدول كل الجهد لتعاون مع هذه المحكمة حٌث انها
المبلذ النهابى الحالى للعدالة الجنابٌة الدولٌة فى ابشع الجرابم واكثرها ضررا باالنسان  .وقد توصل الى عدة توصٌات :1
على المستوى الدولى تدعو هذه الدراسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة الى مراجعه موقفها الرافض للمحكم الجنابٌة والتى ٌبدو
علٌه وكؤنها من خبللها تعلن عزمها على انتهاك القانون الدولى العام االنسانى وارتكاب الجرابم الجنابٌة الدولٌة وعبلوة على
التوصٌات السابقه فتدعو هذه الدراسة المجتمع الدولى والدوال االطراؾ فى المحكمة الجنابٌة الدولٌة الى عدم االعتداد
باالتفاقٌات الثنؤبٌة التى ابرمتها الوالٌات المتحده االمرٌكٌة لمنع تسلٌم رعاٌاها والسٌر فى اجراء المحاكمة واالتهام بصورة
عادٌة دون تعٌر هذه االتفاقٌات وتدعو المزٌد من دول العالم لبلنضمام الى المحكمة الجنابٌة الدولٌة والتصدٌق على نظامها .

الزقازٌق
: 2009 .
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مصطفى شكرى الدقاق ،

امجد احمد محمد هٌكل ,

الساهر ,حاتم بن احمد .

جرٌمة الزنى فً القانون المصري والنظام السعودي :

3801 10910790

الدقاق ،مصطفى شكرى .

الجرٌمة الدولٌة /

3802 10910835

الشحى ،احمد محمد ٌوسؾ .

تنازع القوانٌن فى مجال حق المإلؾ /

3803 10910836

هٌكل ,امجداحمد محمد .

المسبولٌة الجنابٌة الفردٌة الدولٌة امام القضاء الجنابى الدولى :

3804 10910922

ان االقدام على البحث فى موضوع خطابات الضمان دراسة مقارنة بٌن االنظمة القانونٌه فى مصر والمؽرب وفرنسا تكمن
وراءه اسباب وؼاٌات لما تحظى به من اهمٌه كبٌرة خاصه بعد ان اصبحت محبل لبلهتمام من جانب المنظمات االقلٌمٌه
والهٌبات العامه كؽرفه التجاره الدولٌه او لجنه االمم الكتحده لسنه  1955مما ساعد على انتشارها وتزٌد الحاجة الٌها فى
مجال العمل التجارى الدولى وتبو االهمٌة الجوهرٌة لخطابات الضمان من جهه فٌما تتسم به من الكفاءه والفاعلٌه والثقه التى
تمنحها كون الضامن مإسسه مالٌه كبٌره موثوق فٌها كالبنك ومن جهه اخرى فإن الخاصٌه الممٌزه لها كالبنك هى الدفع لدى
اول مطالبه وعدم التمسك بالدفوع المستمده من عقد االساس اال ان هذا الٌمنع من ان الممارسه العملٌه اثبتت قصور هذه
االلٌه وأثارتها لبعض المشاكل والدلٌل على ذلك كثره القضاٌا المرفوعه امام المحاكم بسبب طلبات الوفاء المبنٌه على الؽش
القترؾ من طرؾ المستفٌدٌن االمر الذى دفع الباحث الى المزٌد من البحث والتقصى عن اهم المبادىء والحلول التى لها
صله بالموضوع فى األنظمة القانونٌة فى كل من مصر والمؽرب وفرنسا باعتبار أن مصر كان لها الرٌادة فى االهتمام بهذا
الموضوع وهدفنا هو محاولة توفٌر دراسة شاملة وهادفة ٌرمى الى السعى والنهوض بمستوى الخدمات المصرفٌة وتطوٌر
البنوك العربٌة خصوصا والعالم االن ٌعٌش أزمة مالٌة حادة ناتجة عن التسهٌبلت االبتمانٌة التى تمنحها البنوك مما أدى الى
إفبلس البعض منها  .وظهرت خطابات الضمان نتٌجة التطورات االقتصادٌة وحاجات التجارة ذلك أن مخاطر ممارسة
التجارة قد ترتب عنها عجز المدٌن عن تنفٌذ ألتزماته التعاقدٌة األمر الذى ٌستدعى من االطراؾ اتخاذ كامل االحتٌاطات
االزمة لحماٌة مصالحهم أو ضمان التوازن الذى ٌجب أن ٌطبع العبلقات القانونٌة بٌن االطراؾ المتعاقدة  .بالرؼم من أن
جمٌع األنظمة القانونٌة فى العالم على العمل بهذة األنظمة الوطنٌة قد تختلؾ من حٌث تعدد التسمٌات المتداولة للتعبٌر عن
خطابات الضمان وكذلك من حٌث درجات األخذ بها وتارٌخها كما هو الشؤن بالنسبة لؤلنظمة القانونٌة الوطنٌة فى كل من
مصر والمؽرب وفرنسا .
عرضت هذه الرسالة االستعمال ؼٌر المشروع للبطاقات بواسطة حاملها الشرعى فى ظل عدم تدخل المشرع المصرى
لوضع نظام قانونى ٌكفل الحماٌة الكاملة للبطاقات ومستخدمٌها واوضحت اٌضا ً الرسالة االستعمال ؼٌر المشروع للبطاقة
بواسطة حاملها الشرعى متجاوزاً رصٌده فى البنك بالسحب من خبلل األجهزة اآللٌة للصرؾ النقدى أو بالسحب بشٌك
باستخدام بطاقة ضمان الشٌكات وكذلك حالة تجاوزه لرصٌده فى الوفاء بقٌمة مشترٌاته لدى التجار ثم عرضت الرسالة بعد
ذلك االستعمال ؼٌر المشروع لبطاقة ملؽاة أو منتهٌة الصبلحٌة بواسطة حاملها الشرعى فى السحب من األجهزة اآللٌة
للسحب النقدى وفى الوفاء بقٌمة مشترٌاته لدى التجار المتعاملٌن بها وفى النهاٌة عرضت الرسالة االستعمال ؼٌر المشروع
لبطاقات االبتمان بواسطة الشخص المعنوى من جانبٌن األول المسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوى فى ظل التشرٌع المصرى
والثانى المسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوى فى ظل التشرٌع الفرنسى وأركان تلك الجرٌمة والعقوبة المقررة لها وختمت
الرسالة ببعض النتابج ومن اهمها ان إصدار بطاقة االبتمان ٌعد عقد من عقود اإلذعان التى ال ٌتوافر فٌها التوازن العقدى
بٌن حقوق والتزامات اطرافه اذ ٌنفرد مصدر البطاقة باعداد شروط العقد الذى ٌتمتع فٌه بمركز القوة بما له من خبرات
اقتصادٌة ومصرفٌة وقانونٌة خبلؾ طالب الحصول على البطاقة الذى ال ٌملك إال الموافقة على شروط العقد بحالتها او
رفضها فبل ٌستطٌع تعدٌل شروط العقد سواء بالحذؾ او اإلضافة او التعدٌل .
ان مبدأ الشرٌعة ٌقتضى خضوع كافة السلطات فى الدولة لحكم القانون فى جمٌع مظاهر النشاطات فبل ٌستطٌع اى من تلك
السلطات المباشرة وظٌفتها اال من خبلل قواعد محددة سلفا تحكم نشاطها وتحدد عبلقتها باالفراد وبؽٌرها من السلطات فى
الدولة فتضمن حماٌة حقوق االفراد وحرٌاتهم من ناحٌة وعدم التعدى على سلطات ؼٌرهم من المإسسات الحكم من ناحٌة
اخرى اال انه نظر لطبٌعة عمل تلك المإسسات كان البد تتمتع بقدر من الحرٌة وهى بصدد ممارسة وظٌفاتها وتختلؾ تلك
الحرٌة بحسب وظٌفتها كل هٌبة وموقعها فى النظام الدستورى فتتسع مساحة الحرٌة كلما كانت الهٌبة فى المرتبة اعلى
فحرٌة هٌبة مكلفة بممارسة السلطة األسسٌة تختلؾ عن حرٌة السلطة التشرٌعٌة وحرٌة االخٌرة تختلؾ عن حرٌة السلطة
التنفٌذٌة حال ممارسة سلتطها االبحٌة وقد ادى تطور العبلقة بٌن القانون واالبحة خاصة بعد صدور دستور  1958فى
فرنسا الى تؽٌر كبٌر فى خصابص العبلقة بٌن القانون والبلبحة فقد تنازل القانون الول مرة فى تارٌخ النظم الدستورٌة عن
اهم خصابصه وهو مبدأ االنفراد المطلق فى تنظٌم الروابط االجتماعٌة .
اثار التعاقد عبر شبكه االنترنت العدٌد من االشكالٌات وبدأ الفقه ٌتسابل عن مدى كفاٌه القواعد العامه لتنظٌم هذا النوع من
التعاقد ومن اهم المشكبلت التى اثارها الفقه فى هذا الشؤن مشكله اختبلؾ اللؽات كما ادى ظهور العقود النموذجٌه التى تظهر
فى المواقع االلكترونٌه اشكالٌه لدى الفقهاء ومن االشكالٌات االخرى اٌضا ماٌسمى بالشروط المخفٌه والتى ظهرت نتٌجه قٌام
بعض التجار بؤدراج شروط التعاقد فى ملحق متصل بالشروط االساسٌه لتكون ظاهره بشكل بارز عند التعاقد فضبل عن ذلك
فقد اثار الفقهاء شرط االهلٌه فى اطار التعاقد عبر شبكه االنترنت وصعوبه اثباتها فضبل عن اختبلؾ التشرٌعات بشؤن
االهلٌه .كما تناولت االحكام التى تنظم االٌجاب ورأٌنا ان التعاقد عبر شبكة االنترانت ٌخضع لحكم القواعد العامة بخصوص
هذه المسؤلة ولكن هذه االحكام الصادرة اصبحت عاجزة.
وادى ظهورالعقود النموذجٌة التى تظهرفى الموقع االلكترونى اشكالٌات لدى الفقهاء التى تظهر على شكل استمارة الكترونٌة
تتضمن تفاصٌل التعاقد وتوجه بشروط مماثلة الى الجمهور على وجه الدوام والذى ٌعنى الؽاء التفاوض وخاصة للمستهلك
الطرؾ الضعٌؾ فى العقد االمر الذى ترتب علٌه امكانٌة ادراج العقد االلكترونى من قبٌل عقود االذعان اذا ما عجز احد
طرفٌه عن مناقشة شروطه وقد اثار الخبلؾ فى الفقه حول مدى اعتبار التعبٌر عن االرادة البللكترونٌة والذى ٌتم عن طرٌق
االله وهى جهاز الكمبٌوتر فهل تنسب االرادة الى االلة ذاتها ام تنسب لصاحبه سواء كان شخصا طبٌعٌا معنوٌة كالشركات
ام تعتبر االلة هى محصن ناقل ال معبر .
تناولت الدراسه من خبلل هذا البحث موضوع الضمانات التؤدٌبٌه لرجال الشرطه فى دوله االمارات العربٌه المتحده وذلك
من خبلل ابرز أهم تلك الضمانات ال سٌما ان الجرٌمه التؤدٌبٌه التخضع لمبدأ الجرٌمه وال عقوبه االبنص المعروؾ فى
المجال الجنابى االمر الذى ٌستلزم ان ٌحاط الجزاء التؤدٌبى بسٌاج من الضوابط التى ان ؼابت فان الجزاء االدارى ٌوصم
بعدم المشروعٌه والتى تتمثل فى التزام جهه االداره بتطبٌق مبدأ شرعٌه الجزاء وعدم تطبٌق أكثر من جزاء على الفعل
الواحد مرتٌن فضبل عن تطبٌق قرٌنه البرابه الى ان ٌثبت العكس .والهدؾ من دراسة الضمانات التؤدٌبٌة لرجال الشرطة فى
دولة اإلمارات العربٌة المتحدة هو إلقاء الضوء على ماهٌة الحماٌة اإلجرابٌة والموضوعٌة لهذة الحقوق فى تلك المرحلة
المهمة من مراحل المساءلة التؤدٌبٌة  .أثبتت الدراسة أن هناك عبلقة وثٌقة بٌن الضمانات التؤدٌبٌة واإلجراءات التؤدٌبٌة
فكبلهما جزء ال ٌتجزء من األخر نظرا للطبٌعة والهدؾ والمشترك بٌنهما وهو تحقٌق العدالة والحفاظ على سٌر المرافق
العامة كشفت الدراسة أنه بالرؼم من أتجاه الضمانات التؤدٌبٌة فى الوقت الحاضر الى التماثل مع اجراءات المحاكمة الجنابٌة
إال أنها تؤخرت كثٌرا بالمقارنة مع ضمانات المتهم فى المجال الجنابى .
القانون الجنابى ٌمثل فلسفة الصراع بٌن السلطة والجرٌمة ,وأن المجتمع ممثبل بسلطاته العامة هو المختص بمواجهة األفعال
االجرامٌة ,باتخاذ اإلجراءات البلزمة للكشؾ عن الجرٌمة قبل ارتكابها ,والبحث عن مرتكبها بعد وقوعها .ولما كانت
األطراؾ بصفة عامة فً كافة مراحل الدعوى الجنابٌة والمرحلة السابقة علٌها هم المتهم ,ومؤمور الضبط القضابى ,وسلطة
التحقٌق ,وكانت المرحلة السابقة على تحرٌك الدعوى الجنابٌة من أخطر المراحل التى ٌمر بها المتهم فى مواجهة تلك
اإلجراءات ,وٌكون فٌها الصراع على أشده بٌن حقوق المتهم وحرٌاته ,وأمن المجتمع ,مما قد ٌترتب علٌه إؼفال جزء كبٌر
من حقوق المتهم والمساس بتلك الحقوق والحرٌات ,لذا كان من الضروري احاطة تلك المرحلة بقدر كبٌر من الضمانات
لتدعٌم حقوق األفراد وحرٌاتهم وإعبلء للحرٌة الفردٌة ,بهدؾ اقامة توازن حقٌقى بٌن حقوق األفراد وحرٌاتهم ,وبٌن
المصلحة العامة ,تحول دون المساس بحقوق وحرٌات األبرٌاء فً اطار من الشرعٌة على أساس مبدأ األصل فً االنسان
البراءة.
من أهم المبلحظات حول موضوع البحث من عدة زواٌا-:
الزاوٌة االولى -:

 2009 .طنطا :

سمٌرة ابو نسٌم ،

 2008 .طنطا:

جمال سعٌد محمد الرحمانى ،

الزقازٌق
: 2009 .

عبدالمجٌد ابراهٌم سلٌم ,

 2009 .القاهره  :عنادل عبد الحمٌد المطر ،

 2009 .القاهرة  :راشد محمد حمداتى السلحدى ،

ابو نسٌم ،سمٌرة .

خطابات الضمان :

المسبولٌة الجنابٌة الناشبة عن االستعمال ؼٌر المشروع لبطاقات
الرحمانى ،جمال سعٌد محمد  .االبتمان /

3805 10911151

3806 10912007

سلٌم ,عبدالمجٌد ابراهٌم .

السلطة التقدٌرٌة للمشروع :

3807 10912042

المطر ،عنادل عبد الحمٌد .

التراضى فى العقد االلكترونى /

3808 10912059

السلحدى ،راشد محمد حمداتى الضمانات التؤدٌبٌه لرجال الشرطه فى دوله االمارات العربٌه
المتحدة :
.

3809 10912110

ٌجب ان تقتصر وظٌفة مامورى الضبط القضابى على ضباط الشرطة فقط الحاصلٌن على لٌسانس الحقوق وعلوم الشرطة
دون ماسواهم من باقى اعضاء هٌبة الشرطة من االمناء والمساعدٌن وؼٌرهم .
الزاوٌة الثانٌة -:
ان افضل الوسابل لتاكٌد وتدعٌم حماٌة الحقوق والحرٌات الفردٌة اثناء مباشرة االجراءات فى مرحلة جمع االستدالت فى
اطار من التوازن بٌن تلك الحقوق والحرٌات والمصلحة العامة عند مباشرة مامورى الضبط القضابى العمالهم فى الكشؾ
عن الجرابم وضبط مرتكبٌها الٌكون من خبلل سن النصوص التشرٌعٌة .
الزاوٌة الثالثة -:
وضع الضوابط والقواعد التى تخول مامور الضبط القضابى سلطة القٌام باالجراءات فى تلك المرحلة بصورة واضحة
التدعو والبعد عن العبارات العامة التى تحتمل التوسع فى الفسٌر بما ٌخرجها عن مرادها الحقٌقى والحكمة التى تؽٌاها
المشرع من هذه النصوص .
الزاوٌة الرابعة -:
ان ٌكون لدى مامور الضبط القضابى الوعى الكامل وهذا الٌتواجد االاذا اقتصرت وظٌفة الضبط القضابى على ضباط
الشرطة .
الزواٌة الخامسة -:
ٌجب احترام قرٌنةالبراءة فى االنسان فعلى مامورى الضبط القضابى ان ٌعامل كافة المشتبه بهم والمتهمٌن معاملة على
اساس ان االصل فى االنسان البراءة .
الزواٌة السادسة -:
لما كان المشرع الفرنسى قد وفر الكثٌر من الضمانات فى مرحلة جمع االستدالالت اعتبار من قانون  1993دعم هذه
الضمانات واكد علٌها قانون 15ماٌو سنة .2000
لما كان االستٌقاؾ الستجبلء حقٌقة المستوقؾ والتاكد من شخصٌته بسإاله عن بطاقته الشخصٌة والٌجوز لرجل السلطة
اقتٌاد المستوقؾ الى قسم الشرطة رؼم عنه .
اما فى حالة عجز المستوقؾ عن تقدٌم ماٌثبت شخصٌته فانه فى هذه الحالة ٌكون توافرت فى حقه حالة التلبس بجرٌمة عدم
حمل بطاقة اثبات الشخصٌة المنصوص علٌها بالمادتٌن( )52،60من القانون رقم  260لسنة  1960فى شان االحوال
المدنٌة .
تناول الباحث بالدراسه ضمانات المتهم أثناء مرحله التحقٌق االبتدابى فى النظام السعودى وتتلخص الدراسه بالقاء الضوء
على ماهٌه التحقٌق االبتدابى من ناحٌه مفهومه ومفهوم المتهم ثم سلط الباحث الضوء على الضمانات العامه فبٌن أن هناك
ضمانات متعلقه بحماٌه المتهم وضمانات تستمد من خصابص التحقٌق االبتدابى وتناول الباحث بعد ذلك الضمانات الخاصه
وهى ضمانات الدفاع عن المتهم وضمانات عدم المساس بحرمته الخاصه وعدم التؤثٌر على ارادته اصبحت شخصٌة المتهم
محل اهتمام ودراسة من الناحٌتٌن النفسٌة واالجتماعٌة لمعرفة العوامل الدافعة الرتكاب الجرٌمة وذلك لمساعدة القاضى من
ناحٌة اختٌار العقوبة المناسبة بالرؼم مما ٌمثله الحبس االحتٌاطى من سلب لحرٌة المتهم فترة من الزمن قد تطول أوتقصر
اما بالنسبة لقانون االجراءات الجنابٌة المصرى فقد اقر ضمانة مهمة للمتهم بموجب قانون رقم 145لسنة 2006م وكشفت
الدراسة عن مدى اهتمام المنظم السعودى والقانون المصرى ببعض طوابؾ المتهمٌن كفل كل من المنظم السعودى والقانون
المصرى حق الدفاع للمتهم باعتبار هذا الحق من أهم الحقوق له بالرؼم من أن المنظم السعودى اوجب عند حضور المتهم
التحقٌق الول مرة ان ٌحاط علما بالتهمة المنسوبة الٌه مع اثبات اقواله فى المحضر نظرا لما تشكله الشهادة من اهمٌة اثناء
مرحلة التحقٌق االبتدابى فانه ٌبلحظ ان المنظم السعودى لم تنص على الزام الشاهد بالحضور لم ٌاخذ المنظم السعودى
بمعٌار جسامة العقوبة او تحدٌد نوع الجرٌمة وذلك عندما اشترط لتفتٌش المساكن أن ٌكون هناك اتهام موجه الى الشخص
المقٌم فى المسكن المراد تفتٌشه بارتكاب جرٌمة او باشتراكه فى ارتكابها (المادة  80من نظام االجراءات الجزابٌة .
بعد أن انتهٌنا بحمد هللا وتوفٌقه من دراسة موضوع مشروعٌة الصوت والصورة فً اإلثبات الجنابً  ،وذلك من خبلل بٌان
موقؾ المشرع األمرٌكً والفرنسً  ،وكذلك المشرع المصري واألردنً من الدلٌل المستمد من مراقبة المحادثات التلٌفونٌة
والتسجٌل الصوتً والصورة  ،ومدى حجته فً اإلثبات الجنابً  ،فضبلً عن بٌان الضمانات القانونٌة التً نصت علٌها
التشرٌعات المقارنة  ،كضوابط كفٌلة بإقامة نوع من التوازن بٌن حق المجتمع فً إقامة العدالة  ،وكشؾ ؼموض الجرابم
وضبط الجناة  ،وبٌن حق المتهم فً حرمة حٌاته الخاصة  ،وهو ما تناولناه فً الباب األول  br .ولم ٌقؾ األمر فً النظم
القانونٌة المختلفة عند هذا الحد  ،بل امتدت رعاٌة المشرع لتحٌط تلك الحقوق والضمانات بسٌاج من الحماٌة القانونٌة التً
تكفل احترامها من عدوان السلطة أو الؽٌر  ،فبدون هذه الحماٌة تبقى الضمانات المختلفة التً تقرها التشرٌعات المقارنة
لصٌانة حقوق األفراد عدٌمة الجدوى وؼٌر محققة لؽاٌتها  ،فالضمانات التً تحاط بها إجراءات البحث عن األدلة ٌترتب على
مخالفتها جزاءات تجعل من هذه الضمانات حصن ٌقً المتهم من االعتداء على حقوقه أو اتخاذ أي إجراء ٌمس حرمة حٌاته
الخاصة .
واهم التوصٌات الخاصة بالقانون المصرى -:
اوال-:تعدٌل الفقرة االولى من المادة ( )45من الدستور والتى ٌنص على ان لحٌاة المواطنٌن الخاصة حرمة ٌحمٌها القانون
والفقرة االولى من المادة ( )57من الدستور والتى تنص على ان كل اعتداء على الحرٌة الشخصٌة او حرمة الحٌاة الخاصة
للمواطنٌن وؼٌرها من الحقوق والحرٌات العامة التى ٌكفلها الدستور والقانون .
ثانٌا-:حذؾ كلمة(الموطن) الواردة بصدر المادة ( )309مكرر من قانون العقوبات المصرى على ان ٌحل محلها كلمة
(الفرد) .
ثالثا-:الؽاء لفظ (المحادثات) وٌحل محلها لفظ الحدٌث من اجل بسط الحماٌة الجنابٌة على الحدٌث .
رابعا-:اظهرت الدراسة اتجاه القوانٌن المقارنة الى تحدٌد مدة المراقبة لخطورتها على الحٌاة الخاصة .
خامسا-:كشفت الدراسة عن مدى انتشار جهاز الفٌدٌو فى المجال الجنابى فى اآلونة االخٌرة .
سادسا-:اظهرت الدراسة حرص المشرع الفرنسى على شمول الحماٌة الجنابٌة الموضوعٌة لكل من ٌقٌم على االراضى
الفرنسٌة .
اما القانون االردنى -:
نشٌر الى ان المشرع االردنى لم ٌات بنصوص تعالج موضوع المراقبة االلكترونٌة بالشكل فلم ٌوازن بٌن حق المجتمع فى
اقامة العدالة وكشؾ ؼموض الجرابم وضبط الجناة وبٌن حق المتهم فى حرمة حٌاته الخاصة وضرورة النص فى قانون
العقوبات على تجرٌم االعتداء على الحق فى الخصوصٌة والتى تضم جرٌمة التقاط او تسجٌل او نقل االحادٌث الخاصة
وجرٌمة التقاط او التسجٌل او نقل الصورةوجرٌمة اذاعة او استعمال التسجٌل او المستند او التهدٌد بالفشاء .
ضرورة النص فى قانون العقوبات على تجرٌم تصنٌع او استٌراد او االعبلن عن االجهزة التى تستخدم فى التجسس على
الحٌاة الخاصة بكافة عناصرها وٌتعٌن على المشرع االردنى ان ٌضع ضمانات وضوابط تتكافا مع شدة المراقبة ومن هذه
الضمانات ان ٌكون اصدار االذن بالمراقبة من اختصاص السلطة القضابٌة مع تسبٌب امر المراقبة وتجنب االحادٌث البرٌبة
وقصر المراقبة على المتهم الذى تتوافر دالبل كافٌة على ارتكابه الجرٌمة .

 2007 .القاهر :

سمٌر محمد محمد شعبان ,

شعبان ,سمٌر محمد محمد .

ضمانات حقوق اإلنسان فً مرحلة اإلستدالل /

3810 10912132

 2009 .القاهره  :ممدوح رشٌد الرشٌدى العنزى،

العنزى ،ممدوح رشٌد
الرشٌدى .

ضمانات المتهم أثناء مرحله التحقٌق االبتدابى فى النظام السعودى :

3811 10912219

 2009 .القاهرة  :محمد أمٌن فبلح الخرشة ,

الخرشة ,محمد أمٌن فبلح .

مشروعٌة الصوت والصورة فً اإلثبات الجنابً :

3812 10912337

لكى تحقق الدراسة أهدافها ،سوؾ نتناول موضوع البحث ( أثر التقنٌات الحدٌثة فى مجال الدلٌل الكتابى ) من خبلل ثبلثة
أبواب ،وذلك على النحو التالى  br :الباب األول  brاإلثبات بالدلٌل الكتابى التقلٌدى  brوٌنقسم إلى ثبلثة فصول br :
الفصل األول  :أنواع الدلٌل الكتابى التقلٌدى ،وٌندرج تحته مبحثان  br :المبحث األول  :المحررات الرسمٌة  br .المبحث
الثانى  :المحررات العرفٌة  br .الفصل الثانى  :قاعدة الدلٌل الكتابى التقلٌدى ،وٌندرج تحته مبحثان  br :المبحث األول :
الحاالت التى ٌجب فٌها اإلثبات بالكتابة  br .المبحث الثانى  :اإلستثناءات القانونٌة من ضرورة اإلثبات بالكتابة  br .الفصل
الثالث  :عناصر الدلٌل الكتابى التقلٌدى ،وٌندرج تحته مبحثان  br :المبحث االول  :عنصر الكتابة  br .المبحث الثانى :
عنصر التوقٌع  br .الباب الثانى  brالتقنٌات الحدٌثة وإنعكاسها على الدلٌل الكتابى فى اإلثبات  brوٌنقسم إلى فصلٌنbr :
الفصل األول  :تقنٌات اإلتصال الحدٌثة ،وٌندرج تحته ثبلثة مباحث  br :المبحث األول  :التلكس  br .المبحث الثانى :
الفاكس  br .المبحث الثالث  :الحاسوب واإلنترنت  br .الفصل الثانى  :المحرر اإللكترونى ،وٌندرج تحته ثبلثة مباحث :
 brالمبحث األول  :تعرٌؾ المحرر اإللكترونى  br .المبحث الثانى  :أنواع المحررات اإللكترونٌة  br .المبحث الثالث :
مدى استٌعاب قواعد اإلثبات التقلٌدٌة لفكرة المحرر اإللكترونى  br .المبحث الرابع  :عناصر المحرر اإللكترونى br .
الباب الثالث  brحجٌة المحررات اإللكترونٌة فى اإلثبات  brوٌنقسم إلى ثبلثة فصول  br :الفصل األول  :المحاوالت التى
بذلت من اجل قبـول المحررات اإللكترونٌـة فى اإلثبات فى  brظل قواعد اإلثبات التقلٌدٌة ،وٌندرج تحته مبحثان br :
المبحث األول  :محاولة اللجإ إلى مبدأ حرٌة اإلثبات كمنفذ لقبول المحررات اإللكترونٌة  brفى اإلثبات  br .المبحث الثانى
 :محاولة اللجإ إلى اإلستثناءات التى أوردها المشرع على قاعـدة وجوب  brاإلثبات بالكتابة كمنفذ لقبول المحررات
اإللكترونٌة فى اإلثبات  br .الفصل الثانى  :التنظٌم التشرٌعى لحجٌة المحررات اإللكترونٌة فى اإلثبات ،وٌندرج تحته br
ثبلثة مباحث  br :المبحث األول  :اإلعتداد التشرٌعى بحجٌة المحررات اإللكترونٌة فى اإلثبات  br .المبحث الثانى :
الشروط الواجب توافرها فى المحرر اإللكترونى حتى ٌتمتع بحجٌة الدلٌل الكتابى الكامل فى اإلثبات  br .المبحث الثالث
:اإلستثناءات الواردة على نطاق اإلعتداد التشرٌعى بالمحررات اإللكترونٌة  brالفصل الثالث  :مقدمو خدمات التصدٌق
اإللكترونى ،وٌندرج تحته أربعة مباحث  br :المبحث األول  :ماهٌة مقدم خدمات التصدٌق اإللكترونى  br .المبحث الثانى :
الرقابة على مقدم خدمات التصدٌق اإللكترونى  br .المبحث الثالث  :مسبولٌة مقدم خدمات التصدٌق اإللكترونى br .
المبحث الرابع  :شهادة التصدٌق اإللكترونى .

الزقازٌق
: 2009 .

محمد جمٌل إبراهٌم ،

تناول البحث مفهوم عولمة الجرٌمة  ،خاصة تلك التى عرفت باسم الجرٌمة المنظمة العابرة للحدود والقارات وتحدث عن
استعانه المنظمات اإلجرامٌة  ،بالخبراء والمتخصصٌن فى مختلؾ االختصاصات والقطاعات من ( مالٌة  -اقتصاد
والمتخصصٌن فى مختلؾ االختصاصات والقطاعات من (مالٌة  -اقتصاد  -كٌمٌاء  -قانون  -محاسبة  -حواسٌب ) وؼٌرها
من المجاالت التخصصٌة التى مهدت لها الطرٌق لتطوٌر أسالٌبها والتهرب من الوقوع تحت طابلة القانون وتناول ما تشكلة
الجرٌمة عموما والجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة بوجه خاص من تهدٌد لبلمن الشخصى لؤلفراد والجماعة البشرٌة والحٌلولة
دون تمتعهم بحقوقهم وتؤثٌرها على عملٌة التنمٌة االجتماعٌة للدول خاصة منها الدول النامٌة  ،وتوصلت الدراسة إلى ان
الجرٌمة محل الدراسة هى جرٌمة خطٌرة ترتكب من قبل جماعة من األفراد ثبلثة او اكثر  ،تحت لواء تنظٌم لة هٌكلٌة وٌتبع
األسلوب االدارى القابم على المنهج العلمى فى سٌاسته  ،مما ٌجعله قرٌب الشبه بالشركات والمإسسات االقتصادٌة الخاصة
 ،فضبل عن تمسكه بقوانٌن الطاعة والوالء  ،وهى جرٌمة مستمرة لفترة ؼٌر محدودة  ،ترتكب عبر الحدود االقلٌمٌة.
هناك بعض المحاور االساسٌة للوصول الى االستراتٌجٌة المثلى لمواجهة الجرٌمة المنظمة
الصعٌد الوطنى -:تطوٌر التشرٌعات الجنابٌة واقرار سٌاسة تجرٌمٌة تسد اوجه القصور امام الجرٌمة المنظمة عبر1-
الوطنٌة وتمنح القضاة فرصة تحقٌق العدالة واخصاع الجرٌمة لوصؾ قانونى ٌستوعب خصوصٌتها وٌحرم القابمٌن علٌها
 .من الموارد المالٌة لبلستمرارٌة
الصعٌد االقلٌمى -:تشٌر الى ماحققه االتحاد االوربى من نجاح فى صٌاؼة استراتٌجٌة أكثر تقدما واستجابة لما تتطلبه
الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة .
الصعٌد الدولى -:التعجٌل باعتماد وتصدٌق اتفاقٌة االمم المتحدة لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة واالتفاقٌات المكملة
لها وتستوعب االشكال المختلفة لهذه الجرٌمة .
كما نوكد على ان السٌاسة الجنابٌة لكل دولة بمفردهالن تنجح فى التصدى لهذه الجرٌمة وٌجدر االستفادة من تجربة اٌطالٌا
التى حاربت الجرٌمة المنظمة نوع المافٌا فى صقلٌة ،بالٌرمو،ونابولى وهذا االمر ٌلزم خلق وعى مشترك بٌن شعوب الدول
المختلفة بخطورة الجرٌمة للحد من تعاونهم معها وان تولى المنظمات والجمعٌات االهلٌة الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة قدرا
اكبر من االهتمام لدورها الفعال والبناء فى مجال الوقاٌة ونشر الوعى .
 2001 .القاهرة  :فابزة ٌإنس الباشا ،
تتمثل اهمٌه البحث فى التعمق فى كافه الجوانب العملٌه االنتخابٌه وتوضٌح الدور الحقٌقى لرجال الشرطه فٌها لتحقٌق
النزاهه الكامله فى أجراءات االنتخابات والقضاء على كافه المشكبلت التى تإثر وتجعل تلك العملٌه معقده وؼٌر سلٌمه
وكذلك اٌضاح الجوانب السلبٌه والمشكبلت التى تواجه تلك العملٌه من قبل رجال الشرطه وتجعلها ؼٌر قادره على أن تصبح
مرأه حقٌقٌه الراده المواطنٌن كما ٌرمى الباحث الى توعٌه كل فرد الهمٌه اشتراكه فى العملٌه االنتخابٌه والقاء الضوء على
التشرٌعات التى صدرت فى هذا المجال لتحقٌق أكبر قدر من الدٌمقراطٌه فتهتم الدراسة بالتعرؾ على مفهوم الدٌمقراطٌة
بإعتبارها الهدؾ المنشود من إجراء انتخابات حرة ونزٌهة وذلك عن طرٌق تضافر جهود أجهزة الدولة وباألخص وزارة
الداخلٌة فى تحقٌق المناخ المبلبم والذى ٌساعد على مشاركة الناخبٌن فى العملٌة االنتخابٌة دون اى ضؽوط تإثر سلبا ً على
اصواتهم الحرة .
ومن أهم التوصٌات -:
 .التوصٌات الخاصة بالمشرع وهى ضرورة رفع سن الرشد السٌاسى لٌتماشى مع سن الرشد المدنى1-
 .خفض شن الترشٌح لعضوٌة مجلس الشعب الى 28سنة لزٌادة مشاركة الشباب2-
ضرورة ان ٌكون المرشح لعضوٌة مجلس الشعب حاصبل على االقل على شهادة الثانوٌة او احدى الدبلومات كشرط3-
 .لقبول طلب ترشٌحه
التوصٌات الخاصة بالناخب-:
ٌ .عى كل مواطن أهمٌة حقه االنتخابى وان ٌدرك ان صوته امانة1-
 .ضرورة حرص كل مواطن على المشاركة الفعالة فى ادارة شبون الدولة2-
 .ان ٌعى كل مواطن باهمٌة صوته وانه الٌقدر بثمن3-
التوصٌات الخاصة بالمرشح -:
 .ضرورة التزام المرشحٌن بقواعد الدعاٌة االنتخابٌة التى نص علٌها المشرع1-
 .التزام المرشحٌن بعدم اللجوء الى الوعود الكاذبة او المستحٌل تحققها بهدؾ الحصول على اصوات2-
 .االبتعاد عن االسالٌب ؼٌر الشرعٌة التى تإثر على حرٌة ونزاهة التصوٌت3-
وهناك توصٌات خاصة باالحزاب السٌاسٌة-والتوصٌات الموجهة لوزارة الداخلٌة -وفى مجال اعداد وتنقٌة الجداول االنتخابٌة
وتوصٌات خاصة بتنقٌة الجداول االنتخابٌة . 2008 .القاهرة  :إبراهٌم حامد شاكر على حبٌب ،

ابراهٌم  ،محمد جمٌل .

اثر التقنٌات الحدٌثة فى مجال الدلٌل الكتابى :

3813 10912356

الباشا ،فابزة ٌونس .

الجرٌمة المنظمة فى ظل االتفاقٌات الدولٌة والقوانٌن الوطنٌة /

3814 10912487

حبٌب ،إبراهٌم حامد شاكر
على .

األنتخاب ودور الشرطه فى إداره العملٌه االنتخابٌه /

3815 10912515

ٌتناول موضوع البحث دراسة اإلشراؾ القضابً على التنفٌذ الجنابً وقد أثار هذا الموضوع جدال فقهٌا وتشرٌعٌا ً باعتباره
أحد المحاور األساسٌة لتدعٌم حقوق اإلنسان أثناء مرحلة التنفٌذ الجنابً التً أصبح ٌنظر إلٌها بؤنها أهم مراحل الدعوى
الجنابٌة باعتبارها مرحلة البناء والتؤهٌل br .وإذا كانت معظم التشرٌعات تقر مبدأ تدخل القضاء فً التنفٌذ إال ّ أنها اختلفت
فً أسلوب هذا التدخل وفً االختصاصات الممنوحة له فإذا كان بعضها ٌمنح مجرد الرقابة والتفتٌش فإن من بٌنها ما جعل
لقضاء اإلشراؾ على التنفٌذ دور مهم فً تحدٌد أسلوب المعاملة العقابٌة داخل المإسسات بل أكثر من ذلك فهناك من قرر
إشراؾ القضاء على أنظمة المعاملة العقابٌة سواء داخل المإسسات العقابٌة أو خارجها br .وٌعتبر القانون الفرنسً من أكثر
التشرٌعات المتطورة فً تنظٌم قضاء تطبٌق العقوبات فهو ٌرى فً التنفٌذ الجنابً مرحلة من مراحل الدعوى الجنابً التً ال
تنتهً إالّ بتؤهٌل وإصبلح المحكوم علٌه ،وفً سبٌل ذلك نجده ٌقر بمجموعة من األنظمة التً تهدؾ إلى تطوٌر المعاملة
العقابٌة لمصلحة المحكوم علٌهم br .وقد تؤثر المشرع المؽربً بهذا التوجه وأنشؤ مإسسة قاضً تطبٌق العقوبات ومنحها
اختصاصات جد محدودة ال ترقى إلى ما وصل إلٌه القانون الفرنسً وٌتضح مدى التباٌن الشاسع بٌن القانونٌن سواء فً
اآللٌات القانونٌة للتدخل وسواء فً االختصاصات الممنوحة له إذ نبلحظ مدى تواضع البناء القانونً لمإسسة قاضً تطبٌق
العقوبات المؽربً هذه المإسسة التً أرٌد لها أن تكون محور العدالة الجنابٌة
تناولت الرسالة :
التطور التارٌخى لجرٌمة النصب بوصفها ظاهرة اجتماعٌة قدٌمة حدٌثة تإدى الٌها عوامل كثٌرة فطرٌة واجتماعٌة
واقتصادٌة وسٌاسٌة وثقافٌة أحٌانا  .والمجرم مرتكب الجرٌمة والعوامل التى أدت به إلى ارتكاب الجرٌمة وطبٌعة تكوٌنه
والمجنى علٌه وتعرٌفات العلماء والعوامل المإدٌه إلى قوعه ضحٌة الجرٌمة .
وفى كل ماسبق ٌطبق على جرٌمة النصب من حٌث الجرٌمة فى ذاتها ومدى خطورتها وازدٌادها بحسب احصابٌات االمن
العام واالحصابٌات حصل علٌها الباحث أثناء بعثته لجمع المادة العلمٌة من دولة انجلترا فى المدن الكبرى وخصوصا القاهرة
والجٌزة وانتشارها فى فبات معٌنة .
كما تناولت الدراسة جرٌمة النصب فى التشرٌع المقارن حٌث عرجت الرسالة على دراسة النصب فى التشرٌع المقارن القدٌم
:التشرٌع الفرعونى واالؼرٌقى والرمانى واالسبلمى .وقام الباحث بدارسة النصب التشرٌع المقارن الحدٌث  :التشرٌع
المصرى والفرنسى وتناولت أركان جرٌمة النصب  :الركن المادى والركن المعنوى وعبلقة السبٌٌة بٌنهما .
ونتابج الدراسة :
أن جرٌمة النصب عموما ظاهرة اجتماعٌة ناشبة عن عوامل مختلفة داخلٌة فى طبع المجرم وتكثر فى المدن الكبرى فى
مصر خاصة القاهرة حٌث كثرة المعامبلت االقتصادٌة .
العوامل الدٌنٌة-العوامل االقتصادٌة-العوامل االجتماعٌة  -وعوامل اخرى.

 2008 .القاهرة  :محمد عبد هللا أقرورو ،

أقرورو ،محمد عبد هللا .

اإلشراؾ القضابى على التنفٌذ الجنابى :

3816 10912553

 2006 .القاهره  :محمد محمود الشناوى ،

الشناوى ،محمد محمود .

جرٌمه النصب ودور الشرطه فى مواجهتها :

3817 10912573

ال شك ان مصالح الدولة االساسٌة هى محط انظار المشرع و هدفه الن حماٌة هذه المصالح تهدؾ الى تحقٌق التقدم و الرقى
من ناحٌة و تامٌن هذه المصالح من ناحٌة اخرى لذلك ٌسعى المشرع الى حماٌة هذه المصالح من مصادر االعتداء المختلفة
سواء اكانت داخلٌة او خارجٌة  .و هذه المصالح تمثل القٌم االجتماعٌة العلٌا للمجتمع و ٌسعى المشرع الى حماٌتها
بالتشرٌعات المختلفة و اهمها قانون العقوبات و لهذا حاول الباحث الوقوؾ على هذه المصالح لتحدٌد محل االعتداء و خطة
المشرع فى مواجهه هذا االعتداء و الى اى مدى تحققت هذه الحماٌة الجنابٌة المستهدة  .و الباحث فى عصر الحرٌة و
المساواة ٌحاول ان ٌقؾ على الحقٌقة الجادة لٌشارك فى دع الضمٌر االنسانى الى العدالة و الحق حتى ٌبلػ االنسان ؼاٌته التى
من اجلها شرعت القوانٌن  .و المشرع فى حماٌته لهذه المصالح تعرض لحرٌة الفرد و حقوقه االساسٌة التى كفلتها كافه
الدساتٌر سواء فى الدول المتحضرة و ؼٌر المتحضرة باختبلؾ نسبى لهذه الكفالة النه بٌن امرٌن  :االول هو المصلحة
العامة و ما تقتضٌه من حماٌة مصالحها و سرعة فى مواجهه جرابم امن الدولة بسرعة الفصل فى القضاٌا المتعلقة بها اما
الثانى فهو المصلحة الخاصة و ما تقتضٌه من حماٌة للحرٌات و الحقوق العامة التى كفلها الدستور و المعاهدات و المواثٌق
الدولٌة و القانون الوطنى و اٌضا سرعة الفصل ى القضاٌا حتى ال ٌظل المتهم قٌد االتهام مدة طوٌلة  .و لذلك فقد ٌفرض
علٌها قٌود دستورٌة و قانونٌة ضرورة لبقاء المجتمع و قٌمه العلٌا ٌجعل تعرض المشرع لها تعرضا قانونٌا منظما بالقدر
الذى تقتضٌة مصلحه المجتمع فى حماٌته لمصالحه االساسٌة دون ؼلو او انتهاك لهذه الحرٌة و المشرع فى تنظٌمه لجرابم
امن الدولة تعرض للحرٌات بقٌود تقتضٌها مصلحة المجتمع خرج عن القواعد العامة فى قانون العقوبات و قانون االجراءات
الجنابٌة لحماٌة مصالح الدولة االساسٌة و ما ورد فى القواعد العامة فى قانون العقوبات و قانون االجراءات الجنابٌة لحماٌة
مصالح الدولة االساسٌة و ما ورد فى القواعد العامة حتى فى تعدٌله لقانون العقوبات و االجراءات بالقانون  95لسنة 2003
و الؽاء عقوبات االشؽال الشاقة المإبدة و المإقته و استبدالهما بالسجن المإبد و المإقت.

 2004 .القاهرة  :إبراهٌم محمود السٌد اللبٌدى ،

بعد االنتهاء من دراسة الجزاءات الضاؼطة فً العقود اإلدارٌة حٌث بٌنت الدراسة فً بادئ األمر مدى سلطة جهة اإلدارة
فً توقٌع جزاءات على المتعاقد معها سواء المنصوص علٌها أو التً أؼفل ذكرها وأوضحت الخصابص العامة التً تتمتع
بها تلك الجزاءات ومدى اختبلفها عن نظٌرتها العقود المدنٌة واإلرادة المنفردة لجهة اإلدارة فً توقٌع تلك الجزاءات دون
حاجة للجوء إلى القضاء مسبقا ً شرٌطة احترام مبدأ المشروعٌة br .ثم تم التطرق إلى أنواع الجزاءات فً العقود اإلدارٌة
والتً تتباٌن ما بٌن جنابٌة ومالٌة وتنفٌذ عٌنً وأخٌراً فسخ العقد ً
كلٌة br .ثم تم بٌان مفهوم الجزاءات الضاؼطة والؽرض
من توقٌعها والتً تهدؾ إلى إرؼام المتعاقد المقصر على الوفاء بالتزاماتها ولٌس من شؤن هذه الجزاءات إنهاء العقد بل ٌظل
هذا المتعاقد مسبوالً أمام اإلدارة حتى تمام العملٌة على حسابه وتحت مسبولٌته br .ثم تم استعراض صور الجزاءات
الضاؼطة والتً تتمثل أوالً فً وضع المرفق تحت الحراسة فً عقد االلتزام ومإدى ذلك ؼل ٌد الملتزم عن إدارة المرفق
مإقتا ً على أن تقوم السلطة مانحة االلتزام بإدارته بنفسها أو بمن تكل إلٌه ذلك br .على أن ذلك ٌفترض وقوع خطؤ جسٌم من
المتعاقد أو إذا كان هناك سبب من شؤنه التؤثٌر سلبا ً على سٌر المرفق دون خطؤ من الملتزم br .وتم إٌضاح أن هذه األخٌرة
ال تعد جزاءاً بقدر ما هً تدبٌر احترازي وبٌنا ان القاعدة العامة فً هذا المضمار مإداها أن هذا الجزاء ٌثبت لجهة اإلدارة
ولو لم ٌكن منصوصا ً علٌه فً العقد ،كونه إجراءاً متصبلً بالنظام العام على أساس من أن اإلدارة هً القوامه على سٌر
المرفق العام بانتظام واطراد ومن ثم فإذا حدث ما ٌعكر الصفو لمحل القوامه فلجهة اإلدارة أن تقصً الملتزم أو تحل محله
فً إدارة المرفق وتم إٌضاح أن هذا اإلجراء ٌتسم بخصابص عدة :أولها أنه إجراء عاجل والهدؾ منه الحٌلولة دون توقؾ
المرفق ولذلك ال ٌشترط إعذار الملتزم به وٌتم دون تدخل القضاء وثانٌها أنه إجراء مإقت وال ٌإدي إلى إنهاء االلتزام بل
ٌظل هذا األخٌر قابما ً لحٌن إسقاطه أو انتهاء العقد ،كما أنه ٌفترض وقوع خطؤ جسٌم من الملتزم من شانه تعرٌض المرفق
للخطر أو عدم كفاءة الملتزم فً إدارته وللملتزم أن ٌنازع أمام القاضً فً مدى مبلبمة وضع المرفق تحت الحراسة.
أصبح االستثمار ضروره ملحه ٌفرضها واقع التجاره الدولٌه فى ظل النظام العالمى الجدٌد واالنفتاح االقتصادى خاصه للدول
النامٌه وقد أدى تدفق االستثمارات الى زٌاده المنازعات سواء الناشبه عن االجراءات االنفرادٌه التى تتخذها الدوله او التى
تنجم عن تؽٌر الظروؾ التى تم التعاقد فٌها لعل فى التحكٌم الوسٌله المثلى والفعاله لتسوٌتها اذ ٌشكل الضمانه االساسٌه لقبول
المستثمر االستثمار فى الدوله المضٌفه كما ان جمٌع الشركات االجنبٌه تتشبت بشرط التحكٌم فى عقودها لما به من مزاٌا
كبٌره بالمقارنه مع اجراءات التقاضى العادى .فضبل عما ٌتمتع به من سرٌة تحفظ سمعة ومصالح تلك الشركات وٌخفؾ من
قلقها تجاه القانون الوطنى للدولة المضٌفو  ,ذلك الن التحكٌم ٌتمٌز بخاصٌة أساسٌة أالوهى تطبٌق مبدأ سلطان االدارة
فاألطراؾ حرٌة االتفاق على القانون الذى ٌحكم اجراءات التحكٌم أوحتى موضوع النزاع .وتؤمدت أهمٌة اللجوء الى التحكٌم
بعد صدور قوانٌن االستثمار فى كثٌر من دول العالم الثالث حٌث حرصت العدٌد من الدول على ادراجه كضمان لحل
منازعات االستثمار فقد عمل جانب منهم على تخصٌص باب مستقل له ضمن قانون االجراءات المدنٌة مثل الجزابر التى
عالج مشرعها التحكٌم الدولى  .كما كان التحكٌم محبل لعدٌد من االتفاقٌات والبروتوكوالت الدولٌة وأنشؤت له الكثٌر من
مراكز التحكٌم الدابمة ذات الطابع الدولى ولعل أهمها فى مجال االستثمار‖ المركز الدولى لتسوٌة منازعات االستثمار
‖ CIRDI

اللبٌدى ،إبراهٌم محمود السٌد  .الحماٌة الجنابٌة ألمن الدولة /

3818 10912888

 2008 .القاهره  :ماجد ملفى زاٌد الدٌحانى ،

الدٌحانى ،ماجد ملفى زاٌد .

الجزاءات الضاؼطه فى العقود اإلدارٌه :

3819 10912914

 2009 .القاهرة  :مونٌة جمعى ،

جمعى ،مونٌة .

التحكٌم كنظام لتسوٌة منازعات االستثمار االجنبى فى ظل القانونٌن
الجزابرى والمصرى :

3820 10912964

بعد دراسة لموضوع جرابم المادٌة تناولها فى ثبلل فصول اولها الى ان الجرابم المادٌة قد مرت بثبلث مراحل تارٌخٌة
متعاقبة قبل ان تصل الى عصرنا الحاضر اذا عرفتها البشرٌة فى بداٌتها واسست المسإلٌة الجنابٌة عنها بمجرد مادٌتها دون
انشؽال بالبحث فى مدى تحقٌق الركن المعنوى فٌها كما انها عاقبت الحٌوان والجماد وحملت النبات واالنسان عدٌم االهلٌة
تبعة خرقه القانون الجنابى وقد ساعد ذلك الطابع الجماعى الذى ٌتمٌز به لذا تبنت كافة القوانٌن القدٌمة قواعدها وفى العصور
الوسطى دخلت االعتبارات الشخصٌة فى تقٌٌم سلوك الجانى واخذت االرادة حٌزها فى التجرٌم والعقاب دون ان تقضى على
مفهوم المسبولٌة المادٌة واٌان العصر الحدٌث استقر ذلك المبدأ الذى ٌإسس الجرٌمة على مفهوم المسإلٌة المادٌة واٌان
العصر الحدٌث استقر ذلك المبدأ الذى ٌإسس الجرٌمة على مفهوم الخطؤ بمعناه الواسع وان ظلت التشرٌعات المعاصرة
تحتفظ بنطاق محدود من السبولٌة التى تقوم على السببٌة المادٌة بٌن السلوك والخطر المهدد به بالنظر الى التطور الذى لحق
مختلؾ المجاالت الحٌوٌة فى حٌاة االنسان كذلك اختلؾ منظور الفكر الجنابى لهذه الطابفة من الجرابم فى اتجاهات تعاقبت
تارٌخٌا اذا تجعل المدرسة التقلٌدٌة .

القاهرة  :وفاء روفٌق .

روفٌق ,وفاء .

طبٌعةالمسبولٌة الجنابٌة فى الجرابم المادٌة :

3821 10912974

تناولت الرساله لمحه عامه عن مفهوم العنؾ ودوافعه واثاره ومفهوم العنؾ ضد المرأه وأثاره على المرأه والطفل والمجتمع
فتكلمت الباحثه عن العنؾ الذى ٌمارس ضد المرأه فى المحٌط االسرى وأحتوى ختان االناث وجرابم االٌذاء البدنى ضد
المرأه من تجاوز حق التؤدٌب واالجهاض وهجر العابله المادى والمعنوى كما عرضت الباحثه صورا من العنؾ االجتماعى
ضد المرأه كما تناولت فى رسالتها الجرابم الحدٌه وهى جرٌمه االؼتصاب واالٌذاء البدنى والسب والقذؾ اما الجرابم الؽٌر
حدٌه فتناولت فٌها االفعال الماسه بالعرض والتى التصل الى حد الزنا مثل هتك العرض واالتجار بالمرأه كما عرضت
الباحثه الحلول الشرعٌه لحماٌه المرأه من جرابم العنؾ فى عرض موجز لحماٌة الشرٌعة االسبلمٌة للمراة فى ضوء الكتاب
والسنة  ,وكذلل الحلول التى أقرتها لحماٌة المراة من العنؾ  .األسبلم قد سوى بٌن الرجل والمرأة فى كافة الحقوق
والواجبات وإن كانت هناك بعض الفروق فذلك احتراما ألصل الفطرة التى خلق هللا الناس علٌها من تفاوت الوظابؾ
اإلنسانٌة .وأن هناك نظما وعادات وضعها الناس ولم ٌضعها هللا عز وجل تدنت بالوضع األجتماعى للمرأة وأتبقت فى
ظلمات الجاهلٌة األولى ورفضت إعمال تعالٌم الدٌن االسبلمى فلم ٌكن هناك بد من أن ٌمٌل مٌزان األمة كلها مع التجهٌل
 2009 .القاهرة  :عبلة عبد العزٌز عامر،
المتعمد لدور المرأة واالنتقاص الشدٌد لحقوقها والتعتٌم على مركزها الذى وهبه لها اإلسبلم.
جاءت هذه الرساله فى فصل تمهٌدى وبابٌن ربٌسٌٌن فصل تمهٌدى ٌتحدث عن التطور التارٌخى للقضاء الجنابى الدولى
وٌتحدث الباب االول عن ضوابط اختصاص المحكمه الجنابٌه الدولٌه وقد جاءت فى ثبلث فصول عرضت فى الفصل االول
الختصاص المحكمه من حٌث الموضوع وفى الفصل الثانى الختصاص المحكمه من حٌث االشخاص وفى الفصل الثالث
ٌتناول اختصاصها من حٌث الزمان اما الباب الثانى فٌتناول شروط اتصال المحكمه للدعوى وقد جاء فى فصلٌن تناول االول
عدم قٌام القضاء الوطنى بواجبه فى التحقٌق والمحاكمه كشرط ضرورى لصحه اتصال المحكمه الجنابٌه الدولٌهبالدعوى
المعروضه علٌها وٌتناول الفصل الثانى اجراءات تحرٌك الدعوى امام المحكمه والجزاء المترتب على مخالفه كل او بعض
شروط صحه اتصالها بالدعوى
من أهم التوصٌات -:
اذا كان من المسلم به ان اتفاقٌة انشاء المحكمة الجنابٌة الدولٌة لم تلزم الدول االطراؾ فٌها اوؼٌر االطراؾ بسن تشرٌع1-
 .وطنى للمعاقبة على الجرابم الواقعة فى اختصاص المحكمة الجنابٌة الدولٌة
ان هذه المحكمة وكما جاء بتوصٌات الندوة القانونٌة لجامعة الدول العربٌة حول ‖آثارالتصدٌق واالنضمام للنظام2-
االساسى‖وتمثل صمام امان اذا مارست اختصاصها كهٌبة قضابٌة دولٌة مستقلة ومحاٌدة خاصة فى ظل تزاٌد التوجه نحو
 .ادارج مبدا عالمٌة االختصاص الجنابى
انه ٌجب االسراع باالتفاق على وضع تعرٌؾ لجرٌمة العدوان الدولى وشروطه ممارسة المحكمة الجنابٌة الدولٌة3-
 .اختصاصها علٌها وذلك فى المإتمر االستعراضى الذى سٌعقد عام 2009
ارى ضرورة العمل فى المإتمر االستعرضى على الؽاء 2007 . 4-القاهره  :عبل عزت عبد المحسن ،

عامر ،عبلة عبد العزٌز .

العنؾ ضد المراة والحماٌة المقررة لمواجهته فى الشرٌعة االسبلمٌة
/

3822 10913282

عبد المحسن  ،عبل عزت .

اختصاص المحكمه الجنابٌه الدولٌه/

3823 10913400

تبدو اهمٌه البحث فى ان حداثه شبكه االنترنت وتدوٌل شبكات االتصال قد خلقت فراؼا تشرٌعٌا واذا كانت بعض الدول مثل
فرنسا قد اقرت بعض الوسابل الرقابٌه التى ٌقوم بها مورد و الخدمات الخاصه باالتصاالت الصوتٌه المربٌه وحول التنظٌم
الذاتى لحماٌه المعلومات التى تمر عبر شبكه االنترنت وحماٌه القصر ضد جرابم االعتداء على االداب العامه اال أن قانون
العقوبات هو االقدر من بٌن تلك الوسابل على تطوٌق الظاهره br .ومن هنا ٌجب على رجال الفقه ان ٌضعوا الحلول
القانونٌه االزمه لما ٌنشؤ عن الجرابم المتعلقه باالنترنت من مشاكل اجرابٌه حٌث ان الجرابم المتعلقة باألنترنت تثٌر بعض
المشاكل فى مجال جمع األدلة الجنابٌة فسلطات جمع األدلة اعتادت ان ٌكون اإلثبات مادٌا ً ملموسا ً ولكن فى محٌط اإلنترنت
ال ٌستطٌع المتحرى او المحقق تطبٌق إجراءات اإلثبات التقلٌدٌة على المعلومات وهى من طبٌعة معنوٌة  .والنتابج
1؛ الجرٌمة المعلوماتٌة هى كل نشاط اجرامى ٌإدى فٌه نظام الحاسب االلى دورا التمام على ان ٌكون هذا الدور على قدر
من االهمٌة وال ٌختلؾ االمر سواء اكان الحاسب االلى ادة التمام النشاط االجرامى ام كان محبل له الجرٌمة االلكترونٌة
تتمٌز عن الجرٌمة المعلوماتٌة فى انها ترتكب عبر شبكة االنترانت ٌتمٌز المجروم المعلوماتى بالثقافة والذكاء الشدٌدٌن
وٌعتبر بقاء المعلومات فى الواقع الخاص بها على االنترانت مدة طوٌلة من الزمن احدى سمات النشر االلكتروانى الذى ٌتٌح
للؽٌر االطبلع علٌها فى اى وقت ما دامت موجودة بالموقع وٌترتب على هذا اثر قانونى هام ٌتعلق بتطبٌق التقادم على جرابم
النشر التى تتم عبر االنترات
 2007 . .القاهره  :سلٌمان احمد محمد فضل ،

فضل ،سلٌمان احمد محمد .

المواجهه التشرٌعٌه واالمنٌه للجرابم الناشبه عن استحدام شبكه
المعلومات الدولٌه(االنترنت) /

3824 10914090

ترجع اهمٌه هذا الموضوع حدا جعلنا نتعرض له بالبحث للوقوؾ على اخر ما توصلت الٌه المعاهدات الدولٌه والتشرٌعات
الوطنٌه واالحكام القضابٌه من قواعد ومبادىء تتعلق بؤركان المسبولٌه عن التصام ومدى االعتراؾ بالقرابن القانونٌه فى
التصادم البحرى وصور المسبولٌه عن التصادم وكذلك الحلول التى تم التوصل الٌها بشؤن االختصاص القضابى بنظر دعوى
التصادم ومدى تحمل المسبول عن التصادم للتعوٌض الكامل الضرار التصادم وتتضمن الدراسه مقارنه بٌن كٌفٌه معالجه
ذلك الموضوع داخل النظام القانونى الواحد ,بالرؼم من ان القانون البحرى ٌعد قانونا قدٌما منذ ان عرؾ االنسان البحر اال
انه ٌمكننا القول بات قانون التصادم البحرى بمعنى تلك القواعد الخاصة والمتمٌزة عن القواعد العامة السابدة فى القانون
البحرى والتى تحكم المسبولٌة الناشبة عن التصادم وكذلك العبلقات المترتبة على التصادم  .واهم التوصٌات فى البحث .
ضرورة ان ٌعمل المشروع الدولى على اقرار القانون االمرٌكى المعروؾ باسم الخاص المسبولٌة عن تلوث البٌبة البحرٌة1:
بالزٌت وتطبٌقه على المستوى الدولى نظر لمعالجة هذا القانون لمشكلة التلوث البٌبة البحرٌة بحسم وبفاعلٌة اكثر من االنظمة
 .الدولٌة العدٌدة والمعقدةالتى تم التوصل الٌها ن خبلل المعاهدات الدولٌة المبرمة فى هذا الشؤن
ضرورة ان ٌتبنى المشروع االمرٌكى موقؾ المشروع الوطنى الدولى بشؤن عدم اعتبار البضاعة من الؽٌر عند رجوع 2:
مبلكها على اى من السفن المتصادمة وعدم التسوٌة فى المعاملة بٌن مبلك البضاعة والمصابٌن بدنٌا وحاالت الوفاة الناتجة
عن التصادم حٌث تتقرر المسبولٌة التضامنة فى حاالت االضرار البدانٌة العتبارات انسانٌة بحته كما ان تقرٌر المسبولٌة
التضامنٌة تجاه البضاعة من شؤنهان ٌلحق ضرار كبٌر بالسفٌنة ؼٌر الناقلة وذلك فى الفرض الذى تكون فٌه مسبولٌة هذه
 .السفٌنة عن التصادم مسبولٌة بسٌطة بالمقارنة بمسبولٌة السفٌنة الناقلة
ٌقتضى التوازن بٌن المصالح المختلفه ضرورة تماثل االحكام المتعلقة بالحرمان من تحدٌد المسبولٌة سواء بالنسبة لمالك3:
السفٌنة او الناقل بالحرمان من تحدٌد المسبولٌة سواء بالنسبة لمالك السفٌنة او الناقل البحرى وبالتالى نرى ضرورة ان ٌتبع
المشروع الوطنى والدولى ذات االتجاه المتبع بشؤن السلوك الذى ٌترتب علٌه حرمان الناقل البحرى من تحدٌد مسبولٌة

 2008 .اسٌوط :

راوى محمد عبد الفتاح ،

عبد الفتاح ،راوى محمد .

المسبولٌه عن االضرار الناشبه عن التصادم البحرى :

3825 10914133

ان عملٌات نقل وزراعة االعضاء من المعجزات التى توصل الٌها العلم الحدٌث.واثبت الطب الحدٌث ان جمٌع اعضاء
االنسان تقبل النقل والزراع ولقد حققت هذه االعضاء نجاح كبٌر وحتى وصلت نسبة النجاح فى بعض االعضاء كاكلٌة الى
93فى حالة النقل من االحٌاء  83فى حالة النقل من االموات الى االحٌاء فهناك العدٌد من المرضى ٌعٌشون بقرانٌات ؼٌرهم
وكانو قد فقدو االبصار تمام وٌتفق القانون االمصرى مع الفقه االسبلمى على اعتبار التطبٌب عمبل مباح فالتداوى واالمر به
والحث علٌه وممارسته وامر دعا الٌه االسبلم منذ ان ظهر فى الوجود فقد وضع االسبلم قواعده التى استفاد منها جمٌع
االطباء منها جمٌع اطباء العالم وٌتفق كذلك القانون اامصرى مع الفقه االسبلمى واهم الشروط :1ان ٌكون الطبٌب مإهبل
علمٌا وعملٌا ومرخصة له بمباشر المهنة  :2ان ٌكون قصده من القٌام بعمله شفاء المرٌض وتخلٌصه من االلم التى ٌعانى
منها  :3ان ٌتوفر رضاء المرٌض وتخلٌصه من االاللم  : 4ان ٌتفق عمل الطبٌب مع االصوال العلمٌة المعترؾ بها فى عالم
الطب  :5 .ان تكون المنافع المتتوقعة من االجراء عملٌات الزرع متفوقة من االخطار المحتمله فٌجب ال ٌكون رضاء
المتبرع سببا فى اتبلل صحته او انهاء حٌاتهٌ :6 .جب اال ٌكون االقتطاع والزرع مخالفا للنظام العام واالداب فبل تنقل
خصٌة الرجل ومبٌض المراءة لما ٌإدى الٌه نقل االعضاء من اختبلط االنساب ٌ :7 .جب الحصول على رضا الشخص قبل
وفاته لنقل عضو من جثته وموافقه اقاربه اذا لم ٌبدو اعتراضا اثناء حٌاته وال ٌإخذ بفكرة الموافقه المفترضة او تؤمٌم الجثة .
إن الصبلت والعبلقات بٌن الشعوب أمر طبٌعً وفطرة هللا التً فطر الناس علٌها ومن الصبلت تنشؤ الخبلفات والنزاعات
الختبلؾ المبادئ وكذا تضارب المصالح واألؼراض لذلك تناولنا فً هذه الدراسة العدٌد من الموضوعات المتعلقة بالحدود
ونزاعاتها وكٌفٌة تسوٌتها واتضح لنا أن فكرة الحدود بمفهومها المعاصر لم تظهر بشكل مباشر وإنما مرت بمراحل زمنٌة
عدة حتى أصبح لفظ الحدود موازي للدولة  .فالدولة لها الحق فً ممارسة كامل سلطاتها ضمن إقلٌمها البري األمر الذي
ٌستوجب رسم الحدود كً التتجاوز الدول المتجاورة بعضها البعض ولكً تستطٌع أن تعٌش فً سبلم وأمان  .وقد حاولنا
قدر استطاعتنا أن نتعرض بشا من التحلٌل والتفصٌل لكل الجزبٌات المرتبطة بموضوع الدراسة حتى ٌمكن أن تقدم رإٌة
متكاملة عن ماهٌة الحدود ومراحل تطورها وكذا عن أنواع الحدود ثم كٌفٌة تحدٌد الحدود وتخطٌطها ففً الفصل التمهٌدي
للرسالة تناولنا المبادئ األساسٌة للحدود الدولٌة واتضح لنا أن لفظ الحدود ٌفٌد فً آن واحد الخطوط الفاصلة بٌن دولتٌن
والمنطقة التً تتضمن هذه الخطوط كما أن فكرة الحدود فً العصور القدٌمة كانت محاطة بحالة من التقدٌس  .وتناول أٌضا
اسس تحدٌد الحدود وتخطٌطها باعتبارهما عنصرٌن اساسٌٌن الستقرار الحدود ومظهرمن مظاهر السٌادة .وان التحدٌد
والتخطٌط الحدودى ٌتم عن طرٌق التراضى وبموجب اتفاقٌات خاصة وبموجب قرار تحكمى قضابى صادر من هٌبة قضابٌة
.وتناول اٌضا المساعى الحمٌدة والوساطة كاحد االسالٌب للتسوٌة السلٌمة للنزعات الحدودٌة .
أصبحت الحاجه ملحه لتدخل المشرع الجنابى المصرى بتجرٌم وعقاب االنماط المختلفه للجرٌمه المعلوماتٌه تلك الظاهره
االجرامٌه المستحدثه فتعرض الباحث فى رسالته للحاسب االلى ومكوناته المادٌه والمنطقٌه وعن المعلوماتٌه كعلم من العلوم
وكجرٌمه من الجرابم وقام الباحث بدراسه الظاهره االجرامٌه لجرابم المعلومات المسجله الكترونٌا وتحدث فٌها عن السمات
الربٌسٌه للجرابم المعلوماتٌه كما تحدث عن الشرعٌه الجنابٌه للجرٌمه المعلوماتٌه واستعرض الباحث الجوانب القانونٌه
لجرابم المعلومات المسجله الكترونٌا بالنسبه لجرابم المعلومات المرتكبه فى اطار جرابم االموال كما تحدث عن جرابم
المعلومات المرتكبه فى اطار جرابم الؽش المعلوماتى.
واهم خطط البحث الظاهرة االجرامٌة لجرابم نظم المعلومات بان لفظ المعلومات المسجلة الكترونٌا ٌنصرؾ الى المعلومات
المسجلة الكترونٌا والمخزنة داخل النظام المعلوماتى وقد سلك الباحث منهجا مقارنا بٌن الوضع فى القانون المصرى
والوضع فى القانون المقارن كالوالٌات المتحدة وانجلتر وفرنسا ولقد ركز الباحث فى هذه المقارنة على التشرٌع االخٌر
باعتبار ان التشرٌع الفرنسى هو المصدر الفنى الؽالب لنصوص القانون المصرى مسترشدٌن فى ذلك ببٌان راى الفقه
المقارن وماٌجرى علٌه العمل فى القضاء فى التشرٌعات المقارنة  .والعلة النهابٌة من هذه المقارنة بٌن تلك التشرٌعات هى
الوصول الى مدى مبلبمة وكفاٌة النصوص القانونٌة الجنابٌة القابمة فى التشرٌع المصرى للتطبٌق على جرابم المعلوماتٌة
وفى حالة عدم المبلبمة النقض فان التساإل ٌثار حول المقترحات الخاصة فى هذا الصدد .

الزقازٌق
: 2009 .

 2006 .أسٌوط :

ٌاسر حسٌن حسٌن عطٌه ,

محمد جمٌل محمد ناجً ،

 2009 .القاهره  :عمر ابو الفتوح عبد العظٌم الحمامى ،

ٌجد البحث أهمٌته فى كونه محاوله لبلسهام فى البحوث الرامٌه الى وضع الخصخصه فى إطارها القانونى السلٌم كما أن
موضوع الخصخصه ٌقع من االهمٌه فى ظل نحو الخصخصه فإن أهمٌه هذا الموضوع فى سلطنه عمان تؤتى فى مرتبه
موازٌه فقد وضعت الخصخصه قدمها فى مخطط الحكومه وحصدت العدٌد من المشروعات واالمبلك العامه وقد وضعها
المشرع العمانى فى قالب قانونى انتظمته التشرٌعات المعلجه لها br .اما الوجه االخر الهمٌه البحث فٌكمن فى محاوله وضع
لبنه اولٌه الطار قانونى ٌحكم اموال المرفق العام بعد الخصخصه استلهاها من النظام الذى ٌحكم تلك االموال وذلك دافع
حماٌه هذه االموال وبالرؼم من الطبٌعه الخاصه لهذه االموال إالأنها بعد رصدها للمرفق تكون محمله بحق سابر للمستفٌدٌن
من خدمات المرفق العام فى ان تظل هذه المنظمه مإدٌه لكل مانٌط من خدمات على الوجه المنشود.
من أهم النتابج والتوصٌات -.
ٌبدو من االهمٌة بمكان تحرٌر المرفق العام من القٌود التى تقرضها النظرٌة التقلٌدٌة للمرفق العام وذلك باالعتراؾ بهذا1-
 .الوصؾ الى نشاط ٌبتؽى النفع العام بقطع النظر عن القابم علٌه اوالمالك المواله
ان النظرٌة التقلٌدٌة لبلموال العامة تعد تنظٌما متكامبل المبلك الدولة العمومٌة نشات فى كنؾ القانون العام ونظمت فى2-
 .قواعد القانون الخاص
ان الطبٌعة الخاصة الموال المرفق العام بعد الخصصة التمنع المشرع من اخضاعها لنظام معاٌر للنظام المقرر بمقتضى3-
 .القانون الخاص من اجل حماٌة وظٌفة هذه االموال وصون مصالح الجمهور المسندة
ان وظٌفة اموال المرافق العامة بعد الخصصة تقتضى احاطتها بسٌاج من الحماٌة من الوجهتٌن المدنٌة والجنابٌة بنصوص4-
 .صرٌحة فى ضوء ماٌتفق وطبٌعتها القانونٌة من ناحٌة ومصلحة المرفق العام من ناحٌة اخرى
انه اذا كانت الخصصة التزال خٌار الحكومات فى االصبلح االقتصادى واذا كان برٌق هذه السٌاسة الٌزال ٌخطؾ ابصار5-
 .المصلحٌن بالرؼم مما تلقته الراسمالٌة من ضربة فى مقتل بفعل االزمة االقتصادٌة التى شهدها العالم موخرا  2009 .القاهره  :محمود احمد سلٌمان البراشٌدى،
تعنً هذه الدراسة بجانب مهم من الجوانب التً تنتظم عقود األشؽال العامة ذات الطبٌعة الدولٌة  ،وهو بٌان الطبٌعة القانونٌة
لهذا النوع من العقود فً ظل الشروط الجدٌدة التً تحتوٌها والتً تعد شروطا دخٌلة علً العقد االداري  ،قد تتنافر مع
االطار العام للنظرٌة الموضوعٌة لهذا العقد  .كما تعنً هذه الدراسة ببٌان االثار المرتبة على هذه الطبٌعة الجدٌدة من حٌث
اإلخبلل بااللتزامات والجزاءات التى توقعها الدولة على المتعاقد األجنبً وآثار هذه العقود بالنسبة للؽٌر  ،وكذا وسابل تسوٌة
االخرى دون اللجوء للقضاء  ،ومعالجة المشكبلت الناتجة عن هذه الوسابل الحدٌثة ومقترحاتنا فً هذا الصدد br .وخبلل
هذه الدراسة سنري شروط الثبات التشرٌعً التً تحمى المتعاقد االجنبً من المتؽٌرات التشرٌعٌة فً قوانٌن الضرابب
والجمارك والتؤمٌن االجتماعً واالجور وخبلفه من التشرٌعات التً قد تخل بالتوازن المالً للعقد .
من أهم التوصٌات -:
أنه بصدد مشروعات عقود االشؽال الدولٌة الكبرى ٌتعٌن على جهة االدارة حفاظا على المال العام -التحقق من توافر1-
االعتماد المالى البلزم لبلنفاق على المشروع قبل االعبلن عن المناقصة وذلك تبلفٌا لبلعبلن عن المناقصة وعدم صرؾ
 .مستحقات المقاولٌن مماٌإدى الى التاخٌر فى تنفٌذ االعمال وٌحٌق بالمال العام ابلػ الضرر
ٌتعٌن على جهة االدارة ان ٌتعهد الى احد المكاتب االستشارٌة الكبرى العداد تصمٌمات المشروع المعمارٌة واالنشابٌة2-
 .وكذا ابحاث التربة قبل االعبلن عن المناقصة
ٌتعٌن على جهة االدارة التحقق من خلو مواقع تنفٌذ االعمال من الموانع الطبٌعٌة اوالقانونٌة وخبلفة قبل االعبلن عن3-
 .المناقصة

عطٌةٌ ،اسر حسٌن حسٌن 0

نقل وزراعة األعضاء بٌن التجرٌم واإلباحة:

3826 10914167

ناجً ،محمد جمٌل محمد .

الحدود الدولٌة وطرق تسوٌة نزاعاتها :

3827 10914170

الحمامى ،عمر ابو الفتوح عبد
العظٌم .

الحماٌه الجنابٌه للمعلومات المسجله الكترونٌا /

3828 10914174

البراشدى ،محمود احمد
سلٌمان .

النظام القانونى ألموال المرفق العام فى ظل سٌاسه الخصخصه :

3829 10914236

ٌجب على الدولة اعداد نموذج لعقد االشؽال العامة ضابطا لبلحكام المنظمة لها على ان ٌكون هناك نموذج محلى وآخر4-
دولى باعداده لجنة من كبار االساتذة المختصٌن واعضاء مجلس الدولة ذوى الخبرة فى عقود الدولة واصول برامها وفقا
 .لقانون المناقصات والمزاٌدات
ان تعدٌل قانون المناقصات الجدٌد والصادر بالقانون رقم  89لسنة  1998والبحته التنفٌذٌة لم ٌؤت باالصبلح المرجو فى5-
مجال تعاقد الدولة فقد كان ٌتعٌن علٌه التوسع فى االخذ بنظام الممارسة المحدودة واالتفاق المباشر فى تعاقدات الدولة فى
 .صدد بعض عقود االشؽال الدولٌة التى قد تستلزم السرٌة والسرعة  2000 .القاهرة  :محمد عبد المجٌد إسماعٌل ،
تهدؾ هذه الدراسة إلى محاولة بٌان اإلشكالٌات القانونٌة والعملٌة التً تصادؾ القضاء عند رقابته على مشروعٌة أعمال
هٌبات الضبط اإلداري  ،من حٌث أسباب هذه اإلشكالٌات وكٌفٌة التؽلب علٌها br .واختٌار هذه الدراسة مرده  ،من ناحٌة
أولى  :الوقوؾ على دور القضاء عندما ٌتصدى لفحص مدى مشروعٌة أعمال هٌبات الضبط اإلداري  ،وكٌؾ ٌوفق فٌما
ٌصدر عنه من أحكام بٌن مصلحة المجتمع  ،وحقوق وحرٌات األفراد المعنٌٌن باألعمال الضبطٌة ،خصوصا أن الوصول
إلى إٌجاد نقطة التوازن بٌن هاتٌن المصلحتٌن ٌقع ضمن منطقة تتداخل فٌها عناصر الواقع  ،والقانون  ،والعدالة وبعد أن
ٌنتهً القاضً إلى حلول بشؤن ما طرح علٌه من طعون ودفوع تتعلق بمشروعٌة أعمال الضبط اإلداري  ،ماذا ٌفعل عند
تصدٌه لما ٌعرض علٌه من طعون ودفوع أخرى ؟ هل ٌرى  ،دابما  ،مناسبة تطبٌق الحلول السابقة على هذه الطعون
والدفوع الجدٌدة ؟ وهل هو فً أداء واجبه فً تحري الحقٌقة وتحقٌق العدالة ٌهتم بالبحث عن الحلول العملٌة أم ٌنشؽل أكثر
بوضع مبادئ قضابٌة عامة وال ٌفوتنا أن نذكر أن جهود الفقه للوقوؾ على دور القاضً فً التؽلب على اإلشكالٌات العملٌة
والقانونٌة فً الرقابة على قرارات الضبط اإلداري لم ولن تتوقؾ ؛ ألن موضوعات الضبط اإلداري العام والخاص ،
وؼاٌاته تتطور بحكم صلتها الوثٌقة بالحٌاة فً المجتمع  ،وتتجدد ،بحكم اللزوم  ،اإلشكالٌات القانونٌة والعملٌة التً تتولد عن
أعمال الضبط اإلداري  ،وٌستمر السعً المتواصل من القضاء والفقهاء وهٌبات الضبط اإلداري  ،وإصرارهم الدابم علً
إٌجاد الحلول المناسبة لهذه اإلشكالٌات ؛ لتعلق األمر بحٌاة أفراد المجتمع وأنشطتهم فٌه .
تناول البحث تعرٌؾ الحدود الدولٌة وأنواعها ومراحل انشاءها وتناول ماهٌة نزاع الحدود ودور القضاء الدولى فى تسوٌته
سلٌما تعرض لمفهوم نزاع الحدود وأسبابه كما تناول دراسة دور القضاء الدولى فى تسوٌة منازعات الحدود الدولٌة
وتعرض لمبدأ ثبات ونهابٌة الحدود الدولٌة ومبدأ االؼبلق ومفهومه وشروط تطبٌقة امام القضاء الدولى كما تناول دراسة
بعض ادلة االثبات وأثر تحدٌد التارٌخ الحاسم على قٌمتها االستداللٌة ونوقشت النتابج والتوصٌات.
أن تقوم الدول وهى بصدد ترسٌم حدودها المشتركة باالستفادة مما قدمه التقدم التكنولوجى فى مجال المسح الجؽرافى عن 1-
طرٌق االقمار الصناعٌة
ٌجب على الدول المعنٌة أن تقوم بتكلٌؾ لجان مشتركة لبلشراؾ على عبلمات الحدود القابمة ٌسمح للدول المعنٌة أن تتخذ2-
التدابٌر البلزمة العادة نصب هذه العبلمات
ٌ Densificationجب على الدول المعنٌة أن تنظر فى مدى كفاٌة العبلمات الحدودٌة الموجودة وأن تقوم بعملٌة تكثٌؾ 3-
 .لهذه العبلمات
 .كما ٌجب على االطراؾ العنٌة أن تنجز عملٌة الترسٌم خبلل فترة زمنٌة قصٌرة بعد االنتهاء من عملٌة التعٌٌن 4-
ٌنقسم هذا البحث الً قسمٌن ٌندرج االول منها تحت عنوان ‖ االعداد والتدرٌب السابق علً االلتحاق بالوظٌفة العامة‖
وٌتناول الباب االول من هذا القسم المبادئ والقضاٌا التً تنظم االعداد والتدرٌب السابق أما الباب الثانً فٌختص باالعداد
والتدرٌب السابق فً ظل نظام مهنٌة الوظٌفة العامة وٌتناول الباب الثالث االعداد والتدرٌب السابق فً ظل نظام الوظٌفة ثم
ٌتناول القسم الثانً موضوع التدرٌب البلحق علً االلتحاق بالوظٌفة العامة حٌث ٌخصص الباب االول من هذا القسم
لبلصول النظرٌة للتدرٌب البلحق والباب الثانً لتطبٌقات التدرٌب البلحق فً الدول التً تؤخذ بنظام مهنٌة الوظٌفة العامة
والتً تؤخذ بنظام الوظٌفة ثم ٌؤتً الباب الثالث لٌعالج موضوع التدرٌب البلحق فً جمهورٌة مصر العربٌة وقد أتبع فً
البحث منهج الدراسة الفنٌة المقارنة مع التركٌز بشكل خاص علً التطور التارٌخً للنظم الوظٌفٌة المختلفة إذ ٌعتقد الباحث
أن األنظمة االدارٌة لٌست ولٌدة الفكر القانونً وحده وأنما هً فً المحل االول ولٌدة البٌبة االجتماعٌة والظروؾ التارٌخٌة
وأنه بالدراسة التً تتعاون فٌها الناحٌة الفنٌة مع القانونٌة ٌبدو لنا النظام االداري كؤنه كابن حً إذ ٌتبٌن لنا كٌؾ نشؤتم كٌؾ
نما ثم سما أوكٌؾ بعد ان نشؤ فنً.
تهدؾ هذه الدراسة إلى تحقٌق النتابج األتٌة وهً إٌجاد نظرٌة عامة لئلصبلح االداري مع إٌضاح المقصود باالصبلح
االداري وتحدٌد المفاهٌم المختلفة فً هذا الصدد وبٌان المداخل األساسٌة لتحقٌق األصبلح االداري وعبلقتها بخطة التنمٌة
األقتصادٌة واإلجتماعٌة وذلك عن طرٌق تحدٌد أسلوب علمً للتخطٌط لعملٌات االصبلح االداري والتنفٌذ الفعال لها ووضع
االرشادات فً هذا المجال مع بٌان أسالٌب المتابعة المختلفة والتقٌٌم السلٌم لنتابج األصبلحات االدارٌة كل ذلك فً القسم
النظري br .تحلٌل مجهودات القومٌة لبلصبلح االداري فً الجمهورٌة العربٌة الٌمنٌة كمثال للتطبٌق مع الربط بخطط
التنمٌة االقتصادٌة واالجنماعٌة فً ضوء النظرٌة العامة بجمٌع ابعادها كدلٌل عمل ووضع مإشرات بالنسبة للمستقبل علً
أسس وتقدٌرات ترتبط بالدارة العلمٌة والواقع البٌبً واالمكانٌات البشرٌة والمادٌة.
كان تحدٌد مفهوم العقد الدولى فى بداٌة الموضوع للدراسة وفقا للمعٌار مححد وواضح وٌتفق مع واقع وطبٌعة العقد الدولى
وخصابصه الذاتٌة امر هاما حتى نقؾ على حدود السلطة وطبٌعة مادة الدراسة وماٌندرج تحت عنوانها وما ٌخرج عنها
وكان المعٌار الدولى القانونى الحدٌث والذى اٌده الباحث وهو الضابط والمإشر لتحدٌد الدولة العقد وبالتالى فاءن الضوابط
والمعاٌٌر لبلخرى ال تصلح من وجهة نظر الباحث للقول بتوافر وصؾ الدولٌة وذلك النها ان لم توازن جٌد بٌن العناصر
العبلقة العقدٌة وساوت تمام بٌنهم من حٌث تؤثٌر مدى ارتباط الصفة االجنبٌة فهى تكون قد تؤثرت بطبٌعة العبلقة فتقرر
بتوافر عنصر الدولٌة دون وجه الحق استنادا لوظٌفة االقتصادٌة وما ٌتحقق خبللها من دوران لروإس االموال وهو االمر
الذى حاول الباحث قدر جهده توضٌح عدم صوابه  .وقد تعرض الباحث الى مراحل من اهم مراحل الباحث وهى
المفاوضات فى العقود الدولٌة وٌجب ان ٌهتم اطراؾ العقود الدولٌة بهذه الفترة والتحرز لها جٌدا فالمفاوضات التى تنتهى
بالفشل خٌر وافضل لبلطراؾ من العقد الذى ٌتم ابرامه ثم الٌنجح فى تحقٌق وتلبٌة احتٌاجات اطرافه وٌجب تحدٌد مسإلٌات
االطراؾ اثناء مرحلة التفاوض فى ابرام العقد من عدمه وٌجب تحدٌد قٌمة واثر المستندات التى ٌوقع علٌها االطراؾ ومدى
عبلقتها بالوثٌقة االساسٌة للعقد  .وقد انتهت الدراسة الى تناول بدابل تسوٌة المنازعات العقود الدولٌة واوضحت كٌؾ ان
طبٌعة العقود الدولٌة وخصابصها قد اثرت على طبٌعة منازعات االمر الذى افرد لها منازعات خصوصٌة معٌنة ابرزتها
الدراسة مثل رؼبة اطرافها فى احتواء .
تناول الباحث فى تلك الدراسه التحكٌم فى المنازعات االدارٌه ذات الطبٌعه التعاقدٌه فى كل من القانون الفرنسى والقانون
المصرى وقوانٌن دول مجلس التعاون الخلٌجى ولقد تناول فى سبٌل ذلك العدٌد من الموضوعات وتكلم عن المعٌار الممٌز
للعقود االدارٌه والتعرٌؾ بؤهم صور هذه العقود كما تناول الباحث اٌضا ماهٌه التحكٌم من حٌث تعرٌفه وبٌان جذوره
التارٌخٌه عند العرب وفى فرنسا وتحدٌد طبٌعته القانونٌه وأنواعه واالشكالٌه التى ثارت بشؤن خضوع المنازعات االدارٌه
لمجال التحكٌم الداخلى كما استعرض اتجاهات محل الدراسه وأوضح أختبلؾ مذاهبهم بشؤن تطبٌق أسلوب التحكٌم على
منازعات العقود االدارٌه وهذا مادفع الباحث الى محاوله البحث عن تنظٌم متفرد للتحكٌم فى المنازعات االدارٌه تكون
قاعدته القواعد القانونٌه الوارده فى الشرٌعه العامه للتحكٌم ولذاتناول التنظٌم االجرابى للتحكٌم فى منازعات العقود االدارٌه
كما تعرض للتنظٌم الموضوعى للتحكٌم فى منازعات العقود االدارٌه وعرض لفكره التحكٌم الطلٌق والذى ٌطلق علٌها
التحكٌم بالصلح او التحكٌم بالعداله.
أهم التوصٌات -:
االخذ االخٌر الذى وضعته الجمعٌة العمومٌة لقسمى الفتوى والتشرٌع فى فتواها الصادرة بتارٌخ  5أبرٌل عام 1-2006
 .والذى مفاد حظر االلتجاء إلى التحكٌم فى المنازعات التى تثور بٌن االشخاص العامة
تقنٌن المبدأ الذى وضعته محكمة القضاء االدارى فى حكمها الصادر فى قضٌة مالٌكورب والذى مفاده جواز تعرض2-
 .القضاء الوطنى لفحص مشروعٌة اتفاق التحكٌم فى حالة ما اذا كان هذا االتفاق ظاهر البطبلن
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1997 .

عادل عبدهللا حسن المسدى ،

 1978 .القاهره  :السٌد محمد ٌوسؾ المعداوى ,

 1970 .القاهرة  :محمد حسان رستم ،

عٌن
 2008 .شمس :

محمد احمد حسن محمود الشربٌنى ,

اسماعٌل ،محمد عبد المجٌد .

عقود االشؽال الدولٌه :

3830 10914263

صباح ،محمد عبد الحمٌد
مسعود .

إشكالٌات الرقابة القضابٌة :

3831 10914273

المسدى ،عادل عبدهللا حسن .

التسوٌة القضابٌة لمنازعات الحدود الدولٌة /

3832 10914379

المعداوى ,السٌد محمد ٌوسؾ  .النظرٌه العامه للتدرٌب فى الوظٌفه العامه :

3833 10914386

حسان ،محمد رستم .

النظرٌة العامة لبلصبلح االداري :

3834 10914410

الشربٌنى ,محمد احمد حسن
محمود .

النظام القانونى للعقد الدولى :

3835 10914450

االبقاء على ماتضمنه قانون التحكٌم من اشتراط موافقة الوزٌر المختص أما بالنسبة للعقود االدارٌة ذات الطابع الدولى3-
 .فٌكون االتفاق على التحكٌم بموافقة مجلس الوزراء
 .اسبعاد التشكٌل الفردى واالخذ بالتشكٌل الجماعى لهٌبة التحكٌم4-
حظر تعرض هٌبة التحكٌم لفحص مشروعٌة القرارات االدارٌة القابلة لبلنفصال عن العقد واعتبارها من المسابل االولٌة5-
 .التى ٌنعقد االختصاص بشؤنها للقضاء االدارى
 .إلزام المحكم بتسبٌب كل االحكام الصادرة عنه سواء كانت منهٌة للخصومة كلها أو بعضها6-
 .االبقاء على حظر الطعن باالستبناؾ ولكن مع منح االطراؾ حق االتفاق علٌه واالخذ بطرق الطعن والبطبلن7-
 .تقصٌر مٌعاد رفع دعوى البطبلن إلى ٌ60وما تبدأ من تارٌخ صدور الحكم إذا كان حضورٌا8-
 .ضرورة تعدٌل نص المادة  39/2من قانون التحكٌم فٌما تضمنته من منح هٌبة التحكٌم سلطة تحدٌد القواعد القانونٌة9-
 .اسناد االختصاص بنظر كافة مسابل التحكٌم فى المنازعات الناشبة عن العقود االدراٌة لمحاكم مجلس الدولة 10-
واستكمال لما تقدم ٌنبؽى على المشرع العمل على تحقٌق الفاعلٌة البلزمة لتنفٌذ أحكام التحكٌم حتى ال ٌتسنى إال عن طرٌق
اصدار قانون ٌقرر امكانٌة تدخل القاضى االدارى .
 2009 .القاهرة  :ولٌد محمد عباس ٌوسؾ ،
ٌعد القرار االدارى من أهم الوسابل التى تمتلكها االداره فى سبٌل اداء مهمتها والقٌام بوظٌفتها كما ٌعد فى الوقت ذاته أخطر
ما تملكه االداره من مكنات بٌد ان دعوى االلؽاء جاءت لتكون العقبه الكبود فى مواجهه عسؾ االداره اذاخرجت عن
الشرعٌه بقرار ادارى معٌب وقد كان لمجلس الدوله الفرنسى السبق فى صنع هذه الدعوى وابتكار جمٌع احكامها ونظرٌاتها
حتى اضحت اداه شعبٌه فعاله فى رقابه االداره واجبارها على التزام حقوق القانون فقد عمل المشرع الفرنسى على تشجٌع
هذا االتجاه بتسهٌل اجراءات هذه الدعوى مكمبل بذلك اتجاه مجلس الدوله هناك  brوفى مصر ولدت دعوى االلؽاء مٌبلدا
تشرٌعٌا القضابٌا اذ انتظمتها نصوص القوانٌن الخاصه بمجلس الدوله المتعاقبه منذ القانون  112لسنه  1946على ان تللك
 2008 .اسٌوط  :احمد عبد هللا سٌد احمد ،
القوانٌن قد تركت للمجلس حرٌه واسعه من جمٌع النواحى
موضوع الرسالة هو النظام القانونى الدولى لحل منازعات االستثمار فى نطاق القانون الدولى العام فقد ٌكون اقرب للمنطق
القانونى التعرض فى البداٌة للنظام القانونى لبلستثمار االجنبى عبر الحدود بصفة عامة وصوال الى دراسة تطور فكرة
التنظٌم الدولى لبلسثمار وااللٌات الدولٌة لفض منازعات االستثمار ودور المنظمات الدولٌة العاملة فى مجال االستثمار فى
فض المنازعات الدولٌة ذات العبلقة الرتبطة بانشطتها مع عدم الؽوص فى اى تفصٌبلت خاصة بمنظمة التجارة العالمٌة
والبنك الدولى لبلنشاء والتعمٌر لسابق وجود دراسات عدٌدة .كما تعرض بالتفصٌل لمثل هذه المنظمات والتركٌز على
منظمة السلطة الدولٌة باعتبارها آلٌة دولٌة حدٌثة لم ٌتطرق فٌه للفقه الدولى او الدراسات القانونٌة فى نطاق القانون الدولى
 2009 .المنوفٌة  :أحمد السٌد عبد العزٌز عبد العال ,
العام.
تناولت الدراسة فى هذه الرسالة موضوع الحماٌة الدبلوماسٌة فى القانون الدولى المعاصر وتعنى الحماٌة الدبلوماسٌة  :تدخل
الشخص القانون الدولى لحماٌة مصالح رعاٌاها تجاه شخص دولى آخر ارتكب فعبلً ؼٌر مشروع دولٌا ً  ،وهى حق ٌثبت
للدولة التى ٌحمل المضرور جنسٌتها  ،وللحماٌة الدبلوماسٌة وسابل سٌاسٌة وقضابٌة والوسابل السٌاسٌة تتمثل فى :
المفاوضة  ،االحتجاج الدبلوماسى  ،المساعى الحمٌدة  ،الوساطة  ،التوفٌق  ،التحقٌق  ،التسوٌة عن طرٌق المنظمات الدولة ،
والوسابل القضابٌة تتمثل فى رفع النزاع أمام محكمة مإقتة أو دابمة لكى تصدر حكما ً فى موضوع النزاع والهٌبات القضابٌة
التى ٌرفع أمامها النزاع هى المحاكم الدولٌة وهٌبات التحكٌم  ،ولممارسة الحماٌة الدبلوماسٌة من جانب الدولة البد من توافر
شروط معٌنة إلى جانب توافر شروط المسبولٌة الدولٌة تجاه الدولة التى تمارس الحماٌة الدبلوماسٌة قبلها  .وشروط الحماٌة
الدبلوماسٌة هى  :شرط الجنسٌة أى البد من توافر رابطة الجنسٌة بٌن األجنبى المضرور والدولة التى تتدخل لحماٌته  ،والبد
أٌضا من إستنفاد سبل االنتصاؾ المحلٌة من جانب األجنبٌى المضرور قبل الدولة المسبولة وفقا ً لقانونها الداخلى سواء كانت
هذه السبل قضابٌة أو تنفٌذٌة أو إدارٌة أو أى سبل أخرى متاحة لجبر ما تعرض له األجنبى من ضرر  ،وأٌضا ً البد من
توافر شرط األٌدى النظٌفة لؤلجنبى المضرور اى أن ٌكون سلوك األجنبى سلٌما ً داخل الدولة التى وجد على اقلٌمها بحٌث
تكون ٌداه نظٌفتان مما ٌتنافى مع قواعد القانون الدولى أو القانون الداخلى لهذه الدولة
تناول البحث ماهٌة عقد األشؽال العامة ،وحقوق جهة اإلدارة المتعاقدة تجاه المقاول وسلطة اإلدارة فى مراقبة عقد األشؽال
العامة وسلطتها فى تعدٌل هذا العقد بإدارتها المنفردة ،كما تحدث عن جزاءات مخالفة المقاول اللتزماته ،ؼرامات التؤخٌر،
مصادرة التؤمٌن ،التعوٌضات ،وضع المقاولة تحت اإلدارة المباشرة ،كما تحدث عن الفسخ الجزبى لعقد األشؽال العامة،
واستعرض االلتزامات الهندسٌة للمقاول ،والعمل على تؤمٌن سٌر المرفق العام وسبلمة األعمال ،كما تحدث عن حق المقاول
فى الثمن وفى إعادة التوازن المالى للعقد،وأهم التوصٌات .
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تعرٌؾ عقد االشؽال بانه عقد مقاولة عامة بٌن شخص عام ومقاول ٌلتزم بالقٌام بعمل فى عقار عام أو عقار خاص لحساب
شخص عام أو بتدخل منه فى اطار مهمة مرفق عام تحقٌقا للنفع العام مقابل ثمن ٌدفعه الشخص العام وهناك ازدواجا فى
اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات والهٌبة العامة للخدمات الحكومٌة وجهاز التفتٌش المالى بوزارة المالٌة فى خصوص
الرقابة المالٌة بعد الصرؾ وان عقد االشؽال العامة ٌخضع لرقابة كل منها وفى حالة التعارض بٌن أى من اجهزة الرقابة
واحدى الجهات االدارٌة وراٌنا اللجوء الى الجمعٌة العمومٌة لقسمى الفتوى والتشرع لحسم الخبلؾ بٌنهم وراٌنا أن ٌنص
المشرع صراحة فى هذا القانون على التزام الجهات االدارٌة باجراء جسات اصلٌة للتربة بالموقع المزمع تنفٌذ العملٌة محل
عقد االشؽال العامة وهناك مشكبلت بسبب عدم توافر االعتمادات المالٌة المخصصة للمشروعات التى ٌتم تنفٌذها من خبلل
الزقازٌق
عقود االشؽال العامة وتعرض المتبقى من هذه االعتمادات لبلتداد ؼلى بنك االستثمار القومى .
اٌمن محمد جمعه ،
: 2000 .
تتناول الرقابة الوظٌفة التقلٌدٌة التى تتمثل فى رد اعتداء السلطة التشرٌعٌة على الدستور فقط ولكنها تجاوزت ذلك الى القٌام
بوظابؾ ؼٌر تقلٌدٌة التى تتمثل فى رد اعتداء السلطة التشرٌعٌة على دستور ولكنها تجاوزت ذلك الى القٌام بوظابؾ ؼٌر
تقلٌدٌة تتمثل فى فرض احترام حقوق االفراد وحرٌاتهم بصورة ؼٌر تقلٌدٌة فضبل عن مساهمتها الفعالة فى االبقاء على
نصوص الوثٌقة الدستورٌة .واثار منهج المحكمة الدستورٌة العلٌا فى تطبٌق المادة الثانٌة من الدستور اختبلفا بٌن الفقه
الدستورى بٌن مإٌد لمسلكها ٌسند الى حجج تخلص فى ان القوانٌن المطبقة فى مصر منذ انشا المحاكم االهلٌة سنة 1883
تبتعد تماما عن الشرٌعة االسبلمٌة .
وقد انتهٌنا الى تاٌٌد االتجاه المعرض لمنهج المحكمة فى تطبٌق المادة الثانٌة من الدستور لم تتبع المحكمة الدستورٌة القواعد
االصولٌة والقانونٌة لتفسٌر نص المادة الثانٌة فقد فقد حددت هذه القواعد التفسٌر .
ٌخالؾ نهج المحكمة القواعد القانونٌة لفض التنازع بٌن النصوص القانونٌة من حٌث الزمان بل ال نجاوز ان قلنا ان مسلك-
 .الدستور تعتوره ازدوجٌة فى المعاٌٌر

ٌوسؾ ،ولٌد محمد عباس .

التحكٌم فى المنازعات االدارٌه ذات الطبٌعه التعاقدٌه :

3836 10914452

احمد ،عبد هللا سٌد احمد .

نظرٌه القرارات االدارٌه القابله لبلنفصال فى القانون االدارى فى
فرنسا ومصر :

3837 10914466

عبدالعال ,احمد السٌد
عبدالعزٌز .

النظام القانونى لتسوٌة منازعات عقود االستثمار فى نطاق القانون
الدولى العام :

3838 10914506

العربى ,عبدهللا أحمد عبدالقادر
سوٌد .

جمعه ،اٌمن محمد .

الحماٌة الدبلوماسٌة فى القانون الدولى المعاصر /

اثار عقد االشؽال العامه بٌن المتعاقدٌن /

3839 10914515

3840 10914578

ان االستناد الى تقرٌر اللجنة العامة لمجلس الشعب فى تحدٌد مجال تطبٌق مادة دستورٌة استناد ؼٌر مستساغ الن اللجنة-
 .العامة التى تعد احدى اجهزة المشرع العادى لٌست ذا صفة فى تحدٌد نطاق تطبٌق نص دستورى .زمانٌا او موضوعٌا
من اهم التوصٌات -:
ترتب المادة الثانٌة التزاما على القاضى وآخر على المشرع و ٌتمثل االلزام الملقى على عاتق القضاء فى الزاما القاضى بان
ٌحكم االحكام الشرعٌة قطعٌة الثبوت والداللة من تلقاء نفسه دون انتظار لتدخل المشرع وتقنٌن هذه االحكام .
وهذه المؽاٌرة فى الحكم فرضتها الضرورة العملٌة رؼما عن ان المنطق القانونى المجرد ٌفرض المساواة فى الحكم بٌن كافة
احكام الشرٌعة االسبلمٌة باعتبارها كبل الٌتجرا من ناحٌة وللطبٌعة االمرة للنصوص الدستورٌة من ناحٌة اخرى .

 2009 .القاهرة  :وابل محمد ٌوسؾ عبدالعال ،
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الدار المصرٌة اللبنانٌة
 1992القاهرة

ٌوسؾ ،وابل محمد .

نطاق تطبٌق المحكمة الدستورٌة العلٌا للمادة الثانٌة من الدستور :

3841 10915607

جورمان ,مٌشٌل

موجز قواعد الفهرسة االنجلو أمرٌكٌة

3842 10933408

1990

مصر-
القاهرة
مصر-
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دار ؼرٌب للطباعة والنشر

عبدالهادى ,محمد فتحى

مكتبات االطفال

3843 10933420

مكتبة ؼرٌب

عبدالهادى ,محمد فتحى

مقدمة فى علم المعلومات

3844 10933461

ٌتناول البحث الحكم الجنابى وماهٌته  ،شروطه  ،ومشتمبلته و نظام األمر الجنابى و األمر الجنابى وضمانات حقوق الدفاع
وحجٌة األمر الجنابى
األمر الجنابى نظام إجرابى ٌتم بموجبه فرض العقوبة المقررة قانونا ً دون حضور او مرافعة وبؤسباب مقتضٌة الؽاٌة منه
التخفٌؾ على كاهل القضاء والمتقاضٌن وقد مهدت هذه الدراسة بدراسة موجزة عن نظرٌة الحكم الجنابى فعرفته وبٌنت
اركانه وشروطه وخصابصه واثر تخلؾ شرط من شروطه او انهٌار ركن من اركانه وذلك بالقدر البلزم لبٌان العناصر
المتشابهة التى تتفق ونظام األمر الجنابى والتى ٌختلؾ فٌها معه وقد عرضت هذه الدراسة األمر الجنابى بإعتباره عمبلً
قانونٌا ً داخل نظرٌة العمل القضابى فحددت الرسالة مفهومه وبٌنت اركانه وشروطه الشكلٌة والموضوعٌة البلزمة إلصداره
وموضوعه والجهة المختصة بإصداره وعرضت الرسالة اٌضا ً اآلراء المختلفة حول تكٌٌفه القانونى وما ٌترتب على ذلك من
نتابج عملٌة تختلؾ بإختبلؾ هذا التكٌٌؾ وانتهت الى ان األمر الجنابى لٌس حكما ً وال صلحا ً وإنما هو أمر قضابى له
خصابصه الذاتٌة التى تمٌزه عنهما فهو وإن اتفق مع الحكم الجنابى فى إنهاء الدعوى الجنابٌة إال انه ال تتوافر فٌه الضمانات
التى اوجب المشرع توافرها فى الحكم الجنابى كالحضور والمواجهة والعلنٌة والشفوٌة ووجوب التسبٌب ألن الؽاٌة من هذا
النظام هى تحقٌق عدالة سرٌعة والتخفٌؾ عن كاهل القضاء وحماٌة لحقوق الدفاع المتمثلة فى الضمانات سالفة الذكر جعله
المشرع منوطا ً بإرادة الخصوم ٌسقط بمجرد االعتراض علٌه وتتم المحاكمة وفقا ً لئلجراءات العادٌة .

مدحت محمد نظٌؾ.

تناولت الباحثة صورة فٌثاؼورس فً كتابات فبلسفة ومإرخً الٌونان والومان والمسلمٌن حٌث كان لفٌثاؼورس الفلٌسوؾ
الٌونانً الشهٌر أبلػ التؤثٌر على فبلسفة واأٌضا كتابات المإرخٌن عبر العصور المختلفة فلقد حاول هذا الفلٌسوؾ أن ٌجعل
من الفلسفة دٌنا وطرٌقة للحٌاة ،وكانت تعالٌمه تممٌز بنوع من السرٌة والرمزٌة فً اتعبٌر عن آرابه وٌعتبر الفٌثاؼورٌون
هم أول من قالوا بؤن األشٌاء أساسها األعداد وأنه ٌمكن التعبٌر عن قوانٌن الكون فً عبارات رٌاضٌة ولكن على الرؼم من
وجود المإٌدٌن لفلسفة فٌثاؼورس أٌضا كان هناك المعارضٌن لهذه الفلسفة والذٌن تناولوا قٌثاؼورس ببعض من النقد سواء
من الفبلسفة أو المإرخٌن وتتكون هذه الدراسة على ثبلثة أبواب ،الباب األول ٌتناول صورة فٌثاؼورس فً كتابات فبلسفة
 29/9/2ومإرخً الهلٌنى ،والباب الثانى تضمن صورة فٌثاؼورس فً كتابات فبلسفة ومإرخً العصر الهٌللٌنستى ،أما الباب الثالث
 010.صورة فٌثاؼورس فً كتابات فبلسفة ومإرخً القرون األربعة المٌبلدٌة األولى والعصور الوسطى.

الزقازٌق
: 2006 .

على محمد عبد السبلم شقلوؾ ،

عبدهللا ،مروة مختار السعٌد.

2010 .
1992

مصر-
القاهرة

دار ؼرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع

The electrochemical behavior of Zn-Ni alloys in Na2CO3 solutions was investigated
by employing cyclic voltammmertric, potentiodynamic and current time transients
techniques. the study was performed under the effect of different variables that
include alloy composition, stepwise increasing potential, scan rate, carbonate ion
concerntration and temperature.the composition of the compounds formed on the alloy 25/10/ Fawzy H. Assaf,
surface during the anodic polarization.
2010. Ayman M. Zaky.
تتناول الرسالة:اهمٌة تقرٌر وتفعٌل الشفافٌة كمبدأ عام فى ادارة الشبون العامة الٌمكن باى حال حصر فوابده فى شتى
مجاالت حٌاة االنسان والشعوب والحكومات علىوجه العموم ذلك أن االهداؾ التنموٌة على الفقر ورفع المستوٌات المعشٌة
للشعوب وتحقٌق الحكم واالدارة الدٌمقراطٌة وحماٌة حقوق االنسان واالصبلح االدارى والسٌاسى واالقتصادى واالجتماعى
والتعلٌمى واالبتكارى التطوٌرى والوقاٌة من الفساد ونجاح االدارة فى اداء وظابفها بل والسلطتٌن التشرٌعٌة والقضابٌة
وؼٌرها وامور الٌمكن تحقٌقها االمع وجود مبدا عام للشفافٌة والمشاركة فى ادارة كافة الشبون العامة فى الدولة بكافة
مإسساتها بصفة عامة واعمال االدارة بصفة خاصة وذلك ان سلطة التكتم على حقابق الحكومة ماهى اال سلطة تدمٌر لتلك
الحكومة وتدنى االداء والفساد الذى ٌتمٌز به النظام االدارى حٌث ان الشفافٌة فى االداء هو السبب فى تطوٌر االداء البشرى
والمإسس والشفافٌة كمدخل رقابى لبلصبلح االدارى واعتباره من اهم الموضوعات االساسٌة والتعرؾ على ماهٌة مبدا
السرٌة واعمال االدارة تعد هى اساس الشافٌة .ومن حٌث الجهات الخاضعة للشفافٌة والمشاركة  :1الوزارت المركزٌة
ووحات االدارة المحلٌة
الهٌبات والمصالح الحكومٌة العامة  :3 .الهٌبات المنتجة على المستوى المركزى  :5منظمات المجتمع المدنى وكافة 2:
.الجهات التى تتلقى الدعم
تناول الباحث االسالٌب الحدٌثة فى اعداد الموازنة العامة للدولة مع دراسة بعض التطبٌقات العلمٌة فى مصر وتعد الموازنة
العامة فى وقتنا الحاضر االداة التنفٌذٌة لتحقٌق االهداؾ فى مصر .وقد خلص الباحث زمن دراسته الى النتابج التالٌة تحدٌث
اسالٌب اعداد الموازنة نتج عنه تطور فى ادبها فلم تعد قابمة رقمٌة بحصر النفقات واالٌرادت العامة لمدة سنة مالٌة تالٌة
بؽرض تحقٌق الرقابة المالٌة فقط بل اصبحت الموازنة العامة وسٌلة لتحقٌق اهداؾ مخططة ٌكون لها اٌجابٌاتها فى فعالٌة
النفقات العامة تدخل الدولة فى المجاالت االقتصادٌة نتج عنه تعدٌل فى مفهوم الموازنة االمة فلم تعد أدة لتحقٌق التوازن
الحسابى فقط بل اصبحت وسٌلة لربط السٌاسة المالٌة بالسٌاسة االقتصادٌة بؽرض تحقٌق التوازن االقتصادى االسلوب
التقلٌدى موازنة البنود اصبح ال ٌتبلءم مع المتؽٌرات عالمٌة ام محلٌة وال ٌستخدم معاٌٌر موضوعٌة لتحلٌل التكلفة العابد
مصر ما زالت االسلوب التقلٌدى موازنة البنود فى اعداد موازانتها رؼم االشارة الصرٌحة لنص الماد الرابعة من قانون
الموازنة العامة رقم  53لسنة  1973وتعدٌبلت على اساس البرامج والمشروعات واالعمال اال ان الحكومة المصرٌة لم
تتخذ خطوات جادة لتحدٌث موازنتها وقد نتج عن ذلك ما ٌلى .
 .زٌادة مستمرة للفجوة بٌن االستخدام واالٌردات عجز الموازنة 1:
زٌادة استخدام مسترة فى المعدات االنفاق على دعم السلع والخدمات لمواجهة االرتفاع امتوصل فى اسعار السلع2:
 .والخدمات التاجمة عن اثار التضخم
 .انخفاض فاعلٌة االنفاق العام نتٌجة سوء التوزٌع الموارد على القطاعات االقتصادٌة 3:
تتناول الرسالة  :تقسٌم القرآن العظٌم حٌاة االنسان إلى مرحلتٌن الضعؾ وبٌنهما مرحلة القوة فى قوله تعال(اللله الذى خلقكم
نمن ضعؾ ثم جعل من بعد ضعؾ قوة ثم جعل من بعد قوة ضعؾ) بذلك حال الطفولة والصؽر حتى بلؽتم وقت االحتبلم
والشٌبه .
وتناولت اٌضا الرسالة :دور المجتمع وتدعٌم موقؾ االسرة و المجتمع الذى ٌحل محل االسرة فى حالة عدم وجود اسرة .
وقد استطاع البحث بلورة االطراؾ الى طابفتٌن
الطابفة االولى دراسات عمدت الى معاجة حقوق الطفل من حٌث هى حقوق دون ربطها بمشكلة معٌنة فكانت اقرب الى 1:
تجمٌع االفكار ومنها البحوث العلمٌة النها جعلت من نجمٌع هذه المعلومات هدؾ فى حد ذاته ولٌس مجرد وسٌلة الى ؼاٌة
 .ابعد واسمى تتمثل اما تفسٌر بعض الظواهر االجتماعٌة المتعلقة بالطفولة واما توضٌح وتحلٌله تلك المشكوك فٌها
الطابفة الثانٌة دراسات عالجت حقوق االطفال من خبلل ربطها بمشكل معٌنة قكانت هناك دراسة تعالج المشاكل وفٌات 2:
 .االطفال الرضع الصناعٌة ومشكلة المعوقٌن او اذى العاهات مشكلة االطفال الذٌن ٌحملون امراضا وراثٌة

شقلوؾ ،على محمد عبد
السبلم .

قاسم ,حشمت

Aly, Fatma El Zhraa
Aly Hassan.
1994

مصر-
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مكتبة االنجلو المصرٌة

 2006 .القاهرة  :سامى الطوخى ،

بنى
 2006 .سوٌؾ :

كمال ابراهٌم حمٌده موسى ,

جامعة
القاهرة
(فرع
بنى
 1994 .سوٌؾ)  :هبللى عبدالبله احمد عبدالعال ،
 1987 .القاهرة  :دار المعارؾ ,

األمر الجنابى :

صورة فٌثاؼورس فً كتابات فبلسفة ومإرخً الٌونان والومان
والمسلمٌن /

3845 10939158

ماجستٌر.

دراسات فى علم المعلومات.

Electrochemical behavior of zn-ni alloys in
aqueos solutions /

3846 10940919
3847 10944911

3848 10959888 Master.

علم النفس الحضارى المقارن

3849 10969677

الطوخى ،سامى .

شفافٌة اعمال االدارة :

3850 10984319

موسى ,كمال ابراهٌم حمٌده .

االسالٌب الحدٌثة فى اعداد الموازنة العامة للدولة مع الدراسة بعض
التطبٌقات العلمٌة فى مصر :

3851 10985569

عبدالعال ،هبللى عبدالبله أحمد
.
النشار  ,مصطفى.

حقوق الطفولة فى الشرٌعة االسبلمٌة /
نظرٌة المعرفة عند أرسطو /

دكتوراه .

3852 10986205
3853 10987091

تناول هذه الرسالة فى الباب التمهٌدى جهود توحٌد قانون التجارة الدولٌة سواء فٌما ٌتعلق بتوحٌد قواعد تنازع فى هذا الشؤن
ثم ٌركز فى الباب االول على لجنة االنسٌترال ونشؤتها ووظابفها ونظام العضوٌة بها وأهم جهودها وفى الباب الثانى ٌتناول
اربعة من اهم االعمال التى قامت بها وهى اتفاقٌة االمم المتحدة للبٌع الدولى لبضابع والقانون النموذجى للتحكٌم التجارى
 1985واتفاقٌة االمم المتحدة للضمانات المستقلة وخطابات االعتماد الضامنة وفى الباب الثالث تناول مدى نجاح اللجنة فى
اداء دوراها من حٌث وضع قواعد قانونٌة موحده او المساهمة ارساء عادات التجارة الدولٌة ودورها فى وضع مبادىء عامة
لقانون التجارة الدولٌة  .وقد تناول الطرق المختلفة لتوحٌد القانون التجارى الدولٌة ووضع الشروط العامة والعقود النموذجٌة
وهى مجموعة شروط ٌتفق علٌها تجار السلعة فى منطقة جؽرافٌة معٌنة وٌلتزمون باتباعها فى الصفقات التى تتعلق بهذا
السل بؤدارتهم تطبٌقا لمبدأ حرٌة االدارة ولقد ذاع صٌت هذه الشروط حتى صارت تشمل عددا كبٌر من السلع وتؽطى
مناطق جؽرافٌة كبٌرة وتقوم بوضعها العدٌد من الجماعات المهنٌة وتقترب من هذه العامة العقود النموذجٌة التى ٌتم وضعها
وٌكون للمتعاقج اختبار النموذج المبلبم الطبٌعٌة الصفقة محل التعاقد وظروفها ولقد ظهرت هذه العقود فى انجلنر على ٌد
الجماعات المهنٌة .
تؤتى قٌم هذه الدراسة من اهتمامها بدور الدراما التلٌفزٌونٌة فى معالجة أعمال الكاتب الكبٌر نجٌب محفوظ حٌث ٌعدالنص
اآلدبى هو اآلساس الفكرى والفنى الذى تقوم علٌة العملٌة اإلبداعٌة من كتابة السٌنارٌو والحوار للدراما الى تنفٌذ ذلك من
خبلل تصوٌر العمل الذى ٌعرض على الجمهور بشكل متكامل وبذلك تكون المقارنة فى هذه الدراسة بٌن اآلعمال اآلدبٌة
لنجٌب محفوظ والدراما التلٌفزٌونٌة المؤخوذه عنها فى شكلها النهابى كما تم تقدٌمها على الشاشة الصؽٌره.
تعتبر دولة بنى رسول من أعظم الدول التى حكمت ببلد الٌمن اذ اكتسبت شهرتها من الفتره الطوٌلة التى حكمت فٌها والتى
استمرت قرنان وثلث القرن هذا فضبلً ؼن حالة اإلستقرار النسبى الذى عاشته الٌمن فى ظلها وكذلك إلتساع الرقعة
الجؽرافٌة التى سٌطرت علٌها هذه الدولة حٌث امتد حكمها حتى شمل مكة شماالً وظفار شرقا ً بعد ان استقلت بحكم الٌمن عن
الدولة اآلٌوبٌة فى مصر سنة 630ه1232/م وخطبوا للخبلفة العباسٌة فى بؽداد.
ترجع اهمٌه الدراسة الى وضع دراسة متكاملة عن هذا الجٌش حٌث كانت الدراسات التى وضعت أنفا ً قد ركزت على
الجانب السٌاسى دون النظر الى الجٌش وأهمٌتة فى حٌاه المؽول وكذلك اهم القواد فى الجٌش المؽولى ورتبتهم العسكرٌة
وكفابتهم والجنود بالجٌش المؽولى وكٌفٌة تجمٌعهم فى حالة الحرب والتزامهم بالمٌعاد والمكان المحددان.
تعد وسابل االعبلم والصحافة بشكل خاص احدى اآلدوات الربٌسٌة التى تقوم بدور فعال وجزء ال ٌتجزأ من الكٌان السٌاسى
واإلجتماعى آلى دولة من الدول وقناه أساسٌة من قنوات الرأى والتؽٌٌر نظراً لما تقوم به من دور فعال فى تكوٌن الجمهور
والتؤثٌر علٌه وتؽٌٌر أرابه واتجاهاتة الى جانب تزوٌدها للمجتمع بالمعرفة المستنٌره فى حل مشكبلتة.
ترجع أهمٌة البحث الى:
توظٌؾ بٌبة التعلم اآللكترونى فى تعلٌم التارٌخ وتعلمة عبر شبكة انترنت مما ٌساعد الطبلب على فهم اكثر للمادة 1-
التارٌخٌة
.التؽلب على بعض المشكبلت والصعوبات التى تواجة تدرٌس التارٌخ بالمرحلة الثانوٌة 2-
ٌمكن ان ٌسهم فى تنمٌة التفكٌر اآلستداللى بوصفة من النتاجات التعلٌمٌة المهمة لتدرٌس التارٌخ 3-
ٌمكن ان ٌسهم فى تؽطٌة النقص فى البحوث العربٌة واآلجنبٌة التى عالجت موضوع تنظٌم بٌبة التعلٌم عبر شبكة 4-
.اآلنتلرنت
ترجع أهمٌة هذه الدراسة الى
كثرة الشواعر فى العصرالعباسى ما بٌن حرة وجارٌة ومعظمهن نكرات مجهوالت اآلسماء 1-
شعر المرأة العباسٌة شتات ممزق مؽرق فى ثناٌا الكتب المختلفة من أدب ولؽة وببلؼة وطبقات وتراجم وتارٌخ وعلوم 2-
أسبلمٌة
.تخوؾ الباحثٌن من قلة المادة الشعرٌة التى ٌقوم علٌها البحث اآلدبى فى مقامة اآلول 3-
تهدؾ الدراسة الحالٌة الى وضع تصور مقترح للتعلٌم الجامعى عن بعد بجمهورٌة مصر العربٌة فى ضوء خبرات بعض
الدول التى تتبنى صٌػ التعلٌم الجامعى عن بعد فى جامعاتها لتحقٌق مبدأ تكافإ الفرص التعلٌمٌة للراؼبٌن فى مواصلة تعلٌمهم
وتعوقهم ظروفهم عن تحقٌق ذلك من خبلل اآلهداؾ اآلتٌه:
تشخٌص الوضع الحالى للتعلٌم الجامعى عن بعد فى الجامعات المصرٌة 1-
التعرؾ على أبرز الخبرات والتجارب المعاصره فى مجال التعلٌم الجامعى عن بعد 2-
تقدٌم تصور مقترح للتعلٌم الجامعى عن بعد للمسبولٌن عن التعلٌم الجامعى بجمهورٌة مصر العربٌة لؤلستفاده منها فى 3-
.تطوٌره بما ٌناسب المجتمع المصرى وأمكانٌاته المادٌة والبشرٌة
سعت الدراسة الحالٌة الى تحقٌق اآلهداؾ التالٌة:
الوقوؾ على خدمات الجهاز اإلدارى للجامعه ومحاور ومبررات تطورها وكذا عرض التجارب الحالٌة المستقبلٌة وما -
تحملة تلك التجارب من خبرات وممارسات إدارٌة ناجحه بما ٌتٌح اإلستفاده القصوى منها فى مجال التنمٌة اإلدارٌة
التعرؾ على أهمٌة تحسٌن جودة خدمات الجهاز اإلدارى وأبعادها ومعاٌٌر تطبٌقها ونماذج قٌاسها والعوامل المإثره على -
.رضاء العمبلء عنها
ٌعتبر البحث فى ضمانات المتهم فى المرحلة المحاكمة الجنابٌة من اهم موضوعات قانون االجراءات بالنظر الى خطورة تلك
المرحلة بحسبانه تستهدؾ الفصل فى الموضوع الدعوى بحكم قد ٌتضمن ادانة المتهم بما ٌعٌنه ذلك من تعرضهبل لعقوبة
جنابٌة ال ٌقتصر اثرها علٌه فحسب وانما ٌمتد الى اسرته كذلك وتعالج الدراسة هذا الموضوع فى فصل تمهٌدى ٌستعرض
المقصود بالمحكمة الجنابٌة وبٌان ذاتٌتها وتحدٌد نطاقها الزمنى وتعققبه ابوب اربعة تتناول الضمانات المنعلقة بعناصر تلك
المحاكمة سواء ما اتصل منها بقضاء الحكم وبجلسات المحاكمة او بتحقٌق الواقعة واعمال القانون علٌها واخٌر ما تعلق منها
بحق المتهم فى الدفاع وتلى ذلك خاتمة تتضمن اهم نتابج البحث وتوصٌاته .
وتعتبر المحاكمة الجنابٌة اهم واخطر مرحلة تمر بها الدعوى الجنابٌة وذلك بالنظر الى ؼاٌته المتمثلة فى الوصول الى حكم
فاصل فى الدعوى الجنابٌة  .ومن هذا المنطق فهى تتمٌز بمجموعة من الخصابص والسمات تجعل لها طبٌعتها وكما تعكس
خطورة واهمٌة هذه المرحلة فلى شكل اهتمام بالػ بالمتهم باعتباره العنصر الضعٌؾ فى الدعوى الجنابٌة الذى ٌواجه سٌؾ
االتهام .
اهم خصابصها .
انها ذات طابع قضابى ٌمتد لٌشتمل جمٌع اجراءاتها والذى ٌكتسب من انعقاد االختصاص فى هذهه المرحلة لقضاء الحكم 1:
 .فحسب
 .انها تختص ببعض القواعد الشكلٌة التى عن المشروع بها سوء من حٌث الشكل االجرابات 2:
انها تتسم بتؤثرها بنظام االتهامى والذى تعتبر الشفوٌة والعلنٌة والمواجهة بٌن الخصوم من اهم مظاهره 3:
 .انها تستهدؾ ؼاٌة معٌنة هى السعى نحو انهاء الدعوى الجنابٌة بحكم الفصل فى موضوعها 4:
ٌواجة الفكر الصوفى فى العالم اآلسبلمى أزمة شرسة وذلك ان كثٌراً من المفكرٌن المسلمٌن ٌنكرون على الصوفٌة مشاربهم
وإ‗تجاهاتهم وٌحكمون سلفا ً بؤن اتباع التصوؾ هم دابما ً من الخارجٌن على الشرٌعة اآلسبلمٌة لذا فقد حاولت هذه اآلطروحة
توضٌح حقٌقة التصوؾ المشروع وأهم الجوانب اإلٌجابٌة والسلبٌة فى التصوؾ.

 2009 .القاهرة  :بهجت صبلح على احمد ,

أحمد ,بهجت صبلح على .

دور لجنة االمم المتحدة لقانون التجارة الدولٌة فى توحٌد قواعده /

3854 11002738

أمٌن ،عبد الؽفار رشدى.

دور الدراما التلٌفزٌونٌة فى معالجة أعمال نجٌب محفوظ /

3855 11024133

.م  2010قنا:

محمد إسماعٌل على عبد الرحمن،

عبد الرحمن ،محمد إسماعٌل
على.

عبلقات الٌمن الخارجٌة فى عصر الدولة الرسولٌة(-626
858ه1354-1229/م).

3856 11024144

.م  2010قنا:

عبد القادر حسن أحمد عبد القادر،

عبد القادر ،عبد القادر حسن
أحمد.

التنظٌمات الحربٌة فى الجٌش المؽولى (920-576ه-1167/
1514م).

3857 11024172

.م  2010قنا:

أسماء محمد مصطفى عرام،

عرام ،أسماء محمد مصطفى.

دور الصحافة المصرٌة فى تشكٌل اتجاهات الجمهور نحو أداء
اآلجهزة التنفٌذٌة فى محافظات الصعٌد :

3858 11024208

.م  2010أسوان:

عبلء الدٌن أحمد عبد الراضى أحمد،

أحمد ،عبلء الدٌن أحمد عبد
الراضى.

فاعلٌة استخدام اآلنترنت فى تدرٌس التارٌخ على التحصٌل وتنمٌة
التفكٌر اإلستداللى واآلتجاه نحو التعلم اآللكترونى لدى طبلب
المرحلة الثانوٌة/

3859 11024230

.م  2009قنا:

محمود أحمد ٌوسؾ إبراهٌم،

إبراهٌم ،محمدود أحمد ٌوسؾ  .شعر النساء فى العصر العباسى اآلول من 132ه الى 232ه :

3860 11024295

.م  2009أسوان:

إٌمان محمود محمد عبد النعٌم،

تصور مقترح للتعلٌم الجامعى عن بعد بجمهورٌة مصر العربٌة فى
عبد النعٌم ،إٌمان محمود محمد .ضوء خبرات بعض الدول /

3861 11031681

.م  2009أسوان:

منى محمود عبد المولى حسنٌن،

2009

 2005 .القاهرة  :جامعة القاهرة ـ كلٌة الحقوق .

.م  2010قنا:

ٌعد كتاب اآلحكام أفضل مإلؾ قانونى وضعه مإلؾ من كنٌسة المشرق وقد بحث فٌه الجانب المدنى من القوانٌن وٌرجع
تارٌخة الى القرن الثامن الهجرى وٌمكن عده أول مإلؾ فقهى فى تارٌخ الشرٌعة المسٌحٌة مكتوب بالؽة البهلوٌة وهو ٌستند
فى جزء منه الى المصادر من كتاب هزار دادستان وهو كتاب اآللؾ حكم وال توجد اٌة اشاره الى النص الفارسى اآلصلى. .م  2010قنا:
ٌرجع السبب فى دراسة هذا الموضوع الى عده أسباب ومنها:
قلة المعلومات الوارده عن أثار هذه المنطقة فى بطون المصادر والمراجع 1-
.م  2010قنا:

عبد السٌد سٌد طواب،

حسنٌن ،منى محمود عبد
المولى.

تطوٌر خدمات الجهاز اإلدارى للجامعه فى ضوء المتطلبات
التربوٌة للجوده/

3862 11031789

أبوشقة ,محمد بهاء الدٌن .

ضمانات المتهم فى مرحلة المحاكمة الجنابٌة :

3863 11039101

عبد السٌد ،سٌد طواب.

الجوانب الروحٌة لدى شٌوخ المدرسة الفلسفٌة فى القرن الثامن
الهجرى :

3864 11039480

فاطمة الزهراء ناٌل محمد،

محمد ،فاطمة الزهراء ناٌل .

كتاب اآلحكام ل ‖ إٌشو عبوخت‖ :

3865 11039507

مصطفى فتحى عبدهللا وزٌرى،

وزٌرى ،مصطفى فتحى
عبدهللا.

أثار الكاب ‖نخب -نخن‖ فى عصر الدولة الحدٌثة :

3866 11039535

تفرد مناظرها وطرازها المعروؾ الذى ٌرجع لعصر الدولة الحدٌثة 2-
.كانت اثار هذه المنطقة كثٌرة بالمقارنة بالمناطق اآلخرى . 3-م  2010قنا:

مصطفى فتحى عبدهللا وزٌرى،

.م  2010قنا:

فاطمه عبد الفتاح أحمد إبراهٌم،

ترجع أهمٌة البحث الى ان الفكر الفلسفى لم ٌبن على ما ٌسمى باآلطوار الفكرٌة اى ببداٌة طور فكرى والذى ٌعنى ببداٌته
نهاٌة السابق علٌه وعلى ذلك البد من أن نمحى من الطرق البحثٌة ما ٌسمى على سبٌل المثال الطور الفطرى للطبٌعٌٌن
اآلوابل او الطور التنوٌرى للسفسطابٌٌن ونعتمد فى ذلك على ان الفكر الفلسفى سلسلة مترابطة الحلقات او مراحل مرتبطة
جمٌعها مع بعضها فى الفكر ال انفصال لها .
تلقة الدراسة أضواء جدٌدة على تارٌخ مدٌنة تعد من أهم المدن إمبراطورٌة ؼانة اآلسبلمٌة أال وهى مدٌنة أودؼست تلك
المدٌنة التى تعد من أهم المدن اآلسبلمٌة التى نشؤت وتطورت عمرانٌا ً نتٌجة موقعها الجؽرافى على مسلك تجارى شهٌر
فكانت بذلك المدخل الربٌسى لمن ٌعبر الصحراء الكبرى قادما من الشمال والمركز التجارى الربٌسى لكل القوافل الصادرة
من الجنوب والواردة من الشمال عبر الصحراء.
هدفت الدراسة الى تقوٌم الوضع الراهن للمدارس الذكٌة وفقا ً لمعاٌٌر جودة التعلٌم بهدؾ تفعٌل هذه النوعٌة من المدارس فى
النتعلٌم قبل الجامعى والتعلٌم اآلعدادى بصفة خاصة والتعلٌم بكافة مراحلة بصفة عامه كما هدؾ الباحث الى تقدٌم بعض
المقترحات والتوصٌات التى ٌمكن ان تسهم فى تفعٌل دور المدارس الذكٌة
ٌعد هذا البحث احدى المحاوالت العلمٌة التى تخدم المجال الرٌاضى وخاصة رٌاضة كرة الٌد من خبلل اإلرتقاء بمستوى
اآلداء المهارى بؽستخدام التمرٌنات النوعٌة وتحلٌل المهارات فى كره الٌد وتصمٌم عدد من التمرٌنات النوعٌة التى بدورها
تعمل على رفع مستوى اآلداء المهارى فى كرة الٌد.
فى هذه الدراسة حاولنا ان نقدم تفسٌراً السباب التؤثٌر والتؤثر باإلضافة الى محاولتنا تقدٌم تقٌٌم لنتٌجة هذا التؤثٌر والتؤثر
ولمدى اإلفاده التى استفادها صبلح بل االدب العربى من تبلقى اآلفكار وانتقال الرإى.

ٌخٌل للناظر الى مناظر الصٌد فى المنافع انها مناظر عادٌة نقشها الفنان بؽرض التسلٌةوما هى اال مناظر حٌاه عادٌة ٌومٌة
او عبارة عن مناظر رٌاضٌة ترفٌهٌة ؼٌر ان هذه المناظر لها بعد عقابدى كتب عنه القلٌل من علماء اآلثار وتحاول الدراسة
التوفٌق بٌن ؼرضٌن لهذه المناظر ؼرض قرٌب وؼرض اخر عقابدى بعٌد.
استهدفت الدراسة تقٌٌم مستوى ممارسة التخطٌط فى ادارة العبلقات العامة فى المنشؤت السٌاحٌة من خبلل التعرؾ على
واقع التخطٌط بإدارات العبلقات العامة ومدى انتهاج االسالٌب العلمٌة القابمة على التخطٌط المسبق والدراسة الشاملة فى
تنفٌذ برامج العبلقات العامة والتعرؾ على اهم المعوقات .
هدفت الدراسة الى القاء الضوء على اإلدارة التعلٌمٌة بجمهورٌة مصر العربٌة واهم مشكبلتها التى تواجهها والقاء الضوء
على الجهود التى تبذلها جمهورٌة مصر العربٌة لتفعٌل التوجه نحو البلمركزٌة فى اإلدارة التعلٌمٌة والقاء الضوء على
المبلمح اآلساسٌة إلدارة التعلٌم قبل الجامعى فى كل من كندا واسترالٌا .
هدفت الدراسة الى التعرؾ على اآلسس الفكرٌة لبرنامج المدرسة للعمل على ضوء مدخل اإلدارة الذاتٌة والقاء الضوء على
اثنٌن من النماذج الدولٌة لبرنامج المدرسة العمل والجهود المصرٌة والمعوقات التى ٌنبؽى مواجهتها ومن ثم التواصل الى
مجموعة من اإلجراءات التى تكفل تفعٌل برنامج المدرسة العمل بمدارس التعلٌم الثانوى الفنى بمصر على ضوء مدخل
اإلدارة الذاتٌة.
تهدؾ الدراسة الى تحقٌق عده أسباب فٌما ٌؤتى:
معرفة خصابص عناصر المناخ بمنطقة الدراسة وابراز عبلقتها باآلنسان 1-
دراسة المناخ دراسة كمٌة بتطبٌق بعض المعاٌٌر والقوانٌن 2-
توضٌح مناطق الراحة والللبلراحة بمصر العلٌا 3-
تحدٌد أنسب اآلنشطة التروٌحٌة بمنطقة الدراسة 4-
 .الكشؾ على اآلجتٌاجات المناخٌة أو بدابلها الصناعٌة 5-
ان احمد شوقى امٌر الشعراء نقطة تحول فارقة فى تارٌخ الثقافة العربٌة ,ذلك المبدع الذى قدم نتاجا وفٌرا فى شتى انواع
االدب ,مقال وقصة وشعر ومسرحٌة وخضعت اعماله لعدة مإثرات من اهمها ثقافة المجتمع المصرى  ,ومٌوله الفنٌة ,

.م  2010قنا:

الشٌماء أحمد محمد عبد الرحٌم،ذ

عبد الرحٌم ،الشٌماء أحمد
محمد.

فلسفة أنكساجوراس الطبٌعٌة/

.م  2010قنا:

نبٌلة عبد النظٌر باكٌر عبادى،

اآلوضاع السٌاسٌة والحضارٌة لمدٌنة أودؼشت منذ القرن الثانى
الهجرى وحتى سقوط المدٌنة فى القرن الهجرى وحتى سقوط
عبادى ،نبٌلة عبد النظٌر باكٌر .المدٌنة فى القرن السادس الهجرى/

3869 11040055

.م  2010أسوان:

أحمد محمد حسنى،

دراسة تقوٌمٌة للمداس الذكٌة فى مصر قفى ضوء معاٌٌر جودة
التعلٌم/

3870 11040793

.م  2010قنا:

محمد خضرى محمد عرابى،

.م  2010قنا:

هانى اسماعٌل محمد رمضان،

.م  2010قنا:

مروه سعٌد مصطفى الجروانى،

رشا عبد التواب عبد الفتاح محمد،

.م  2010أسوان:
]القاهرة[
مطبعة السبلم،
: 1992 .

حسنى ،أحمد محمد.

فعالٌة التمرٌنات النوعٌة فى اإلرتقاء بمستوى المهارى فى كره الٌد
عرابى ،محمد خضرى محمد .لدى تبلمٌذ المرحلة اآلعدادٌةبقنا/
نظرٌة الشعر فى الشعر العربى واإلنجلٌزى الحداثٌٌن صبلح عبد
رمضان ،هانى إسماعٌل محمد .الصبوروت.س .الٌوت نموذجا ً:
اثر استراتٌجٌات القراءة المتكرره للنص على تنمٌة الطبلقة فى
القراءة الجهرٌة والفهم القرابى لدى الطبلب المعلمٌن بشعبه اللؽة
الجروانى ،مروه سعٌد
اآلنجلٌزٌة/
مصطفى .
فعالٌة برنامج قابم على السبورة الذكٌة فى تنمٌة بعض مهالرات
التدرٌس اآللكترونى لدى الطبلب المعلمٌن بشعبة الرٌاضٌات/
الحنفنى ،أمل محمد مختار.
العوامل الثقافٌة المإدٌة الى إحجام الطالبات عن المشاركة فى
محمد ،رشا عبد التواب عبد
اآلنشطة الطبلبٌة وتصور مقترح لدور خدمة الجماعه فى مواجهتها/
الفتاح.
دور الشعراء فى تطور النقد األدبى حتى نهاٌة القرن الثانى الهجرى
بدران ،محمد أبو الفضل بدران/ .

3871 11041059
3872 11041072

3873 11041119
3874 11041144

3875 11041217
3876 11041724

.م  2009قنا:

نٌفٌن ٌحٌى رشدى،

رشدى ،نٌفٌن ٌحٌى.

مناظر المناقع بمقابر اآلفراد بعرب طٌبة فى عصر الدولة الحدٌثة:

3877 11041911

.م  2009قنا:

سمٌه عبد الراضى أحمد،

أحمد ،سمٌة عبد الراضى.

دور التخطٌط فى ادارة العبلقات العامة بالمإسسات السٌاحٌة/

3878 11042007

.م  2009أسوان:

رجب أحمد عطا محد،

محمد  ،رجب أحمد عطا.

ال مركزٌة اإلدارة التعلٌمٌة فى كل من كندا واسترالٌا وإمكان اإلفاده
منها فى جمهورٌة مصر العربٌة /

3879 11043473

.م  2009أسوان:

محمد السانوسى عبادى جاد الكرٌم،

جاد الكرٌم ،محمد السانوسى
عبادى.

تفعٌل برنامج ‖ المدرسة للعمل‖ بمدارس التعلٌم الثانوى الفنى
بجمهورٌة مصر العربٌة فى ضوء مدخل اإلدارة الذاتٌة/

3880 11043538

قناوى حسٌن أحمد،

أحمد ،قناوى حسٌن.

المناخ وأثره على راحه اإلنسان فى مصر العلٌا:

3881 11043767

عمرو على عمر محمد

محمد ,عمرو على عمر

مكتبة األنجلوالمصرٌة

محمد ,عواطؾ إبراهٌم

مبلمح الرومانسٌة فى مسرح شوقى
قصص أطفال دور الحضانة  :أسسها  ،أهدافها  ،أنواعها  ،الطرق
الخاصة بها

3882 11044665
3883 11044668

مكتبة األنجلوالمصرٌة

إبراهٌم ,عواطؾ

التربٌة النفسٌة الحركٌة فى رٌاض االطفال ()2

3884 11044716

 2010 .قنا :

2009
1983
1993

ٌدور موضوع البحث حول فلسفة انكساجوراس الطبٌعٌة حٌث تكمن اهمٌتةفى فكر فٌلسوؾ من اوابل القرن الخامس قبل
المٌبلد امتاز مذهبه الفلسفى بالبحث فى جمٌع جوانب الطبٌعة ,ولم ٌختص بحثه بالجانب المادى فحسب بل سعى الى ان ٌلم
بقدر وافر من الجوانب االنسانٌة والطبٌعٌة والعلمٌة الهامة والتى شؽلت الكثٌر من الفبلسفة الٌونانٌن حتى مفكرى العصر
الحدٌث خاصة العلماء

3867 11040022

3868 11040029

.م  2010المنوفٌة :أمل محمد مختار الحنفى،
تستمد هذه الدراسة اهمٌتها من خبلل ان المرحلة التى ٌتم دراستها تمثل اهمٌة خاصة فى حٌاه اإلنسان حٌث ٌكون الفرد فى
كامل قوتة وحٌوتة ونشاطة وٌمتلك طاقات عدٌده تحتاج الى توظٌؾ امثل وتوجٌة لما ٌفٌد الفرد والمجتمع ككل.

وزٌرى ،مصطفى فتحى
عبدهللا.
إبراهٌم ،فاطمه عبد الفتاح
أحمد.

أثار الكاب ‖نخب -نخن‖ فى عصر الدولة الحدٌثة :
فاعلٌة برنامج مقترح فى تنمٌة مهارات استخدام خرابط المكفوفٌن
لدى طبلب المرحلة اآلعدادٌة بمدارس النور/

3866 11039535

2009

قنا:
مصر-
القاهرة
مصر-
القاهرة

قنا

ٌعد كتاب االحكام ل‖اٌشوعبوخت‖من اوابل نصوص التشرٌع عند السرٌان النساطرة ,وهو اول كتاب سرٌانى فى التشرٌع
.وقد قسم المشرع هذا الكتاب الى ستة اقسام حٌث ٌتناول الحدٌث عن القانون المدنى ومفهوم القضاء ,واختبلؾ الشرع عن
 2010قنا
القانون ,وتطور القوانٌن الحالٌة عن قوانٌن المسٌحٌن االوابل
هدفت الدراسة الى وضع تصور مقترح لضمان جودة وإعتماد العلٌم الثانوى الفنى الصناعى فى ضوء معاٌٌر اإلعتماد وقد
استخدمت الباحثة المنهج الوصفى بؤدواتة والذى اعتمد على اآلستبانة كؤداه له حٌث تم عرضها على عٌنة من المسبولٌن
.م  2009أسوان:
والمتخصصٌن بالتعلٌم الثانوى الفنى الصناعى وبلػ عدد افراد مجموعه الدراسة  65فرداً.
جاءات الدراسة ،وعنوانها ( البنٌة اللؽوٌة للقصة الفارسٌة من خبلل كتاب (داستانهاي كوتاه جنكـ در إٌران)  :دراسة داللٌة -
مع ترجمة نماذج) ،لحاجة الدراسات اللؽوٌة الشرقٌة الفارسٌة إلٌها .وتستجلً موضوعا له من األهمٌة بمكان كبٌر الحرب
العراقٌة اإلٌرانٌة وتؤثر القصة القصٌرة بهذه الحرب.

الشٌماء احمد محمد عبد الرحٌم

عبد الرحٌم ,الشٌماء احمد محمد فلسفة انكساجوراس الطبٌعٌة/

3885 11044768

فاطمة الزهراءناٌل محمد

محمد,فاطمة الزهراء ناٌل

كتاباالحكام ل‖اٌشوعبوخت‖ ترجمة و دراسة
تحلٌلٌة للقسم الرابع

3886 11044967

هنٌة جاد عبد الؽالى عٌد،

عٌد ،هنٌه جاد عبد الؽالى.

تصور مقترح لضمان جودةالتعلٌم الثانوى الفنى الصناعى
بجمهورٌة مصر العربٌة فى ضوء معاٌٌر اإلعتماد/

3887 11045340

وجاءت الدراسة فً مقدمة وقسمٌن ،أما القسم األول فقد حوي ثبلثة فصول ،ضم الفصل األول وهو بعنوان :كتاب
(داستانهاي كوتاه جنكـ در إٌران) مهاد ومقاربة ،ثبلث مباحث ،تحدث المبحث األول عن الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة بٌن
التارٌخ والفكر ،والثانً عن القصة الفارسٌة القصٌرة نشؤتها وتطورها .بٌنما جاء المبحث الثالث لٌعرض دراسة خارجٌة
لكتاب (داستانهاي كوتاه جنكـ در إٌران) عرضا تفصٌبل .أما الفصل االثانً الذي جاء بعنوان ‖الظواهر الداللٌة داخل القصة
الفارسٌة القصٌرة‖ وقد توقفنا أمام علم الداللة لٌكون بدوره أربعة مباحث جاءت علً هذا النحو؛ التؽٌر الداللً ثم الترادؾ ثم
المشترك اللفظً ثم التضاد ،بٌنما عالج الفصل الثالث ‖التؽٌر فً التركٌب وأثره الداللً‖ ومن خبلل دراسة ظاهرتً الحذؾ
والتقدٌم والتؤخٌر فً اللؽة الفارسٌة وأثرها الداللً.
أما القسم الثانً الخاص بالترجمة فقد قام الباحث بالتعرٌؾ بكتاب (داستانهاي كوتاه جنكـ در إٌران) ثم ترجمة مجموعة من
قصص هذا الكتاب ،وأخٌرا جاءت خاتمة الدراسة متضمنة النتابج التً ٌرفعها الباحث إلً أساتذته والمعنٌٌن باللؽة واألدب
الفارسً فً مصر وإٌران ،مذٌبل إٌاها بإستشرافات ٌراها مناطق تحتاج إلً إضاءة وتنوٌر علمٌٌن.
2009
تعد دراسة اللهجات من أحدث االتجاهات فى البحوث اللؽوٌة.واللهجة هى مجموعة من الصفات اللؽوٌة تنتمى الى بٌبة
خاصة وٌشترك فى هذه الصفات جمٌع افراد هذه البٌبة ,وقد افرد الباحثون والمستشرقون ابحاثا فى دراسة اللهجات العربٌة
الى جانب ابحاث العلماء العرب .وقامت الدراسة هنا على المنهج الوصفى من خبلل وصؾ االصوات والكلمات ومقارنتها
بالماضى وما هى علٌه االن .وهذه اللهجة تتمٌز بسمات اخبلقٌة ؼٌر موجودة فى كثٌر من اللهجات االخرى
اتخذ عنوان الدراسة فى تلك الفترة النهاشكلت منعطفاخطٌرا فى تارٌخ مدٌنة اودؼست واٌضا فى تارٌخ ببلد السودان الؽربى
.وقداوضح الكثٌر من معالمها السٌاسٌة والحضارٌة .وكان لمدٌنة اودؼست اثر كبٌر فى نشر االسبلم والثقافة العربٌة فى ببلد
السودان
تعتبر دراسة المدن االسبلمٌة ذات اهمٌة كبرى فى التارٌخ االسبلمى وقد احتلت مدٌنة تبرٌز مكانة مرموقة ,وازدهرت
ازدهارا كبٌر فى عصر االٌلخانٌٌن وصارت عاصمة لهم منذ عصر اول سبلطٌنهم أباقا خانحتى عصر السلطان
أولجاٌتوخان.وقد انجبت مدٌنة تبرٌز على مر العصور مشاهٌر فىشتى مجاالت العلم ,والمعرفة خلدت كتب التارٌخ والسٌر
أسمابهمفى تشٌد الحضارة االسبلمٌة.
هدفت الدراسة الى استنباط القضاٌا المرتبطة باآلداء المهنى لمعلمى المرحلة اإلبتدابٌة والتعرؾ على مواقفهم من تلك القضاٌا
وتؤثٌرها على أدابهم المهنى .
نزل الٌوت بمكانة سامقة فى االدب العالمى واالدب العربى على وجه االخص .واللٌوت مكانة خاصة فى االدب العربى
الحدٌث ولقد زاع صٌت الٌوت فى االدب العربى وتعالت االصوات التى اخذت تردد اسمه وتقتبس افكاره سرا وعبلنٌة مما
اصاب ابداعنا االدبى ومما اضافه الٌوت للثقافة العربٌة اثراء القاموس النقدى بالمصطلحات الجدٌدة كمصطلح ‖المعادل
الموضوعى الذى انتشر فى حقل الدراسات النقدٌة واسهم فى اثراء المكتبة الشعرٌة .
هدفت الدراسة الى التعرؾ على واقع مدارس المجتمع فى كبل من مصر والهند والوالٌات المتحده وما هى السلبٌات
والمعوقات التى تحد من كفاءة مدارس المجتمع بمحافظات اسٌوط  ،قنا عن القٌام بدجورها به على أكمل وجه مع وضع
بعض التوصٌات والمقترحات التى ٌمكن اإلستفاده منها فى تطوٌر مدارس المجتمع بجمهورٌة مصر العربٌة.
هدفت الدراسة الى تنمٌة مهارات الخطابة لدى طبلب المرحلة الثانوٌة اآلزهرٌة ولتحقٌق هذا الهدؾ تم اعداد قابمة مهارات
الخطابة المناسبة لطبلب المرحلة الثانوٌة اآلزهرٌة التى اشتملت على خمس مهارات ربٌسٌة هى مهارات المقدمة ومهارات
الموضوع ومهارات الخاتمه ومهارات اللؽة واآلساوب.
ال شك فٌه ان الدٌن االسبلمى الحنٌؾ ٌشتمل على مبادىء روحٌة ال نظٌر لها فى سموها وسرعة استجابةالنفس لها لذا
استهدؾ ابن قٌم الجوزٌه ابراز كنة التصوؾ كمدرسة تربوٌة هدفها تهذٌب النفس .اما عن المنهج الذى استعان به فى هذه
الدراسة فهو المنهج التحلٌلى المقارن النقدى .وٌواجه الفكر الصوفى ؾ ى العالم االسبلمى ازمة شرسة وذلك ان كثٌرا من
المفكرٌن المسلمٌن ٌنكرون على الصوفٌة مشاربهم واتجاهاتهم .وقد شرح موقؾ ابن قٌم من المتكلمٌن
ٌوضح هذا البحث اهمٌة دور الصحافة فى الكشؾ عن اٌجاد وسٌلة فعالة لمحاسبة المقصرٌن من القٌادات التنفٌذٌة والشعبٌة
وان تحدد لهم مهامهم بدقة ووضوح وما الذى ٌنبؽى علٌه ان ٌإدٌه وقد اثبتت الدراسات العلمٌة انه ٌوجد اشكالٌة فى عبلقة
الجمهور بالصحافة .وسعت الدراسة الى التعرؾ على دور وسابل االعبلم فى امداد الجمهور المصرى
بالمعلومات عن االحداث الخارجٌة
تناولت هذه الدراسة كٌفٌة نشؤة بنى رسول ومناقشة نسبهم ودخولهم فى خدمة بنى اٌوب .وتعتبر الدولة الرسولٌة من اعظم
الدول التى حكمت ببلد الٌمن ووصلت من القوة ما جعلها تتعامل مع الدولة المملوكٌة ندا بند وقد توثقت العبلقات بٌن الٌمن
وببلد الهند وتبادل السفراء الهداٌا والتشارٌؾ .وقد لعبت الٌمن دورا ثقافٌا فى عصر الدولة الرسولٌة حتى اصبحت محط
رحال العلماء فى كل فن وعلم
تهدؾ الرسالة الى محاولة فهم اسباب تلؾ ومكونات هذا التلؾ والتى قد ٌصل الى حدٌصعب التعرؾ علٌه ولذلكٌستخدم
الفحوص والتحالٌل المختلفة التى تساعد فى تفسٌر هذه الظواهر لذلك جاء المنهج لهذه الدراسة .
تعد الدراما التلٌفزٌونٌة من الفنون الدرامٌة فى العصر الحاضر ,ومن خبلل الدراسة االستطبلعٌة تم حصر االعمال
التلٌفزٌونٌة المؤخوذة عن اعمال نجٌب محفوظ من مسلسبلت او افبلم او تمثلٌات .وٌعد هذا البحث خطوة نحو تكوٌن رإٌة
واضحة اطبٌعة العبلقة بٌن االبداع االدبى واالبداع الفنى .
وتعد الدراسة محاولة اللقاء اضوء على نقطة التما س بٌن االدب القصصى المطبوع والدراما التلٌفزٌونٌة المستمدة منه.
من خبلل هذه الدراسة تم تقسٌم اآلعتاب الخشبٌة الى أعتاب داخلٌة وهى التى تخلو تماما ً من العناصر ووظٌفتها اآلساسٌة
هى حمل اآلحمال الواقعة علٌها والناتجة عن استكمال البناء فةقها وأعتاب خارجٌة وهى تلعب دوراً فنٌا ً وومعمارٌا ً
جاءت الصحافة بدورها المعروؾ والهام كوسٌلة من وسابل اإلتصال الجماهٌرى مشاركة فى العملٌة اإلنتخابٌة وكانت
الصحافة المصرٌة بشكل عام فى قلب اآلحداث ومشاركة فى العملٌة اإلنتخابٌة وكانت الصحافة المصرٌة بشكل عام وسط
اآلحداث .
تنبع اهمٌة دراسة التارٌخ من كونه ذاكرة الشعوب ولقد كان المؽول بحق مهرة بنظام حصار المدن واالمبراطورٌة المؽولٌة
حكمت بواسطة دستور الحكام القانون ابتكرها جنكٌزخان وتسمى الٌاسا وتعنً الحكم اوالقانون وقد دفع الى هذه الدراسة
اهمٌة التنظٌمات الحربٌة فى الجٌش المؽولى وكذلك الرؼبة فى وضع دراسة متكاملة عن هذا الجٌش
تتناول الرسالة عبلج وترمٌم وصٌانة اآللباستر المصرى المستخدم فى المنشؤت اآلثرٌة تطبٌقا ً على نموذج مختار
لٌس ثمة شك فى ان اللؽة العلمٌة ومصطلحاتها فى كتب التراث العلمى العربى من الهمٌة بمكان فى الدراسات اللؽوٌة
الحدٌثة ودراسة الجانب الداللى للمصطلحات من القضاٌا المهمة فى الدرس اللؽوى الحدٌث حٌث اوضح القدماء دور المجاز
فى اتؽٌر الداللى عند انتقال اللفظة من معناها الؽوى الى معناها االصطبلحى .ودراسة بنٌة المصطلحات جانب مهم فى
الدرسات اللؽوٌة الحدٌثة .
قامت الباحثة باجراء الدراسة على عٌنة عشوابٌة من الصحؾ االلكترونٌة العربٌة وكانت نتابج هذه الدراسة تدل على عدم
االلتزام ببنود مواثٌق الشرففى هذه الصحؾ حٌث اتضح تجاهل مصادر المعلومات .وفى ضوء ذلك ٌسعى البث للتعرؾ
على اخبلقٌات االداء الصحفى فى الصحؾ االلكترونٌة ومدى ارتباط هذا الشكل الجدٌد بالصحافة التقلٌدٌةوقواعدها
واخبلقٌات ممارستها فى ظل مجتمع المعلومات.
جاءت الدراسة فى هذا الموضوع البراز الوحدات الخدمٌة .والوقوؾ علٌها تفصلٌا من حٌث مواضعها المختلفة بالدور
وشكلها المعمارى ومدى تاثٌر ها وعبلقة هذه الوحدات ببعضها ووظٌفتها وكٌفٌة تشؽٌاها .ودراسة تحلٌلٌة لبعض الدور
والقصور المملوكٌة والركٌة بالقاهرة .

حسانٌن ،محمد السبع فاضل.

م  2010قنا

 2010 .قنا

2009

قنا :

.م  2009أسوان:

2010

قنا

البنٌة اللؽوٌة للقصة الفارسٌة :

نجوى محمد ابوالمجد احمد

أحمد ,نجوى محمد أبوالمجد

لهجة أرمنت الحٌط

3889 11046102

نبٌلة عبد النظٌر باكٌر عبادى

عبادى,نبٌلة عبد النظٌر باكٌر

االوضاع السٌاسٌة والحضارٌة لمدٌنة اودؼشت ]اوؼست [

3890 11046293

عبد الناصر عبد الفتاح محمد،

مدٌنة تبرٌز منذ العصر السلجوقى حتى نهاٌة العصر المؽولى
حجى ,حسن رضوان محمود .االٌلخانى
مواقؾ معلمى المرحلة اإلبتدابٌة من بعض القضاٌا التربوٌة
محمد ،عبد الناصر عبد الفتاح .وتؤثٌرها على أدابهم المهنى:

3892 11046492

هانى اسماعٌل محمد رمضان

رمضان ,هانى اسماعٌل محمد نظرٌة الشعر فى الشعر العربى واالنجلٌزى الحداثٌٌن

3893 11046494

حسن رضوان محمود حجى,

دراسة تقوٌمٌة لمدارس المجتمع بجمهورٌة مصر العربٌة فى ضوء
خبرات بعض الدول/

.م  2009أسوان:

رضا محمد أحمد،

أحمد ،رضا محمد.

.م  2008أسوان:

ابراهٌم عبد النعٌم محمد مكى،

فاعلٌة برنامج مقترح لتنمٌة مهارات الخطابه لدى طبلب المرحلة
مكى ،إبراهٌم عبد النعٌم محمد .الثانوٌة اآلزهرٌة/

م  2010قنا

سٌد طواب عبد السٌد

عبد السٌد ,سٌد طواب

الجوانب الروحٌة لدى شٌوخ المدرسة السلفٌة

3891 11046430

3894 11047458

3895 11047472

3896 11048025

اسماء محمد مصطفى عرام

عرام,أسماء محمد مصطفى

دور الصحافة المصرٌة فى تشكٌل اتجاهات الجمهور

3897 11048496

م  2010قنا

محمد اسماعٌل على عبد الرحمن

عبد الرحمن ,محمد اسماعٌل
على

عبلقات الٌمن الخارجٌة فى عصرالدولة الرسولٌة

3898 11048650

.م  2011قنا:

ٌسرى سالم محروس على،

على ٌ ،سرى سالم محروس .

عبلج وصٌانة التماثٌل البرونزٌة المجوفة تطبٌقا على نموذج مختار/

3899 11049275

عبدالؽفار رشدى امٌن

أمٌن,عبدالؽفار رشدى

دور الدراما التلٌفزٌونٌة فى معالجة اعمال نجٌب محفوظ

3900 11049828

.م  2011قنا|:

محمود سٌد محمود على ،

على  ،محمود سٌد محمود .

مٌكانٌكٌة تدهور اآلعتاب الخشبٌة بالمنشؤت اآلثرٌة المدنٌة بمدٌنة
إسنا :

3901 11049874

.م  2009قنا:

الشٌماء عادل عبد المجٌد عبد الموجود،

عبد الموجود ،الشٌماء عادل
عبد المجٌد .

التوظٌؾ السٌاسى للصحؾ الحزبٌة والخاصة فى انتخابات الرباسة
المصرٌة 2005م بالمقارنة مع الحصافة اإللكترونٌة:

3902 11049911

م  2010قنا

عبدالقادر حسن احمد عبدالقادر

.م  2010قنا:

عصام حشمت محمد محمود،

م  2010قنا

2010

2009

قنا

3888 11045364

قنا

عبدالقادر ,عبدالقادر حسن احمد التنظٌمات الحربٌة فى الجٌش المؽولى
عبلج وترمٌم وصٌانة اآللباستر المصرى المستخدم فى المنشؤت
محمود ،عصام حشمت محمد .اآلثرٌة تطبٌقا ً على نموذج مختار/

3903 11049967
3904 11049978

فرج حسٌن محمود مدنى

مدنى ,فرج حسٌن محمود

المصطلح العلمى فى تذكرة داود االنطاكى

3905 11050156

2011

قنا

مى احمد صالح محمود

محمود ,مى احمد صالح

اخبلقٌات االداء الصحفى فى الصحؾ االلكترونٌة

3906 11050247

2011

قنا

اسماء سامى الشرقاوى عبدهللا

عبدهللا,اسماء سامى الشرقاوى

الوحدات الخدمٌةبالدور العثمانٌة الباقٌة

3907 11050345

اهتم علماءاالمة بالسنة النبوٌة جمعا وتدوٌنا وشرحا وتبٌنا وتثبتا وتمحٌصا ٌذٌون عنها كٌد الؽرضٌن ومكر المبؽضٌن حفاظا
على الحق وحماٌة للدٌن فكان من ثمر هذا االهتمام كثٌرا من المصنفات الجامع لتراجم الرجال وما قٌل فى تجرٌحم او
2011
توثٌقهم والمصنفات الشارحة لمعانى الحدٌث.
تتناول الدراسة موضوع ‖السفن فى العصر اإلسبلمى من خبلل تصاوٌر المخطوطات والتحؾ التطبٌقٌة‖ ،وهو موضوع له
أهمٌته نظرا لمكانة السفن كوسٌلة من أبرز وسابل المواصبلت التً إستخدمت فً العصور اإلسبلمٌة المختلفة؛ حٌث ربطت
بٌن أقالٌم العالم اإلسبلمً المترامٌة األطراؾ ،فضبل عن اإلقلٌم الواحد ،ومن جهة أخري فقد أدت دورا مهما فً التجارة
والرحبلت البحرٌة.

قنا

لقد بلؽت أهمٌة السفن فى العالم صورة جعلت أحد الباحثٌن ٌجملها بقوله  ‖ :السفٌنة حاملة البضابع والناس واألفكار‖ .كما
تدل كثرة التصاوٌر الواردة فً المخطوطات المزوقة ،وعلً التحؾ التطبٌقٌة –التٌتحفل بها المتاحؾ العالمٌة ودور الكتب
والوثابق -علً حقٌقتٌن ؛ األولً :أن الفنان المسلم لم ٌكن بمنؤي عن الدور البارز الذي لعبته السفن فً التارٌخ اإلسبلمً
بشعبه المختلفة (الحربً ،واإلقتصادي ،واإلجتماعً) ،فبل ٌخفً علً أحد أمجاد األسطول اإلسبلمً ،كما كان تجار
المسلمون هم سادة البحر المتوسط والمحٌط الهندي ،وأخٌرا أرتبطت السفن ببعض اإلحتفاالت اإلجتماعٌة ،باإلضافة إلً
اشتراكها فً مواكب األمراء واألثرٌاء البحرٌة .الثانٌة  :إن كثرة تصاوٌر السفن جعل من الجدٌر إفرادها بدراسة خاصة.
هذا وتبرز أهمٌة دراسة هذه السفن الواردة فً تصاوٌر المخطوطات والتحؾ التطبٌقٌة فً أنها توضح ماكانت علٌه السفن
فً العصر اإلسبلمً ،والوقوؾ من خبللها علً مدي تطور السفن وأشكالها فً العصر اإلسبلمً؛ إضافة إلً ذلك فإن هذه
التصاوٌر ستمكن من المقارنة بٌنها وبٌن ما كتبه المإرخون والرحالة عن السفن اإلسبلمٌة ،لرصد مدي التطابق بٌن ٌدي
الفنان ووصؾ المإرخ ،والمقارنة بٌن السفن فً مشرق العالم اإلسبلمً وؼربه.
وبالنسبة لمنهج البحث فقد جمعت الدراسة بٌن كل من المنهج الوصفً والمنهج التحلٌلً .هذا وقد إقتضً البحث دراسة
واسعة ومستفٌضة فً مٌدانٌٌن؛ ةأولهما :هو المٌدان األكادٌمً ،وتمثل فً جمع المعلومات من الوثابق والمصادر والمراجع.
أما المٌدان الثانً  :فتمثل فً زٌارة ورش صناعة السفن بمنطقة األنفوشً بمدٌنة اإلسكندرٌة ،والتحدث مع النجارٌن وصناع
السفن ،كل حسب إختصاصه .كذلك قام الباحث بزٌارة قسم الهندسة البحرٌة بكلٌة الهندسة –جامعة اإلسكندرٌة؛ لمحاولة
اإلستفادة منهم فً قواعد بناء السفن ،السٌما السفن القدٌمة ،ومحاولة نقد أشكال السفن الواردة فً تصاوٌر المخطوطات
والتحؾ التطبٌقٌة؛ لمبلحظة مدي دقة الفنان فً رسم السفن وأوضاعها فً البحر ،وعلً الرؼم من التشجٌع الذي قوبل به
الباحث ،فإن األمر لم ٌتعد هذا التشجٌع.
2010
مشكلة الدراسة وأهمٌتها -:
تتمثل المشكلة البحثٌة للدراسة الراهنة فً اإلجابة عن تساإل ربٌسً مإداه :
ما طبٌعة التؤثٌر الذي تحدثه العولمة الثقافٌة علً تؽٌٌر منظومة القٌم األسرٌة فً األسرة المصرٌة؟
ومشكلة الدراسة بالصٌاؼة السابقة ال تمثل مجرد ترؾ فكري ولكن فً الوقت الراهن تمثل ضرورة ملحة وعلً درجة كبٌرة
من األهمٌة وتستمد هذه األهمٌة وتلك الضرورة من خبلل مجموعة من األسباب لعل أهمها ماٌلً -:
أوال -:أهمٌة ماطرحته العولمة الثقافٌة بآلٌاتها – بما تتسم به من شمول وجذرٌة -من تساإالت عدٌدة علً العقل العربً
وٌدور قسم ال ٌستهان به منها حول ماهٌة هذه العولمة الثقافٌة وتؤثٌراتها علً مختلؾ النظم اإلجتماعٌة إضافة إلً العدٌد من
التساإالت التً ألحت علً عقول الكثٌرٌن علً إتساع العالم وتم تناول هذه التساإالت من زواٌا ورإي مختلفة ومتباٌنة وفقا
لطبٌعة السٌاقات اإلجتماعٌة والثقافٌة التً إنطلقت منها رؼم كثرة هذه الطروح وتنوعها فإن الحاجة إلً المزٌد تظل قابمة
وذلك ألن الرإي المتباٌنة تخصب بعضها بعضا وتزداد ثراء بتجادلها الدابم ومن هنا تتؤكد أهمٌة الكشؾ عن طبٌة هذه
العولمة الثقافٌة وتؤثٌراتها.
ثانٌا -:األهمٌة المتزاٌدة لدراسة تؤثٌرات هذه العلومة علً تؽٌر القٌم األسرٌة فً األسرة المصرٌة من منطلق أن القٌم لها
دور كبٌر فً حٌاة الفرد وأساس بث القٌم فً الفرد ٌؤتً فً المرتبة األولً علً األسرة فإذا صلحت األسرة صلح المجتمع
بؤكمله.
ثالثا  -:اإلٌمان بؤن المجتمع المصري وخاصة األسرة المصرٌة ال تعٌش بمعزل عن هذه التؽٌرات والتحوالت العالمٌة ولذلك
الٌمكن فهم واقعنا المحلً إال من خبلل أعلً درجات التنظٌر والتجرٌد فمن ٌظل متصبل بواقعه المباشر ؼٌر متجاوزا له
الٌدركه فً كلٌته وتركٌبته وخصوصٌته.
وهذا من ناحٌة ٌتفق مع ما أشار إلٌه ‖مٌللز‖ فً مإلفه الخٌال السوسٌولوجً من خبلل فكرة جوهرٌة مإداها أن الفرد
صنٌعة تاٌخ إجتماعً عام والمشكبلت التً ٌعانً منها األفراد ال ٌمكن حلها أو فهمها دون إدارك لمشكبلت األخرٌن لٌس فً
المحٌط المباشر وال فً المجتمع المحلً ولكن فً اإلطار العالمً.
وٌتفق من ناحٌة أخري مع أشار إلٌه ‖علً لٌلة‖ وهو أن التحوالت العالمٌة الراهنة تحتاج إلً حس أو خٌال سوسٌولوجً
جدٌد قادر علً المؽامرة قدرة هذا العالم اإلنطبلق.
رابعا  -:إتٌان هذه الدراسة تحقٌقا إلحدي المهام األساسٌة لعلم اإلجتماع وهً اإلستجابة للتطورات والتحوالت والتؽٌٌرات
التً ٌشهدها العالم المعاصر وذلك ألن العالم ٌمثل وحدة أساسٌة تتطلب مبلحظة شاملة وبحث دقٌق والشك فً أن تحقٌق هذه
المهمة ٌضمن لعلم اإلجتماع الخروج من أزماته القاسٌة ولعل إحدي النتابج المترتبة علً ذلك إتساع مجاالت إهتمام علم
اإلجتماع وقدرته علً مواجهة المشكبلت العامة.
خامسا  -:التعرؾ علً رإٌة عٌنة مجتمع قنا ألهمٌة الفضابٌات كآلٌة العولمة الثقافٌة وتؤثٌرها علً تؽٌر القٌم فً األسرة
المصرٌة لما تحمل أهمٌة فً حد ذاتها ألن عٌنة مجتمع قنا هً التً تعكس المجتمع ككل وهً القادرة علً إعطاء صورة
شبه كاملة عن المجتمع والكشؾ عن التؤثٌرات اإلٌجابٌة والسلبٌة لهذه التؽٌرات من جراء العولمة الثقافٌة واإلستفادة منها فً
تدعٌم وتماسك األسرة والعمل علً زٌادة ترابطها.
2009

راوٌة ممدوح رٌاض بربرى

بربرى ,راوٌة ممدوح رٌاض

مروٌات سلمان الفارسى وصهٌب الرومى(رضى هللا عنهما)فى
الكتب الستة

محمد ,أٌمن جمال الجوهرى.

السفن فى العصر اإلسبلمى من خبلل تصاوٌر المخطوطات
والتحؾ التطبٌقٌة /

3909 11050475

العراقى ،مروة حسٌن عبده.

العولمة الثقافٌة وتؽٌر القٌم األسرٌة :

3910 11050684

ٌسٌر هذا البحث بٌن جنبات علم المناخ الفسٌولوجى الذى ٌتناول بالدرس والتحلٌل تؤثٌر المناخ على راحة االنسان.وتشمل
هذه الدراسة جمٌع اراضى جمهورٌة مصر العربٌة سواء من حٌث دراسة درجة الحرارة والرطوبة النسبٌة وتقع منطقة
طارق محمد ابوالفضل ابراهٌم
م  2011قنا
الدراسة بٌن دابرتى عرض 22,36,31شمال خط االستواء وبٌن خطى طول 25,36شرق خط جرٌنتش .
قد تضاربت االراء حول اول الفلزات التى عرفت فى مصر القدٌمة فهناك من ٌرجح ان النحاس اول الفلزات التى عرفت وقد
عبلج وصٌانة التماثٌل البرونزٌة المجوفة
علىٌ,سرى سالم محروس
ٌسرى سالم محروس على
م  2011قنا
عثر المصرى القدٌم على مصهور الفلز عن طرٌق صهر انواع من الكتل الحجرٌة مخلوطة مع الفحم
spores of fungi,bacteria and actinomycetes are always present in large numbers in
studies on kerationophilic fungi of schools in
gaad, noha
dusts of school .these spores are proved to be associated with human and animal
sohag region/
mohamed abdel-raouf noha mohamed abdelraouf gaad, quna: 2001 . diseases such as chronic bronchitis
درجة حرارة الهواء والرطوبة النسبٌةفى جمهورٌة مصر العربٌة
ابراهٌم,طارق محمد ابوالفضل واثارها على راحة االنسان

تركز هذه الدراسة على احدى العناصر الهامة فى العمارة والتى تنتشر بصفة خاصة بالمنشؤت االثرٌة بمدٌنة أسنا ,اال وهى
االعتاب الخشبٌة والتى تعد من اهم العناصر المعمارٌة والزخرفٌة التى انتشرة فى العمابر االسبلمٌة .وقد تتعرض هذه
االعتاب الى مذٌد من التلؾ االمر الذى ٌإدى الى حدوث فقد تام لهذه االعتاب الخشبٌة بما تحمله من عناصر زخرفٌة هامة
this research aimd to study the efect two fungicides and two insecticides on the
mycoflora of faba bean plant.obtained during this investigation could be summarized
as follows:
in the present investigation we study the cytological and physiological effect of three
herbicides metosulam roundup and fusilade super on vicia faba blant.
fifty species and one species variety belonging to 22 genera were collected in the
present investigation

2011

2009 .

qena:

2009 .

qena:

2007 .

qena:

3908 11050460

مٌكانٌكٌة تدهور األعتاب الخشبٌة بالمنشؤت األثرٌة المدنٌة بمدٌنة
إسنا :
على ,محمود سٌد محمود.
effect of some fungicides and insecticides on
abdelrahman,
fungi associated with faba bean plant (vicia
abdallah hamed
abd allah hamed elsayed
 faba l.)in upper egypt.ماجستٌر
elsayed
abdelrahman,
ahmad, hoida zaki
hoida zaki ahmad,
mahmoud, mohamed mohamed ahmed hussein
ahmed hussein
mahmoud,

 effekt of som pesticides on vicia faba plant/ماجستٌر
studies on keratinophilic fungi of south valley
 university,egypt.ماجستٌر

3911 11050806
3912 11050958

3913 11051052

3914 11051094

3915 11051443
3916 11051698
3917 11052253

ٌعد القرن الرابع الهجرى قرن انبعاث الحضارة االسبلمٌة (حضارة العلم والفكر ) حضارة الكتاب والقلم والمدرسة حضارة
االدب العربى (شعرا ونثرا وحكمة ) وظهر أفذاذ العلماء واالدباء والمفكرٌن والفبل سفة وعلماء الكبلم والصوفٌة .وٌدور
موضوع البحث حول شخصٌة الشٌخ المفٌد بن النعمان بٌن التشٌع واالعتزال وكٌؾ كان له تؤثٌر كبٌر فى بلورة عقابد
الشٌعة االمامٌة االثنى عشرٌة وامتزاجها بعقابد المعتزلة وظهورها ؾ ى ثوب جدٌد من خبلل مراحل عدٌدة (روحٌة -
سٌاسٌة -عقدٌة ) .اما عن المنهج الذى اعتمد علٌه الباحث ,فقد اثر المنهج التارٌخى التحلٌلى النقدى المقارن
ٌعد الشعور بالرضا عن العمل ؼاٌة ومطلب هام ٌسعى جاهدا البتؽابه كل انسان حٌث ان الرضا عن العمل له تؤثٌراٌجابى
على سلوك االنسان والشخص الراضى عن عمله بالطبع راضى عن حٌاته ومجتمعه وترجع اهمٌة دراسة الرضا عن العمل
فى كونه ٌذٌد فى انتاجٌة العامل .وحظى موضوع الرضا عن العمل باهتمام الباحثٌن فى االدارة واالجتماع وعلم النفس
والعلوم االخرى .

م  2010قنا

محمد فٌصل فإاد توفٌق

توفٌق ,محمد فٌصل فإاد

الشٌخ المفٌد بن النعمان بٌن التشٌع واالعتزال

3918 11056157

م  2010قنا

سعاد سعٌد محمود

محمود,سعاد سعٌد

الرضا عن العمل وعبلقته ببعض سمات الشخصٌة

3919 11056200

ٌعد هذا الموضوع على جانب كبٌر من االهمٌة بالنسبة للدراسات االثرٌة والحضارٌة سواء من الجانب التارٌخى والحضارى
او الجانب االثرى المعمارى .حٌث تهدؾ الدراسة الى دراسة المنطقة الشمالٌة من مدٌنة القاهرة منذ بداٌتها وحتى نهاٌة
القرن الثالث عشر الهجرى التاسع عشر المٌبلدى وذلك من كافة الجوانب .كما تتناول الدراسة تحلٌل للعمابر سواء من حٌث
م  2011قنا
التخطٌط او الوحدات والعناصر المعمارٌة والزخرفٌة باٌضاح الطرز المعمارٌة لها فى ضوء العوامل الدٌنٌة والبٌبٌة .
تزاٌدة اهمٌة العبلقات العامة الدولٌة فى العالم ,نتٌجة للتؽٌرات التكنولوجٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة التى طرأت علٌها .وتعد
العبلقات العامة حلقة الوصل بٌن مإسسات المجتمع الواحد وبٌن المجتمعات االخرى عن طرٌق تقدٌم خدمات معٌنة لها
مبنٌة على الثقة المتبادلة وقوة تؤثٌر الرأى العام فى المجتمعات على مختلؾ المإسسات االقتصادٌة .وقد تكون العبلقات
الدولٌةالناجحة هى البدٌل الوحٌد المتاح لخلق المناخ االٌجابى الذى تعمل فٌه المنظمات والشركات المتعددة الجنسٌة مع
م  2010قنا
الشعوب فى الدول المضٌفة .

محمد ابراهٌم عبدالعزٌز عكاشة

عكاشة ,محمد ابراهٌم
عبدالعزٌز

خطط القاهرة فى نصفها الشمالى منذ نشؤتها

3920 11056293

ولٌد خلؾ هللا محمد دٌاب

دٌاب ,ولٌد خلؾ هللا محمد

دور العبلقات العامة فى القطاع الدبلوماس

3921 11056944

جاءت أهمٌة هذه الدراسة فى أنها تحاول الكشؾ عن اآلثار اإلجتماعٌة الناجمة عن تطبٌق الخصخصة سواء على العاملٌن أو
المحالٌن للمعاش المبكر ،ومدى الكشؾ عن اإلرتباط بٌن إتباع تلك السٌاسة وإرتفاع معدالت البطالة فى محافظة قنا ،حٌث
أنها من المحافظات البكر فً الدراسات السسٌولوجٌة ومن المحافظات التً ظلت لفترة طوٌلة بعٌدة عن دابرة التنمٌة ،وذلك
بؽٌة الكشؾ عن ما قد تمارسه الخصصة من ضؽوط علً ذلك المجتمع المؽلق ،من حٌث تقلٌص فرص العمل الجدٌدة
واإلستؽناء عن جزء من العمالة بالشركات التً تم خصخصتها وما قد ٌترتب علً ذلك من آثار سلبٌة علً األفراد والمجتمع.
وقد تحددت أهداؾ الدراسة فى ضوء ذلك ،حٌث كان الهدؾ الربٌسً للدراسة هو التعرؾ على مدى تؤثٌر السٌاسات
اللٌبرالٌة الجدٌدة على إرتفاع معدالت البطالة ،أما األهداؾ الفرعٌة تمثلت فً الكشؾ عن تؤثٌر الخصصة علً أوضاع
العاملٌن بالشركات التً تم إختٌارها لتطبٌق الدراسة وكذلك أوضاع المحالٌن للتقاعد المبكر ،والكشؾ عن مدي مشاركة
الخصصة فً إرتفاع معدالت البطالة فً مدٌنة قنا .وقد إستخدمت الدراسة منهج المسح اإلجتماعى بالعٌنة والمنهج
اإلحصابى كما أنهاأستخدمت أسلوب دراسة الحالة وإستعانت باإلستبٌان وأستخدمت دلٌل المقابلة.

شرٌن أحمد مصطفً،

 2011 .قنا :

ٌتناول موضوع الدراسة سكان الؽردقة وإرتباطه بالتنمٌة فى المدٌنة عام 2006-1976م وترجع أهمٌة الدراسة إلى دراسة
سكان المدٌنة وما تتمٌز به من بٌبة طبٌعٌة فرٌدة وإمكانٌات إقتصادٌة ساعدت على إزدهار النشاط الساحى .وتعد مدٌنة
الؽردقة هى منطقة الدراسة حٌث تقع على ساحل البحر األحمر إمام مدٌنة أسٌوط على وادى النٌل وتبعد عن رأس ؼارب فى
 2011 .قنا :
الشمال ب 150كم وعن مدٌنة سفاجا فى الجنوب ب61كم وقد لعب األسلوب اإلحصابى دورا مهما فى هذه الدراسة.
لقد تجلت صورة الشهٌد والشهادة اثناء الحرب العراقٌة االٌرانٌة واحتلت مساحة كبٌرة وٌرجع ذلك لطول مدة الحرب من
الناحٌة الزمنٌة ولكثرة الشهداء .فقد تجاوز عدد الشهداء من الجانبٌن ملٌونى شهٌد باالضافة الى تبنى الشعراء فى اشعارهم
اثارة الروح الحماسٌة .وقد اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن الذى اتبعته المدرسة االمرٌكً ة فى دراسات االدب
م  2011قنا
المقارن وقد قلت الدراسات التى تناولت الشعر الفارسى بعد الثورة

عمرو كامل محمد أحمد،

هاشم محمد هاشم

 2010 .القاهرة  :دار النهضة العربٌة ،
لقد واجه الباحثون صعوبة فى تتبع مراحل اضطرابات الشخصٌة ومعرفة بداٌة االضطرابات ومن الصعوبات التى تواجه
االكلٌنٌكٌٌن مشكلة التشخٌص والتنبإ باالضطرابات الشخصٌةوالنفسٌة وٌرجع ذلك لعدة اسباب منها عدم اعتراؾ المصابٌن
باضطرابات الشخصٌة واٌضا الخلط المستمر بٌن اضطرابات الشخصٌة وسمات الشخصٌة .لذا تهدؾ الدراسة الراهنة الى
تناول احد انواع اضطرابات الشحصٌة وهو اضطراب الشخصٌة ذات النمط الفصامى وتقترح بعض المتؽٌرات النفسٌة
المتمثلة فى ابعاد الذكاء الوجدانى .واسالٌب مواجهة المشقة التى تفٌد فى التنبإ .

م  2011قنا

التفكٌر العقلى هو االساس الذى جاء االسبلم بدعوة صرٌحة فى طلبه ومن ثم فى طلب العلم والمعرفةوفى مقدمة العلوم التى
تساعد على سبلمة الفكر ٌقع علم المنطق .واذا تحدثنا عن الطوسى سنجد انه سار على نهج سابقٌه فى تقدٌمعلم المنطق على
سابر علوم الحكمة بوصفه مٌزان ٌمٌز الحق من الباطل بل واعتبره بمثابة القاعدةواالساس .معنى ذلك ان تاثٌر المنطق على
اللؽة قدٌم منذ نشؤة علم المنطق وتاثٌره باللؽة الٌونانٌة وترجع أهمٌة الدراسة فى القاء الضوء على اسهامات ذلك المنطقى فى
م 2010
تجدٌد وتحدٌث المنطق العربى وقد استخدم المنهج التحلٌلى والمنهج النقدى كمنهج اساسى لهذه الدراسة
ذهب بعض علماء المصرٌات الى اعتبار نصوص االهرامات ومتون التوابٌت وكتاب الموتى نصوص واحدة متطورة ٌشرح
فى وحدة متكاملة تطور الفكر المصرى حٌال مشكلة الموت باعتبار ان الهدؾ من جمٌع هذه النصوص هو تزوٌد المتوفى
بكل ما ٌمكن فى رحلته الشاقة الى السماء او الى العالم االخر .ابناء حور االربعة كانوا من ضمن االلهة الذٌن ٌصحبون
المتوفى للعالم االخر حٌث ٌصور المتوفى وذراعاه تتعلقان بحابى ودواموت اؾ ,بٌنما قدماه تتعلقان بامستى وقبح سنواؾ
وكانوا ٌقفون بجانب المتوفى لٌخلصوه من الجوع والعطش وٌحموه,
وعندما بدات عملٌة التحنٌط ووضع االحشاء فى اوانى مستقلة كانت هذه االوانى تحت حماٌة ابناء حور وقد سمٌت هذه
االوانى باالوانى الكانوبٌة .
2007
ٌتناول هذا البحث بالدراسة االحوال االقتصادٌة واالجتماعٌة فى ببلد ما وراء النهر منذ الفتح االسبلمى الى نهاٌة الدولة
السامانٌة فى مرحلة مهمةمن تارٌخ الدولة االسبلمٌة .وقد قسمت البحث الى تمهٌد وثبلثة ابواب وخاتمة وتعود اهمٌة تلك
المنطقة الى وقوعها بٌن ثبلث قوى كبرى هى فارس والصٌن والهند بما لها من ثقل حضارىؤثر فٌها الى جانب الموقع
االستراتٌجى ووفرة مصادر المٌاه المتنوعة باالضافة الى وقوع تلك المنطقةعلى طرٌق الحرٌر جعلها محط انظار القوى
2004
السٌاسٌة المحٌطة بها

محمد عبداللطٌؾ شمروخ محمد

مصطفً ،شرٌن أحمد.

اللٌبرالٌة الجدٌدة وظاهرة البطالة :

3922 11060816

أحمد ،عمرو كامل محمد.

السكان والتنمٌة فى مدٌنة الؽردقة : 2006-1976

3923 11060837

أبوالعز ,عبدالباسط على.

صورة الشهٌد فى الشعر الفارسى والعربى
حق الدفاع وضمانات المحال للمحاكمة التؤدٌبٌة فى القانون االدارى
وقانون المرافعات المصرى :

3924 11062359

هاشم ,هاشم محمد

محمد,محمد عبداللطٌؾ
شمروخ

ابعاد الذكاء الوجدانى واسالٌب مواجهة المشقة كمنببات باضطراب
الشخصٌة ذات النمط الفصامى

3925 11063819

3926 11064375

قنا

سٌدة راعى محمد

محمد ,سٌدة راعى

المنطق وفلسفة اللؽة عند نصٌر الدٌن الطوسى

3927 11065442

قنا

شٌماء عبدالستار احمد محمد

محمد ,شٌماء عبدالستار احمد

أبناء حور واالوانى الكانوبٌة

3928 11065517

عٌن
شمس

محمد احمد محمد جوده

جوده,محمد احمد محمد

الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة فى ببلد ماوراءالنهر من الفتح
االسبلمى الى سقوط الدولة السامانٌة

3929 11068474

Airborne gamma-ray spectrometry (AGS) is essentially a remote sensing technique
since short-wavelength bands of the electromagnetic spectrum are measured by
detectors and sensing such as optical and thermal remote sensing in that point
measurements are collected along closely spaced flight lines and the data are
interpolated to create images with a regular cell size. AGS, also known as ‖gamma
radiometrics‖ or ‖radiometrics‖ in geology circles, uses gamma-ray emission in
multiple wavelengths (typically 256) to derive abundances of the major gammaemitting elements : potassium (K). thorium (TH) and uranium (U). This conversion to
element abundances is necessary since in practices gamma-ray spectra are mixtures
of the emissions of these three elements due to an effect known as Compton
scattering. As such, the display of wavelength-range counts, such as in optical remote
sensing, is of little value. The derived element concentrations provide spatial images
of the geochemistry of the upper rock/soil layer to a depth of about 30-45 cm, largely
passing through vegetation. Although lacking in depth of penetration compared to
some geophysical techniques, the distribution of these element concentrations at the
surface can often be related to subsurface properties. the information are presented
2009 as images. It differs from other traditional forms of remote.
ان دراسة الجٌش فى مصر فى العصرٌن الطولونى واالخشٌدىمن الموضوعات الهامة فى تارٌخ العسكرٌة االسبلمٌة والتى
من خبللها شعر اهل الببلد المصرٌون بالسٌادة على وروح الخصوصٌة والقدرة على حماٌة الببلد من مطامع االعداء .ان
هذه الدراسة لم تكن سهلة فقد اتضح ان المادة العلمٌة والمصادر التى تناولت هذه الفترة رؼم كثرتها اال انها لم تكن تتعمق
فٌما ٌخص موضوع الدراسة وهو الجٌش .
وقد قسم البحث الى مقدمة والربعة فصول وخاتمة .
 2001قنا
تدور الدراسة فى فلك علم لؽة النص وٌعنى هذا العلم باالنتقال من بوتقة نحو الجملة الى نحو النص .وتهدؾ الدراسة الى
االنتقال من نحو الجملة الى نحو النص عبر الدرس التطبٌقى الذى ٌكشؾ اللثام عن معالم هذه النظرٌة وقد اختار الباحث
القران الكرٌم مجاال للتطبٌق لكونه نصا ملٌبا بااللفاظ والمفردات التى تجعل منه مجاال خصبا ٌنبثق من خبلله كل ثمٌن
.وسورتا التوبة واالنفال من السور المدنٌة التى تحدثت عن امور العقٌدة ومعامبلته مع المجتمعات االخرى .وقد اتخذ من
م  2011قنا
المنهج النصى منهجا للدراسة باعتباره ٌحمل فى طٌه معاٌٌر تحلٌلٌة .
كان من اسباب اختٌار الموضوع انه التوجد دراسة اثرٌة تتناول هذا الموضوع وهو تراكٌب القبور بمدٌنة القاهرة والتى
تعود الى العصر العثمانى وقدواجهت الباحث عدة صعوبات منها صعوبة العثور على تراجم الصحاب هذه المدافن
والتراكٌب .وكانت الكتابات هى القاسم المشترك فى دراسة التراكٌب .وقد جاءت الدراسة على نحو ٌتحقق فٌه الجانب
االثرى الحضارى مراعٌة فى ذلك الجوانب الفنٌة من ناحٌة الوصؾ والتحلٌل وقد قسمت الدراسة الى ستة فصول .
ٌتناول موضوع الرسالة بنوتؽلب فى اقلٌم الجزٌرة منذ ظهور االسبلم حتىنهاٌة العصر االموى ٌعد البحث فى تارٌح القبابل
العربٌة محورا مهما فى محاور فهم حركة التارٌخ االسبلمى .وتاتى اهمٌة موضوع الدراسة باعتباره ان قبٌلة تؽلب هى
احدى القبابل العربٌة العدنانٌة الهامة التى كان لها شان فى العصر الجاهلى وحتى بعد االسبلم .ولم تكن االحاطة بجوانب
البحث مهمة سهلة .لقد جاءت هذه الدراسة فى ستة فصول مسبوقة بمقدمة ودراسة عن المصادر الهامة وقد زٌلت بخاتمة
سجلت فٌها المبلحظات التى خرجت بها الدراسة
ارتبطت الزراعة بحٌاة العامة ونشاطتهم وكان للزراعة أثر كبٌر على المجتمع ومستوى معٌشة االفراد .ومما ال شك فٌه ان
الفاطمٌن اتوا بسٌاسة زراعٌة محددة الى مصر .وتبدو اهمٌة هذه الدراسة فى انها تهتم بالفبلح والسٌاسة الزراعٌة وما كان
علٌه وضع الفبلح االقتصادى واالجتماعى تحت حكم الفاطمٌن كما توضح السٌاسة المالٌة لبلرض الزراعٌة فى ظل الحكم
الفاطمى .اما عن المنهج المتبع فى هذه الدراسة فهو المنهج الوصفى التحلٌلى المعتمد على الوصؾ الدقٌق والتحلٌل الشامل
لما ورد فى المصادر التارٌخٌة وتنتمى هذه الدراسة الى التارٌخ االقتصادى واالجتماعى .
نص القران الكرٌم صراحة على ضرورة اقامة العدل بٌن الناس النه اساس المبادىء التى قام علٌها الحكم فى االسبلم لذلك
كان النبى صلى هللا علٌه وسلم ٌتولى بنفسه شبون القضاء فٌحكم بٌن المتخاصمٌن ولقد انب عنه الصحابة .ونظرا الهمٌة
القاضى فقد كانت لهم شروط ٌجب ان تتوفر فٌهم فقد كان القاضى ٌختار من بٌن اعبلم الفقهاء واالتقٌاء فبلبد له من كمال
العلم مع الفقه والتقوى .وقد تطور القضاء فى مصر االسبلمٌة تطورا كبٌر حٌث دونت االحكام فى سجبلت .وقد انقسمت
هذه الدراسة الى تمهٌد واربعة فصول
تعد دراسة تارٌخ المدن االسبلمٌة مجاال هاما ٌكشؾ النقاب عن الحضارة االسبلمٌة الزاهرة عبر عصورها المختلفة وتعد
مدٌنة صنعاء من اهم المدن فى الٌمن والجزٌرة العربٌة وهى اولى عواصم االقطار االسبلمٌة الموجودة االن دخوال فى
االسبلم .وقد مرت صنعاء سٌاسٌا بعصور مختلفة ولم تقل عن مثٌبلتها من حواضر االمصار االسبلمٌة الكبرى فى
تخطٌطها العمرانى ونظمها االدارٌة وحٌاتها االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌةمما اكسبها اهمٌة كبرى بجانب كونها حاضرة
للٌمن منذ قبل االسبلم
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م  2007المنصورة احمد هاشم محمد عبدالعال بركات

م  1999سوهاج

عبدالناصر هاشم محمد قاسم الشرٌؾ

الزقزٌق
م  2004فرع بنها طارق ابوالوفا محمد

ان الوسٌلة الوحٌدة لدراسة االنقبلب فى مٌدان المسكوكات االسبلمٌة فى عصر الممالٌك لٌس فقط من واقع دراسة
المسكوكات المملوكٌة وحسب وهو امر ٌؤتى بالدرجة االولى فى دراسة وثابقٌة لمجموعة وثابق ممالٌك البحرٌة التى امكن
منها تحدٌد الخطوط الربٌسٌة لمسار السكة االسبلمٌة المملوكٌة من حٌث االشارة الى الرواتب والمصروفات العٌنٌة والنقدٌة .
وقد قسم البحث الى ثمانٌة فصول وخاتمة ومبلحق عن المسكوكات المدروسة باالضافة الى كتالوجٌن وقد اتبع فى بعض
الفصول نظام تقسٌم الوحدات
م  1980القاهرة
منطقة نخب -الكاب تعتبر من اهم المناطق االثرٌة التى شكلت بجوارها العاصمة نحن اساس الدٌانة المصرٌة بمعبودتها
القدٌمة نخبت .وقد استطاع الباحث ان ٌلم باثار المنطقة موضوع البحث.وكان منهج الدراسة ان تم تقسٌم الموضوع الى
م  2010قنا
مقدمة واربعة فصول ثم اختتمت الرسالة بخاتمة ولحقت بها قابمة للمصادر والمراجع ثم ملحق الشكال التوضٌحٌة.
هدفت الدراسة إلً دراسة األشؽال المعدنٌة المعمارٌة الموجودة بعمابر القرن الثالث عشر الهجري /التاسع عشر المٌبلدي
سواء كانت العمابر دٌنٌة أو مدنٌة أو إجتماعٌة أو منشآت عامة  ،ومعرفة مدي التطور الذي وصل إلٌه فن أشؽال المعادن
بعمابر هذه الفترة ،حٌث استخدم المنهج الوصفً التحلٌلً فً هذه الدراسة ،وأتضح لنا من خبلل هذه الدراسة أن أشؽال
المعادن لعبت دورا هاما وبارزا فً العمابر المختلفة التً شٌدت خبلل هذه الفترة ،حٌث تنوعت وتعددت أشكال األشؽال
المعدٌنة التً وجدناها بعمابر هذه الفترة ،حٌث وجدناها تشتمل علً السقابؾ والمقاعد الصٌفٌة المعدنٌة ،وتؽشٌات للنوافذ
وعقود المداخل ،ودرابزٌنات للسبللم والشرفات والنوافذ ،وأسوار وأبواب معدنٌة ومصفحة ومقاصٌر معدنٌة ،كما استخدمت
أشؽال معدنٌة بهٌبة عناصر إنشابٌة ،مثل  :األعمدة والبوابات والعقود المعدنٌة ،وكان معظم األشؽال المعدنٌة المعمارٌة
تصنع من الحدٌد سواء كان مسبوكا أو مشؽوال ،باإلضافة إلً إستخدام النحاس والبرونز والرصاص والقصدٌر.
وقد أسفرت هذه الدراسة إلً التوصل إلً النتابج اآلتٌة-:
.أمكن دراسة وتحلٌل عدد ( )105مشؽولة معدنٌةمعمارٌة منها ( )32مشؽولة تنشر ألول مرة •
أمكن الوقوؾ علً بعض األخطاء الواردة بالمصادر التً تناولت العمارة خبلل هذه الفترة ،كما أمكن الوقوؾ علً بعض -
.األخطاء الكتابٌة الواردة علً بعض األشؽال المعدنٌة المعمارٌة
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إنتشار إستخدام مادة الحدٌد علً نطاق واسع فً عمل العدٌد من األشؽال المعدنٌة المعمارٌة فترة القرن التاسع عشر -
.استخدام النحاس األصفر بكثرة فً تنفٌذ تؽشٌات نوافذ األسبلة
ظهور أسالٌب صناعٌة جدٌدة لم تكن مؤلوفة قبل هذه الفترة مثل أسلوب اللحام المعدنً والرباط المعدنً باإلضافة إلً تنوع -
.األسالٌب الصناعٌة من صب وقطع وطرق وثنً وتفرٌع وحفر وجز
إنتشار إستخدام أسلوب المشبكات المعدنٌة فً عمل تؽشٌات نوافذ األسبلة والقصور ،إقتصر إستخدام أسلوب المصبعات -
علً تؽشٌات نوافذ المساجد خبلل هذه الفترة تنوع إستخدامات الدرابزٌنات المعدنٌة خبلل تلك الفترة فقد إستخدمت
درابزٌنات السبللم والشرفات والنوافذ ،حٌث أتسمت درابزٌنات السبللم الربٌسٌة بطابع الفخامة والضخامة والروعة من حٌث
.التصمٌم والزخارؾ ،وأما درتبزٌنات السبللم الفرعٌة أتسمت بطابع البساطة وخلوها من الزخارؾ
تنوع الزخارؾ المستخدمةعلً األشؽال المعدنٌة المعمارٌة بٌن زخارؾ نباتٌة وهندسٌة وكتابٌة ،وكابنات حٌة وحٌوانات -
.خرافٌة ومجنحة وزخارؾ معمارٌة ،ورسوم آدمٌة
ظهور العدٌد من التؤثٌرات الفنٌة الوافدة علً األشؽال المعدنٌة المعمارٌة خبلل تلك الفترة من أوربٌة وأندلسٌة وتركٌة إلً -
.جانب التؤثٌرات المحلٌة المتمثلة فً الطراز العربً اإلسبلمً 2010
جاء موضوع الدراسة تؤكٌدا على مكانة ابى االسود اللؽوٌة .وقد حاولت الدراسة ابراز الظواهر اللؽوٌة التى حفل بها الدٌوان
.وقد اعتمدت الدراسة فى هذا البحث على المنهج الوصفى التحلٌلى والذى ٌقوم باستقراء النصوص لرصد ما فٌها من ظواهر
2004
لؽوٌة مختلفة
تهدؾ الدراسة الحالٌة الى اجراء دراسات ترسٌبٌة لرواسب الودٌان الحدٌثة فى سبع اودٌة تم اختٌارها حٌث تعد من اخطر
االدوٌة فى محافظة قنا على الجانب الشرقى من نهر النٌل تتناول الدراسة اٌضا التعرؾ على نوعٌة هذه الرواسب ومدى
االستفادة منها فى عملٌة التنمٌة كما تناولت الدراسة اٌضا الدراسة الجٌومورفولوجٌة الهامة لتقدٌر مناطق السٌول الخطرة
وتمٌٌز مواقع استخدام االراضى والتعرٌؾ باالحواض شدٌدة الخطورة وكذلك الى اقتراح مقاٌٌس وقابٌة للسٌول.
شهدت السنوات األخٌرة تطورا مذهبل فً وسابل االتصال بصفة عامة  ..وفً التلٌفزٌون بصفة خاصة ,بعد دخول عصر
القنوات الفضابٌة .استشعرت مصر هذا التطور والثورة فً عالم االتصاالت  ,فقررت أن تدخل هذه الثورة فكانت أول دولة
عربٌة تطلق قناة فضابٌة عربٌة مصرٌة فً عام 1990م ثم قناة النٌل الدولٌة وقناة المعلومات المربٌة فً عام 1992م .قد
أثر هذا التطور اٌجابٌا على جمٌع البرامج التلٌفزٌونٌة  ,بما فٌها اإلعبلن  .ولما كان التلٌفزٌون هو أحد المإثرات التً تحدد
الثقافة العامة للمجتمع  ..فقد كان لهذا التطور أثره الكبٌر فً صٌاؼة اإلعبلن وانتشاره بسبب اتساع رقعة المشاهدة اإلعبلنٌة
– الزمنٌة والمكانٌة – إلى جانب ما ٌقوم به التلٌفزٌون من وظابؾ إعبلمٌة أخرى ,باعتباره أحد المصادر األساسٌة فً
تزوٌد المواطنٌن بالخبرات والمهارات والقٌم االجتماعٌة  .وكان للتقدم الكبٌر فً أبحاث سلوك المستهلك ودراسات السوق أن
زادت قدرة المعلن على تحسٌن الرسالة اإلعبلنٌة ,وتحدٌد مقومات نجاحها ,كما كان لهذه الدراسات واألبحاث الفضل فً
اختٌار أفضل الوسابل اإلعبلمٌة نتٌجة لجماهٌرٌتها ,فكان اإلعبلن التلٌفزٌونً واحدا من أقوى المإثرات الثقافٌة واالقتصادٌة
واالجتماعٌة فً مجتمعنا حتى أصبح ال ٌحدد ما نشترٌه فقط بل وبشكل نظرتنا للحٌاة.شهدت السنوات األخٌرة تطورا مذهبل
فً وسابل االتصال بصفة عامة  ..وفً التلٌفزٌون بصفة خاصة ,بعد دخول عصر القنوات الفضابٌة .استشعرت مصر هذا
التطور والثورة فً عالم االتصاالت  ,فقررت أن تدخل هذه الثورة فكانت أول دولة عربٌة تطلق قناة فضابٌة عربٌة مصرٌة
فً عام 1990م ثم قناة النٌل الدولٌة وقناة المعلومات المربٌة فً عام 1992م .قد أثر هذا التطور اٌجابٌا على جمٌع البرامج
التلٌفزٌونٌة  ,بما فٌها اإلعبلن  .ولما كان التلٌفزٌون هو أحد المإثرات التً تحدد الثقافة العامة للمجتمع  ..فقد كان لهذا
التطور أثره الكبٌر فً صٌاؼة اإلعبلن وانتشاره بسبب اتساع رقعة المشاهدة اإلعبلنٌة – الزمنٌة والمكانٌة – إلى جانب ما
ٌقوم به التلٌفزٌون من وظابؾ إعبلمٌة أخرى ,باعتباره أحد المصادر األساسٌة فً تزوٌد المواطنٌن بالخبرات والمهارات
والقٌم االجتماعٌة  .وكان للتقدم الكبٌر فً أبحاث سلوك المستهلك ودراسات السوق أن زادت قدرة المعلن على تحسٌن
الرسالة اإلعبلنٌة ,وتحدٌد مقومات نجاحها ,كما كان لهذه الدراسات واألبحاث الفضل فً اختٌار أفضل الوسابل اإلعبلمٌة
نتٌجة لجماهٌرٌتها ,فكان اإلعبلن التلٌفزٌونً واحدا من أقوى المإثرات الثقافٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة فً مجتمعنا حتى
أصبح ال ٌحدد ما نشترٌه فقط بل وبشكل نظرتنا للحٌاة.
Natural radioactivity orginates from extraterrestrial sources as well as from radioactive
Abd El-Baset Abbady,
elements in the earth‘s crust. many materials that are usually found in the earth‘s crust
Shaban Ramadan
contain small but measurable amount of naturally occurring radioactivity
27/6/2 Mohamed, Khaled
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Salah El-Din.
تناولت الدراسة الوحدات الخدمٌة والوقوؾ علٌها تفصٌلٌا ً من حٌث مواضعها المختلفة بالدور وشكلها المعمارى ومدى تؤثٌر
الفقه على ذلك وعبلقة هذه الوحدات ببعضها ووظٌفتها وكٌفٌة تشؽٌلها وتقنٌتها ومسمٌاتها الوثابقٌة المختلفة والتى قل التركٌز
علٌها فى الدراسات السابقة.
هدفت الرسالة الى التعرؾ على واقع تنفٌذ برامج تدرٌب المعلمٌن اثناء الخدمة فى مصر فى ضوء معاٌٌر الجودة واإلعتماد
التى توصلت الٌها الباحثة من خبلل الدراسة النظرٌة ومن ثم بناء تصور مقترح لتطوٌر برامج تدرٌب المعلمٌن فى مصر فى
ضوء تلك المعاٌٌر.
هدفت الرسالة الى الترعؾ على إدارة الجودة الشاملة وكٌفٌة اإلستفادة منها فى تطوٌر إدارة المكتبات الجامعٌة بجامعه
جنوب الوادى وأستخدمت الدراسة المنهج الوصفى لوصؾ الوضع الراهن إلدارة مكتبات كلٌات جامعه جنوب الوادى وذلك
تمهٌداً إلقتراح تطبٌق إدارة الجودة الشاملة.
هدفت الرسالة الى تحدٌد اآلدوار التى قامت بها بعض المنظمات للتنمٌة الدولٌة فى تطوٌر التعلٌم قبل الجامعى وكذلك معرفة
مدى اإلستفادة منها فى إصبلح وتطوٌر التعلٌم قبل الجامعى فى محافظة أسوان تمهٌداً للوصول الى مجموعه من المقترحات
التى تسهم فى تفعٌل اهم اآلدوار التى قامت بها هذه المنظمات لؤلستفادة القصوى منها.
Ahmed Mohammed
Moharram, Rageb
Mohammed Abd-Al21/4/2 Aziz, Abd-Al-Rahman
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This work investigates the applications of facts devices for energy strorage use and to
mitigate the power quality the power quality problems in the aircraft electric system the
aircraft electric power system is modeled and analyzed in steady state and in transient
operatuions.
The main objectives of our study are study the mother - young behaviour in dairy
cattle and how is affected by environmental effects previous experiences and
endocrine.
goal of the work dairy products are considered ideal media for the growth and
multiplication of many microorganisms which impair its utility and usally render the
product unsuitable for human
Although cisplatin(cis-diamminedichloro platinum)is one of the most important
antineoplastic agent used in the treatment of several types of solid tumors with very
efficient but has many side effects including kidney,liver and gonads toxicity.
abd EL-Raheim A.EL27/6/2 SHATER,Mohammed
011.
M.A.Salman.

قنا
Qena,
South
Valley
Univer
sity :
2004 .

2001

جنوب
الوادى:

على حسٌن محمد

حسٌن ,أبو العباس ركابى
رمضان.

أشؽال المعادن المعمارٌة بالقاهرة واألقالٌم فى القرن الثالث عشر
الهجرى /التاسع عشر المٌبلدى :

3940 11075153

محمد ,على حسٌن

دٌوان ابى االسود الدولى

3941 11076551

Abu El-Ella,Khaled
Khaled Abd El-Fattah Ahmed Abu
Abd El-Fattah Ahmed El-Ella ,

جامعة جنوب الوادى .كلٌة اآلداب بقنا .اإلعبلم,

عبد المطلب  ,مصطفى سٌد
عبد البله.

Khalel, Mahmoud
Hashim Mahmoud.

2011

.م  2011قنا:

أسماء سامى الشرقاوى عبدهللا،

.م  2011أسوان:

فاٌزه عوض هللا عبد الحافظ،

2002

.م  2009أسوان:

صفاء حامد بدر حامد،

Environmental impacts of non nuclear
industries in upper-egypt /

3942 11077550

3943 11101016

3944 11103457 Master.

3945 11103462
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تطوٌر برامج تدرٌب المعلمٌن أثناء الخدمة ب ج.م.ع فى ضوء
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صفاء حامد بدر حامد.

دور بعض المنظمات الدولٌة فى تطوٌر التعلٌم قبل الجامعى فى
جمهورٌة مصر العربٌة:
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the recent investigations indicated that the cytotoxic activity of cisplatin is one of the
abd EL-Raheim A.ELmost important mechanisms involved in cisplatin-induced toxicity results from its
27/6/2 SHATER,Mohammed
oxidative stress.
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in this thesis,which consists of five chapter, we continue the study of some various
notions of retract in fuzzy topolgical spaces
Field studies were carred out to investigate the ecological characteristic of
chenopodium murale along a transect stretched from the estarn side to the western
side of sohag.the transset crossed different habital types that include newly reclaimed
agricultural lands,old cultivated lands, canal banks and fallow lands.
زادت االهمٌة االجتماعٌة للصحة والمرض بعد تعرٌؾ منظمة الصحة العالمٌة للصحة بانها حالة السبلمة والكفلٌة البدنٌة
والعقلٌة واالجتماعٌة الكاملة ولٌست الخلو من المرض ومن هنا فان التثقٌؾ الصحى ذات دور كبٌر فى تزوٌد االفراد
بالمعارؾ البلزمة من اجل الوقاٌة ومن هنا جاء موضوع الدراسة فى محاولة لفهم دور المتؽٌرات االجتماعٌة فى اللجوء الى
الخدمة العبلجٌة وٌتمثل الهدؾ الربٌسى للدراسة فى محاولة الوقوؾ على الدور الذى ٌحدثه التثقٌؾ الصحى داخل مجتمع
الدراسة
ترجع اهمٌه البحث الى بٌان جهود االمام الشوكانى فى التفسٌر واستنباط االحكام وإبراز معرفه قواعد العام والخاص
واثرهما فى استنباط الحكم وتفسٌر االٌه واآلشاره الى الدور البارز لتفسٌر االمام الشوكانى فى احداث نقله نوعٌه وٌقظه
اسبلمٌه على المجتمعات االسبلمٌه فى شتى العلوم االسبلمٌه .
تهدؾ الدراسةالى تناول هذٌن الشاعرٌن اللذٌن ارتبط كبل منهما باالخر وقراءة ابداع الشاعرٌن وقد اعتمد منهج الدراسة
على النظرٌة البنٌوٌة باتجاهاتهاوٌاتى هذا البحث فى مقدمة وتمهٌد وأربعة فصول وخاتمة وقابمة بالمراجع والمصادر
وفهرس للموضوعات
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تخصٌص العام وأثره فى التفسٌر واالحكام عند االمام الشوكانى فى
تفسٌر :فتح القدٌر 1255-1173:ه
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شعرٌة المفارقة فى شعر أبى تمام والبحترى

3958 11128176

تكتسى دراسة الصفوة أهمٌة بالؽة ؛ لما تملكه من أدوات مإثرة فى تكوٌن واستقرار المجتمعات وتشكٌل نسق الحكم
واألٌدٌولوجٌة واتخاذ القرار والتوجه العام ؛ وتعمل كحلقة وصل ربٌسٌة بٌن المجتمعات المحلٌة والمجتمع القومى ؛ كما
تسهم بشكل كبٌر فى فهم وتفسٌر السلطة السٌاسٌة داخل الدولة ؛ باإلضافة إلى اعتبلبها وضع استراتٌجً داخل مختلؾ
المإسسات اإلدارٌة والتنظٌمات السٌاسٌة والمجتمعات المحلٌة ,فإذا كانت تلك الصفوة تهٌمن على حشود ؼفٌرة من
المواطنٌن كالصفوة الرٌفٌة فإن دراسة تشكل بنٌة تلك الصفوة وممارساتها وعبلقاتها فى ظل التحوالت المعاصرة فى الرٌؾ
المصري تصبح من األمور ذات األهمٌة البالؽة التى ال مناص منها  ,وهذا موضوع الدراسة الراهنة فعنوان هذا البحث هو
تشكل جماعات الصفوة فى ضوء التحوالت المعاصرة فى الرٌؾ المصرى ؛ دراسة سوسٌولوجٌة مٌدانٌة مقارنة.
وقد اهتم هذا البحث بدراسة تشكل جماعات الصفوة فى ضوء التحوالت المعاصرة فى الرٌؾ المصرى وبنٌة عبلقاتهم
وممارساتهم وتفاعبلتهم المختلفة باعتبارهم نموذج لصفوة المجتمع المحلً.
وتتمحور إشكالٌة البحث نحو التساإالت الجوهرٌة التالٌة  :كٌؾ أثرت التحوالت المعاصرة فى الرٌؾ المصرى على تشكل
بنٌة وتكوٌن جماعات الصفوة الرٌفٌة؟ وكٌؾ تتشكل؟ وما أشكال التفاعبلت والممارسات التى تتخذها فى عبلقاتها المختلفة؟
وكٌؾ تساعد الصفوة الرٌفٌة على تدعٌم العبلقات األولٌة بالمجتمع الرٌفً؟ وهى تساإالت تثٌر بدورها أسبلة عدٌدة منها ما
ٌتعلق بتشكل بنٌة الصفوة الرٌفٌة وبنٌة عبلقاتها وأخري بممارسات الصفوة الرٌفٌة وتفاعبلتها.
الشك فٌه ان الفترة التى عاشها الٌهود فى العصور الوسطى فى كنؾ االمة االسبلمٌة فترة البعث للحٌاة الٌهودٌة بكل ابعادها
.وقد قام الحرٌزى بترجمة اعمال كثٌرة من العربٌة الى العبرٌة واشهه ترجمة لقلمات الحرٌرى البصرى وتعتبر االحتٌال من
ابرز الموضوعات التى ظهرت بشكل واضح فى مقامات الحرٌزى وٌحتوى البحث على بابٌن
مرت العبلقات المصرٌة البرٌطانٌة طوال فترة الدراسة بمراحل متفاوته اتخذت طابع التوتر الى حد االنقطاع ثم العودة
.وادى فقدان برٌطانٌا مكانتهاالى رؼبتها فى االنتقام من نظام مصر فراحت تضع العراقٌل داخل وخارجها
هذه الدراسة تعنى بتطبٌق نحو النص بما هو انجاز لسلنى معاصر لدراسة نصوص عربٌة شعرٌة جاهلٌة مخضرمة تمثلت
فى دٌوان الشماخ بن ضرار الذبٌانى ونحو النص منهج ٌقوم على علوم اللؽة اعتمدت الدراسة على تحلٌل النصوص وجاءت
الدراسة فى مقدمة تبلها تمهٌد فاربعة فصول فخاتمة
تتناول الدراسة الحركة الدستورٌة فى ألمانٌا فى فتره ما بٌن الحربٌن اى فتره ما بعد الحرب العالمٌة اآلولى وقٌام دٌمقراطٌة
تولت الحكم فى ألمانٌا عام  1919وهى جمهورٌة فاٌمار نسبة لمدٌنة فاٌبار لبعدها عن القبلقل واإلضطرابات التى انتشرت
فى العامصمة برلٌن بعد الحرب العالمٌة اآلولى .
Particle physicsis the study of the fundamental constituents of matter and their
interactions However ,which particles are regarded as fundamental has changed with
time as physicists knowledge has improved the aim of particle physics is to find the
EL-Shazly M. Hassan,
basic building blocks of matter and to understand how they are bound together by the 27/9/2 Yasser M. A. Mustafa,
forces of nature .
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Fourteen species of Egyptian snakes representing four different families (Colubridae,
Elapidae, Viperidae and Boidae), belong to suborder: Serpents, order: Squarnata,
class: Reptilia, were morphologically and cytogenetically studied.
The results of the chromosomal analysis were compared with those obtained from the
classical methods in taxonomy using morphological and anatomical characters alone,
the following is a summary of the results.
Class : Reptilia
order : Squamata.
Suborder : Serpentes (Ophidians; Snakes).
1) Family: colubridae
Eight species belong to family colubridae were cytogenetically studied .
A.) Two species of genus Psammophis, Psammophis schokari & P. sibilans were
studied.
The two species of these snakes are living in different habitates . Psammophis
schokari is living in sandy habitats, so it is characterized by sandy color from dorsal
side and yellowish kvhite from ventral side; while P. silibans inhibite vegetated
labitats, the body color is yellow from the ventral side and triated with yellow and
green strands from the dorsal side. Moving very fast with very strong muscle.
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Light meson decays in the standard model /
بنوك المعلومات المحلٌة ودورها فى التنمٌة االجتماعٌة فى الوطن
العربى /
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The chromosomal analysis indicated that, although the two secies have the same
diploid number of chromosomes 42 + ZW in females and 42 + ZZ in males. However
the fundamental number was different in two species, it is 46 in the first and 60 in the
second. Furthermore the karyotypes of the two species were distinctly different. In the
case of Psammophis schokarL karyotype is composed of three groups, two pairs of
autosomal metacentrics , nine pairs of autosomal telocentrics, ten pairs of micro
chromosomes and a single or pair of sex chromosomes I which is ZW in female and
ZZ in male respectively, where Z is metacentric and W is telocentric. On the other
hand, the! karyotype of P. silibans was composed of four groups: one pair
of autosomal submetacentrics, six pairs of subtelocentric chromosomes, one pair of
autosomal telocentrics , ten pairs OB microchromosomes and pair of sex
chromosomes, Z is] subtelocentric and W is telocentric.
(B) Malpolon monspessulana & M. moilensis
They are prefer the north part of Egypt in sandy habitats, East and West desert and
Siwa Oasis. The two species arel recognized by moderate size, the head distinct from
the necLJ Malpolon monspesssulana is similar to M. moilensis but have green body
color and small eyes. While M moilensis appear td be sandy, yellowish brown in body
color with yellow spots,! and orange large eyes .
The chromosomal analysis of the two species indicated that, they both have the same
haploid chromosome number of n = 20 -j ZW in females and n = 20 + ZZ in males,
however the fundamental number was different in the two species (FN = 46 ii the
female and FN = 60 in male ). Furthermore the karyotype of Malpolon
monspessulanas is composed of four different groups^ two pairs of autosomal
metacentrics, two submetacentrics of chromosomes, six pairs of telocentrics, and ten
pairs ofj microchromosomes in addition to a single pair of sex chromosomes (ZW) in
females and (ZZ) in males, where Z if metacentric and W is telocentric .
While they are arranged in four groups in M. moilensis as: Six pairs of metacentric
chromosomes, three pairs of submetacentric chromosomes, one pair of telocentrics
and ten pairs of microchromosomes in addition to one pair of sex chromosomes Z
metacentric and W is submetacentric.
(C) Coluber nummifer & C.flomlentus
Although the two species are living in different habitats where C. nummifer is living in
Cairo, Giza and in Sinai especially in Al Arish, C. florulentus is found in Upper Egypt
in vegetated lands in Qena and Luxor. Coluber nummifer has creamy body color from
the ventral side with dark scales on the third or the fourth ventral scale. On the other
hand C florulentus has dark olive brown color with drake transverse strands and dark •
spots.
The chromosomal analysis show that the two species have |the same haploid number
of chromosomes 17 + ZW in females and 17 + ZZ in males. However the karyotypes
of the two species were different. The karyotype of Coluber nummifer : is omposed of
four groups, five pairs of metacentric chromosomes, one pair of submetacentric
chromosomes, one pair of subtelocentrics and ten pairs of micro chromosomes
together with a pair of sex chromosome where Z element is metacentric and W is
submetacentric. In C. florulentus the chromosomes are arranged in three groups: five
pairs of metacentric chromosomes, two pairs of subtelocentrics and ten pairs of
microchromosomes together with a pair of sex chromosome which have Z element is
pietacentric and W is submetacentric.
|D) Telescopus dhara
It is distributed in Wadi Feiran arid Wady El Notrun and Sinai. Head is oval distinct
from the neck, size is moderate and the body color is reddish brown. Feeds on birds
and bats.
The haploid chromosome number of this species is 18 + ZW in females and 18 + ZZ
in males, arranged in four different groups: five pairs of metacentrics, one pair of
submetacentric, onel pair of telocentric and eleven pairs of micro chromosomes inl
addition to one pair of sex chromosomes Z is submetacentric and! W is telocentric.
(E) Natrix tessllata
Aquatic snake live in water, head is narrow and elongated. The body color varies from
brown, green to olive, with fourj longitudinal dark blotches. It feeds on fishes and
amphibians.
The chromosomal analysis of this species showed that th« haploid chromosome
number is 17 + ZW in females and 17 + ZZ1 in males and (FN ) = 48. The
chromosomes were arranged in two] groups: seven pairs of metacentrics and ten pairs
oi micochromosomes together with metacentric Z chromosome and a submetacentric
W.
2) Family: Elapidae
Naja haje & N.nigricollis
They are prefer vegetated lands, while Naja haje inhibit th desert regions N. nigricollis
usually found in Upper Egvpt swimming in the river Nile especially in the winter, both
species feeding on rodents, frogs and sometimes other snakes, m nagricollis can be
distinguished from N. haje by the presence J black collar around the neck.

3967 11198841 master.
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The chromosomal analysis of the two species indicated that they both have the same
haploid number of n = 18 + ZW h females and n = 18 + ZZ in males . However the
fundamental number was different in the two species (FN = 38 in femal and FN = 44 in
male ). Furthermore the karyotype in the two species were distinctly different, the
karyotype of Naja haje is composed of three different groups, one pair of autosomal
metacentrics, six pairs of telocentric chromosomes and eleven pairs of
microchromosomes and a pair of sex chromosomes (ZW ) in females and (ZZ) in
males, Z is metacentric and W is submetacentric. On the other hand the karyotype of
Naja nigricollis was composed of three groups also, but they are arranged in five pairs
of metacentrics, five pairs of telocenrics and nine pairs of microchromosomes in
addition to one pair of sex chromosome Z is submetscentric and W is subtelocenrtic.
(3) Family Viperidae
(A) Cerastes cerastes & C. viper a
These species inhibit desert and sandy regions, the color is yellow (sandy), the skin is
rough. Head is large and distinct from the neck and triangular in shape, C. cerastes
recognized by a pair of horns in the head.
As the cytogenetic findings: The two species have the same diploid number of
chromosomes 2n = 34 + ZZ in male and 2n = 34 + ZW in female and the fundamental
number was in two species (FN = 46 ). But the karyotypes of the two species were
different. The karyotype of Cerastes cerastes is composed of three different groups:
Sex pairs of autosomal metacentrics, one pair of autosomal telocentric and ten pairs
of microchromosomes and a single or a pair of sex chromosome ZZ and ZW (in males
and females) respectively . On the other hand, the karyotype of C. viper a was
composed of five groups: Three pairs of autosomal metacentrics, two pairs of
submetacentries, one pair of subtelocentric, one pair of telocentrics and ten pairs of
microchromosomes in addition to one pair of sex chromosomes (ZW), where Z is
metacentric and W is submetacentric.
(B) Echis carinatus
This, snake is living in sandy areas and Oasis, feeding on small mammals, lizards and
birds. The body size is moderate, brown in color with dark spots.The head is
triangular. This snake is represented the most dangerous snake.
The chromosomal analysis of Echis carinatus indicated that the diploid chromosome
number is 2n = 34 + ZW in female and (FN) = 48, the chromosomes are arranged in
four groups: Three pairs of metacentric chromosomes, two pairs of submetacentric
chromosomes, two pairs of subtelocentric chromosomes and ten pairs of
microchromosomes. Z sex chromosome is metacentric and W is submtacentric.
(4) Family: Boidae
Eryx jaculus
This species is found in the north of Sinai in Al Arish. members of this species
recognized by heavy body which covered) with small scales . Feeding on Gekkonids.
The chromosomal analysis of this species showed that The diploid chromosome
number is 2n = 36, (FN = 38). The chromosomes are arranged in three groups: four
pairs oi metacentrics, four pairs of telocentric chromosomes and ten paii of
microchromosomes. No sex chromosome heteromorphism evidence.
Table (16): Cytogenetic data of the present study.
! Taxa 2N FN Karyotype
Class :Reptilia
order :Squamata Family :Colubridae Psammophis schkari 2N=44 FN=46 2M., 9T.,
20mic (ZM.,WA)
Psammophis sibilans Malpolon monspessulana 2N-44 2N=42 FN=60
FN=48 !M.,6ST.,lT.,26mic(ZST..WA) 2M., 2SM. 6T., 20mic (ZM..WA)
Malpolon moilensis 2N=42 FN=60 6M., 3SM., 1ST., 20 mic (ZM.,WSM)
Coluber nummifer 2N=36 FN=46 5M.,lSM..lT.,20raic(ZM.,WSM)
Coluber floridentus 2N=36 FN-48 5M. 2ST., 20mic (ZM.,WSM)
Telescopus dhara 2N=38 FN-48 5M.,1SM,.1T.,21 mic (ZSM.,WA)
Matrix tessllata 2N=36 FN=48 7M., 20mic (ZM..WSM)
Family:Elapidae Naja haje 2N=38 FN=38 1M., 6T., 21mic (ZM.,WSM)
Naja nigricollis 2N=38 FN=46 5M., 5T.18mic(ZST.,WA)
Family :Viperidae Cerastes cerastes 2N=36 FN=46 6M.JT.20 mic (ZM.,WA)
Cerastes vipera 2N-36 FN-46 3M.,2SM.,lST.lT.,20mic(ZM.,WSM)
Echis carinatus 2N=36 FN=48 3M., 2SM., 2ST.20 mic (ZM.,WSM)
FamilyrBoidae \Eryxjaculus 2N=36 FN=38 4M., 4T.20 mic.
2N = The diploid chromosome number, FN = The autosomal fundamental number, M =
Abdel-basset
Metacentric, SM = Submetacentric, ST = Subtelocentric, T = Telocentric, mic =
25/9/2 Massoud Ebied,
2010 microchromosomes. Z, W = sex chromosomes.
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The aim of the present study was using the Egyptian fresh water predatory insects
which may act as biological control agents for snails the intermediate hosts for some
parasitic diseases of human and domestic animals.

In general, the biological control is very important method to control the harmful
insects or invertebrate animals as snails of Bilharzias and fascioliasis. So, The
present study is an attempt to demonstrate number of predators deployed in the
ponds and marshes in the governorate of Qena to determine the efficiency of
predators under laboratory conditions or other factors such as the temperatures and
pH values. Therefore, Five aquatic predators were collected from the field and their
efficiency as predators of snails was studied under laboratory conditions. The
predators under investigation included: two species of Hemiptera adults Limnogeton
fieberi Mayr and Sphaerodema urinator Duf. (Belostomatidae), and nymphs of three
species of Odonata, Anax imperator Leach (Aeshnidae), Crocothemis erythraea Brulle
(Libellulidae) and Ischnura pumilio Charp. (Coenagrionidae),which they dtudied
against different types of snails (preys). Bulinus truncates Audouim (Thiaridae) which
it is the main intermediate host of Schistosoma haematobium in Egypt and Middle
East countries, Biomphalaria alexandrina (Planorbidae), acts as an intermediate host
of Shistosoma mansoni in Egypt. Cleopatra bulimoides (Thiaridae), acts as
intermediate host for Gastrodiscus aegypticus and Prohemistomum vivax, Melanoides
tuberculata (Thiaridae), as first intermediate host for Lecithodendrium pyramidum
which has the adult stage in bats.
The data of these experiments were analysis by the program (statistical package for
social science) (SPSS).
The First Experiment
l.Consumption capability of insects (predators)on different types of snails under
laboratory and five constant temperatures (°C):
In the present work, the consumption capability of the five predators were examined
on four snail species (as preys), Bulinus truncates Audouin, Biomphalaria alexandrina
Ehrenberg, Cleopatra bulimoides Olivier and Melanoides tuberculata Muller under five
constant degrees of temperatures (20°C, 25°C, 30°C, 35°C and 40°C) in addition to
room temperature. Regarding to a comparison between the consumed snails, the
maximum consumed number of the preys was represented by Bulinus truncates, to all
types of predators, while the minimum number was observed in case of the snail
Biomphalaria alexandrina to all types of predators. Except, Limnogeton fieberi which
the minimum number was observed in case of the snail Coleopatra bulimoides. These
results were confirmed statistically as highly significance at P>0.1% probability level
of error for predation of the present predators.
Limnogeton fieberi (the only insect) prefer the snail of Biomphalaria alexandrina after
the snail of Bulinus truncates at all experiments.
On the other hand, the current study showed highly consumption of the preys under
both 30°C and 35°C. In contrast, the lowest number of consumed snails was under
40°C, and the consumption rate was gradually higher with the increase of temperature
from 20°C to 35°C., and had the ability on consumption the different types of snails
and tolerate the high temperature. Limnogeton fieberi , the best predator at this
experiment which achieved the best results, and the lowest results with Ischnura
pumilio. These results indicated that the all predators were active in the different
temperatures and had the ability on consumption the different types of snails and
showed the important role can be played by these predators under investigation in
controlling these harmful snails.
The Second Experiment
2.Consumption capability of insects (predators)on different types of snails under
laboratory and four values of pH:
In this experiment, the effect of low and high values of pH on consumption capacity of
aquatic insects (predators) on the snails (preys) were studied. The predators under
investigation examined against four types of snails (preys), under laboratory
conditions and four values of pH (5,7,9 and llpH). The incubator to control was used to
the temperature at (30°C), which it was suitable degree to give the best consumed
snails. So, the experiments was prepared and placed in incubator (30°C) for ten days.
Regarding to a comparison between the consumed snails, the maximum consumed
number of the preys was represented by Bulinus truncates, to all types of predators,
while the minimum number was observed in case of the snail Biomphalaria
alexandrina to all types of predators. Except, Limnogeton fieberi which the minimum
number was observed in case of the snail Coleopatra bulimoides. These results were
confirmed statistically as highly significance at P>0.1% probability level of error for
predation of the present predators.On the other hand, the current study showed highly
consumption of the preys under both 7pH and 9pH. In contrast, the lowest number of
feed snails was under 1 IpH value.Limnogeton fieberi, the best predator at this
experiment which achieved the best results, and the lowest results with Ischnura
pumilio,Thereby, the result indicated that the predator L. fieberi had highly predatory
efficiency of consumption capacity under the different pH values, while the lowest
predatory efficiency of consumption capacity was Ischnura pumilio. In addition, these
results indicated that the maximum predation under 7pH value regardless the
laboratory result. These results indicated that the all predators were active in the
different pH values and had the ability on consumption the different types of snails.
The third Experiment
Prey preference
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The experiment was conducted in the laboratory to study the preference of the five
predators on the four types of snails which exist in its natural habitat/The consumption
capability of the predators in non choice experiment under laboratory conditions was
determined.Thereby, the result indicated that when all predators were provided with
equal numbers of the snails species recorded above, the first preferred for attack was
directed towards Bulinus truncates. However, the tested preys could be arranged
descendingly according to the preference as follow: Bulinus truncates, Biomphalaria
alexandrina, Melanoides tuberculata and Cleopatra bulimoides. The experiment was
repeated again in the laboratory to study the preference of these predators on the
three types of snails, Biomphalaria alexandrina, Melanoides tuberculata, and
Cleopatra bulimoides, after isolated the preference snail Bulinus truncates. however,
the three tested preys could be arranged descendingly by Limnogeton fieberi
according to the preference as follow: Biomphalaria alexandrina, Melanoides
tuberculata and lastly Cleopatra bulimoides. But, the three tested preys could be
arranged descendingly by the other four predators according to the preference as
follow: Melanoides tuberculata Cleopatra bulimoides and lastly Biomphalaria
alexandrina. The Belostomatidae (Limnogeton fieberi and Sphaerodema urinator), and
Odonata (Anax imperator, Crocothemis erythraea and Ischnura pumilio),WQTQ active
as predators of harmful snails (Bulinus truncates, Melanoides tuberculata,
Biomphalaria alexandrina and Cleopatra bulimoides) thus they can be reared in large
numbers and then released in the breeding places of snails to achieve biological
control of these pests. So, the results of such studies would enable us to formulate the
biological control program in a more effective way. Finely, The current study hope that
this study along with the aforementioned studies provide a better understanding of this
Mohamed Zaky
promising biocontrol agent and the best conditions for rearing and releasing of this
27/6/2 Youssef Aly, Ibrahim
2011 important predator of snails to conserve (nature and human health).
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The Egyption Buthus occitanus, scorpion venom contains a strong bradykinin
potentiating factor (BPF) that augments bradykinin effects through enhancing its
release. BPF has been shown to be cytoprotectant in a model for burn wound healing
in Guinea pig, male and female germ cell proliferation and improvement of kidney
functions.
Based on the protective ability‖ of BPF. the present work / hypothesized that it would
be hepatoprotectant. and that after determining its sub-lethal dose. For that purpose,
injection of carbon tetrachloride (CC14) in Guinea pigs (for liver injury) was used. This
protection can be detected thought some physiological studies including
hematological and biochemical studies.
It is worth to mention that, the assessment of the blood has become a routine
procedure in the investigation of hematological disorders in toxicology and biosafety
assessment studies. Furthermore, Oxidative stress derived from CC14 metabolism
has been a major focus in the study of CC14-induced tissue injury, and that sustain
the important of monitoring the oxidative biochemical parameter.
For study the ettect of BPF as a treatment, Three to four weeks-aged Guinea pigs
were grouped into three major groups
as the following:
Group 1: each animal of this group were intraperitonealj injected (i.p.) with 0.9%
isotonic saline solution at a dose (luOl ml/kg body weight) per 5 days along the
experimental perio^j and served as normal group.
Group II: Each animal of which were injected intraperitonialra with CC14 (0.5 ml/kg b.
w. for 4 days( and served as a posith™ control and left out treatment. First half of
group )8 animafeB j sacrificed after 15 days and the rest of animals were sacrifice™
after 30 days, but they are starved one day before scarifying. i
Group III: This group was injected with CC14 (0.5 ml/kg b. fl
for 4 days) and then treated by BPF as the following. ^iJm animal of group was (i.p.)
injected with BPF dissolved in sal. ml solution (lugm/g body weight per 5 days) i.e. it
was giveJjl doses of BPF. First half of group (8 animals) sacrificed afteJ days and the
rest of animals were sacrificed after 30 days (i.e.it was given 6 doses of BPF) from the
beginning of treatment, but they are starved one day before scarifying.
After sacrificing, blood was collected from each animal and divided into two portions;
part was taken in EDTA containing tubes for hematological studies including; blood
counts (RBCs, WBCs, and Platelets), blood Hb, reduced glutathione (GSH) and
Packed cell volume (PCV). The other portion of blood was collected into plain
centrifuge tubes and left for 1 hr. at room temperature for clotting. Serum was
separated by centrifugation for 30 minutes and analyzed for the concentration of liver
enzymes (ALT, AST and ALP), total protein, albumin, globulin and nitric oxide (NO).
After collection of blood, the liver tissue was removed and was perfused with a cold
BPS (Phosphate buffered saline) Hardening the dissected tissue by liquid nitrogen
then crushed and homogenized in 5-10 ml cold buffer per gram tissue. The tissue is
centrifuged at 4000 r.p.m. for 15 minutes and then removed supernatant for assaying
MDA, CAT and SOD.
Consequently, after assaying aforementioned
physiological studies, the CCi4- injected group (i.e.group2) showed that, after 15 days
from injection, the hematological parameter was decreased significantly except WBCs
that was! increased. With time proceeding, (i. e. after 30 days) the hematological
parameter was a highly significant decrease! while WBCs was a highly significant
increase.

In addition, the concentration of liver function enzymes! in serum was increased
significantly after 15 days from injection, but after 30 days the concentration of liver
enzymes was a highly significant increase. Furthermore the concentration of total
serum protein and serum albumin were decreased significantly after 15 days from
injection. But after 30 days these concentration were a highly significant decreased
and from both of them we determined the concentration of globulin from the difference
from total serum protein and serum albumin.
On the other hand, the determining the oxidative stress take place by assaying the
concentration of tissue MDA, CAT. SOD, blood reduced GSH and serum NO. It found
that, the concentration of tissue MDA and serum NO was increased significantly after
15 days from injection, but after 30 days was a highly significant increase. In contrast,
the concentration of tissue CAT, SOD and blood reduced GSH after 15 days from
injection was a significantly decreased which became after 30 days a highly significant.
The same physiological studies in the third group (treated with BPF) recorded that,
after 15 days from injection, the hematological parameter was increased significantly
except WBCs that was decreased, and then after 30 days the hematological
parameter was a highly significant increase. while WBCs was a highly significant
decrease.
According to recorded results, the concentration of liver function enzymes in serum
was decreased significantly after 15 days from treating with BPF, consequently, after
30 days the concentration of liver enzymes was a highly significant decrease.
Furthermore the concentration of total serum protein and serum albumin were
increased significantly after 15 days from treating with BPF. And hence, after 30 days
these concentration were a highly significant increased and from both of them we
determined the concentration of globulin from the difference from total serum protein
and serum albumin.
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On the other hand, the determining the oxidative stress take place by assaying the
concentration of tissue MDA, CATJ SOD, blood reduced GSH and serum NO. It found
that, the concentration of tissue MDA and serum NO was decreased significantly after
15 days from injection, but after 30 days was a highly significant decrease. In contrast,
the concentration of tissue CAT, SOD and blood reduced GSH after 15 days from
injection was a significantly increased which became after 30 days a highly significant.
Finally, from the present study we concluded that, BPF that isolated from Buthus
occitanus venom treatment I normalized the changes which happen by a harmful
effect, such as exposure to CC14. Consequently, BPF treatments may have
therapeutic values in preventing CCl4-induced hepatic disorders beside some blood
Abd El-raheim Ali Elconstituents and the oxidative stress. These findings establish a therapeutic role to
27/6/2 shater, Muhammad
2011 the venom j animals.
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حقوق ذوى االحتٌاجات الخاصة بٌن الفقه االسبلمى والقانون
/ الوضعى

 عبدالبارى حمدان,عبدالعزٌز
. سلٌمان

, عبدالبارى حمدان سلٌمان عبدالعزٌز

ان الشرٌعة االسبلمٌة سبقت المواثٌق الدولٌة واتفاقٌات حقوق االنسان فى العتاٌة بذوى االحتٌاجات الخاصة واقرارالحقوق
لهم من اكثر من اربعة عشرة قرنا وانا الرعاٌة الشرٌعة االسبلمٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة من لدن الرسول صلى هللا علٌه
وسلم ومن بعده الخلفاء ء الرشداٌن رضوان هللا علٌهم وما نصت علٌه الشرٌعة االسبلمٌة من سقوط بعض التكالٌؾ الشرعٌة
عنهم نتٌجة العاقتهم بٌن الرحمة وٌسر الشرٌعة االسبلمٌة الؽراء بؤصحاب االعذار وان مفهوم ذوى االحتٌاجات الخاصة
مفهوم واسع ال ٌشمل المعاقٌن فقط ولكن ٌمتد لٌشمل كل ما ٌحتاج الى عناٌة خاصة مثل المسنٌن واالطفال وخاصة اوالد
الشوارع والمنعزلون ان القوانٌن الوضعٌة اهتمت بسن التشرٌعات التى تكفل لذوى االحتٌاجات الخاصة حقوقهم ولكن تطبٌق
العلمى ٌشوبه قصور شدٌد ان االنفاق على ذوى االحتٌاجات الخاصة واجب شرعى على االب ثم االقارب ثم المجتمع من
باب التكافل االجتماعى ثم الدولة فالدولة كافل ما ال كافل له ان الوقاٌة خٌر من العبلج ولذلك فاءن االهتمام بصحة االفراد
والوقاٌة من االمراض الجتناب اسباب االعاقةوالعمل على تحسٌن الطرق للوقاٌة من الحوادث هو االولى من عبلج االعاقة
نفسها ان عبلج االعاقة باستخدام االجزاء التعوٌضٌة واستخدام عملٌات التجمٌل التى ٌكون الؽرض منها عبلج تشوٌه او
عجز خلقى امر مشروع فى الشرٌعة االسبلمٌة والقانون الوضعى ان التربٌة والتعلٌم للصؽار هما اساس نهضة االمة
وتقدمها فى جمٌع المجاالت ان تعلٌم ذوى االحتٌاجات الخاصة حق وواجب حثت علٌه الشٌعة االسبلمٌة والقانون الوضعى
ان ذوى االحتٌاجات الخاصة ٌحق لهم تملك االموال والتصرؾ فٌها طبقا الحكام الشرٌعة االسبلمٌة وما نصت علٌه قواعد
:  اسٌوط2009 .
. القانون مادام ٌتوفر فٌهم شرط العقل
The present study focused on studying some of the ectoparasitic monogenean
parasites infecting gills of fresh water fishes belonging to 10 species (9 families) from
the River Nile at Qena Governorate, Egypt. 743 fish specimens belonging to Schilbe
mystus , Lates (lates) niloticus, Chrysichthys rueppelli , Tetraodon lineatus ,
Chrysichthys auratus , Malapterurus electricus , Oreochromis niloticus , Mormyrus
kannume , Bagrus bajad , and Labeo niloticus were collected from the River Nile at
Qena Governorate, Egypt. Examination of the investigated fish species in this study
revealed infestation by parasitic monogeneans at a rate of 81.43 % .The highest
percent of infection was recorded in Schilbe mystus with a percent of 100 % (130/130)
while the lowest percentage was recorded in Lates (lates) niloticus 42.86 % (30/70).
For the studied monogenean parasites, the highest percent of infection was recorded
in summer for all of the examined fish with a percent of 86.89% (431/496) and the
lowest percentage was recorded during winter being 70.44% (174/247). During
summer, the highest percentages of infection with monogenean parasites among fish
were recorded in S. mystus 100% (90/90), C. rueppelli 100°: (70/70) and in T. lineatus
100% (40/40), while the lowest percentage was recorded in L.(lates) niloticus 50%
(25/50). The percentages of infection for the other fish species during summer were
recorded as 95% (57/60) for C. auratus, 94.55% (52/55) for M. electricus, 80% (32/40)
for O. niloticus, 76.19% (16/21) for M. kannume, 72.5% (29/40) for B. bajad, and
66.66% (20/30) for L. niloticus.
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The highest percentage of infection with these parasites during winter was recorded in
S. mystus with a percent of 100% (40/40) and the lowest percentage of infection was
recorded in L. (lates) niloticus with a percent of 25% (5/20). the percentages of
infection in the other examined fish species were recorded as 90% (18/20) for T.
lineatus , 90% (18/20) for C. rueppelli , 86% (43/50) for C. auratus, 68% (17/25) for M.
electricus , 50% (10/20) for I. niloticus, 47.83% (11/23) for O. niloticus , 44.44% (4/9)
for M. kannume , and 40% (8/20) for B. bajad .
A positive correlation was found between the number of monogenean parasites
infecting gills and skin of the infected fish hosts and the fish weights. It was also found
during the present study that the number of monogenean parasites counted from
Fathy Abd-alaty
infected fishes increases as the weight of the fish increased.
The histopathological changes of the infected gills revealed a clear damage
Abdel-ghaffar, Hoda
accompanied by gill hyperplasia due to the heavy infestation with monogenetic
31/10/ Saady Mohamedain,
2011 trematodes.
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he study area is located east to qena governorate and occupies the western part of
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2010 . wadi el_serai in the central estern desert.
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This thesis presents ecological studies on predators such as hippodamia convergens
guer (coleoptera) and chrysopa carnea steph (neuroptera ) and preys such as aphid
species (hemiptera) the present study was carried out in Qena governorate
(610km,south of cairo) with sweep net for rwo successive years (march 2007 to
february 2009).Two Predators and three preys species belonging to three families
were studied.these families are Coceenillidae,Chrysopidae and Aphididae .The first
predator species was Hippodamia convergens Guer.of family Coccinelidae was
illustrated and the second predator species was Chrysopa carnea Steph.belonging to
family Chrysopidae.However family Aphididae comprised three preys species which
were Aphis Faba Scopoli Aphis gossypii Glover and Myzus persicae Sulzer.The
totalcatches of predators and preys were 39588 individuals.THE Obtained results
Mohamed Zaky Yousif
indicated that most abuundant preys species was Aphis gossypii Glover of which
27/11/ Aly, Ibrahim Essa
2011 25195 individuals was collected.
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The objective of this study was to investigate the effects of NaCI stress on growth,
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2011 productivity and some related physiiological activities of four broad bean cultivars.
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 مصر تقع منطقة الدراسة,  الصحراء الؽربٌة,الخواص الجٌولوجٌة والهندسٌة لتربة ؼرب الموهوب المنتفخة بواحة الداخلة
35 و25 ؼرب الموهوب فى الجزء الشمالى الؽربى من واحة الداخلة فهى تتمد بٌن دابرتى عرض
: ان تتابع الصخرى فى هذه المنطقة ٌتراوح ما بٌٌن الكمبانٌٌن االوسط وقد تمت الدراسة للعدٌد من المتكوانت وهى
1-مكون طفلة القصٌر
2-مكون ضوى
3-مكون الداخلة
2005 . 4-مكون طفلى الموهوب
2005
The growth of the networks and internet has enabled basically anybody to send and
receive information from virtually anywhere in the world.However, With this increase in 26/12/ Saad Zaghloul Rida,
2011 communication comes an increased need for security.
2011. Amal Said Khalifa.
In this study, antimicobial activities of four extracts of Nigella stiva (black cumin),
Ali Abd Elrahman,
Portulaca oleracea (Purslane), Allium cepa (Onion) and Allium Porrum (leek), were
26/12/ Waiel F. Sayed,
2011 tested against Gram positive.
2011. Salah G. A. Badr.
M.Dongol, A. F. ELThe Present Thesis is devoted to investigate the structueal optical and electrical
hady, A. EL2012 transport properties of Nitpp thin films deposited by thermal evaporation technique.
##### Denglawey.
وٌرجع سبب اختٌار الموضوع خدمة كتاب هللا عز وجل. االصل فى كلمة المفارٌد المكسر لمفردوهو اسم مفعوال للفعل افرد
فالموضوع وثٌق الصلة بالقران الكرٌم فمااجدر االنسان ٌستظل بالقران امبل ان ٌقدم خدمةوٌكون خادما فى هذا الصرح
2011
العظٌم وقد جاءت الدراسة فى مقدمة وتمهٌد وثبلثة فصول وخاتمة
وقد. لقد جاء القران الكرٌم والسنة المطهرة باللؽة العربٌة فكانت القواعد االصولٌة اللؽوٌة مفتاحا لفهم النصوص وتفسٌرها
جاء هدؾ الدراسة تتبع صور التناص الموجودة فى كتاب المنهاج شرح صحٌح مسلم بن حجاج المعروؾ بشرح النووى
 وجاءت الدراسة فى مقدمة.  وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفى فى رصد صور التناص.وبٌان كل صورة من الصور
2011
وتمهٌد وثمانٌة فصول وخاتمه
الشعر كبلم موزون بافاعٌل محصورةفى عدد معٌن من الحروؾ والحركات والسكنات وقد اثر المإلؾ ان تكون الدراسة
حول االنحرافات النحوٌة والصرفٌة لدى الشعراء وطبقها على شعر شاعر عاش ونظم اؼلب شعره فى بٌبة ؼربٌة مع
عربٌته وتمسكه بوطنٌته وهو رشٌد سلٌم الخورى وحاول رصد جانب من التطور اللؽوى فى فترة زمنٌة محددةوجاءت
2011
.الدراسة فى مقدمة وتمهٌد واربعة فصول وخاتمة
Seven species of egyptian fresh water fishes representing two different
families(Schilbidae and Mochokidae), belong to order : Siluriformes,class :
2012 Actinopterygii, were moeculogenetically studied using RAPD DNA.
in last 30 years extensive changes have occurred throughout the pharmaceutical
industry because of major technological advances in almost all areas of drug
discovery because of the different sensitivity of different classes of microorganisms
against the antimicrobial substance such as gram positive bacteria is different from
garm negative bacteria in its resistance to the antibacterial substance due to the
2012 structural difference in their cell walles.

Abdel-Basset
Massoud Ebied, Ali
Hussein Abu AlMaatty.

Abd EL-Fattah
A.Harb, Awatef M
23/4/2 .Elmaghraby, Ibrahim
012.
A.Mousa.

The aim of this dissertation, which consists of four chapters, is provide an analyt-ical
S. Z. Rida, R. A.
solutions for some problems of different types of non-Newtonian fluids and study their 23/4/2 Mohamed, A. A. M.
2012 behavior. In the following abrief discussion of the chapters is given.
012.
Arafa.
هدؾ البحث إلى التعرؾ على طبٌعة وظٌفة المراجعة الداخلٌة ومضمون ومتطلبات أنظمة الجودة وتحدٌد محاور التطور
المطلوبة لوظٌفة المراجعة الداخلٌة فى ظل أنظمة الجودة ،ومعرفة طبٌعة الوضع الراهن لتلك الوظٌفة وتقٌٌمه .تناول البحث
الحدٌث عن وظٌفة المراجعة الداخلٌة فى ظل أنظمة الجودة ،ومحاور تطوٌرها ،وتمت الدراسة المٌدانٌة .توصل البحث إلى
أن وظٌفة المراجعة الداخلٌة تعد أداة هامة لتقٌٌم وتحسٌن أداء المنشؤة .وجدت اختبلفات معنوٌة فى تصورات المهتمٌن
بالمراجعة الداخلٌة والتوجد اختبلفات دالة إحصابٌا ً بٌن فبات المهتمٌن بالمراجعة الداخلٌة بخصوص تصوراتهم بشؤن كل
من :أداء وظٌفة المراجعة الداخلٌة فى المنشآت المصرٌة ،أهمٌة توسٌع نطاقها تلك الوظٌفة ،وأهمٌة تحسٌن جودتها ،وأهمٌة
2005
تطوٌر كفاءتها المهنٌة.

Ali, Mahmoud Said
Mubarak.

دراسة نظم معلومات األنتاج وإدارة النشاط األنتاجى.
ٌهدؾ موضوع البحث المسبولٌة الدولٌة عن االخبلل بالمعاهدات الى دراسه النتابج القانونٌة المترتبة على االخبلل بؤحكام
المعاهدات الدولٌة فى كل من اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات وقواعد المسبولٌة الدولٌة وبصوره اكثر تحدٌدا سوؾ ٌهتم
الباحث بتوضٌح العبلقة بٌن اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات وقواعد المسبولٌة الدولٌة وذلك من حٌث نطاقهما وؼرضهما
واوجه السبب واالختبلؾ بٌنهما ومن له االولوٌه فى التطبٌق عند وجود االخبلل كما استعرض الباحث جمٌع االراء المإٌد
2006
والمعارضه وتحلٌلها وبٌان ارجح هذه االراء واهمٌتها.
ٌتمثل الهدؾ االساسى للدراسة فى محاولة صٌاؼة نموذج لقٌاس جودة االرباح المحاسبٌة وتحدٌد اثرها على قرارات
االستثمار فى سوق االوراق المالٌة ٌاخذ فى االعتبار كل من طبٌعه البٌبة المصرٌة وتعدد محاور جودة االرباح المحاسبٌة
ولتحقٌق ذلك تناولت الدراسة الجوانب التالٌة -1 :طبٌعه جودة االرباح االحاسبٌة  -2العوامل المإثرة فى جودة االرباح
المحاسسبٌة  -3نماذج قٌاس جودة االرباح المحاسبٌة فى الفكر المحاسبى واثرها على قرارات االستثمار فى سوق االوراق
المالٌة  -4صٌاؼة نموذج لقٌاس جودة االرباح المحاسبٌة وتحدٌد اثرها على قرارات االستثمار فى سوق االوراق المالٌة ٌاخذ
فى االعتبار كل من طبٌعة البٌبة المصرٌة وتعدد محاور جودة االرباح المحاسبٌة وقد توصلت الدراسة الى عدة نتابج ٌتمثل
اهمها فى إمكانٌة صٌاؼة نموذج لقٌاس جودة االرباح المحاسبٌه وتحدٌد اثرها على قرارات االستثمار فى سوق االوراق
المالٌة ٌاخذ فى االعتبار كل من طبٌعة البٌبة المصرٌة وتعدد محاور جودة االرباح المحاسبٌة ،وٌوجد تؤثٌر معنوى لدرجة
جودة االرباح المحاسبٌة على كل من العبلقة بٌن الربح المحاسبى وأسعار األسهم  ،ومخاطر االستثمار فى سوق األوراق
2011
المالٌة المصرٌة.
 2002القاهرة  :ضٌاء الدٌن حفنى سٌد عبلء الدٌن ,
استعرض الباحث عملٌة تخطٌط الموارد البشرٌة فى المنظمة االمنٌة وما تسفر عنه من تقدٌر االحتٌاجات من الموارد
وزارة
البشرٌة كما ونوعا والتى ستكون مطلوبة لمقابلة التوسع فى اوجه نشاط المنظمة االمنٌة فى المستقبل او لمتابعة عملٌات
 2007 .الداخلٌة  :محمد كمال شعبان ،
االحبلل نتٌجة دوران العمل .
2011

سوهاج  :حسام الدٌن موسى أبو ضٌؾ محمد,

 1985 .الجزابر  :مصباح محمد على ,

Mohamed G.Sheded,
2012 Sohair Thabet Hamed.

ان الجرابم التهرٌب الجمركى من اخطر الجرابم القتصادٌة والتى تمثل تحدٌا امام سٌاسة واجراءات االصبلح االقتصادى
منافسة متكافبة للمنتج الوطنى زٌادة كبٌة فى الطلب على الدوالر اهدار عابد الضرابب والرسوم الجمركٌة المستحقة على
البضابع التى ٌتم تهرٌبها اؼراق الببلد البضابع التى ٌتم االستٌرادة التهرب الضرٌبى تكمن خطورة جرابم التهرٌب الجمركى
ؼالبا فى صعوبة اكتشافها اذتتمٌز تلك الجرابم بزاولها وعدم ثباتها عقب ارتكابها اٌضا هى ؼٌر مستهجة حٌث ان الشعور
العام الٌجد فى هذه الجرابم خدشا للشرؾ او الكرمة خاصة مع عدم وضوح كٌفٌة ارتكاب اوعقوبة الردعى لهذه الطابفة من
الجرابم بصفة عامة ان مكافحة جرابم التهرٌب الجمركى ال تختلؾ كثٌرا عن مكافحة اى نشاط اجرامى اخر اال انه نظر
لحساسٌة هذه الجرابم واهمٌتها من حٌث مساسها بالدخل القومى والموارد السٌادٌة للدولة فان المكافحة لن تإتى الشار
 2006 .القاهرة  :احمد كامل وفا ,
المرجوة منها ولن تصل الى حد الرشد المامول
The Present Study investigates the floristic composition the ecological features and
the major factors affecting the distribution and grouping the plant species that present
on six sedimentary islands(Kream,Elekaatt,Dandara,jebbail,Shaworiaand AL
2012 kih)located throughout the Nile stream at Qena Governorate.Egypt.
2009

عٌن
شملت الدراسة النظم السٌاسٌة التى تاخ< بالنظام الرباسى او ببعض مظاهرة فى كل من الوالٌات المتحدة والبرزٌل وفنزوٌبل
 1981 .شمس  :حمٌد حنون خالد ,
ومصر ود تباٌنت مكان ربٌس الدولمن نظام الى اخر .
 1983 .الجزابر  :جامعة قسنطٌنة ,
ٌتضح من الدراسة مدى التباٌن بٌن النظرٌة والتطبٌق فى ارساء نظام االدارة المحلٌة الجزابرى
 2002الكوٌت  :نجبلء احمد الؽٌض .
مدى جواز التحكٌم فى المناعات الناشبة عن العقود االدارٌة من الموضعات المتشابكة بٌن القانون الخاص والقاو العام.
تحدٌث القٌادة االدارٌة هو ؼاٌتنا من البحث باالعتماد على الموابمة التشرٌعٌة وعلى التدرٌب والتنمٌة االدارٌة ثم على القٌادة
 2000القاهرة  :طارق عبدالمجٌد العاٌق ,
بفكر االدارة الخاصة باالسالٌب العلمٌة الحدٌثة لتقدٌم الخدمة لطالبٌها بمستوى جودة ٌلٌق .
ونستخلص من هذه الدراسة ان اللجنة الخامسٌة هى نتاج التطور التارٌخى للقضاء العمالى جاءت تكرٌسا لمبدا الخصص
 2006 .القاهرة  :على حسن ابراهٌم عمارة ,
الوارد فى قانون السلطة القضابٌة والذ من شانه تعمٌق فهم الدعوى وسرعة انجاز الفصل فٌها .
ما ان تصدر المحكمة حكما فى نزاع كان مطروحا اامها تكون الخصومة بٌن اطرافه قد حسمت بمجرد صدور ه<ا الحكم
 2002 .طنطا  :جمال عبدالعزٌز حسن ابوزٌد ,
فتستقر المراكز القانونٌة وتتقر الحقوق او تنشا .
تبٌن لنا من خبلل الدراسة االتٌة النتابج االتٌة
بالنسبة لمدى االعتبارت السٌاسة على مجلس االمن ٌعد مجلس االمن الدولى احد االجهزة الربٌسٌة لسٌاسة لمنظمة االمم 1:
المتحدة والمسند له وبشكل ربٌسى مهمة حفظ السلم االمن الدولٌٌن وهو ٌمارس مهامه نٌابة عن المجتمع الدولى وفقا لمٌثاق
وقواعد القانون الدولى عموم من المٌثاق وعلى الرؼم من <لك فقد اتضح لنا من خبلل ه
 2009 .القاهرة ؛ عبدهللا محمد عبٌد ,
اشتملت دراستنا على قسمٌن باب تمهٌدى تناولنا فٌه ماهٌة االنتخابٌة وطبٌعته القانونٌة و<لك من خبلل تعرٌفه واهمٌته
 2009 .اسٌوط  :مدحت مهلل تمساح محمد .
وبٌان خصابصه فى النظام المصرى وابراز الطبٌعة القانونٌة له من خبلل تكٌٌفة وتحلٌل النظرٌات التى قٌلت .
عقود االرادة ٌعد الوسٌلة الثانٌة التى تلجا الٌها االدارة نظر لعدم صبلحٌة االسلوب االول فى كثٌر من االحوال فى تحقٌق
 2009 .القاهرة  :مها حمد العصٌمى ,
اهداؾ النشاط االدارى .
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جماعات الضؽط هى جماعات منظمة هدفها مصالحها فالمصلحة هى هدؾ وجود جماعات الضػ وال شك ان كل انسان فى
المجتمع ٌسعى لمصلحته اال ان الطرٌق تختلؾ فهناك المصلحة بطرٌقة مشروعة.
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اساس المسبولٌة هو االخبلل بمبدا هام ٌستفاد من اعبلن حقوق االنسان  1789وهو مبدا المساوة اما التكالٌؾ العامة ولما
السعودٌة
كان هذا المبدا لم تنبت اصولة فى الدستور الفرنسى فقد تشكك البعض فى قٌمته القانونٌة وانتهى الراى الؽالب والذى اخد
: 1952 .
مجلس الدولة .
toulou
en cas de dissoulution de lassemblee du peuple c est le president de financieres
se :
2005 consultaive qui se charge de toutes les competences administratives.

ramadan el shelkh

elshelkh. ramana.

paris :

said el sayed kandil .

kandil. said elsayed

paris :

ragb tagen .

cette these apour objet d etudier les mecacanismes de protection des victimes des
2000 dommages des activites environnemes ll sagit de proteger les personnes les bins et a.
le deuxime axe evoque la notion de lequilibre financier du contrat pour fonder l
indemnite accordee au co-contractation en application de la theorie de limpervision ce
> 2004 sujet
تناولت الدراسة الحماٌة القانونً للملكٌة الفكرٌة واالدبٌة فى كبل التشٌعٌن المصرى واالردنى دراسة مقارنة حٌث قسمت
دراستى الى بابٌن وفصل تمهٌدى وضحت فٌها التطور التشرٌعى لحق المإلؾ فى كل من انجلتر وفرنسا وامرٌكا ثم بعد
<لك الدول العربٌة ثم التنظٌم التشرٌعى لحق الإلؾ على المستوى المحلى فى كبل من جمهورٌة مصر العربٌة وتناولت فٌه
2009 .
النطاق الشخصى للحماٌة القانونٌة لحق المإلفمن حٌث تحدٌد االشخاص ال<ٌن ٌتمتعون .
موضوع البحث هو دراسة الوسابل ؼٌر القضابٌة للفصل فى المنازعات التى قد تنشؤ عن عقود البنٌة االساسٌة التى ٌمولها
القطاع الخاص وسوؾ ٌعرض الباحث لهذه الوسابل لبٌان طبٌعة وخصابص كل منها واالشاره الى كل ما ٌمٌز بٌنهما فضبل
عن التمٌٌز بٌن هذه الوسابل والوسابل القضابٌة وما قد تتمٌز به هذة الوسابل من فوابد تفوق احكام القضاء وما قد ٌجره
استخدام هذه الوسابل من مضار وتهدؾ عقود البنٌة االساسٌة الى تحقٌق أكثر من هدؾ واهمها تطوٌر وتوسٌع وتحسٌن أداء
المرافق العامة وانشاء مرافق جدٌدة بتموٌل من القطاع الخاص بما ٌخفؾ العبء عن الموارد الحكومٌة المحددة وتهدؾ
عقود البنٌة االساسٌة الى تحقٌق أكثر من هدؾ واهمها تطوٌر وتوسٌع وتحسٌن أداء المرافق العامة وانشاء مرافق جدٌدة
2010
بتموٌل من القطاع الخاص بما ٌخفؾ العبء عن الموارد الحكومٌة المحددة .
عرضنا فً هذا البحث النظام القانونً للخصخصة وتناولنا مفهوم الخصخصة ومدى دستورٌتها فً الفصل األول وبان لنا
من خبلل هذا الفصل اختبلؾ مفهوم الخصخصة من دولة ألخرى حسب البٌبة االقتصادٌة السابدة فً هذه الدولة وظروفها
االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة لذلك ٌجب على أي دولة عند تطبٌقها لسٌاسة الخصخصة أن تحدد المفهوم الذي ستتبعه
حتى تكون الخطوات التنفٌذٌة التً ستقوم بها على هدى هذا المفهوم ولٌس مفهوما أو هدفا آخر  .كما اتضح لنا من خبلل هذا
الفصل أهمٌة الوقوؾ على النظام القانونً ألي دولة من الدول فً شؤن تقبل فكرة الخصخصة لكً ٌتحقق من خبلله التعرؾ
على مدى تقبل هذا النظام لفكرة الخصخصة من عدمه وهذا قادنا إلى بحث دستورٌة الخصخصة فً النظام الفرنسً ومدى
دستورٌة الخصخصة فً النظام المصري وتبٌن لنا من خبلل بحث دستورٌة الخصخصة فً النظام الفرنسً أن الدستور
الفرنسً  -وخاصة المادة ( )34منه  -ال تتعارض معها سٌاسة الخصخصة ما دامت مقررة بنص تشرٌعً ٌنظمها وهو
ماحدث بالفعل بصدور قوانٌن الخصخصة وبالتالً ٌكون برنامج الخصخصة الفرنسً فً ظل هذه القوانٌن متفقا مع الدستور
2006
وخاصة المادة (  )34منه .
2007 .
العبلقة بٌن اجهزة الشرطة والجماهٌر عبلقة حتمٌة ومستمرة فرسالة الشرطة تهدؾ امن المواطن والمواطنٌن من ثم
فالمواطن ه<فها واحد وسابل فى <ات الوقت وتفرض ه<ه العبلقة الحتمٌة ان نتناول تحلٌل الدراسة ان احترام الجماهٌر
2004 .
الجهزة الشرطة والجماهٌر .
ٌدور موضوع الدراسة حول مبدا عدم التدخل فى الشبون الداخلٌة للدول ذلك المبدا الذى ٌمثل احد الركابز االساسٌة
والمحورٌة التى ٌقوم علٌها القانون الدولى والعبلقات الدولٌةوالذى ٌستطٌع التنظٌم الدولى من خبلله المحافظة على قواعد
القانون الدولى والشرعٌة الدولٌة ونظرا للتطورات الهابلة التى تشهدها الساحة الدولٌة فى االونة االخٌرةٌ.عد مبدأ عدم التدخل
احد العبلمات المضٌبة التىٌزدان بها القانون الدولى حٌث انة ٌمثل حلقة الوصل بٌن ؼٌاهب الماضى وتطلعات المستقبل
لٌربط بذلك بٌن قواعد القانون الدولى التقلٌدى وقواعد القانون الدولى المعاصر .حٌث انه ٌعد اهم مظاهر السٌادة التى تقوم
2010
علٌها الدول .وال جدال ان احترام مبدا عدم التدخل هو اول الطرٌق الصحٌح لتحقٌق اهداؾ ومبادئ االمم المتحدة.
ٌستهدؾ البحث محاولة جمع أداة االثبات فى القانون الدولى العام من خبلل اراء الفقهاء وأحكام المحاكم وأحكام التحكٌم مع
مقارنة الوضع بما ألت الٌة احكام القانون المدنى وقد تناول الباحث دور االطراؾ الدولٌة المتنازعه فى تحمل عبء االثبات
وتناول فٌه االلتزام باالثبات الدولى وشرح فٌة عبء االثبات ومجال تطبٌق االلتزام الدولى وكذلك تؤثٌر القرابن على االلتزام
باالثبات كما تناول مدى االلتزام بالمساهمة فى االثبات كما تناول اٌضا سلطه القاضى الدولى فى مجال االثبات وفٌه تناول
2010
سطه القاضى الدولى فى البحث عن ادلة االثباتكما شرح الباحث قبول االدلة وتقدٌرها
1988
تستهدؾ السٌاسة الجنابٌة الحدٌثة الى تطوٌر تبادل المعلومات للتعرؾ على خصابص وانماط جرابم التقنٌات المعاصرة
وجمع المعلومات للتعرؾ على خصابص وانماط الجرابم التقنٌات المعاصرة وجمع البٌانات الوافٌة عن االسالٌب المبتكرة
التى ٌستخدمها مرتكبو جرابم التقنٌات الحدٌثة ومما الرٌب فٌه ان جرابم التقنٌات الحدٌثة تشكل تحدٌد لصانعى السٌاسة
التشرٌعٌة ال<ٌن ٌقع على عاتقهم مهمة الخروج .
تناولت ه<ه الدراسة من تسلٌم المجرمٌن فى القانونٌن الجنابى الوطنى والدولى وتمثل الهدؾ منها محاولة تحقٌق امرٌن اولها
الوصول الى القواعد الصحٌة للنظم االمثل فى تسلٌم المجرمٌن وثانٌها هو العمل على تحقٌق العدالة بضمان عدم افبلس متهم
او مجرم من المحاكمة او العقاب وفى الوقت <اته توفٌر الضمانات االزمة للشخص المطلوب وتسلمٌه وتحقٌق العدالة
بضمان ونظم التسلٌم المجرمٌن مبنٌا على ما هٌة التسلٌم .
المحاكمة العادلة هى المحاكمة التى تستوجب مقاضاة المتهم بشان االتهام الموجه الٌه محكمة مستقلة محاٌدة منشاة بحكم
القانون قبل اتهامه طبقا الجراءات علنٌة ٌتاح علٌه خبللها الدفاع عن نفسه مع احاطته بالتهمة المنسوبة الٌه ادلة وادلة االتهام
المتوفرة ضده ٌنبؽى ان تراعى فٌها مبادىء العبلنٌة والشفوٌة وتدوٌن االجراءات
fetv refus d appliquer la convention ensuit nous avons abord les formes denaturation
en les divisan en deux categories la denaturaion qui affecete les termes du contrat
فى -ضوء النتابج المتقدمة لؽاٌة تطوٌر نظام تادٌب الشرطة االتحادٌة فى دولة االمارة بما ٌكفل الضمانات الواجبة للمسبولٌة
التادٌبٌة وال ٌهدر فاعلٌة االجهزة الشرطٌة تحقٌقا للصالح العام ٌوصى الباحث بالتوصٌات والمقترحات االتٌه
1ـ ضرورة التوسع فى تقنٌن االخطاء التادٌبٌة و<للك من خبلل البحة مخالفات قواعد السلوك
2ـ ضرورة تبلفى اوجه القصور فى تقنٌن العقوبات التادٌبٌة
ان مفهو ادارة الجودة الشاملة هو احد اهم المفاهٌم االدارٌة الحدٌثة التى تسعى الى تحسٌن وتطوٌر اداء المنظمة وتهتم
الجودة الشاملة بالمنطقة واالفراد وكل على حد سوء بقدٌم افضل خدمة لتحقٌق اكبر قدر من الرضا لدى العمبلء
نظرا الهمٌة عقد االمتٌاز التجارى والدور المتنامى ال<ى ٌقوم به التفعٌل حركة التجارة العالمٌة و<ٌوع التعامل به اؼلب
الدولة المتقدمة والنامٌة فقد سعٌنا الى تحلٌل بعض الجوانب القانونٌة له<ا العقد وخاصة اهمٌة العقبات واالموار القانونٌة
التى تثٌرها االلتزامات الملقاه على عاتق طرفٌه وقد اقتدٌنا فى سبٌل التوصل الى تحلٌل متعمق باعداد مقارنة بٌن التشرٌع
المصرى وكل من التشرٌعٌن االوربى والفرنسى .
لقد كانت ومازالت االموال العامة محل االهتمام خاص من جانب كثٌر من الدول راٌنا <لك فى نصوص القوانٌن
والتشرٌعات واللوابح بل وفى نصوص الدساتٌر الخاصة بها وبد <لك واضحا من خبلل موضوع الدراسة حماٌة المال العام
ودور الشرطة فٌه دراسة مقارنة فراٌنا كٌؾ مٌز القانون المدنى فى البداٌة االموال العامة

مدنى ,السٌد محمد .

السٌد محمد مدنى .

مسبولٌة الدولة عن اعمالها المشروعة :

4008 11367395

 repersentation et democratie :دكتوراه
lassurance resposailte conntre les risques de
pollution /

4009 11383299

4010 11383320

l equilibre financler des contrats administra tifs
 /دكتوراه
tagen. ragab

4011 11383343

دكتوراه

4012 11383381

بنى خلؾ ,هاشم احمد سالم

الحماٌة القانونٌة للملكٌة االدبٌة والفنٌة فى التشرٌعٌن المصرى
واالردنى :

سٌؾ ،عبٌد شحاذة عبٌد.

تسوٌة المنازعات فى عقود البنٌة االساسٌة التى ٌمولها القطاع
الخاص /

4013 11383547

القاهرة  :خلفان خمٌس خلفان الشامسى ,

سباق ,الحسن محمد محمد.
الشامسى ,خلفان خمٌس خلفان

أثر الخصخصة على حقوق العمال /
الرقابة االدارٌة وتطوٌر االداء فى اجهزة الشرطة :

4014 11383554
4015 11383573

القاهرة  :شادن ابراهٌم محمد نصٌر ,

نصٌر ,شادن ابراهٌم محمد .

بعاد الصورة الذهنٌة لجهاز الشرطة لدى الراى العام:

القاهرة  :هاشم احمد سالم بنى خلؾ .

المنوفٌة  :سامح عبدالقوى السٌد عبدالقوى,

لبنان-
بٌروت

دار النهضة العربٌة

 2006 .القاهرة  :راشد بن سالم بن راشد البادى ,

 2006 .القاهرة  :محمد احمد مهران ,

عبدالقوى ,سامح عبدالقوى
السٌد.

مبدأ عدم التدخل فى ضوء التطورات الحدٌثة فى المجتمع الدولى /

4017 11383626

عبدالحلٌم ،خالد سعد محمد.

قواعد االثبات أمام المحاكم الدولٌة :

4018 11383629

على ,ماهر عبدالقادر محمد

التطور المعاصر لنظرٌة المنطق

4019 11383631

البادى ,راشد بن سالم بن راشد
اثر التقنٌات المعاصرة على االمن :
.

مهران ,محمد احمد .

تسلٌم المجرمٌن فى القانونٌن الجنابى الوطنى والدولى :

4020 11383877

دكتوراه

4021 11384438

دكتوراه

4022 11384444

ضمانات المتهم فى مرحلة المحاكمة فى التشرٌعات الخلٌجٌة /
البوعٌنٌن ,على فضل .
la logique del operation dinterrtation du contrat aly, mohamed
 /دكتوراه
younes mohamed.

4023 11384705

البكر ,ناصر محمد ابراهٌم .

ضمانات المسبولٌة التؤدٌبٌة فى الشرطة :

دكتوراه

4024 11385021

2005

الصرٌدى ,سعٌد مطر سعٌد.

ادارة الجودة فى الشرطة باستخدام التقنٌات الحدٌثة /

دكتوراه

4025 11385092

2005

قرنىٌ ,اسر سامى.

دور عقود االمتٌاز التجارى فى نقل المعرفة الفنٌة :

دكتوراه

4026 11385124

قطب ,محمد على احمد .

حماٌة المال العام ودور الشرطة فٌه:

دكتوراه

4027 11385140

2006

القاهرة  :على فضل البوعٌنٌن ,

دكتوراه

4016 11383615

2005

 2006 .القاهرة  :ناصر محمد ابراهٌم البكر .

 2005 .القاهرة  :محمد على احمد قطب ,

Soaad Abd-Al-Moeam
El-Zayat, Sanaa
Ahmed Magraby,
Fatma Fakhry Abd-El2012 Motaal.

The mycological analysis of 60 samples of Ammi visnaga seeds, Cymbopogon
schoenanthus L. Sprengel leaves and stems and Zingiber officiale Roscoe rhizomes
revealed the isolation of sixty-six species in addition to two varieties belonging to 27
genera with no marked correlation between fungal species and the type of medical
herbs.
ان دراسة القانون الدولى االنسانى اعظم الدراسات اهمٌة لبلنسان نظر لتعلقه بموضوعات قرٌبة الصلة بالوجود فى االرض
واهم نتابج ه<ه الدراسة االتىت
1ـ ان تنفً< احكام القانون الدولى االنسانى وممارسة الحرٌات تنفً<ه لٌست احتكاره على القوات المسلحة فقط
2 .ـ ان احكام ه<ا القانون لٌس حدٌثه النشاة فهى موجودة من االزل
ان دراسة المجنى علٌه فى الظاهرة االجرامٌة تحوى على المعلومات المهمة التى لها اثرها الواضح فى المجال السٌاسة
التشرٌعٌة سواء فٌما ٌتعلق بدور المجنى علٌه فى وقع الجرٌمة واثرها فى المسبولٌة الجانى اوفٌما ٌتعلق بكٌفٌة توفٌر الحماٌة
الجنابٌة .
موضوع البحث هو المسبولٌة عن االستعمال ؼٌر المشروع لبطاقات الوفاء ل<لك جاءت الرسالة لكافة صور االستعمال
ؼٌر المشروع للبطاقة سواء حامل او الؽٌر و<لك فى باٌن االول خاص بدراسة المسبولٌة الجنابٌة عن االستعمال ؼٌر
المشروع ٌبد انه قبل الدراسة المسبولٌة الجنابٌة ؼٌر المشروع للبطاقة .
ان مصٌر الدعوة الجنابٌة فى مطاؾ االجرابى ان تطرح امام المحاكم المختصة فٌها وفقا لقواعد االقناع المبنى علٌه االدلة
التى امكن الحصول علٌه من خبلل كافة المراحل السابقة على الحكم فى الدعوى وهى مراحل جمع االستبلت التى ٌتوالها
رجال الضبط القضابى ومرحلة التحقٌق .
ما هٌة الشرعٌة االعبلمٌة حتى ٌتسنى ما هٌة تحدٌد ماهٌة السٌاسة الشرعٌة االعبلمٌة تعٌٌن عبلقة االسبلم بعملتى االتصال
الجماهٌرى والتخطٌط حٌث توصل كان االسبلم واعٌا من< اللحظات االولى لفجرة .
تعتبر الخصصة وتحرٌر االقتصاد قد اكتسب طابعا عالمٌا حٌث شرعت معظم الدول العالم فى برامج تستهدؾ التخلص من
القطاع العام ورفع ٌد الدولة عن االنشطة االقتصادٌة المختلفة .
استعرض الباحث خبلل التقسٌمات السابقة للرسالة الحماٌة القانونٌة واالمنٌة التى تحظى بها البٌبة البحرٌة للتعرؾ على
مواطن الخلل الموجودة فٌها من اجل وضع الحلول المناسبة لعبلجها وقد خرج بمجموعة من النتابج والتوصٌات سنبٌنها
الحدٌث فى الخاتمة وبدات الرسالة بتعرٌؾ البٌبة البحرٌة واهمٌتها واالخطار التى تعرض لها وقد اشتمل <لك .
منذ بدء الخلٌقة كانت المرأة فى كثٌر من االحٌان ضحٌة من ضحاٌا قهر وتعسؾ المجتمع ورجاله ٌنظر إلٌها دابما على انها
تابع للرجل لهذا جاءت الدراسة محاولة لكشؾ النقاب عن الدور الذى لعبته المرأة مختلؾ اوجه الحٌاة البٌزنطٌة وهو الدور
الذى اختلؾ مع فكر المجتمع وعقٌدته تجاه المرأة العادٌة ,وكشفت النقاب اٌضا عن كٌفٌة تمكن المرأة من الدخول فى معترك
الحٌاة العامة وسط مجتمع معارض لفكرة مشاركة المرأة وجاءت الدراسة فى اربعة فصول ٌسبقها تمهٌد وانهٌت الدراسة
بخاتمة .لهذا جاءت الدراسة بعنوان ‖نسوة العرش البٌزنطً فً عصر أسرة
م ‖ فً محاولة لكشؾ النقاب عن الدور الذي لعبته المرأة فً  -كومنٌنوس ٔٔٔ٨٘ ٔٓ٨
مختلؾ أوجه حٌاة اإلمبراطورٌة البٌزنطٌة ،وهو الدور الذي اختلؾ مع فكر المجتمع
وعقٌدته تجاه المرأة العادٌة ،وتحاول هذه الدراسة الكشؾ أي ضا عن كٌفٌة تم ُ كن المرأة
من الدخول فً معترك الحٌاة العامة وسط مجتمع معارض لفكرة مشارك ة المرأ ة،
وكٌؾ استطاعت المرأة أن ُتمارس سلطة ما فً اإلمبراطورٌة وأن تفرض سلطة
ونفو ً ذا معًٌنا على الرجل ،وما هو موقؾ المجتمع البٌزنطً من هذه السلطة وذاك
النفوذ  ،وتم اختٌار عصر أسرة كومنٌنوس كنموذج تطبٌقً لنسوة العرش فً بٌزنطة.
وقد شهدت األونة األخٌرة دراسات كثٌرة ومتنوعة من قبل الباحثٌن األجانب
والعرب عن المرأة البٌزنطٌة ،تناولت مختلؾ أنشطة المرأة عبر عصور
اإلمبراطورٌة المختلفة،
تإدى العبلقات العامة دورا حٌوٌا فى حٌاتنا حٌث ٌتم استخدامها بشكل دابم وتإثر العبلقات العامة فى عالم االعمال فى جمٌع
انواع المنظومات ووكاالت العبلقات العامة هى منظمات ٌعمل بها عدٌد من ممارسى مهنة العبلقات العامة كشبكة متكاملة
من مختلؾ التخصصات والمهارات االبداعٌة والمهنٌة من اجل الوفاء باحتٌاجات عمبلء الوكالة سواء كانوا افراد او
منظمات او هٌبات ,وتوجد وكاالت للعبلقات العامة فى  11دولة عربٌة وقد قسمت الدراسة الى ثبلث فصول اساسٌة
باالضافة الى مقدمة وخاتمة ومقترحات الدراسة .
استطاع تنظٌم الضباط االحرار بقٌادة جمال عبدالناصر الثورة على نظام الملك فاروق فى مصر ان رتب مجلس قٌادة الثورة
أولوٌاته بحٌث جاء إنزال العلم البرٌطانى من قاعدة القناة كهدؾ ربٌسى للثورة ال ٌتقدمه هدؾ اخر كما كان اٌجاد حل
للمسؤلة السودانٌة ٌمثل مطلبا استراتٌجٌا ملحا فهى العقبة الكإود التى تحطمت علٌها معظم المفاوضات المصرٌة البرٌطانٌة
السابقة  ,وبالفعل فبمجرد االنتهاء من توقٌع اتفاقٌة السودان بدأوجود حل لمشكلة الجبلء البرٌطانى عن مصر وجاءت
الدراسة فى اربعة فصول ومقدمة وتمهٌد ثم خاتمة .استطاع تنظٌم الضباط األحرار بقٌادة ‖جمال عبد الناصر ‖ الثورة على
نظام
الملك فاروق فً مصر ٌوم ٖٕ ٌولٌو سنة ٕ٘ ، ٔ٩ثم ما لبث فً ٌ ٕٙولٌو من نفس
العام أن أجبره على الرحٌل من مصر ،بعد تنازله عن العرش البنه الصؽٌر أحمد
فإاد ،لتصبح السلطة كاملة فً ٌد مجلس قٌادة الثورة ( ٔ) ،والذي كان علٌه تحمل
مسبولٌة إدارة الببلد ،إضافة إلى مواجهة تحدٌات عدٌدة ،وتحقٌق األهداؾ التً أعلن
عنها ،كالقضاء على االستعمار وأعوانه واإلقطاع وسٌطرة رأس المال ،وإقامة حٌاة
دٌمقراطٌة سلٌمة وعدالة اجتاعٌة بٌن طبقات المجتمع ،وبالطبع بناء جٌش وطنً
قوي قادر على حماٌة الببلد ،كما كان علٌه حل مجموعة من القضاٌا الخارجٌة مثل
تحدٌد موقفه من الصراع بٌن المعسكرٌن الشرقً والؽربً ،وكذلك قضٌة فلسطٌن.
وقد رتب مجلس قٌادة الثورة أولوٌاته ،بحٌث ج اء إنزال العلم البرٌطانً من
قاعدة القناة كهدؾ ربٌس للثورة ،ال ٌتقدمه هدؾ آخر ،كما كان إٌجاد حل للمسؤلة
السودانٌة ٌمثل مطلبا استراتٌجٌا ملح ا( ٕ) ،حٌث أدركت القٌادة أنه لٌس من السهل
البدء فً مفاوضات الجبلء مع البرٌطانٌٌن دون حل لمشكلة السودان ،فهً العقبة
الكإود التً تحطمت علٌها معظم المفاوضات المصرٌة البرٌطانٌة السابقة ،مما ٌفسر
أسباب البدء بهذه القضٌة أوالً( ٖ (.
أما قضٌة فلسطٌن فلم تكن حرب فلسطٌن أو نتابجها سببا ربٌسً ا لقٌام الثورة
المصرٌة ،وإنما كانت عامبلً مساعدا ودافعا لضرورة التؽٌٌر ( ،وبالتالى لم تكن تل ك
القضٌة تحتل مكا ًنا ربٌسً ا فً أولوٌات النظام الجدٌد فً مصر ،لدرجة أن ‖جمال
عبد الناصر ‖ ،رؼم علمه بعمل الحكومة اإل سرابٌلٌة على زٌادة قواتها المسلحة بشكل
مضطرد ،إال إنه رفض إعطاء مسؤلة االهتمام بالجٌش األولوٌة فً اال نفاق
الحكومً ،وفضل أن تكون األولوٌة لم شارٌع التنمٌة ( ٘) ،وربما ٌرجع عدم احتبلل
قضٌة فلسطٌن ،أو مسؤلة الصراع العربً اإل سرابٌلً مكانا ً ربٌسً ا فً أولوٌات
الثورة ،إلى أن هزٌمة  ٔ٩ٗ٨لم ٌنتج عنها فقدان مصر ألي جزء من أراضٌها،
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نتابج الدراسة -:
قد خلصت الدراسة إلً النتابج التالٌة-:
أن األسرة الحادٌة والعشرٌن لٌست كما ٌعتقد البعض أنها أسرة إنهٌار وإضمحبلل فقد سعً كل من الملوك وكبار الكهنة 1-
إلً وضع سٌاسً مرضً لكبل الطرفٌن ٌإدي بمصر إلً اإلستقرار دون التورط فً أي حروب من أجل الحكم والذي
وصفه ‖كتشن‖ بقوله –عش ودع اآلخرٌن ٌعٌشوا .-وأن دل ذلك علً شا أنما ٌدل علً أن ملوك األسرة الحادٌة والعشرٌن
.وكباركهنتها كانوا ذوي حنكة سٌاسٌة ٌقدرون الموقؾ حق تقدٌره؛ إذا تصدوا للفتن والثورات والقبلقل
.حاول ملوك األسرة األسرة الحادٌة والعشرٌن وكبار كهنتها التشبه بكبار ملوك مصر وإحٌاء ذكراهم فً ألقابهم وأثارهم 2-
تركت األسرة الحادٌة والعشرٌن مٌراثا حضارٌا وفنٌا فً شمال الدلتا وجنوبها .سواء كان ذلك فً داخل المعابد أو 3-
.المتاحؾ العالمٌة ،شاهدا باحتفاظها للموروثاث الحضارٌة الثقافٌة السابقة لها
لم ٌكن ترتٌب ‖مانٌثون السمنودي‖ لملوك األسرة الحادٌة والعشرٌن صحٌحا بشكل كامل؛ إن أن بعض القرابن والشواهد 4-
أعطت إنطباعا بعكس ذلك خاصة المدونات التً كانت علً أكفان خبٌبة الدٌر البحري سواء كانت من مقابر الملوك أو كبار
.الكهنة ،كما أن ذكر كبار الكهنة مع الملوك علً الكفن الواحد زاد األمر تعقٌدا
إعتاد المإرخون واألثرٌون علً حدا سواء إعتبار ملوك تانٌس هم الملوك الشرعٌٌن فً الببلد ،وأن كبار كهنة طٌبة لم 5-
ٌكونوا سوي طامحٌن فقط للحكم كما سبقهم فً ذلك من كان قبلهم .ؼٌر أن المدقق فً أوضاع مصر خبلل تلك الفترة خاصة
فٌما بعد ‖حرٌحور‖ ٌجد أن مصر من النوبة حتً الحٌبة (بمحافظة المنٌا) كانت تحت إمارة كبار الكهنة الملوك بل وإستمرت
.سٌطرتهم علً هذا القطاع حتً نهاٌة األسرة .فبل ٌجوز مطلقا إستبعادهم من حكم الببلد
لم ٌرتبط ملوك األسرة الحادٌة والعشرٌن بروابط أسرٌة قوٌة ولم ٌثبت  -حتً اآلن -بالدلٌل القاطع أنهم عابلة واحدة 6-
توراث العرش ،أما كبار الكهنة فقد كانت عبلقتهم محددة أكثر من ذلك إذ دون السواد األعظم منهم بؤنه ابن الكاهن السابق
له ،كما أن فترات الحكم الخاصة بالملوك وكبار الكهنة ؼٌر واضحة .ومن الخطؤ الكبٌر أن نطبق ما نادي به البعض من
تحدٌد فترات الحكم علً أسس فلكٌة من خبلل بعض المناسبات الدٌنٌة ،أو التوارٌخ اإلفتراضٌة؛ إذ أنه وببساطة ال ٌمكن
.تطبٌق مقاٌس فترات اإلستقرار علً فترات اإلضطراب
ؼلب علً هذه األسرة السٌاسة الدفاعٌة عن حدودها نتٌجة للظروؾ الداخلٌة من إنقسام وزٌادة الوجود اللٌبً ،وظهور 7-
نجم الدولة العبرانٌة التً إتخذت معها سٌاسة مرنة ،وبعض الممالك فً سورٌا والتً لم ٌعد لمصر سوي السٌادة اإلسمٌة
.التقلٌدٌة علٌها ،كما لم تسجل تلك الفترة أي ثورات إستقبللٌة بالنوبة
رؼم إنقسام السلطة بٌن الشمال والجنوب إال أن عبادة آمون كانت أحد السمات التً إرتبط بها البٌتٌن ،وحرص كل منهما 8-
علً التبرك به وتعظٌمه بعد فترة الرعامسة التً كانت تعلوا من شؤن اإلله ‖ست‖ فكان لذلك وقعا حسنا فً نفوس
.المصرٌٌن ،ولم ٌشعروا بهذا اإلنقسام رؼم أنه كان واقعا ملموسا
أقام ملوك تانٌس العدٌد من المعابد فً الدلتا التً تعرضت لعوامل التعرٌة وقد أثر ذلك بشكل كبٌر علٌها .أما كبار كهنة 9-
آمون بطٌبة فلم تسمح القبلقل واإلضطرابات التً سادت عهودهم بإقامة مثل تلك اإلنشاءات .فكتفً كبل الطرفٌن بتسجٌل
.أعمالهم علً آثار كبار ملوك مصر 2012
تتناول هذه الدراسة الرهابن السٌاسٌون فى االندلس منذ الفتح االسبلمى حتى نهاٌة عصر الطوابؾ كظاهرة تارٌخٌة ذات
مبلمح سٌاسٌة واجتماعٌة ونفسٌة جدٌرة بالدراسة التزم الباحث من خبلل الدلراسة بالمنهج االستقرابى التحلٌلى الذى ساعد
الباحث فى وصؾ الوقابع التى حدثت فى الماضى وتحلٌلها وتفسٌرها بؽٌة الوصول الى نتابج تساعد على فهم الحاضر
والتنبإ بؤحداث المستقبل وقد ذلك الباحث على رصد التطورات التارٌخٌة التى مر بها الموضوع عبر المراحل التارٌخٌة
المختلفةوالبحث ٌحتوى على مقدمةوتمهٌد وخمسة فصول ربٌسٌة ثم خاتمة تستعرض أهم ما توصل الٌه الباحث من نتابج
2012.م قنا:
خبلل فترة الدراسة .
تعرؾ االبواب الوهمٌة بمداخل الروح وهى وحدات معمارٌة وعقابدٌة استمر كٌانها ثابت فى المقابر وبعض معابد الطقوس
المصرٌة فى اؼلب العصور وظهر الباب الوهمى كعنصر واضح المعالم من االسرة الرابعة واستمر منذ الدولة القدٌمة الى
الدولة الوسطى ,وقد حددت وظٌفتٌن للباب الوهمى االولى الباب الوهمى المكان الربٌسى فى المقبرة والذى تقدم فٌه القرابٌن
الى المٌت وتقام عنده الدعوات والصلوات من الكهنةوالوظٌفة الثانٌة ان الباب الوهمى هو المكان الوحٌد الذى تسطتٌع الروح
الدخول من الى المقبرة لبلنتفاع بالصلوات والقرابٌن ورإٌة الزابرٌن للمقبرة وقد جاءت الدراسة فى مقدمة وثبلثة فصول
وخاتمةولكن البد من توضٌح شى ىام،فالباب الوىمى محل الد ا رسة نقصد بو الباب الوىمى بشكمو
التقمٌدى الذى ٌتكون من االعضادات والعتب السفمى والعموى والخٌر ا زنة ودخمة الباب واالسطوانة
مفرقٌن فى ذلك بٌن الباب الوىمى و بٌن الموحة ذات الباب الوىمى كما اطمق عمٌٌا حٌث
انتشرت فى الدولة الحدٌثة فى مقابر االؾ ا رد لوحات تخص صاحب المقبرة اال انٌا اتخذت فى
شكمٌا الفنى خاصة الشكل الخارجى شكل الباب الوىمى وخاصة الطنؾ الذى ٌعموىا.
وقد جاءت الد ا رسة فى مقدمة و ثلبثة فصول وخاتمة .
الفصل االول  :المصادر
و درس فى ىذا الفصل األبواب الوىمٌة فى الدولة الحدٌثة والتى تركزت النماذج منٌا فى االسرة
وفى العصر المتؤخر تركزفى االسرتٌن ، 25،26وشمل الفصل التعرٌؾ بصاحب كل باب 18
وىمى ولقبو وموقع المقبرة بجبانة طٌبة وموقع الباب الوىمى بالمقبرة ومقاسات الباب ومادة صنعو
والنشر العممى لمباب ونصوصو ،ثم عرض لنصوص الباب بداٌة بالنص الٌٌروؼمٌفى والترجمة
الصوتٌة والترجمة والتعمٌق إن وجد ،وشممت الد ا رسة بعض األبواب الؽٌر منشورة عممٌا حٌث قام
الطالب بالوصؾ ونقل النصوص والترجمة والتعمٌق عمٌٌا.
الفصل الثانى :المناظر المصورة عمى االبواب الوىمٌة
ودرس فً ىذا المناظر المصورة عمى الباب نفسو ونقصد بٌا مناظر لوحة القربان والعتب السفمى
ثم المناظر المحٌطة بالباب سواء المناظر الجانبٌة او المناظر العموٌة والسفمٌة شارحٌن فى ذلك
لممنظر والنصوص المصاحبة لو ،وقد شممت اٌضا بعض المناظر الؽٌر منشورة
2012م
اكتسبت المكتبات مكانة بارزة فى حٌاة المجتمع وافراده نظرا للدور الذى تإدٌه فى بث الوعى لدى افراد المجتمع لهذا كان
البد من تحقٌق الرضاء الوظٌفى لهم وتحاول الدراسة الوقوؾ على االثار االٌجابٌة الناتجة عن رضاء الفرد عن عمله مثل
ارتفاع الروح المعنوٌة لهم ونخفاض نسبة الؽٌاب ونخفاض معدالت ترك العمل وتهدؾ الدراسة بوجه عام الى التعرؾ على
حالة الرضاء الوظٌفى للعاملٌن بالمكتبات فى مركز ومدٌنة قنا جاءت الدراسة فى فصل تمهٌدى ومقدمة وثم تلٌها اربعة
فصول واخٌرا قابمة المصادر والمراجع العربٌة واالجنبٌة ٌلٌها مبلحق الدراسة.ونظرا أن تقدم أي مهنة مرهون باقتناع
العناصر البشرٌة بعملها ورضاها عنه فقد
قامت المإسسات بمختلؾ أنواعها بابتكار أسالٌب عدة لتشجٌع وتحفٌز موظفٌها ،
ذلك الن األمن الوظٌفً والتوافق مع بٌبة العمل والتوازن بٌن متطلبات الوظٌفة
ومتطلبات المعٌشة هً العوا مل المهمة التً تحقق الرضاء الوظٌفً للعاملٌن فً كل
قطاعات التوظٌؾ وإذا انتقلنا من العام إلى الخاص نجد أن هناك العدٌد من الدراسات
والبحوث التً أجرٌت فى مجال المكتبات أما على المجموعات أو على العملٌات
الفنٌة أو على الخدمات المقدمة للمستفٌدٌن  ،أما موضوع الرضا ء الوظٌفً فكان وال
ٌزال موضوعا منسٌا أو مهمبل  .بالرؼم من أن المكتبٌن علٌهم دور كبٌر وواضح
2012م

مدحتمحمد عبدالحارث ابراهٌم،

محمود ,صفاء عبدالرإوؾ
محمد.

األسرة الحادٌة والعشرٌن فى مصر القدٌمة :

4039 11424274

إبراهٌم ,مدحت محمد
عبدالحارث.

الرهابن السٌاسٌون فى االندلس منذالفتح االسبلمى حتى نهاٌة عصر
الطوابؾ (479-92هـ1086-712/م)

4040 11424478

قنا

عمرو ابوالصفا خلٌفة على

على  ,عمرو أبو الصفا خلٌفة

الباب الوهمى فى مقابر االفراد فى عصر الدولة الحدٌثة والعصر
التؤخر فى جبانة طٌبة

4041 11424494

قنا

منال ؼرٌب ٌسن محمود

محمود ,منال ؼرٌب ٌسن

الرضاء الوظٌفى لدى العاملٌن فى المكتبات بمركز ومدٌنة قنا

4042 11424548

فى دفع عجلة التطور أى هم بمثابة العمود الفقري للمكتبة  ،لذلك ٌعد الر ضاء عن
ٌعد النقل احد االنشطة االقتصادٌة التى تقوم بدور الوسٌط بٌن مناطق االنتاج ومناطق االستهبلك اى انه نشاط اقتصادى
مكمل لعملٌة االنتاج وبه تزٌد قٌمة المنتج ومحافظة اسوان هى احدى محافظات جنوب الصعٌد واخر المحافظات المصرٌة
2012م
من ناحٌة الجنوب وتنقسم الدراسة الى ستة فصول وتبدأ بالمقدمة وتنتهى بخاتمة .
اختلفت الفرق الكبلمٌة فى مسابل العقٌدة وقد كان للعقل دور مهم فى كبل من التفسٌرٌن المعنٌٌن بالدراسة فالرازى ال ٌخفى
تقدٌسه لبلستدالل العقلى حتى انه قدمه على االستدالل النقلى وافد له كتابا اسماه تؤسٌس التقدٌس اما تفسٌر المنار فٌتجاذبه
طرفن هما االمام محمد عبده والشٌخ رشٌد رضا وقد استخدم المنهج التحلٌلى واشتملت الدراسة على مقدمة وثبلثة فصول
2012م
وخاتمة.
تعد القوة اإلجتماعٌة واحدة من الموضوعات الهامة فى علم اإلجتماع بشكل عام فعبلقات القوة تتخلل بشكل واضح كل
مجتمع من المجتمعات لهذا جاءت الدراسة لتكشؾ عن عناصر بناء القوة فى المجتمع المحلى وعن أثر التحوالت اإلجتماعٌة
التى طرأت على تلك العناصر فى ظل المتؽٌرات العالمٌة والمحلٌة التى مر بها المجتمع المصرى فى الفترة األخٌرة ,وجاءت
الدراسة فى ثبلثة فصول ثم مراجع الدراسة والمبلحق وٌنهى الباحث الدراسة بملخص باللؽة العربٌة وآخر باللؽة األجنبٌة.
ولهذا فقد جاءت هذه الدراسة لتكشؾ عن عناصر بناء القوة فً المجتمع المحلً وعن أثر التحوالت اإلجتماعٌة التً طرأت
علً تلك العناصر فً ظل المتؽٌرات العالمٌة والمحلٌة التً مر بها المجتمع المصري فً الفترة األخٌرة مستندة فً ذلك علً
اإلتجاه التنظٌري الذي درس القوة كالنظرٌة الصفوٌة والتعددٌة والطبقٌة،مستخدما فً ذلك عدة مناهج كالمنهج
األنثروبولوجً ،ومنهج المسح اإلجتماعً ،ومدخل الشهرة ،للوصول بشكل عام من هذه الدراسة إلً بحث مشكبلت القرٌة
المصرٌة وسبل تنمٌتها وأسالٌب تقدمها فً محاولة لتطوٌر المجتمع الرٌفً ككل وتقدمه وجاءت هذه الدراسة فً مضمونها
لتحتوي علً ثبلثة فصول،
الفصل األول  :وهو ٌتناول اإلجراءات المنهجٌة للدراسة وإطار التنظٌر والدراسات السابقة وٌشتمل علً ثبلثة مباحث:
المبحث األول  :الجوانب المنهجٌة للدراسة وٌعرض فٌه الباحث إلشكالٌة الدراسة وتساإالتها وأهمٌة الدراسة وأهدافها -
المبحث الثانً ٌ :وضح التوجه النظري للدراسة من خبلل دراسة وتحلٌل آراء نظرٌة الصفوة والنظرٌة التعددٌة وكذلك -
.النظرٌة الطبقٌة
2012م

قنا

منال ؼرٌب ٌسن محمود

محمود ,منال ؼرٌب ٌسن

الرضاء الوظٌفى لدى العاملٌن فى المكتبات بمركز ومدٌنة قنا

4042 11424548

قنا

حمدان سعد نجار عثملن

عثمان ,حمدان سعد نجار

النقل البرى والتنمٌة االقتصادٌة فى محافظة أسوان باستخدام نظم
المعلومات الجؽرافٌة

4043 11424687

قنا

أمانى محسوب العطٌقى عبدالرحٌم محمود

محمود,أمانى محسوب
العطٌفى عبدالرحٌم

منهج تفسٌرى مفاتٌح الؽٌب والمنار فى عرض مسابل االٌمان باهلل

4044 11424771

المبحث الثالث  :األدبٌات السابقة وٌعرض من خبلله الباحث للدراسات السابقة العربٌة وبعض الدراسات األجنبٌة وثٌقة -
.الصلة بموضوع الدراسة مع عرض لتداخل وترابط هذه الدراسات والدراسة الحالٌة وأوجه الشبه واإلختبلؾ بٌنهم
أما الفصل الثانً  :فهو ٌتكون من ثبلثة مباحث أٌضا:
المبحث األول ٌتحدث عن  :القوة اإلجتماعٌة فً المنظور السوسٌولوجً من حٌث إشكالٌة تعرٌفها فً التراث -
السوسٌولوجً وكذلك عرض لبعض المفاهٌم المرتبطة بها كالسلطة والنفوذ والسٌطرة والهٌبة ،وكذلك مفهوم بناء القوة
.وكٌان تواجده داخل المجتمع 2012 .

محمد ,حسن محمود ٌوسؾ.

أن التعلٌم هو المشروع القومى لمصر فهو سبٌلنا الوحٌد لكى نواكب التطور العالمى وخلق جٌل قادر على اإلبتكار واإلبداع
العلمى فى جمٌع المجاالت العلمٌة والفنٌة والثقافٌة وتربٌة اإلنسان وإعادة تشكٌله مهمة لٌست سهلة ،ومن هنا كانت المهمة
األساسٌة هى أن نرفع من روحه ونحترم عالمه الداخلى ونعطٌه قوة معنوٌة ونجعل كل قدرات المجتمع الفكرٌة وكل
إمكانٌاته الثقافٌة تعمل من أجل تشكٌل إنسان نشط إجتماعٌا وؼنى روحٌا ومستقٌم وحى الضمٌر وهنا ٌبرز الدور العظٌم
والرسالة المهمة التى تضطلع بها تلك الجمعٌات األهلٌة ,وقد جاءت الدراسة فى ثبلثة فصول تسبقها توطبة وتنتهى الدراسة
بؤهم المراجع ثم ملخص للرسالة .وهنا ٌكون إنشاء الجمعٌات األهلٌة أمرا ضرورٌا من أجل المساهمة فى اإلرتقاء بمستوى
المجتمع بشكل عام وبالتعلٌم بشكل خاص ،ولهذا أصبحت الجمعٌات األهلٌة ذات صدى فى المجتمعات الحدٌثة ،ولقد لقٌت
إهتماما واضحا لدى المعنٌٌن بالدراسات اإلجتماعٌة ‖ ونالت تلك الجمعٌات اإلعتراؾ بالفعل لما تتسم به من مٌزة نسبٌة إزاء
الحكومات لما لدٌها من خبرة أطول فى مجال الدعوة واألنشطة البرنامجٌة؛ ألنها ؼالبا تضرب بجذورها فى فبات سكانٌة
قلٌلة الحظ من الخدمات ،وٌصعب الوصول إلٌها ( عن طرٌق القنوات الحكومٌة ‖.
وهنا ٌبرز الدور العظٌم والرسالة المهمة التى تضطلع بها تلك الجمعٌات األهلٌة ،األمر الذى ٌجعل من الضرورى توجٌه
عناٌة خاصة لها فى مجال البحث اإلجتماعى والتربوى.

قمر الدٌن ,نادٌة عوض أحمد .الجمعٌات األهلٌة ودورها فى تطوٌر المجتمع المدرسى :

2012 .

بدأ دور أمرٌكا فى تحرٌك السٌاسة فى إٌران قبل وأثناء الحرب العالمٌة الثانٌة وددت مطالبها بعناٌة فابقة فى إٌران بعد
الثورة البلشفٌة فى روسٌا وأن الذى ساعد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على توطٌد نفوذها فى إٌران أنها رأت أن برٌطانٌا لم
تعد قادرة على مواجهة السوفٌت وقد جاءت الدراسة تمهٌد وخمسة فصول وخاتمة اإلسبلمٌة ،وكٌفٌة إستخدام سبلح الدٌن
لحماٌة مصالحها كما شهدت هذه الفترة إنهٌار نظام إستبدادي ملكً قابم على النظرة اإلستعمارٌة لٌقوم مقامه نظام إسبلمً .
 :بالنسبة للمنهج المتبع فً الدراسة *
المنهج التارٌخً التحلٌلً وٌتحقق ذلك بإتباع الخطوات التالٌة :
 .جمع المادة العلمٌة من الوثابق والمراجع األصلٌة والثانوٌة -
تصنٌؾ المادة العلمٌة التً ٌتم جمعها على أن تصبح كل مجموعة منها تعالج فصل ال من فصول الدراسة ثم تسجٌلها -
 .وتحلٌلها
 .إجراء التحلٌل البلزم لكل الحقابق والوقابع -
.تفسٌر الحقابق المتصلة بالموضوع بالبحث عن األسباب الكامنة وراء هذه الحقابق والنتابج التً انتهت إلٌها 2012 . -
تعرؾ الفرق الرومانٌة فى اللؽة البلتٌنٌة بمصطلح  Legioالذى ٌقصد به القوات المجندة او عملٌة التجنٌد وكان هذا
المصطلح فى البداٌة ٌطلق على الجٌش الرومانى نفسه وتهدؾ هذه الدراسة الى التعرؾ باهم االلٌات التى من خبللها كون
الرومان إمبراطورٌتهم وبفضلها تحولت روما من مجرد قرٌة صؽٌرة على نهر التٌبر الى عاصمة االمبراطورٌة الممتدة
االطراؾ  ,وتكونت الدراسة من خمسة فصول ٌسبقها تمهٌد وقد ذٌلت الرسالة بقابمة المصادر والمراجع وملحق اشتمل على
2011م قنا
الصورواالشكال.
تقع منطفة الدراسة فى الركن الجنوبى الشرقى من الصحراء الؽربٌة وتمتد حدود المنطقة من خور توشكى وحوضه جنوبا
حتى الحدود الجنوبٌة لخور كبلبشة وحوضه شماال وتهدؾ الدراسة إلى تحدٌد األشكال الجٌومورفورلوجٌة الممٌزة للمنطقة
وتتؤلؾ الدراسة من ستة فصول تسبقها مقدمة وتعقبها خاتمة وٌبدأ كل فصل بمقدمة وٌنتهى بخبلصة .وقد تم إختٌار
الموضوع لعدة أسباب منها أن هذه الدراسة تمثل إمتدادا لدراسات عدٌدة سابقة تناولت أجزاء من توشكى أٌضا توافر المادة
العلمٌة مادة الدراسة وأٌضا رؼبة فى إعداد دراسة جٌومورفولوجٌة لها أبعاد تنموٌة وتخطٌطٌة .وتهدؾ الدراسة إلى تحدٌد
األشكال الجٌومورفورلوجٌة الممٌزة للمنطقة ودراستها دراسة تفصٌلٌة وإنشاء قاعدة بٌانات جؽرافٌة لمنطقة الدراسة تسهم
فى حصر إمكانٌات المنطقة .تم إختٌار الموضوع بنا ًء علً عدة أسباب،أهمها :
أن هذه الدراسة تمثل إمتدادا لدراسات عدٌدة سابقة تناولت أجزا ًء من منطقة ٔ-
توشكً أو بعض األشكال الجٌومورفولوجٌة بها ،ولذلك أراد الطالب أن ٌواصل هذه
الدراسات التً تهدؾ فً النهاٌة إلى دراسة المنطقة دراسة تفصٌلٌة ٌفٌد منها
المخططون فً المستقبل القرٌب.
محاولة تقدٌم دراسة جٌومورفولوجٌة تساعد فً تحدٌد العبلقة بٌن العملٌات ٕ-
واألشكال الجٌومورفولوجٌة من جانب وتنمٌة المنطقة من جانب آخر.
كان لتوفر المادة العلمٌة من مصادر مختلفة ،والتً تمثل أرضٌة للدراسة أثر ٖ-
كبٌر فً اختٌار موضوع الدراسة ،باإلضافة إلى أن هذه المنطقة من المناطق الواعدة
؛ لذا أراد الطالب دراستها.

محمد محمود محمد على

التحوالت اإلجتماعٌة وبناء القوة فى رٌؾ صعٌد مصر :

4045 11435098

4046 11435114

سٌد ,نهى فكرى.

العبلقات السٌاسٌة األمرٌكٌة اإلٌرانٌة من 1979-1953م /

4047 11435416

على,محمد محمود محمد

الفرقة الرومانٌة منذ بداٌة الحروب البونٌقٌة وحتى نهاٌة الحرب
المقدونٌة الرابعة

4048 11435513

،مٌل الطالب إلى التخصص فً الجٌومورفولوجٌا ذات اإلهتمام باألبعاد التطبٌقٌة ٗ-
ورؼبته فً إعداد دراسة جٌومورفولوجٌة لها أبعاد تنموٌة وتخطٌطٌة.
قدرة الطالب علً تطبٌق تقنٌات اإلستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجؽرافٌة – ٘
فً الدراسة الجٌومورفولوجٌة ،لتوضٌح إمكانٌة إسهام هذه التقنٌات فً دراسة
الجٌومورفولوجٌا والخروج بنتابج مفٌدة فً البحث.
وتهدؾ الدارسة إلى:
تحدٌد األشكال الجٌومورفولوجٌة الممٌزة للمنطقة ،ودراستها دراسة تفصٌلٌة ،ورسم ٔ-
خرٌطة جٌومورفولوجٌة تفصٌلٌة لها (.
محاولة الوقوؾ على طبٌعة العبلقة بٌن العملٌات واألشكال الجٌومورفولوجٌة من ٕ-
جانب ومواقع التنمٌة الموجودة بالمنطقة من جانب آخر.
2011 .
ٌظل نص مالك بن الرٌب (أال لٌت شعرى )...للخولص وللعوام نصا الفتا مدهشا ٌستحق أن تلتؾ حوله المقاربات
والممارسات الحدٌثة والمعاصرة حٌث كانت طبقة السادة تملك كل شٌا وأما طبقة العبٌد فلم تكن تملك أى شا حتى حرٌتها
وأمام هذا الفارق الحاد بٌن فى الثروة والمكانة اإلجتماعٌة كان من الطبٌعى أن ٌحدث الشقاق الذى ٌدفع اإلنسان المعدم إلى
التمرد وقد جاءت الدراسة فى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة ثم المبلحق .ومما ٌدعو للتعجب أكثر أن هإالء الذإبان الفتاك
الهبلك ال ٌؽٌرون على أهل الكرم من األؼنٌاء ،ثم إنهم لٌعرضون أنفسهم للموت والقتل والهبلك ثم ٌعودون بما ؼنموا
لٌوزعوه على ذوى الحاجة .أى نزعة هذه؟ وأى فلسفة قام علٌها منهاج التصعلك؟ بل واألعجب من ذلك أن نجد رج ً ال
شرًٌفا عنده ما ٌكفٌه ،وٌتكفل برعاٌة وعناٌة الصعالٌك المعوزٌن للدرجة التى ٌلقب عندها ‖بؤبى الصعالٌك‖ وهو عروة بن
الورد الذى كان إذا أجدب الناس ومستهم الضراء أسرعوا إلٌه ،فٌحفر لهم األسراب ،وٌؽدق علٌهم األكناؾ ،ثم ٌؤخذ من قوى
منهم ،لٌؽٌر به وٌطعم المرضى الباقٌن ،حتى لٌعود الرجل إلى قومه بعد تقسٌم الؽنابم وقد أستؽنى ،وعروة بذلك ٌعبر عن
نفس كبٌرة فهو ال ٌؽزو للؽزو والنهب والسلب كالشنفرى وتؤبط شرا ،وإنما ٌؽزو لٌعٌن الهبلك والفقراء والمرضى
والمستضعفٌن من قبٌلته ،والطرٌؾ أنه لم ٌكن ٌؽٌر على كرٌم ٌبذل ماله للناس ،بل كان ٌتخٌر لؽاراته من عرفوا بالشح
والبخل ومن ال ٌمدون ٌد ( .العون للمحتاج فى قبابلهم)ٔ .
أى شعور هذا الذى ٌفٌض من الصعلوك؟ ! إنها نزعة رحمة وحب ،ودفقات قلب قد قست علٌه جمٌع القلوب ،ونفس ترأؾ
ألنها ذاقت مرارة الظلم والحرمان ،وأكبر مٌزة لعروة بن الورد أنه كان رج ً ال ٌشعر بالناس أكثر مما ٌشعر بنفسه واخترع
لذلك المعنى ،التعبٌر الفنى الجمٌل وهو ‖أقسم جسمى فى جسوم كثٌرة ( .وأحسو قراح الماء والماء بارد‖( ٕ
إلى هذا الحد بلػ الصعلوك أسمى معانى الرحمة ،بل واإلشتراكٌة الساذجة  -على حد تعبٌر شوقى ضٌؾ  -التى ٌتفانى فٌها
الفرد من أجل بقاء الجماعة ،فقد كان صعلوكا شرٌفا ،إستطاع أن ٌرفع الصعلكة وأن ٌجعلها ضربا من ضروب السٌادة
والمروءة ،إذ كان ٌستشعر فى قوة فكره التضامن اإلجتماعى وما ٌطوى فٌها من إٌثار وبر بالفقراء ،فهو ال ٌسعى لنفسه،
فحسب وإنما ٌسعى قبل كل شىء للمعوزٌن من عشٌرته ،حتى ٌدفع عنهم كل ما ٌجدون من بإس وشقاء
2012 .
لقد كان من نتابج اإلمتداد الزمنى للؽة المصرٌة القدٌمة حدوث الكثٌر من التؽٌرات فى النحو والصرؾ وقواعد الهجاء
والمخصصات وفى القٌم الصوتٌة لذا قسمت إلى عصور تمٌز كل منها بخصابص معٌنةوكانت مرحلة القبطٌة قد بدأت فى
القرن الثالث المٌبلدى وإنتهت رسمٌا ولٌس فعلٌا بدخول اإلسبلم مصر عام 641م حٌث اللعة العربٌة وقد جاءت الدراسة فى
تمهٌد ومقدمة وأربعة فصول وخاتمة.
الجملة فً اللؽة المصرٌة القدٌمة إما إسمٌة أو فعلٌة شؤنها فً ذلك شؤن اللؽة العربٌة ،اإلسمٌة هً ما بدأت باسم أو ضمٌر
إسنادي أو ما ٌعامل معاملة االسم كالمصدر وأسماء الفاعل والمفعول ،و تنقسم الجملة اإلسمٌة إلً قسمٌن تبعا ً لتركٌبها
الجملة اإلسمٌة البسٌطة والجملة اإلسمٌة المركبة ،وتنقسم أٌضا ً تبعا ً لنوع خبرها إلً ثبلث أنواع هم ( الجملة االسمٌة ذات
الخبر الظرفً ،الجملة اإلسمٌة ذات الخبر اإلسمً والجملة اإلسمٌة ذات الخبر الوصفً).
الجملة الفعلٌة هً ما بدأت بفعل وٌلٌها الفاعل والمفعول المباشر أو ؼٌر المباشر أو شبه الجملة الظرفٌة حسب نوع الفعل إما
الزم أو متعدي .
أوال -:الجملة االسمٌة :تنقسم الجملة االسمٌة من حٌث تركٌبها إلً قسمٌن -:
أ – الجملة اإلسمٌة البسٌطة وهً التً تتكون من عنصرٌن ،المبتدأ والذي إما أن ٌكون اسم أو ضمٌر شخصً ،والخبر
والذي ٌكون إما اسم أو صفة أو مصدر أو جملة مستخدمة كاسم أو شبه جملة ظرفٌة.
ب – الجملة اإلسمٌة المركبة وهً تلك الجملة التً ٌلحق بها فعل مساعد ٌعبر عن أحد األزمنة ،أو فا للتعبٌر عن زمن
المضارع ٌستخدم الفعل المساعد المعبر عن زمن المضارع الثانً وهو وهو ٌلحق بالجملة اإلسمٌة عندما تكون جملة تابعة (
ثانوٌة ) ،وللتعبٌر عن الجملة اإلسمٌة فً زمن والجملة  ene ،أو  neالماضً ٌستخدم الفعل المساعد الذي ٌعبر عن زمن
الماضً الناقص وهو التً تعبر عن نفً  mNالمعبرة عن الوجود أو  ouNاإلسمٌة المركبة أٌضا ً هً التً ٌلحق بها
الوجود وذلك عندما ٌكون مبتدأ الجملة نكرة
 -:وتنقسم الجملة اإلسمٌة تبعا ً لنوع الخبر إلً ثبلث أنواع هم ٖ
الجملة اإلسمٌة ذات الخبر الظرفً تتكون الجملة ذات الخبر الظرفً فً اللؽة المصرٌة القدٌمة فً عصرها الوسٌط ٔ-
.والمتؤخر من مبتدأ  +حرؾ جر أو ظرؾ  +اسم ٌكونوا معا ما ٌسمً بالخبر الظرفً 2012 .
تعد العبلقات العامة جزء مهما من األنظمة القابمة فى كل دولة من دول العالم تتؤثر بالنظام المحٌط بها والبٌبة التى تعمل فٌها
وال تنفصل عن الواقع وأصبح لزاما على إدارات العبلقات العامة أن تتكٌؾ مع التطور التكنولوجى وٌمكن ألخصابى
العبلقات العامة أن ٌكون له دور فى إستقبال أو نقل ونشر المعارؾ والمعلومات المرتبطة بؤنشطة وبرامج العبلقات العامة
وجاءت الدراسة فى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة.
ومن خبلل دارسة سلوك األفراد والجماعات دارسة علمٌة موضوعٌة ،وبهدؾ رعاٌة العبلقات اإلنسانٌة السلٌمة فً
المجتمع ،وكسب ود الجماهٌر وضمان التفاهم بٌن اإلداارت المحلٌة من جهة وجماهٌرها من جهة ثانٌة لتهٌبة جو سٌكولوجٌا
من الفهم والثقة المتبادلة بٌن اإلدارات المحلٌة وبٌن جماهٌرها المتعلقة معها عن طرٌق الجهود المستمرة التى تسٌر وفق
خطة مدروسة.
وفى ضوء ما سبق تعد العبلقات العامة نشاطا ً هاما ً وأساسٌا ً من أنشطة المنشآت التً تعمل فً مجال اإلدارات المحلٌة ،كما
تعد عامبلً ربٌسٌا ً من عوامل نجاح الجهود التنشٌطٌة لئلدارة المحلٌة حٌث تستهدؾ العبلقات العامة دعم ومساندة أنشطة
اإلتصال بالجمهور الداخلً والخارجً لئلدارة المحلٌة ومحاولة تكوٌن صورة إٌجابٌة عن اإلدارة المحلٌة وخدماتها كما
تساعد العبلقات العامة اإلدارة المحلٌة على تجنب التؽٌرات المحتملة فً إتجاهات جمهور اإلدارة المحلٌة (الداخلً -
الخارجً) وردود أفعالهم ،وتوطٌد الصبلت بالجمهور الخارجً لئلدارة المحلٌة والمحافظة علٌه وتوطٌد الصلة أٌضا
بالمإسسات األخرى والتعاون معها لرفع مستوى األداء والكفاءة المهنٌة وهً بذلك تقوم بدورها فً تحقٌق أهداؾ التنمٌة
المحلٌة.
ومن هذا المنطلق ٌهتم البحث بدرجة ربٌسٌة لرصد طبٌعة الدور اإلتصالى بمكاتب العبلقات العامة باإلدارات المحلٌة
بمحافظات (أسوان – األقصر – قنا – سوهاج) نظرا ألهمٌة هذه اإلدارات فً نشر المعلومات للجمهور المحلى باإلضافة
إلى قٌامها بتقدٌم المعلومات ألجهزة اإلعبلم المحلٌة لتحسٌن صورة اإلدارة المحلٌة وتقدٌم المعلومات عنها للجمهور
الخارجً فى ضوء الواقع الفعلى لها وتقوٌمه لوضع سٌنارٌو مستقبلى لعملها.
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الحٌاة اإلقتصادٌة تعكس صورة واضحة المعالم لمدى إستقرار أو تردى الحٌاة السٌاسٌة وهو المحور الذى ٌدور حوله كبل
من الحٌاة اإلجتماعٌة والثقافٌة وإذا كان اإلقتصاد مستقرا نعمت طبقات المجتمع بحٌاة مستقرة وقد جاءت الدراسة فى تمهٌد
وأربعة فصول عالجت الدراسة التمهٌدٌة ثبلث نقاط أساسٌة ثم خاتمةالدراسة التحلٌلٌة ألهم المصادر والمراجع:

أبو حدٌد,أحمد عبدالفتاح حسٌن أشكال النحت واإلرساب فى المنطقة بٌن بحٌرة ناصر ومنخفض
توشكى :
محمد.

محمد ,محمد مختار حسن.

تشكبلت الضعؾ اإلنسانى فى أدب الصعالٌك والخوارج :

عبدالجلٌل ,دالل عابد خلؾ هللا .جملة الصلة الحقٌقٌة والتقدٌرٌة فى اللؽة القبطٌة /

حسن ,أٌمن عبدالكرٌم أحمد،

الدور اإلتصالى لمكاتب العبلقات العامة باإلدارة المحلٌة فى
محافظات الصعٌد :

4049 11435802

4050 11435836

4051 11435876

4052 11435935

إعتمدت فى كتابة هذا البحث على مجموعة كبٌرة من المصادر األصلٌة ،والمراجع الحدٌثة التى تناولت موضوع البحث
بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر ،إال أنه سوؾ ٌتم تناول بعض المصادر والمراجع بالتحلٌل والدراسة التى كان لها دور فى
تكمٌل المادة العلمٌة الخاصة بالرسالة ،وفٌما ٌلى ذكر ألهم المصادر التارٌخٌة مرتبة من األقدم إلى األحدث حسب تارٌخ
وفاة المإلؾ ،أما المراجع فحسب ترتٌب الحروؾ األبجدٌة إلسم الشهرة الخاص بالمإلؾ .إبن أبى زرع :أبى الحسن على بن
محمد بن أحمد بن عمر بن أبى زرع الفاسى (ت ٔٗ ٧هـ ٖٔٗٓ /م) صاحب كتاب األنٌس المطرب بروض القرطاس فى
أخبار ملوك المؽرب وتارٌخ مدٌنة فاس ،وال نعرؾ عن حٌاة المإلؾ الكثٌر ،ألنه لم ٌذكر أى شا عن حٌاته
وكان الكتاب عرض لتارٌخ المؽرب بشكل عام ومدٌنة فاس بوجه محدد وذلك حتى سنة  ٧ٕٙهـ ٖٕٔ٘ /م .وأسلوب )ٔ (
:الكاتب متوسط لؽوًٌا حٌث تتباٌن عباراته بتباٌن عبارات من ٌنقل عنه ،وأستفاد البحث من الكتاب فى
رصد الظواهر اإلقتصادٌة من إرتفاع فى األسعار أو هبوطها ورصد الكوارث الطبٌعٌة مثل األوببة والمجاعات ونزول ٔ -
.األمطار أو حدوث قحط وتؤثٌر ذلك على الحالة االقتصادٌة للببلد
تكوٌن صورة واضحة لمبلمح السٌاسة التى سار علٌها السبلطٌن المرٌنٌٌن تجاه جٌرانهم فى المؽربٌن األوسط واألدنى ٕ -
وخارج الببلد تجاه ؼرناطة اإلسبلمٌة هذا وٌنسب البن أبى زرع كتاب (الذخٌرة السنٌة فى تارٌخ الدولة المرٌنٌة العبد
.الحقٌة) وذلك لتطابق المادة العلمٌة فى كبل الكتابٌن
القرآن الكرٌم كنز االسرار الذى أنزل على النبى صلى هللا علٌه وسلم ونور االنوار التى اودعها هللا للبشرٌة ونحن مؤمورون
بالتدبر فى ألفاظه ومعانٌه ,وهناك دراسات عدٌدة تحدثت عن سورة الكهؾ وقد تناول الباحث خبلل الدراسة المنهج التكاملى
وقد قسم الدراسة الى مقدمة وتمهٌد وثبلثة فصول وخاتمة وثبت باهم المصادر والمراجع.
األدب الشعبى هو األدب الذى ٌنتجه الشعب بنفسه لٌعبر عن آماله وأحبلمه لذا ٌعتبر األدب الشعبى أصدق تعبٌر عن نفوس
الشعوب وقد كان السبب فى تطور السٌرة على إمتداد الزمن هو مٌل الراوى إلى إضافة أحداث ؼرٌبة قد تصل إلى
األسطورة وقد قسم سٌرة الملك سٌؾ بحسب مراحل حٌاته وقد جاءت الدراسة فى مقدمة وتمهٌد وأربعة فصول.
أسباب اختٌار البحث :
إكتشاؾ جواهر جدٌدة فً كنوز األدب الشعبًٔ -
التعرؾ على طرق وأنماط تفكٌر العقلٌة العربٌة المنتجة لهذا األدب الشعبً الزاخرٕ -
المشاركة فً إثبات قدرة العقل العربً على الصٌاؼة والتؤلٌؾ القصصًٖ -
الدفاع عن األدب الشعبً الذي اتهم طوٌبل بالتفاهة فترك وأهمل بحثه وإكتشاؾٗ -
مجهوله رؼم أهمٌته لكونه المعبر عن وجدان الشعوب وطموحاتها
إكتشاؾ الطرٌقة الشعبٌة للتؤرٌخ بعٌدا عن الطرٌقة الرسمٌة المشكوك فٌها أحٌانا لتحٌز المإرخٌن أو لتعصبهم٘ -
أن األدب الشعبً ال ٌمثل تسجٌبل تارٌخٌا للواقع فقط بل إنه ٌمزج بٌن الوقابع التارٌخٌة وأحاسٌس الشعوب التً تقع هذهٙ -
الوقابع على أرضها
محاولة وقؾ تٌارات التؽرٌب بإحٌاء تراثنا العربً القدٌم ومنه السٌر الشعبٌة٧ -
إكتشاؾ بعض قصص وسٌر األنبٌاء التً علقت فً أذهان الشعوب وأعاد القاص الشعبً صٌاؼتها وإنتاجها وإلصاقها٨ -
بؤبطال السٌر الشعبٌة
.التعرؾ على مظاهر البطولة العربٌة فً هذه المراحل التارٌخٌة٩ -
لقد خلق هللا هذا العالم الجل تحقٌق حكمة االبتبلء فالدنٌا دار امتحان واختبار وقد اقتضت الحكمة االلهٌة ان ٌكون لهذا
االبتبلء امد فٌنتهى بالموت وقد جاء فى الحدٌث ‖لوال ثبلث ما طؤطؤ ابن ادم راسه  :الفقر والمرض والموت وقد حاولت
الدراسة ان تنحو منحى بعٌدا عن موضوعات الرثاء بما تناولته من حدٌث عن فقد المدن والبلدان والبساتٌن ثم تاثرت قضٌة
الموت فى البناء الفنى وفلسفة الشعراء المخضرمٌن لهذه القضٌة وبذلك جاءت الدراسة فى اربعة فصول ومقدمة وانتهت
بخاتمة .
العصر اإلسبلمى األول هو عصر الحدٌث الذهبى فٌه إنتشر حدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وفٌه جمعت رواٌاته
ودونت كما صنفت أعظم كتب السنة على اإلطبلق وكان طلب الحدٌث شرفا ال ٌدانٌه شرؾ وشاركت المرأة فى تحمله
وادابه .وٌهدؾ هذا البحث الى ابراز جهود المرأة فى نشر الحدٌث وعلومه وقد جاءت الدراسة فى مقدمة وتمهٌد وأربعة
فصول وٌعقبها خاتمه.
أسباب إختٌار الموضوع :
ً
ً
أشرؾ العلوم بعد القرآن الكرٌم؛ لكونه وحٌا من أوال :لما كان االشتؽال بحدٌث رسول هللا
عند هللا تعالى،لما ٌتضمنه من أحكام تشرٌعٌة وتوجٌهات تربوٌة ،فهو التطبٌق العملً
للتشرٌع الربانً فً القرآن الكرٌم ،فقد رؼبت فً العمل بهذا العلم فاخترت موضوعا ً ٌبرز أثر
النساء فً نقل هذا العلم ،واالستفادة منه فً تربٌة األجٌال.
َنضَّرَ ( ٔ) َّ
هللاُ ا ْم أَ رً َس ِمعَ ( ٕ) ِم َّنا ‖ :وألتدرب على الخوض فً هذا العلم؛ ولكً أنال دعوة رسول
َ
َش ٌْ ًبا َف َبلَّؽَ ُه َكمَا سَ ِمعَ َ ،فرُبَّ ُم َبلِّ ٍػ أ ْوعَى مِنْ سَا ِم ٍع‖( ٖ (.
قال أبو عٌسى:هذا حدٌث حسن صحٌح.
ثانٌا :التعرؾ على جهود التابعٌات فً تحمل الحدٌث وآدابه فً القرن المفضل وكٌفٌة تلقى
التابعٌات له.
ثالثا :إب ا رز جهود التابعٌات فً حفظ السنة وأدابها ،وأثر العنصر النسابً فً نشر العلم
بصفة عامة ،وفً الحدٌث بصفة خاصة.
ا ربعا ً:ألن الكتابة فً هذا الجانب قلٌلة جداً،وبدا للناس وكؤن الم أ رة فً فجر اإلسبلم وصدره
لم تد ُل بدلوها فً علم الحدٌث رواٌة ود ا رٌة ،وفحصا ً لطرق الحدٌث ورجاله ،وم ا رجعته ونقده؛
فؤردت المساهمة ولو بقدر ٌسٌر فً نفض الؽبار وتجلٌة لحقابق باهرة سجلها التارٌخ
.وسجلتها كتب الت ا رجم عن تلك الجهود،
ترجع أهمٌة هذه الدارسة إلً ان الموضوع لم ٌهتم به الكثٌر من الباحثٌن الذٌن تعرضوا لدراسة النواحً المعمارٌة لعمابر
القاهرة فً تلك الفترة.
لذا فمن األهمٌة بمكان إلقاء الضوء علً مثل هذه الرسوم ومعرفة عناصره المختلفة ،ومسمٌاتها واأللوان المختلفة
النستخدمة ،وطرٌقة تنفٌذ هذه الزخارؾ ،ومن الذٌن قاموا بنتفذه هذه الزخارؾ ،وما هً األدوات التً كانت تستخدم لتنفٌذ
هذه الزخارؾ ،كما أنه من األهمٌة بمكان فً تلك الفترة معرفة مدي التؤثٌر والتؤثر الذي طرأ علً الببلد من الخارج
واإلنفتاح علً العالم الؽربً وفنونه المختلفة وقد ظهر ذلك جلٌا فً فنون تلك الفترة.
وتعد هذه الدارسة تكملة لسلسلة الدارسات التً تناولت مدٌنة القاهرة سواء من الناحٌة المعمارٌة أو من الناحٌة الفنٌة؟
وقد اعتمد البحث علً إتجاهٌن أساسٌن -:
اإلتجاه المٌدانً :وتطلب القٌام بالعدٌد من الزٌارات المٌدانٌة لجمٌع المنشؤت الدٌنٌة ( مساجد وأضرحة ) والمدنٌة (السكنٌة -
.والتجارٌة والمابٌة ) فضبل عن الزٌارات اإلستكشافٌة لجمٌع شوارع وحارات ودروب هذه المدٌنة
.اإلتجاه األكادٌمً :وقد تمثل فً جمع المادة العلمٌة من وثابق ،ومصادر ومارجع عربٌة ومعربة وأجنبٌة -
the results reveal that:

2012 .

2012م

قنا

ابراهٌم احمد عبدهللا

2012 .

2011م

قنا

2012

2010

2007

Qena:

نادٌة مصطفى بكرى

عاشور ,مروة محمد
عبدالرحٌم.

النظام اإلقتصادى فى المؽرب األقصى فى العصر الرٌنى ( -610
869هـ  1465-1213 /م) /

4053 11436146

الصالح ,ابراهٌم احمد عبدهللا
عبدالوهاب

الوجوه الببلؼٌة فى سورة الكهؾ فى ضوء االلسنٌة المعاصرة

4054 11436223

أحمد ,جعفر حمدان مرعى.

أسطرة الرحلة فى سٌرة الملك سٌؾ بن ذى ٌزن /

4055 11436283

بكرى ,نادٌة مصطفى

قضٌة الموت فى شعر المخضرمٌن

4056 11448306

األمٌر ,صباح ثابت،

جهود التابعٌات فى القرون الثبلثة الهجرٌة االولى فى نشر الحدٌث
النبوى /

4057 11448330

الرسوم باأللوان المابٌة والزٌتٌة على عمابر القاهرة فى القرن
الثالث عشر الهجرى -التاسع عشر المٌبلدى :
هاشم ،وابل بكرى رشٌدى،
phsiological studies on the antioxiidative
responses and some related metabolities of
lupin and sorghum plants grown under sea
دراسات فسٌولوجٌة على استجابات مضادات األكسدة=water
Mohammed,mohamm Hessien alloma mohammed
وبعض عملٌات األٌض ذات الصلة لنباتى الترم والذرة الرفٌعة
ed,hussein aiioma
mohammed

4058 11448557

4059 11493045

1-the fresh and dry matter yields of lupin plant remained mostly unchanged up to the
level of 15%sea water ,then agradual reduction was re corded,while in sorghum the
fresh and dry mater yields decreased markedly and progressively by increasing the
2007 sea water stress.
استهدؾ هذا البحث دراسة التنوع البٌولوجً للفطرٌات الهبلمٌة فً صعٌد مصر (المنٌا -اسٌوط_ سوهاج_قنا واسوان)
والتوزٌع الموسمً لهذه الفطرٌات فً الفترة بٌن فبراٌر 2006الً ابرٌل 2007فً محافظة سوهاج والقت الدراسة الضوء
علً العبلقة بٌن العوامل البٌبٌة وتوزٌع الفطرٌات الهبلمٌة والعبلقة بٌن الفطرٌات الهبلمٌة والعابل فً المناطق تحت
2008
االستوابٌة (صعٌد مصر).
فً هذه الدراسة تم عزل 105عزلة بٌكتٌرٌة من تربة موقعٌن هما مزرعة قسم النبات ومزرعة كلٌة الزراعة -جامعة
اسٌوط ووجد ان  15عزلة مثبتة للنٌتروجٌن باالضافة لبلزوتوباكتر الذي تم استبعادها النه سبق دراستهادراسة مكثفة
2008
وعمٌقة فً المراجع العلمٌة وتم تعرٌؾ العزالت طبقا للمرجع العالمً برجٌز مانٌوٌل 1984و2005ز
Experiments were carried out to study the differential responses in two selected, out of
five, wheat cultivars to boron toxicity to evaluate biomass production, H2O2 and
proline accumulation, photosynthetic pigments content, K+ leakage, MDA, boron
concentration, soluble carbohydrates and proteins, free amino acids, ascorbic acid,
phenolics and PAL enzyme, analyzing proteins using SDS-PAGE analysis, and
2008 determining the activity of POD, CAT, GR, APX, SOD enzymes.
تنتمً البكتٌرٌا المحبة للملوحة المتوسطة الً مجموعة من البكترٌات النتشرة فً البٌبات المحلٌة وتتمٌز بقدرتها علً النمو
فً بٌبات تركٌزٌة ملحً ٌتراوح ما بٌن %25-3جم/لتر من ملح كلورٌد الصودٌوم ولهذه الكابنات اهمٌة كبٌرة من الناحٌة
التصنٌفٌة والتطبٌقٌة نظرا النها تتصؾ بخواص ممٌزة وقادرة علً انتاج العدٌد من الملوثات فً البٌبات الملحٌة.
تتضمن الرسالة الحالٌة دراسة دور تركٌب حبة اللقاح فً تصنٌؾ الفصٌلة المركبة الممثلة فً فلورة مصر لعدد  44نوعا
نباتٌا تتضمن  8تحت انواع تنمو بطرٌقة طبٌعٌة فً فً مختلؾ المناطق الجؽرافٌة النباتٌة .اعتمدت الدراسة الحالٌة وبصفة
اساسٌة علً عٌنات مودعة بمعشبة جامعة اسٌوط مع االستعانة ببعض العٌنات من مشعبة جامعة القاهرة اضافة الً عٌنات
تم جمعها من بٌباتها الطبٌعٌة بواسطة الباحث.
الهدؾ من الرسالة دراسات علً النضج وبعض الخصابص الكٌمٌابٌة والمٌكروبٌولوجٌة لتولٌفات من السماد العضوي فً
البٌبة الحارة من مصادر طبٌعٌة فً قنا مصر واختبار الخصابص الكٌمٌابٌة والفٌزٌابٌة لهذه التولٌفات المناسبة بالتركٌز
المناسب للنبات
تم فً هذه الدراسة عزل وتنقٌة ثبلثة وعشرون عزلة بٌكترٌة من ثبلثة مصادر مختلفة من مٌاه الصرؾ الصناعً الملوثة
بالمعادن وقد وزعت هذه العزالت علً اوساط ؼذابٌة صلبة مزودة بخمس تركٌزات مختلفة من كل عنصر من العناصر
الثقٌلة الثبلثة المستخدمة فً هذه الدراسة وهم االلمونتوم والكوبلت والنحاس.

تعتبر الملوحة من اهم المشكبلت التً تواجه الزراعة فً العالم بصة عامة ,وفً مصر بصفة خاصة حٌث تزداد نسبتها عام
بعد عام ومن ثم تحول الكثٌر من المحاصٌل الربسٌة واهمها القمح الذي ٌعتبر من المحاصٌل االستراتٌجٌة فً مصر.
تهدؾ الدراسة الً تقلٌل فترة نضج كمبوست مخلفات وزٌادة محتواه من العناصر باضافه بعض الكابنات الحٌة الدقٌقة الً
الكمبوست وشملت اسبرجلس نٌجر,اسبرجلس صبسٌسلز,ثٌرمومٌسس النجٌنوزاس ونوعا واحدا من جنس باسٌلس  .وقد
اوضحت النتابج ان اضافة هذه االحٌاء الدقٌقة االربعة معا قد ادت الً اختزال فترة انتاج الكمبوست لمده قٌاسٌة مع زٌاده
محتواه العنصري زٌادة كبٌرة
تهدؾ هذة الدراسة الً اكتشاؾ المضادات الحٌوٌة واستخدامها فً الطب والعبلج لم ٌصبح فعاال اال بعد اكتشاؾ مركبات
البتاالكتام وربما كانت اهم االكتشافات فً تارٌخ الطب والعبلج فً العصر الحدٌث.
اشتملت الدراسة الحالٌة علً الفطرٌات المحبة والمتحملة للحرارة فً منطقة وادي النطرون وهً االولً من نوعها فً
مصر تم عمل مسح شامل علً الفطرٌات قٌد الدراسة فً منطقةوادي النطرون بالصحراء الؽربٌة لجمهورٌةمصر العربٌة
والتً تعتبر بٌبة ذات ملوحة وقلوٌة عالٌة وقد شملت الدراسة اكبر ثمانً بحٌرات فً الوادي وذلك خبلل ستة فصول فً
الفترة من شتاء عام  2006الً ربٌع عام  2007وقد القت الدراسة الضوء علً النقاط االتٌة -1:التحلٌبلت الكمٌابٌة
للمصادر قٌد الدراسة وهً التربة ،الطٌن  ،الترسٌبات الملحٌة ،المٌاه -2.عزل وتعرٌؾ الفطرٌات المحبة والمتحملة للحرارة
من التربة والطٌن والترسبات الملحٌة فً البحٌرات.
تصنٌؾ فطرٌات المٌاه العذبة شابعة الظهور والجدٌدة علً العلم هو الهدؾ االساسً لهذه الدراسة تم  56نوع تندرج تحت
 52جنس من  740قطعة من االخشاب المؽمورة بالمٌاه والتً تم تجمٌعها من ثبلث محافظات بمصر العلٌا وهً سوهاج
وقنا واسوان.
تتضمن هذه الرسالة على دراسة حقلٌة لمعرفة الفلورا الطحلبٌة التى تعٌش فى بعض مناطق التربة بمحافظة سوهاج مصر
وتجمٌع عٌنات التربة من ستة مواقع مختلفة .
تتضمن الدراسة الحالٌة هدفٌن :الهدؾ االول وهو عزل سبلالت من البكترٌا والفطرٌات من التربة من اماكن مختلفة من
مدٌنة اسٌوط ,وذلك علً اوساط ؼذابٌة خالٌة من المصدر الكربونً والمضاؾ الٌها اللبن النباتً المستخلص من ثبلثة نباتات
مختلفة كل علً حده
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farghaly,mahamoud
saad eldin bakhet
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؛amal william danial
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El-Shazoly, Rasha
Mahmoud Sayed
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؛hamdy elsayed ahmed ali
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2011

2009

sohag
:
south
valley
univer
sity:

فتحٌة الحمادي الذٌن؛

الذٌن ,فتحٌةالحمادي

mahmoud ,omaima
abd elmonsef
abd el-fattah
,mayada aref

4069 11495513

al-bedak,osama
abdel-hafeez
mohammed

ecological and physiological studies on
thermophilic and thermotolerant in wadi el
 natrun.ماجستٌر

4070 11495921

2010

سوهاج:

اسامة عبد الحفٌظ محمد شعبان؛

2011

سوهاج:

احمد البدري عبدري عبد العزٌز؛

محمد احمد البدري عبد العزٌز.

2010

سوهاج:

عماد عبد العزٌز فاضل احمد.

احمد،عماد عبد العزٌز فاضل.

2009

assiut:

2009

اسٌوط:

استهدفت هذه الدراسة التعرؾ علً التؽٌرات الفسٌولوجٌة لثبلثة اصناؾ من نبات الفول (اسٌوط,95اسٌوط,37/85
واسٌوط 80رومً)عند معاملتها بمستوٌات مختلفة من كلورٌد الصودٌوم

2011

some ecological and physiological studies on
 halopilic bacteria isolated from the red seaماجستٌر

4063 11494700

composting of date palm wastes and its effect
 on soil productivity and some soil propertiesماجستٌر
production of cephalosporin C by acremonium
 sbeciesماجستٌر

2012

استهدفت هذه الدراسة التؽٌرات الفسٌولوجٌة لثبلث اصناؾ من نبات الفول اسٌوط ،59اسٌوط 58عند معاملتها بمستوٌات
مختلفة من كلورٌد الصودٌوم وما ٌنجم عن بعض التؽٌرات الفسٌولوجٌة عند رش هذه االصناؾ خبلل النمو الخضري
بمحلول اندول حمض الخلٌك.

4062 11493513

ibrahim ,faten nasr eldeen
؛faten nasr el-deen ibrahim

assiut:

2011

Genotypic Variation of the Response to Boron
Toxicity of Wheat Seedlings/

comparative studies of chlorella and wheat
 under salt stress and SAtreatments.ماجستٌر

؛mayada aref abd el- fattah

2009

4061 11493466

4067 11495479

2010

nadia hussein mohammed
؛ hassaned
دالٌا محمد سٌد محمد؛

hassan ,nadia
hussein mohammed
محمد ،دالٌا محمد سٌد

عبد الحمٌد،عبد الحمٌد محمد
رسمً.
اسٌوط :عبد الحمٌد محمد رسمً عبد الحمٌد؛
abd-el-galil
,mahmoud samy
mahmoud samy mohamed abd- el
mohamed
؛galil
assiut:
اسوان:

biodiversty and some physiological studies of
 myxomycetes in upper egyptماجستٌر
isolation,characterization and certain
physiological activities of some non-symbiotic
nitrogen-fixing bacteria in response to na-ca
 combinationsماجستٌر

4060 11493324

4066 11495460

محمد مصطفً احمد ابو العبل

assiut:

1995

4059 11493045

role of pollen grain structue in the taxonomy of
the fmily asteraceae represented in the flora of
 egypt.ماجستٌر
studies on ripening ,and some microbioloical
and chemical aspects of comoost
combinations from natural resources in
 qena,egyptماجستٌر
comparative study for removal of some heavy
metals from liquid wastes using natural
 resources and bacteria.ماجستٌر

؛omaima amd elmonsef mahmoud

2009
تم فً هذا البحث اختبار 85عزلة تتبع 34نوعا تمثل  14ننسا من اجناس الفطرٌات الداكنة من حٌث مقدارتها علً تحوٌل
المركبات الستروٌدٌة وقد تم استخدام مركب البروجستٌرون كمادة بادبة لدراسة التحوٌبلت النها مادة رخٌصة الثمن

Qena:

Mohammed,mohamm Hessien alloma mohammed
ed,hussein aiioma
mohammed

phsiological studies on the antioxiidative
responses and some related metabolities of
lupin and sorghum plants grown under sea
دراسات فسٌولوجٌة على استجابات مضادات األكسدة=water
وبعض عملٌات األٌض ذات الصلة لنباتى الترم والذرة الرفٌعة

احمد سٌد دٌاب رزق؛

رزق ،احمد سٌد دٌاب.

Taxonomical Studies on Some Selected
Genera of Aquatic Fungi in Egypt.
physiological response to heavy metals in
some algae isolated from soil sohag district.
biodegradation of natural rubber and
antimicrobial activity of latex sera of some
plant species
Eco-physiological Studies on the Germination
of seeds under some Ecological Stresses.
Biotransformations of Steroids By Some Local
Fungi Belonging TO order Mucorales Isolated
from The New Valley Area Egypt.

4064 11494778

4065 11494844

4068 11495498

ماجستٌر

4071 11496000

ماجستٌر

4072 11496037

ماجستٌر

4073 11496560

ماجستٌر

4074 11496669

ماجستٌر

4075 11496721

biological transformations of progesterone by
 dematiaceous hyphomycetesماجستٌر
Ecological Studies on Mycoflora in Wadi allqi
 Biosphere Reserve Egypt.ماجستٌر

Electrophoretic Patterns and some metabolites
of three cultivars of broad bean undrr salinity
 stress and hormonal treatments athesis.دكتوراه
محمد ،حسٌن علومه محمد.
محمد،حسٌن علومه محمد؛
قنا:
electrophoretic patterns and some metabolites
of three cultivars of broad bean under salinity mohamed , hussein
hussein alloma mohamed
 stress hormonal treatmentsدكتوراه
alloma mohamed
؛mohamed
qena:

4076 11496758
4077 11496782

4078 11496992

4079 11497100

اجرٌت هذه الدراسة خبلل الفترة من ابرٌل  2008حتً نوفمبر  2010حٌث تم جمع  838عٌنة من المرضً المصابٌن
بالتهاب الجلد واالظافر فً كل من محافظة اسٌوط بمصر وطرابلس بلٌبٌا وقد تضمنت الدراسة تعرٌؾ الفطرٌات الممرضة
علً اسس موروفولوجٌة وبٌوكٌمٌابٌة وجزبٌٌة ومدي قدرتها علً انتاج بعض االنزٌمات
تتناول هذه الدراسة التقٌٌم الجٌوفٌزٌابً لمتكون الحجر الرملً النوبً بمنطقة رودٌس -سدر -خلٌج السوٌس -مصر باستعمال
تسجٌبلت االبار فً تسع ابار متنوعة موزعة فً منطقة البحث بخلٌج السوٌس بمصر وهذا وقد تم البحث باستخدام تسجٌبلت
الصوت ,والكثافة والنٌوترون اشعة جاما والمقاومة النوعٌة المختلفة
تتعتبر هذه الدراسة واحدة من الدراسات النادرة فً مجال جٌوكٌمٌاء البٌبٌة فً مصر وهذا المجال ٌهتم بدراسة سلوك
العناصر والمكونات الكٌمٌابٌة والعبلقة المتبادلة بٌنهما خبلل االوساط الجٌوبٌبٌة المختلفة وذلك بهدؾ تقٌٌم تاثٌرها المباشر
والؽٌر المباشر علً النظام الحٌوي بشكل عام وعلً صحة االنسان بشكل خاص.
ٌتعبر الفول واحد من اهم المحاصٌل البقولٌات التً تزرع علً مستوي العالم حٌث ٌعتبر مصدر جٌد للبروتٌن وٌشؽل الفول
مساحة علٌمستوي العالم سنوٌا تبلػ حوالً 2453686هكتار وفً مصر وفً مصر تصل المساحة المنزرعة من هذا
المحصولحوالً 86519

2011

assiut:

MOHAMED AHMED
؛ABULGHASEM rl-ryani

2010

sohag:

youssif shaaban mohammed abd
؛el-monium

2010

سوهاج:

2011

assiut:

2009

اسٌوط:
جامعة
جنوب
الوادى:
قنا-
جامعة
جنوب
الوادى:

تم اختٌار منطقتٌن مختلفتٌن تحتوٌان علً سجل صخري كامل لنطاقً الدانٌان والسٌلنداٌن وتقع منطقتً الدراسة فً شمال
وادي قنا قطاع وادي الماحٌر عند خط طول  13،33، 12شرؾ وخط عرض  28،42،05شمال .
الهدؾ الربٌسى لهذه الدراسة هو تقلٌل نسبة الحدٌد الذابب فى حمض الفوسفورٌك بحٌث ٌكون الفقد فى اٌونات الفوسفات اقل
ما ٌمكنمن خبلل -1:التبادل االٌونى
الترسٌب باستخدام الٌورٌا 2008 2-
الهدؾ من إجراء هذا البحث هو تخلٌق مشتقات جدٌدة للبٌرٌدازٌن و البٌرول و البٌرمٌدٌن و الملتحمة مع االنثراسٌن فى
االوضاع 9ة 10وذلك نظرا لبلهمٌة التطبٌقٌة لهذه المركبات فى مجال الصناعات الدوابٌة و إجراء التؤثٌر البٌولوجى
للمركبات التى تم تحضٌرها ضد بعض البكترٌا و الفطرٌات.

2008

C14-CONTAINING CHLOROACETATES REQUIRED FOR METHOD
2002 DEVELOPMENT AND CALIBRATION WERE SYNTHESIZED.

2005

2005
فً السنوات االخٌرة بدات تظهر معاناة بعض الدول االفرٌقٌة -وخاصة مصر -من زٌادة معدالت النمو السكانً والذي واكبه
زٌادة فً التحضر بكل انواعة الزراعً والصناعً وقد تبع هاتٌن الزٌادتٌن زٌادة كبٌرة فً كمٌة الملوثات التً تلقً
2010
وتصرؾ فً المٌاه مما جعل الحكومات فً هذه الدول تفرض القوانٌن الصارمة
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STUDIES on human skin and nail mycocses in
 assiut (egypt) and tripoli(libya) .دكتوراه
reservoir evaluation of nubia sandstone
formation in rudeis-sidri area,gulf of suez
 egypt, utilizing well log interpretationدكتوراه
Assessment of the Groundwater quality in
sohag Governorate Egypt:Astudy in the
 Environmental Al Geochemistry.ماجستٌر

4080 11497479

4081 11498239

4082 11498503

isolation and identification of two necrotizing
 viruses isolated from broad beanماجستٌر
Geochemical and Mineraloical Investigations
on the Danian/Slandian (D/S) Boundary
Sediments at North Wadi Qena and South
 Sinal,Egypt.ماجستٌر

4084 11509188

decreasing iron impurities content in
 commercial phosphoric acidدكتوراه

4085 11509265

4083 11509165

9,10,11,15Tetrahydro-9,10 3,4furanoanthracene-2,14-dione in synthesis of
hetrocyclic nitrogen compounds.
RADIOCARBON ANALYSIS OF TRACE
ENVIRONMENTAL CHLOROACETATES BY
PREPARTIVE CAPILLARY GAS
CHROMATOGRAPHY AND
ACCELERATORMASS SPECTROMETRY.
STUDIES ON THE USE OF OZONATION
ANDADVANCED OXIDATION PROCSESES
FOR THE REMOVAL OF SOME ORGANIC
POLLUTANTS from AQUEOUS MEDIA.

4088 11510937

SYNTHESIS AND CHARACTRIZATION OF
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impacts of human activties and agriculture on
drain sediments and water in farshut and abu
 tesht,qena,egyptدكتوراه

4090 11512741
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Studies on aphid species
(Homoptera:Aphididae) infesting canola plant
 andماجستٌر
their natural enemies
in Assiut
city
TAUTOMERISM
OF SELECTED
ACRIDIN-9-

4091 11513148

2010

AMINES SUBSTITUTED AT THE EXOCYCLIC
NITROGEN ATOM IN VIEW OF
STRUCTURAL,SPECTRAL AND
EBEAD,YOUSSIF
YOUSSIF HASSAN AHMED
GDAN
PHYSICOCHMICAL INVESTIGATIONS
HASSAN AHMED
EBEAD,
SK:
SYNTHESIS AND APPLICATION OF SOME
NEW HETEROCYCLIC COMPOUNDS
RELATED TO SELENOLOPYRIDINE
DERIVATIVES.
عبد العظٌم،محمد احمد محمد.
اسٌوط :محمد احمد محمد عبد العظٌم،

ٌعتبر نبات الكانوال واحد من المحاصٌل الزٌتٌه التً تتبع العابله الصلٌبٌه ،وهو من اهم المصادر الطبٌعٌه للبروتٌن وكذا
صبلحٌه الزٌت واستخدامه لبلستهبلك االدمً علً مستوي العالم
FRIST TWO AMONG FOUR COMPOUNDS INVESTIGATED
-METHOXYAMINO
-HYDRAZINOACRIDINE
2005 -CHLOROETHYL

ٌستخدم السٌسببلتٌن كعقار مضاد للسرطان لسنوات عدٌده والٌزال ٌستخدم حتً ٌومنا هذا ترتبط التؤثٌرات السمٌه للعقار
بالجرعة المستخدمة وقد أثبتت بعض الدراسات الحدٌثه أهمٌه األجهاد االكسٌدي فً السمٌه الناتجه عن السٌسببلتٌن .إن
اإلجهاد األكسٌدي هً حالة من عدم التوازن بٌن إنتاج وإزالة الشوارد الحرة التً تنشؤ عن طرٌقة إفراط أنتاج هذه المواد أو
استنزاؾ مضادات األكسده األمر الذي ٌسبب ضررآ لجمٌع عناصر الخلٌة بما فً ذلك البروتٌنات والدهون والحمض النووي
2010
DNA
تهدؾ الدراسةالً تقٌٌم الطروؾ الهٌدروجٌولوجٌة فً بعض المناطق المحٌطة بطرٌق سوهاج-اسوان الصحراوي ؼرب نهر
النٌل .وقدتم اختٌار منطقتٌن من اهم المناطقالتً تقع حول الطرٌق وهما منطقتً المراشدة والمنطقة الواقعة ؼرب ارمنت
2010
نظرا نظرا الزٌاد االنشطة الزراعٌة فً هاتٌن المنطقتٌن.

Assiut
Univer
sity:

؛Sohair Mohamed M. Ragab

sohag:

؛ahmed mohamed ali masoud

تهتم الدراسة باستخدام تفاعل فرٌدل -كرافتس على سٌر تفاعبلت الحولقة لبعض الكحولٌات و الكلورٌدات لتخلٌق مركبات
عدٌدة الحلقة الكاربونٌة و ؼٌر المتجانسة
نظرا لبلهمٌة االستراتٌجٌة واالقتصادٌة للسد العالً بالنسبة لمصر تم اجراء العدٌد من الدراسات الجٌودٌسٌة والجٌوفٌزٌقٌة
حوله وحول بحٌرة ناصر تهدؾ هذه الدراسات الً التعرؾ علً تحركات القشرة االرضٌة فً هذه المنطقة الهامة وعبلقتها
بالنشاط الزلزالً.

2010

ASSIU
T:

HASSAN ABDOU KOTB ABD ELALI,

2009

اسٌوط:

تهتم بتخلٌق بعض المركبات الجدٌدة ؼٌر متجانسة الحلقة و التى تحتوى على عنصر الكبرٌت وتؤثٌرها البٌولوجى على
الكابنات الحٌة الدقٌقة المفصولة من العملٌات الصناعٌة الخاصة بصناعة السكر وذلك بؤخذ عٌنات من عصارات شركة
السكر بنجع حمادى

2009

QENA:

تقع منطقة الدراسة شرق محافظة قنا محتلة الجزء الؽربً من وادي السراي بمنتصؾ الصحراء الشرقٌة وقد تخطٌط هذه
المنطفة النشاء قرٌة تابعة لمشروع قري الظهٌر الصحراوي.

2010

قنا:

محمود جمعة ابراهٌم حسن؛
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Assessment of the role of some antioxidantf in
protection against cisplatin drug-induced
oxidative stress and toxicity in ratf
evaluation of hydrogeological conditions in
some areas along sohag-aswan desert road
using geographic information systems
FRIEDEL-CRAFTS REACTIONS AS AFACILE
ROUTE TO THE SYNTHESIS OF CARBOAND HETEROPOLYCYLES
COMMON INTERPRETATION OF GRAVITY
AND GPS OBSERVATIONS ALONG ASWAN
REGIONAL GEODETIC NETWORK.
SYNTHESIS AND STRUCTURE
CONFIRMATION OF SOME NEW TRI AND
TETRATHIAFULVENES AND AZA
HETEROCYCLES
GEOPHYSICAL STUDIES OF
WADIELSERAIAREA ON THE DESERT
ROAD OF QENA-LUXOR,EASTERN
DESERT,EGYPT.
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4096 11513841

ماجستٌر

4097 11513892

4098 11513947

ماجستٌر

4099 11513965

4100 11514093

Physiological and histological studies on the
effect of propolis on some organs of albino
rats (Rattus rattus) treated with aluminum
 ماجستٌرchloride(AICI3)

4103 11525497

THE EFFECT OF POLLUTION ON
FRESHWATER ZOOPLANKTON IN
 ماجستٌرASSIUT,EGYPT
SYNTHESIS AND REACTIONS OF 1,3
BENZODIAZEPINES AND APPLICATION OF
1,1 DISUBSTITUTED CYCLOALKANES IN
HETEROCYCLIC SYNTHESES
treatment and improvement of the
geotechnical properties of different soft fine دكتوراهgrained soil using chemical stabilization.

4104 11525629

MICROPALEONTOLOGICAL AND
STRATIGRAPHICAL ANALYSES OF THE
LATE CRETACEOUS/EARLY TERTIARY
SUCCESSION OF THE SOUTHERN NILE
 دكتوراهVALLEY(EGPT).

4101 11514656

4102 11525265

4105 11526143
4106 11526161

4107 11526207

4108 11526228

4109 11526268

4110 11526326

4111 11526410

ٍِsynergestic effect of some selected cyanine
dyes and metal cation as combined corrosion
inhibitor for pickling of low carbon steel in
sulphuric Acid Solution
geophysical study on the new qeft city qena
 دكتوراهegypt.
GEODYNAMIC STUDIES OF THE
NORTHERN PART OF EGYPT USING THE
GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS)AND
 دكتوراهSEISMIC DATA.

Investigation of a Series of Metal Coordination
Polymers Drived -#102;-#114;-#111;-#109;
Carboxylate Type Ligands and Donor
ompounds of differant coordination sites and
their catalytic activity/
GEOENVIRONMENTAL IMPACT OF THE
ASWAN HIGH DAM AND RECLAMARION
PROJECTS THE GROUNDWATER
CONDITIONS IN THE AREA TO THE WEST
 دكتوراهOF THE HIGH DAMLAKE EGYPT.
GEOLOGICAL AND ENGINEERING STUDIES
ON THE LIMESTONES ALONG FARAFRA
BAHARYIA DISTRICT WITH EMPHASIS OF
ECONOMICUTILIZATION WESTERN
 دكتوراهDESERT EGYPT.
SEDIMENTOLODICAL MINERALOICAL AND
GEOCHEMICAL STUDIES OF THE
NEOGENE-QUATERNARY SEDIMENTS
 دكتوراهAROUND QENA EGYPT
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Badr
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Mohammed ،Wafaa
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Assiut
Univer
sity:

نظرا لخطورة العناصر الثقٌلة واستخداماتها المتعددة فً المجاالت المختلفة فقد استهدفت الدراسة تقٌٌم سمٌة احد هذه
)العناصر وهو االألومونٌوم علً أعضاء مختلفة من ذكور الجرذ األبٌض وفاعلٌة استخدام صمػ النحل (البروبولٌس
 جرام90-80  ولهذا تم استخدام ذكور الجرذ األبٌض البالؽه التً تتراوح أوزانها ما بٌن.للسٌطرة علً سمٌة هذا العنصر
40  المجموعة الثانٌة تم معالجتها بتركٌز، المجموعة األولً هً المجموعة الضابطة:والتً قسمت إلً خمسة مجموعات
المجموعة الثالثة تم معالجتها عن. كٌلوجرام من وزن جسمالفؤر عن طرٌقة الفم لمدة شهرٌن/ملٌجرام من كلورٌد األلومونٌوم
 المجموعة الرابعة تم معالجتها. كٌلوجرام من وزن الجسٌم لمدة شهرٌن/ ملٌجرام من البروبولٌس150 طرٌق الفم بنركٌز
 ملٌجرام من150  كٌلو جرام من وزن الجسم صباحا وٌتركٌز/ ملٌجرام من األلومونٌوم40عن طرٌق الفم ٌتركٌز
/ ملٌجرام40  أما المجموعة الخامسة فقد تم معالجتها بتركٌز. كٌلوجرام من وزن الجسم مساء لمدة شهرٌن/البروبولٌس
 ملٌجرام من150 كٌلوجرام من وزن الجسم لمدة شهر ثم معالجتها بنفس التركٌز من كلورٌد األلومونٌوم متحدا بتركٌز
2004
. كٌلوجرام من وزن الجسم لمدة شهر اخر/البروبولٌس
هً مجموعة الكابنات المابٌة التً تعٌش معٌشه حرة ولها فدرة محدودة علً الحركة ولذلك فإن:)الهابمات (الببلنكتون
المجموعة األولً هً الهابمات النباتٌة أو: تنقسم الهابمات إلً مجموعتٌن ربٌسٌتٌن.حركتها تكون طبقا للتٌارات المابٌة
ًالفٌتوببلنكتون وهً ذات أصل نباتً أما المجموعة الثانٌه وهً الهابمات الحٌوانٌة أو الزوببلنكتون وهً أصل حٌوان
 وتعتبر الهابمات.فالهابمات الحٌوانٌه عبارة عن حٌوانات صؽٌرة طافٌة ٌتحكم فً حركتها وتوزٌعها التٌارات المابٌة
الحٌوانٌة أحد عوامل تقٌٌم خصوبه النظام البٌبً كما تعتبر ؼذاء اساسٌا لبعض الكابنات األخر لذلك فإن دراسة توزٌع
وانتشار الهابمات الحٌوانٌة ٌعتبر عامبل حٌوٌا إلنذار المبكر ألي خلل قد ٌحدث فً البٌبة والذي قد ٌتسبب فً بعض المشاكل
 وقد.للنظام البٌبً علً المستوٌٌن القرٌب والبعٌد مثل االختبلؾ الهٌدروجرافً وخصوبة النظام البٌبً وداللة علً التلوث
وقد زادت فً االونة االخٌره اهمٌة.زادت فً األونة األخٌرة أهمٌة دراسة الهابمات الحٌوانٌة زٌادة وداللة علً التلوث
دراسة الهابمات الحٌوانٌة زٌادة مضطردة فً كل من البٌبات المابٌة العذبة والمالحة فقد أصبحت تستخدم كؤلداة لمعرفة تؤثٌر
2008
التلوث علً المجتمعات المابٌة العذبة والمالحة
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THIS WORK DEALS WITH THE SYNTHESIS AND REACTIONS OF 1,3
BENZODIAZEPINES AND APPLICATION OF 1,1 DISUBSTITUTED
2010 CYCLOALKANES IN HETEROCYCLIC SYNTHESES

ismail،hesham
ahmed.

ismail،hesham ahmed؛

halle:

2006 rrently in use for soil stabilization in some countries like usa.

BOCH
UM:

THE MARINE LATE CAMPANIAN TO EARLY EOCENE SEDIMENTARY SEQUENCE
2003 OF THE SOUTHERN NILE VALLY.
Study of Organic corrosion inhibitors is an attractive field of research due to its in
various industries .
Most of the Well-known Acid inhibitors are organic compounds that contain nitrogen
,sulphur,oxygen,and multiple in the molecules through which are adsorbed on the
metal surface
Corrosion inhibition of mild steel in acid media by leaf extracts of occimum viridis (OV)
was studied at temperature of 30 and 60 C.
The reslts indicate that the extracts inhibit the corrosion process in acid media and
inhibition efficiency increased with concentration .

MOHAMED،MOHAM
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ismail،hesham
ahmed.
MOHAMED YOUSSEF ALI:

abd -elrahman,Hala
soudy
Hala soudy abd -elrahman ,
Qena:
mohammed،alhussein
adham basheer.
الحسٌن ادهم بشٌر محمد؛
:قنا

Synergistic effects increased the inhibition efficiency in presence of halide additives
namely KCI ,KBr,KI temperature studies revealed adecrease in efficiency with rise in
2008 temperature and corrosion activation energies increased in the presence of the extract.
 كم جنوب شرق مدٌنة40 ًمدٌنة قفط الجدٌدة تعتبر واحدة من المناطق الجدٌدة فً الصحراء الشرقٌة تبعد هذه المدٌنة حوال
2008
. كم شرق مدٌنة قفط القدٌمة14قنا وتقرٌبا

RADWAN،ALI
MOHAMED
MOHAMED.

:اسٌوط

2010

سامح رفعت زكً؛

:سوهاج

2009

 ؼربا30=30-33 شماال وخطً طول24-22 تقع منطقة الدراسة فً الجنوب الؽربً لبحٌرة السد العالً بٌن خطً عرض
كم وتستحوذ المنطقة علً اهتمام خاص فً مجال استصبلح االراضً وانشاء45580 ًوتصل مساحتها الً حوال
.مجتمعات عمرانٌة جدٌدة

احمد خلؾ احمد عبد العال؛

:سوهاج

2009

تهدؾ هذه الرسالة الً القاء المٌزٌد من الضوء علً خصابص ونوعٌات صخور الحجر الجٌري التابعة لزمً الكرٌتاوي
. المتؤخر الثبلثً المبكرالمنتشرة فً منطقة واحدة الفرافرة والمناطق المحٌطة بها بصحراء مصر الؽربٌةر

:اسٌوط

 شرقا وتشمل3300و3230  شماال وخطً طول2700و2600 تقع منطقة الدراسة فً جنوب مصر ما بٌن خطً عرض
 كٌلو متر5980 ًمنطقة جنوب وادي قنا وجزء من المناطق المحٌطة بثنٌة النٌل بمنطقة قنا وتبلػ مساحة هذه المنطقة حوال
2009
.مربع

Mukred, Rasel
Ahmed Ali Abdu.

ZAKI،SAMEH
REFAT.

ABDELAAL،AHMED
KHALAF AHMED .

ISMAIL،MUSTAFA
MAHMOUD.

ٌتعرض كوكب االرض بٌن الوقت واالخر وعلً مر العصور الً عدة كوارث طبٌعٌة تإثر علً حٌاة البشر وتعتبر الزالزل
من اقوي الكوارث الطبٌعٌة واعنفها حٌث انها تحدث بصورة مفاجبة وتسبب خسابر مادٌة وبشرٌة كبٌرة وتحدث انكسارات
.فً صخور القشرة االرضٌة
The thesis comprises studies of a series of coordination polymers of co(II), Ni(II),
Cu(II), Cd(II) and Uo2(II) incorporating 1.2.4.5-benzenetetracarboxylic acid (H4btec),
1.4-benzenedicarboxylic acid (H2bdc), 4-pyridylacetic acid (Hpya) and certain
auxiliary ligands including 1.10-phenanthroline (phen), 2.2-bipridine(2.2-bipy), 4.4bipyridine (4.4-bipy) 1-methylimidazole (MeHim), 2-amino-4-methylthiazole (A-Mtz),
benzimidazole (Hbzim), morpholine(mrohp), quinazoline (Quz), 2.5-dimethylpyrazine
(dpmz), bis(diphenylphosphino)methane (dpm)1.2-bis(diphenylphosphino)ethane
2011 (dpe) and 1.3-bis(diphenylphosphino) propane (dpp).

علً محمد محمد رضوان؛

مصطفً محمود اسماعٌل؛

ان لمعرفة المكونات الكٌمٌابٌة لبلطعمة أهمٌة بالؽة حٌث أن لذلك دور فعال ومرتبط بالصحة العامة.وللمشروبات مثل الشاي
االخضر واالسود والقهوة والقرفة والٌنسون ولحلبة والكركدٌة والكاكاو ومكونات كٌمٌابٌة لها فوابد طبٌة متتعددة مثل عبلج
أو تقلٌل مخاطر العدٌد من االمراض .فوجود العناصر الثقٌلة فً االؼذٌة مثٌر لبلهتمام وذلك لضرورتها للجسم أو لتاثٌرها
السام  .ولهذا أجرٌت هذة الدراسة لتقدٌر تركٌز أٌونات الكادمٌوم والرصاص والنحاس فً المشروبات المختلفة شابعة
2009
االستهبلك فً مصر وذلك باستخدام طرٌقة النزع الفولتامٌتري وطرٌقة طٌؾ االمتصاص الذري.
ظهر فً االونة االخٌرة استخدم النباتات الطبٌة فً عبلج كثٌرا من االمراض وذلك لعدم وجود اثار جانبٌة ضاره
الستخداماتها.
وتهدؾ هذه الدراسة لمعرفة التؤثٌر العبلجً والوقابً لبعض النباتات الطبٌة علً مستوي سكر الدم والدهون زكذللك وظابؾ
الكلً فً الفبران المصابة بالسكر المستحدث بواسطة األلوكزان.
استخدم لهذه التجارب الفبران البٌضاء تزن الواحدة منها -
جرام.وقسمت الفبران الً ست مجموعات)2008 130-150
Spirheterocylic derivatives have gained some importance in the last years.Thus the
present work involves the synthesis of some new spiroheterocylic derivatives
incorated with indoline and pyrane moieties.These syntheses were achieved by the
reaction of compounds 212-C and/or 213a with some different cyclic ketones to yield
some new spiropyranes and spiropyranopyrimidine dervatives containing the indoline
2008 moiety.
فً هذه الرساله تم دراسه نوعٌن من العلق وهما باربرونٌا اسٌوطً وسالٌفا دٌلٌكاتا حٌث تم التجمع موسمٌا من منطقه الملجا
باسٌوط.المتبقٌه وهً حوالً  80دوده تم حفظها فً الدٌب فرٌزر فً درجه حراره  °20-م من اجل الدراسه البٌوكمٌابٌه.
اشتملت الدراسه النسٌجٌه علً تحدٌد اعداد الخصٌات ومراحل الخصٌات والمباٌض وعلً تحدٌد شكل وتركٌب الخبلٌا
السرٌجه موسمٌا فً كبل النوعٌن وذلك تلك العٌنات تم دراستها بواسطه المٌكرسكوب الضوبً ثم عن طرٌق استخدام
المٌكرسكوب االلكترونً
2007
برؼم أن الدراسات العالمٌة حول الحشرات المابٌة كثٌره ،فإن الحشرات المابٌة لم تحظً باإلهتمام والدراسة فً مصر
وبخاصة فً الوجة القبلً .لذلك فقد صممت الرسالة الحالٌة االأولً من نوعها فً صعٌد مصر.
تم عمل مسح للعدٌد من المناطق فً محافظة سوهاج الختٌار اكثرها مبلبمة للدرسة ولقد كانت وفرة الحشرات المابٌة
وسهولة تجمٌعها من االسس التً تم االعتماد علٌها فً اختٌار مناطق الدراسة .تم اختٌار اربعة مناطق للدراسة
2010
األشعة فوق البنفسجٌة هً موجة كهرومؽناطٌسٌة ذات طول موجً اقصر من الضوء المربً لكنها أطول من األشعة
السٌنٌة .سمٌت بفوق البنفسجٌة الن طول موجة اللون البنفسجً هو االقصر بٌن الوان الطٌؾ .ومداها الموجً ٌبدا من 400
نانومتر الً  100نانومتر.وهً اشعة مإٌنة فقد تسبب تفاعبل كٌمٌابٌا وتجعل العدٌد من المواد متوهجة وتنقسم حسب طولها 2010
فً الدراسة الحالٌه استخدم عدد  112عٌنة من سمكة البلطً النٌلً  Oreochromis niloyicusلتحدٌد التاثٌرات
الضارة لجرعة تحت ممٌتة من الكادمٌوم ( 4,64ملٌجرام /لتر) علً مكونات الدم (عدد كرات الدم الحمراء,الهٌموجلوبٌن
,الهٌماتوكربت ,حجم كرات الدم الحمراء,كمٌة الهٌموجلوبٌن فً كرات الدم الحمراء وكذلك تركٌزه فٌها) واٌضا علً
الجلوكوز ،البروتٌن الكلً ،الدهون الكلٌة وإنزٌمات الكبد (انزٌمات النقل االمٌنً  )AST،ALTفً المصل وكذلك
مإكسدات الدهون ونسبة تلؾ المادة الوراثٌة (الحامض النووي الدٌوكسً رٌبوز) فً انسجة خبلٌا الكبد .وتم اٌضا
دراسةالتؽٌرات الهستولوجٌة والهستوكٌمٌابٌة فً كل من الكبد والكلٌة والخٌاشٌم ودرس اٌضا تاثٌر اللٌكوبٌن
(9ملٌجرام/كٌلوجراممن وزن الجسم)وفٌتامٌن ه (50ملٌجرام/كٌلوجرام من وزن الجسم) فً تثبٌط التاثٌرات الضارة
2009
للكادمٌوم.
The effect Of Washing The Irradiated Skin During Radiotherapy For Cancer Is
Uncertain. The Purpose Of Thisstudy Was To Evaluate The Impact Of Washing The
Breast Skin With Wter And Soap During Radiotherapy On The Intensity Of Acute Skin
Toxicity. Materials And Methods: 100 Patients TreatedFor Breast Cancer Were
Prospectively Randomized Prior To Receivung Radiotherapy To The Breast Into Tow
Groups: 1)), No Washing Was Allowed During Radiotherapy (50 Patients): And 2)(,
Washing Was Allowed With Water And Soap (50Patients). Acute Toxicity Was
Recorded According To The Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) Acute Skin
Toxicity Scale For Each Patient. Aim Of The Work br The Goal Of This Prospective Is
To Determine The Effect Of Washing Irradiated Skin With Water And Soap On Acute
2008 Skin Toxicity In Breast Cancer Patients.
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ٌتعلق هذا البحث بدراسة طبقات الرمل الكوارتزٌة البٌضاء حول خلٌج السوٌس وذلك الهمٌتها االقتصادٌة كؤحد الخامات
االولٌة البلزمة لكثٌر من الصناعات ومن بٌنها صناعة الزجاج.

1968

لقد صممت هذه الدراسة ونفذت الستٌضاح دور الصحٌفة اللحمٌة وقنوات كالسٌوم الؽشاء الخلوي فً تنظٌم دخول وخروج
الكالسٌوم الماخوذ والمفقود من خبلٌا القلب فً سمك القط (القرموط) والتوده التً حفزت كهرٌابٌا لكً تنقبض عند معدل
الضربات الفسٌولوجٌة (12ضربه/دقٌقة)وتاثٌر ذلك التبادل علً الضربات القلبٌة(قوه الضربة ومعدل االنقباضه ومعدل
االنبساط)التً تنمو بعد فترات مختلفة من الوقت وذلك فً وجود تركٌز 2,5مللً جزئ جرام من اٌون البوتاسٌوم واثناء
زٌاده هذا التركٌز الً 5مللً جزئ جرام.ولقد تم اختٌار وظٌفة الصحٌفة اللحمٌة باستخدام االدرٌنالٌن كمنشط للكالسٌوم
الماخوذ والمفقود من الصحٌفة اللحمٌة والكافٌٌن كمثبط اٌضا للكالسٌوم الماخوذ والمفقود من الصحٌفة اللحممٌة اما دور
قنوات الكالسٌوم الموجوده فً الؽشاء الخلوي فقد اختبر باستخدام الفٌرابامٌل كمثبط للكلسٌوم المتبادل خبلل الؽشاء الخلوي

2009
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محمود ٌوسؾ محمود؛

نظرا للتطبٌقات الواسعة للسٌس تتراهٌدروفٌثالٌك انهٌدرٌد فى شتى المجاالت مما شجعنا على تحضٌر مشتقات جدٌدة ؼٌر
متجانسة الحلقة مثل الثتراهٌدرواٌزواندول وداى برومو وتترابوموهكساهٌدرواٌزواندول وتتراهٌدروكٌنازولٌن بابٌن بالسٌس
ممدوح عدلى حسان,عبد المسٌح
1 #####و2و3و 6تتراهٌدروفٌثالٌك انهٌدرٌد على امل ان ٌكون لها نشاط بٌولوجى ضد احدى الحشرات االقتصادٌة .
وهبة مقار,محمد مبارك طه
ان توزٌٌع جمبل ٌعتبر احد االنواع الثبلثة لتوزٌعات القٌمة المتطرفة وٌدعً النوع االول لتوزٌع القٌمة المتطرفة وهو من
2008
اقدم التوزٌعات الهامة ؼً المجالٌن التطبٌقً والنظري .
2008
الؽرض من الدراسة الحالٌة هو معرفة تاثٌر كل من هرمون االدرٌنوكور تٌكوتروفٌن والؽداء المحتوي علً نسبة عالٌة من
الصودٌوم واٌضا الوجبة ذات التركٌز العالً من البوتاسٌوم علً النسٌج البٌن كلوي فً ذكر الضفدعة المصرٌة الرقطاء
بوفورجٌوالرس روس وذلك فً فصلً الصٌؾ (شهر ماٌو) والشتاء(شهر دٌسمبر) وقد تضمنت الدراسة فحوصات
1987
هستولوجٌة وفسٌولوجٌة
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تم الحصول على مركبات جدٌدة من الحلقات االروماتٌة ؼٌر متجانسة الحلقة وذلك بتحضٌر -2(-2مٌركبتو -1 -فٌنل
اثٌلٌدٌن)مالونونٌترٌل  1الذى تم الحصول علٌه من تفاعل االسٌتوفٌنون مع المالونونٌترٌل الذى ٌتفاعل مع الكبرٌت فى وجود
الكحول االثٌلً كمذٌب عضوى وثبلثً اٌثٌل االمٌن كعامل مساعد وبؽلٌان مشتق الثٌونو 1مع خلٌط من حمض الخلٌك
2010
واندرٌد حمض الخلٌك ٌعطى  5استٌل  2امٌنو  4فٌنٌل ثٌوفٌن  3كربونٌترٌل()3
من المعلوم ان الدراسات المتعلقة بجودة وصبلحٌة المنتجات بمختلؾ انواعها وكذلك الدراسات الخاصة بقٌاس العرض
والطلب علً منتج ما فً االسواق ٌتطلب تصمٌم ما ٌسمً تجارب اختبارات الحٌاة(،)Life testingوالنتابج المسجلة من
عٌنة الدراسة فً مثل هذه التجارب تعتبر متؽٌر عشوابً ٌمكن توفٌقه لٌتبع فً سلوكه احد التوزٌعات اإلحصابٌة المعروفة
والتً تعتمد علً معالم ( )parametersتختزن بداخلها كل خصابص التوزٌع وبالتالً كل خصابص المجتمع تحت
2011
الدراسة (المنتج)
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الهدؾ الربٌسً من هذه الرسالة ،التً سوؾ تتؤلؾ من خمسة فصول ،هو لدراسةاداء الشبكات البلسلكٌة المتخصصة لتقٌٌم
االداء للبروتكوالت البلسلكٌة المتخصصة والتً تعتمد علً بعض المقاٌٌس .ومناقشة تؤثٌر حركة النقاط داخل هذه الشبكات
المتخصصة

2009

تلعب المعادالت التفاضلٌة العادٌة والجزبٌة دورا مهماجدا فً جمٌع التخصصات العلمٌة مثل الهندسة والفٌزٌاء والكٌمٌاء
والطب وؼٌرها ،لذا اهتم وٌهتم كثٌر من الباحثٌن لتقدٌم وتطوٌر طرق لتبسٌط وإٌجاد الحلول لهاالهدؾ من هذه الرسالة هو
تطبٌق طرٌقتً التحوٌبلت التشابهٌة والتحوٌبلت التشابهٌةالمتقطعة علً بعض المعادالت التفاضلٌة الجزبٌة ؼٌر الخطٌة
لتولٌد حلول تشابهٌة او مضبوطة جدٌدة فطرٌقة لً للتحلٌل التشابهً تمكننا من اٌجاد مجموعة مولدات للتحوٌبلت

2011

Assuit
Univer
sity:

تتمٌز التتابعات الجٌولوجٌة بوسط الصحراء الشرقٌة فً مصر بمكاشؾ جٌدة لصخور الكرٌتاوي العلوي الؽنٌة بالحفرٌات
الكبٌرة ولقد حظت باهتمام العدٌد من الباحثٌن فً مجاالت الجٌولوجٌا المختلفة وخاصة فً مجالً الحفرٌات والطبقات.

2008

قنا:

احمد قرنً عبد الرإؾ عبد العال ؛

تهدؾ هذه الرسالة الً التعرؾ علً اصل وصفات وتركٌب راسب الكبرٌتٌد الكتلً بمنطقة ام سمٌوكً وذلك بدراسة مكان
تواجده والعبلقات الحقلٌة والمعادن المكونة له.

2008

قنا:

محمد اسماعٌل احمد عبد الكرٌم؛

تتكون منطقة الدراسة من تتابع من الصخور الرسوبٌة ٌعلوا صخور ما قبل الكمبري ونواتج التجربة التً تؽطٌها وٌمكن
تقسٌم نطاق التجوٌة الً نوعٌن من التجوٌة جلٌدٌة مع توفر المناخ البارد فً حقب البالٌوزوي (الكربونً الً السٌلوري)
وتجوٌة التٌرٌت فً مناخ حار رطب طوال فترة الترٌاسً -الجوارسً -الكرٌتاسً.

2006

أسوان؛

حسن محمد احمد خزٌم:

تعتبر الزالزل من اكثر الظواهر الطبٌعٌة تؤثٌرا من الناحٌة التدمٌرٌة وذلك لما لها من اثر مباشر علً االنسان والمجتمع
والمنشؤت الهندسٌة لذا البد ان تإخذ هذه المخاطر فً االعتبار عند وضع خطط التنمٌة والبناء والتوسع العمرانً.
تبذل جهود كبٌرة فً مختلؾ ارجاء الدولة وخاصة الجنوب للبحث عن البترول والؽاز الطبٌعً باالضافة الً بناء المدن
الجدٌدة لمواجهة الزٌادة السكانٌة المطردة وٌستلزم لذلك دراسة الوضع الجٌولوجً والتركٌبً لهذه المناطق عند تنفٌذ تلك
المشروعات وتقدم هذه الرسالة دراسة تفصٌلٌة وتحلٌلٌة للتراكٌب الجٌولوجٌة السطحٌة والتحت سطحٌة وسمك الرسوبٌات
للمنطقة الواقعة حول منطقة الداخلة.

2007

سوهاج؛

محمد عاطؾ السٌد محمد:

2007

أسٌوط؛

عبد الراضً محمد حماد:

الهدؾ من هذه الرسالة-:هو دراسة نظرٌات تقارب لنقاط ثابتة لفصول من المإثرات ؼٌر الخطٌة فً فراؼات مختلفة تظهر
اهمٌة طرق النقاط الثابتة التكرارٌة فً اٌجاد حل المعادالت ؼٌر الخطٌة فً الفراؼات المختلفة والتً لها اهمٌة كبٌرة فً
كثٌر من العلوم التطبٌقٌة مثل الكٌمٌاء والفٌزٌاء وعلم االحٌاء واالقتصاد وعلوم اخري

2010

استباط االشكال (ثبلثٌة االبعاد)من التظلٌل  Shape from Shadingاو ما ٌطلق علٌها اختصارا ()SFSهً واحدة من
المشاكل التقلٌدٌة فً مجال رإٌا الحاسب والتً تتناول طرق استنتاج او استنباط البعد الثالث للشكل من صورة واحده ثنابٌة
البعد ٌمكن استنباط الشكل المسترد باستخدام معادلة رٌاضٌة تمثل عبلقة بٌن العمق (المراد استرداده) وسطح االنحدار والمٌل 2010
بالرؼم من تطوٌر بعض المقتنٌات التحلٌلٌةللبٌانات منذ زمن بعٌد ولكننا الزلنا فً حاجة الً المزٌد من التقنٌات المتطورة
التً بمقدورها تحلٌل البٌانات بطرق مقننة حتً نتمكن من سد الفجوة بٌن البٌانات التً تزداد ٌوما تلو االخر وبٌن فهمها
واستخراج معلومات منها ولعملٌة استخراج المعلومات اسماء كثٌرة اهمها تنقٌب البٌانات Data Miningولقد استخدم هذا
التعبٌر فً مجاالت شتً مثل االحصاء وتحلٌل البٌانات ونظم ادارة المعلومات وتعتبر عملٌة استخراج المعلومات من
البٌانات حجر االساس فً كثٌر من الندوات الدولٌى ولقد اخذ نجم هذا العلم فً الصعود فً مجاالت مهمه كالذكاء
2008
االصنطاعٌوتعلٌم االلة
تم فً هذه الرسالة دراسةالفطرٌات الداخلٌة المصاحبة لثبلثة نباتات طبٌة وهً ام العشار الخطمٌه والدفلة  40عٌنة من كل
نبات وتم دراسة قدرة مستخلصات هذه النباتات المحبة والكارهة للماء علً التؤثٌر علً الفطرٌات المسببة لبلمراض الجلدٌة
2008
والبكترٌا الممرضة تم اختٌار افضل مذٌب وافضل نبات له.
The present thesis deals with the electrochemical studies and determination of some
 phenolic compounds:di hydroxy benzene isomers(Catechol - hydroquinoeResorcinol). Thee compounds were determined using cyclic and linear sweep
22/10/ Mahmoud Khodari,
2012 voltammetry at glassy carbon electrode.
2012. Ekram M. Rabie.
استهدؾ هذا البحث الكشؾ عن االمراض الفروسٌة النباتٌة بواسطة تفاعل السلسلة البنابٌة()rcrفً كل من مرض تورد القمة
فً الموز()bbtvمرض تقزم البرقوق()pdvمرض درنات البطاطس المزلٌة()pstvdمرض موزٌك الخوخ
المتؤخر(.)plmvd

4126 11545238

ESTIMATIONS AND PREDICTIONS BASED
ON PROGRESSIVELY CENSORED WITH
 RANDOM REMOVALS from BURR-X MODELماجستٌر

4127 11545367

MANAGEMENT OF ROUTING PROTOCOLS Mawad ،Yasser
 FOR MOBILE AD-HOC SENSOR NETWORKS Kamal Hassanماجستٌر

4128 11545895

El-Nahary ،Esraa
Khalil Hamed
Mohammad

KHOZYEM،HESSAN
MOHAMED.
ABUHASSOUP،MOH
AMMED ATEF
ELSAYED.

Symmetry and Discrete symmetry Groups of
 some Partial Differential Equationsماجستٌر
PALEONTOLOGICAL AND
STRATIGRAPHICAL STUDIS ON THE
MACROFOSSILS OF SOME UPPER
CRETACEOUS SECTIONS EXPOSED IN
SOUTHERN WADI QENA AND
NEIGHBORING AREAS,EASTERN DESERT,
 EGYPT.ماجستٌر
MASSIVE SULFIDE DEPOSIT AND
ASSOCIATED METAVOLCANICS,UMSMUKI
 AREA, EASTERN DESERT, EGYPT.ماجستٌر
STRATIGRAPHY AND SEDIMENTOLOGY OF
THE CLAYSTONE AND SHALE IN ASWAN
AREA AND THEIR IMPLICATION IN
 CERAMIC INDUSTRY.ماجستٌر

4132 11548517

ASEISMOLOGICAL STUDY ON SOME
 LOCALITIES IN NILE DELTA ,EGYPT.ماجستٌر

4133 11548611

HAMMAD،ABDELRA
DY MOHAMED.

ASEISMOLOGICAL STUDY ON SOME
 LOCALITIES IN NILE DELTA ,EGYPT.ماجستٌر

4134 11548681

ELMALT،AHMED
KORANY
ABDELRAOF.
ABDELKAREEM،MO
HAMED ISMAIL
AHMED.

Assiut
؛Saeed Mohammed
Univer
 sity؛Saad Ali Altwqi Saeed Mohammed Saad Ali Altwqi

4129 11546127

4130 11546836

4131 11546935

Convergence theorems of fixed points for
 classes of nonlinear operatorsماجستٌر

4135 11551047

Ahmed M.Salah Hussein

Hussein،Ahmed
M.Salah

Three-Dimensional Shape Reconstruction
 using Shape from Shadingماجستٌر

4136 11551102

ِAssiu
ِ
t
Univer
 sity؛Heba T Allah Mohammed Mustafa

Mustafa،Heba T
Allah Mohammed

Classification Based on Association Rules
 Miningماجستٌر
ENDOPHYTIC FUNGI OF THREE
MEDICINAL PLANTS AND EFFECT OF
PLANT EXTRACTS AGAINST PATHOGENIC
 BACTERIA AND FUNGI.دكتوراه

Fahmy, Nada
Mohammed Nabil.

4139 11580027 Master.

SHAMLOUL،ABFELM
ONEIM MOHAMED.

Elctroanalytical studies on some phenolic
compounds /
UTILIZATION OF POLYMERASE CHAIN
REACTION FOR THE DETECTION CLONING
AND SEQENCING OF PLANT VIRUSES AND
 VIROIDS.دكتوراه
BIOSORPTION REDUCTION OF TOXIC
CHROMIUM AND PRODUCTION OF SOME
ANTIOXIDANT ENZYMES BY E.COLI ASU 7
 UNDER STRESS EFFECT OF METAL.ماجستٌر

4140 11580478

Assiut
Univer
sity

قنا:

ٌاسمٌن محمد شٌبانً عبد السمٌع؛

1995

سوهاج:

عبدالمنعم؛

2008

أسٌوط:

رومانً نبٌه نصٌؾ ابسخرون؛

تعد العناصر الثقٌلة الناتجة من مخلفات االنشطة المختلفةلبلنسان مثل الصناعة والتنقٌب عن المعادن والصرؾ الصحً من
اهم مسببات التلوث فً البٌبة.
the present thesis deals with the electrochemical studies and determination of some
pollutant heavy metal icons : lead, cadmium and copper. these metals were
determined using cyclic and linear sweep voltammetry. the present investigation can
be summarized as follow : 1- the first chapter includes an introdaction to voltammetric
M. Khodari Maalae,
techniques, stripping voltammetric analysis, types of stripping analysis techniqus and 22/10/ Ekram M. rabie, Fathy
2012 the parameters.
2012. Mohamed Ahmed.
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Steganography is the art and science of invisible communication which concern with
hiding information in other onformation, several different carriers file formates can be
used, but digital images are the most common because of their frequency on the
2012 internet and theirinsensitivity for human visual systems.

Hussein, Hussein
Ibrahim Abul-Kasim.

فً الدراسه الحالٌه استخدم عدد  322عٌنه من سمكه القرموط االفرٌقً كبلرٌس جرٌبٌنس لتحدٌد التاثٌرات الضاره
لجرعات تحت ممٌته من كلورٌد الزببق (0,12,0,04مللٌجرام/لتر) علً السلوك واالداء االنتاجً وامراض الدم مثل عدد
خبلٌا الدم الحمراء الهٌموجلوبٌن وخبلٌا الدم البٌضاء اللمفاوٌات ،انزٌمات الكبد  ،وااللبٌومٌن ،الجلوبٌولٌن ،البروتٌن الكلً،
والكولسترول ،الدهون الثبلثٌه ،الكولسترول عالً ومنخفض الكثافه وهرمونات الؽده الدرقٌه والتٌستوستٌرون واالٌسترادٌول
وتم دراسه المبلحظات الهستوباثولوجٌه علً كل من انسجه الكبد والكلٌه  .ودرس اٌضا تاثٌر السٌلٌنٌوم (0.1جزء فً
2011
الملٌون)وفٌتامٌن ه ( 100مللٌجرام/كٌلوجرام من وزن الجسم) فً تثبٌط التاثٌرات الضاره للزببق

Ibrahim ،Ahmed
Ahmed Thabet Abdel Monem
؛Thabet Abdel Monem Ibrahim

تحلٌل لمنطقة سوهاج الصناعٌة الجدٌدة الً نطاقات سٌزمٌة تعتمد عملٌة التحلٌل علً المعامبلت الجٌوتقنٌة لطبقة التربة
وطبقة التؤسٌس والتً تم حسابها باستعمال معامبلت المرونة وكذلك السرعات السٌزمٌة المختلفة التً تم الحصول علٌها
2005
باستعمال طرٌقة االنكسارٌة السٌزمٌة الضحلة.
تعرضت مدٌنة القاهرة الً العدٌد من الزالزل التارٌخٌة والحدٌثة التً تسببت فً العدٌد من الخسابر فً االرواح والممتلكات
وبالرؼم من ان منطقة القاهرة تتؤثر بنشاط زلزالً متوسط مقارنة ببعض المناطق االخري فً مصر مثل منطقة شمال البحر
2012
االحمر.
ابوسمبل مدٌنة سٌاحٌة متمٌزة تقع فً الجزء الجنوبً الؽربً من الصحراء الؽربٌة علً الضفة الؽربٌة لبحٌرة ناصر وتمثل
احدي المناطق الحٌوٌة الهامة فً جمهورٌة مصر العربٌة لموقعها المتمٌز علً خرٌطة السٌاحة العالمٌة لما تمتلكه من
2004
مقومات سٌاحٌة متنوعة.
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فً الدراسه الحالٌه استخدمت عٌنات القرموط االفرٌقً للتاكد من االثار السلبٌه للتركٌزات الؽٌر ممٌته من ال4
نونٌلفٌنول( 0,1و0,08و0,05مللٌجرام/لتر) علً معامبلت الدم ،المتؽٌرات البٌوكٌمٌابٌه ،واختبلل الهرمونات والسمٌه
الجٌنٌه ودرست اٌضا التؽٌرات الهستوباثولوجٌه لكل من الخٌاشٌم ,الكبد,الجلدوالكلً وقد استخدمت العدٌد من التقنٌات
المتقدمه مثل اختبار ،micronucleusوموت الخبلٌا المبرمج ،تقنٌه تحلٌل البروتٌن الكهربً ,تقنٌه تحلٌل الماده الوراثٌه
2011
والمٌكروسكوب االلكترونً النافذ والمٌكرسكوب االلكترونً الماسح لتحدٌد اثار ال 4نونٌلفٌنول علً القرموط االفبلٌقً
ٌنتج االجهاد التاكسد عن الخلل فً االتزان بٌن المإكسدات (الشوارد الحره) ومضادات االكسده.فً مرض السكري،ارتفاع
نسبه سكر الدم ٌلعب دورا هاما فً باثولوجٌه المرض ومضاعفاته علً معظم اعضاء الجسم حدٌثا تستخدم مضادات االكسده
فً عبلج هذا الخلل فً هذه الرساله تم دراسه مدي كفاءة مضادات االكسده(حمض الفالٌبولٌك وان استٌل سٌستٌن) فً عبلج
مثل هذا االجهاد فً االرانب المعالجه بااللوكزان .اجرٌت الدراسه علً  40ارنب قسمت فً البداٌه التجربه عشوابٌا الً
مجموعتان االولً مكونه من  10ارانب كمجموعه ضابطه والثانٌه مكونه من  30ارنً كمجموعه تجرٌبٌه والتً اعطٌت
جرعه واحده من االلوكزان(180ملٌجرام/مل/كٌلوجرام من وزن الجسم
تم حقنها فً التجوٌؾ البرٌتونً الحداث مرض السكري.ثم بعد ثبلثه اسابٌع قسمت هذه المجموعه عشوابٌا الً ثبلث)
مجموعات كل منها  10ارانب تركت مجموعه ضابطه وحقنت مجموعه بحمض الفالٌبولٌك (100ملٌحرام/مل/كٌلو جرام
من وزن الجسم) فً التجوٌؾ البرٌتونً ،وحقنت مجموعه اخري بماده إن استٌل سٌستٌن(100ملٌجرام/مل/كٌلوجرام من
.وزن الجسم) فً التجوٌؾ البرٌتونً وذلك لمده  7اٌام متتالٌه 2008
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هدؾ الدراسه هو تحدٌد الفروق بٌن تركٌب الهٌمولٌؾ(خبلٌا الهٌمولٌؾ -الجلٌكوز-اللٌبٌدات الكلٌه-البروتٌنات الكلٌه)لقواقع
بٌومفبلرٌا الكسندرٌنا-بولٌنس ترنكاتس-النستس كارٌناتس-لمٌنا نتالٌنسس وفاٌزا اكٌوتا  .تم عمل دراسه بواسطه المجهرٌن
الضوبً وااللكترونً الماسح لدراسه انواع خبلٌا الهٌمولٌؾ وتاثٌر العدوي والملوثات الٌبٌه علً انواع مختلفه منها  .وجد
ثبلث انواع ربٌسٌه من خبلٌا الهٌولٌمؾ وهً كاالتً :خبلٌا زجاجٌه -خبلٌا ؼٌر محببه -وخبلٌا محببه .وذلك طبقا لوجود او
2008
عدم وجود الحبٌبات وقابلٌه الحبٌبات لبلصطباغ(ان وجدت حبٌبات) ونسبه النواه للسٌتوببلزم

Assiut
Univer
sity:

الهدؾ االساسً من هذا البحث هو تخلٌق بعض المركبات الجدٌدة ؼٌر متجانسة الحلقة والمنشقة من ن-فٌنٌل سلفونٌلوكسً
كٌنولٌنٌمٌد .

2006

؛Safaa Megally Ali Mohammad

اشتملت الرساله علً دراسه تاثٌر اثنان من منظمات النمو الحشرٌه (الفلوفٌنكسرون والكلورفلوزرون) علً مختلؾ االنشطه
البٌولوجٌه لدوده ورق القطن الكبري سبودوبترا لٌتورالز مثل التاثٌرات الهٌستوباثولوجٌه علً اعضاء مختلفه للطور الٌرقً
السادس والتً شملت الجلٌد والعضبلت والمعً المتوسط والنسٌج الدهنً كما تضمنت تاثٌر كل من الفلوفٌنكسرون
والكلوفلوزرون علً خبلٌا الدم فً الهٌمولٌمؾ للطور الٌرقً السادس للحشره باالضافه الً ذلك فقد تم القاء الضوء علً
بعض الجوانب الفسٌولوجٌه ةالبٌوكٌمٌابٌه مثل نشاط بعض االنزٌمات فً مختلؾ مراحل النمو والتؽٌر فً التركٌز لبعض
2006
االمبلح ؼٌر العضوٌه وكذلك تركٌز المحتوي البروتٌنً فً الهٌمولٌؾ فً الطور الٌرقً السادس للحشره.
حدٌثا تم تسجٌل الباراساكوفاجا فً كثٌر من حاالت التدوٌد وتعتبر الدروسوفٌبل اٌضا افه اقتصادٌه مهمه فً بعض المناطق
من العلم لذلك فان مكافحه هذه الحشرات ٌعتبر من اهم اهداؾ المشتؽلٌن بعلم مكافحه الحشرات وتعتمد مكافحه هذه االفات
بصوره اساسٌه علً المبٌدات الكٌمٌابٌه وقد ادي االستخدام المستر والمتزاٌد لهذه المبٌدات الً ظهور العدٌد من المشاكل فً
مجال المكافحه فمن اهمها ظهور ظاهره المقاومه اتجاه جمٌع المبٌدات المستخدمه فً مجال المكافحه هذا باالضافه الً
التاثٌر الضار لهذه المبٌدات علً البٌبه لذا كان من الضروري البحث عن بدابل جدٌده للمبٌدات التقلٌدٌه بحٌث ٌصعب علً
االفه اظهار مقاومه لها وفً نفس الوقت تكون ؼٌر ضاره علً الوسط المحٌط بها.
حدٌثا تم استخدام بعض المركبات الكٌمٌابٌه المستخلصة طبٌعٌاو الصدٌقه للبٌبه والتً تعرؾ بالمستحثات الضوبٌه كوسٌله
من وسابل المكافحه للحد من بعض االفات الحشرٌه والتً تمتاز بانعدام تاثٌرها الضار علً البٌبٌه المحٌطه تقرٌبا ومن هذه
المركبات مجموعه البروفبرٌن مثل الهٌماتوبورفٌرٌن وهذخ المركبات لها القدره علً امتصاص الضوء وحدوث تفاعل
ضوبً كٌمٌابً داخل جسم الحشره ٌإدي فً النهاٌه الً الفتك بها
2010
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ٌنتج ضؽط االكسده عن زٌاده فً االنتاج الشوارد الحره داخل الخبلٌا او نقص فً انتاج مضادات االكسده او من االثنٌن معا
مإدٌا ذلك الً حدوث ضرر فً مكونات الخلٌه (البروتٌنات والدهون والحامض النوور) تعد برومات البوتاسٌوم من المواد
المإكسده الضاره التً نتعرض لها عم طرٌق ماء الشرب المعالج باالوزان او الدقٌق (الطحٌن) المضاؾ الٌه كماده مبٌضه
فضبل عن اضافته للعجٌن لزٌاده مرونته وتقلٌل تمدده تنتج سمٌه هذه الماده عبر الٌه ضؽط االكسده .
صممت هذه الرساله الدراسه الستقصاء سمٌه ماده برومات البوتاسٌوم علً كلً ذكور الجرزان البالؽه داخل الجسم وخارجه
من ناحٌه االخري تقٌٌم الدور الوقابً والعبلجً لكل من حامض االلجٌك وزٌت الثوم كمضادات لبلكسده كل علً حده او
مقرنٌن معا ضد الضرر الذي ٌحدثه ٌرومات البوتاسبوم علً الكلً
2010
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Mohammad ،Safaa
Megally Ali

COMPARATIVE STUDIES ON THE
 HAEMOLYMPH OF SOME SNAILSدكتوراه

4151 11596116

Aberration of Some Insecticides on Some
Zohry ،Nasra
Biological Aspects of The Cotton Leafworm
Mohammed
 Spodoptera Littoralis (Lepidoptera : Noctuidae) Hasaneenدكتوراه

4152 11596357

Photosensitization Processes to Control the
Population of two Dipteran Flies,Drosophila
melanogaster and Parasarcophaga
 argyrostomaدكتوراه

4153 11596429

Mohamed ،Doaa
Shehata

Yaseen
،Abdulrahman Salim
Omer

Effect of Ellagic Acid and Garlic oil on
Potassium Bromate Induced Oxidative Stress
 in the Kidney of Ratدكتوراه

4154 11596607

تمت الدراسه الحالٌه لمحاوله معرفه التاثٌرات الوقابً للمبلتونٌن وفٌتامٌن ج علً االثار الضاره الناجمه عن تعاطً الكحول
االٌثٌلً فً اعضاء الجسم المختلفه ومتمثله فً كل من الكبد والكلٌه والمخ والربه والخصٌه وقد اجرٌت هذه الدراسه علً
2010
ذكور الجرزان البٌضاء

Assiut
Uviver
sity:

Hala Abdel Fattah Mohamed
؛Youns

اختصت الرساله بدراسه بعض مكونات مصل الدم وبعض االعضاء لطابرٌن مصرٌٌن شابعٌن (الحمامه والدجاجه)وقد تم
تعٌٌن هذه المحتوٌات للطابرٌن فً الظروؾ الطبٌعٌه وتحت تاثٌر نوعٌن من المبٌدات الحشرٌه هما سٌبرمثٌرٌن()CRR
واكتلٌك( )ACTوؼنً عن التعرٌؾ اهمٌه هذا البحث نظرا للدور الخطٌر الذي تلعبه المبٌدات المنتشره هذه االٌام فً تلوث
البٌبه  .وقد اعطً كل نوع من نوعً المبٌدات فً هذا البحث بثبلثه تراكٌز مختلفه (منخفض  ،متوسط  ،مرتفع) مع
الحرص بان ٌكون حتً التركٌز المنخفض امنا (ؼٌر قاتل)  .وقد وجد ان هذا التركٌز االمن هو اقل فً الحمامه منه فً
الدجاجه ،مما دل علً عدم استقرار الحمامه فً حاله ؼٌر طبٌعٌه عندما تم حبسها اثناء التجرٌب (وهً اصبل المعتاده طبٌعٌا
علً الطٌران القوي بحرٌه)  .وقد استؽرق اعطاء الست تركٌزات من نوعً المبٌدات لنوعً الطٌور المستخدمه لمده 24
ٌوم النه قد تم حقنها بشكل منتظم  12جرعه متتالٌه (واحد كل ٌومٌن)
Diabetic nephropathy(DN) is the major cause of end-stage renal failure. identification
of genes and their products involved in DN may be of value in treating the condition .
)to that end, genes showing differential expression in the kidneys of Goto-Kakizaki(GK
non-obese diabetic rats are being characterised . the cDNA for one of these,rCDK105
WAS SEQUENCED AND FOUND TO BE 1072 nucleotides long with an open reading
frame encoding apolypeptid of 260 amino acids. the deduced protein sequence has
an N-terminal nuclear localisation signal and is highly conserved with orthologues in
man,Drosophila Cae3norhabditis,Arabidopsis and Yeast. Human CDK105 IS
IDENTICAL TO PREVIOUSLY IDENTIFIED TRANSCRIPTS TINPI, YR29 and HCLI.
Its product has 62% sequence identity with the yeast YER126C product that is a
consiiuent of 66S pre-ribosomal particles,involved in 60S ribosomal subunit
biogenesis.
تعتبر مجدافٌه االرجل مجموعه هامه من الحٌوانات القشرٌه الهابمه ولقد حظٌت الدراسات التصنٌفٌه علً هذه الكابنات
باهتمام ملحوظ فً كل انحاء العالم ولكنها لم تنل هذا االهتمام فً مصر .
وبمراجعه االبحاث التً تمت علً مجدافٌه االرجل فً مصر تبٌن ان معظم الدراسات قد تركزت علً المٌاه البحرٌه
والملحٌه والمٌاه الشبه ملحٌه بٌنما القلٌل منها قد اجري علً المٌاه العذبه والتً تشمل علً نهر النٌل وقنواته وبعض
البرك.كما وجد اٌضا ان اؼلب الدراسات علً بٌبه المٌاه العذبه المصرٌه قد اهتمت بسرد االنواع التً جمعت فقط بٌنما لم
تهتم بالدراسات التصنٌفٌه والبٌبٌه .
ومن هنا فان هذه الدراسات التصنٌفٌه والمورفولوجٌه والبٌبه علً مجدافٌه االرجل فً مصر ؼٌر كافٌه وخاصه بعد ظهور
مبدا عدم عالمٌه االنتشار لهذه المجموعه
ٌتناول هذا البحث بالدراسه ثمانٌه عشره نوعا من الكابنات البحرٌه -تنتمً لشعبتً الرخوٌات والجلد شوكٌات -والتً تعٌش
فً االوساط البٌبٌه المالحه سواء ملتصقه بالصخور او االحجار او النباتات او الشعب المرجانٌه او مدفونه فً الرمال .وقد تم
تجمٌعها من شاطا البحر االحمر من عشره مناطق مختلفه حول مدٌنه سافجا
 .فً الفتره من مارس  1991حتً مارس )1994خط عرض  27شماال(
ولقد حظٌت الرخوٌات والجلد شوكٌا بدراسات مستقضٌه علً مستوي العالمً ولكنها لم تنل االهتمام المطلوب فً مصر من
الناحٌه التصنٌفٌه باستخدام التقنٌه الوراثٌه الحدٌثه كاضافه حتمٌه لطرٌقه التصنٌؾ القدٌمه المبنٌه علً وصؾ المظاهر
الخارجٌه والتشرٌحٌه والتً ؼالبا ما تكون ؼٌر كافٌه للتفرٌق بٌن االنواع المتشاٌهه
ان تقدٌر شدة النشاط الطبٌعً فً المواد التً تستخدم كمواد بناء وحساب الجرعة االشعاعٌة ومخاطر التعرض لبلشعاع له
اهمٌة كبٌرة فً الوقاعٌة من أثر ذلك االشعاع علً االفراد حٌث أن مدة بقاء الفرد داخل المبانً تصل الً حوالً  %80من
وقته ٌومٌا.
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اسوان:

أحمد عبدالمجٌد أبوطالب؛

ٌرجع االهتمام بدراسة المواد االمورفٌة خاصة الشالكوجٌنً منها فً هذه االونة الً ما تتمتع به هذه المواد من قلة التكالٌؾ
وسهولة التحضٌر وتمٌزها بخواص فٌزٌابٌة قد ال تتوفر فً اشباه الموصبلت البلورٌة.

2006

أسٌوط:
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نظرا للدور الهام الذي تلعبه المواد الزجاجٌة الشالكوجٌنٌة فً كثٌر من الصناعات الهامةوتمٌزها عن مثٌبلتها البللورٌة
وكذللك محاولة تحسٌن خواصها فإنه ٌلزم إجراء محاوالت جادة ومكثفة لمعرفة المزٌد من التفاصٌل عن خواصها التركٌبٌة.
من السبابك الجدٌرة بالبحث سبابك  AL-MG-SIوذللك لمشاركتها فً العدٌد من التطبٌقات الصناعٌة الهامة كصناعة
الطابرات والسٌارات والسفن وذللك لما لهامن صبلبة عالٌة وكثافة منخفضة وقابلٌة للحام ومقاومة للصدأوالتؤكل وحٌت انها
ؼٌر سامة ولها لدٌتة عالٌة فإنها تستخدم فً حفظ االطعمة والمشروبات.

El-Shater، AbdelRaheem Aly AbdelHamid

4156 11597278

Gene Expression and Genomic Organisation
of CDK105, a Candidate Gene for Diabetic
 Nephropathyدكتوراه

4157 11597315

MORPHOLOGICAL, TAXONOMICAL AND
ECOLOGICAL STUDIES ON FRESH WATER
 COPEPODA (CRUSTACEA) OF EGYPTدكتوراه

4158 11597810
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فاطمة سعد جامع مصطفً؛
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نجبلء فتحً محمد عبد العال؛
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ؼادة عبادي السٌد عبادي؛
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SOME PHYSIOLOGICAL STUDIES ON THE
EFFECT OF SOME INSECTICIDES ON THE
SERUM AND TISSUES OF TWO SPECIES
 OF BIRDSدكتوراه

el-Raheem Aly Abdel-Hamid El؛Shater

هناك بعض العناصر الطبٌعٌة وبعض المركبات لها خواص كهربٌة متوسطة بٌن الخواص الكهربٌة للموادالصلبة والخواص
الكهربٌة للمواد العازلةو ٌطلق علً هذه المواد اشباه موصبلت.
تقوم هذة الدراسة علً التعرؾ بعالم المعلومات المتولدة والمتراكمة علً مر العصور فاننا نجد انه لم تعد الرٌاضٌات
التقلٌدٌة قادرة علً التعامل مع هذه المعلومات والبٌانات فنجد ٌومٌا توافر مبلٌٌن المعلومات فً جمٌع الفروع واالماكن مثبل
معلومات الطقس والمناخ فً فترة ما نجد انها متؽٌرة ومتراكمة فكان الحل هو انشاء مفاهٌم رٌاضٌة جدٌدة تستطٌع ان تعطً
بعض االجوبة واالستفسارات عن بعض هذه المعلومات من حٌث انشاءها وتوجداها وطبٌعتها ومدي االستفادة منها فً حل
2010
بعض المشاكل

هناك بعض العناصر الطبٌعٌة وبعض المركبات لها خواص كهربٌة متوسطة بٌن الخواص الكهربٌة للمواد الصلبة
والخواص الكهربٌة للمواد العازلة .

Youns ،Hala Abdel
Fattah Mohamed

Protective Effect of Melationin and Vitamin C
on Ethanol-Induced Oxidative Stress and
 Morphological Canges in Male Aibino Mouseدكتوراه

ABUTALEB،AHMED
ABDELMAGEED.
ABDELRAZIK،AHME
DMOHAMMED
AHMED.

CYTOGENETICS OF A MARINE
INVERTEBRATE GROUP IN THE RED SEA
 COAST AROUND LATITUDE 27 Nدكتوراه
NATURAL GAMMA-RAY SPECTROSCOPY
OF BUILDING RAW MATERIALS AND
 PRODUCTS AT ASWAN.ماجستٌر
STRUCTURAL,OPTICAL AND ELECTRICAL
PROPETIES OF GE-SE-IN CHALCOGENIDE
GLASSES.

PREPERATION AND STUDY OF THE
PHYSICAL PROPERTIES OF CUGASE2 AND MOSTAFA،FATMA
AGINS2 SEMICONDUCTOR COMPOUNDS.
SAAD GAMI

zedan, ahmed abd
allah Mohamed

nour, fawzy abd elaty mohammed

astudy of biapproximation spaces via
 topological conceptsدكتوراه

4159 11597909

4160 11600147

4161 11600418

4162 11601098

4163 11605862

recurrence relations between solutions of
some second order pde,s in rn and rn+

4164 11607257

PREPERATION AND ATUDY OF THE
PHYSICAL PROPERTIES OF CUGASE2 AND MOSTAFA،FATMA
AGINS2 SEMICONDUCTOR COMPOUNDS.
SAAD GAMI.

4165 11607262

MOHAMED،NAGLAA
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ABBADY،GHADA
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STRUCTURAL STUDY ON SE0.8-XTE0.2SX
SYSTEM.
INVESTIGATIONOF THE PRECIPITATES
DEVELOPED IN AL-1AT.%MG-XAT.%SI
ALLOYS.

4166 11607273

4167 11607284

ٌشكل النشاط االشعاعً تؤثٌرا مباشرا علً االنسان والنبات والحٌوان كما ان معرفة محتوي النشاط االشعاعً للنوٌات
المشعة فً التربٌة واالسمده والصخور ٌلعبان دورا هاما فً الفزٌاء الصحٌحة.

2009

إن الدراسة النشاط االشعاعً الطبٌعً فً البٌبات المختلفة ٌحظً باهتمام عالمٌا وذللك لتقدٌر نسب وجود العناصر المشعة
الطبٌعٌة فً البٌبات المختلفة وما ٌترتب علً وجودها من تؤثٌر علً االنسان الذي ٌعمل مع هذه البٌبة بطرٌقة مباشرةاو ؼٌر
2011
مباشرة وؼٌره من الكابنات الحٌة االخري الموجودة فً هذه البٌبات.

2011
تم فً هذا البحث استخدام اربعة واربعٌن نموذجا للجهد النووي فً دراسة العبلقة الخطٌة A،Bوالتً تم اكتشافها فً هذا
البحث.

2004

تمت عملٌة التبخر لمسحوق من التكوٌنات محل الدراسة فً صور أمورفٌة حٌث تم الحصول علً هذه التكوٌنات من
عناصر أولٌه عالٌة النقاء أجرٌت القٌاسات الضوبٌة لؤلؼشٌة الرقٌقة محل االهتمام فً فترة من درجات الحرارة تمتد من 77
2011
الً  300درجة كلفٌنٌة.

تم تحضٌر العٌنات بطرٌقة االنصهار اعتمادا علً وزن العناصر طبقا للنسب الذرٌة المحددة ووضعها فً انابٌب من
الكوارتز تم رفعها الً 10تور قبل ؼلقها.
ٌعتبر علم النانو من اقرب العلوم الً مصطلح العلوم المتعدده التخصصات حٌث ان تقنٌه النانو تستخدم فً مجاالت متنوعه
كاستخدامات الطاقه وتقنٌاتها وفً مجال االتصاالت والمعلومات وحتً فً صناعه بعض االدوات المنزلٌه زكذلك تم زراعه
جهاز بتقنٌه النانو فً الجسم االنسان بحٌث ٌؽنً االشخاص المصابٌن بمرض السكر عن استخدام حقن االنسولٌن وهذا مثال
علً احد االستخدمات المبدبٌه لتقنٌه النانو
المواد الؽروٌه النانوبلورٌه_colloidal NCs
لقد اسهمت اشباه الموصبلت فً تطور تكنولوجٌا بصوره هابله من اشباه الموصبلت المواد الؽروٌه النانوبلورٌه
 colloidal NCsوتسمً اٌضا بالنقاط الكمٌه  quantum dostsوهذه المواد تكون علً شكل دقابق صؽٌره جدا
مبعثره فً السابل وؼالبا ما تكون هذه الدقابق الصؽٌره صلبه،واحٌانا تكون قطٌرات صؽٌره شابله او فقاعات ؼازٌه وتتشكل
المواد الؽروٌه اما بطرٌقه التجمع او التكسٌر وتنقسم هذه المواد بكون نسبه مساحه السطح الً الحجم مرتفعه جدا وٌمكن
التحكم فً شكل وحجم وكثافه هذه المواد
2010
ٌهتم المتخصصون وؼٌر المتخصصٌن باالشعه فوق البنفسٌجٌه الكلٌه الصادره عن الشمس لما لها من فوابد ضرورٌه للجسم
البشري لتكوٌن فٌتامٌن د الذي ٌساعد علً تقوٌه العظام وحماٌتها من االمراض مثل الكساح وبالرؼم ذلك فان خطوره
التعرض الزابد لبلشعه فوق البنفسٌجٌه الكلٌه ٌإدي الً كثٌر من المشكبلت الصحٌه فاصبح من المبلبم دراسه هذه االشعه
ومن ثم ٌمكن تفادي اضرارها وحٌث انها جزء من االشعاع الشمسً الكلً ( )Gفقد تم فً هذا البحث دراسه كل من
االشعاع الشمسً الكلً واالشعه فوق البنفسٌجٌه الكلٌه ()uvخبلل الفتره من 2001م الً 2003م فً قنا/مصر العلٌا والذي
2006
اصبح ممكنا بعد انشاء محطه رصد الجوي البحثٌه داخل جامعه جنوب الوادي
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لقد أدي زٌادة نشاط االنسان فً البٌبة وزٌادة التطور التكنولوجً والصناعً الً زٌادة التلوث بالعناصر الثقٌلة فً البٌبة
وعلً الرؼم من زٌادة وجودها اال انها توجد بتركٌزات ضبٌلة جدا ال ٌمكن تقدٌرها بالطرق المباشرة بإستخدام االجهزة.
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مروة عبد الفتاح مؽازي؛

STUDIES ON SOM PHYSICAL PROPERTIES
OF BISMUTH SELENIDE COMPOUND
DOPED WITH ANTIMONY ELEMENT.

Mohamed؛Photo-induced effects in colloidal nanocrystals Ahmed
 embedded in semiconductor filmsدكتوراه
Rashad Shehata

تمثل المٌاه العنصر الربٌسً فً حٌاة االنسان لذلك فهً تعتبر مدخبل أساسٌا فً العملٌة االنتاجٌة والتنمٌة المستدامة ومن ثم
فإن إدارة المٌاه فً مصر تارخٌة ودٌنامٌكٌة وتبذل الدولةالكثٌر من الجهود فً تنمٌة وحماٌة المصادر المابٌة.
Aseries of Cdte nanocrystals of controlled size in strong confinement regime by
asimple synthetic route were developed using new precursors in general ametal salt is
reacted with the compound containing chalcogenide ions (Te2-) in the presence of an
oranic solution which stabilizes or passivates the particle surfaces formed during the
reaction the desired particle sizes can be achieved by adjusting the concentration of
the reactants and type of thiocarboxylic acids and precursors the size-dependent
properties of CdTe nanoparticles and their multi-functional (core-shell) components
2009 were characterized through optical absorption
اصبحت كلمه ‖الببلزما‖ هً المرادؾ الحقٌقً للتقدم التكنولوجً لما صادفها من تطبٌقات هابله ادت بدورها الً االهتمام
بهذا الفرع التطبٌقً من فروع الفٌزٌاء
وقد برزت اهمٌه الببلزما ضمن تطبٌقاتها المختلفه فً عملٌه تحسٌن صفات كثٌر من المركبات لدي تعرضها للببلزما حٌث
تبٌن ان هذا ٌكسب المركبات صفات وخصابص فٌزٌابٌه افضل لٌس هذا فحسب بل امتدت اهمٌتها السباب اخري عدٌده منها
:
اختبلؾ كٌفٌه العبلج بالببلزما عن نظٌرتها الكٌمٌابٌه فً كون انها ال تحتاج الً سوابل او مواد وسٌطه للتفاعل ومن ثم .
فهً عملٌه جافه
تصلح للعدٌد من المواد والمركبات خبلفا للقٌود الموجوده فً طرق المعالجه االخري.
تضمن عملٌات المعالجه بالببلوما بقاءي الماده االصلٌه بدون تؽٌٌر فً حاله الرؼبه فً تكوٌن اسطح داعمه لخواص الماده.
االصلٌه
)البولٌمٌرات(االنخفاض درجه حراتها النسبٌه فانها تصلح لمعالجه المواد الببلستٌكٌه 2010 .
فً االونه االخٌره زاد االهتمام بدراسه الببلزما وتطبٌقاتها لما لها من اهمٌه كبٌره فً الحصول علً التفاعبلت كٌمٌابٌه
وفٌزٌابٌه من مواد مختلفه كان من الصعب الحصول علٌها بالطرٌقه التقلٌدٌه مما ادي بدوره الً تخلٌق مواد ذات خصابص
جدٌده لم تكن معروفه من قبل اٌضا تعتبر تكنولوجٌا اللٌزر من العلوم المتطوره التً تدخل فً العدٌد من التطبٌقات الطبٌه
2008
واال تصاالت واالبحاث العلمٌه والهندسٌه والعسكرٌه
2009

قنا:

أحمد كامل محمود محمد؛

STUDIES OF THE NATURAL
RADIOACTIVITY LEVELS AND
RADIOLOGICAL EFFECTS OF SOME LOCAL
FERTILIZERS.
STUDIES OF THE NATURAL
RADIOACTIVITY LEVELS AND
RADIOLOGICAL EFFECTS OF SOME LOCAL
FERTILIZERS.

MAHMMED،AHMED
KAMEL MAHMOUD.

Abd EL-Sadek
،Mahmmoud Sayed

Ahmad ،Kahlid
Mahmoud Mohamed

الهدؾ من هذه الدراسة هو أختبار السلوك التناسقً لعقار االندابامٌد كلٌجاند ابتدابً والحماض االمٌنٌة(الجلٌسٌن) كلٌجاند
ثنابً مع عدة مواقع تناسقٌة نحو بعض اٌونلت العناصر الثنابٌة مثل الكروم والمنجنٌز والحدٌد والكوبالت والنٌكل والنحاس
والزنك.

2012

أسوان:

مصطفً أحمد سٌد خضر؛

SAYED،MOSTAFA
AHMED.

تختص هذه الرسالة بدراسة المتراكبات الجزبٌة من نوع انتقال الشحنة لمركب ثٌازولٌدٌن ثاٌون كمانح للشحنة مع مستقببلت
من نوع سٌجما مثل الٌود والتً من النوع بؤي مثل . 3،2

2011

قنا:

هبة نصار عبٌط محمد؛

MOHAMED،HEBA
NASSAR ABEIT.

Surface Ultraviolet Radiation Measurements in
‖ Qena ‖Upper Egyotدكتوراه
STUDIES ON EVAPORATION AT WATER
‖SURFACES IN QENA ‖UPPER EGYPT
MEASUREMENTS AND MODELING.

4168 11607345

4169 11607364

4170 11607368
4171 11607376

4172 11607604

4173 11607643

4174 11618811

4175 11618875

4176 11618877

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF
)CDTE AND CDTE-RELATED (CORE-SHELL
 NANOCRYSTALSدكتوراه

4177 11619135

Structural and Optical Properties of rf Plasma
Carbonitride and Electron Beam Evaporated
 Indium Ten Oxide Thin Filmsدكتوراه

4178 11619243

Surface Treatment of Ti and Ti-6Al-4V Alloy
 using Plasma and CO2 Laser Techniquesدكتوراه
CHEMICAL STUDIES ON THE
DETERMINATION OF TRACE
CONCENTRATIONS FOR SOME HEAVY
METALS IN ENVIRONMENTAL SAMPLES.
CHEMICAL STUDIES ON THE
DETERMINATION OF TRACE
CONCENTRATIONS FOR SOME HEAVY
METALS IN ENVIRONMENTAL SAMPLES.
SYNTHESIS,CHARACTERIZATION AND
PHYSICOCHEMICALSTUDIES ON SOME
CHARGE TRANSFER COMPLEXES.

4179 11619356

4180 11619904

4181 11619981

4182 11620094

وضع أكسٌد النٌتروز طبقا إلتفاقٌة كٌوتو ضمن إتفاقٌات االمم المتحدة بخصوص التؽٌر المناخً  1997كثانً الؽازات
المسببة لبلحتباس الحراري طبقا لهذه االتفاقٌة تعهد كبل من االتحاد االوربً وكندا والٌابان بتقلٌص انبعاثاتهم من الؽازان
المسببة لبلحتباس باكثر بقلٌل من  %5تحت المستوٌات التً كانت علٌه فً عام .1990
تتضمن الرساله دراسه التردد التوتومٌري لبعض مركبات قواعد شٌؾ المشتقه من تكاثؾ -2هٌدروكسً-1-نفثالدهٌد مع
بعض االحماض االمنٌه مثل الجلٌسٌن واالالنٌن واللٌوسٌن والفالٌن والفٌنٌل االنبن )L1-L5علً الترتٌب كما انها تحتوي
علً دراسه الخواص الطٌفٌه لهذه المركبات وكذلك تشمل اٌضا علً تحضٌر ودراسه المتركبات الثبلثٌه مع كبل من
الٌورانٌوم والنحاس
تعتبر هذه الدراسه ذات اهمٌه خاصه نظرا االهمٌه مركبات قواعد شٌؾ وكذلك متراكباتها فً مختلؾ المجاالت حٌث ان
مركبات قواعد شٌؾ ومتراكباتها تستخدم كعوامل حفازة لبعض التفاعبلت وكعبلج للسرطان وكمضادات للبكترٌا
والفٌروسات باالضافه الً العدٌد من الخواص البٌولوجٌه االخري.

ٌسبب الكحول االثٌلً تؤثٌره الضارة سواء من خبلل التولد المباشر مع معظم مكونات الخلٌة والتً بدورها قد تسبب حدوث
تؽٌرات فً تركٌب وظابؾ الخلٌة أو بمشاركتها فً الٌات أخري قد تإدي فً النهاٌة الً زٌادة التلؾ التؤكسدي.
تتعلق هذه الدراسة بتخلٌق بعض المركبات  -3والمشتق والمندمجة ()5،19بنزوثٌازٌبن وذلك من  -2فٌنٌل ()5،1
بنزوثٌازٌبٌن  -4ون -1ولقد أمكن تحضٌر المركب  -1من تفاعل أرثو قٌوفٌنول مع بنزوٌل اسٌتات االٌثٌل فً وجود
البارازٌلٌن كمذٌب وثبلثً أمٌن كعامل حافز.

محمد نجاح محمد زٌدان؛

2011

أسٌوط:

2010

South
Valley
Univer
sity:

2005

االسكندر
ٌة:

مرٌم صالح عبٌد؛

2008

سوهاج:

نهً سٌد عبدالموجود؛

Mohamed Ahmed Abdellah
؛Qenawy

MOHAMED،MOHAM
ED NAGAH

Qenawy ، Mohamed
Ahmed Abdellah

ALI،MARIAM SALEH
EBIED.
ABDELMAWGEED،N
OHA SAYED
HASSAN.

PREPARATION, CHARACTERIZATION AND
CATALYTIC ACTIVITY STUDIES ON
COBALT OXIDE-BASED.

SPECTRAL BEHAVIOUR AND TERNARY
METAL COMPLEXES OF SCHIFF BASES
 DERIVED from SOM AMINO ACIDSماجستٌر
EFFECTS OF CHRONIC ETHANOL AND
VITAMIN CADMINISTRATION ON THE
ANTIOXID ANT DEFENCE SYSTEM AND
THE RELEASE OF TUEFENCE SYSTEM
AND THE RELEASE OF TUMOR NECROSIS
FACTOR-a AND INTERLEUKIN-6 IN RATS

4183 11620209

4184 11620285

4185 11621327

2008

أسوان:

صفاء محمد عبدالرحٌم؛

SYNTHESIS AND REACTIONS OF SOME
NEW 1,5- BENZOTHIAZEPINES
ASSEAAMENT OF SOME HEAVY METALS IN
BLOOD SERUM OF HEP ATITIS PATIENTS
from ASWAN GOVERNORAT BY ATOMIC
ABSORPTION SPECTROSCOPY AND
ABDELRAHEEM،SAF
STRIPPING VOLTAMETRY.
AA MAHMOUD.

4187 11622459

2008

أسوان:

عبٌر محمود إسماعٌل؛

PHYTOCHEMICAL INVESTIGATION OF
SOME PLANTS.

4188 11623076

2006

سوهاج:

عمرو حسن مصطفً؛

AHMED،AMR
SYNTHESIS AND REACTIONS OF SOME 1,8- HASSAN
NAPHTHYRDINES.
MOUATAFA.

4189 11623177

2007

Assiut
Univer
sity:

2007

تتناول الرسالة دراسة تشٌد وتفاعبلت حلقة الترٌازول المتماثل وملتحم بحلقات ؼٌر متجانسة ولقد تم اختٌار هذا المركب
نظرا الهمٌته البٌولوجٌة وتطبٌقاته العدٌدة فً مجال الكٌمٌاء العبلجٌة.
من المعروؾ ان العدٌد من المركبات النواتج الطبٌعٌة التً تحتوي علً حلقة البٌرولدٌن لها نشاط بٌولوجً هام مثل حمض
الكنٌك ومضادات الفٌروسات ومضادات البكترٌا ولذلك قمنا بتحضٌر المشتقات التً تحتوي علً هذه الحلقة ومثال علً ذلك:
2010
مشتقات البرولٌن  -مركبات من ثبلث حلقات ملتحمة  -مركبات الثٌوهٌدنتوٌن.

سوهاج:

عنتر احمد عبد الحمٌد؛

قنا:

مصطفً محمد ٌونس محمد؛

تتضمن الرسالةطرق التحضٌر والتعرؾ علً بعض المتراكبات الثنابٌة والمتراكبات مختلطة اللٌجاندات لبعض المضادات
الحٌوٌة المنتمٌة لعابلة السٌفالوسبورٌنات مثل سٌفوبٌرازون سٌفازولٌن سفترٌاكسون والسٌفرادٌن وتتضمن الرسالة اٌضا
تحضٌر وتوصٌؾ المرتراكبات المختلطة اللٌجاندات الخاصة بالسبروفلوكساسٌن الذي ٌنتمً الً عابلة الفلوركٌنوالت.

2008

اسٌوط:

ان االجابة عن التساإل عن الدور المنوط بالحفازات فً تفاعبلت الحفز ؼٌر المتجانس قد تبسط كثٌرا بقولنا تن الدور الحافز
ٌمكن فً مقدرته علً االرتباط بالمتفاعبلت ومن ثم اتاحة الفرصة لهذه المتفاعبلت لكً تتفاعل بذاتها فً حالة التفاعبلت
احادٌة الجزبٌة او بعضها البعض كما هو الحال فً التفاعبلت التً تحتوي من اكثر من متفاعل.

2008

تهدؾ هذه الرسالة الً تحضٌر بعض مشتقات البٌرازول والبٌرول التً ٌتوقع لها اهمٌة بٌولوجٌة وتم استخدام حمض -1,3
ثنابً فٌنٌل بٌرازول  -4-كربوكسٌلٌك 1كمادة اولٌه لتحضٌر هٌدرازٌد الحمض المقابل 3وذلك عن طرٌق تحوٌل الحمض 1
الً االٌثٌلً المقابل  2وعند معالجة المركب االخٌر بهٌدرات الهدرازٌن فً الكحول االٌثٌلً نتج الكربو هٌدرازٌد.3

2007

مرض االلتهاب الكبدي الوبابً الفٌروسً من اخطر االمراض الموجودة فً السنوات االخٌرة والذي اصبح منتشر علً
مستوي العالم ٌرتبط مرض االلتهاب الكبدي الوبابً الفٌروسً بنسبة الناصر الثقٌلة الموجودة فً الجسم االنسان حٌث ان
التؽٌرات التً تحدث فً نسبة بعض العناصر الثقٌلة تكون من اهم التشخٌصات لهذا المرض ولكن هذه العبلقة ؼٌر واضحة
بشكل كافً.
لقد اضهرت الدراسات الحدٌثة والمستمرة فً مجال دراسة مدي فاعلٌة االدوٌة المختلفة من اصل طبٌعً ان هذه االدوٌة لها
فاعلٌة كبٌرة فً عبلج كثٌر من االمراض المستعصٌة ومما اتضح من اثار جانبٌة لبلدوٌة المختلفة كٌمٌابٌا لذلك اتجهت
انضار الباحث الً العودة الً الطبٌعة مرة اخري.
تتناول الرساله دراسه تشٌٌد وتفاعبلت مشتقات ال -8،1نافثٌرٌدٌن ولقد تم اختٌتار هذه المركبات نظرا الهمٌتها البٌولوجٌه و
تطبٌقاتها العدٌده فً مجال الكٌمٌاء العبلجٌه
الجزء االول من ؼالرساله ٌهتم بتشٌٌد وتفاعبلت االلكله واالسٌله لمركب -7امٌنو2-هٌدروكسً-4-مٌثٌل-8،1-نافثٌرٌدٌن
( ،)2ولقد تم تشٌٌد عن طرٌق تفاعل -6،2ثنابً امٌنو بٌرٌدٌن مع االٌثٌل اسٌتو اسٌتٌال فلقد تم دراسه تفاعبلت مركب ()2
مع كمٌه وفٌره من كبل من كلورٌد البنزٌل او كلورٌد البنزوٌل فً وجود ثبلثً اٌثٌل امٌن كعامل حفاز معطٌا االلكله له
بادخال مجموعتٌن بنزٌل( )6واالسٌله له بادخال مجموعه واحده من البنزوٌل ( )7علً النٌتروجٌن لمجموعه تاالمنٌو علً
الترتٌب
عند تفاعل -1سٌانو-2-نافثول( )IVاو الملح الصودٌومً له مع كواشؾ االلكله ٌتم الكله مجموعه ( )OHلٌعطً المشتقات
( )Va-dوالتً امكن قفلها فً وجود اٌثوكسٌد الصودٌوم لتعطً مشتقات امٌنونافثو ][b-2,1فٌوران ()VIa-dاجراء تفاعل
البرومه او النٌتره للمركب ( )IVوجد ان الموضع 6هو المفضل لمهاجمه المجموعه المهاجمه لٌعطً المركبات
( )XII(,)XVIعلً التوالً والتً امكن قفلها تحت نفس ظروؾ التفاعل السابق لتعطً مركبات -6بروموامٌنونافثو][b-2,1
فٌوران -6,نٌتروامٌنونافثو] [b-2,1فٌوران

تهدؾ هذه الرسالة الً تحضٌر وتفاعبلت بعض مشتقات الفٌورو،-والبنزوفٌوروبٌرٌمٌدٌن الجدٌدة والتً ٌتوقع لها أهمٌة
بٌولوجٌة ولٌه فقد تم تحضٌر مركب اثٌثٌل -3امٌنوبنزوفٌوران-2-كاربوكسٌبلت( )2الستخدامه كمادة اولٌة حٌث حضر عن
2009
طرٌق تفاعل الركب -2هٌدروكسً بنزونٌتراٌل مع اٌثٌل كلورواسٌتات.

تتضمن الرسالة طرق تحضٌر والتعرؾ علً عدد من بولٌمرات المتراكبات مختلطة اللٌجندات للعناصر االنتقالٌة الثنابٌة
التكافإ(المنجنٌز،الكوبالت،النٌكل،النحاس)والثبلثٌة والثنابٌة التكافإ(االلومنٌوم،الزنك،الكادمٌوم،الزبق والرصاص).

2009

ٌستعرض الجزء االول استخدامات كبل من القصدٌر واالندٌوم وسبابك القصدٌر االندٌوم واٌضا االبحاث التً تنشر فً مجال
السلوك الكهركٌمٌابً والتؤكلً لكل من الفلزٌن وسبابكهم فً محالٌل مختلفة.

2009

اسٌوط:
ASSIU
T
UNIVE
RSITY
:
ASSIU
T
UNIVE
RSITY
:
ASSIU
T
UNIVE
RSITY
:
SOHA
G
UNIVE
RSITY
:

؛Remon Melad Zaki

محمد عبد المجٌد ابراهٌم؛

رشا محمد كمال محمد؛

؛SABAH AHMED ABDO ESMAIL

ESMAIL،SBEER
MAHMOUD.

Zaki ،Remon Melad
ABDELHAMEED،ANT
AR AHMED.
MOHAMMED،MOST
AFA MOHAMMED
YOUNS.

IBRAHIM،MOHAMED
ABDELMEGEED.

MOHAMED،RASHA
MOHAMED KAMAL

ESMAIL،SABAH
AHMED ABDO.

HASSAN،MOHAMME MOHAMMED MOHAMMED
D MOHAMMED
؛HASSAN

MAGED SHAIF ABDEULLAH
؛ALFAKEH

ALFAKEH،MAGED
SHAIF ABDEULLAH

HANY MOHAMED
؛ABDELLATEEF AHMED

AHMED،HANY
MOHAMED
ABDELLATEEF.

4186 11622394

Synthesis and Reaetions of Some Heterocyclic
Compounds Containing Naphthofuran Moiety
SYNTHESIS AND REACTIONS OF SOME
NEW S-TRIAZOLO[3,b]-1,3,4- THIADIAZOLE
AND -THIADIAZINE DERIVATIVES.
SYNTHESIS OF SOME HETEROCYCLIC
COMPOUNDS THROUGH THE 1,3-DIPOLAR
CYCLOADDITION REACTIONS.
COORDINATION PROPERTIES OF CERTAIN
ANTIBIOTICA CONTAINING
NITROGEN,OXYGEN AND SULPHUR
DONORS WITH SOME TRANSITION
METALS.
STRUCTURAL,CHARACTERIZATION AND
CATALYTIC ACTIVITY STUDIES ON
NICKEL,SILVER AND ALUMINIUM MIXED
OXIDES CATALYSTS.

4194 11623648

SYNTHESIS OF SOME NEW NITROGEN
HETEROCYCLES CONTAINING THE
PYRROLE AND/OR PYRAZOLE NUCLEUS.

4195 11625822

SYNTHESIS OF SOME HETEROCYCLIC
COMPOUNDS DERIVED from FURAN OF
BIOLOGICAL IMPORTANCE.
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF
A SERIES OF SOME TRANSITION AND NONTRANSITION METAL CARBOXYLATE
COORDINATION POLYMERS
SPECTROSCOPIC THERMAL AND
ELECTROCHEMICAL STUDIES.
EFFECT OF ALLOYING WITH INDIUM ON
THE ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF
TIN AND CORROSION INHIBITION OF TIN
INDIUM AND THIR ALLOYS IN ACIDIC
SOLUTIONS.

4190 11623222

4191 11623523

4192 11623542

4193 11623582

4196 11625977

4197 11626073

4198 11648530

4199 11648603
4200 11649219

SPECTROPHOTOMETRIC STUDIES OF THE
DETERMINATION OF STRONTIUM OXIDE IN
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تتضمن هذه الرسالة دراسة طٌفٌة عن تقدٌر اكسٌد االسترنشٌوم فً وجود اكاسٌد الكالسٌوم والماؼنسٌوم فً االسمنت وذلك
.باستخدام قٌاسات اطٌاؾ االمتصاص المربٌة

The field of nanoscience and nanotechnology has reached an interesting period of
development and excitement in many scientific fields in the last few years. Many of the
properties and phenomena associated with nanomaterials require the understanding
of their chemistry because many of their applications are related to chemistry.
A scientific and technical revolution has just begun based
upon the ability to systematically organize and manipulate
matter at nanoscale. The field of nanostructure science and
nanotechnology is a broad and interdisciplinary area of
worldwide research and development activity that has been
growing explosively in the past few years. The products that
are created through nanostructuring have great potential and
significant commercial impacts at present. Nanotechnology is
defined as fabrication of devices with atomic or molecular
scale precision. Devices with minimum feature size are
considered to be products of nanotechnology [5].
When matter is as small as 1 to 100 nanometers, many of
its features will easily change and have many unique features
both different from macro-matters and single atoms due to the
quanta effect, regional confinement of matter, and huge surface
or interface effects. The final objective of nanometer
Chapter (1) Introduction
4
technology is to produce products of special functions with
new physical and chemical features by making atoms,
molecules and matters presenting their features directly in the
length of a nanometer [5].
New materials are being discovered or produced and
astonishing claims are being made concerning their properties,
behaviors and applications. Research in this area is motivated
by the possibility of designing nanostructured materials that
possess novel electronic, optical, magnetic, photochemical and
catalytic properties such materials are essential for
technological advances in photonics, biotechnology, quantum
electronics, nonlinear optics, energy storage and information
storage and processing. Nanoscience and nanotechnology is an
important interdisciplinary area, which emerged in recent years
due to the unusual size and shape dependent physiochemical
and electronic properties of metallic and semiconducting
nanoparticles. These nanoparticles can be exploited in a wide
variety of technological applications like light emitting diodes,
sensors, solar cells, etc. Nanotechnologies cover a wide range
of fields (from Chemistry, Physics and Biology, to Medicine,
Engineering and Electronics). The factors which cause the
properties of nanomaterials to differ significantly from other
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materials are increased relative surface area and quantumThe field of nanoscience
and nanotechnology has reached an interesting period of development and
excitement in many scientific fields in the last few years. Many of the properties and
phenomena associated with nanomaterials require the understanding of their
chemistry because many of their applications are related to chemistryThe
environmental applications of photocatalysis using TiO2 nanoparticles have attracted
a great deal of research efforts over the last three decades. It is well established that
nanoparticles of TiO2 illuminated with UV light can degrade almost any dissolved
organic pollutant to the degree of mineralization. Nevertheless, photocatalysis,
particularly in the aqueous media, has still not been applied commercially for
environmental purposes. One reason seems to be the cost associated with the
requirement of using an expensive UV radiation source.The work presented in this
thesis is divided into three chapters, references, and two summaries one of them is
english and the other is arabic.This chapter includes a brief idea about
nanotechnology, methods of synthesis of nanotechnology, application of
nanotechnology, photocatalysis, mechanisms of photocatalysis, properties and
applications of titanium dioxide. It also presents a brief idea about the synthetic
methods of titanium dioxide nanoparticles and a brief idea about its modificationThis
chapter includes the experimental conditions and the materials used to synthesis the
undoped TiO2 nanoparticles by two different methods (the Sol-gel and the hydrolysis
methods). In addition, this chapter includes the methods used to characterize TiO2
nanoparticles such as: Thermal Analysis (The thermogravimetric (TG), differential
thermogravimetric (DTG)) and the differential scanning calorimetry (DSC), X-ray
diffraction (XRD), Transmission Electron Microscopy (TEM), Fourier Transform
Infrared Spectroscopy (FTIR) and UV-visible SpectroscopyThe XRD results also
showed that the oxides obtained by the hydrolysis method, in the basic medium
(ammonium hydroxide), contain only anatase phase, while calcination at the same
temperature of the sample synthesized in the acidic medium (nitric acid) resulted in
the formation of two phases (anatase and rutile).
- The FT-IR results showed the presence of surface hydroxyl groups and water
molecules adsorbed at the surface of the calcined oxides at 480 °C.The band gap has
been calculated from the UV absorbance results. The results demonstrated that the
band gap values agree with those of the literature.
- The electronic microscope results clarified that all the oxides synthesized at different
calcination temperatures have particles in the nanometer scale (less than 100 nm).
These results are in good agreement with those results obtained from the
corresponding XRD results by using Scherrer equation.The photocatalytic activity
Fawzy H. Assaf,
results showed that all the prepared oxides by different methods have high efficiency
Ahmed A Abd Elfor formic acid removal, as indicated by thedecrease of the TOC and the increase of
26/11/ Rady, M. S. Abd El2012 the pH values of the treated solutions
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تهدؾ هذه الرسالة الً القاء المزٌد من الضوء علً خصابص ونوعٌات صخور الحجر الجٌري التابعة لزمنً الكرٌتاوي
الثبلثً المبكر المنتشر فً منطقة واحده الفرافرة والمناطق المحٌطة بها بصحراء مصر الؽربٌة والتً تمتد بٌن-المتؤخر
. شماال46/27-27/26 شرقا وخطً عرض33/28-53/27 خطً طول
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For>_1 we consider an n-dimesional simplicial complex {which has 2n+2 vertices and
represnts the n-sphere lest Snc n be the C*- agebra associated to {by a construction
2005 of J. Cuntz
.ًاعترفت العلماء فً عصرنا الحالً بحاجتهم االٌجاد صٌػ مبلبمه لتحدد وتعالج الصفات ؼٌر تامه التحدٌد بشكل اٌجاب
- رديء-معظم الصفات التً ٌهتم بها العلم الحدٌث والتً تقابلنا فً حٌاتنا العلمٌه تفتقر الً تحدٌد التام امثال تلك الصفات جٌد
 وعدم التحدٌد الذي ٌهمنا هنا لٌس من النوع االحصابً بل هو عدم تحدٌد متاصل فً طبٌعه تلك. ؼزٌر وهكذا-طوٌل جدا
الصفات ولؽٌاب التحدٌد عن مثل تلك الصفات استحال فً السابق الحصول لكل واحده منها علً مجموعه االشٌاء التً تحقق
2007
.تلك الصفه
كثٌرا ما تظهر المعادالت التفاضلٌه ذات الرتب الكسرٌه فً مجاالت البحث المختلفه والتطبٌقات الهنسٌه والتً تتضمن
سرٌان الموابع والشبكات الكهربٌه ونظرٌه التحكم والنظرٌه الكهرومؽناطٌسٌه واالحتماالت واالحصاء ونظرٌه االنتشار
ونظرٌه التاكل فً الكٌمٌاء الكهربٌه ومن ثم ظهر االحتٌاج الً طرٌقه فعاله وسهله االستخدام لحل مثل هذه المعادالت ولذلك
استخدمنا طرٌقه(ادمٌان) لما تتمتع به من مٌزات من بٌنها انها تستخدم لحل انواع مختلفه من المعادالت التفاضلٌه زات
2007
.الرتب الكسرٌه ذات الشروط االبتدابٌه
تتضمن هذه الرساله عرضا االسلوب جدٌد االٌجاد حل عددي لبعض المعادالت التفاضلٌه الجزبٌه ذات البعد الواحد وهذا
Ultaspherical Spectral ( ًاالسلوب المقترح ٌربط بٌن تقرٌب الدوال فابقه الكرٌه الطٌف
( وٌتم ذلك بان نبدا باعطاء تقرٌبSpline Collocation Methods)(وطرابق سبلٌن المجمعهApproximation
من خبللx  والحصول علً تقرٌبات للمشتقات التفاضلٌه االقل فً االتجاهx االعلً مشتقع تفاضلٌهبل جزبٌه فً االتجاه
وبذلك تتحول المعادله التفاضلٌه الجزبٌه الً مجموعه من المعادالت التفاضلٌهxالتكامبلت المتتالٌه العلً مشتقه فً االتجاه
2004
 التً ٌمكن حلها باستخدام طرابق سبلٌن المجمعه التً تعتمد علً اربعه نقاط مجمعهt العادٌه فً االتجاه

Studies on the subterranean sand termite psammotermes hybostoma and its control
took attention of authors as a result of their economic importance. The present work
was carried out at two regions namely; El-Konooz region and the farm land of South
Valley University in Qena city during the period from September 2010 till June 2012.
Mohamed Zaky Yousif
The aim of the work was to study some different models of subterranean termite traps,
Aly, Khalid Said
annual population and cast composition, seasonal fluctuations in addition to study the
Mohamed Osman,
effect of some microbial insecticide and some natural oils and substances against the 22/3/2 Karem Mohammad
2012 sand termite, P. hybostoma under laboratory and field conditions.
013.
Muhanna.
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ًتتناول هذه الرساله االهتزازات التوافقٌه الحره لقشره اسطوانٌه مربٌه علً االعتبار ان ثوابت المرنه للقشره ال تعتمد عل
Homcgenous and(االحداثات وكذلك ال تعتمد علً اتجاه محاوره االحداثات اي ان القشره متجانسه واٌزوتروبٌه
(Body Forces(( واٌضا فً ؼٌاب القوي الحجمٌهIsotropic
فً عصرنا الحالً شعر العلماء بحاجتهم االٌجاد ضٌػ لتحدد وتعالج الصفات ؼٌر تامه التحدٌد بشكل اٌجابً معظم الصفات
التً ٌهتم بها العلم الحدٌث والتً تقابلنا فً حٌاتنا العلمٌه تفتقر الً التحدٌد مثل صفه جٌد او ردئ او طوٌل جدا او ؼزٌر
وعدٌم التحدٌد الذي ٌهمنا هنا لٌس من النوع االحصابً بل هو عدم تحدٌد متاصل فً طبٌعه تلك الصفات ولؽٌاب التحدٌد
االمثل عن مثل تلك الصفات استحال فً السابق الحصول لكل واحد منها علً مجموعه االشباء التً تحقق تلك الصفه
تعتبر طرٌقه بٌٌز من طرق االستدالل االحصابً الشابعه االستخدام فً مجال البحث العلمً خاصه تحلٌل بٌانات التجارب
المعملٌه زذلك بدٌبل عن الطرٌقه الكبلسٌكٌه فً تحلٌل هذه التجارب لما تتضمنه من اضافه المعلومات السابقه عن معالم
التوزٌعات الناتجه عن خبره الباحث التً ٌعرفها عن التجربه محل الدراسه الً البٌانات الناتجه من التجربه فً التحلٌل
االحصابً مما ٌحسن االستدالل
ًدراسه المواد الحرارٌه المؽناطٌسٌه اصبحت ذات اهمٌه كبٌره فً مجال الطب والهندسه ولها العدٌد من االستخدمات ف
 وعلمAstrophysicsالمجاالت المٌكانٌكٌه وفً التطبٌقات المختلفه فً العلوم والتكنولوجٌا مثل علم فٌزٌاء النجوم
 وعلمPlasmaphysics وعلم فٌزٌاء الببلزماAcousticsوعلم الصوتٌاتGeophysicsالجٌوفٌزٌاء
وهذه الدراسات لها استخدمات كبٌره وتطبٌقات عدٌده فً الصناعه وهندسه التعدٌن واالؼراضSeismologyالزالزل
الحربٌه وكذلك صناعه الطابرات والكباري المعلقه
ً كل منها ٌحتوي عل، من ذكور الجرذان البالؽه تم تقسٌمها الً الربعه عشر مجموعه112 اجرٌت هذه الدراسه علً عدد
 جرام250-200  تتراوح اوزانها من،ثمانٌه جرذان مختبره
كجم من وزن الجرذ المختبر) ثم تم/مجم600( وقد تم تخدٌر الجرذان المختبره عن طرٌق الحقن البرٌتونً لماده الٌورٌثٌن
عمل شق طولً فً البطن وبواسطه ملزمٌن تم كشؾ المناطق المراده من القناه الهضمٌه المراده من القناه الهضمٌه مع
التحكم فً وقؾ نزٌؾ الدم باستخدام القطن المبلل بالمحلول الملحً وتم عزل اجزاء القناه الهضمٌه المراد فحصها لتسهٌل
 درجه مبوٌه) ثم تم37_ ًتثبٌت االقطاب علٌها مع المحافظه علً بقاء هذه االجزاء رطبه عن طرٌقه المحلول الملحً ف
.تثبٌت االقطاب فً الطبقه العضلٌه لكل من المعده والبوابٌه واالثنً عشر والقولون
ًتمثل الدراسه الحالٌه امتداد مهما للدراسات التً اجرٌت سابقا علً اسماك البلطً فً مصر حٌث تعتبر اسماك البلطً النٌل
 من جمله انتاج مصاٌد%70 ً حٌث ٌقدر انتاجها السنوي بحوال،من اهم االسماك االقتصادٌه فً المصاٌد الداخلٌه المصرٌه
ًبحٌره ناصر والنٌل وفروعه والبحٌرات الشمالٌه وتمتاز هذه االسماك بجوده لحمها وسرعه نموها ووفره نسلها وقدرتها عل
.الحٌاه فً بٌبات متباٌنه
The health consequences of cigarette smoking and of Ac mr of other tobacco products
are well known. They are an important cause of increased mortality and morbidity in
developed countries and the prevalence increasing in the developing world as well.
The resulting of cigarette smoke is composed of a complex mixture of over 4,000
chemicals resulting from pyrolysis. Many of these chemicals exist in very small
quantities just above the detection limits of sensitive toxicology assays, but many
highly toxic chemicals are present in large measurable concentrations in tobacco
smoke and are known to be involved in causing a variety of diseases. Nicotine
represents the major harmful chemical component. The hazardous effects in pregnant
mothers and their newborn are of great importance.
In the present study, sixty fertile male and virgin female rats were used during
experimentation. They were mated with average of 3: 1 females per each male
respectively and zero date of gestation was determined. The pregnant rats were
arranged into six groups, each was composed of 10 individuals as follows:
1.Control pregnant rats
2.Low dose nicotine-treated pregnant rats (0.2mg/kg body weight).3.High dose nicotine-treated pregnant rats (0.4mg/kg body weight).
4.Trifolium pratens e seed extract-treated pregnant rats.
5.Combined trifolium seed extract and low dose-nicotine-treatment.
6.Combined trifolium seed extract and high dose nicotine-treatment.
Each individual in the treated groups received the applied daily doses at the 6th day
of gestation until parturition.
The present findings are summarized as follows:
1. Effects on maternal tissues:

1.1. Liver: Administration of daily subcutaneous doses of 0.2mg (low dose) aixl0.4mg
(high dose) nicotine /kg body weight to pregnant mothers of albino ran from the 6th
day of gestation until parturition produced histological defects of hepatic tissues
characterized by marked increase of dissolution of hepatic cords with prominent
dilated blood sinusoids and ill defined cell boundaries) of hepatocytes. Marked
apparent hypertrophied kupffer cells, ballooning degeneration of hepatocytes with
prominent vacuolated cytoplasm, apoptic cell death and focal collection of
inflammatory cells in different regions on hepatic tissues were also noticed. In the
perivascular regions, hyaline degenerated areas, fatty change of hepatocytes
associated with increased incidence of pyknotic cell death, internal haemorrhage and
congested blood vessels are apparent.Trifolium pratense seed extract-treatment
showed no signs of] hepatotoxicity. Treatment of nicotine (either low and high dose) in
> combination with trifolium seed extract revealed marked amelioration of j hepatic
tissue.1.2 Pancreas:Nicotine-treatment induced degeneration of endocrine cells
associate with lacked normal orientation and structural pattern of pancreas at light
microscopic level. Trifolium seed extract-treatment showed normal structural pattern
similar to control. Combination treatment of nicotine and trifolium revealed marked
amelioration of islet cells. Regenerated blood vessels at the periphery of the islets
were detected.
At TEM level, low dose nicotine-treated group affected both light and dark P cells. The
nuclei possessed irregular nuclear envelope and electron-dense chromatin material.
The mitochondria appeared few and their inner compartment becomes vesicular.
Some light P cells exhibited degenerated nuclear materials. Many other ones showed
nuclei having convoluted nuclear envelope and enclosed by numerous electron-dense
chromatin materials. The granular endoplasmic reticulum appeared either
degenerated or release their covering ribosomes or become fragmented. Few
numbers of secretary granules of varying sizes were detected throughout cytoplasm.
Experimental group recieved Trifolium pratense seed extract-treatment, the β cells
appeared intact similar of the control.
Experimental group recieved low dose nicotine-treatment in combination with Trifolium
pratense seed extract possessed almost normal cytological architecture of B cells.
Few numbers of vacuoles were detected in-between the endocrine e cells. The
cytoplasm of the cells exhibited increased intensity of secretory granules almost
similar to the control.
1.3. Heart: In experimental low and high dose nicotine-treated groups, the myocardial
muscle fibers showed irregular orientation pattern and become widely separated from
each other. Focal necrotic zones with slight dense collection of inflammatory cells
were detected. Many of the myocardial muscle fibers become eosinophilic with
marked degeneration of their nuclei. Group received trifolium seed extract showed no
signs of myocardial toxicity. Experimental group treated with either low or high dosetreatment in combination with oral doses of 1ml of Trifolium pratense seed extract
revealed marked amelioration of myocardial tissue. 2. Effects on body weight, size
and crown-rump length of newly born: Delivered newly born maternally-treated with
nicotine at low and high dose level exhibited marked reduction effect on their body
weight, size & crown-rump length comparing with the control and those supplemented
Trifolium pratense seed extract. However, experimental group received nicotine plus
Trifolium pratense seed extract showed amelioration of the tested parameter but still
below the normal value.
3. Gross morphological abnormalities of newly born:Examining the gross morphology
of delivered newborn of experimental groups revealed the presence of different
pattern of congenital malformations including superficial haematoma, shortened neck
region, kinky tail, uni- & bilateral deformity of both fore- & hind limbs and1 abnormal
skin. High rates of congenital abnormalities were detected post-high dose-nicotine
treatment. Low and high dose nicotine-treatment altered! the sex ratio being 40% and
35% for males and 60% and 65% for females respectively. Although trifolium seed
extract ameliorate the histological picture of maternal tissues, the shift of sex ratios
were still detected but less variation comparing with nicotine-treated groups.
4. Length measurements of some ossified appendicular bones: Delivered newborn
maternally received nicotine-treatment exhibits marked reduction of ossified bones of
mandibular, humerus, radio-ulna, femur, tibio-fibula, scapula and ilium comparing with
the control and the supplemented Trifolium pratense seed extract. Newborn of
mothers received nicotine-treatment plus trifolium seed extract exhibited ameliorated
of measured ossified bones but was still below the normal values.
5. Histological observations on liver & heart of newly born:
5.1. Liver:Liver of newborn of maternally nicotine treated mothers with either low or
high dose-treatment showed massive degeneration of hepatocytes associated with
perivascular round cell infiltration, a marked congestion of the blood sinusoids, and
vacuolar degeneration of most hepatic cells. Highest adverse effects were observed in
those of high dose nicotine-treated mother. Newborn of mothers recieved Trifolium
pratense seed extract revealed no signs of hepatotoxicity. Newborn of maternallytreated with either low or high dose of nicotine in combination with trifolium seed
extract revealed marked ameliorating of hepatic tissue.
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5.2. Heart:The heart of newborn of maternally nicotine-treated mother showed
massive degeneration of muscle fibers. Newborn of mothers received trifolium seed
extract revealed normal structural pattern of myocardial muscle. Newborn of
experimental group recieved nicotine-treatment in combination with trifolium seed
extract ameliorated the histological picture of myocardial muscle fibers
The Red Sea is home of unique fauna due to its almost isolated
position near the Indian ocean, over ten percent of its fish species are
endemic found exclusively between the Suez canal in the north and the
Gate of Lamentations (Bab-el-Mandab) in the south (Debelius, 2007).About 13,000
marine fish species exist (Nelson, 1994) and so far
fewer than 2% of these have been Studied cytogenetically (Brum, 1996).
Approximately 1,000 species of fishes occur in Red Sea , many reef
fishes exhibit considerable variation in colour, some have a very different
pattern as juveniles, others such as wrasses (Labridae) and parrot fishes
(Scaridae) may differ markedly in colour with sexual developmentKaryological studies
have provided basic information on the number,
size and morphology of chromosomes that is important to undertake
chromosome manipulations in fish (Khan et al., 2000). Furthermore, the
karyotype might characterize a species through the determination of the
details (number, size and structure) of its chromosomes (Alcocer et al.,
1999). Besides karyotype analysis helps to predict, with considerable
certainly, the fertility or sterility of hybrids by comparing the number and
morphology of the chromosomes of parental species (Serebryakova,
1972).The use of molecular techniques has increased dramatically over the
past several years, largely due to the development of the polymerase
chain reaction (PCR). The random amplification of polymorphic DNA
(RAPD), a methodology that employs a single short primer in PCRhas been widely
used in several studies in animals, including the
identification of fish species (Welsh and McClelland, 1990; Williams et
al., 1990; Dinesh et al.,1993; Borowsky et al., 1995; Sultman et al.,
1995; Partis and Wells, 1996; Callejas and Ochando, 1998) and the
detection of population genetic variability in these organisms (Johanson
et al., 1994; Caccone et al., 1997; Nadig et al., 1998; Cagigas et al.,
1999; Chong et al., 2000).
Inspite of the fact there have been considerable development of
cytotaxonomic studies in the last twenty years, very little information
are available on the cytogenetic characteristics of marine fishes in Egypt
especially in the Red Sea. So the aim of the present study is fill this gap
and also to indicate the taxonomic relationship of twenty species of
order Perciformes, 10 from Family Labridae; Cheilinus lunulatus,
Cheilinus abudjubbe, Cheilinus mentalis, Cheilinus digrammus,
Larabicus quadrilineatus, Hemigymnus melapterus, Thalassoma
rueppellii, Thlassoma lunare, Gomphosus caeruleus, Cheilio inermis
and 10 from Family Scaridae; Hipposcarus harid, Cetoscarus bicolor ,
Chlorurus sordidus, Chlorurus gibbus, Scarus ferrugineus, Scarus
psittacus, Scarus frenatus, Scarus genazonatus, Scarus fuscopurpureusand Scarus
niger .1-Determination the diploid chromosome numbers and karyotype of some
marine fishes of family Labridae.
2-determine parts of DNA of some coral reef fishes from Labridae and
Scaridae families by using polymerase chain reaction (PCR) RAPD.
3-Studies of phylogenetic differences among fishes of two families
(Labridae and Scaridae) by using eight primers (10 nucleotids).
4-demonstrate the phylogenetic relationship among the fishes inside each
family and among the two families.
تهدؾ هذه الدراسه الً بٌان التاثٌرات الضاره لنوعٌن من المبٌدات الحشرٌه حدٌثه االنتاج علً بٌولوجٌه وكذفلك كٌمٌاء الدم
لنوعٌن شابعٌن من الدٌدان االرض هما ابوروكٌتودٌا كالٌجٌنوزا وفرٌتمٌا كالٌفورنٌكا فً محافظه قنا
جمعت افلراد النوعٌن ابوروكٌتودٌا كالٌجٌنوزا وفرٌتمٌا كالٌفورنٌكا لمده عام من ثبلث اماكن خالٌه من التلوث
وقد اثبت الدراسه الحلقٌه ان كل من النوعٌن ال توجد له دوره حٌاه سنوٌه حٌث جمعت جمٌع االعمار تقرٌبا ةكذلك الشرانق
خبلل العام ولكن بنسب متفاوته
تمت هذه الدراسه فً ضوء استمرار العجز الطبً فً مكافحه مرض قرحه المعده مترتب علً رجوع التقرح بعد التوقؾ
عن العبلج بالبروستاجبلندٌنات او التخلص من البكترٌا المتهمه فً التسبب فٌه مما ٌعنً وجود خلل لم ٌتم تصلٌحه النه ال
 وفً هذا الصدد كان االتجاه لطرق جدٌده تستطٌع السٌطره علً هذا الخلل باستخدام متركبات.ٌعتمد علً هذٌن العاملٌن
النحاس العضوٌه وكان لهذا المعمل السبق فً دراسه المقدره المضاده للتقرح لمتراكبات النحاس مع حمض النٌكوتٌٌنك
.)ومع الحمض االمٌنً الجلٌسٌن3(فٌتامٌن ب

تمت هذه الدراسة لمحاولة معرفة تؤثٌر حقن نترات الرصاص علً تكاثر الخبلٌا وكذلك علً معدل تخلٌق الحمض النووي د
ن أ فً بعض الخبلٌا االنسجة المختلفة التً تم فحصها وهً طبلبٌة االمعاء الدقٌقة الخبلٌا الكبدٌة االنٌبٌات البولٌة فً الكلٌة
1990
.قشرة الؽدة الكظرٌة كذلك الخبلٌا اللمفٌة فً الطحال وذلك فً ذكور الجرذان البٌضاء
-اٌزواوكرازولٌنو سٌكلوهكسٌنو-بٌرازولٌنو-تهدؾ هذه الرساله الً التخلٌق مركبات جدٌده مشتقه من سلفونامٌدو
ً واختٌار الناشط البٌولوج،البنزامٌدازوالت وكذا سلفونامٌد والبنزثٌازوالت- ونٌكوتٌنو-اوكسوٌرٌد ٌنو-2،-اسٌكلوهكسانو
.لهذه المركبات

ومن الجدٌر بالذكر ان بعض البحوث المنشوره عن المركبات مثلٌه قد اشارت الً وجود الفعالٌه البٌولوجٌه.
تهدؾ هذه الرساله الً التخلٌق مركبات جدٌده مشتقه من سلفونامٌدو-بٌرازولٌنو-اٌزواوكرازولٌنو سٌكلوهكسٌنو-
اسٌكلوهكسانو-2،-اوكسوٌرٌد ٌنو -ونٌكوتٌنو-البنزامٌدازوالت وكذا سلفونامٌد والبنزثٌازوالت ،واختٌار الناشط البٌولوجً
لهذه المركبات.
ومن الجدٌر بالذكر ان بعض البحوث المنشوره عن المركبات مثلٌه قد اشارت الً وجود الفعالٌه البٌولوجٌه.
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the scintec FAS64 sodar was usedy the influence of thermal and roughness changes
on the characteristics of the turbulent parameters such as turbulent kinetic energy per
)2003 unit mass(TKE). TURBULENCE INTENSITY COMPONENTS (lu,lv,lw
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المٌاه الجوفٌة تعتبر المصدر الثانى لمٌاه الرى فى مصر العلٌا بعد نهر النٌل  .وفى محافظة قنا هناك مساحات كبٌرة تمثل
االؾ االفدنة تعتمد بشكل ربٌسى على المٌاه الجوفٌة فى الرى وخصوصا فى المناطق المستصلحة حدٌثا والتى تقع على
حدود الصحراء الشرقٌة والؽربٌة حٌث تمثل المٌاه الجوفٌة المصدر الربٌسى والوحٌد للرى فى هذه المناطق .
تعتبر نظم المعلومات الجؽرافٌة ( ) GISمن الوسابل التكنولوجٌة الحدٌثة ذات القدرة العالٌة فى تخزٌن واسترجاع ونمذجة
وتحلٌل وعرض البٌانات المكانٌة والتى تمكننا من إدارة ودراسة مدى واسع من بٌانات الموارد االرضٌة وصفات االراضى
المختلفة وعبلقتها المكانٌة وتٌسر المعالجة والتحلٌل والمحاكاة لهذه البٌانات  ،وكذلك له إمكانٌة عمل ربط وتكامل للمعلومات
التى ٌكون من الصعب الربط بٌنها خبلل اى وسٌلة أخرى وبواسطتها ٌمكن الكشؾ عن معلومات جدٌدة تفٌد فى اتخاذ
القرارات االفضل  ،وبمساعدة نظم المعلومات الجؽرافٌة ( ٌ) GISمكن وصؾ أنواع االراضى المختلفة  ،كما أنها تعطى
نتابج دقٌقة تفٌد فى التقٌٌم الطبٌعى واالقتصادى لبلراضى وتعطى نتابج اكثر دقة لتقٌٌم درجة تدهور التربة  ،وهذا ٌفٌد فى
عمل إطار اوحدود لبلراضى المتدهورة  ،وتساعد فى اختٌار المحصول المناسب زراعته حسب طبٌعة المنطقة والظروؾ
المحٌطة بها.
المٌاه الجوفٌة :
 ،قٌمة درجة التوصٌل الكهربى لعٌنات المٌاه الجوفٌة تتراوح بٌن  342مٌكروموز/سم الى 11120مٌكروموز /سم 1-
عموما وجد ان قٌمة التوصٌل الكهربى لعٌنات المٌاه الجوفٌة تقل فى معظم العٌنات القرٌبة من النٌل ونزداد فى اتجاه االبار
 .الموجودة فى المناطق المجاورة للصراء
وجد ان هناك بعض االبار فى المناطق القرٌبة من النٌل (السهول الفٌضٌة ) ذات ملوحة مرتفعة وهذا بسبب انخفاض 2-
عمق هذه االبار
ٌ .تراوح من  8الى  pH 8,5المٌاه الجوفٌة فى حوالى  %72,9من العدد الكلى للمواقع كانت معتدلة القلوٌة ذات رقم 3-
كانت)  (SARحوالى اكثر من  %50من االبار كانت فى الحدود االمنة للرى طبقا لقٌمة معدل ادمصاص الصودٌوم 4-
.كانت اقل من  (RSC) 1,25اقل من  10وقٌمة كربونات الصودٌوم المتبقٌة
التــــــربة
اظهرت النتابج انه الٌوجد اختبلؾ واضح بٌن قوام العٌنات فى المناطق الواقعة شرق النٌل والمناطق الواقعة ؼرب النٌل 1-
تختلؾ العة التشبعٌة المابٌة (حٌث تتراوح بٌن  ،)%96-18عموما وجد ان قٌمة السعة التشبعٌة المابٌة تزداد بزٌادة 2-
محتوى التربة من الطٌن والسلت
ٌ%ختلؾ محتوى التربة من الكربونات الكلٌة المحسوبة على صورة كربونات كالسٌوم حٌث ٌتراوح محتواها بٌن 3- 3,03
%الى  %25,5كما وجد ان محتوى المادة العضوٌة فى التربة ٌتراوح مابٌن  %0,17الى 3,7
وقد اوصت الدراسة باالتى :
بناء قاعدة بٌانات خاصة بصفات االراضى والمٌاه الجوفٌة فى محافظة قنا وتحدٌثها باستمرار حٌث ٌساعد فى متابعة 1-
.التؽٌرات فى صفات االراضى والمٌاه الجوفٌة والمساعدة فى عمل تنمٌة مستدامة لبلراضى
استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة لنظم المعلومات الجؽرافٌة فى رصد وتقٌٌم ومتابعة عملٌة تدهور االراضى الناتج عن الرى 2-
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استخدام طرق الرى الحدٌثة (طرٌقة الرى بالتنقٌط والرش مع اضافة احتٌاجات الؽسٌل )وخاصة فى المناطق الصحراوٌة3-
تحسٌن نظام الصرؾ خصوصا فى االراضى الزراعٌة ذات القوام الثقٌل حٌث تساعد على خفض منسوب المٌاه الجوفٌة 4-
اسفلها واعطاء فرصة اكبر لؽسٌل االمبلح
استخدام الجبس الزراعى وتحسٌن الصرؾ خصوصا فى المناطق ذات القٌم المرتفعة 2009 5-
Dat Plam (Phoenix dactylifera L , a species of the Arecaceae family, is one of the
oldest fruit crop mainly cultivated in North Africa and Middle East countries.It
constitutes the most important plant in arid and desert area (Zaid, 1999 and Al-Shahib
and Mrshall,2003) .the role of date palm has been well established the birth of the
human race.Muslims consider it as a virtue to eat dates especially during the holy
month of fasting )Ramadan( at Iftar.Muslims believe that ‖He who eats seven dates
every morning will not be affected by poison or magic on the day he eats them ‖ )Miller
et al.,2003).
Date Palm is widey distributed in different districts of the world.There are over 3000
varieties of dates grown world-wide.Worldwide dates prouduction is
about7,527,600tones in 2009.Dates are important traditional crops.
)Egypt is considered as the first country of the top ten date producers (1,130,000tones
2012 (Sidhu,2006and FAO,2009).
Cheese whey is a by- product of dairy industries. produced in large and has high
polluting load, therefore representing a significant environmental problem all over the
world. the loctose in cheese whey can be used as a substrate for bio-ethanol
production by microbial fermentaion and its anaerobic digestion offers an excellent
approach in terms of both energe conservation and pollution control,in addition to that
this is one of the least expensive carbon sources for ethanol production The present
study aimed to detect potent wild yeast strains to ferment the loctose in cheese whey,
and their molecular identification Two steps needed to be carried out to realize this
2012 larget
Ice Cream and Frozen dairy desserts are nutritious and healthful and relatively
inexpensive desserts which are preferred by people of all ages .Its healthful and
nutritive values make the consumers to by very conscious and prefer to use it.
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Bifidobacteria are the major microorganisms of the Large intestine of the adolescents
and adults. The healthy of these bacteria in the intestine gave the researchers and
consumers the choice to give it higher attentions . Nowadays, the dairy industry
focused on the production of dairy products that contain life probiotic bacteria .As the
ice cream has popularity for all ages as a refreshing and a nutritious product, its value
may be increased progressively in the presence of bifidobacteria .
So, this study aimed to manufacture ice cream with probiotic properties and having
good functional and sensory properties .
The study is divided in two parts and the results are summarized .

4227 11713120

Factors related to the technological and
 ماجستٌرsensory aspects of some probiotic dairy food/

4228 11713138

Chemical and Technological Studies on some
 دكتوراهNatural Antioxidants/

Part1: This part is studied the suitability of ice cream to be a carrier for Bifidobacteria
through measuring the viability of bifidobacteria to be a live in ice cream mix, under
manufacturing conditions of freezing and whipping and during storage .
Part II: In this part of of study the quality of the product was evaluated , when the
17/11/ product was fresh or stored up to 7 weeks, by measuring the functional and sensory
2008. properties of the products ,
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This study was carried out in the Animal Production Experimental farm Faculty of
Agriculture , Minia University, During the period from September 1996 to December
1997. The aim was to study the effect of some herbal preparations on the productive
and reproductive performance of Buffalo and cattle.
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Faculty of Agric. ElMinia Univ

The objectives of the study could be summarized as follows :
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1- Some Physiological and responses of Friesan cows to Reproton administration .
2- Milk yield and its composition of Buffalo and Friesian cows as affected by Milk plus
supplementation in the ration .
3- Some physiological and reproductive reponses of Buffalo and Friesian male calves
subjected to Fertil supplementation in the ration .
I-Some physiological and reproductive responses of Friesian cow to Reproton
administration :II- Milk yield and milk composition of Buffalo and Friesian cows as affected by Milk –
plus supplementation in the ration .
The results obtained could be summarized as follows:
1- Fatty acids composition in Milk- plus:
2- Effect of Milk-plus supplementation on the yield and composition of Buffalo and
Friesian cows :3- Fatty acids of Buffalo and Friesian milk fat as affected by supplementation of Milkplus in the ration
4- Thyroid activity during different levels of Milk-plus supplementation of Buffalo and
Friesian cows:5- Production efficiency in Buffalo and Friesian cows as affected by different levels of
Milk-plus supplementation :III- Some physiological and reproductive responses of Buffalo and Friesian male
caves subjected to Fertil supplementation in the ration .
3-some semen characteristics at puberty of Friesian and Buffalo bulls as affected by
1999 Fertil-supplementation:-

2009

2005

ٌعتبر علم التشقٌر وامن المعلومات من اهم المواضٌع التً تتناولها علوم الحاسب واالتصاالت وتزداد اهمٌة امن االتصال
كنتٌجة طبٌعٌةالستخدام االتصاالت االلكترونٌة فً اؼب االنشطة التجارٌة ٌعتبر التقشٌر احدي الطرق العلمٌة لزٌادة االمن
واصبح أداة قوٌة فً العدٌد من تطبٌقات امن المعلومات اي انه اذا امكن لشخصٌن او اكثر االتصال بشكل ٌضمن الحفاظ
.علً امن وسرٌة المعلومات المتداولة بٌنهم وتحقٌق االهداؾ
ًتهتم الدولة اهتماما بالؽا فً االونة االخٌرة بمشروعات استصبلع االراضً والتوسع االفقً فً مناطق متعددة من االراض
الصحراوٌة وؼٌر المنزرعة بها لتفادي التكدس السكانً الهابل بالشرط الضٌق بوادي النٌل وحٌث ان تنمٌة المناطق
الصحراوٌة تعتمد علً ما تحوٌه باحدي مناطق صحراء مصر الؽربٌة وهً منطقة الواحات البحرٌة نضرا الهمٌتها
االقتصادٌة لما تحتوٌه من مناجم للحدٌد واكتشاؾ بترولٌة وأماكن أثرٌة مختلفة ومستحاط قابلة للزراعة واالستصبلح
.باالضافة الً المٌاه الجوفٌة
)مصر لذلك ننصح باستخدام هذه الطرق فً التشخٌص فً حاله اتساع الوقت (عدم االنتشار الوباء للمرض

. ٌعتبر اختبار الحساسٌه للمضادات الحٌوٌه المعتمدى علً قدره البكترٌا المسببه للدرن عل اختزال النترات من التقنٌات
ًالواعده حٌث انه سرٌع وؼٌر مكلؾ وال ٌترك نفاٌات مشعه كالتً ٌخلفها الباكتك ذو التكلفه الباهظه او الطرٌق المعتمد عل
تقنٌه الحمض النووي حٌث ان هذه الطرق مكلفه وتحتاج الً اجهزه ؼالٌه الثمن وهً بحثٌه اكثر منها تقنٌه تشخٌصٌه.
. من دراسه التنوع الوراثً للبكترٌا المسببه للدرن والتشابه الشدٌد بٌن السبلالت ٌتضح ان المقاومه للمضادات الحٌوٌه تعود
الً هذا التنوع الناتج ؼالبا من تناول العبلج ؼٌر المناسب او عدم اكمال المرٌض كورس العبلج مما ٌكسب البكترٌا المقاومه
2012 للمضادات الحٌوٌه مما ٌإدي الً زٌاده نسبه الوفاه بالمرض

فً الؽالً دابما ما تكون الدراسات الجٌوفٌزٌابٌة هً الحل الوحٌد لدراسة المناطق الوعرة التً ٌصعب الوصول الٌها تقدم
هذه الرسالة دراسة تفصٌلٌة وتحلٌلٌة للتراكٌب الجٌولوجٌة السطحٌة وسمك الرسوبٌات للمنطقة الواقعة جنوب منطقة
2012
.الواحات الداخلة
لدراسة التتابع البحري للبالٌوسٌن السفلً واالٌوسٌن العلوي علً طول وادي النٌل سجلت و وصفت ثبلثة قطاعات ارضٌة
:ًكالتال
1-  شماال خط طول265,326كم علً الضفة الؽربٌة لنهر النٌل خط عرض6 ًجنوي ؼرب قنا حوال:قطاع الترامسة
2012 3242,244 شرقا.

1999

-Type( للتؽلب علً عٌوب النوع االولEpstein )1954,1960( تم تعرٌؾ البٌانات المراقبه الهجٌنه الول مره بواسطه
)من البٌانات المراقبه كبل علً حده وٌوجد نوعان من البٌانات المراقبهType-IIcensoring(ً) والنوع الثانIIhybrid
.)Type-IIhybrid()وType-Ihybrid(الهجٌنه هما
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2012

)1958( تم تقدٌم التوزٌع االسً الخطً كنموذج االختبارات الحٌاه بصوره جٌده بواسطه
.للتوزٌع االسً الخطً العدٌد من الدراسات التطبٌقٌه والنظرٌه وتطبٌقات الصبلحٌه.Carbone)1967(وBroadbent
ًالتقدٌر االحصابً هو ان نحصل علً بعض التقدٌرات (اما نقطه او فتره) للبارامترات المجهوله للتوزٌع باالعتماد عل
 فإن التنبإ االحصابً هو الحصول علً تقدٌرات (اما نقطه او،وعلً الجانب االخر. المعلومات المتاحه عن نفس التوزٌع
فتره) للبٌانات المستقبلٌه ‖ؼٌر المشاهده‖ باالعتماد علً بٌانات سابقه معلومه من نفس التوزٌع وٌمكن الحصول علً هذه
. المعلومات فً اشكال مختلفه
تهدؾ الدراسة الحالٌة الً تطبٌق بٌانات وصورة االقمار الصناعٌة الحدٌثة علً منطقة وادي قنا بالصحراء الشرقٌة بمصر
كم من مدخله الربٌسً حٌث220 ًحٌث ٌعتبر وادي قنا جٌومورفولوجٌة فرٌدة فً الصحراء الشرقٌة وٌمتد الوادي حوال
-تقع مدٌنة قنا الً حدود مدٌنة راس ؼارب علً البحر االحمر شرقا والمنٌا ؼربا علً نهر النٌل حٌث طرٌق الشٌخ فضل
.راس ؼارب

2012

2012

التؽٌرات المناخٌة ظاهرة كونٌة كبري تإثر علً مكونات القشرة االرضٌة وٌنطبع هذا التؤآثٌر فً خصابص الوحدات
الصخرٌة ومحتواها االحفوري ولذا هذه الدراسة والتً تحمل عنوان دراسات جٌوفٌزٌابٌة وطباقٌة علً تتابع البالٌوسٌن
.أٌوسٌن بمصر العلٌا
ً وتقع بٌن خط.تقع منطقه الدراسه جنوب البحر االحمر بمصر ما بٌن مدٌنه مرسً علم بالشمال وقرٌه برانٌس فً الجنوب
 بمحاذاه2كم7458 وتمتد منطقه الدراسه والتً تبلػ مساحتها25,4& 24,6 وخطً عرض° 34‘54 & °35‘34 طول
 واما من ناحٌه الؽرب فتمتد خبلل جبال ودٌان، كم130 ًساحل البحر االحمر من ناحٌه الشرق لمسافه تقدر بحوال
 كم ولموقع الدراسه اهمٌه كبٌره حٌث تعانً المنطقه من ندره مصادر المٌاه60 ًالصحراء الشرقٌه لمسافه تقدر حوال
ونقص المعلومات عن جودتها وصبلحٌتها لبلستخدامات المختلفه وفٌنفس الوقت تشهد المنطقه نشاطات عمرانٌه وسٌاحٌه
2011
.وكبٌره خاصه فً االعوام االخٌره
انه من المعروؾ ان عملٌه استخبلص المعلومات من البٌانات معقده وال ٌمكن ان تتم بطرٌقه ٌدوٌه والتً كانت تستخدم من
قبل وخاصتا بعد زٌاده حجم البٌانات فً العصر الحدٌث وذلك بسبب ظهور تكنولوجٌا حدٌثه تعمل بطرٌقه سرٌعه لتجمٌع
كما قد ساعد الحاسوب اٌضا علً سهوله وسرعه ادخال البٌانات وهو ما ادي تكلفه التخزٌن وضؽر، هذه البٌانات وتخزٌنها
2012
.حجم وسابط التخزٌن الً تخزٌن كمٌات هابله من البٌانات علً مدار عقود من الزمان
2012

For the numerical solution of optimal control problems with distributed controls for
linear second order parabolic initial-boundary value problems we have developed
,analyzed ,and implemented an adaptive finite element method based on the
formulation of the optimality system as afourth order elliptic boundary value problem
2011 which can be equivalently stated as asecond order system.
During three years PhD, the author did not only focus on the SPHm ethod , but also
studied some other topics, which provides great help for the research. the publications
2012 during the PhD time are listed as follow.
ناصر الكبرٌت او8المواد الشالكوجٌنٌه هً نوع من اشباه الموصبلت االمورفٌه التً تحتوي علً االقل علً واحد من ع
السلٌلٌنٌوم او التٌلٌرٌوم وتعتبر المواد الشالكوجٌنٌه من اكثر اشباه الموصبلت الموضوعه محل االهتمام للكثٌر من العلماء
وٌرجع ذلك الً تمٌزها بخواص فٌزٌابٌه قد التتوفر فً اشباه الموصبلت البلورٌه وكذلك للتؽٌر الحادث علً مدي واسع
2012
.الخواص هذه المواد اعتمادا علً مكوناتها وكذلك نسب هذه المكونات

ً درجة مبوٌة)وذلك عل30ًال10( لقد صممت الدراسة الحالٌة ونفذت الستكشاؾ تؤثٌر درجات حرارة مختلفة تتراوح من
العبلقة بٌن عدد الضربات القلبٌة وقوة الضربة التً ٌإدٌها بطٌن قلب السمكة القط ومتابعة مشاركة دور كل من الكالسٌوم
الداخل من خبلل قنوات الكالسٌوم البطٌنٌة الموجودة علً الجدار الخلوي والكالسٌوم المتردد عبر الصحٌفة اللحمٌة عند اثارة
وتنظٌم االنقباضات القلبٌة الممثلة فً قوة الضربة ومعدل االنقباض ومعدل االنبساط عند درجتً الحرارة عشرون وثبلثون
2013
.درجة مبوٌة
ٌنتمً فرع المواد الفٌروكهربٌه الً عابله فٌزٌاء الحاله الصلبه(الجوامد) وهذا الفرع اصبح فً المقدمه وذلك منذ اكتشاؾ
. م490  وبعد ذلك احتل مركب تٌتنات الرصاص اهمٌه خاصه لما له من تحول طوري عند درجه1921 ملح روشٌل عام
2012
.وتعتبر تٌتانات الرصاص من المواد الشابعه االستخدام
تعرؾ فصٌلة عدٌدة الدروع بالكٌتون أو الحمك وتتبع شعبة الرخوٌات وهً كابنات بحرٌة تعٌش فً منطقة المد والجزر
م أو اكثر وتعٌش هذه الكابنات ملتصقة بالصخور أو تحت الصخور أو70 وبعض االنواع ٌعٌش فً المٌاه العمٌقة علً عمق
2012
.أي شٌا صلب فً منطقة المد والجزر

2012

ًتعتبر دودة الشمع الكبٌرة من االفات الربٌسة لطوابؾ نحل العسل حٌث تتؽذي ٌرقاتها علً حبوب اللقاح وشمع العسل وف
السنوات االخٌرة زاد االهتمام بالمنتاجات الطبٌعٌة فً مكافحة اهم االفات الزراعٌة واٌضا للحد من استخدام المبٌدات
.والحفاظ علً البٌبة من التلوث

The aim of the present work is to study experimentally the formation of the capillary
during the drilling and welding by laser beam and to develop the numerical simulation
which allows following the dynamics and the evolution of the keyhole. the zinc was
2011 chosen as atest material because its thermodynamical properties are well known.

Role of autophagy induced by hyperglycemia
in some organs of adult male mice.
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استهدؾ هذا العمل معرفة ارتفاع نسبة السكر فً الدم الناتج من مرض السكر (الناتج من حقن االلوكزان)ومن تناول السكر
عن طرٌق الفم علً نشاط االلتهام الذاتً فً الخبلٌا وكذلك معرفة دور االلتهام الذاتً فً الضرر النسٌجً المصاحب
.للمرض

2013

ٌعتبر نهر النٌل من اهم مصادر االنتاج السمكً فً مصر وبالرؼم من ذلك فلم تحظ االنواع المختلفة من االسماك النٌلٌة
.ًبالدراسات البلزمة والضرورٌة لتطوٌر وتنظٌم مصاٌد نهر النٌل وتحدٌد االستؽبلل االمثل للمخزون السمك

2010

مما ال مرٌهفٌه ان الجروح والحروق لدي مرضً السكر تستؽرق وقتا طوٌبل حتً تلتبم تماما بالرؼم من استخدام عبلجات
وفضبل عن ذلك ان تلك الجروح (خاصه جروح القدم) فً مرضً السكري التلتبم مما ٌإدي الً االضطراب لبتر. حدٌثه
. والتً تعتبر مشكله طبٌه مما دفع العلماء للبحث عن انواع جدٌده من العبلج.)قدم المرٌض وهو ما ٌعرؾ (بالقدم السكرٌه

2012

بمعنً ‖اعماق البحار‖ تلعب القاعٌات دورا كبٌرا فً االستجابة لمجموعة متنوعة من الظروؾ البٌبٌة التً تعٌش فٌها لذلك
ٌمكن استخدامها كمإشر حٌوي لتقٌٌم نوعٌه المٌاه حتً علً االشٌاء التً ٌصنعها االنسان

2012

وجد أن الطبقة المخاطٌة فً المنطقة االمامٌة المتوسطة تكون اسمك من المنطقة الخلفٌة فً جدار المرئ فً انواع االسماك
ًالمدروسة ما عدا سمكة الزمار سمك طبقة التحت مخاطٌة فً المنطقة االمامٌة المتوسطة تكون اقل من المنطقة الخلفٌة ف
.جدار المرٌا النواع االسماك تحت الدراسة ماعدا سمكة الشال

 حٌث تنسب، وخبلفا لما هو متعارؾ فً علم الحفز.ٌعد مجال الحفز النانومتر واحد من اكثر المجاالت اثاره فً علوم الناتو
 الحجم للماده الفعاله فان الحوافز النامترٌه تتمٌز بتفردها وخصابصها الؽٌر عادٌه التً تتبع من/كفاءة الحافز الً نسبه السطح
 لذلك فان الهدؾ االكبر للحفز النانومتري هو التحسٌن والسٌطره علً التفاعبلت الكٌمٌابٌه عن طرٌق.ابعادها شدٌده الصؽر
) من اهمnano-catalysts( تعد العوامل الحفازه ذات الجسٌمات النامترٌه.تؽٌر حجم وابعاد التركٌب الكٌمٌابً للحافز
2013
.العوامل الحفازه المستخدمه فً الصناعه وخاصه واكسد الكحوالت والتً تعتبر تفاعبلت صناعٌا مهما
DME is produced by dehydration of methanol using acidic porous materials, e.g.
zeolites, alumina and silica–alumina, as the catalysts [8].
Among the several solid-acid porous catalysts studied for methanol dehydration
reaction, γ-Al2O3 is mainly used as a catalyst for this reaction.
This is due to its large surface area, large pore volume, uniform pore size distribution
and excellent mechanical properties (attrition, resistance and crush strength) [9]. In
addition, γ-Al2O3 has an excellent thermal stability and high catalytic activity for DME
formation due to its surface acidity [10].1.1.4.1 Types of Alumina Aluminium oxide,
alumina (Al2O3), is one of the most interesting ceramic materials for its numerous
applications and its varied physical properties [11]. Because of its thermal, chemical
and mechanical stability [11, 12], alumina has numerous applications. For example, it
is used as a catalyst support, adsorbent, ion exchangers, in electronic-device
fabrication, as a cutting-tool material, as a protective barrier against corrosion on
aluminaforming alloys, or as an alternative for surgical material for implants.
Alumina has the particularity to exist in a variety of metastable structures, the socalled transition aluminas, e.g. χ, k, γ, δ, η, Ө as well as its stable α-Al2O3 phase.
This polymorphism can be classified in terms of the oxygen sublattice structure and
the distribution into this sublattice of aluminium ions in tetrahedral and octahedral
interstitial sites [11]. Thus, in α-Al2O3, the oxygen sublattice is hexagonal-closepacked )hcp( structured with 2/3 of octahedral sites occupied with cations, while γ, δ,
η, Ө have a face-centered cubic )fcc( arrangement of oxygen atoms and cations
present in various proportions in both octahedral and tetrahedral sites. It has been
established that boehmite transforms into stable α-Al2O3 via the following sequence
[11].
AlO)OH( γ δ Ө α -Al2O3 6 Aluminium Oxide Al2O3 can be produced in a variety of
solid form. For example dehydration of boehmite at 300-500°C yields γ-Al2O3, at 700800°C it produces δ-Al2O3, at 900-1000°C it gives Ө-Al2O3, and at 1000-1200 °C, αAl2O3 is produced [13].Zabeti et al. [14] studied the activity of solid catalysts for
biodiesel production. They reported some important properties of alumina such as its
use as a support, aluminium oxide can exist in the form of porous γ-Al2O3 and ηAl2O3. Nonporous crystalline α-Al2O3 has been widely used as a support in catalysis
processes, such as polymerization, reforming, steam reforming, dehydration and
hydrogenation. It is also used in the synthesis of biodiesel. Finally they concluded that
effective factors on catalytic activity of solid catalysts are specific surface area, pore
size, pore volume and active site concentration on the surface of catalyst. Moreover,
the type of precursor of active materials has significant effect on the catalyst activity of
supported catalysts. However, active site concentration was found to be the most
important factor for solid catalyst performance. The use of catalyst supports such as
alumina, silica and zinc oxide could improve the mass transfer limitation of the three
phase reaction. Furthermore, by anchoring metal oxides inside pores, catalyst
supports could prevent active phases from sintering in the reaction medium.

Al2O3 is used as a common catalyst in the production of DME [15, 16] because of its
fine particle size, high surface area, surface catalytic activity, excellent thermal
stability, high mechanical resistance and wide range of chemical, physical and
catalytic properties. Among the various crystalline phases of alumina, γ-Al2O3 has
received much attention due to less generation of by-product [15]. Therefore, it is
used as a support in heterogeneous catalysis, it allows the dispersion of active
phases due to its high specific surface area. The unique properties of nanoparticles
make them of interest for applications in catalysis [17]. Commercially, γ-Al2O3 is used
2012 as

G.A.Gamal,
M.K.gergs,
A.A.Ebnalwaled.

تتضمن الرسالة دراسة السلوك الطٌفً لهذه المشتقات فً منطقة االشعة تحت الحمراء وفً منطقتً االشعة فوق البنفسجة
والمربٌة فٌمذٌبات عضوٌة نقٌة ذات درجات قطبٌة مختلفة وكذلك فً مخالٌط من هذه المذٌبات كما تتضمن تعٌٌن ثابت
الحامضٌة لهذه المركبات وعبلقتها بتراكٌبها الجزبٌة .

2011

ٌهدؾ العمل فً هذه االطروحة الٌتحضٌر وتفاعل وتقدٌر التؤثٌر البٌولوجً لسلسلة من مركبات الجواندٌن المطورة عند
مفاعلة مركب رقم  1مع سلسلة من االحماض االمٌنٌة تم الحصولعلً مركبات الباٌجواندٌن من  26-2كذلك عند تفاعل
مركب  1مع مجموعة من االمٌدات اعطً المركبات  .32-27بٌنما  38-33تم الحصول علٌها بمفاعله المركب  1مع
بعض االمٌنات االروماتٌة.

2012

التحقٌقات النظرٌة لبلطار الشبكً التً قام بها جٌة فون نٌومن ٌمكن الرجوع الٌها فً بحثة بعنوان حول تعمٌم جبري للشكلٌة
المٌكانٌكٌة للكم فً  1936جٌه فون نٌومن بالتعاون مع ج.بٌرخوؾ قد اهتما باكتشاؾ اي هٌكل منطقً ٌمكن ان ٌوجد فً
النظرٌات الفٌزٌابٌة فً مٌكانٌكا الكم.
السماء واألرض من أعظم مخلوقات هللا تعالً ،وقد دعا هللا تعالً عباده إلً التفكٌر فً هذه المخلوقات فً آٌات كثٌرة وأثنً
علً المتفكرٌن فٌها ،وأخبر أن فٌها آٌات وعبرانحن محتاجون إلً فهمها ومعرفة ما فٌها لمصالح دٌننا ودنٌانا.
أهم أسباب إختٌار الموضوع -:
.كثرة مواضٌع التعبٌر عن السماء واألرض فً القرآن الكرٌم -
لم ٌقؾ الباحث علً دارسة ببلؼٌة مستقلة للسماء واألرض تبرز قٌمتها العظٌمة علً كثرة مواضعهما وتدور حول -
.الظواهر الببلؼٌة فً آٌاتهما
تعلق دراستهما باإلعجاز الببلؼً للقرآن الكرٌم هذا اإلعجاز الملا بالقٌم واألسرار والجواهر والكنوز التً تحًٌ األرواح -
.وتسمو بالعقول
وٌسعً الباحث فً هذا الموضوع إلً-:
كشؾ وجوه اإلعجاز الببلؼً للقرآن الكرٌم من خبلل التعرض لدراسة أعظم ظاهرتٌن تحدث عنهما القرآن وذلك محاولة -
للتعرؾ علً الجوانب الببلؼٌة واألسلوبٌة لذكر السماء واألرض فً القرآن الكرٌم ،وكٌؾ أن القرآن عبر عن كل سٌاق بما
ٌ.تناسب مع مقتضً الحال
أن ٌربط الباحث بٌن ماقدمه علماء الببلؼة واللؽة والتفسٌر من جانب وما قدمه علماء اإلعجاز العلمً الحدٌث فً هاتٌن -
.الظاهرتٌن ،وخاصة وأن السماء واألرض لهما حظ وافر من اإلكتشافات العلمٌة الحدٌثة
منهج الدراسة -:
ستسٌٌر الدارسة علً المنهج الوصفً التحلٌلً ،الذي ٌعتمد علً تحلٌل أجزاء الظاهرة القرآنٌة فً سٌاقها ،والكشؾ عن
الظواهر الببلؼٌة التً تمٌزت بها ،كما ستركز الضوء علً ظاهرة اإلختٌار األسلوبً بكل أشكالها ،هذه الظاهرة التً
ساعدت علً إبراز القٌمة التعبٌرٌة لتلك المواضع.
Ferroelectricity is the phenomenon in which spontantaneous polarizathon occurs in
certain nonconducting crystals material below certian temperature called curie
temperature in the abseence of an electric field.
تهدؾ الدراسه الى التؤكد من صحه او عدم صحه الفرضٌه السابقه من خبلل قٌاس الكفاءه الفنٌه للبنوك التجارٌه فى مصر
والتى تنقسم الى كفاءه الحجم وصافى الكفاءه الفنٌه كما تهدؾ الى تحدٌد مصادر عدم الكفاءه ان وجدت فى عٌنه الدراسه
وتعتمد الدراسه على االسلوب الوصفى التحلٌلى لوصؾ خصابص وابعاد المشكله التى تقوم علٌها الدراسه .
تتناول الدراسة موضوع الدٌن العام المحلى المصرى وتؤثٌراتةالمحتملة على السوقٌن النقدى والمالى  .والذى ترجع أهمٌته
الى أن تطور الدٌن العام المحلى وهى الفترة محل الدراسة أخذ اتجاها تصاعدٌا  ,فقد أصبح بمثابة المصدر الربٌسى لتموٌل
عجز الموازنة العامة والتوسع فى االتفاق العام  ,وساعد على ذلك عدم نمو دور القطاع الخاص فى النشاط االقتصادى
وعجز الهٌبات العامه االقتصادٌة وتشابك عبلقاتها مع الخزانة العامة ,وضعؾ أداء المالٌة العامة وعدم كفاءة سوق العمل
 br ......هذا باآلضافة الى افتقار الؽالبٌة العظمى من الجهات والهٌبات المختصة الى الشفافٌة والمصداقٌة ومحدودٌة
سلطات الجهات الرقابٌة  .....وؼٌر ذلك من االسباب التى تنذر بوقوع عواقب وخٌمة مالم ٌتحرك صناع القرار فى وضع
خطط مدروسة وعاجلة لتحسٌن االوضاع االقتصادٌة فى مصر
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The effect of variation of barium ions on the
ferroelectric properties of ceramic system
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 2013 .قنا :

2011

نظرا للتحوالت الكبٌرة التى تمر بها مصر والعالم نرى اهمٌة وضع سٌاسة شاملة لحماٌة المستهلك من الدعاٌة واالعبلن
الكاذب الذى ٌضر بالمصلحة االقتصادٌة التى تإثر فى صحتة فى ظل المعطٌات االجتماعٌة واالقتصادٌة الجدٌدة وانتشار
وسابل االعبلن وتعدد صورها التى اصبحت تقتحم بٌوتهم من خبلل االعبلنات الصارخة اثناء مشاهدة البرامج التلٌفزٌونٌة
المختلفة وأثناء السٌر فى الشوارع كالبلفتات المعلقة او المإثرات الضوبٌة او الصوتٌة والتى تجعل المستهلك فى دوامة
كبٌرة عند التصدى لشراء اى سلعة او االستفادة من خدمة ما خاصة مع علمنا بؤن المستهلك دابما هو الطرؾ الضعٌؾ
خاصة فى ظل التحوالت االقتصادٌة التى تسود فٌها الٌات السوق وظهور الكٌانات االقتصادٌة العمبلقة التى تنفق على
الدعاٌة واالعبلن المبلٌٌن من الجنٌهات لكسب المزٌد من المستهلكٌن وتوزٌع المزٌد من المنتجات دون مراعاة لقدرات
المستهلك المادٌة او مدى استفادة المستهلك من المنتج او السلعه محل الدعاٌة ولذا تعاظمت قوة شركات الدعاٌة واالعبلن
2010
واصبحت تكسب المبلٌٌن من الجنٌهات على حساب صحة واموال المستهلك
Ramlet hemeyir are lies in southwestern sinai, about 72 km, to the southeast of abu
zenima city. it is located between latitudes 29° 0´-29° 2´N and longitudes 33º30´-33º
33´ E. the adedia formation in the study area is up to 72 m thick. the uppermost beds
Hassan M.A.Salman,
of this formation are highly ferruginous and usully stained by mangancese and iron
Omneya Mohamed El
oxyhydroxides/ the studied sample consists of white to pale brownish pebbly and
27/5/2 Hussaini, Youssif
2013 ferruginous sandstones from the topmost of El Adedia Formation.
013.
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Synthesis of Dimethyl ether from methanol
over pure and modified home made y-AL2o3 /

4257 11745148
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قٌاس الكفاءة الفنٌة للبنوك التجارٌة فى مصر :
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الدٌن العام المحلى المصرى وتؤثٌراتة المحتملة على السوقٌن النقدى
والمالى /
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حماٌة المستهلك من وسابل الدعاٌة واالعبلن فى ضوء قواعد
القانون المدنى والفقة االسبلمى /

Extraction of some nuclear elements from
ferruginous sandstone(from west central sinsiEgypt)/
On Classifications of Weierstrass nts of
Certain Plane Curves Using Groebner Bases/
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2013
ٌهدؾ البحث الى دراسة اثر االستثمارات االجنبٌه المباشره التى تقودها الشركات دولٌة النشاط على التنمٌه فى الدول النامٌه
خاصة اثر هذه الشركات على خلق فرصة عمل جدٌده وهى المشكله الربٌسٌه التى تعانى منها الدول االنامٌه باالضافه الى
اثرها على زٌادة فرصة التصدٌر وتنوع صادرات الدول النامٌه خاصة من السلع ذات المحتوى التكنولوجى العالى.

ٍِSout
h
Valley
Univer
sity.

Faculty of Sciences.

نعمان ,سامً سبلمة.

2008

لمعاملة الضرٌبٌة للشركات التً تقوم بتنفٌذ مشروعات  brالخدمات والمرافق العامة بنظام حق االنتفاع ()B.O.Tإعداد
الباحث :سمٌر سعد مرقس  brتناول الباحث هذه الرسالة من خبلل التقسٌم التالً br :فصل تمهٌدي :وتناول فٌه الباحث
التعرٌؾ بمشروعات تنفٌذ البنٌة األساسٌة بنظام ( )B.O.Tفتناول أنواعه وطبٌعته والعقود المنظمة له ومزاٌاه االقتصادٌة
والفنٌة والتموٌلٌة br .الباب األول :وتضمن النصوص المنظمة للمعاملة الضرٌبٌة للمشروعات المنفذة بنظام  B.O.Tفً
قانون ضرٌبة الدخل والقوانٌن األخرى br .الباب الثانً :وقام الباحث من خبلله بمناقشة المشاكل التً أثٌرت بشؤن المعاملة
الضرٌبٌة لمشروعات البنٌة األساسٌة المنفذة بنظام  B.O.T brالباب الثالث :وتناول فٌه الباحث الدراسة المقارنة للمعاملة
الضرٌبٌة لمشروعات البنٌة األساسٌة المنفذة بنظام  B.O.Tفً كل من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والمملكة المتحدة وفرنسا
وكٌفٌة معالجتها للمشاكل التً واجهت المعاملة الضرٌبٌة br .الباب الرابع :وتضمن اإلطار المقترح للمعاملة الضرٌبٌة
للمشروعات المنفذة بنظام  B.O.Tوأثره على تنمٌة البنٌة األساسٌة وجذب االستثمارات فً هذا المجال br .وقد انتهى
الباحث إلى عدم مبلءمة المعاملة الضرٌبٌة الحالٌة فً ضوء التشرٌعات المقارنة وأنه ٌجب إجراء تعدٌبلت تشرٌعٌة وتنفٌذٌة
فً مجال معالجة االستهبلك المالً ونصٌب الفرع من مصروفات المركز الربٌسً وأسعار التحوٌبلت ومعالجة األرباح
والخسابر الرأسمالٌة وتكالٌؾ األبحاث والتطوٌر وكذلك تعدٌل المعاملة الضرٌبٌة فً ضرٌبة المبٌعات والضرٌبة الجمركٌة
وذلك فً ضوء الدراسة المقارنة br .واقترح الباحث إطارً ا للمعاملة الضرٌبٌة التً تتناسب مع طبٌعة هذه المشروعات من
ناحٌة وتعالج مشاكل التطبٌق من ناحٌة أخرى معد ًدا اآلثار االقتصادٌة واالجتماعٌة والمالٌة لجذب االستثمارات فً هذا
2010
المجال وأثره على رفع معدل التنمٌة بوجه عام والتنمٌة المتوازٌة فً القطاعات االقتصادٌة المختلفة.
قد تناولت الدراسة موضوع استراتٌجٌة تطوٌر بورصة االوراق المالٌة والربط مع البورصات العالمٌة نظرا لبلهمٌة البالؽة
السواق االوراق المالٌة فى العالم المعاصر وما تشكلة كركن من اركان الهٌكل المالى فى اى اقتصاد حر ٌدرك اهمٌة تنظٌم
وتطوٌر اسالٌب التموٌل المتوسط والطوٌل االجل للمشروعات بما ٌمكن االقتصاد من النمو بمعدالت ترفع بشكل مستمر من
مستوى ادابة,ومن هذا المنطق فان اسواق االوراق المالٌة تعتبر بمثابة العمود الفقرى لسوق راس المال التى تشكل جانب من
االهمٌة من جوانب نشاط السوق المالٌة بمفهومها,وتلعب دور اساسى فى تنظٌم وتطوٌر اسالٌب التموٌل المتوسط وطوٌل
االجل للمشروعات ,,وقد الحظ ان بورصة االوراق المالٌة فى بلد ما هى بمثابة المرآة التى تنعكس علٌها فى ذات اللحظة
2000
وبنفس الدرجة كافة االوضاع والمتؽٌرات السٌاسٌة واالقتصادٌة والقانونٌة.
لقد احتلت قضاٌا المٌاة الصدارة فى دابرة االهتمام المحلى والدولى كاحدى القضاٌا المطروحة على المستوٌات المحلٌة
واالقلٌمٌة والدولٌة ،ونظرا للزٌادة المضطردة فى عدد السكان والتوسع فى االنشطة الصناعٌة والزراٌة لتحقٌق التنمٌة
Ahmed Akawy, Fathy
2013
 ##### Ahmed Abdalla.االقتصادٌة التى تواجه متطلبات هذه الزٌادة السكانٌة مما ادى الى الضؽط الشدٌد على الموارد الطبٌعٌة وخاصة المٌاه.
عٌن
 2012 .شمس :
ٌرجع الهدؾ االساسى من كتابة هذا البحث الى وضع نظام قانونى ٌحمى المستثمر فى االوراق المالٌة ومدخراته وخصوصا
المستثمر الصؽٌر ؼٌر الخبٌر بسوق االوراق المالٌة من تبلعب المحترفٌن وخصوصا السماسرة بتقدٌم نصابح له
واستشارات ؼٌر مناسبة لظروفه واحواله واهدافه االستثمارٌة،وٌتعاملون معه وكؤنه ال مسبولٌة والسلطان علٌهم فى ذلك
،مما ٌعرضهم لمخاطر جمة قد تصل الى ضٌاع مدخراتهم وافبلسهم فى معظم االحٌان وٌكون الؽرض منها هو دفع
الممستثمر العادى للدخول فى السوق كبابع ومشترى الستنزاؾ امواله ومدخراته وهذا ما دفعنى الى تناول النظام القانونى
لعقد تقدٌم مشورة التدوال فى االوراق المالٌة وبالتحلٌل والتؤصٌل وخصوصا فى البٌبة التى نشؤ فٌها وهى التشرٌعات االنجلو
امرٌكٌة
تدور هذة الرسالة حول موضوع التزامات مورد التكنولوجٌا وٌجب بداٌة توضٌح مفهوم لفظ تكنولوجٌا فقد تعددت
تعرٌفاتها,وتحقق التكنولوجٌا تقدما فى كافة مجاالت الحٌاة,مماحدا بالبعض للقول ان التكنولوجٌا الحدٌثة تحقق تقدما للدول
التى تستعٌن بها فى كافة المجاالت ٌفوق بمراحل اى تقدم مماثل تحققة سابر التقنٌات المعاصرة,والطرؾ المورد للتكنولوجٌا
ٌحقق استفادة من ذلك النقل التكنولوجى ٌتمثل فى المقابل المادى الذى ٌدفعة المستورد لقاء ذلك النقل,تحقق التكنولوجٌا
نهوضا فى الجوانب االقتصادٌة وتدفقا فى االستثمارات التجارٌة.وتناولت الرسالة أٌضا التزامات الورد ابان نقل التكنولوجٌا
وحددت بداٌة من هم أطراؾ عقد نقل التكنولوجٌا  br .أهم النتابج والتوصٌات  br -:قصور التشرٌع المصرى إلى حد ما
عن مواكبة المفهوم الحقٌقى لنقل التكنولوجٌا وأوصى بتؤكد هذا المفهوم والمتمثل فى استٌعاب المستورد لمحل التكنولوجٌا
المنقولة -br 2 .مبالؽة المورد فى تحدٌد ثمن التكنولوجٌا مبلػ االتاوة التكنولوجٌة وٌعزى ذلك لؽٌاب المستورد بؤفضل
وسابل التكنولوجٌا -br 3 .ؼٌاب مفهوم عقود نقل التكنولوجٌا المعاونة عن المستورد -br 4 .مبالؽة المستورد فى فرض
شرط السرٌة على عقود نقل التكنولوجٌا مما ٌقٌد من امكانٌة استفادة المستورد من التكنولوجٌا المنقولة -br 5 .عدم اهتمام
المورد بتسلٌم نقل التكنولوجٌا للمستورد بصورة تضمن لبلخٌر من االستفادة الحقٌقٌة -br 6 .عدم اهتمام المستورد بتقدٌم
الخدمات البلزمة لنقل التكنولوجٌا من خبرات وتدرٌب .
ان االثار المصرٌة فى صعٌد مصر والتى عاشت االؾ السنٌن وبهرت مبات المبلٌٌن عبر العصور,واجهت العدٌد من
التحدٌات اهمها ارتفاع مستوى المٌاه الجوفٌة وضاعت بالفعل الكثٌر من الكتابات والرسوم االثرٌة الموجودة فى القسم االسفل
من االعمدة والجدران فى العدٌد من المعابد من اهمها معابد الكرنك واالقصر واسنا ودندرة .وتتعلق الدراسة الحالٌة بدراثة
Abass M.M.
االثر البٌبى الرتفاع منسوب المٌاة الجوفٌة على بعض المواقع األثرٌة ودراسة الظروؾ الهٌدرولوجٌة للمناطق االثرٌة
Mansour,Fathy A.
المختارة وتققٌٌم المحاوالت المبذولة لخفضمنسوب المٌاه الجوفٌة لبعض هذه المواقع ومعرفة االمبلح المإثرة ودرجة تاثٌرها
Abdallah, Sayed
 ##### Gaber Mawasعلى الحجر الرملى المكون الربٌسى لباء المعابد .
The present study aimed to throw more ligt on the Late Cretaceous-Paleogene
sequences in the nort estern desert ,egypt throughout the integration of various
Abbas M. Masour,
analses including the study of lithostraigraphy, foraminifera, geochemistryk,
Mohamed Yossef Ali,
mineralogy, microfacies analysis and some sedimentological parameters.
##### Hans-Joachim Kuss
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أهداؾ الدراسة br :ال شك أن لكل دراسة ؼاٌة وهدؾ تنشده من ورابها ٌتفق مع اإلطار العام لها وٌنسجم مع مفهومها الذي
ٌشكل الفلسفة الحقٌقٌة لها حٌث ٌعتبر هدؾ الدراسة المحور الربٌسً الذي تسعى إلى الوصول إلٌـه منذ أن كانت فكرة فً
ذهن الباحث إلى أن أصبحت مشروعا له مقومات القٌام وقواعد االستمرارٌة ،وتهدؾ هذه الدراسة إلى تحقٌق األهداؾ
التالٌة -br 1 :محاولة إٌجاد إطار قانونى لحل قضٌة الجزر الثبلث المتنازع علٌها بٌن دولة اإلمارات العربٌة المتحدة
وإٌران -br 2 .التوصل إلى فك رموز مذكرة التفاهم الموقعة بٌن الشارقة وإٌران وإنهاء هذه المشكلة فى أسرع وقت ممكن
وذلك من خبلل تقدٌم نظرٌة جدٌدة للحل القانونى تقوم على تعادل اإللتزامات القانونٌة بٌن الطرفٌن بعٌداً عن الطروحات
النظرٌة المنحازة -br 3 .اقتراح استراتٌجٌة متكاملة لحل النزاع من خبلل القضاء الدولى وإٌجاد إطار نظري ‖خارطـة
طرٌق‖ تكـون بمثابة الخطوة األولى لحل القضٌة ،وذلك من خبلل بٌان وجهات النظر المختلفة وإبراز الوسٌلة المناسبة التً
تتفق مع طبٌعة المشكلة .فقد خلصت الدراسة إلى أن التسوٌة القضابٌة هً الوسٌلة األنسب لهذه القضٌة حٌث تتفق والطبٌعة
القانونٌة لهذا النزاع -br 4 .إنهاء هذه المشكلة فى أسرع وقت تفادٌا لما قد ٌترتب على عدم تحقٌق هذا الهدؾ من نتٌجتٌن
مهمتٌن br :النتٌجة األولى :تدمٌر ما اعتبر مكسبا ً بالنسبة لدولة اإلمارت العربٌة المتحدة br .النتٌجة الثانٌة :حتى ال ٌلعب
الزمن دوره المهدئ بالنسبة لهذه القضٌة خصوصا ً لدى األجٌال الجدٌدة .فؤلمانٌا التى اقتطع جزء من أرضها لصالح ‖بولونٌا‖
ؼداة الحرب العالمٌة الثانٌة ظلت طوٌبلً ترفض االعتراؾ بالحدود الجدٌدة حتى أنتهت مستلزمات أخرى باقناعها بضرورة
القبول( ) br .وبالتالً فؤن عنصر الزمن عامبلً أساسٌا ً فى تلك القضٌة ،فإذا اجتمع التقادم مع قنبلة نووٌة إٌرانٌة ‖محتملة‖
أضحت قضٌة الجزر الثبلث فى ذمة التارٌخ حتى ولو أن إٌران لن تستخدم سبلحها النووى استخداما ً فعلٌا ً – فعلى أقل تقدٌر
 استخداما ً تهدٌدٌا ردعا ً وإجباراً ) ( -لكسب الوقت ،علً اعتبار أن القانون الدولً قانون محافظ النزعةٌ ،حافظ علً الوضعالقابم فً العبلقات الدولٌة( ) br .تقسٌم الدراسة br :تنقسم الدراسة إلى بابٌن أساسٌٌن br :الباب التمهٌدى :النظام القانونى
للجزر فى القانون الدولى العام وٌشتمل على أربعة فصول br :الفصل األول :ماهٌة الجزر البحرٌة br .الفصل الثانى :النظام
القانونً للجزر br .الفصل الثالث :القضاء الدولى ومنازعات الجزر br .الفصل الرابع :التسوٌة القضابٌة للنزاع القطرى –
البحرٌنى حول جزر حوار br .الباب الثانى :النزاع اإلٌرانى اإلماراتى حو ل الجزر الثبلث (طنب الكبرى – طنب الصؽرى
– أبى موسى)  brالفصل األول :التعرٌؾ بالجزر الثبلث محل النزاع  brالفصل الثانى :وجهات نظر األطراؾ  brالفصل
الثالث :الرهن الحٌازي الدولً مذكرة التفاهم نموذجا ً  brالفصل الرابع :مذكرة التفاهم  brالفصل الخامس :تسوٌة األزمة br
2010
الفصل السادس :عقبات على طرٌق الحل
دعوى االلؽاء تعد وسٌلة فاعلة فى حماٌة مبدأ المشروعٌة وصٌانته وهو مبدا ٌنتهى بتجسٌد دولة القانون التى تتوافق فٌها
سلطة الحكام مع حرٌة المحكومٌن وحقوقهم وتبرز فاعلٌة هذه الدعوى اكثر فى كونها من دعاوى القضاء االدارى التى
تواجه عسؾ االدارة حٌنما تصدر وبما لها من سلطة قرارت معٌبة تتجاوز بها حدود القانون وتؽتصب بها حقوق االشخاص
ذلك ان هذه الدعوى تنتهى بٌن ٌدى القضاء االمٌن بحكم ٌكشؾ اوجه العوار فى قرار االدارة وٌقضى بالؽابه ولكن صدور
الحكم القضابى لٌس نهاٌة المطاؾ بل قد تتثار منازعات بعد صدور الحكم وقبل اثناء او بعد تنفٌذ كما انا هناك مقدمات للتنفٌذ
ٌجب على الصادر لصالحه الحكم اتخاذها وعلى هدى ذلك بدانا دراسة اشكالٌات تنفٌذ االحكام االدارٌة الصادرة ضد االدارة
وكٌفٌة مواجهة امتناعها عن التنفٌذ وقدخصصنا الباب اتمهٌدى لمنازعات التنفٌذ فى المواد االدارٌة فعرفنا منازعات التنفٌذ
 2013 .اسٌوط :
وبٌنا طبٌعتها القانونٌة واقسامها المختلفة .
تسعى الجهود البحثٌة فى العلوم االجتماعٌة الى الكشؾ عن المشكبلت التى زادت حدتعها وتنوعت تاثٌراتها وٌهدؾ هذا
السعى الى مواجهة هذه المشكبلت من كل جانب وجدٌر بالذكر ان بعض هذه المشكبلت هو صانعها أو مسببها ولكنه الٌدرك
وٌعنى ذلك أنه قد أسهم فى صنعها ولق نالت ظاهرة المخدرات اهتماما كبٌرا من جانب المتخصصٌن فى العلوم االنسانٌة
عامة وفى علم االجتماع واالقتصاد خاصة وعلى كافة المستوٌات العالمٌة والقومٌة والمحلٌة وٌعود ذلك ؼلى العدٌد من
االسباب واهمها ماحدث فى ها هذا المجال من تطور فى معدالت انتشار المخدرات وتحدثه المخدرات من تاثٌر سلبى على
 2013 .اسٌوط :
الوظابؾ الجسمٌة لبلنسان والتى جعلت الباحثٌن فى العلوم الطبٌعٌة ٌهتمون بالظاهرة .

30/9/2 F.H.Assaf, M.M.Abou013.
Krisha.
Abd-El-Reheem Ali
Abd- El-hameid ElShater, Mahmmad
Mahmoud Ali Salman.

Mohamed Gabr
25/11/ Sheded, Mohamed
2013. Kamel Ahmed.

25/11/ Z.M.Kishka, S.Z.Rida,
2013. A.S.Mohamed

25/11/ M.S.Askalany,
2013. H.A.M.Madkour.

in this, the electrodeposition of Zn-Ni-Mn alloy from acidic sulfate electrolyte is
studied.the influence of the deposition potential deposition current density, deposition
2013 time,pH and manganese sulfate concentration on the deposits compostion ,
فً اآلونة األخٌرة اكتسب العبلج باألعشاب الطبٌة الكثٌر من االهتمام والشعبٌة خصوصا ً فً الدول النامٌة .وذلك ٌرجع إلً
أن تكلفته قلٌلة ولٌس له أعراض جانبٌة مثل العبلج الكٌمٌابً ،لذا فقد جذب ذلك اهتمام العلماء الباحثٌن ألجراء الكثٌر من
الدراسات واألبحاث العلمٌة علً النباتات الطبٌة والجدٌر بالذكر أن العبلج بالمستخلصات النباتٌة تم استخدمه فً عبلج الكثٌر
2013
من األمراض مثل أمراض الكبد والكلٌة وأمراض أخري.
Ecotones are transition zones between the neighbor ecosystems acting as sensitive
)indicators of environmental changes .ehe Red sea-Africa ecotone(as chemo ecotone
is a major ecotone encompassing three countries, Egypt, Sudan and Eretria, along
Red sea shoreline (about 2200 km). Red Sea-Eastern Sesert Ecotone in Egypt
2013 extends to about 1000 km approximately.
The theory of speces matrix functions and the theory of bases in function spaces are a
fundamental area of mathematics. their applications not only to many branches of
mathematics but also to science and engineering for examples in approximation
2013 theory, algebraic structures, statics, combinatorics and mathematical physics.
The unicontrolled rapid human activities along the red sea coast has increased
significantly in the last three decades in some areas, especially in the city of
hurghada, causing series of disturbances and pressures destructive to the ecosystm.
the different human impacts at the area invvited many researchers in recent years to
examine and interpret the environmental system of the modern coastal deposits along
2013 hurghada coast.

تشتمل الرسالة على واقع المنشؤت الصؽٌرة والمتوسطة وأهمٌة تللك المنشؤت والمشكبلت التى تتعرض لها فى مصر.
This work aimed to study the effect of different concentrations of essential and nonessential elements on the different species of one genus of algae fresh algae
(Chlorella Vulgaris)and marine algae(Chlorella salina)fresh dry weight optical density
M.A.K.Shaddad,
cell number and contents of photosynthetic pigments were estimated as growth
H.R.M.Gala,
2013 parameters and the contents of carbohydrates.
A.A.M.Farghl.
Water (especially drinking water) pollution with organics and bacteriological species
constitutes adangerous environmental problem that increased in the last decades due
Hassan M.A.Salman,
to industrial, agricultural and domestic wastes which are drained into surface water
Ahmed A.Abd El2013 without sufficient treatment.
Rady.
Water, (especially drinking water) pollution with organics and bacteriological species
constitutes a dangerous environmental problem that increased in the last decades due
Hassan M.A.Salmam,
to industrial, agricultural and domestic wastes which are drained into surface water
30/12/ Ahmed A.Abd El2013 without sufficient treatment.
2013. Rady.
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هذا البحث هو احد الدراسات الداللٌه فى كتب شروح االحادٌث النبوٌهوتحدٌدا فى كتاب المفهم لما اشكل من تلخٌص كتاب
مسلم لبلمام القرطبى هذا الكتاب شرح فٌه ما اشكل من تلك االحادٌث من معنى ؼامض او لفظه ؼرٌبه وقسم البحث الى
مقدمه وتمهٌد واربعه فصول ووخاتمه بها اهم النتابج ثم الفهار س بانواعها.
المنهج المتبع :
المنهج المستخدم فى هذه الدراسة هو المنهج الوصفى والتارٌخى ،وفى سبٌل إستٌعاب داللة لفظ الجهاد تمتد الدراسة لتشمل
السٌاق ،أى أن الدراسة ترتكز على فكرتى التطور الداللى والسٌاق.
فالتطور الداللى  ...تتمثل أسبابه فى -:
ظهور الحاجة إلى تؽٌر المعنى ،أو التؽٌر الثقافى والحضارى ،أو اإلنحراؾ اللؽوى ،أو اإلنتقال المجازى ،أو اإلبتداع ،أو
التؽٌر الصوتى...
ومن أنواع التطور الداللى -:
إنتقال المعنى ،والمبالؽة ،وتعمٌم الداللة ،وتخصٌص الداللة...
أما نظرٌة السٌاق (المنهج السٌاقى)-:
فترى أن الكلمة هى إستعمالها ،أو هى الطرٌقة التى تسعتمل بها ،وأن المعنى ال ٌنكشؾ إال من خبلل تسٌٌق الوحدة اللؽوٌة
فى سٌاقات مختلفة لؽوٌة أو ؼٌر لؽوٌة.
فالسٌاق اللؽوى -:
موضوعه البٌبة اللؽوٌة التى تحٌط باللفظ ،وما ٌتصل بذلك من مصاحبة لفظٌة.
والسٌاق ؼٌر اللؽوي ٌشمل -:
.السٌاق العاطفى ،وٌكشؾ عن المعنى الوجدانى -
.سٌاق الموقؾ ،وهو الموقؾ الخارجى الذى وجد فٌه الخطاب أو وقع منه -
.السٌاق الثقافى واإلجتماعى ،وٌرتبط بحضارة معٌنة أو مجتمع معٌن أو طبقة معٌنة -
وٌقود السٌاق اللؽوى إلى الرصؾ أو توافق الوقوع أو المصاحبة اللفظٌة  collocationأى اإلرتبارط اإلعتٌادى لكلمة ما
بكلمات أخرى معٌنة...
الخطة -:
قسمت هذه الدراسة ثبلثة فصول مسبوقة بمقدمة وتمهٌد ومذٌلة بخاتمة ،تشتمل على أهم النتابج والتوصٌات.
المقدمة -:
أتحدث فٌها عن  -:سبب إختٌار الموضوع وأهمٌته ومادة الدراسة وصعوبات الدراسة وخطة العمل والمنهج المتبع.
التمهٌد -:
ٌشتمل على ثبلث مباحث (أوال  :لفظ الجهاد فى الشرٌعة اإلسبلمٌة – ثانٌا :التؽٌر الداللى – ثالثا  :السٌاق).
فصول الدراسة -:
الفصل األول  -:لفظ الجهاد فى القرآن الكرٌم.
الفصل الثانى  -:لفظ الجهاد فى الحدٌث النبوى.
الفصل الثالث  -:لفظ الجهاد فى اإلستعمال العربى.
المبحث األول  :لفظ الجهاد من العصر الجاهلى حتى سنة  1212هـ( .أوال لفظ الجهاد فى العصر الجاهلى – ثانٌا  :لفظ -
).الجهاد بعد اإلسبلم حتى سنة  1212هـ
.المبحث الثانى  :لفظ الجهاد فى شعر ونثر العصر الحدٌث والمعاصر -
ملحق بدالالت لفظ الجهاد فى اللؽة العربٌة -:
ٌشتمل على ثبلثة مباحث -:
.أوال  :دالالت جامعة إشتمل علٌها لفظ الجهاد -
.ثانٌا  :تقسٌم الجهاد إلى كونه  :بالفكر أو باللسان أو بممارسة جسدٌة أو بالعمل الدءوب -
.ثالثا  :جهاد النفس وجهاد ؼٌر النفس -
خاتمة -:
تتضمن ( :أهم نتابج الدراسة – قابمة المصادر والمراجع).
2013
اختلفت آ ا رء النحاة فً تصنٌؾ الجملة الشرطٌة فهناك من كان ٌعدّها جملة فعلٌة
وهناك من ٌعدها اسمٌة  ،وهذا االختبلؾ ٌؤتً أصبلً من عناصر تركٌبها ؛ لتوافر ،
عناصر اإلسناد فٌها بٌن الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر  ،والحقٌقة أنّ الجملة
الشرطٌة تمثل قسما ً مستقبلً بذاته ٌوا زى الجملة الفعلٌة واالسمٌة  ،ومن هنا كان
لها مكانة فً د ا رسة مفهوم الجملة عند النحاة ؛ ألهمٌتها فً نص الكبلم
اختلفت تسمٌات النحاة فً إطبلق مفهوم معٌن على هذا التركٌب بٌن مصطلحً
الج ا زء والشرط  ،ولكن باحتساب هذا التركٌب جملة مستقلة بذاتها  ،وكونه ٌمثل
أسلوبا ً من أسالٌب العربٌة المتنوعة فاألفضل أن أطلق علٌه فً د ا رستً تسمٌة (
الجملة الشرطٌة ) أو ( األسلوب الشرطً ) .
إن اقت ا رن األدوات الشرطٌة ب( ما ) ال ا زبدة والتً تنقل األدوات من حالة البساطة
إلى التركٌب جعلت من الشرط ناصعً ا متفش ٌا فً الزمان والمكان  ،فً حٌن ٌكون
على وتٌرة أقل من الحدة والتفشً اإلببلؼً فً حال عدم اقترانها بها
ّ
تخطى شعر فاروق جوٌدة فً بناء جملة الشرط الصور التً حصرها ( سٌبوٌه )

 2013 .القاهره  :محمود حمزه محمد على ،

وأتى بصور أجازها بعض النحاة فً ؼٌر الشعر كصورة الفعل المضارع المجزوم مع
الفعل الماضً .
كشؾ البحث عن سبب اختٌار (الفاء) كً تكون أداة رابطة لجواب الشرط وذلك
أل ّنها الحرؾ الوحٌد الذي ٌحتاج إلٌه حٌنما ٌكون الكبلم ؼٌر صالح ألداء وظٌفته
النحوٌة .
ُ
لمست فً شعر فاروق جوٌدة أنّ الجملة الطلبٌة هً أكثر أنواع الجمل اقت ا رنا ً بؤداة
الربط ( الفاء ) والسٌما الجمل المبدوءة بفعل األمر .
ورد فً االعمال الكاملة نص شرطً جاء فٌه جواب الشرط مسبو ًقا ب( لم )
المقترنة ب( الفاء)  ،وهذا الموضع هو من الحاالت التً منع فٌها النحاة
اقت ا رن الجواب ب( الفاء ) إنّ أكثر األدوات الشرطٌة استعماالً فً شعر فاروق جوٌدة هً األداة ( إنْ ) .
اشتركت األداتان الشرطٌتان ( إنْ ) و (إذا) فً المعنى المقطوع بحصوله والمتحقق
وقوعه على خبلؾ ما ذكره النحاة من أنّ ( إنْ ) ال تؤتً إال ّ فً المعانً المبهمة  ،و(
إذا ) فً المعانً المتحققة الوقوع  .وانفردت ( إنْ ) فً المعنى المشكوك فً حصوله،
والمعنى المستحٌل الحصول  ،وانفردت ( إذا ) فً أداء المعنى الكثٌرالحصول .
من المعانً التً خرجت لها أداة الشرط ( لو ) فً األعمال الكاملة  ،الداللة على

على،محمود حمزه محمد

اثر الدالله فى االستنباطات الشرعٌة فى كتاب (المفهم لما اشكل من
تلخٌص كتاب مسلم )لبلمام القرطبى /

محمود ،محمد سٌد عباس.

لفظ الجهاد فى اللؽة العربٌة :

الماجستٌر

4290 11840802

4291 11840868

عاطؾ فكار،محمد سٌد نصر
الدٌن.

2013

المضً واالمتناع  ،والداللة على المستقبل إذ وردت بمعنى األداة ( إنْ )  ،أمّا
المعنى األكثر شٌوعا ً هو استحالة الوقوع وعدمه .
جمعت أداة الشرط (أمّا) بٌن عدد من المعانً متحققة من سٌاق النص إذ جمعت
بٌن معانً الشرط والتوكٌد والتفصٌل وبٌان السبب واالستبناؾ
أكثر األنماط الشرطٌة شٌوعً ا فً شعر جوٌدة هً أداة الشرط مع فعلٌن ماضٌٌن
للشرط وجوابه  ،وقد استوفى هذا النمط جمٌع أدوات الشرط  ،إال ّ أنّ أكثر األدوات
اطرادً ا هً األداة ( مَنْ ) واألداة ( إذا ) الشرطٌتٌن ٌلً هذا النمط أكثر من ثبلثٌن
نمط ا استوفٌناها فً األنماط المذكورة فً البحث .
جاء فً شعر جوٌدة ذلك التركٌب الذي كان موضع خبلؾ بٌن النحاة فً صورة
ماض أٌضًا وإن كان هذا التركٌب قد أ ّكده
ماض وجوابه ٍ
األداة مع اسم مع فعل ٍ
النص القرآنً  ،وانسب التعلٌبلت النحوٌة لهذا التركٌب ما جاء به بعض النحاة
ون  المتقدمٌن من أنّ االسم الواقع بعد األداة مرفوع باالبتداء والفعل الواقع بعده ٌك
فً محل رفع خبره .
أثبت شعر جوٌدة ما نفاه النحاة من منع اقت ا رن فعل الشرط الماضً ب(قد) وقد
اختصت بهذه الصورة األداة ( لو )  ،إذ إنّ مجًء ( قد ) مع هذه األداة ٌدل على
حصول الشرط المحقق مع التؤكٌد على حصوله وإن كان وقوعه مستقببلً وقد
اقترن جواب شرط ( لو) بها أٌضا ً وقد تح ّفظ علٌه النحاة ؛ أل ّنه لم ٌإٌد
المسموع والمنقول من كبلم العرب هذا النمط من التركٌب الذي اختصت به هذه
األداة .

ؼرٌب محمدعلى ٌ،اسٌن احمد
عٌسى،محمد سٌد نصرالدٌن.

2010

انواع أختبارات الحٌاة المعجلة هى الحٌاة المعجلة ذو الضؽط اثابت والمعجلة ذو الضؽط المرحلى.
ٌتمثل الهدؾ الربٌسى للدراسة فى التعرؾ على تؤثٌر تكنولوجٌا المعلومات على مكونات نظام المعلومات المحاسبٌة ولتحقٌق
ذلك فقد تناولت الدراسة الجوانب التالٌة :
.ماهٌة نظام المعلومات المحاسبٌة فى ضوء التجارة اإللكترونٌة وتقٌٌمه1-
.أثر تكنولوجٌا المعلومات على نظام المعلومات المحاسبى2-
.قٌاس أثر تكنولوجٌا المعلومات على نظام المعلومات المحاسبى مٌدانٌا3-
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتابج ٌتمثل أهمها فى :
ٌإدى استخدام تكنولوجٌا المعلومات فى نظام المعلومات المحاسبٌة إلى التؤثٌر بدرجة كبٌرة جدا على كفاءة تحقٌق أهداؾ1-
.هذا النظام
تمثل مرحلة المدخبلت أكثر مراحل نظام المعلومات المحاسبٌة تؤثرا جراء استخدام أدوات تكنولوجٌا المعلومات حٌث أدى2-
.استخدام هذه األدوات إلى العدٌد من التؤثٌرات اإلٌجابٌة والسلبٌة فى هذة المرحلة
ٌمثل العنصر البشرى أهم عناصر تكنولوجٌا المعلومات تؤثٌرا فى عمل نظام المعلومات المحاسبٌة سواء كان بصورة3-
.إٌجابٌة أو بصورة سلبٌة 2014 .
 2014 .قنا :
مراحل تطور ادارة االرباح  -محددات ادارة االرباح  -العوامل التى تحد من ادارة االرباح.
المنهج الذى تسلكه الدراسه تحلٌلى نقدى وعلٌه فان طرٌه هذا البحث تقوم على استعراض كل قاعده نحوٌه حسب تبوٌب بن
مالبك ثم استعراض كل شاهد ثم تحلٌل تلك القاعده فى ضوء تلك الشواهد ثم تحدٌد اوجه التقد او التخالؾ بٌن تلك القاعده
وذلك الشاهد ثم رد ذلك التخالؾ بٌنهما الى اسبابه تحلٌبل ونقدا ثم محاولة تحدٌد اوجه التصرؾ ازاء ذلك التخالؾ مستفٌدٌن
.م 2010
قدر االمكان من خبلفات النحوٌٌن
معاٌٌر المحاسبة واثرها  -جودة المعلومات المحاسبٌة.
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جامعة القاهرة  -معهد الدراسات والبحوث
 2013 .القاهرة  :اإلحصابٌة,

 2014 .مصر :
1995

the objective of this thesis is to estimate the effects of the electric field . magnetic field,
gravity field, heat flux, rotation, and initial stress in an orthotropic or isotropic material
2014 under various models of thermoelasticity.
The scope of this thesis is to presedent study on preparation of polymier amd polymer
nanocomposite based on ionizing radiation. the study of polymer blend and polymer
nanocomposite characterization and their environmental application is a main goal of
2014 this thesis.
The present thesis deals with two different parts of studies. The first part concerned
with the field studies which contained the study of changes in number and type of
algae and its relation to the physico-chemical nature of the river nile on samples were
2014 collected from some of water treatment plants intalke in the governorate.
ٌتمثل الهدؾ األساسى للدراسة فى محاولة التعرؾ على األدوار التى ٌمكن أن تقوم بها المراجعة الداخلٌة بالنبوك وتطوٌرها
لتفعٌل الحوكمة داخل البنوك فى مصر ،ولتحقٌق هذا الهدؾ تناولت الدراسة الجاونب التالٌة -:
.حوكمة البنوك 1.
.دور المراجعة الداخلٌة فى تطبٌق حوكمة البنوك فى مصر 2.
.إجراء دراسة مٌدانٌة لتقٌٌم دور المراجعة الداخلٌة فى البنوك فى مصر 3.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتابج أهمها-:
ٌمكن أن تقوم المراجعة الداخلٌة بتفعٌل حوكمة البنوك من خبلل (تقدٌم خدمات التؤكٌد بشؤن نظم الرقابة الداخلٌة ،عملٌة 1.
).إدارة المخاطر ،اإللتزام بالسٌاسات واإلفصاح ،تقدٌم الخدمات اإلستشارٌة
ٌمكن أن تقوم المراجعة الداخلٌة بتفعٌل حوكمة البنوك من خبلل مكافحتها لجرٌمة ؼسل األموال وتموٌل اإلرهاب .وذلك 2.
من خبلل الرقابة الدقٌقة للعملٌات المالٌة وؼٌر المالٌة للعمبلء والتواصل المستمر مع إدارة اإللتزام بالبنك والتنسٌق الدابم مع
.لجنة المراجعة
ٌمكن أن تقوم المراجعة الداخلٌة بتفعٌل حوكمة البنوك من خبلل عبلقتها التعاونٌة مع أطراؾ الحوكمة األخرى ( اإلدارة 3.
لجان المراجعة – المراجع الخارجى) وذلك بالمساعدة الفاعلة مع كل طرؾ للقٌام بالدور المنوط به والمهام المكلفة بها –
.واألعباء الملقاة علٌه
توجد إختبلفات معنوٌة فى آراء المهتمٌن بحوكمة البنوك بشؤن مجموعة العوامل المإثرة فى تفعٌل حوكمة البنوك وهى 4.
وجود نظام كؾء وفعال ألنشطة المراجعة الداخلٌة ،القٌام بعملٌة المراجعة وفقا للمعاٌٌر المهنٌة الواجبة وعبلقة المراجعة
.الداخلٌة بؤطراؾ الحوكمة ،وال توجد إختبلفات ذات داللة إحصابٌة بٌن فبات المهتمٌن بحوكمة البنوك بهذا الشؤن 2014

جامعة جنوب الوادى -كلٌة التجارة,

جامعة جنوب الوادى -كلٌة التجارة,
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محمود ،منال محمود فكرى.
حسن ,محمد عبد الستار
حمودة.

أنماط الشرط فى شعر فاروق جوٌدة :
أختبارات الحٌاة المعجلة والمعجلة جزبٌا لتوزٌع بٌرنبوم اند
ساندراس /
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جاد ,على عمر أحمد.
مصطفى ,سلوى نصر على.

أثر تكنولوجٌاالمعلومات على نظام المعلومات المحاسبً :
دور معاٌٌر المحاسبة فً الحد من إدارة الربحٌة :
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محمد ,أحمد محمد رمضان.

دور المراجعة الداخلٌة فى تفعٌل حوكمة البنوك :

4302 11998251

االختبار هو جزء هام جدا فى عملٌة تطوٌر البرمجٌات .نسبة كبٌرة من البرامج تفشل بسبب عدم اختبارها بشكل صحٌح
.االختبار ٌتم باستخدام انواع مختلفة من االستراتٌجٌات .عادة ٌتم تنفٌذ االختبار على الكود  ،ولكن اذا كان من الممكن اختبار
Moheb Ramzy Girgis,
 25/6/2 Elnomary Alamالبرمجٌات فى المراحل المبكرة من عملٌة التطوٌر فإن معظم االخطاء ٌمكن القضاء علٌها وٌمكن وقفها من االنتشار الى
 014.المراحل التالٌة وبالتالى  ،فهناك حاجة الستكشاؾ امكانٌات االختبار فى المراحل المبكرة.
Zanaty.
الملكٌه الزراعٌه فى مصر خبلل العصر البٌزنطى وهى الفتره التى تبدأ باإلعتراؾ بالمسٌحٌه وتنتهى بدخول اإلسبلم ولقد
أنقسمت الى أنواع عده منها :الملكٌه اإلقطاعٌه ،وملكٌات اإلفراد والقرى وملكٌه تحت التاج وملكٌه تتبع الكنٌسه.
تعد اآلسره الدعامه اآلساسٌه لبناء المجتمع وتمثل اقدم النظم اإلجتماعٌه التى تعمل على حماٌه اإلنسان وتوفر له الرعاٌه
والتنشبه اإلجتماعٌه بهدؾ ؼرس القٌم والسلوكٌات اآلخبلقٌه لآلفراد وهى المصدر الربٌسى الذى ٌشبع فٌه الفرد احتٌاجاته
من الحب والحنان واآلمن والحماٌه.
ٌفٌد هذا البحث المسبولٌن عن التعلٌم فى تقوٌم مشلروعات الخدمه اإلجتماعٌه المدرسٌه فى تنمٌه المجتمع المحلى للمدرسه
والعمل على تطوٌرها وتحسٌنها بما ٌناسب الوقت الحالى حتى ٌمكن تحقٌق اآلهداؾ المنشوده الى أقصى حد ممكن فى تنمٌه
المجتمع المحلى للمدرسه.
ٌهدؾ البحث الحالى الى تصمٌم وحدات تعلٌمٌه بإستخدام المدخل المنظومى لبعض مهارات كره القدم لدى تبلمٌذ المرحله
االعدادٌه بقنا ومعرفه اثرها على :
.تعلم بعض المهارات فى كره القدم المرتبطه بالمنهج الدراسى 1-
.تعلم الجانب المعرفى فى كره القدم 2-
هدفت الدراسه الى التعرؾ على االطار المفاهٌمى والفلسفى للتعلم االلكترونى وواقعه بالجامعات المصرٌه وتحدٌد العوامل
المإثره على كلفه وعابد التعلم االلكترونى وطرق قٌاس كلفه وعابد المقررات االلكترونٌه وتقدٌر كلفه وعابد المقررات
االلكترونٌه بجامعه جنوب الوادى واعتمدت الدراسه على المنهج الوصفى الذى ٌهتم بتحلٌل الواقع تشخٌصا ً وتفسٌراً
واستخبلصا ً للنتابج للتعرؾ على واقع التعلم االلكترونى.
ٌمثل الهدؾ الربٌسى لهذ الدراسه فى التعرؾ على اهم التؽٌرات التى لحقت ببنٌه الصفوه الرٌفٌه وتفاعبلتها فى ظل
التحوالت الحادثه فى الرٌؾ المصرى ولتحقٌق هذا الهدؾ تنطلق الدراسه نحو تحقٌق عدد من اآلهداؾ التفصٌلٌه بعض منها
تتجه الدراسه لتحقٌقه على المستوى النظرى والبعض اآلخر ال ٌمكن تحقٌقه اال من خبلل البراهٌن اآلمبرٌقٌه .
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ربٌع ،أحمد على أحمد.

تقوٌم كفاءه أداء اإلخصابى اإلجتماعى كممارس عام بمكاتب تسوٌه
المنازعات اآلسرٌه بمحاكم اآلسره/

4305 12009998

2011

أحمد ،نصر الدٌن بركات
محمد.

تقوٌم مشروعات الخدمه اإلجتماعٌه المدرسٌه فى تنمٌه المجتمع
المحلى بمدٌنه قنا/

4306 12010031

2011

حسٌن ،الشرٌؾ محمد أحمد.

فعالٌه المدخل المنظومى فى تعلم بعض مهارات كرة القدم لدى
تبلمٌذ المرحله اآلعدادٌه/

4307 12010069

2011

عبد المولى ،مروه جبرو عبد
الرحمن.

تقدٌر كلفه وعابد التعلم االلكترونى بجامعه جنوب الوادى/

4308 12010755

2011

سعٌد ،محمد محمود خضر.

تشكل جملعات الصفوه فى ضوء التحوالت المعاصره فى الرٌؾ
المصرى /

4309 12010839

تزداد اهمٌه الدراسه فى مجال الرعاٌه الصحٌه آلنها تتحكم الى حد كبٌر فى نمط انتشار المرض وطرٌقه االفراد فى تفسٌره
ومعالجته فالثقافه تقى االنسان المرض وتصٌبه به اٌضا ً وبذلك تقع مهمه نشر الوعى الصحى على جمٌع افراد المجتمع وال
2011
تقتصر على العاملٌن فى الحقل الطبى من اجل التعرٌؾ باآلمراض وطرق العبلج منها من ‖ فالوقاٌد خٌر من العبلج‖.
ٌهدؾ البحث الى تصمٌم وحده تعلٌمٌه مقترحه بإستخدام نموذج التعلم البنابى ومعرفه تؤثٌرها على ما ٌلى-:
.تعلم بعض المهارات االساسٌه فى الكره الطابره لتبلمٌذ المرحله االعدادٌه بقنا 1-
.التحصٌل المعرفى فى الكرة الطابره لتبلمٌذ المرحله االعدادٌه بقنا 2011 2-
هدفت الدراسه الى محاوله التعرؾ على الفروق االحصابٌه بٌن أبناء المطلقات وابناء المطلقٌن خلعا ً من خبلل الدرجه الكلٌه
لمقٌاس المشكبلت السلوكٌه كذلك التعرؾ على الفروق االحصابٌه بٌن متوسط درجات ابناء المطلقٌن خلعا ً على مقٌاس
المشكبلت السلوكٌه تبعا للجنس ومدى فاعلٌه البرنامج االرشادى السلوكى فى تخفٌؾ حده مشكله العناد  ،العدوان ،الكذب
2011
لدى ابناء المطلقٌن خلعا ً .
تعد دراسه الدور من الدراسات المهمه
تعد دراسه الخطط بالمدن واآلحٌاء من الدراسات المهمه التى تجلى الكثٌر من الؽموض عن هذه المناطق موضوع الدراسه
حٌث ٌعد تارٌخ الخطط وتطورها وتتبع معالمها واثارها بالوصؾ والتدوٌن من االمور الهامه فى تارٌخ الحضارات ورؼم
اآلهمٌه التى تمثلها دراسه هذه الموضوعات فؤن اآلبحاث التى صدرت عنها قلٌله جداً.
الرحله جزء اصٌل من حركه الحٌاه على االرض وقد ال تتجاوز الرحله مسافه قصٌره فى بعض اآلحٌان وقد تمتد وتطول
حتى تؽطى اطول المسافات بٌن المكان والمكان اآلخر ومن وراء كل رحله دافع او دوافع لكى تمضى على الطرٌق ومن بعد
كل رحله هدؾ أو ؼاٌه تجاوب اراده الحٌاه.
Characterized the school Mughal Indian photography Islamic
characteristics and advantages of important technical
expressed her Islamic Indian characteristic , which confirmed
that India during the era of the Mughals were comparable to
the greatest imaging centers in the Muslim world , and is the
views of Fishing and Hunting of the most excelled what came
to us in the imaging Mughal Indian , so is the theme ( views
Fishing and Hunting through representations of the Indian
) Mughal manuscripts school ( 932-1274 AH / 1526-1858 AD
, ‖ the study of ancient art ‖ ( of important topics in the field of
Islamic imaging , Dr. been split this topic into two volumes , the
first volume this included an introduction and pave the doors
and then finale included the most important results and a list of
major sources and references , Volume II included the index of
shapes and paintings and a catalog of images , following the
descriptive and analytical approach .
The second section: a special analytical study of the views of
Fishing and Hunting in the representations of the school
Mughal India, and split this section into four chapters, the first
chapter deals with trips and fishing methods in the
representations of the school Mughal India and is divided into
first: Trips and methods of hunting - Second: Trips and
methods of fishing - Third, trips and fishing methods
atmosphere.
تدور الدراسه حول التعرؾ على دور الجمعٌات اآلهلٌه فى تنمٌه اآلسره من خبلل اآلهمٌه والدور الذى تقدمه تلك الجمعٌات
للمرأه خاصه المعٌله عن طرٌق المترددات على الجمعٌات.
تهدؾ هذه الرساله الى التعرٌؾ بؤهم اآللٌات التى من خبللها كون الرومان امبراطورٌتهم وبفضلها تحولت روما من مجرد
قرٌه صؽٌره على نهر ‖ التٌبر‖ الى عاصمه إلمبراطورٌه ممتده اآلآطراؾ .
هدؾ البحث الحالً إلى التعرؾ على فاعلٌة برنامج قابم على التعلم البصري على كل من  :التحصٌل ,وتنمٌة مهارات
اإلدراك البصري المكانً لدى الطبلب الصم بالصؾ األول اإلعدادى المهنى .وتكونت مجموعة البحث من  28طالبا وطالبة
من مدرسة األمل للصم وضعاؾ السمع اإلعدادٌة المهنٌة بؤسوان.

Master of A Study of UML-based Testing Techniques of Mahmoud, Aida
4303 12000493 Science. Object - Oriented Software/
Hussein Abu Bakr.
الملكٌه الزراعٌه فى مصر منذ الفتح اإلسبلمى حتى نهاٌه العصر
4304 12009954
أحمد ،إٌمان عبد الفتاح محمد الفاطمى (567-20ه1171-640/م)/

حسن ،هاله على محمد.

التثقٌؾ الصحى وسلوك المرض /

4310 12010875

منوفى ،هشام أسامه عبد
الراضى.

فاعلٌه نموذج للتعلم البنابى على تعلم بعض المهارات االساسٌه
والتحصٌل المعرفى فى الكره الطابره لتبلمٌذ المرحله االعدادٌه بقنا/

4311 12012410

عبد الرحمن ،جٌهان محمد
بكرى .

2011

عبد المجٌد ،هاله عزت أمٌن.

مدى فاعلٌه برنامج ارشادى فى تخفٌؾ حده بعض المشكبلت
السلوكٌه لدى عٌنه من أبناء المطلقٌن خلعا ً/
القاعه فى الدور العثمانٌه الباقٌه بالقاهره(1220-923ه-1517/
1805م)/

4313 12017175

2011

المولى ،محمود أحمد جاد.

خطط مدٌنه إسنا منذ بداٌه العصر العثمانى حتى نهاٌه القرن التاسع
عشر (923ه1517/م1320/1899 -م)/

4314 12017222

2011

أبوزٌد ،أشرؾ أمٌن جاد.

الرحله بٌن الشماخ بن ضرار وكعب بن زهٌر /

4315 12017257

2013

ٌوسؾ ،إسراء صبلح الدٌن
محمود.

مناظر الصٌد والقنص من خبلل تصاوٌر مخطوطات المدرسة
المؽولٌة الهندٌة (1274-932ه1858-1526/م) /

4316 12017319

2011
2011

على ،منى عبد الراضى منوفى .دور الجعٌات اآلهلٌه فى تنمٌه اآلسره/
الفرقه الرومانٌه منذ بداٌه الحروب البونٌقٌه وحتى نهاٌه الحرب
المقدونٌه الرابعه/
على ،محمد محمود محمد.

4312 12012502

4317 12017383
4318 12017433

وقد أظهرت نتابج البحث ما ٌلى:
وجود فرق دال إحصابٌا ً عند مستوى  0.01بٌن متوسطً درجات الطبلب فً التطبٌقٌن القبلً والبعدي بالنسبة لبلختبار -
).التذكر ,والفهم ,والتطبٌق(التحصٌلً لصالح التطبٌق البعدي فً كل من  :التحصٌل ككل ,وفً كل من مستوٌات التحصٌل
وجود فرق دال إحصابٌا ً عند مستوى  0.01بٌن متوسطً درجات الطبلب فً التطبٌقٌن القبلً والبعدي بالنسبة إلختبار -
.اإلدراك البصري المكانً لصالح التطبٌق البعدي
.نسبة الكسب لبلٌك كانت مقبولة بصفة عامة فً التحصٌل ,واإلدراك البصري المكانً -
.حجم تؤثٌر البرنامج القابم على التعلم البصري كان كبٌراً على كل من :التحصٌل ,ومهارات اإلدراك البصري المكانً -
وبناء على نتابج البحث ,فقد أوصت الباحثة بضرورة توجٌه نظر معلمى الصم فً المرحلة اإلعدادٌة المهنٌة إلى أهمٌة
إستخدام برامج التعلٌم القابمة على التعلم البصري فً تدرٌس الهندسة وضرورة تكاملها مع المواد الدراسٌة األخرى ,وعقد
برامج تدرٌبٌة لمعلمى الصم لتدرٌبهم على إستخدام البرامج فً التدرٌس.
2011
لجان المراجعة وتفعٌل حوكمة الشركات.
تعد مراكز الشباب مإسسات راعٌه للشباب بنوعٌه الذكر واالنثى الن مرحله الشباب من اهم مراحل الحٌاه فمن خبللها
ٌكتسب الفرد مهاراته االنسانٌه والبدنٌه والعقلٌه والنفسٌه واالجتماعٌه البلزمه لتدبٌر شبون حٌاته وتنظٌم عبلقاته مع
االخرٌن .
مشكله البحث ضعؾ التحصٌل والتفكٌر الهندسى لدى طلبه الصؾ الثانى االعدادى لذلك تم استخدام التعلم التعاونى فى
التدرٌس وهى استراتٌجٌه  TPSوذلك فى محاوله لتنمٌه التحصٌل والتفكٌر الهندسى لدى طلبه الصؾ الثانى االعدادى.
فعالٌه إستراتٌجٌه  TpSفى التحصٌل الدراسى وتنمٌه التفكٌر الهندسى لدى تبلمٌذ المرحله االعدادي توصلت نتابج البحث
الى فعالٌه استراتٌجه  Tpsفى التحصٌل الدراسى وتنمٌه الفكر الهندسى لدى تبلمٌذ المرحله االعدادٌه كما توصلت الى
وجود فروق ذات دالله احصابٌه بٌن مجموعتى البحث التجرٌبٌه والضابطه وذلك فى التطبٌق البعدى لبلختٌار التحصٌلى
عند مستوٌات بلوم المعرفٌه لصالح درجات القٌاس البعدى التى حصل علٌها افراد المجموعه الضابطه.
استخدام التعلم التعاونى فى التدرٌس وهى استراتٌجٌه  TPSوذلك فى محاوله لتنمٌه التحصٌل والتفكٌر الهندسى لدى طلبه
الصؾ الثانى االعدادى.
فعالٌه إستراتٌجٌه  TpSفى التحصٌل الدراسى وتنمٌه التفكٌر الهندسى لدى تبلمٌذ المرحله االعدادي التحصٌل والتفكٌر
الهندسى لدى طلبه الصؾ الثانى االعدادى لذلك تم استخدام التعلم التعاونى فى التدرٌس وهى استراتٌجٌه  TPSوذلك فى
محاوله لتنمٌه التحصٌل والتفكٌر الهندسى لذلك تم استخدام التعلم التعاونى فى التدرٌس وهى استراتٌجٌه  TPSوذلك فى
محاوله لتنمٌه التحصٌل والتفكٌر الهندسى لدى طلبه الصؾ الثانى االعدادى.
هدفت الدراسه الحالٌه الى التعرؾ على أثر استخدام خرابط المفاهٌم على التفكٌر الهندسى لتبلمٌذ الصؾ اآلول االعدادى
بصفه عامه وعلى مستوٌاته الفرعٌه (التصور -التحلٌل -شبه االستداللى  -االستداللى -التدقٌق الحكم).
تهدؾ الدراسه الى تتبع صور التناص الموجودة فى كتاب المنهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاج المعروؾ بشرح النووى
وبٌان كل صوره من هذه الصور بٌانا تفصٌلٌا ً وكذلك دالالت اآلمر من خبلل السٌاقات وهل هو للوجوب أو الندب وكذلك
النهى ودالالته وهل هو للتحرٌم أو للكراهه .
علم القراءات من العلوم التى اخذت بنصٌب وافر من البحث والتؤلٌؾ من قبل القدماء والمحدثٌن لتعلقه بؤعظم معجزه قابمه
منذ أربعه عشر قرنا وستظل الى أن ٌرث هللا االرض ومن علٌها وهو علم ٌحتاج الٌه المفسر فى تفسٌره والفقٌه فى استنباطه
لبلحكام واهل اللؽه والنحو فى االحتجاج واالستشهاد فعلم القراءات متعلق بهذه العلوم جمٌعا ً وبؽٌرها .
ٌعد دٌوان الشاعر حكٌم الهى قشه اى من الدواوٌن ذات الصٌؽه الدٌنٌه والدٌوان ٌعد نموذجا ً للشعر التقلٌدى الكبلسٌكى سواء
من ناحٌه الشكل والمضمون والدٌوان لم ٌحمل اى من مبلمح التجدٌد الشكلٌه التى ظهرت مع بداٌه القرن العشرٌن كما ان
مضامٌن الدٌوان اقتصرت على المضامٌن الدٌنٌه والمذهبٌه .
عقٌدة أهل السنة والجماعة قابمة على الكتاب والسنة وما كان علٌه الصحابة الكرام رضً هللا عنه
أجمعٌن ،فكانت واضحة جلٌة ال تشوبها شاببة التعقٌد وال تؽلفها ضبابة التجهٌل تخضع لها عقول الخاصة
والعوام وتتقبلها قلوبه بكل اطمبنان ،فجاء من أراد أن ٌنحٌها هذا الدور لٌسنده إلى العقل والذى ل ٌلػ
الشرع استخدامه ،ولكنه أرادوا أن ٌجعلوا له دور السٌادة فعولوا علٌو وتؤولوا النقول ،وقدموا لها المقدمات
فنتج عل الكبلم المذموم ،والذي بٌن أىلو الذٌن ابتلوا بو ما فاته من فضل ،وفً النهاٌة صاروا إلى الحٌرة
والندم ،واتباع طرٌقة السلؾ.وقد كان اإلٌمان باهلل وما ٌتضمنو من مسابل من أى القضاٌا الخبلفٌة بٌن الفرق ،
فقمت بتناول ىذا الموضوع وقسمتو إلى تمهٌد وثبلثة فصول ؛ الفصل األول بعنوان ‖منهج تفسٌريّ مفاتٌح
الؽٌب والمنار فً إثبات توحٌد الربوبٌة ‖ ،والثانً بعنوان ‖منهج تفسٌريّ مفاتٌح الؽٌب والمنار فً إثبات توحٌد
األلوهٌة ‖،أماالثالث فهو بعنوان‖منهج تفسٌريّ مفاتٌح الؽٌب والمنار فً إثبات توحٌد األسماء والصفات‖،
وقد كان من أى أسباب اختٌار هذا الموضوع ،أن اإلمام فخر الدٌن الرازي من علماء الكبلم الذٌن قدموا
العقل على ما جاء بو الحق سبحانو وتعالى وأنزلو فً كتبو وأرسل بو رسلو -علٌه السبلم -فجاء تفسٌره
مفاتٌح الؽٌب ‖المعنى بالدراسة ملا باألدلة والمقدمات العقلٌة التى أقامها على وجود هللا سبحانو وتعالى‖
وربوبٌتو ،فكانت أدلتو تمٌل إلى التعقٌدات الفلسفٌة والحجج الكبلمٌة  .كما استطرد فً الحدٌث عن صفات
هللا تعالى إال أنو ل ٌثبت منها إال ما دل علٌو العقل فقط ،وىو ما أطلق علٌو األشاعرة صفات المعانى ،أما
ؼٌرىا من الصفات الخبرٌة سواء كانت صفات ذات مثل الوجو والٌد والعٌن أو صفات فعل هلل سبحانو وتعالى
مثل اإلتٌان والمجًء فل ٌثبتها هلل سبحانو وتعالى ألنها تقتضً التجسً وقٌام الحوادث بذاتو العلٌة كما خالؾ
السلؾ الصالح فً إثبات صفة الكبلم هلل سبحانو وتعالى ،فؤثبت الكبلم النفسً هلل تعالى متبعًا فً ذلك مذىبو
األشعري ،كما تعثر فً إثبات الرإٌة هلل سبحانو وتعالى ،فجمع بٌن متناقضٌن وىما نفً الجهة والعلو وبٌن
إثبات الرإٌة هلل تعالى ،فذىب إلى ما ذىب إلٌو ؼٌره من األشاعرة وىو القول بؤن هللا تعالى ٌرى ال من جهة.
أما الشٌخ رشٌد رضا فً تفسٌره ‖المنار‖ وىو الجانب اآلخر للمقارنة فٌمٌل إلى مذىب السلؾ الصالح القائ
على اتباع كتاب هللا وسنة رسولو -صلى هللا علٌو وسل  -فكاد ٌخلو تفسٌره من التعقٌدات الكبلمٌة والحجج
الفلسفٌة هللا إال فً بعض المواضع التى تابع فٌها أستاذه اإلمام محمد عبده كتؤوٌلو صفة اإلتٌان فً حقو
تعالى وإنكاره أن للسحر حقٌقة ،أما فٌما ٌخص أدلة وجود هللا سبحانو وتعالى فل ٌستطرد فً الحدٌث عن
األدلة العقلٌة الفلسفٌة مقارنة بالرازى واكتفى بدلٌل القرآن ،أما توحٌد األلوىٌة ،فقد كان لرشٌد رضا دوره البارز
فً إثباتو ودحض الشرك وإظهار مواطن البدع والخرافات التى كانت منتشره فً عصره بٌنما كاد ٌخلو الحدٌث
عنها فً تفسٌر الرازى ربما لعدم انتشار الحدٌث عنها فً عصر الرازى أو النشؽالو بقضاٌا كبلمٌة أخرى عنه
تعالج الرساله قضٌه مهمه فى التارٌخ اآلوروبى بصفه عامه والبرٌطانى بصفه خاصه حٌث التارٌخ النٌابى لبرٌطانٌا منذ عام
(. )1832-1919

2011

2011

عبدالعزٌز ،فاتن محمد على.
محروس ،رمضان عارؾ
رمضان.

فاعلٌة برنامج قابم على التعلم البصرى لتدرٌس الهندسة للطبلب
الصم بالمرحلة اإلعدادٌة المهنٌة فى التحصٌل واإلدراك البصرى
المكانى /

4319 12017564

دور لجان المراجعه فى تفعٌل حوكمه الشركات /

4320 12017665

صالح ،حنفى عبد الؽنى.

برنامج مقترح لتفعٌل مشاركه المرأه فى أنشطه مراكز شباب القرى
من منظور طرٌقه خدمه الجماعه/

4321 12019322

فعالٌه إستراتٌجٌه  TpSفى التحصٌل الدراسى وتنمٌه التفكٌر
الهندسى لدى تبلمٌذ المرحله االعدادٌه/
أثر استخدام خرابط المفاهٌم على التفكٌر الهندسى لتبلمٌذ المرحله
االعدادٌه/

4323 12019393

2011

إسماعٌل ،أشرؾ حسن على.

التناص فى شرح النووى على صحٌح مسلم فى ضوء علم الؽه
الحدٌث/

4324 12019413

2011

البرباوى ،قناوى محمد فاوى
أحمد.

المفارٌد فى القراءات العشر من طرٌقى الشاطبٌه والدره/

4325 12019853

2011.م

ٌوسؾ ،رضوى عزب.

دٌوان حكٌم الهى قمشه اى/

4326 12019879

2012

محمود ،أمانى محسوب
العطٌفى عبد الرحٌم.

منهج تفسٌرى مفاتٌح الؽٌب والمنار فى عرض مسابل اإلٌمان باهلل :

4327 12019911

2012

حسن ،محمد سٌد إسماعٌل.

الحٌاه النٌابٌه فى برٌطانٌا (/)1919-1823

4328 12020795

2011

بباوى ،عماد رشٌد عبادى.

2009

حسن ،محمد حسن على.

4322 12019352

تعد التحدٌات التً ٌطرحها عصر العولمة والمعلوماتٌة من القضاٌا التً تشؽل بال الكثٌرٌن فً هذا العالم بسبب حداثة هذا
الموضوع وتناثر المعلومات حوله وإزاء هذه التحدٌات الصعبة والمتشبعة ٌؤتً الحدٌث عن االتصال الجماهٌري .وٌعد
االتصال الجماهٌري عملٌة تراكمٌة عبر الزمن كما أنه عملٌة تطورٌة متجددة التنتهً بمرحلة معٌنة ،فقد مر االتصال
الجماهٌري بمجموعة من المراحل واألطوار صاحبت مراحل نشؤت ووجود اإلنسان ،فنما االتصال الجماهٌري كلما نمت
عقلٌة اإلنسان ومستوي تفكٌره إلً أن وصل إلً مرحلة االتصال الجماهٌري وظهرت بذور االتصال األولً منذ أن وجدت
البشرٌة حٌث إستخدم اإلنسان البدابً عدد محدود من األصوات باإلضافة إلً لؽة البدو التً كانت تشتمل إراشارات األٌدي
واألرجل ثم تطورت لتصل إلً مرحلة التخاطب واللؽة ،وقد ساعدت لؽة التخاطب اإلنسان من التؤقلم فً بٌبته الطبٌعٌة
واإلجتماعٌة ،وقد ساعد ذلك معرفة اإلنسان للكتابة التصوٌرٌة عن طرٌق الصور والرسومات المعبرة إلً الكتابة الرمزٌة
التً تستخدم الحروؾ البسٌطة للتعبٌر عن أصوات محددة من الكتابة األلفبابٌة ،وتعاقب وجود الكتابة معرفة الطباعة التً
صاحبت وجود العدٌد من الكتب والصحؾ التً أحدثت تؽٌرات جذرٌة فً حٌاة البشرٌة ،وقد شهد القرن التاسع عشر مبلمح
ثورة االتصال الجماهٌري حٌث أتاح االتصال بٌن المرسل والمستقبل عن طرٌق اإلشارات الكهربابٌة بن األسبلك إلً أجهزة
اإلستقبال شٌوع العدٌد من وسابل االتصال الجماهٌري التً تعتمد علً هذه الخاصٌة ،وٌعد االتصال الجماهٌري من أهم
دعامات الحٌاة الربٌسٌة التً ال ٌمكن االستؽناء عنها لذلك البد من تقوٌم ماٌقوم بتقدٌمه من مواد ٌستقبلها أفراد المجتمع فً
جمٌع أوقاتهم .حٌث أصبح تدفق المعلومات وسهولة الحصول علٌها شٌبا ممكنا من قبل كافة القطاعات الجماهٌرٌة وأصبح
للفرد والجماعة حق الحصول علٌها وإمتبلكها وتحلٌلها وتشكٌل اإلتجاهات والمواقؾ فً ضوبها وهناك جدل مثار بٌن
الباحثٌن حول أثر االتصال الجماهٌري علً ارتكاب الجرٌمة ،فمنهم من ٌري أن ماٌقدمه االتصال الجماهٌري عبر وسابله
المختلفة من عنؾ ٌتسبب فً إثارة الجماهٌر نحو تعلم فنون اإلنحراؾ والعنؾ ،ومنهم من ٌري أنه التوجد عبلقة بٌن
ماتقدمه وسابل االتصال الجماهٌري من عنؾ وجرٌمة وبٌن إنخراط الجمهور نحو اإلنحراؾ.
هدؾ البحث الحالً إلً معرفة العبلقة بٌن االتصال الجماهٌري وما ٌحتوٌه من نواحً إجرامٌة وإنحرافٌة تإدي إلً زٌادة
نسبة السلوك اإلجرامً بما ٌبثه من إؼراءات للجمهور المتلقً بتقلٌد مشاهده وماٌعرضه من تفاصٌل إرتكاب الجرابم وطرق
تنفٌذها بشكل عام ٌضع أمام مشاهدٌها برامج إجرامٌة معدة للتنفٌذ لذلك فإن تحدٌد موضوع البحث ٌرتكز فً مدي التؤثٌر
الذي ٌتركه االتصال الجماهٌري لدي الجانحٌن وأثر ذلك علً إنحرافهم ومدي إختبلؾ عادات التعرض لوسابل االتصال
الجماهٌري لدٌهم.
وفً ضوء ما سبق ٌسعً البحث الحالً لدراسة العبلقة اإلرتباطٌة بٌن تؤثٌر التعرض لوسابل االتصال الجماهٌري وإرتكاب
الجرٌمة.
تهدؾ الدراسه الى تحدٌد االشكال الجٌوموفولوجٌه الممٌزه للمنطقه ودراستها دراسه تفصٌلٌه ورسم خرٌطه جٌوموفولوجٌه
تفصٌلٌه لها.
محاوله الوقوؾ على طبٌعه العبلقه بٌن العملٌات واالشكال الجٌوموفولوجٌه من جانب ومواقع التنمٌه الموجوده من جانب
أخر.
ترجع أهمٌة الموضوع إلى أن الحجابة الزالت فى حاجة إلى المزٌد من الدراسات إلٌضاح الكثٌر منها وبخاصة فى تللك
الفترة التى شهدت الصراع بٌن الفرس والعرب ومحاولة كل منهما التفوق على اآلخر والحصول على النفوذ والسلطة إلى
جانب العنصر التركى الذى شاركهم تلك المنافسات ونظراً لما تمثله الحجابة من أهمٌة تجعل من ٌتوالها ٌسٌطر على
مقدرات األمور فى الدولة وٌكون له فى تلك الفترة دور مهم فى األحداث السٌاسٌة.
نشؤت فكرة هذا البحث من خبلل قراءاتً فً التارٌخ المملوكً ،فقد الحظت أن وظٌفة الحاجب هذه تحظى بؤهمٌة خاصة
إبتداء من العصر المملوكى البحرى بعد إزدٌاد مهام الحاجب التً إشتملت على مهام قضابٌة ورسمٌة ومدنٌة وحربٌة ودٌنٌة
هذا باإلضافة إلى المهام التقلٌدٌة للحاجب كتقدٌم الرسل والضٌوؾ وذوي الحاجات وكل من ٌرٌد مقابلة السلطان .وقد نتج
عن ذلك أن زاد نفوذ الحاجب وأصبحت وظٌفته من أهم الوظابؾ فً العصر المملوكى بدلٌل أن بعض الحجاب إستطاعوا أن
ٌصلوا إلى منصب السلطنة.
وقد الحظت أٌضا ً أن موضوع الحاجب لم ٌحظى بدراسة مستقلة متعمقة بإستثناء بعض ما ورد فً مقاالت سابقة ،فقد أشار
إلٌه حسن الباشا فً كتابه ‖الفنون اإلٍسبلمٌة والوظابؾ على اآلثار العربٌة‖ الجزء األول ،الذي نشر عام  .1965كما
تعرضت له أٌضا ً محاسن محمد الوقاد فً مقال لها عن ‖الحجابة زمن سبلطٌن المالٌك‖ نشر فً حولٌة التارٌخ اإلسبلمً
والوسٌط – المجلد الثالث لعام  .2003األمر الذى دفعنى إلى تناولـه من خبلل دراسة متخصصة فً محاولـة إللقاء الضوء
على أهم جوانب هذا الموضوع طبقا ً لما هو متاح من معلومات.
قسمت الدراسة إلى أربعة فصول ٌسبقها تمهٌد وتعقبها خاتمة ضمنتها أهم النتابج ،أما التمهٌد فتناولت فٌه تعرٌؾ الحجابة لؽة
وإصطبلحاً ،ثم تناولت موقؾ الفقهاء من الحجابة كما تناولت موقؾ العرب أنفسهم من وظٌفة الحجابة وأثرها على الحاكم
والمحكومٌن ثم تحدثت عن الحجابة عند الفرس والروم قبل قٌام الدولة اإلسبلمٌة.
وقد تناولت فً الفصل األول ‖نشؤة الحجابة وتطورها فً الدولة اإلسبلمٌة ‖ نشؤة الحجابة فً الدولة اإلسبلمٌة بداٌة من
العصر النبوي وكٌؾ أن هذه الوظٌفة كانت موجودة ومعروفة فً هذا الوقت ،إال انها لم تكن وظٌفة ثابتة ٌإجر علٌها من
ٌإدٌها ولكنها كانت مجرد مهمة بسٌطة عارضة ٌإدٌها أحد موالً رسول هللا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ،ثم إنتقلت إلى
عصر الخبلفة الراشدة الذي إحتفظت فٌه الحجابة ببساطتها األولى التً عرفت بها فً العصر النبوي وأوضحت كٌؾ
تطورت هذه الوظٌفة فً العصرٌن األموي و العباسً.
بٌنما تناولت فً الفصل الثانً ‖رسوم الحجابة ‖ الصفات الواجب توافرها فً الحاجب ،ومهامه التً تعددت وتنوعت تبعا
للتطور الذي شهدته وظٌفة الحجابة ،كما تناولت فٌه رسوم الحجابة التً حرص الحجاب على عدم مخالفتها ومراعاة تطبٌقها
حتى على أبناء الخلٌفة نفسه ،أما الفصل الثالث ‖دور الحجاب فً األحداث السٌاسٌة‖ فقد تناولت فٌه دور الحجاب فً
األحداث السٌاسٌة وكٌؾ إستؽل هإالء الحجاب مكانتهم فً تدبٌر الدسابس والمكابد ألكبر الشخصٌات فً الدولة ،ووصول
بعض هإالء الحجاب لمنصب الوزارة ،أما الفصل الرابع ‖ ثبت حجاب الببلط العباسً‖ فٌتناول عرضا لحجاب الببلط
العباسً من حجاب للخلفاء والوزراء والقضاة ،الخاتمة ،وفٌها أهم النتابج التً توصل لها البحث.
ومن أبرز النتابج التً تم التوصل إلٌها :
كانت وظٌفة الحجابة فً بعض األحٌان تورث من األب إلى اإلبن وقد تنحصر بعابلة واحدة حتى تصبح وراثٌة ،فقد إستطاع
آل الربٌع وآل صالح صاحب المصلى أن ٌتوارثوا الحجابة وٌورثوها ألبنابهم سنٌٌن طوٌلة.
تهدؾ الدراسه الى تحسٌن النمو اللؽوى وتصحٌح بعض اضطرابات النطق لدى اطفال الروضه ضعاؾ السمع من خبلل
اعداد وتطبٌق برنامج تدرٌبى وبالتعرؾ على فاعلٌته وتدرٌب اطفال الروضه ضعاؾ السمع لفظٌا ً وسمعٌا ً لتحسٌن مستوى
النطق لدٌهم واخراج اآلصوات من مخارجها الصحٌحه وتدرٌبهم على تمٌٌز االصوات المتشابهه.
أهمٌة الدراسة :
تؤتى أهمٌة الدراسة الحالٌة من حٌث :
التعرٌؾ بؤهمٌة الدور المحتمل والمتزاٌد للتعلم اإللكترونً كتقنٌة حدٌثة فً العملٌة التعلٌمٌة التى تساهم فً حل الكثٌر 1-
.من المشكبلت التربوٌة
.تفعٌل دور التعلم اإللكترونً فً تنمٌة بعض مهارات التفكٌر الناقد بالنسبة للتبلمٌذ 2-
تحدٌد بعض المشكبلت والعقبات التً تحول دون اإلستخدام األمثل والفعال إلستراتٌجٌات التعلم اإللكترونً فً المراحل 3-
.التعلٌمٌة المختلفة
ٌمكن أن تفٌد نتابج الدراسة الحالٌة عند تكاملها مع نتابج البحوث المتشابهة القابمٌن على تصمٌم وإنتاج المقررات 4-
.التعلٌمٌة اإللكترونٌة والمهتمٌن بزٌادة فاعلٌتها وكفاءتها
قد تسهم نتابج الدراسة الحالٌة فً تؤكٌد اإلهتمام بالمهارات المختلفة للتفكٌر الناقد وبالتالً إتخاذ القرار الصحٌح فً كافة 5-
.جوانب العملٌة التعلٌمٌة

2012

العبادى ،مى عبادى مبارك.

االتصال الجماهٌرى والجرٌمة :

4329 12020799

2011

أبو حدٌد ،أحمد عبد الفتاح
حسٌن محمد.

أشكال النحت واإلرساب فى المنطقه بٌن بحٌره ناصر ومنخفض
توشكى/

4330 12021619

2011

عبدهللا ،هدى محمد حماد.

الحجابة والحجاب فى العراق من بداٌة العصر العباسى حتى نهاٌة
دولة البوٌهٌٌن (447-132هـ1055-750/م) /

4331 12021638

2011

إبراهٌم ،حسام عبد الرازق
أحمد.

فعالٌه برنامج تدرٌبى لتحسٌن مستوى النمو اللؽوى وبعض
اضطرابات النطق لدى أطفال الروضه ضعاؾ السمع/

4332 12034158

ٌساٌر البحث الحالً اإلتجاهات الحدٌثة فً بناء وتطوٌر وتوظٌؾ التقنٌات الحدٌثة فً خدمة التعلٌم وتنمٌة بعض 6-
.المهارات الحٌاتٌة وبعض مهارات التفكٌر الناقد
ٌمكن أن تفٌد نتابج الدراسة الحالٌة المعلم والتبلمٌذ فً تنمٌة مهارات التفكٌر الناقد وكذلك إستخدام هذه المهارات فً 7-
.تدرٌس المواد المختلفة
 .توجٌه الباحثٌن إلى ضرورة إستخدام التعلم اإللكترونً وتطبٌق أسالٌبه على جمٌع المناهج الدراسٌة 8-
حدود الدراسة :
الحد الموضوعً :
اقتصرت الدراسة على بعض مهارات التفكٌر الناقد وهى  :جمع المعلومات ،تحدٌد الفكرة الربٌسة التً ٌدور حولها -
.الموضوع ،تحدٌد مستوى الدقة ،التحلٌل ،تقوٌم المناقشات ،اإلستنتاج
إقتصر البرنامج المقترح القابم على التعلم اإللكترونً على إستخدام اإلختبار اإللكترونً للتفكٌر الناقد لقٌاس فعالٌة البرنامج -
فً تنمٌة مهارات التفكٌر الناقد وذلك على تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة ( الصؾ الثانً اإلعدادي ) بمحافظة قنا – إدارة قوص
التعلٌمة بمدرسة السبلم اإلعدادٌة ،وتضمٌن المحتوى اإللكترونً للبرنامج مادة ‖الكمبٌوتر وتكنولوجٌا المعلومات‖ المقررة
 .على تبلمٌذ الصؾ الثانً اإلعدادي للفصل الدراسً األو
.الحد الزمانً  :تم تطبٌق الدراسة الحالٌة فً الفصل الدراسً األول للعام الدراسً 2010/2011م -
.الحد المكانً  :تم تطبٌق الدراسة الحالٌة بمعمل األوساط المتعددة بمدرسة السبلم اإلعدادٌة -
أسبلة الدراسة :
حاولت الدراسة الحالٌة اإلجابة عن السإال الربٌس التالى -:
ما فاعلٌة البرنامج القابم على التعلم اإللكترونً فى تنمٌة التفكٌر الناقد لدى تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة؟ ‖
وقد تطلب ذلك اإلجابة عن السإالٌن التالٌٌن -:
ما التصور المقترح لبرنامج قابم على التعلم اإللكترونً ٌمكن أن ٌعمل على تنمٌة بعض مهارات التفكٌر الناقد لدى 1-
مجموعة من تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادي؟
ما فاعلٌة البرنامج القابم على التعلم اإللكترونً فً تنمٌة بعض مهارات التفكٌر الناقد لدى مجموعة الدراسة الحالٌة من 3-
تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة ؟
نتابج الدراسة وتفسٌرها :
وجود فرق دال إحصابٌا ً عند مستوى  0.01بٌن متوسطات درجات مجموعة البحث فً إختبار التفكٌر الناقد اإللكترونً
فً التطبٌقٌن ‖ القبلً – البعدى ‖ لصالح التطبٌق البعدي ،وأشارت النتابج إلى فاعلٌة البرنامج القابم على التعلم اإللكترونً
.فً تنمٌة بعض مهارات التفكٌر الناقد
وٌرجع ذلك إلى أن البرنامج القابم على التعلم اإللكترونً أتاح للمتعلمٌن حرٌة التعلم حسب القدرات واإلمكانات العقلٌة،
حرٌة تلقى المادة العلمٌة من حٌث الزمان والمكان ،إتاحة فرصة التعلم الذاتً والتقٌٌم الذاتً ،التعلم عن طرٌق البحث،
التفاعلٌة ،التعلم فً خطوات متشعبة ولٌست خطٌة حسب قدرات كل متعلم ،إستخدام األسبلة الموضوعٌة فً عملٌة التقٌٌم.
ٌعد طبلب الجامعه من اكثر الفبات فى المجتمع عرضه لبلصابه بالعدٌد من االضطرابات والمشكبلت النفسٌه واالجتماعٌه
وذلك النهم ٌمرون بمرحله من التحدٌات والتؽٌرات والتى البد ان ٌتجاوزوها لتحقٌق لتوافق النفسى واالنفعالى.
تكونت عٌنه الدراسه من  200طالب وطالبه من طبلب كلٌتى التربٌه واالداب بؤسوان وقد استخدم اسلوب الهازم للذات
وبرنامج االرشاد العقبلنى االنفعالى لتخفٌؾ حده السلوك الهازم للذات لدى شباب الجامعه.
وقد استخدم المنهج شبه التجرٌبى واسفرت نتابج الدراسه عن وجود فروق فى ذات دالله أحصابٌه بٌن الذكور واالناث من
الطبلب فى متوسطات درجات السلوك الهازم للذات لصالح االناث ووجود فروق ذات دالله احصابٌه بٌن متوسطات درجات
افراد المجموعه االرشادٌه على مقٌاس السلوك الهازم للذات فى القٌاسٌٌن القبلى والبعدى فى انجاه البرنامج االرشادى.
وعدم وجود فروق ذات دالله احصابٌه بٌن متوسطى درجات المجموعه االرشادٌه على مقٌاس السلوك السلوك الهازم للذات
فى القٌاسٌٌن القبلى والبعدى.
تهدؾ الدراسة :إلى التعرؾ على مدى فاعلٌة اإلرشاد األسرى فً خفض االكتباب وقلق االرتكاس لدى األبناء المرضى
بؤمراض التخاطب  ،ولقد تكونت العٌنة:من أربعة فبات من مرضى التخاطب  :األولى مرضى الصوت  :تلقوا جلسات
العبلج التخاطبٌة،والثانٌة مرضى الصوت :تلقوا جلسات العبلج التخاطبٌة وتلقت أمهاتهم برنامج للعبلج األسرى،والثالثة
مرضى التلعثم:تلقوا جلسات العبلج التخاطبٌة،والرابعة مرضى التلعثم :تلقوا جلسات العبلج التخاطبٌة وتلقت أمهاتهم برنامج
للعبلج األسرى.
أما أهم أدوات الدراسة فهً  :قابمة بٌك لبلكتباب  ،ومقٌاس قلق االرتكاس وبرنامجً اإلرشاد األسرى األول والثانً ألمهات
مرضى التخاطب ( مرض الصوت والتلعثم ) إعداد  :الباحث .
أما عن أهم النتابج فهً :
توجد فروق بٌن متوسطً درجات األبناء المرضى بمرض الصوت ( اللذٌن تلقوا عــــبلج تخاطب  ،واللذٌن تلقوا عــــبلج -
 .تخاطب وتلقت أمهاتهم عبلج أسرى ) فى االكتباب وقلق االرتكاس
توجد فروق بٌن متوسطً درجات األبناء المرضى بمرض التلعثم ( اللذٌن تلقوا عــــبلج تخاطب  ،واللذٌن تلقوا عــــبلج -
تخاطب وتلقت أمهاتهم عبلج أسرى ) فى االكتباب وقلق االرتكاس .الحظت الباحثة من خبلل احتكاكها بطبلب وطالباتها
الجامعة ( كلٌات جامعة جنوب الوادى بؤسوان ) فى أثناء ترددها على كلٌات الجامعة كباحثة أن طبلب الجامعة ٌعانون من
مشكبلت نفسٌة عدٌدة وخاصة السلوكٌات الهازمة للذات كرإٌتهم للعالم المحٌط وواقعهم بؤنه مإلم وأنهم فاشلون وان
مستقبلهم ممتلا بالعذاب والمعاناة والشعور بالذنب والخزى ورفض محاوالت اآلخرٌن للمساعدة  ،والتدخٌن عند الضٌق
واإلدمان واالنسحاب وقت المنافسة والخوؾ من النجاح وؼٌرها فهم ٌقومون بسلوكٌات تسبب لهم الضرر واألذى وتعوقهم
عن أداء مهامهم المطلوبة بالشكل المناسب فهم عاجزون عن توكٌد ذواتهم مع أن لدٌهم القدرات ،لذلك فقد هدفت الباحثة من
،البحث الحالً إلً عمل برنامج إرشادى عقبلنى انفعالى لخفض حدة السلوك الهازم للذات لدى عٌنة من طبلب الجامعة
وتتمثل فروض الدراسة فً توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات طبلب األقسام األدبٌة ومتوسطات
درجات طبلب األقسام العلمٌة على مقٌاس السلوك الهازم للذات فى اتجاه طلبة األقسام األدبٌة ،توجد فروق ذات داللة
إحصابٌة بٌن الذكور واإلناث من الطبلب فى متوسطات درجات السلوك الهازم للذات لصالح اإلناث ،توجد فروق ذات داللة
إحصابٌة بٌن متوسطات درجات أفراد المجموعة اإلرشادٌة على مقٌاس السلوك الهازم للذات فى القٌاسٌن القبلى والبعدى فى
اتجاه البرنامج اإلرشادى ،ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط درجات المجموعة اإلرشادٌة على مقٌاس السلوك
.الهازم للذات فى القٌاسٌن البعدى والتتبعى
وقد تكونت عٌنة الدراسة من ( )200طالب وطالبة من طبلب كلٌتى التربٌة واآلداب بؤسوان ،وقد استخدم مقٌاس السلوك
الهازم للذات ،البرنامج اإلرشاد العقبلنى االنفعالى لتخفٌؾ حدة السلوك الهازم للذات لدى الشباب الجامعى إعداد الباحثة .وقد
استخدم المنهج شبه التجرٌبى .وأسفرت نتابج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات طبلب
األقسام األدبٌة ومتوسطات درجات طبلب األقسام العلمٌة على مقٌاس السلوك الهازم للذات فى اتجاه طلبة األقسام األدبٌة،
وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن الذكور واإلناث من الطبلب فى متوسطات درجات السلوك الهازم للذات لصالح اإلناث،
وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات أفراد المجموعة اإلرشادٌة على مقٌاس السلوك الهازم للذات فى
القٌاسٌن القبلى والبعدى فى اتجاه البرنامج اإلرشادى ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطى درجات المجموعة
اإلرشادٌة على مقٌاس السلوك الهازم للذات فى القٌاسٌن البعدى والتتبعى .
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أحمد ،خالد عبٌد على أحمد.

برنامج مقترح قابم على التعلم اإللكترونى وأثره على تنمٌة بعض
مهارات التفكٌر الناقد لدى تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة =
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ٌعد طبلب الجامعة من أكثر الفبات فى المجتمع عرضة لئلصابة بالعدٌد من االضطرابات والمشكبلت النفسٌة واالجتماعٌة،
وذلك ألنهم ٌمرون بمرحلة حرجة من مراحل نموهم الجسمى والنفسى فٌواجهون العدٌد من التحدٌات والتؽٌرات والتى البد
أن ٌتجاوزوها لتحقٌق التوافق النفسى واالنفعالً.
فمرحلة الدراسة بالجامعة تعد فترة انتقالٌة بٌن المراهقة والشباب  ،فهى مرحلة إثبات الذات وتؤكٌد الهوٌة واالستقبلل الذاتى
 ،فهى تعتبر مرحلة نضج معرفى ونفسى  ،فهم ٌفكرون فى المستقبل الذى ٌمثل لهم جانبا ؼامضا وؼٌر واضح فٌثٌر ذلك
لدٌهم اإلحباط والقلق واالكتباب  ،خاصة أنهم على أعتاب النزول لمٌدان العمل ففى بداٌة الدراسة بالجامعة ٌحاول الطالب
الجامعى أن ٌتكٌؾ مع الواقع الجدٌد الذى ٌواجهه والذى ٌختلؾ اختبلفا كبٌرا عن الدراسة بالمدرسة الثانوٌة فٌواجه أعباء
أكادٌمٌة وانفعالٌة جدٌدة وعند نهاٌتها ٌعانى من النظرة السوداوٌة للمستقبل لما بعد التخرج .
ولكن كثٌرا ما اعتبر البعض أن سنوات الدراسة الجامعٌة هى مرحلة اللهو والمرح والصداقات إال أن الواقع ٌإكد أن هذه
السنوات تمثل مرحلة حرجة تصبح فٌها مطالب النمو أكثر إلحاحا عن الفترات العمرٌة السابقة  ،كما أن هناك بعض
التحدٌات تبرز على السطح وتفرض نفسها  ،فتإثر على درجة القلق والتوتر المرتبط بتلك المطالب  ،خاصة وأن تلك الفترة
تظهر جوانب مهمة لمستقبل الشاب مثل تحدٌد الهوٌة والتفكٌر فى المستقبل والتخطٌط له  ،وخاصة المستقبل المهنى
والزواجى ( ممدوحة سبلمة . ) 136, 1990 :
كما ٌإكد مصطفى زٌور أن التؽٌرات السرٌعة والمتبلحقة باإلضافة إلى طؽٌان الجانب المادى على الروحى واألخبلقى فى
جمٌع مجاالت الحٌاة المعاصرة قد جعلت اإلنسان فى حالة من االضطراب كما أنها أثرت على االتزان االنفعالى له حتى
تشٌر الباحثة إلى أنه ستتبع الطرٌقة التالٌة فى التوثٌق  :اسم المإلؾ  ،السنة  ،رقم الصفحة *
أصبح ٌتؤثر المإثرات الخارجٌة المحٌطة به فبدأت تنتابه حالة من الحزن والكآبة والعزلة أو الشعور بالقلق والوصول للتفكٌر
فى العبلقة بٌنه وبٌن ذلك العالم بمتؽٌراته المضطربة واالستجابة لها باالنطواء والعزلة والقلق أو الموت الحقٌقى (مصطفى
زٌور :د.ت . )22،
وذكر إسماعٌل إبراهٌم أن هناك العدٌد من التحدٌات التى تحٌط بالطالب الجامعى فالتحدى األول هو التكٌؾ األكادٌمى ،
حٌث ٌفترض فٌه وجود نقص فى المهارات مثل البحث فى المكتبة ومهارة االستماع فى المحاضرات وؼٌرها  ،والتحدى
الثانى هو التكٌؾ العاطفى فوجود الجنسٌن معا فى محٌط واحد ٌإدى إلى ضؽوط عاطفٌة  ،أما التحدى الثالث واألخٌر ،فهو
ماذا بعد التخرج ؟ وخاصة وهم ٌرون الكثٌرٌن من الخرجٌن ببل عمل  ،كل تلك التحدٌات تبعث على اإلحساس بالتوتر
المرتبط بمستقبل مجهول (إسماعٌل إبراهٌم . ) 8 ، 1992 :
وأشار عاشور محمد دٌاب إلى أن الشباب هم أكثر أفراد المجتمع الذٌن ٌواجهون العدٌد من هذه المشكبلت  ،والى انه قد
برزت فى اآلونة األخٌرة شدة الحاجة إلى اهتمام أعضاء هٌبة التدرٌس والقابمٌن على التربٌة بمشكبلت طبلب الجامعة التى
تإثر بدورها على الشخصٌة وما ٌعترٌها من اضطرابات انفعالٌة (عاشور محمد دٌاب .) 2001،436 :
وتوصلت دراسات عدٌدة كدراسة هارون الرشٌدى ( ) 1994ومحمد زعتر ( ) 1989ورجاء الخطٌب ( ) 1991وفاتن
عبد الفتاح ( )1993وناصر عبد الفتاح ( ) 2001إلى وجود عبلقة ارتباطٌه دالة موجبة بٌن حرمان الشباب من حاجاتهم
وما ٌعانونه من اكتباب وضؽوط نفسٌة واؼتراب  ،وقد ترتب على ذلك خلق السلوك الهازم للذات لدٌهم .
وأكد كل من عصام عبد اللطٌؾ ومحمود عبد العزٌز أن هذه النظرة التشاإمٌة تنعكس فى تزاٌد معدالت الجرٌمة  ،إٌذاء
الذات  ،االنتحار ،التدخٌن  ،اإلدمان وحاالت االؼتراب  ،وؼٌرها من مظاهر السلبٌة واالنحراؾ  ،والسلوكٌات الهازمة
للذات التى تعوق األفراد عن العمل واإلنتاج وتضر بهم و بالمجتمع (عصام عبد اللطٌؾ ومحمود عبد العزٌز 2001 :
. ) 106,
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تهدؾ الرساله الى التعرؾ على استراتٌجٌات تشفٌر المعلومات فى الذاكره لدى عٌنه من الطبلب المعاقٌن سمعٌا ً من طبلب
المرحلتٌن االعدادٌه والثانوٌه ومدى اختبلؾ هذه االستراتٌجٌات بإختبلؾ محتوى المهام والمرحله التعلٌمٌه (ذكور -أناث)
كما حاولت الدراسه الكشؾ عن تؤثٌر استراتٌجٌات التشفٌر على مستوى اداء الذاكره قصٌره المدى واداء الذاكره قصٌره
2012
المدى لدى الطبلب عٌنه الدراسه.
تهدؾ الدراسة إلى التعرؾ على األثر المنفرد لكل سٌاسة من حزمة سٌاسات اإلصبلح اإلقتصادى على مستوى العدالة
التوزٌعٌة للدخول فى مصر والوصول إلى مجموعة من التوصٌات تساعد متخذى القرار فى التقلٌل من اآلثار الضارة
إجتماعٌا ً للبرنامج.
إقتربت مصر كثٌرا ًمن اإلشتراكٌة ،منذ نهاٌة الخمسٌنٌات وحتى بداٌة السبعٌنٌات من القرن الماضى ،بهدؾ إجتماعى
إقتصادى ،هو اإلرتفاع بمعدالت النمو اإلقتصادى مع تقلٌل حدة التفاوت فى توزٌع الدخول بٌن أفراد المجتمع المصرى .ثم
جاءت ورقة أكتوبر ( ،)1التى تم نشرها فى عام  ،1974لتجعل من اإلنفتاح اإلقتصادى أحد المهام الربٌسٌة للمجتمع
المصرى فى المرحلة التالٌة ،وقد جاء ذلك انطبلقا ً من تشخٌص الورقة لمشكبلت مصر اإلقتصادٌة.
و مع بداٌة عقد التسعٌنٌات ،وفى سٌاق المتؽٌرات اإلقتصادٌة العالمٌة وما فرضته من إعادة النظر حول دور الدولة فى
النشاط اإلقتصادى ،والحد من تفاقم أزمة المدٌونٌة الخارجٌة ،فقد إنتهجت مصر برنامجا ً لئلصبلح اإلقتصادى ،وذلك
بالعـمل نحـو تصحٌح المسار اإلقتصادى واإلجتماعى  ،عبر مجموعة متناسقة و متكاملة و متدرجة من السٌاسات اإلقتصادٌة
والمالٌة والنقدٌة والتشرٌعٌة ،بهدؾ تحرٌر اإلقتصاد القومى من القٌود ،ومن ثم إستعادة توازنه داخلٌا ً وخارجٌا ،و كان من
أبرز اإلتجاهات التى ترسخت خبلل هذه المرحلة ،تؽٌر دور الدولة فى إدارة وتوجٌه النشاط اإلقتصادى من اإلدارة المباشرة،
إلى اإلدارة ؼٌر المباشرة ،فى سٌاق برنامج طموح لئلصبلح اإلقتصادى)2( .
ٌعد القطاع الزراعى من أهم القطاعات اإلنتاجٌة فى المقتصد الزراعى المصرى ؼهو ٌساهم بحوالى  %21.5من الناتج
المحلى االجمالى وٌعمل بة حوالى 5.1ملٌون نسمة تمثل حوالى %28.1من اجمالى القوة العاملة المصرٌة عام
2000وٌعتبر الؽذاء من اهم ضرورٌات الحٌاة وال شك ان النهوض بالمستوى الصحى للسكان عن طرٌق تحسٌن انماط
استهبلكهم الؽذابى ٌعد من االهداؾ الربٌسٌة للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فى مصر وٌمثل االنفاق على الؽذاء نسبة كبٌرة
من اجمالى بنود االنفاق االسرى حٌث بلػ متوسط نسبة االنفاق االسرى على الؽذاء على مستوى الجمهورٌة حوالى
49.2%من جملة االنفاق االسرى عام 2000-1999لذلك فان دراسة االستهبلك الفردى للسلع الؽذابٌة تعد ذات اهمٌة
كبٌرة فى رسم السٌاسة االقتصادٌة سواء االنتاجٌة او التوزٌعٌة الهم السلع الؽذابٌة فى مصر والشك ان سٌاسة االصبلح
االقتصادى فى مصر احدثت تؽٌرات ملموسة فى مختلؾ جوانب الحٌاه االقتصادٌة وانعكس اثر ذلك بدرجة او باخرى على
مستوٌات الدخول ومستوٌات االستهبلك الؽذابى الذى ٌسعى كل من الفرد والدولة الى تحسٌنة لذا فان دراسة اثر سٌاسة
االصبلح االقتصادى على استهبلك اهم السلع الؽذابٌة فى مصر تعتبر من الدراسات الهامة التى تعطى مإشراتها االقتصادٌة
صورة واضحة
اشارت نتابج عدد من الدراسات السابقة الى ان تطبٌق سٌاسة االصبلح االقتصادى فى مصر كان لها بعض االثار السلبٌة فى
المدى القصٌر على صؽار المزارعٌن والفقراء متمثلة فى ارنفاع التكالٌؾ االنتاجٌة لمعظم المحاصٌل وارتفاع اسعار السلع
الؽذابٌة وتدهور معدالت التؽذٌة فى حٌن كان لها بعض االثار االٌجابٌة على انتاج اهم المحاصٌل الزراعٌة.
2012
ٌتمثل الهدؾ األساسً للدراسة فً محاولة قٌاس آثار عدم تماثل المعلومات المحاسبٌة علً كفاءة سوق األوراق المالٌة
المصري ،ولتحقٌق ذلك الهدؾ تم تقسٌم الدراسة إلً أربعة فصول تناولت الجوانب اآلتٌة -:
.المعلومات المحاسبٌة وكفاءة سوق األوراق المالٌة ٔ-
.التؤصٌل النظري لظاهرة عدم تماثل المعلومات المحاسبٌة ٕ-
.عدم تماثل المعلومات المحاسبٌة وكفاءة سوق األوراق المالٌة ٖ-
إجراء دراسة مٌدانٌة للتحقق اإلختباري من آثار عدم تماثل المعلومات المحاسبٌة علً كفاءة سوق األوراق المالٌة ٗ-
.المصري

مراد ،فاطمه محمد.
New
delhi :

مدى فاعلٌه اإلرشاد اإلنفعالى فى تخفٌض حده السلوك الهازم للذات
لدى عٌنه من طبلب الجامعه/
Biotechnology in animal husbandry /

مهدى ،سلوى سلٌمان.

إستراتٌجٌات تشفٌر المعلومات فى الذاكره لدى الطبلب المعاقٌن
سمعٌا ً وعبلقتها ببعض المتؽٌرات/

أثر سٌاسات اإلصبلح اإلقتصادى على عدالة توزٌع الدخل فى
محمد ،موافى رمضان موافى .مصر :

4334 12034359
4335 12035615

4336 12035977

4337 12035993

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتابج ٌتمثل أهمها فً اآلتً -:
ٌتوقؾ مستوي كفاءة سوق األور اق المالٌة بالدرجة األولً على مد ى توافر المعلومات المحاسبٌة وتماثلها لجمٌع 1-
المتعاملٌن بالسوق ،وكذلك على مدى فهم وإستٌعاب المتعاملٌن للمعلومات المتاحة ،حٌث ُتعد المعلومات المحاسبٌة شرٌان
.الحٌاة ألسواق األوراق المالٌة القوٌة وبالتالً فإن عدم توافرها سٌإدي إلً ضعؾ وإنهٌار أسواق األوراق المالٌة
ٌعد زٌادة إنتشار عدم تماثل المعلومات المحاسبٌة بٌن المتعاملٌن فً األسواق المالٌة من أهم وأخطر المشكبلت التً 2-
تواجه سوق األوراق المالٌة المصري وتهدد كفاءته ،وخاصة فً ظل ما تتسم به الشركات التً تتداول أسهمها بسوق
األوراق المالٌة من إنفصال الملكٌة عن اإلدارة وسٌادة فرضٌة أساسٌة لنظرٌة الوكالة وهً تعارض المصالح بٌن أطراؾ
.الوكالة وهم اإلدارة والمبلك
زٌادة مستوي عدم تماثل المعلومات المحاسبٌة فً سوق األوراق المالٌة ٌإدي إلً أضرار جسٌمة بسوق األوراق المالٌة 3-
والتً منها إنخفاض أحجام تداول األسهم وعدد عملٌات تداول األسهم وإرتفاع مدي أسعار األسهم ،وبالتالً إرتفاع تكلفة
التموٌل وإنخفاض درجة السٌولة ،األمر الذي ٌضعؾ من كفاءة سوق األوراق المالٌة فً جذب األموال لتوجٌهها
.لئلستثمارات البلزمة لتحقٌق معدالت التنمٌة اإلقتصادٌة المستهدفة 2012
ٌتمثل الهدؾ األساسً للدراسة فى التعرؾ علً مدي فعالٌة جودة معاٌٌر المحاسبة المصرٌة الصادرة بالقرار الوزراى رقم
( )243لسنه 2006م وذلك من خبلل قٌاس منفعة المعلومات المحاسبٌة الناتجة عن تطبٌق تلك المعاٌٌر فً الفترة السابقة
والبلحقة لتطبٌق تلك المعاٌٌر المحاسبٌة ،ولتحقٌق ذلك تناولت الدراسة الجوانب التالٌة -:
.جودة المعاٌٌر المحاسبٌة 1-
.المعاٌٌر المحاسبٌة وكفاءة سوق األوراق المالٌة 2-
.إستخدام مدخل منفعة المعلومات المحاسبٌة فً تقٌٌم جودة المعاٌٌر المحاسبٌة 3-
.إجراء دراسة تطبٌقٌة لتقٌٌم جودة معاٌٌر المحاسبة المصرٌة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( )243لسنة 2006م 4-
وتوصلت الدراسة إلً عدة نتابج ،أهمها-:
أن معاٌٌر المحاسبة المصرٌة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( )243لسنة 2006م تسهم فً تحسٌن منفعة المعلومات -
.المحاسبٌة فً الفترة البلحقة لتطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة ،مما ٌعتبر مإشرا علً جودة تلك المعاٌٌر المحاسبٌة
وقد هدؾ البحث إلى تقدٌم حلول عملٌة مناسبة تساعد على تحقٌق المنافسة اإلقتصادٌة فى األسواق العالمٌة من خبلل تصمٌم
برنامج ٌمكن إستخدامه فى تقٌٌم جودة بعض المنتجات فى صناعة المبلبس الجاهزة للربط بٌن مواصفات العمٌل وتتبع
مراحل التصنٌع للمنتج ،وتحدٌد العوامل المإثرة على نسبة الجودة المحققة .تم وضع البرنامج وحددت المعاٌٌر المستخدمة
فى التقٌٌم ،ووضعت نسب مبوٌة لهذه المعاٌٌر مع تحدٌد العٌوب التى سٌتم تقٌٌم الجودة من خبللها ،وكٌفٌة قٌاس كل عٌب
مع حساب نسبة الجودة المحققة ،مع وضع نظام للقبول والرفض ،حٌث ٌتمٌز البرنامج بالمرونة وإمكانٌة تؽٌٌر أو إضافة
معاٌٌر جدٌدة حسب طلب العمٌل.
2012
ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على فاعلٌه استراتٌجٌه التعلم التعاونى فى تنمٌه قٌم المسبولٌه االجتماعٌه لدى تبلمٌذ المرحله
االعدادٌه من خبلل تدرٌس ماده الدراسات االجتماعٌه.وٌقدم البحث نموذجا ً لتدرٌس الدراسات االجتماعٌه بؤستخدام
2012
استراتٌجٌه التعلم التعاونى ٌساعد على تنمٌه قٌم المسبولٌه االجتماعٌه.
تشهد التربٌه الخاصه فى جمٌع دول العالم تؽٌرات جذرٌه نحو االشخاص ذوى االحتٌاجات الخاصه حٌث كانت تسود فى
العقود الماضٌه نظرات نحو ذوى االحتٌاجات الخاصه على انهم مختلفٌن عن ؼٌرهم وٌجب عزلهم عن المجتمع فى مبلجىء
ومراكز خاصه وفى السنوات االخٌره تؽٌرت هذه النظره ومن اهم مإشراتها المطالبه والعمل على دمج ذوى االحٌاجات
الخاصه فى المدارس العادٌه وفى المجتمع اسوه بؤقرانهم العادٌٌن.
ٌمكن صٌاؼة مشكلة الدراسة فً تساإل عام ٌنبثق منه عدة تساإالت فرعٌة كالتالً:
التساإل العام:
ما مدى فاعلٌة الدمج الشامل فً تنمٌة مهارات التفاعل االجتماعً وتقلٌل سلوك إٌذاء الذات لدى عٌنة من األطفال التوحدٌٌن؟
التساإالت الفرعٌة:
هل ٌإدي الدمج الشامل فً المدرسة العادٌة إلى تنمٌة مهارات التفاعل االجتماعً لدى عٌنة من األطفال التوحدٌٌن؟ 1-
هل ٌإدي الدمج الشامل فً المدرسة العادٌة إلى تقلٌل سلوك إٌذاء الذات لدى عٌنة من األطفال التوحدٌٌن؟ 2-
أهداؾ الدراسة:
تهدؾ هذه الدراسة إلى تقٌٌم دور الدمج الشامل ومعرفة كٌفٌة تؤثٌره فً تنمٌة بعض مهارات التفاعل االجتماعً وتقلٌل
سلوك إٌذاء الذات لدى عٌنة من األطفال التوحدٌٌن ،خبلل تواجدهم فً هذا البرنامج.
أهمٌة الدراسة:
.محاولة التوصل إلى أفضل اآللٌات لتنفٌذ الدمج الشامل بشكل أكثر فاعلٌة مع األطفال التوحدٌٌن -
محاولة مساعدة معلمً الفصل ومدرسً الدعم فً كٌفٌة التعامل مع الطفل التوحدي ،خبلل برنامج الدمج الشامل عن -
.طرٌق تقدٌم أسالٌب قابمة على فنٌات العبلج السلوكً
فروض الدراسة:
توجد فروق دالة إحصابٌا ً بٌن القٌاس القبلً والقٌاس البعدي لمهارات التفاعل االجتماعً لدى عٌنة الدراسة لصالح القٌاس
البعدي.
توجد فروق دالة إحصابٌا ً بٌن القٌاس القبلً والقٌاس البعدي لسلوك إٌذاء الذات لدى عٌنة الدراسة لصالح القٌاس البعدي
2012
أسباب إختٌار الموضوع -:
تتعدد أسباب إختٌار الطالب لمنطقة الدراسة وٌمكن أن نذكر منها -:
سرعة التؽٌرات التى طرأت على مجرى النٌل بمرور الزمن بظهور أشكال جٌومورفولوجٌة جدٌدة وإختفاء أخرى 1-
.وزٌادة نشاط النهر فى عملٌاته المختلفة بالمنطقة
.محاولة اإلستفادة من األشكال ،التى تصاحب تطور مجرى النٌل ،كالجزر النٌلٌة والرءوس اإلرسابٌة 2-
توفر بعض الدراسات التى ٌمكن أن تساعد الطالب فى دراسته ومنها معلومات جٌولوجٌة وهٌدرولوجٌة باإلضافة إلى 3-
.توفر بعض الخرابط والمربٌات الفضابٌة
.إمكانٌة العمل المٌدانٌة بسبب قرب مكان منطقة الدراسة بالنسبة للطالب ومعاٌشته للمنطقة عن قرب 4-
أهداؾ الدراسة -:
تهدؾ الدراسة الحالٌة إلى -:
.العمق فى دراسة األشكال الجٌومورفولوجٌة بمنطقة الدراسة 1-
.دراسة تتبع التؽٌرات المعاصرة لوادى النٌل لفترة من الزمن 2-
.محاولة رسم خرابط حدٌثة متتابعة لمنطقة الدراسة لمعرفة وتتبع التؽٌرات 3-
.وضع تصور مستقبلى عام لوادى النٌل منطقة الدراسة بناء على الوضع الحالى 4-
ومن نتابج الدراسة -:
،تقع منطقة الدراسة فٌما بٌن أسوان واألقصر بطول  252كمٌ ،تعرج المجرى فى  8ثنٌات متفاوتة األبعاد والخصابص 1-
والمجرى عالى التشعب لكثرة الجزر خاصة فى الجنوب ،والسهل الفٌضى ٌتدرج فى مساحاته فٌختفى جنوبا وٌزداد إتساعا
.شماال وٌترامى فى سهل كوم امبو
ٌرجع الفضل للنهر فى إبراز الخصابص الطبوؼرافٌة العامة للمنطقة ،حٌث تبٌن أن هناك إتجاه عام لئلنحدارات على 2-
.سطح المجرى باإلتجاه من الجنوب إلى الشمال ،ومن الشرق إلى الؽرب

قٌاس آثار عدم تماثل المعلومات المحاسبٌة على كفاءة سوق
خلٌفه ،محمد ٌوسؾ عبدالرحٌم .األوراق المالٌة المصرى :

أحمد ،محمد عزام عبدالمجٌد.

تقٌٌم جودة معاٌٌر المحاسبة المصرٌة من منظور سوق األوراق
المالٌة :

فاعلٌه استراتٌجٌه التعلم التعاونى فى تدرٌس الدراسات اإلجتماعٌه
مؤمون ،أمٌره معوض بركات .لتنمٌه الوعى بقٌم المسبولٌه لدى تبلمٌذ المرحله اآلعدادٌه/

فعالٌه برنامج ارشادى فى تعدٌل اتجاهات التبلمٌذ ؼٌر المعاقٌن
وأولٌاء امورهم نحو الدمج الشامل لذوى االحتٌاجات الخاصه فى
صادق ،نورا تاج الدٌن جعفر .مدارس التعلٌم العام/

4338 12036020

4339 12036052

4340 12036116

4341 12036150

أثر بناء السد العالى على التؽٌرات فى الخصابص الطبٌعٌة لمجرى النٌل بالمنطقة من حٌث زٌادة طول المجرى 3-
.الربٌسى ،وتناقص عرضه فى بعض القطاعات ،وإنكماش مساحة المسطح المابى
تؤثرت الخصابص الجٌومورفولوجٌة للجزر النهرٌة بعد بناء السد العالى ،وقد ظهر ذلك واضحا فى حدوث تؽٌرات 4-
معاصرة فى الجزر النهرٌة مكانٌا ،من حٌث إنضمام بعض الجزر بإحدى ضفتى المجرى ،أو نشؤة جزر حدٌثة ،أو إلتحام
.جزٌرتٌن أو أكثر فى جزٌرة واحدة ،مثل إالتحام جزٌرتى العبل ،العواٌد ،فى جزٌرة واحدة تعرؾ باسم كٌمان المطاعنة 2011
تعد السٌاحة الدٌنٌة ظاهرة إجتماعٌة منذ القدم ،ونمطا من أنماط السٌاحة التً تنال حالٌا ،عناٌة من الدولة ،وتتمثل هذه العناٌة
فً التشرٌعات الخاصة بتنظٌم إحتفالٌاتها المختلفة ،وكذلك المإسسات القابمة علً اإلهتمام بالمزارات ،ومنها المإسسات
الدٌنٌة والثقافٌة والسٌاحٌة ،حٌث تؤخذ السٌاحة الدٌنٌة شكلٌن ،هما الشكل الدٌنً الذي ٌتمثل فً سٌاحة التؤمل الروحً ،فً
زٌارة المزارات الدٌنٌة األثرٌة ،والشكل اإلقتصادي ،حٌث تعد منطقة المزارات الدٌنٌة مراكز لتروٌج السلع والمنتجات،
سواء فً أثناء الزٌرات العادٌة ،أو أثناء اإلحتفالٌات الدٌنٌة (الموالد) ،ومواسم األعٌاد.
وتسعً الدراسة إلً عدة أهداؾ – تعد محاور أساسٌة فً دراسة موضوع السٌاحة الدٌنٌة بإقلٌم جنوب الوادي -وهً-:
التعرؾ علً إمكانات إقلٌم جنوب الوادي ،المتمثلة فً المزارات الدٌنٌة ،وتنوعها التارٌخً والدٌنً ،وتوزٌعها 1-
.الجؽرافً ،وكٌفٌة إستؽبللها ،وتوظٌفها ،كمورد دٌنً وإقتصادي
،رصد الحركة السٌاحٌة لهذه المزرارات الدٌنٌة ،ودراسة خصابصها ،بهدؾ معرفة نمطها ،سواء داخلٌة أو دولٌة 2-
ودوافع الزٌارات ومدتها ،والخصابص الدٌموجرافٌة للزابرٌن ،من حٌث أعمارهم وأنواعهم ودٌاناتهم ،وكذلك حالتهم
،اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة ،وما ٌترتب علٌها من إنفاق سٌاحً ،ودخل إقتصادي ،باإلضافة إلً دراسة التطور الحجمً للزوار
.ومعدالت نمو الزابرٌن ،مع دراسة خصابص الرحلة إلً المزارات الدٌنٌة ،ومصادر الحركة
محاولة التعرؾ علً تؤثٌر السٌاحة الدٌنٌة ،علً النواحً اإلجتماعٌة للسكان والعمران ،باإلقلٌم ،وكذلك النواحً 3-
.اإلقتصادٌة ،كاألسواق المقترنة بالموالد ،والدخل ،واإلنفاق السٌاحً ،والخدمات المتوفرة لجذب الزابرٌن
إستخبلص نتابج بحثٌة ،تفٌد الهٌبات المعنٌة بالسٌاحة واآلثار ،بعرض إمكانات اإلقلٌم الدٌنٌة ومشكبلتها ،ومحاولة إقتراح 4-
.حلول لها ،لتطوٌر السسٌاحة الدٌنٌة ومزاراتها ،وتوظٌفها كمورد إقتصاديٌ ،در دخبل للوطن ،ومحافظات اإلقلٌم
تنقسم الدراسة إلً ستة فصول ،مسبوقة بمقدمة ،ومنتهٌة بخاتمة بها أبرز النتابج والتوصٌات ،كما تشمل ( )59جدوال
إحصابٌا لعناصر الدراسة ،و ( )59خرٌطة وشكبل بٌانٌا ،و( )107صورة فوتوؼرافٌة ،إلبراز وتوضٌح جوانب مختلفة من
عناصر موضوع البحث ،وتعتمد دراسة الفصول علً مناهج وأسالٌب بحثٌة مختلفة ،إلظهار نقاط الضعؾ والقوة ،فً
موضوع الدراسة.
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الفتره الزمنٌه لهذه الدراسه ذات اهمٌه النها شهدت استمرار العبلقات الجٌده بٌن الوالٌات المتحده االمرٌكٌه واٌران والنها
توضح السٌاسه التى اتبعتها امرٌكا لتنامى النفوذ االمرٌكى فى اٌران .
الفترة الزمنٌة لهذه الدراسة من ٖ٘ ٔ٩إلى  ، ٔ٩٧٩والتً تعتبر حدود -
الدراسة ذات أهمٌة ألنها شهدت استمرار العبلقات الجٌدة بٌن الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة وإٌران .
تنبعث أهمٌة هذه الفترة ألنها توضح السٌاسٌة التً اتبعتها أمرٌكا -
لتنامً النفوذ األمرٌكً فً إٌران .
وكالة المخابرات  - Central Intelligence Agency CIAدور ال
المركزٌة فً إسقاط أي حكومة مناوءة للؽرب من خبلل تجنٌد عمبلبها
الداخلٌٌن بالتعاون مع المخابرات البرٌطانٌة  ،وتنصٌب الحكومات
الموالٌة لها .
استخدام أمرٌكا سٌاسة األحبلؾ  ،ومعاهدات الدفاع المشترك  ،للتصدي -
للخطر الشٌوعً المزعوم  ،وتوطٌد نفوذها فً المنطقة .
بلؽت قوة العبلقة بٌن البلدٌن فً هذه الفترة إلى درجة اعتبرت الوالٌات -
المتحدة األمرٌكٌة إٌران شرٌكة لها فً الوقوؾ ضد األطماع السوفٌتٌة
فً إٌران  ،واعتبرت أمرٌكا إٌران حلٌؾ استراتٌجً قوي فً هذه
الفترة  ،لرعاٌة المصالح األمرٌكٌة فً المنطقة .
توضٌح السٌاسة الخارجٌة التً اتبعها الشاه  ،والتً اعتمدت تمامًا على -
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وإسرابٌل ،
2012

دندراوى ،محمد الراوى.

التؽٌرات الجٌومورفولوجٌة المعاصرة لوادى النٌل فٌما بٌن أسوان
واألقصر :

عبدالشهٌد ،مرٌان نشؤت فرح .السٌاحة الدٌنٌة بإقلٌم جنوب الوادى :

سٌد ،نهى فكرى.

العبلقات السٌاسٌه االمرٌكٌه االٌرانٌه من /1979-1953

4342 12036175

4343 12037029

4344 12037056

نتٌجة للتطورات التً حدثت فً مجاالت المعلومات وظهور ثورات المعلومات المختلفة من حواسٌب وإتصاالت ،باإلضافة
إلى الزٌادة الهابلة فً كم المعلومات المتاحة ،كل ذلك تسبب فً الكشؾ عن ما ٌعرؾ ‖باألمٌة المعلوماتٌة information
 ‖illiteracyوهى إفتقاد الفرد والمجتمع للمهارات والخبرات البلزمة لتحقٌق اإلستثمار األمثل لموارد المعلومات .فلم ٌعد
األمً ذلك الفرد الذي ال ٌجٌد القراءة والكتابة ،بل أصبح األمً من ال ٌستطٌع التعلم وال ٌمتلك القدرة على تداول المعلومات
وإستخدامها واإلفادة منها ،ومن هنا تشكلت ظاهرة الوعً المعلوماتى  ،information literacyفالمستقبل لمن ٌملك قدراً
كبٌراً من المعلومات القادر على الحصول علٌها وتقٌٌمها وإستخدامها لتساعده فً إتخاذ القرار المناسب فً الوقت المناسب.
وتتمثل مشكلة الدراسة فً إنخفاض الوعً المعلوماتى لدى طبلب المرحلة الجامعٌة األولى بجامعة جنوب الوادي بقنا ،وعدم
قدرتهم على تحدٌد إحتٌاجاتهم من المعلومات ،وعدم قدرتهم على الوصول إلى المعلومات المطلوبة ،فضبل عن عدم قدرتهم
على تقٌٌم المعلومات وإستخدامها بكفاءة فً الؽرض الذي جمعت من أجله ،لذا سعت الدراسة إلى الكشؾ عن الواقع الفعلً
لمهارات الوعً المعلوماتى لدى طبلب المرحلة الجامعٌة األولى بجامعة جنوب الوادي فرع قنا ،لوضع برنامج تدرٌبً
مقترح إلكساب طبلب المرحلة الجامعٌة األولى مهارات الوعً المعلوماتى.
وقد إعتمدت الباحثة على المنهج المٌدانً لدراسة واقع الوعً المعلوماتى لدى الطبلب ،مستخدمة فً ذلك اإلستبٌان بوصفه
األداة الربٌسٌة فً البحوث المٌدانٌة ،وتفترض الدراسة وجود عبلقة ذات داللة إحصابٌة بٌن متؽٌرات (التخصص،النوع
ومحل اإلقامة)ومهارات الوعً المعلوماتى.
وإشتملت الدراسة فضبل عن المقدمة والمبلحق على أربعة فصول ،تناول الفصل األول اإلطار النظري للوعً المعلوماتى،
أما الفصل الثانً فقد تناول واقع مهارات الوعً المعلوماتى لدى طبلب المرحلة الجامعٌة األولى بالجامعة ،وفى الفصل
الثالث ناقشت الباحثة عبلقة مهارات الوعً المعلوماتى بمتؽٌرات الدراسة ،أما الفصل الرابع فحاولت الباحثة من خبلله
اقتراح برنامج لرفع كفاءة الوعً المعلوماتى لدى طبلب الجامعة.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتابج منها-:
هو بول زروكوسكى ربٌس جمعٌة صناعة المعلومات ،وذلك فً  information literacyأن أول من استخدم مصطلح •
.إقتراحه المقدم للجنة القومٌة األمرٌكٌة لتحسٌن التعلٌم
وجود نقص فً مهارات الطبلب فً إستخدام أنواع مصادر المعلومات المختلفة ،وذلك راجع إلى عدم توافر برامج اإلعبلم •
.الببلٌوجرافً بمكتبات الجامعة
إنخفاض مإشر توافر مهارات الوعً المعلوماتى لدى الطبلب بمتوسط حسابً بلػ  2.99وهو متوسط منخفض ،مما •
ٌ.ستدعى تقدٌم برنامج تدرٌبً لرفع كفاءة الوعً المعلوماتى لدى الطبلب بالجامعة ،وهو ما حاولت الباحثة وضع تصور له
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على ،زٌنب على بكرى.

الوعى المعلوماتى لدى طبلب المرحلة الجامعٌة األولى بجامعة
جنوب الوادى بقنا :

4345 12041065

،أن متؽٌرات الدراسة لم تإثر على مهارة بعٌنها ،وإنما كان هناك تؤثٌر لبعض المتؽٌرات على بعض جوانب هذه المهارات •
كما إنعدمت العبلقة فً بعض األحٌان بٌن متؽٌرات الدراسة ومهارات الوعً المعلوماتى لدى طبلب المرحلة الجامعٌة
.األولى
تسعى هذه الدراسه الى التعرؾ على الدور الذى تقوم به وكاالت العبلقات العامه لتطوٌر النشاط االتصالى والتسوٌقى فى
مصر والتى تشمل اهم االنشطه التى تقوم بها عٌنه من وكاالت العبلقات العامه العامله فى مصر ونوعٌه عمبلبها ودرجه
تعاون العمبلء مع الوكاالت ومدى رضاء العمبلء عن هذا التعاون واآلنشطه المقدمه واسس اختٌار العمبلء لوكاالتهم ومدى
ادراك وكاالت العبلقات العامه وعمبلبها لمفهوم االتصاالت التسوٌقٌه ودوافع االتجاه نحو تلك االتصاالت واٌضا ً الدور
االمثل الذى ٌجب ان تقوم به الوكاالت لتطوٌر النشاط االتصالى والتسوٌقى بها والمعوقات التى تواجه الوكاالت وعمبلبها
والمقترحات لحلها.
تإدي العبلقات العامة دور ا حٌوي ا فً حٌاتنا  ،فهً دابما موجودة بٌننا حٌث ٌتم استخدامها بشكل
مستمر وهذا دون إدراك منا بذلك ؼالبا  ،وٌكون هذا االستخدام فً أشكال مختلفة اعتمادا على
احتٌاجاتنا الخاصة فً تلك اللحظة ،وإذا ما تم استخدامها بشكل مناسب ،فبإمكان الفرد الحصول على
معلومات مفٌدة وكذلك الت علم من ها باإلضافة إلى نشر الطمؤنٌنة والتعاطؾ وإثارة االهتمام بمواقؾ معٌنه أو تقبلها.
وتإثر العبلقات العامة فً عالم األعمال فً جمً ع أنواع المنظمات  ،كبرت أم صؽرت  ،سواء
أكانت تجاري ة أم ؼٌر تجاري ة ،خٌري ة أم قطاع خاص  ،فهً عبارة عن االتصال  -بمعناه العرٌض -
بٌن منظم ة ما وجمٌع المنظمات األخرى التً لها صل ة من أي نوع بها  ،فبل ٌمكن تجنب هذه
العبلقات العامة أو حتى تجاهلها( ٔ (.
وتمثل وكاالت العبلقات العامة جزء ا حٌوٌا وهام ا من الصورة الكلٌة لمهنة العبلقات العامة  ،فهً
منظمات ٌعمل بها عدٌد من ممارسً مهنة العبلقات ال عامة كشبك ة متكاملة من مختلؾ التخصصات
والمهارات اإلبداعٌة والمهنٌة من أجل الوفاء باحتٌاجات عمبلء الوكالة سواء كانوا أفراد ا أو
منظمات أو هٌبات.وقد فرضت وكاالت العبلقات العامة نموها السرٌع على المستو ى العالمً واإلقلٌمً والمحلى
نظرا لمجموعة من العوامل م نها :زٌادة االهتمام باألنشطة التسوٌقٌة المتكاملة ومن بٌنها نشاط
العبلقات العامة ،واتجاه المنظمات إلى استخدام جهود العبلقات العامة ب اعتبارها أحد المكونات
الربٌسة فً التروٌج ألعمال وسٌاسات ومنتجات المنظمات المختلفة ،وتزاٌد األهمٌة النسبٌة للعبلقات
العامة كجز ء من المزٌج التروٌجً والتسوٌق فً الوقت الراهن
تناولت الرساله اسباب اختٌار الموضوع والدراسات السابقه والمنهج المستخدم بٌنما عالج التمهٌد اٌدٌولوجٌه المرأه فى
السلطه من خبلل عرض لوجهه نظر المجتمع البٌزنطى والكنٌسه والقانون تجاه المرأه وكذلك اآلمكانٌات التى تمكنت المرأه
خبللهامن ممارسه السلطه بواسطه اٌدٌولوجٌات مقبوله من قبل المجتمع.
أهداؾ البحث -:
ٌهدؾ البحث الحالى إلى -:
.إعداد برنامج مقترح مبنى على الوٌب فى تدرٌس الرٌاضٌات للصؾ األول اإلعدادى 1-
دراسة فعالٌة برنامج مقترح مبنى على الوٌب فى تدرٌس الرٌاضٌات لتبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادى فى تنمٌة التحصٌل 2-
.المعرفى بمستوٌاته الست
دراسة فعالٌة برنامج مقترح مبنى على الوٌب فى تدرٌس الرٌاضٌات لتبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادى فى تنمٌة اإلتجاهات 3-
.نحو إستخدام الحاسب اآللى
أهمٌة البحث -:
ترجع أهمٌة البحث الحالى إلى أنه-:
،تؤتى كمحاولة للتؽلب على أوجه القصور فى أسالٌب وإستراتٌجٌات تدرٌس الرٌاضٌات المعتادة والشابعة فى المدارس 1-
ومساٌرة لئلتجاهات التربوٌة الحدٌثة فى إستخدام المستحدثات التكنولوجٌة المتقدمة فى العملٌة التعلٌمٌة بما ٌمكن أن ٌسهم فى
.زٌادة فعالٌتها ،ومن هذه األسالٌب التعلم الخلٌط
ٌ.مكن أن ٌساهم البرنامج المقترح فى اإلتجاهات نحو إستخدام الحاسب اآللى لدى تبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادى 2-
ٌقدم نموذجا إجرابٌا لكٌفٌة تصمٌم وحدة ‖األعداد‖ من كتاب الرٌاضٌات المقرر على تبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادى 3-
مما ٌساعد معلمى الرٌاضٌات على كٌفٌة تنفٌذ دروس  (Web based learning)،بإستخدام التعلم القابم على الوٌب
.مادتهم بإستخدام هذه التقنٌات المتقدمة
ٌمكن أن ٌساعد إستخدام التعلم القابم على الوٌب فى تكوٌن إتجاهات إٌجابٌة لدى تبلمٌذ الحلقة اإلعدادٌة نحو إستخدام 4-
.تكنولوجٌا المعلومات مما ٌكون له أثر إٌجابى فى حٌاتهم العلمٌة والعملٌة المستقبلٌة فى عصر المعلوماتٌة
فروض البحث -:
ٌسعى البحث الحالى إلى إختبار صحة الفروض اآلتٌة -:
الٌوجد فرق دال إحصابٌا بٌن متوسطى درجات تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة (التى درست وحدة األعداد بإستخدام التعلم 1-
القابم على الوٌب) وتبلمٌذ المجموعة الضابطة (التى درست الوحدة نفسها بالطرٌقة المعتادة) فى التطبٌق البعدى إلختبار
.التحصٌل المعرفى
ال ٌوجد فرق دال إحصابٌا بٌن متوسطى درجات تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة (التى درست وحدة األعداد بإستخدام التعلم 2-
القابم على الوٌب) وتبلمٌذ المجموعة الضابطة (التى درست الوحدة نفسها بالطرٌقة المعتادة) فى التطبٌق البعدى لمقٌاس
.اإلتجاه نجو إستخدام الحاسب اآللى
الن القرآن الكرٌم مكنز اآلسرار الذى انول على النبى (صلى) ونحن مؤمورون بالتدبر فى الفاظه ومعانٌه لذلك جاءت
الرساله لتدبر سوره الكهؾ احكاما ً وعظات وسبل نجاه اآلنسان وذكرت قصصا ً واحداثا ً حدثت قدٌما ً .
 اب ن ع باس  ‖ :إنها مكٌة ؼٌر آٌتٌن منها فٌهما
سورة الكهؾ ىً من السور المكٌة  ,قا
 ‖ الحمد هلل
ًذكر عٌٌنة بن حصن الفزارل  ,كعن قتادة أنها مكٌة ‖ ) (  ,كىً إحدل سور بدبت ب
كىذه السور ىً  ‖ :الفاتحة – األنعا – الكهؾ – سبؤ -فاطر ‖ ككلها تبتدئ بتمجٌد هللا ‖
 .
 ك ال كما
كاالعترا ب ال عظمة ك ال ك برٌ اء ك ال ج لب

كتقدٌسو
آال ك ث ل ب ثماب ة ك س توؾ حرف ا  ,ككلماتها ألؾ كخمسمابة كسبع كسبعوؾ
عدد حركفها ستة
كلمة  ,كآٌاتها مابة كعشر آٌات عند الكوفٌٌن  ,كمابة كؤحد عشر عند البصرٌٌن ) ( .
م ع سٕ ج ان ك ؾٓ :
ؾ
ركل البخارم بسنده عن البراء بن عازب رضً هللا عنو أنوقا  ‖ :كاؾ رجل ٌقرأ سورة 1 -
الكهؾ  ,كإلى جانبو حصاؾ مربوط بشطنٌن  ,فتؽشتو سحابو  ,فجعلت تدنو كتدنو ,
  :تلك السكٌنة نزلت
كجعل فرسو ٌنفر  ,فلما أصبح أتى النبً صلى هللا علٌو كسلم فقا
بالقرآؾ ‖ ) ( .
ركل مسلم بسنده عن أبى الدرداء رضً هللا عنو أؾ النبً صلى هللا علٌو كسلمقا  ‖ :من 2 -

2012

على ،زٌنب على بكرى.

الوعى المعلوماتى لدى طبلب المرحلة الجامعٌة األولى بجامعة
جنوب الوادى بقنا :

4345 12041065

2012

صابر ،شٌماء عبد العاطى
سعٌد.

دور وكاالت العبلقات العامه فى تطوٌر النشاط اآلتصالى
والتسوٌقى /

4346 12041072

2012

نسوه العرش البٌزنطى فى عصر أسره كومنٌنوس (-1081
محمد ،مصطفى محمود محمد1185 .م)/

2012

محمد ،كرٌم محمد أحمد.

فعالٌة برنامج مقترح مبنى على الوٌب فى تدرٌس الرٌاضٌات
لتبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة على تحصٌلهم المعرفى وإتجاهاتهم نحو
إستخدام الحاسب اآللى /

4347 12041081

4348 12041098

 ع صم من ال دجا‖ ) ( .القرآن الكرٌم كنز االسرار الذى أنزل على النبى
 سورة ال كهؾ ,
حفظ عشر آٌات من أك
صلى هللا علٌه وسلم ونور االنوار التى اودعها هللا للبشرٌة ونحن مؤمورون بالتدبر فى ألفاظه ومعانٌه ,وهناك دراسات عدٌدة
تحدثت عن سورة الكهؾ وقد تناول الباحث خبلل الدراسة المنهج التكاملى وقد قسم الدراسة الى مقدمة وتمهٌد وثبلثة فصول
وخاتمة وثبت باهم المصادر والمراجع هدفت الدراسة إلى اختصاص القراءات الشاذة بالتحلٌل من الوجهة الببلؼٌة ،
وتصنٌؾ نصوص القراءات الشاذة ( نماذج منها) طبقا للظواهر الببلؼٌة  ،تناولت الدراسة القراءة الشاذة مصدرة باسم
قرابها ،ورصدت اوجه اإلختبلؾ بٌن القراءة الشاذة وقراءة الجماعة فٌما ٌتعلق باألسلوب والتركٌب والداللة ،وتناولت نشؤة
ظاهرة تعدد القراءات وتؤثرها بظروؾ جمع القرآن وتوثٌقه ،وظاهرة تعدد المصاحؾ فى عهد ابى بكر الصدٌق رضى هللا
عنه  ،عرضت مقاٌٌس للقراء الصحٌحة  ،ناقشت نماذج من القراءات الشاذة وحللتها وقارنتها بقراءات الجماعة  ،وتناولت
ثبلث ظواهر ببلؼٌة  ،هى األسلوب والتركٌب  ،والداللة ،بحثت التؽاٌر بٌن القراءات فٌما ٌتعلق بؤسلوبى الخبر واالنشاء،
والتؽاٌر فٌما ٌتعلق بؤسلوب الجملة االسمٌة وأسلوب الجملة الفعلٌة  ،وتناولت أسلوب االلتفات  ،وظاهرتى الحذؾ والزٌادة ،
وظاهرة الفصل والوصل بٌن الجمل  ،وتناولت المجاز االسنادى  ،والمجاز فى الصٌؽة الصرفٌة ومجاز الحذؾ ،والمجاز
المرسل ،وعرضت نماذج للقراءات الشاذة وتناولت داللة االستعارة  ،وتوصلت الدراسة إلى الكشؾ عن تلك التؽٌٌرات التى
احدثتها القراءات الشاذة فى العبارة القرآنٌة على المستوى األسلوبى وعلى المستوى التركٌبى وعلى مستوى الداللة المجازٌة
 ،من خبلل تحلٌل تلك القراءات ومقارنتها بقراءات الجماعة او القراءات العامة
2012
تسلط الدراسه الضوء على الصراع المصرى االسرابٌلى بدء من عام  1955وهو العام الذى شهد بداٌه االعتداءات
االسرابٌلٌه على الحدود المصرٌه كما ظهرت فى نفس العام بعض المحاوالت الؽربٌه لتسوٌه الصراع بشكل نهابى وفى نفس
العام اٌضا ً قامت مصر بعقد صفقه اآلسلحه التشٌكٌه مع المعسكر الشرقى وتنتهى الدراسه مع الضربه االولى من حرب
ٌونٌه  1967والتى شكلت مرحله جدٌده من مراحل الصراع المصرى االسرابٌلى.
استطاع تنظٌم الضباط األحرار بقٌادة ‖جمال عبد الناصر ‖ الثورة على نظام
الملك فاروق فً مصر ٌوم ٖٕ ٌولٌو سنة ٕ٘ ، ٔ٩ثم ما لبث فً ٌ ٕٙولٌو من نفس
العام أن أجبره على الرحٌل من مصر ،بعد تنازله عن العرش البنه الصؽٌر أحمد
فإاد ،لتصبح السلطة كاملة فً ٌد مجلس قٌادة الثورة ( ٔ) ،والذي كان علٌه تحمل
مسبولٌة إدارة الببلد ،إضافة إلى مواجهة تحدٌات عدٌدة ،وتحقٌق األهداؾ التً أعلن
عنها ،كالقضاء على االستعمار وأعوانه واإلقطاع وسٌطرة رأس المال ،وإقامة حٌاة
دٌمقراطٌة سلٌمة وعدالة اجتاعٌة بٌن طبقات المجتمع ،وبالطبع بناء جٌش وطنً
قوي قادر على حماٌة الببلد ،كما كان علٌه حل مجموعة من القضاٌا الخارجٌة مثل
تحدٌد موقفه من الصراع بٌن المعسكرٌن الشرقً والؽربً ،وكذلك قضٌة فلسطٌن.
وقد رتب مجلس قٌادة الثورة أولوٌاته ،بحٌث ج اء إنزال العلم البرٌطانً من
قاعدة القناة كهدؾ ربٌس للثورة ،ال ٌتقدمه هدؾ آخر ،كما كان إٌجاد حل للمسؤلة
السودانٌة ٌمثل مطلبا استراتٌجٌا ملح ا( ٕ) ،حٌث أدركت القٌادة أنه لٌس من السهل
البدء فً مفاوضات الجبلء مع البرٌطانٌٌن دون حل لمشكلة السودان ،فهً العقبة
الكإود التً تحطمت علٌها معظم المفاوضات المصرٌة البرٌطانٌة السابقة،أما قضٌة فلسطٌن فلم تكن حرب فلسطٌن أو
نتابجها سببا ربٌسً ا لقٌام الثورة
المصرٌة ،وإنما كانت عامبلً مساعدا ودافعا لضرورة التؽٌٌر ( ٗ) ،وبالتالى لم تكن تل ك
القضٌة تحتل مكا ًنا ربٌسً ا فً أولوٌات النظام الجدٌد فً مصر ،لدرجة أن ‖جمال
عبد الناصر ‖ ،رؼم علمه بعمل الحكومة اإل سرابٌلٌة على زٌادة قواتها المسلحة بشكل
مضطرد ،إال إنه رفض إعطاء مسؤلة االهتمام بالجٌش األولوٌة فً اال نفاق
الحكومً ،وفضل أن تكون األولوٌة لم شارٌع التنمٌة ( ٘) ،وربما ٌرجع عدم احتبلل
قضٌة فلسطٌن ،أو مسؤلة الصراع العربً اإل سرابٌلً مكانا ً ربٌسً ا فً أولوٌات
الثورة ،إلى أن هزٌمة ٗٔ٩
2012
تناولت الرساله الرهابن السٌاسٌٌن فى االندلس منذ الفتح االسبلمى حتى نهاٌه عصر الطوابؾ وهدفت الدراسه الى معرفه
االوضاع السٌاسٌه فى االندلس للوقوؾ على اثرها فى اتخاذ الرهابن والكشؾ عن ماهٌتهم وسماتهم والؽرض من اتخاذهم
وشرحت اسباب التؽٌر السٌاسى الذى طرأ على ببلد االندلس من جراء اتخاذ الرهابن واثر ذلك على العوامل الداخلٌه
والخارجٌه والفكرٌه والسٌاسٌه واآلجتماعٌه فى االندلس االسبلمٌه وجٌرانها.نظراً ألن موضوع البحث ( الرهابن السٌاسٌون
) ي عد فكرة جزبٌة صؽٌرة فإن البحث اعتمد على النطاق األفقى القابم على دراسة جزبٌة صؽٌرة فى فترة زمنٌة كبٌرة
أكثر من اعتماده على النطاق الرأسى القابم على دراسة جزبٌة كبٌرة فى فترة زمنٌة قصٌرة جداً ،والسبب فى ذلك ٌرجع إلى
الرؼبة فى استٌفاء أفكار البحث التى تتصؾ مادته بالندرة
المصدرٌة واخترت اإلطار الزمنى للموضوع مبتدبا ً من الفتح اإلسبلمى لؤلندلس حتى نهاٌة عصر
ملوك الطوابؾ وذلك لما تتمٌز به هذه الفترة من خصوصٌة بٌن فترات التارٌخ األندلسى
ه ٧ٔٔ /م ٔٗ٩ٕ -م)  - .الطوٌل الممتد من ( ٕ٨٩٧ ٩
وقد اخترت الموضوع ألطروحتى للماجستٌر لعدة أسباب :
عدم وجود دراسات عربٌة أو أجنبٌة حول ذلك الموضوع ،وهذه النتٌجة جاءت بتؤكٌد
أساتذة فى تارٌخ المؽرب واألندلس ،وبعد قراءات واسعة فى الكتابات المختلفة حول
التارٌخ األندلسى ،وكذلك بعد البحث الدقٌق المستمر والدابم للشبكة الدولٌة للمعلومات
وعلى هذا ي مكن القول باطمبنان أن هذا الموضوع ي عد من الموضوعات ؛()Internet
النادرة التى لم ٌتم دراستها بعد فى أى فترة من فترات التارٌخ األندلسى .تزوٌد المكتبة العربٌة التارٌخٌة بدراسة متخصصة
للرهابن فى التارٌخ اإلسبلمى .
تناثر المادة العلمٌة الخاصة بموضوع البحث ( الرهابن السٌاسٌون فى األندلس )
وتشتتها عبر عشرات المصادر مما ٌحتاج معه إلى بذل الوقت الطوٌل والجهد الكبٌر
من أجل جمع شتات هذه المادة قبل تصنٌفها وتفسٌرها وهو األمر الذى م ثل تحدٌا ً
كبٌراً كان بمثابة أحد أهم أسباب اختٌار هذا الموضوع دون ؼٌره للبحث .
ٌوفر هذا البحث الفرصة لباحثٌن آخرٌن للقٌام بدراسة موازٌة فً أماكن أخرى من
الدولة اإلسبلمٌة تتبع إتخاذ وسٌلة الرهابن قبل قترة الدراسة وأثنابها متتبعا الجذور التار ٌخٌة لحاالت
الرهابن منذ عهد النبى صلى هللا علٌه وسلم حتى فترة الدراسة وأثنابها .
دراسة األوضاع السٌاسٌة فى األندلس للوقوؾ على أثرها فى إتخاذ الرهابن .
الكشؾ عن ماهٌة الرهابن وسماتهم والؽرض من اتخاذهم .
شرح أسباب التؽٌر السٌاسى الذى طرأ على ببلد األندلس من جراء إتخاذ الرهابن وأثر
ذلك على العوامل الداخلٌة والخارجٌة والفكرٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة فى األندلس
اإلسبلمٌة وجٌرانها .
معرفة اثر اتخاذ الرهابن فى تحقٌق األهداؾ السٌاسٌة المرجوة منه .
مقارنة معاملة الرهابن وأثرها على أطراؾ النزاع فى األندلس
2012

الصالح ،إبراهٌم أحمد عبدهللا
عبد الوهاب.

الوجوه الببلؼٌه فى سوره الكهؾ فى ضوء اآللسنٌه المعاصره/

4349 12041123

حسٌن ،مصطفى السٌد.

الصراع المصرى -اآلسرابٌلى /1967-1955

4350 12041140

ابراهٌم  ،مدحت محمد عبد
الحارث.

الرهابن السٌاسٌون فى اآلندلس منذ الفتح اإلسبلمى حتى نهاٌه
عصر الطوابؾ 479-92ه1086-712/م/

4351 12041180

ٌتمثل الهدؾ األساسً للدراسة فى تحلٌل عبلقة التحفظ المحاسبى بإدارة األرباح ومشكلة عدم تماثل المعلومات فى ضوء
تفعٌل حوكمة الشركات ووجود مخاطر التقاضى التى تتعرض لها الشركات ومكاتب المراجعة .ولتحقٌق ذلك تناولت الدراسة
الجوانب التالٌة -:
.التؤصٌل النظرى للتحفظ المحاسبى 1-
 :إدارة األرباح ومستوى التحفظ المحاسبى ،وٌتضمن هذا البند ماٌلً 2-.مشكلة عدم تماثل المعلومات والتحفظ المحاسبً -
.مخاطر التقاضً والتحفظ المحاسبً -
.إجراء دراسة تطبٌقٌة لتقٌٌم عبلقة التحفظ المحاسبى بإدارة األرباح ومشكلة عدم تماثل المعلومات ومخاطر التقاضى 3-
وتوصلت الدراسة إلً عدة نتابج ٌتمثل أهمها فً -:
أن هناك عبلقة بٌن ممارسات إدارة األرباح ومستوى التحفظ المحاسبى ،كما ان تطبٌق التحفظ المحاسبى بشكل معتدل 1-
وفقا لما تفرضه الهٌبات المهنٌة والتنظٌمٌة من خبلل وضع المعاٌٌر المحاسبٌة ،ومن خبلل ما تفرضه آلٌات حوكمة
الشركات فى التطبٌق ٌحد من رؼبة اإلدارة فى اإلعتراؾ بؤرباح أو إٌرادات لم تتحقق بشكل واقعى أو تجاهل اإلدارة ألٌه
.خسابر محتملة
أن المبالؽة فً تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة وماٌنتج عنه من تكوٌن إحتٌاطات سرٌة ٌساعد اإلدارة مستقببل علً ممارسة 2-
.إدارة األرباح
تساعد حوكمة الشركات فً الحد من ممارسات إدارة األرباح والتً ٌنتج عنها زٌادة مستوي التحفظ المحاسبً فً 3-
.التطبٌق
ٌساعد التحفظ المحاسبً فً تخفٌض عدم تماثل المعلومات ،كما أن حوكمة الشركات تعمل من خبلل آلٌالتها علً تحقٌق 4-
الشفافٌة ،والتً تساعد فً تقلٌل عدم التماثل وترفع مستوي التحفظ المحاسبً فً التطبٌق .كما تإدي مخاطر التقاضً إلً
.رفع مستوي التحفظ المحاسبً فً التطبٌق
ال توجد إختبلفات ذات داللة إحصابٌة بٌن فبات المهتمٌن بالتحفظ بخصوص آرابهم بشؤن العبلقة بٌن إدارة األرباح 5-
ومستوي التحفظ المحاسبً .كما ال توجد إختبلفات ذات داللة إحصابٌة بشؤن دور آلٌات حوكمة الشركات فً الحد من
.ممارسات إدارة األرباح وإنعكاس ذلك علً زٌادة مستوي التحفظ المحاسبً
توجد إختبلفات ذات داللة إحصابٌة بٌن فبات المهتمٌن بالتحفظ بخصوص آرابهم بشؤن عبلقة التحفظ المحاسبً بعدم 6-
تماثل المعلومات .كما توجد إختبلفات ذات داللة إحصابٌة بٌن فبات المهتمٌن بالتحفظ بشؤن تؤثٌر مخاطر التقاضً علً زٌادة
.مستوي التحفظ المحاسبً 2012
ٌهتم معظم معلمً اللؽة االنجلٌزٌة بتصمٌم االختبارات وتصحٌحها وإعبلن الدرجات للطبلب دون االهتمام بما كانت إذا هذه
الدرجات تعبر بالفعل عن مستواهم فى اإلجابة عن االختبارات أم أن هناك عوامل أخرى قد تتسبب فى ارتفاع أو انخفاض
مستوى أدابهم فى اإلجابة عن أسبلة االختبار .تمثلت أهمٌة الدراسة فٌما ٌلً :
محاولة لعبلج نواحً الضعؾ والقصور فً أسالٌب التدرٌس المستخدمة فى الوقت الحالً،وأٌضا تنمٌة قدرات المعلم داخل
الفصل الدراسً والمتمثلة فى الكفاءة الذاتٌة الخاصة بالمعلم فى طرٌقة تعامله مع طبلبه داخل الفصل الدراسً من شرح
وتفسٌر وحل مشكبلت واستخدام طرق حدٌثة ومتنوعة فى التدرٌس...الخ  ،وتطبٌق لما ٌنادى به الكثٌر من التربوٌٌن بان
التعلم لٌس عبارة عن مجرد نقل معلومات من المعلم إلى طبلبه،ولكن البد أن ٌكون قابم على التفكٌر والوصول إلى الحلول
وذلك من خبلل تنمٌة أنواع كثٌرة ومختلفة من مهارات التفكٌر
تسهم الدراسة الحالٌة فً وضع األسس والمهارات البلزمة لبناء برامج قابمة على التفكٌر.
إلقاء الضوء على إمكانٌة االستفادة من دمج البرامج االلكترونٌة مع استراتٌجٌات تنمى التفكٌر فً المقررات الدراسٌة
.قد تساعد الدراسة الحالٌة فى معرفة أنواع متعددة من مهارات التفكٌر المختلفة والموظفة داخل البرنامج االلكترونً المقترح.
إبراز قٌمة الكفاءة الذاتٌة عند تصمٌم برامج إعداد المعلم.
إلقاء الضوء على العبلقة بٌن مهارات التفكٌر (الناقد واإلبتكاري) والتحصٌل المعرفً والكفاءة الذاتٌة للطبلب المعلمٌن مما
قد ٌزٌد رصٌدنا المعرفً فً هذا المجال.
توفٌر دلٌل مرجعً الختبار التفكٌر الناقد والتفكٌر اإلبتكاري,ومقٌاس الكفاءة الذاتٌة فً تخصص الحاسب اآللً فى المرحلة
الجامعٌة،مما ٌسهم االستعانة به وتطوٌره مع عٌنات أخرى من الطبلب او المعلمٌن فً ذات التخصصً ٌ.قدم الدراسة
الحالً برنامج تدرٌبً الكترونً قابم على مهارات التفكٌر وتوظٌفه فً برمجة الحاسب اآللً،كؤحد المداخل الجدٌدة فً
تحسٌن الكفاءة الذاتٌة ومهارات التفكٌر بما ٌسهم فً تحسٌن التحصٌل المعرفً للطبلب المعلمٌن
توجٌه نظر القابمٌن على تدرٌب المعلمٌن قبل وأثناء الخدمة بضرورة االهتمام بالتدرٌب على المعرفة العلمٌة األكادٌمٌة.
.ومهارات التفكٌر العلٌا فً المجال التربوي وذلك لمعلمً الحاسب اآللً 2012
القراءه مطلب اساسى من متطلبات العصر الحالى الكتساب خبرات جدٌده ومعرفه حدٌثه متجدده بل انها الوسٌله لتطوٌر
قدرات القارىء الفعلٌه والنماط تفكٌره فهى عملٌه ٌتم من خبللها اعاده بناء النص بصوره فكرٌه من خبلل التواصل الفكرى
والوجدانى والثقافى بٌن القارىء وكاتب النص فهى عملٌه تفكٌرٌه هدفها االبداع والخلق.
القراءه مطلب اساسى من متطلبات العصر الحالى الكتساب خبرات جدٌده ومعرفه حدٌثه متجدده بل انها الوسٌله لتطوٌر
قدرات القارىء الفعلٌه والنماط تفكٌره فهى عملٌه ٌتم من خبللها اعاده بناء النص بصوره فكرٌه من خبلل التواصل الفكرى
والوجدانى والثقافى بٌن القارىء وكاتب النص فهى عملٌه تفكٌرٌه هدفها االبداع والخلق.
تعد القراءه مطلب اساسى من متطلبات العصر الحالى فهى منهل المعرفه وكنز العلوم بل انها المدخل الربٌسى للتعلم ورقى
الشعوب ولذا احتلت القراءه مركزا مرموقا ً فى مجال الدراسات التربوٌه ولم ٌكتؾ الباحثون فى مجال القراءه بالوقوؾ عند
مستوى النقد واالستنتاج بل تطور الى مستوى االبداع واالبتكار استخدمت الدراسه المنهج شبه التجرٌبى القابم على تصمٌم
المجموعتٌن الضابطه والتجرٌبٌه والذى ٌعتمد على مقارنه درجات تبلمٌذ المجموعتٌن الضابطه والتجرٌبٌه فى التطبقٌٌن
القبلى والبعدى.
وقامت الباحثه بإعداد المواد واالدوات البحثٌه التالٌه:
قابمه مهارات القراءه االبداعٌه لتبلمٌذ الصؾ السادس البتدابى -
اختبار مهارات القراءه االبداعٌه لتبلمٌذ الصؾ السادس االبتدابى _
كتٌب التلمٌذ والذى ٌشمل دروس القراءه بعد صٌاؼتها وفقا الستراتٌجٌه قبعات التفكٌر الست _
دلٌل المعلم فى تدرٌس القراءه بإستخدام استراتٌجٌه قبعات التفكٌر الست.القراءه مطلب اساسى من متطلبات العصر الحالى -
الكتساب خبرات جدٌده ومعرفه حدٌثه متجدده بل انها الوسٌله لتطوٌر قدرات القارىء الفعلٌه والنماط تفكٌره فهى عملٌه ٌتم
من خبللها اعاده بناء النص بصوره فكرٌه من خبلل التواصل الفكرى والوجدانى والثقافى بٌن القارىء وكاتب النص فهى
.عملٌه تفكٌرٌه هدفها االبداع والخلق
تعد القراءه مطلب اساسى من متطلبات العصر الحالى فهى منهل المعرفه وكنز العلوم بل انها المدخل الربٌسى للتعلم ورقى
الشعوب ولذا احتلت القراءه مركزا مرموقا ً فى مجال الدراسات التربوٌه ولم ٌكتؾ الباحثون فى مجال القراءه بالوقوؾ عند
مستوى النقد واالستنتاج بل تطور الى مستوى االبداع واالبتكارتهدؾ الد ا رسة الحالٌة إلى التعرؾ على فاعلٌة إست ا
رتٌجٌة قبعات التفكٌر الست فً
تدرٌس الق ا رءة على تنمٌة بعض مها ا رت الق ا رءة اإلبداعٌة لدى تبلمٌذ الصؾ السادس
االبتدابً .
تحددت مشكلة الد ا رسة فً :
تدنً مست وى بعض تبلمٌذ الصؾ السادس االبتدابً فً مها ا رت الق ا رءة االبداعٌة
.وقصور طرق التدرٌس التقلٌدٌة عن تنمٌتها،

على ،أسامة عبدالوهاب أحمد .التحفظ المحاسبى فى ضوء اإلتجاهات المحاسبٌة المعاصرة :
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أسبلة الد ا رسة -:
حاولت الد ا رسة الحالٌة اإلجابة عن األسبلة اآلتٌة -:
ما مها ا رت الق ا رءة اإلبداعٌة البلزمة لتبلمٌذ الصؾ السادس االبتدابً ؟ )ٔ
ما مستوى أداء تبلمٌذ الصؾ السادس االبتدابً لمها ا رت الق ا رءة اإلبداعٌة ؟ )ٕ
ما فاعلٌة إست ا رتٌجٌة قبعات التفكٌر الست فً تنمٌة بعض مها ا رت الق ا رءةاإلبداعٌة لدى تبلمٌذ الصؾ السادس )ٖ
االبتدابً ؟
أهمٌة الد ا رسة -:
قد تفٌد هذه الد ا رسة فً -:
توجٌه أنظار معلمً اللؽة العربٌة إلى فاعلٌة إست ا رتٌجٌة قبعات التفكٌر الست فً )ٔ
تنمٌة مها ا رت الق ا رءة بعامة والق ا رءة اإلبداعٌة بخاصة .
تزوٌد مخططً مناهج اللؽة العربٌة بقابمة مها ا رت الق ا رءة اإلبداعٌة البلزمة )ٕ
لتبلمٌذ الصؾ السادس االبتدابً لئلفادة بها عند إعداد وتطوٌر ب ا رمج اللؽة
العربٌة.
جذب انتباه مخططً المناهج إلى إعداد مناهج اللؽة العربٌة فً ضوء )ٖ
إست ا رتٌجٌات حدٌثة – تنمً اإلبداع واالبتكار -مثل إست ا رتٌجٌة قبعات التفكٌر
الست .
2012
تهدؾ الدراسة إلى :
.تحلٌل آثار األفراد من الناحٌة الفنٌة والمعمارٌة -
.عمل حصر لهذه اآلثار موضع الدراسة فى عمل واحد -
.إٌجاد أى عناصر فنٌة أو معمارٌة ٌمكن من خبللها تؤرٌخ اآلثر -
منهج الدراسة -:
اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً ،والذي ٌبدأ بتحدٌد مقابر األفراد وما خلفوه من لوحات جنزٌة ومقاصٌر وتماثٌل
وقطع األستراكا ،وأسماء أصحابها ،ثم دراسة وعمل وتحلٌل العناصر المعمارٌة والفنٌة.
وقد اشتملت الدرسة علً ثبلثة فصول وهً كالتالً-:
عنوان الفصل األول بمصادر البحث
أوالً :الثابتة والمتمثلة فى:
عدد من المقابر وعددها حوالى عشرة مقابر ،وبقاٌا مقصورة جنابزٌة ،لوحة جنابزٌة بمقصورة المعبودة ‖مرت سجر‖
بمنطقة طٌبة ،وأربعة نقوش جدارٌة و منظران بآثار أحد الملوك.
ثانٌا ً  :اآلثار المنقولة والمتمثلة فى :
ثبلثة عشرة تمثال ،وتسعة لوحات ،وعشرة أجزاء من مداخل ،وقد وجدت فى أماكن متفرقة ،بطاقة من الحجر الجٌرى ؼٌر
معروفة المصدر ،وبعض المعثورات الصؽٌرة .
وفى الفصل الثانى وهو الدراسة التحلٌلٌة للعناصر المعمارٌة ،وانتهت الدراسة إلى أن التخطٌط المعمارى لمقابر األفراد فى
عهد الملك ‖رمسٌس الثالث‖ لم ٌختلؾ فى التخطٌط العام والذى ٌؤخذ شكل حرؾ  ، Tباستثناء مقبرة ‖آمون خعو‖ 372TT
وكذلك المثل إختلفت مقبرتى ‖إن حر خعو‖ TT 299و  359TTبمنطقة دٌر المدٌنة.
الفناء المفتوح :حٌث بنٌت واجهة الفناء على هٌبة صرح من الطوب اللبن ،وزٌن الفناء بصفة من األعمدة ،وبطبٌعة الحال
إختفى فى مقابر األفراد الفقٌرة وذوى المكانة الدنٌا فى السلك.

حامد ،شٌماء حسن محمود.

فاعلٌه استراتٌجٌات قبعات التفكٌر الست فى تدرٌس القراءه على
تنمٌه بعض مهارات القراءه االبداعٌه لدى تبلمٌذ الصؾ السادس
االبتدابى/

4354 12041866

أما بالنسبة إلى األعمدة الداعمة للصاالت الطولٌة والعرضٌة ،فإن المقابر المعنٌة بالدراسة قد خلت تماما ً من هذا العنصر.
وفى الفصل الثالث :وهو بعنوان األسالٌب الفنٌة ،فقد انتهت الدراسة إلى أن مقابر األفراد قد احتوت على العدٌد من مناظر
الحٌاة الٌومٌة باإلضافة إلى الدٌنٌة.
ٌتضح من دراسة لوحات ،أنها قد أخذت شكلٌن هما  :لوحات ذات قمة نصؾ دابرٌة ولوحات ذات قمة هرمٌة وهى نادرة
أوضاع صاحب اللوحة وأقاربه:
صور صاحب اللوحة واقفا ً وراكعا ً على إحدى قدمٌه.
أوضاع التماثٌل
الوضع الواقؾ وتمثال الكتلة وتمثال القرفصاء ،والتماثٌل الجماعٌة .تمثٌل الفرد الواحد فى عدة أوضاع
السمات األساسٌة فى المداخل عموماً ،اإلزدواجٌة.
وظهرت بعض الرموز المصاحبة لمناظر المداخل مثل عبلمة ‖السمتاوى‖ إتحاد األرضٌن‖ وخرطوشى الملك ‖رمسٌس
الثالث‖ ،وقد تم تصوٌر صاحب المدخل فى عدة أوضاع مثل ،واقفا ً بمفرده ،راكعا ً على احدى ركبتٌه ،وهو الوضع الؽالب
فى جمٌع مداخل وضع الدراسة باختبلؾ التفاصٌل.
صورت على أسطح اللوحات والتماثٌل والمداخل العدٌد من المعبودات.
2012
الهدؾ الربٌسى للبحث القاء الضوء على دور محكمح االسره من حٌث هى ألٌه لفض النزاعات اآلسرٌه والتعرؾ على اآلثار
المترتبه على انشاء محكمه اآلسره باإلضافه الى الصعوبات التى تواجه موظفى مكتب الصلح فى التسوٌه الودٌه اثناء عملٌه
2012
التوفٌق بٌن اطراؾ النزاع وذلك بالتطبٌق على محكمه االسره بمدٌنتى قنا واآلفصر.
ٌعد ابن جبٌرول من الشعراء والمكرٌن الٌهود الذٌن لم ٌكن لهم نصٌب وافر من االهتمام والدراسه عند الباحثٌن العرب وهى
دراسه تقوم على توضٌح مضامٌن هذه االشعار والكشؾ عن المصادر التى استقى منها ابن جبٌرول مادته وتعبٌراته التى
2012
صاغ بها هذه االشعار.
أسباب إختٌار موضوع الدراسة -:
.ندرت الرسابل العلمٌة فً المقارنة بٌن المذاهب فً تفسٌر آٌات األحكام 1-
وجود الكثٌر من كتب التفاسٌر ،ولكن تفسٌر مفاتٌح الؽٌب ملا بعلوم مختلفة ،فالباحث فٌه الٌستفٌد فقط من التفسٌر 2-
.والفقه ،بل فً علوم أخري كثٌرة
.تفسٌر الفخر الرازي ٌحتوي علً آراء الكثٌر من المفسرٌن ،وبذلك ٌكون الباحث فٌه جامعا ألكثر من تفسٌر 3-
وجود الكثٌر من األحكام الفقهٌة فً هذا التفسٌر التً تحتاج لئلٌضاح والترجٌح ،ولم أقصد اإلختبلفات الفقهٌة مع اإلمام 4-
.الجصاص فقط ،بل جمٌع األحكام التً أوردها اإلمام الرازي
إختبلؾ صاحب التفسٌر كثٌرا مع المفسرٌن سواء فً األحكام الفقهٌة أو ؼٌرها ،ودابما ٌنتصر لرأٌه ومذهبه ،فتحتاج 5-
.هذه اآلراء من ٌحكم علٌها بالعدل واإلنصاؾ ،كم خبلل آراء العلماء
منهج البحث-:
لقد آثرت أن ٌكون منهجً فً هذه الدراسة المنهج اإلستقرابً التحلٌلً الترجبحً القابم علً تتبع الموضوع وإستقرابه من
مظانه ،وجمع المعلومات المتعلقة به من هذٌن التفسرٌن ،وتحلٌل النصوص ،واآلراء الت ٌؤخذت منه ثم مروره بالمرحلة
النهابٌة ،وهً الترجٌح بٌنهما من خبلل الرجوع إلً كتب المذاهب الفقهٌة وكتب تفسٌر آٌات األحكام.
أهمٌة الدراسة-:

األسالٌب الفنٌة والمعمارٌة آلثار األفراد فى عهد الملك رمسٌس
عجبلن ،حسن رمضان محمود .الثالث :

4355 12041920

عبد المرٌد ،رشا محمد صبلح
الدٌن.

محكمه اآلسره ودورها فى مجال النزاعات اآلسرٌه /
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على ،محمود جابر عبدهللا.
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تظهر أهمٌة هذه الرسالة أنها تناولت اإلختبلفات الفقهٌة التى وردت بٌن اإلمامٌن بالبحث والتحلٌل والترجٌح ،وقد قمت
ُ
وتناولت فى المقدمة أسباب إختٌار الموضوع والدراسات
بتقسٌم الرسالة إلى مقدمة وتمهٌد وأربعة فصول وخاتمة وفهارس.
السابقة والمنهج المتبَع فى الدراسة باإلضافة إلى الهٌكل العام للرسالة .أما التمهٌد فكان عبارة عن ترجمة اإلمام الرازي
واإلمام الجصاص ،وت َك َّون من أربعة مطالب-:
المطلب األول :حٌاة اإلمام فخر الدٌن الرازي ومإلفاته.
المطلب الثانى :منهج اإلمام فخر الدٌن الرازي فً التفسٌر.
المطلب الثالث :حٌاة اإلمام أبى بكر الجصاص ومإلفاته.
المطلب الرابع :منهج اإلمام أبى بكر الجصاص فً التفسٌر.
وتكون من تسع مسابل فقهٌة.
َّ
أما الفصل األول فكان بعنوان :اإلختبلفات الفقهٌة التى وردت فى سورة البقرة وآل عمران.
والفصل الثانى :اإلختبلفات الفقهٌة التى وردت فى سورة النساء ،وتكوَّ ن من عشرٌن مسؤلة فقهٌة .والفصل الثالث:
االختبلفات الفقهٌة التى وردت فى سورة النور ،وتكوَّ ن من ثمانى مسابل فقهٌة .والفصل الرابع :اإلختبلفات الفقهٌة التى
وتكون من مسؤلتٌن فقهٌتٌن.
َّ
وردت فى سورة المجادَ لة،
ثم كانت الخاتمة وإحتوت على أهم نتابج البحث وأٌضا ً التوصٌات والصعوبات التى واجهتنى أثناء البحث ،ثم نهاٌة الرسالة
إحتوت على الفهارس.
2012
تتلخص الرساله فى اآلقتصار على اآلبواب الوهمٌه فى الدوله الحدٌثه على االسره  18وفى العصر المتؤخر على االسرتٌن
 26،25وقد ارتبط الباب الوهمى بصٌؽه القربان والتى اختلفت اشكال كتابتها على االبواب الوهمٌه<.التى كانت تشكل فى
جد ا رن الؽرؾ السفمٌة فى
مقابر األسرة األولى والثانٌة فى منؾ وأورد عبد العزٌز صالح نفس ال أ رى وٌرى أن تمك
المشكاوات او المستطٌل تعرؾ االبواب الوهمٌة بمداخل الروح وهى وحدات معمارٌة وعقابدٌة استمر كٌانها ثابت فى
المقابر وبعض معابد الطقوس المصرٌة فى اؼلب العصور وظهر الباب الوهمى كعنصر واضح المعالم من االسرة الرابعة
واستمر منذ الدولة القدٌمة الى الدولة الوسطى ,وقد حددت وظٌفتٌن للباب الوهمى االولى الباب الوهمى المكان الربٌسى فى
المقبرة والذى تقدم فٌه القرابٌن الى المٌت وتقام عنده الدعوات والصلوات من الكهنةوالوظٌفة الثانٌة ان الباب الوهمى هو
المكان الوحٌد الذى تسطتٌع الروح الدخول من الى المقبرة لبلنتفاع بالصلوات والقرابٌن ورإٌة الزابرٌن للمقبرة وقد جاءت
الدراسة فى مقدمة وثبلثة فصول وخاتمةولكن البد من توضٌح شى ىام،فالباب الوىمى محل الد ا رسة نقصد بو الباب الوىمى
بشكمو
التقمٌدى الذى ٌتكون من االعضادات والعتب السفمى والعموى والخٌر ا زنة ودخمة الباب واالسطوانة
مفرقٌن فى ذلك بٌن الباب الوىمى و بٌن الموحة ذات الباب الوىمى كما اطمق عمٌٌا حٌث
انتشرت فى الدولة الحدٌثة فى مقابر االؾ ا رد لوحات تخص صاحب المقبرة اال انٌا اتخذت فى
شكمٌا الفنى خاصة الشكل الخارجى شكل الباب الوىمى وخاصة الطنؾ الذى ٌعموىا.
وقد جاءت الد ا رسة فى مقدمة و ثلبثة فصول وخاتمة .
الفصل االول  :المصادر
و درس فى ىذا الفصل األبواب الوىمٌة فى الدولة الحدٌثة والتى تركزت النماذج منٌا فى االسرة
وفى العصر المتؤخر تركزفى االسرتٌن ، 25،26وشمل الفصل التعرٌؾ بصاحب كل باب 18
وىمى ولقبو وموقع المقبرة بجبانة طٌبة وموقع الباب الوىمى بالمقبرة ومقاسات الباب ومادة صنعو
والنشر العممى لمباب ونصوصو ،ثم عرض لنصوص الباب بداٌة بالنص الٌٌروؼمٌفى والترجمة
الصوتٌة والترجمة والتعمٌق إن وجد ،وشممت الد ا رسة بعض األبواب الؽٌر منشورة عممٌا حٌث قام
الطالب بالوصؾ ونقل النصوص والترجمة والتعمٌق عمٌٌا.
الفصل الثانى :المناظر المصورة عمى االبواب الوىمٌة
ودرس فً ىذا المناظر المصورة عمى الباب نفسو ونقصد بٌا مناظر لوحة القربان والعتب السفمى
ثم المناظر المحٌطة بالباب سواء المناظر الجانبٌة او المناظر العموٌة والسفمٌة شارحٌن فى ذلك
لممنظر والنصوص المصاحبة لو ،وقد شممت اٌضا بعض المناظر الؽٌر منشورة
2012
تتبع اهمٌه هذه الدراسه من اهمٌه الموضوع نفسه فؾ عصر المعلومات الذى نعٌشه اكتسبت المكتبات مكانه بارزه فى حٌاه
المجتمع وافراده نظراً للدور الذى تإدٌه فى بث الوعى لدى افراد المجتمع فالمكتبات اسست لخدمه المجتمع والمكتبٌون
ٌمثلون نقطه االتصال بٌن المجتمع والمكتبه.
تنبع أهمٌة هذه الدراسة من أهمٌة الموضوع ذاته  ،ففى عصر المعلومات الذى
نعٌشه اكتسبت المك تبات مكانة بارزة فى حٌاة المجتمع وأفراده نظرا للدور الذى
تإدٌه فى بث الوعى لدى أفراد المجتمع  .فالمكتبات أسست لخدمة المجتمع ،
والمكتبٌون ٌمثلون نقطة االتصال بٌن المجتمع والمكتبة .
لهذا كان من البدٌهى العمل على تحقٌق الرضاء الوظٌفى لهم  ،لما لذلك من أثر كبً ر
على ادابهم وكفاءتهم فى المكتبة .فالرضاء الوظٌفى ٌمثل مسؤلة حٌوٌة بالنسبة
لؤلفراد والهٌبات والمجتمعات ،وحٌث إن فبة العاملٌن بالمكتبات فبة مهمة جدا من
فبات العاملٌن التى تخدم المجتمع وطبقاته المختلفة  ،لذا تتناول هذه الدراسة موضوع
الرضاء الوظٌفى والعوامل المإثرة فٌه بالتطبٌق على العاملٌن بالمكتبات فى مركز
ومدٌنة قنا  ،وتتضح أهمٌة هذه الدراسة فٌما ٌلى :
تحاول هذه الدراسة الوقوؾ على اآلثار اإلٌجابٌة الناتجة عن رضاء الفرد عن ٔ-
عمله مثل ارتفاع الروح المعنوٌة لهم  ،وانخفاض نسبة الؽٌاب ،وانخفاض معدالت
ترك العمل .ولهذ آثر واضح على ادابهم وكفاءتهم وثقتهم بؤنفسهم  .هذا الى جانب
التعرؾ على العوامل السلبٌة للرضاء الوظٌفى مثل زٌادة معدالت الؽٌاب وترك
العمل  ،كثرة الشكاوى والتذم ر .لما له من آثر كبٌرعلى ادابهم فى تقدٌم الخدمة
المكتبٌة وانخفاض الروح المعنوٌة وفقدان االنتماء الوظٌفى .
محاولة لسد النقص فى أبحاث الرضاء الوظٌفى لدى العاملٌن بالمكتبات حٌث ال ٕ-
ٌوجد سوى دراستٌن فقط – على حد علم الباحثة .
2012
تتمثل اهمٌه البحث فى الحصول على مجموعه من النتابج التى تفٌد او ٌمكن االستعانه بها فى فهم بعض السلوكٌات الخاطبه
تجاه السٌاح والوصول الى مجموعه من المقترحات التى ٌمكن االستعانه بها فى المإسسات التعلٌمٌه مثل الندوات لتعرٌؾ
الطبلب بالجنسٌات المختلفه التى تزور مصر والتعرؾ على قٌم ومعتقدات السابحٌن وسلوكٌات التعامل معهم او اضافه
كتٌب ٌشمل ذلك.

محمد ،محمود أحمد أبو اللٌل.

اإلختبلفات الفقهٌة بٌن اإلمام فخر الدٌن الرازى (ت606 .هـ)
واإلمام أبى بكر الجصاص (ت370 .هـ) من خبلل التفسٌر /

4358 12042097

على ،عمرو أبو الصفا خلٌفه.

الباب الوهمى فى مقابر اآلفراد فى عصر الدوله الحدٌثه والعصر
المتؤخر فى جبانه طٌبه/

4359 12042143

محمود ،منال ؼرٌب ٌسن.

الرضاء الوظٌفى لدى العاملٌن فى المكتبات بمركز ومدٌنه قنا/

4360 12042160

تعد السٌاحه من الركابز االساٌه للدخل القومى فى مصر وتوفٌر فرص العمل وجذب العدٌد من العماله الطامحه فى مصدر
رزق كافى والهمٌتها انشبت لها الدوله العدٌد من الكلٌات والمعاهد المتخصصه والتى تعمل على تدرٌس الطبلب مهارات
التعامل وفنون الطهى لتكفى حاجات ورؼبات السٌاح واهتمت بها االبحاث العلمٌه وكان للصحه النفسٌه نصٌب من ذلك حٌث
ٌتناول البحث استقصاء عٌنه من طلبه المعهد العالى للسٌاحه والفنادق بالؽردقه نحو السٌاح وفقا ً لجنسٌاتهم وعبلقتها ببعض
المتؽٌرات الشخصٌه مثل نوع الجنس والتخصص الدراسى والفرقه الدراسٌه وعبلقه اتجاهات الطبلب بسماتهم الشخصٌه
ولتحقٌق ذلك اعد مقٌاس اتجاهات مكون من ( *)69بندا وخمسه ابعاد تتمثل فى البعد الثقافى واالجتماعى واالقتصادى
والسٌاسى والبٌبى واستخدم قابمه العوامل الخمسه الكبرى للشخصٌه وطبق ذلك على عٌنه بلؽت ( )121طالبا ً وطالبه
مستخدما المنهج الوصفى فى وصؾ وتحلٌل النتابج وكان من اهم نتابج البحث انه توجد فروق ذات دالله احصابٌه
للتخصص الدراسى والفرقه الدراسٌه والجنسٌات الثبلث على مقٌاس االتجاهات نحو السٌاح كما انه توجد عبلقه ارتباطٌه بٌن
سمات الشخصٌه واتجاهات الطبلب الحصول على مجموعه من النتابج التى تفٌد او ٌمكن االستعانه بها فى فهم بعض
السلوكٌات الخاطبه تجاه السٌاح والوصول الى مجموعه من المقترحات التى ٌمكن االستعانه بها فى المإسسات التعلٌمٌه مثل
الندوات لتعرٌؾ الطبلب بالجنسٌات المختلفه التى تزور مصر والتعرؾ على قٌم ومعتقدات السابحٌن وسلوكٌات التعامل
معهم كما ان مصر تمتاز بمقومات سٌاحٌه تجعلها تنافس وبقوه االسواق العالمٌه الجاذبه للسٌاح من اهمها موقعها الجؽرافى
وسط العالم ومناخها المعتدل صٌفا وشتاء وسواحلها السهله الممتده وشواطبها من كنوز الشعب المرجانٌه الفرٌده واثارها
الفرعونٌه وهو ما ٌعد من المزاٌه النسبٌه التى توفر عناصر وضمانات التنافس والتفوق المؤمول.
2012

اآلتجاهات نحو السٌاح وعبلقتها ببعض متؽٌرات الشخصٌه لدى
على ،أحمد عبد الفتاح ابراهٌم .عٌنه من الطلبه الجامعٌٌن/

4361 12042756

تتحدد مشكله الدراسه فى عدم وضوح المفاهٌم الدٌنٌه لدى بعض تبلمٌذ الصؾ السادس االبتدابى وقله التزامهم بالسلوكٌات
االسبلمٌه المترتبه على هذه المفاهٌم وتتضمن الدراسه جزأٌن االول نظرى والثانى تجرٌبى واالطار النظرى ٌتم فٌه صٌاؼه
اآلطار النظرى من خبلل االطبلع على مجموعه من المراجع واالدبٌات التربوٌه واالطار التجرٌبى ٌتم فٌه تحلٌل مقرر
التربٌه الدٌنٌه االسبلمٌه للصؾ السادس االبتدابى واهدافه ومحتواه للتعرؾ على مدى توافر المفاهٌم الدٌنٌه.
تتحدد مشكله الدراسه فى عدم وضوح المفاهٌم الدٌنٌه لدى بعض تبلمٌذ الصؾ السادس االبتدابى وقله التزامهم بالسلوكٌات
االسبلمٌه المترتبه على هذه المفاهٌم وتتضمن الدراسه جزأٌن االول نظرى والثانى تجرٌبى واالطار النظرى ٌتم فٌه صٌاؼه
اآلطار النظرى من خبلل االطبلع على مجموعه من المراجع واالدبٌات التربوٌه واالطار التجرٌبى ٌتم فٌه تحلٌل مقرر
التربٌه الدٌنٌه االسبلمٌه للصؾ السادس االبتدابى واهدافه ومحتواه للتعرؾ على مدى توافر المفاهٌم الدٌنٌه.
تتحدد مشكله الدراسه فى عدم وضوح المفاهٌم الدٌنٌه لدى بعض تبلمٌذ الصؾ السادس االبتدابى وقله التزامهم بالسلوكٌات
االسبلمٌه المترتبه على هذه المفاهٌم وتتضمن الدراسه جزأٌن االول نظرى والثانى تجرٌبى واالطار النظرى ٌتم فٌه صٌاؼه
اآلطار النظرى من خبلل االطبلع على مجموعه من المراجع واالدبٌات التربوٌه واالطار التجرٌبى ٌتم فٌه تحلٌل مقرر
التربٌه الدٌنٌه االسبلمٌه للصؾ السادس االبتدابى واهدافه ومحتواه للتعرؾ على مدى توافر المفاهٌم الدٌنٌه.
تتحدد مشكله الدراسه فى عدم وضوح المفاهٌم الدٌنٌه لدى بعض تبلمٌذ الصؾ السادس االبتدابى وقله التزامهم بالسلوكٌات
االسبلمٌه المترتبه على هذه المفاهٌم وتتضمن الدراسه جزأٌن االول نظرى والثانى تجرٌبى واالطار النظرى ٌتم فٌه صٌاؼه
اآلطار النظرى من خبلل االطبلع على مجموعه من المراجع واالدبٌات التربوٌه .
تتحدد مشكله الدراسه فى عدم وضوح المفاهٌم الدٌنٌه لدى بعض تبلمٌذ الصؾ السادس االبتدابى وقله التزامهم بالسلوكٌات
االسبلمٌه المترتبه على هذه المفاهٌم وتتضمن الدراسه جزأٌن االول نظرى والثانى تجرٌبى واالطار النظرى ٌتم فٌه صٌاؼه
اآلطار النظرى من خبلل االطبلع على مجموعه من المراجع واالدبٌات التربوٌه
2012
تشمل البٌبة كل ما ٌحٌط باإلنسان وكل ما ٌقع على حواسه من مإثرات فهى تشمل البٌبة الطبٌعٌة والمشٌدة والبٌبة
اإلجتماعٌة ونتٌجة لتفاقم تؤثٌر اإلنسان فى بٌبته فقد حدثت عدة مشكبلت أصبحت تهدد مصٌر اإلنسان والبشرٌة جمعاء،
والحل األمثل لمواجهه تلك المشكبلت والمحافظة على البٌبة وصٌانتها ٌكمن فى حسن تنشبة اإلنسان المتفهم لبٌبته ،المدرك
لظروفها ،الواعى لما ٌواجهها من مشكبلت والقادر على مواجهة هذه المشكبلت وحماٌة وصٌانة بٌبته عن إقناع ورؼبة
حقٌقٌة.
وٌإكد كل علماء التربٌه ان السنوات األولى من عمر الفرد هى من أهم السنوات فى تكوٌن شخصٌته وبنابها حٌث تشكل
مرحلة جوهرٌة وتؤسٌسٌة تبنى علٌها مراحل النمو التى تلٌها .
وللحفاظ على البٌبه البد من ؼرس مبادئ السلوك البٌبى لدى األطفال لٌكونوا قادرٌن على حماٌة البٌبة وصٌانة مواردها
فاإلهتمام بالطفولة المبكرة ٌعد من أهم معاٌٌر التى تقاس بها تحضر األمم والشعوب وفى الدول النامٌة تعد العناٌة بمرحلة
الطفولة حتمٌة حضارٌة ٌفرضها التحدى العلمى والتكنولوجى المعاصر الذى تواجهه هذه الدول ،فهم عماد التنمٌة –ٌواجهون
المستقبل بإستعدادات هزٌلة وإمكانٌات ضعٌفة ،التمكنهم من دعم مجتمعاتهم ،ودفع عملٌة التنمٌة بها ،وتقع مسبولٌة تعلم
السلوك فى األساس على األسرة وعلى المإسسة التربوٌة ،وٌمكن أن ٌتم ذلك من خبلل التربٌة.
من مبررات إختٌار الباحثة لنماذج من البٌبة الكشفٌة المشٌدة إلكساب البراعم السلوك الصحٌح وهى-:
.األهمٌة التربوٌة للمدارس والحدابق والمكتبات للطفل حٌث تتٌح له فرصة إلفراغ طاقته الحركٌة 1-

برنامج مقترح لتنمٌه بعض المفاهٌم الدٌنٌه وأثره على السلوك
عبد المنعم ،أسماء أحمد على  .الدٌنى لدى تبلمٌذ المرحله اآلبتدابٌه/

4362 12042787

).الحدابق ،النباتات ،المكتبات ،المهرجانات ،المعسكرات(رؼبة األطفال فى التعلم ؼٌر الرسمى والذى ٌضم أشكال كثٌرة 2-
تعتبر من األماكن التى ٌتعامل معها وٌتؤثر بها البرعم أثناء مشاركته فى النشاط الكشفى حٌث ٌنفذ بها إجتماعات فرق 3-
.البراعم وأماكن الزٌارات المقررة للفرقة
.إنتشار الكثٌر من الحدابق والمكتبات العامة فى األقصر مما ٌزٌد من رؼبة األطفال فى زٌاتها وإستخدامها للتعلم والترفٌه 4-
أهمٌة البحث-:
.التؤكٌد على الدور التربوى للتربٌة الكشفٌة فى إكساب السلوكٌات البٌبٌة اإلٌجابٌة 1-
.إرساء بعض السلوكٌات البٌبٌة اإلٌجابٌة لدى أطفال البراعم الكشفٌة 2-
.إبراز دور التربٌة الكشفٌة فى إكساب السلوك البٌبى لدى أطفال البراعم الكشفٌة 3-
.التؤكٌد على أهمٌة مرحلة البراعم بإعتبارها أساس للمراحل الكشفٌة المتبلحقة 4-
أهداؾ البحث-:
ٌهدؾ البحث الحالى إلى -:
تصمٌم برنامج تربٌة كشفٌة مقترح ألطفال البراعم (من  7:5سنوات) إلكسابهم سلوكٌات إٌجابٌة نحو بعض عناصر 1-
).المدرسة والمكتبة والحدٌقة(البٌبة المشٌدة المحٌطة بهم
.التعرؾ على أثر برامج التربٌة الكشفٌة المدرسٌة فى تكوٌن وتدعٌم السلوك البٌبى ألطفال البراعم 2-
فروض البحث -:
عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط درجات أطفال المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة فى القٌاس القبلى 1-
).المدارس – المكتبات  -الحدابق(لئلختبار المصور وبطاقة المبلحظة تجاه بعض عناصر البٌبة المشٌدة قٌد البحث
توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط درجات أطفال المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة فى القٌاسى البعدى تجاه 2-
.بعض عناصر البٌبة المشٌدة قٌد البحث (المدارس – المكتبات – الحدابق) لصالح القٌاس البعدى للمجموعة التجرٌبٌة 2013

تؤثٌر برنامج تربٌة كشفٌة على إكساب السلوك البٌبى للبراعم (-5
محمد ،هبه عبدالمنعم رمضان )7 .سنوات /

4363 12042866

دوافع اختٌار البحث تتمثل فى طلب العلم من مظانه فالكتب التى تجمع بٌن التفسٌر والحدٌث واجتهاد العلماء خلٌق بؤن ٌإخذ
منها العلم والشك بؤن ذلك سٌكون ماده علمٌه ثرٌه للبحث والمعرفه واالستفاده العظٌمه من الثروه اللؽوٌه وبٌان اثرها فى
التفسٌر واالحاكم وخاصه حروؾ المعانى.
وحروؾ المعانى لها فضل كبٌر فى معرفه تفسٌر اآلٌات ومعرفه ما تضمنته من احكام كما ان حروؾ المعانى لها صله
وطٌده بفهم المعانى واستباط االحكام من مظانها الشرعٌه الن كثٌراً من القضاٌا الداللٌه والمسابل الفقهٌه ٌتوقؾ فهمها على
على الدالله التى ٌإدٌها حرؾ المعنى فى النص ولقد اهتم علماإنا فى الماضى بحروؾ المعانى فجعلها علماء الدراسات
القرأنٌه من اآلدوات التى ٌحتاج الٌها المفسر .
المنهج المتبع فى هذه الدراسه هو المنهج اآلستقرابى بمعنى جمع اقوال العلماء فى اٌات االحكام التى ذكرت فٌها الواو وثم
وكذا اقوالهم فى تفسٌر االٌات التى ذكرت فٌها الواو وثم والمنهج اآلستنباطى بمعنى استنباط االحكام التى تتعلق باآلٌه وبٌان
الفروق فى العطؾ بٌن الحرفٌن.
ترقٌم االٌات مع ذكر رقم واسم السوره.ترجمه االعبلم الواردة فى ثناٌا الموضوع.
وحروؾ المعانى لها فضل كبٌر فى معرفه تفسٌر اآلٌات ومعرفه ما تضمنته من احكام كما ان حروؾ المعانى لها صله
وطٌده بفهم المعانى واستباط االحكام من مظانها الشرعٌه الن كثٌراً من القضاٌا الداللٌه والمسابل الفقهٌه ٌتوقؾ فهمها على
على الدالله التى ٌإدٌها حرؾ المعنى فى النص ولقد اهتم علماإنا فى الماضى بحروؾ المعانى فجعلها علماء الدراسات
القرأنٌه من اآلدوات التى ٌحتاج الٌها المفسر
وكذا اقوالهم فى تفسٌر االٌات التى ذكرت فٌها الواو وثم والمنهج اآلستنباطى بمعنى استنباط االحكام التى تتعلق باآلٌه وبٌان
الفروق فى العطؾ بٌن الحرفٌن.
ٌهدؾ البحث الى تؤثٌر برنامج تدرٌبى بؤستخدام الحمل الفترى لتنمٌه بعض الصفات البدنٌه والمهارٌه لدى المنقذٌن العاملٌن
بحمامات السباحه بمحافظه أسوان.
ان النفس البشرٌه ال تعوض وال تقدر بثمن ومن هذا المنطلق فؤن الدول الكبرى تهتم بهذه النفس وتبذل كل ؼالى ونفٌس
للمحافظه على هذه النفس خصوصا ً عندما تكون هذه الدول على علم بنوع الخطر الذى ٌهدد هذه النفس ومن المخاطر
الكبرى على حٌاه البشر هو الموت ؼرقا ً سواء كان هذا الؽرق فى البحار أو اآلنهار او البحٌرات او حمامات السباحه ولذلك
بدأت الدول فى انشاء مإسسات خاصه تهتم بالمنقذٌن.
وتولى هذه المإسسات اآلهتمام اآلكبر بالمنقذٌن العاملٌن على هذه الشواطىء واآلحواض بإتبارها الركٌزه اآلساسٌه للحد من
تلك الحوادث واآلقبلل منها حٌث تإكد المبلبسات لهذه الحوادث انه ٌمكن تجنبها لو ان المنقذ ٌتمع بمهاره عالٌه تمكنه من
سرعه اكتشاؾ اكتشاؾ الحاله والوصول الٌها وإنقاذها.
وكذلك ٌقوم كل من اآلتحاد المصرى للسباحه واآلتحاد المصرى للؽوص واآلنقاذ بدور هام فى عقد الهدٌد من دورات التؤهٌل
للمنقذٌن طبقا ً للبرامج التى ٌضعها االتحاد الدولى للؽوص واالنقاذ.
ان النفس البشرٌه ال تعوض وال تقدر بثمن ومن هذا المنطلق فؤن الدول الكبرى تهتم بهذه النفس وتبذل كل ؼالى ونفٌس
للمحافظه على هذه النفس خصوصا ً عندما تكون هذه الدول على علم بنوع الخطر الذى ٌهدد هذه النفس ومن المخاطر
الكبرى على حٌاه البشر هو الموت ؼرقا ً سواء كان هذا الؽرق فى البحار أو اآلنهار او البحٌرات او حمامات السباحه ولذلك
بدأت الدول فى انشاء مإسسات خاصه تهتم بالمنقذٌن.
ان النفس البشرٌه ال تعوض وال تقدر بثمن ومن هذا المنطلق فؤن الدول الكبرى تهتم بهذه النفس وتبذل كل ؼالى ونفٌس
للمحافظه على هذه النفس خصوصا ً عندما تكون هذه الدول على علم بنوع الخطر الذى ٌهدد هذه النفس
تحددت اهداؾ البحث فى:
.تعرؾ معاٌٌر تصمٌم البرامج التعلٌمٌه بؤستخدام الوسابط المتعدده 1-
.تصمٌم برنامج تعلٌمى بؤستخدام الوسابط المتعدده 2-
تعرؾ مدى فاعلٌه البرنامج فى تنمٌه مهاره االستماع فى اللؽه االنجلٌزٌه لدى اطفال الروضه 3-
.تعرؾ مدى فاعلٌه البرنامج فى تنمٌه مهاره القراءه فى اللؽه االنجلٌزٌه لدى اطفال الروضه 4-
تبلورت اهمٌه البحث فى ارشاد القابمٌن على العملٌه التعلٌمٌه والمرشدٌن النفسٌٌن الى اهمٌه تنمٌه اسالٌب التفكٌر البنابى
لدى طلبه الجامعه لما لها من دور فى زٌاده فاعلٌه االفراد فى مواجهه مواقؾ الحٌاه المختلفه والتخفٌؾ من ضؽوطها وتزوٌد
مجال علم النفس بدراسه فى مجال التفكٌر البنابى فى ضوء نظرٌه الخبره الذاتٌه المعرفٌه.
ارشاد القابمٌن على العملٌه التعلٌمٌه والمرشدٌن النفسٌٌن الى اهمٌه تنمٌه اسالٌب التفكٌر البنابى لدى طلبه الجامعه لما لها من
دور فى زٌاده فاعلٌه االفراد فى مواجهه مواقؾ الحٌاه المختلفه والتخفٌؾ من ضؽوطها وتزوٌد مجال علم النفس بدراسه فى
مجال التفكٌر البنابى فى ضوء نظرٌه الخبره الذاتٌه المعرفٌه.
ٌهدؾ البحث الحالى الى التعرؾ على طبٌعه العبلقه بٌن عوامل التفكٌر البنابى وابعاد الذكاء الوجدانى والكشؾ عن وجود او
عدم وجود فروق بٌن افراد العٌنه فى عوامل التفكٌر البنابى وابعاد الذكاء الوجدانى تعزى الى التخصص الدراسى والمستوى
الدراسى وكذلك الكشؾ عن القدره التنبإٌه لعوامل التفكٌر البنابى بالذكاء الوجدانى لدى عٌنه البحث وتكونت عٌنه الدراسه
االساسٌه من  277طالبا وطالبه من طبلب الفرقه االولى والرابعه بكلٌه التربٌه بالبحر االحمر وتم تطبٌق التفكٌر البنابى
ومقٌاس الذكاء الوجدانى وقد اسفرت النتابج عن وجود عبلقه ارتباطٌه داله احصابٌا بٌن عوامل التفكٌر البنابى والدرجه
الكلٌه له وابعاد الذكاء الوجدانى والدرجه الكلٌه له عند مستوى 0و 01عدم وجود فروق ذات دالله احصابٌه فى عوامل
التفكٌر البنابى كلها وعدم وجود فروق ذات دالله احصابٌه بٌن طلبه التخصص العلمى والتخصص االدبى فى كل من االبعاد
والدرجه الكلٌه على مقٌاس الذكاء الوجدانى اهمٌه تنمٌه اسالٌب التفكٌر البنابى لدى طلبه الجامعه لما لها من دور فى زٌاده
فاعلٌه االفراد فى مواجهه مواقؾ الحٌاه المختلفه والتخفٌؾ من ضؽوطها وتزوٌد مجال علم النفس بدراسه فى مجال التفكٌر
البنابى فى ضوء نظرٌه الخبره الذاتٌه المعرفٌه.
ارشاد القابمٌن على العملٌه التعلٌمٌه والمرشدٌن النفسٌٌن .
ٌعتمد التدرٌب الرٌاضى الحدٌث على العلم كؤساس للحصول على نتابج جٌده وهو عباره عن مراحل منظمه لتهٌبه الرٌاضى
للوصول به الى اعلى المستوٌات الرٌاضٌه العالٌه حٌث انقضى الوقت الذى كان ٌتمكن فٌه بعض المدربٌن من الوصول
بالرٌاضٌٌن الموهوبٌٌٌن الى المستوى العالى معتمدٌن فى ذلك على تجاربهم العملٌه وخبراتهم الفردٌه حٌث ان التدرٌب
الرٌاضى الحدٌث ٌستند على العلوم الطبٌعٌه واالجتماعٌه والتربوٌه كعلم النفس الرٌاضى والطب الرٌاضى و المٌكانٌكا
الحٌوٌه والكٌمٌاء العضوٌه وفسٌولوجٌا الرٌاضه وما الى ذلك من العلوم اآلخرى.
ٌعتمد التدرٌب الرٌاضى الحدٌث على العلم كؤساس للحصول على نتابج جٌده وهو عباره عن مراحل منظمه لتهٌبه الرٌاضى
للوصول به الى اعلى المستوٌات الرٌاضٌه العالٌه حٌث انقضى الوقت الذى كان ٌتمكن فٌه بعض المدربٌن من الوصول
بالرٌاضٌٌن الموهوبٌٌٌن الى المستوى العالى معتمدٌن فى ذلك على تجاربهم العملٌه وخبراتهم الفردٌه حٌث ان التدرٌب
الرٌاضى الحدٌث ٌستند على العلوم الطبٌعٌه واالجتماعٌه والتربوٌه كعلم النفس الرٌاضى والطب الرٌاضى و المٌكانٌكا
الحٌوٌه والكٌمٌاء العضوٌه وفسٌولوجٌا الرٌاضه وما الى ذلك من العلوم اآلخرى.
وٌلعب التفكٌر كقدره عقلٌه دور هام واساسى فى محاوله تنفٌذ خطط اللعب وتشكٌلها وفق مقتضٌات المشكله الخططٌه وطبقا ً
لظروؾ التؽٌر والتعدد فى المشكبلت الخططٌه الهجومٌه والدفاعٌه حٌث تبٌن ان العب كره القدم الذى ال ٌمتلك القدره على
استخدام عملٌات التفكٌر تحت ظروؾ التنافس والصراع ال ٌمكنه والوصول الى انجاز الرٌاضى الرفٌع ولعبه كره القدم لعبه
قرارات وعلٌه ٌجب ان ٌكون البلعب سرٌع التفكٌر مثلما هو سرٌع الحركه وسرعه التفكٌر فى كره القدم تعنى القدره على
التصنٌؾ السرٌع للمواقؾ المناسبه اى فهم مفاتٌح اللعب ومعرفه متى وكٌؾ تستخدم.
انقضى الوقت الذى كان ٌتمكن فٌه بعض المدربٌن من الوصول بالرٌاضٌٌن الموهوبٌٌٌن الى المستوى العالى معتمدٌن فى
ذلك على تجاربهم العملٌه وخبراتهم الفردٌه حٌث ان التدرٌب الرٌاضى الحدٌث ٌستند على العلوم الطبٌعٌه واالجتماعٌه
والتربوٌه كعلم النفس الرٌاضى والطب الرٌاضى و المٌكانٌكا الحٌوٌه والكٌمٌاء العضوٌه وفسٌولوجٌا الرٌاضه وما الى ذلك
من العلوم اآلخرى>.

2012

محمد ،ابراهٌم محمود إبراهٌم .أثر العطؾ بالواو وثم فى التفسٌر واآلحكام/

4364 12042888

2013

أحمد،طارق نصر ٌاسٌن.

تؤشٌر برنامج تدرٌبى بؤستخدام العمل الفترى لتنمٌه بعض الصفات
البدنٌه والمهارٌه لدى المنقذٌن العاملٌن بحمامات السباحه بمحافظه
أسوان/

4365 12042933

2013

محمد ،محمد عبدهللا أحمد.

تصمٌم برنامج تعلٌمى بؤستخدام الوسابط المتعدده وأثره فى تنمٌه
بعض مهارات اللؽه اآلنجلٌزٌه لدى أطفال الروضه بالمدارس
التجرٌبٌة/

4366 12042963

2013

أحمد ،الشٌماء عبد الكرٌم
محمد.

التفكٌر البنابى وعبلقته بالذكاء الوجدانى لدى عٌنه من طبلب كلٌه
التربٌه بالبحر اآلجمر/

4367 12043635

2013

محمد ،أحمد حسن سلٌم.

فاعلٌه استخدام طرٌقه التدرٌب الطولى فى كره القدم على تنمٌه
بعض قدرات التفكٌر االبتكارى لدى ناشىء كره القدم تحت 15
سنه/

4368 12043647

ٌهدؾ البحث الى بناء برنامج تؤهٌلى لتبلمٌذ فبه الصم وضعاؾ السمع فى سن ( )14-12سنه بدوله لٌبٌا ومعرفه اثره على
ما ٌلى:
.انحراؾ المٌل الجانبى للرأس لدى التبلمٌذ عٌنه البحث 1-
.انحراؾ زٌاده تحدب الظهر لدى التبلمٌذ عٌنه البحث 2-
.انحراؾ زٌاده استداره الكتفٌن لدى التبلمٌذ عٌنه البحث 3-
المقدمة ومشكلة البحث:
ٌعد االهتمام بسبلمة القوام هدفا ربٌسٌا ٌنبؽى ان ٌحظى باالهتمام فى كافة المإسسات العلٌمٌة باعتباره احد عبلمات الصحة
الجٌدة ومإشرا لمدلى االهتمام المجتمع بصحة ابنابه لو اراد ان ٌرفى وٌتقدم عل اٌدى مواطنبٌن اصحاء التعوقهم االمراض
عن اداء واجبهم فى رقى امتهم والنهوض بها
ونظرا الهمٌة القوام فقد اجرٌت حوله العدٌد من الدراسات التى تناولت قوام تبلمٌذ المدراس بالدراسة وقد اظهرت نتابج
الدراسات ارتفاع نسبة االصابة باالنحرافات القوامٌة بٌن تبلمٌذ المدارس كما ازوصت الدرسات بضرورة الكشؾ المبكر
عن هذه االنحرافات ووضع البرامج البلزمة للعبلجها قبا ان تتتحول الى انحرافات ٌصعب عبلجها فى مراحل متقدمة
واذا كان الدور الوقابى لبرامج وانشطة التربٌةالرٌاضٌة ٌمثل اهمٌة لسبلمة القوام بالنسبة لتبلمٌذ المدراس العادٌٌن لما قد
ٌتعرض له قوامهم من مخاطر نتٌجة حلوسهم لفترات طوٌلة داخل حجرات الدراسة فان هذا الدور ٌتعاظم وٌكتسب اهمٌة
خاصة بالنسبة للتبلمٌذ المعاقٌن بصفة عامة وللصم وصعاؾ السمع بصفة خاصة وٌرجع ذلك الى ما تسببه االعاقة السمعٌة
من اثار سلٌبة على قوام الفرد
وعلى الرؼم من تعدد الدراسات التى اهتمت بالتعرؾ على االنحرافات القوامٌة التى ٌمكن ان ٌتعرض لها تبلمٌذ المدراس
ووضع البرامج البلزمة لعبلجها اال ان الدراسة قوام تبلمٌذ الصم وضعاؾ السمع ووضع البرامج الوقابٌة والتاهلٌلة
لبلنحرافات القوامٌة التى قد ٌتعرضون لها لم ٌنل االهتمام الكافى من قبل الباخثٌن انه فى حدود علم الباحث لم تجر اٌة
دراسات سابقة بؽرض التعرؾ على االنحرافات القوامٌة التى ٌمكن ان ٌتعرض لها هإالء التبلمٌذ ووضع البرامج الوقاببة
البلزمة لها
اهمٌة البحث:
سهم البحث فى الكشؾ عن االنحرافات القوامٌة الشابعة لدى تىبلمٌذ مركز االمل للصم وضعاؾ السمع بمدنٌة مصراته -
بلٌبٌاوتحدٌد نسب انتشارها لدى هإالء التبلمٌذ االمرالذى ٌساعد فى وضع البرامج البلزمة لتحسنٌها
ٌسهم البرنامج المقترح فى تحسٌن بعض االنحرافات القوامٌة الشابعة لدى التبلمٌذ عنة البحث -
ٌفٌد البرنامج المقترح مشرفى النشاط الرٌاضى بمدارس الصم وضعاؾ السمع لٌسترشدوا به كدلٌل ارشادى لتاهٌل -
.االنحرافات القوامٌة عند العمل مع تبلمٌذ هذه المدراس
هدؾ البحث:
تحسٌن انحراؾ المٌل الجانبى للراس لدى تبلمٌذ عٌنة البحث -
تحسٌن انحراؾ زٌادة تحدب الظهر -
.تحسٌن انحراؾ زٌادة استدراة الكتفٌن لدى تبلمٌذ عٌنة البحث 2012 -
وتمكن أهمٌة دراسة موضوع زى السلطان العثمانى فى هذه الفترة فى محاولة الكشؾ عن النقاط التالٌة -:
أوال  -:معرفة المادة الخام التى نفذ منها الزى ومدى إرتبارط ذلك بالمناسبات المختلفة من خبلل تصاوٌر المخطوطات،
ومعرفة شكل الزى وأنواعه.
ثانٌا  -:التعرؾ على نوع األقمشة التى إستخدمت فى صناعة أزٌاء السبلطٌن العثمانٌٌن والمبلبس التى ارتدوها فى مناسبتهم
المختلفة.
ثالثا  -:األلوان التى فضلها سبلطٌن آل عثمان ألزٌابهم وإرتباط هذا اللون بالمناسبة التى سجلتها التصاوٌر فى مخطوطاتهم.
رابعا  -:كٌفٌة حٌاكة تلك األزٌاء واألماكن التى خصصت لهذا الؽرض والصناع العامٌلن فى إنتاجها.
خامسا  -:دراسة الزخارؾ التى سادت أزٌاءهم وعبلقة هذه الزخارؾ بالفنون األخرى التى وصلت إلٌنا.
سادسا  -:تؤصٌل العناصر الزخرفٌة الواردة على هذه األزٌاء ومعرفة التؤثٌرات الفنٌة الواقعة علٌها.
2007
ٌتناول ذلك البحث الحدٌث عن العقود التً تعتبر من أهم العناصر المعمارٌة التً ظهرت بشكل فعال علً العمابر اإلسبلمٌة
سواء كانت دٌنٌة أو مدنٌة أو جنابزٌة أو ؼٌر ذلك ،حٌث ٌتضمن البحث حصر شامل لمصطلح العقد من الناحٌة اللؽوٌة
والمعمارٌة ومعرفة مسمٌاته وثابقٌا ،كما تتضمن هذه الدراسة حصر شامل لعقود العمابر الدٌنٌة والمدنٌة والجنابزٌة التً
ترجع إلً فترة (موضوع البحث) وكٌفٌة تنفٌذها معمارٌا مع أخذ األبعاد الهندسٌة المختلفة المتعلقة بؤشكال العقود علً عمابر
العصر العثمانً الباقٌة بمدٌنة القاهرة ،كما تتناول هذه الدراسة أٌضا المواد الخام المختلفة التً إستخدمت فً صناعة العقود
حٌث تنوعت ما بٌن األحجار والرخام واألخشاب والنحاس والمادة البلصقة التً تسمً بالقصر ومل ،كما تتناول هذه الدراسة
أهم العناصر الزخرفٌة التً إستخدمت فً زخرفة العقود مثل الزخارؾ النباتٌة الهندسٌة والكتابٌة والزخارؾ ذات الصلة
المعمارٌة ،والببلطات الخزفٌة وزخرفة الفسٌفساء الرخامٌة.
وقد إحتوت هذه الدراسة علً مجلدٌن األول منها ٌختص بمتن الموضوع أما عن المجلد الثانً فإنه ٌنقسم إلً جزبٌن ،الجزء
األول ٌضم  330شكبل ،أما عن الجزء الثانً فإنه ٌضم  311لوحة خاصة بنماذج العقود المختلفة بعمابر العصر العثمانً
بمدٌنة القاهرة ،كما قمت بترتٌب األشكال واللوحات طبقا للترتٌب التارٌخً ألنواع العقود التً إستخدمت فً عمابر العصر
العثمانً(موضوع الدراسة) ،وأنهٌت هذه الدراسة بخاتمة تضمنت مجموعة من النتابج التً توصلت إلٌها أثناء الدراسة.
إن البحث فى مجال نظرٌة المعرفة مثار للجدل بٌن الباحثٌن حٌث خلط بعضهم بٌنها وبٌن علم المنطق على إعتبار أن
المنطق ٌبحث فى القوانٌن الصورٌة للمعرفة اإلنسانٌة وذهب ؼٌرهم إلى قصر مجالها على كٌفٌة تحصٌل العلم أو كسب
المعلومات ومن ثم كانت فى رأٌهم فرعا ً من فروع علم النفس حٌث ٌعرض لدراسة العملٌات العقلٌة التى ٌقوم بها العقل
واعٌا ً فى كسب معلوماته كاإلدراك الحسى والتخٌل والتذكر والتفكٌر ونحوه.
إن المنهج المتبع هو المنهج التحلٌلى المقارن حٌث أن إستمرار عقد المقارنات بٌن كبار الفبلسفة سواء المثقفٌن منهم فى
األراء أو المختلفٌن تساعد كثٌراً على بٌان قٌمة كل منهم باإلضافة ؼلى أنها تضع أٌدٌنا على عناصر القوة والضعؾ فٌهما
وأخٌراً فؤنها تفتح الباب ألفكار أخرى جدٌدة قد تبثق من وضعهم وجها لوجه أو تحلٌلهم معا فى إطار واحد ولٌس من
الضرورى فى مجال الدراسة المقارنة أن تكون الفكرتان متطابقتٌن ومتشابهٌتن كما هو مشهور وإنما ٌمكن أن ٌتسع مجال
المقارنة فٌشمل األفكار المتناقضة أو المضادة بل أن المقارنة فى هذا المٌدان األخٌر مٌدان اإلختبلؾ ربما كانت أهم
وأخصب سواء فى نتابجها أو فى أسلوب طرحها أو حتى مجرد لفت األنظار إلٌها وبناء على ذلك قامت الباحثة بتحلٌل أراء
كل من أوؼسطٌن وابن رشد ومقارنتها ببعضها البعض وبٌان أوجه اإلختبلؾ واإلتفاق بٌنهما.
وقد جاءت الدراسة بناء على ما تقدم فى مقدمة وستة فصول وخاتمة متضمن فٌها أهم النتابج وثبت بالمصادر والمراجع
العربٌة واألجنبٌة.
فى هذا العصر الذى أطلق علٌه كثٌر من المفكرٌن والكتاب ورجال اإلعبلم عصر تفجر المعرفة بعد أن تعددت مجاالتها
ً
وتنوعت وتداخلت فى بناء الحٌة المعاصرة وأصبح أى نشاط إنسانى على إختبلؾ صٌؽه وأشكاله وأبعاده معتمدا فى حركته
وطوره وتقدمه على المعرفة الوافٌة واإلستٌعاب العلمى ووضوح الرإٌة الفكرٌة .فى هذا العصر الذى بلػ فٌه ما ٌكشؾ
التقدم العلمى والتطور الهابل فى األجهزة المعقدة والمخترعات العجٌبة وبخاصة فى الحاسبات المتقدمة أوسع مدى ٌتصوره
اإلنسان وٌجاوز ما ٌطمح إلٌه فى مجال المعارؾ الشاملة والعلوم المختلفة أصبح البحث فى ماهٌه المعرفة قٌمة ومصدرا
ضروره علمٌة وفكرٌة ال ٌمكن تجاوزها بدعوى أنها مسؤلة نظرٌة.

العبانى ،عادل أحمد عبد
الحفٌظ.

همٌمى ،وابل عبدالرحٌم
عبدهللا.

تؤثٌر برنامج تؤهٌلى مقترح على بعض اآلنحرافات القوامٌه لفبه
الصم وضعاؾ السمع من ( )14-12سنه بلٌبٌا/

4369 12043915

زى السلطان العثمانى فى ضوء التصاوٌر على التحؾ التطبٌقٌة
والمخطوطات حتى القرن  11هـ17 /م :

4370 12043957

2012

سقاو ،سناء فرج.

العقود فى عمابر القاهرة العثمانٌة من الفترة (923ه1517/م إلى
1220/1805م) :

4371 12044690

2012

إسماعٌل ،زٌنب على محمد.

نظرٌة المعرفة بٌن القدٌس أوؼسطٌن وابن رشد :

4372 12044710

الحٌاه االقتصادٌه تعكس صوره واضحه المعالم لمدى استقرار او تردى الحٌاه السٌاسٌه وهو المحور الذى ٌدور حوله كبلً
من الحٌاه االجتماعٌه والثقافٌه فؤذا كان االقتصاد مستقر نعمت طبقات المجتمع جمٌعا ً بحٌاه مستقره والعكس اذا كان االقتصاد
ؼٌر مستقر كذلك تإثر على الحٌاه الثقافٌه فٌكون االنتاجان الفنى والفكرى على نفس درجه االستقرار وانتعاش االقتصاد او
2012
تردٌه.
ان المنهج المتبع فى الدراسه ٌعتمد على تجمٌع وتحلٌل ما كتب عن جمله الصله فى اللؽه القبطٌه وتؤصٌلها بمراحل اللؽه
المصرٌه القدٌمه لها ولقد اختلؾ اراء علماء اللؽه فى تركٌب جمله الصله ومكوناتها واالدوات المعبره عنها وجاءت االمثله
بالهجه الصعٌدٌه وفى بعض االحٌان تم الرجوع الى اللهجه البحٌرٌه عند وجود بعض االختبلفات.
لقد كان من نتابج االمتداد الزمنى للؽه المصرٌه القدٌمه حدوث الكثٌر من التؽٌرات فى النحو والصرؾ وقواعد الهجاء
والمخصصات وفى القٌم الصوتٌه لذلك قام المتخصصون فى اللؽه المصرٌه القدٌمه بتقسٌمها الى عصور ٌتمٌز كل منها
بخصابص لؽوٌه معٌنه وهذه العصور هى:
اللؽه فى العصر القدٌم وهى مرحله وضعت فٌها اللبنات االولى فى بناء اللؽه المصرٌه القدٌمه وبدأت من االسره االولى 1-
.الى االسره الثامنه
اللؽه فى العصر الوسٌط ظهرت خصابصها فى الفتره من منتصؾ االسره الثامنه حتى االسره الثامنه عشر وتمثل مرحله 2-
.النضج الكامل بالنسبه للؽه المصرٌه القدٌمه
اللؽه فى العصر المتؤخر(الحدٌث) فٌما وجد من نصوص ترجع الى النصؾ الثانى من االسره الثامنه عشر الى حتى 3-
.االسره الخامسه والعشرٌن
مرحله الٌموطٌقى بدأت من القرن الثامن قبل المٌبلد واستمرت حتى القرن الخامس المٌبلدى وهى مرحله لؽوٌه كتبت 4-
.بالخط الٌموطٌقى
تم الرجوع الى اللهجه البحٌرٌه عند وجود بعض االختبلفات.
لقد كان من نتابج االمتداد الزمنى للؽه المصرٌه القدٌمه حدوث الكثٌر من التؽٌرات فى النحو والصرؾ وقواعد الهجاء
والمخصصات وفى القٌم الصوتٌه لذلك قام المتخصصون فى اللؽه
2012
ٌهدؾ البحث الى جمع الماده العلمٌه عن تفسٌر ابى مسلم االصفهانى من التفسٌر الكبٌر ومعرفه اآلسباب التى ادت الى
مخالفه االصفهانى لجمهور اهل العلم والوقوؾ على اقوال العلماء بشؤن مسؤله النسخ التى أنكرها ابو مسلم فى الشرٌعه
االسبلمٌه جمله وتفصٌبلً.
اهداؾ البحث تتمثل فى:
اوالً :جمع الماده العلمٌه عن تفسٌر ابى مسلم االصفهانى من التفسٌر الكبٌر.
ثانٌا ً :معرفه اآلسباب الى ادت الى مخالفه االصفهانى لجمهور اهل العلم.
ثالثا ً :الوقوؾ على اقوال العلماء بشؤن مسؤله النسخ التى ذكرها ابو مسلم فى الشرٌعه االسبلمٌه جمبلً وتفصٌبلً.
رابعا ً :مناقشه اقوال العلماء فٌما خالؾ فٌه االصفهانى مع بٌان الراجح.
خامسا :معرفه منهج تفسٌر ابى مسلم وأهمٌته وخصابصه.
سار الباحث فى هذه الدراسه على المنهج اآلستقرابى واآلستباطى القابم على تتبع الموضوع واستقرابه من مكانه.
والوقوؾ على اقوال العلماء بشؤن مسؤله النسخ التى أنكرها ابو مسلم فى الشرٌعه االسبلمٌه جمله وتفصٌبلً
والوقوؾ على اقوال العلماء بشؤن مسؤله النسخ التى أنكرها ابو مسلم فى الشرٌعه االسبلمٌه جمله وتفصٌبلً.
اهداؾ البحث تتمثل فى:
اوالً :جمع الماده العلمٌه عن تفسٌر ابى مسلم االصفهانى من التفسٌر الكبٌر.
ثانٌا ً :معرفه اآلسباب الى ادت الى مخالفه االصفهانى لجمهور اهل العلم.
ثالثا ً :الوقوؾ على اقوال العلماء بشؤن مسؤله النسخ التى ذكرها ابو مسلم فى الشرٌعه االسبلمٌه جمبلً وتفصٌبلً
سار الباحث فى هذه الدراسه على المنهج اآلستقرابى واآلستباطى القابم على تتبع الموضوع واستقرابه من مكانه.
والوقوؾ على اقوال العلماء بشؤن مسؤله النسخ التى أنكرها ابو مسلم فى الشرٌعه االسبلمٌه جمله وتفصٌبلً
2013
وقع االختٌار على هذا الموضوع لدراسته من الجانبٌن التارٌخى والحضارى آلهمٌته فى إجبلء صوره من صور التفاعل
الحضارى من جهه ولبٌان اهمٌه الدور الذى لعبته هذه السرحات والمتنزهات فى حٌاه السبلطٌن واآلمراء وكبار رجال
الدوله وعامه الناس من جهه ثانٌه والحرص على سد النقص الذى تعانى منه المكتبه العربٌه فى هذا الجانب من جهه ثالثه
هذا باإلضافه الى ما كان للسرحه والمتنزه من أثر على جوانب الدوله الدوله اآلدارٌه والسٌاسٌه واآلقتصادٌه واإلجتماعٌه
والحضارٌه.

عاشور ،مروه محمد عبد
الرحٌم.

النظام اآلقتصادى فى المؽرب اآلقصى فى العصر المرٌنى (-610
869ه1465-1231 /م)/

4373 12044733

عبد الجلٌل ،دالل عابد خلؾ
هللا.

جمله الصله الحقٌقٌه والتقدٌرٌه فى اللؽه القبطٌه/

4374 12044786

إسماعٌل ،على ٌوسؾ على.

اختٌارات أبى مسلم اآلصفهانى (ت 322ه) وموقؾ المفسرٌن منها/

4375 12044811

على الرؼم من تعدد الدراسات والبحوث عن الدوله المملوكٌه فى مجاالتها المختلفه سواء كانت سٌاسٌه او اقتصادٌه او
اجتماعٌه او حضارٌه اال انه لم ٌوجد دراسه اكادٌمٌه متخصصه ومستفٌضه تتناول سلرحات السبلطٌن واالمراء االقلٌمٌه
ومتنزهاتها بمصر فى العصر المملوكى من حٌث الشكل والمضمون لذا وقع اختٌار الباحث على هذا الموضوع لدراسته من
الجانبٌن التارٌخى والحضارى الهمٌته فى اجبلء صورة من صور التفاعل الحضارى من جهه ولبٌان اهمٌه الدور الذى لعبته
هذه السرحات والمتنزهات فى حٌاه السبلطٌن واالمراء وكبار رجال الدوله وعامه الناس من جهه ثانٌه وحرصى على سد
النقص الذى تعانى منه المكتبه العربٌه فى هذا الجانب من جهه ثالثه هذا باإلضافه الى ما كان للسرحه والمتنزه من اثر على
جوانب الدوله االدارٌه والسٌاسٌه واالقتصادٌه واالجتماعٌه والحضارٌه.
بالنسبه للمنهج المتبع فقد اثر الباحث االلتزام بالمنهج التحلٌلى المقارن وذلك لمبلبمته فى دراسه الموضوع ومصطلح السرحه
لؽه واصطبلحا وما تبع ذلك من تعرٌؾ المتنزه والمفترج لؽه واصطبلحا كما عرضت فٌه الهم سرحات السبلطٌن واالمراء
االقلٌمٌه ومتنزهاتها بمصر منذ عصر الواله حتى نهاٌه العصر المملوكى وعرض موجز لتارٌخ دوله الممالٌك السٌاسى.
عرض فٌه الباحث الجهاز االدارى لسرحه الصٌد وتعرٌؾ الوظابؾ المتعلقه به ومهام كل موظؾ ودوره فى سرحه الصٌد
ثم تحدثت عن الوسابل المستخدمه فى الخروج لتلك السرحات وعن اهمٌتها فى بعض الجوانب االخرى ؼٌر الجانب الترفٌهى
كؤهمٌه احدى وسابلها مثل الرمى بالبندق الذى كان ٌستخدم كنوع من التدرٌب العسكرى الى جانب اهمٌته الترفٌهٌه والى
جانب تلك الوسابل كان هناك ادوات اخرى عرفت بمعلمات الصٌد من الجوارح واهمٌتها فى الصٌد.
2012
حظٌت الدراسات التنموٌه بإهتمام وافر من الجؽرافٌٌن وؼٌرهم لما لها من مكانه بارزه فى الدراسات الجؽرافٌه وللدور الذى
تلعبه التنمٌه وخاصه التنمٌه اآلقتصادٌه بإعتبارها احد العوامل التى ٌرتكز علٌها اآلمن اآلقتصادى والبشرى فى الببلد وتعمل
التنمٌه على توفٌر فرص عمل واٌجاد مناطق عمرانٌه جدٌده وبالتالى ارتفاع مستوى المعٌشه الى جانب فتح اسواق داخلٌه
واسواق خارجٌه مما ٌعمل على تحقٌق فابض فى مٌزان الدفوعات وبالتالى تعود الفابده على الدوله وعلى المجتمع مره
أخرى.

صبلح الدٌن ،منصوره خلؾ.

سرحات السبلطٌن واآلمراء اآلقلٌمٌه ومتنزهاتها بمصر فى
العصلر المملوكى(923-648ه1517-1250/م)/

4376 12044842

تتناول الدراسه تنمٌه الهوامش النٌلٌه الصحراوٌه لمحافظتى قنا واالقصر وتتبع محافظتى قنا واالقصر بعد قرار فصل
محافظه االقصر عن محافظه قنا وهما محافظتى مصر العلٌا اقٌم جنوب الصعٌد وٌحدها شماالً محافظه سوهاج بٌنما ٌحدها
جنوبا ً محافظه اسوان والوادى الجدٌد من الؽرب والبحر االحمر من الشرق وتعدهذه الدراسه مهمه العتبارات جؽرافٌه عده
مثل التنمٌه كؤحد الموضوعات الجؽرافٌه المهمه التى تسعى كافه الدولل الى تحقٌقها لنجاح مشروعاتها التنموٌه وتواصلها
المستمر اذ تتطلب هذه التنمٌه صٌانه قاعده الموارد البٌبٌه وحماٌتها من منطلق كونها الرصٌد االستراتٌجى لها باالضافه الى
موقع المنطقه المتوسط بٌن محافظات مصر العلٌا وهو اقلٌم جنوبالصعٌد حٌث قسمت مصر على اكثر من اقلٌم تخطٌطى منذ
بداٌه الخمسٌنات وحتى عام  1977عندما استقر الرأى على تقسٌممصر الى ثمانٌه اقالٌم تخطٌطٌه واقتصادٌه وجاء اختٌار
منطقه الدراسه المتبلكها العدٌد من الموارد الطبٌعٌه والبشرٌه المهمه والتى لم تلق االهتمام الكافى لتنمٌتها من قبل المسبولٌن
حٌث تعدد االنشطه االقتصادٌه من انشطه زراعٌه لكون المنطقه رٌفٌه تحتل الزراعه بها المرتبه االولى وانشطه المرتبه
الثانٌه الممثله فى تنوع االنشطه الصناعٌه وجاء فى المرتبه الثالثه االنشطه السٌاحٌه وذلك لما تملكه المنطقه من مقومات
سٌاحٌه خاصه كل هذه االنشطه تحتاج الى دراسه للتعرؾ على امكاناتها واستؽبللها االمثل وازاله كافه المشكبلت لتطوٌرها
والحفاظ على مواردها حالٌا ً ومستقببلً.
الذى تلعبه التنمٌه وخاصه التنمٌه اآلقتصادٌه بإعتبارها احد العوامل التى ٌرتكز علٌها اآلمن اآلقتصادى والبشرى فى الببلد
وتعمل التنمٌه على توفٌر فرص عمل واٌجاد مناطق عمرانٌه جدٌده وبالتالى ارتفاع مستوى المعٌشه الى جانب فتح اسواق
داخلٌه واسواق خارجٌه مما ٌعمل على تحقٌق فابض فى مٌزان الدفوعات وبالتالى تعود الفابده على الدوله وعلى المجتمع
مره أخرى.
حظٌت الدراسات التنموٌه بإهتمام وافر من الجؽرافٌٌن وؼٌرهم لما لها من مكانه بارزه فى الدراسات الجؽرافٌه وللدور الذى
تلعبه التنمٌه وخاصه التنمٌه اآلقتصادٌه بإعتبارها احد العوامل التى ٌرتكز علٌها اآلمن اآلقتصادى والبشرى فى الببلد وتعمل
التنمٌه على توفٌر فرص عمل واٌجاد مناطق عمرانٌه جدٌده وبالتالى ارتفاع مستوى المعٌشه الى جانب فتح اسواق داخلٌه
واسواق خارجٌه مما ٌعمل على تحقٌق فابض فى مٌزان الدفوعات وبالتالى تعود الفابده على الدوله وعلى المجتمع مره
أخرى.
تتناول الدراسه تنمٌه الهوامش النٌلٌه الصحراوٌه لمحافظتى قنا واالقصر وتتبع محافظتى قنا واالقصر بعد قرار فصل
محافظه االقصر عن محافظه قنا وهما محافظتى مصر العلٌا اقٌم جنوب الصعٌد وٌحدها شماالً محافظه سوهاج بٌنما ٌحدها
جنوبا ً محافظه اسوان والوادى الجدٌد من الؽرب والبحر االحمر من الشرق وتعدهذه الدراسه مهمه العتبارات جؽرافٌه عده
مثل التنمٌه كؤحد الموضوعات الجؽرافٌه المهمه التى تسعى كافه الدولل الى تحقٌقها لنجاح مشروعاتها التنموٌه وتواصلها
المستمر اذ تتطلب هذه التنمٌه صٌانه قاعده الموارد البٌبٌه وحماٌتها من منطلق كونها الرصٌد االستراتٌجى لها باالضافه الى
موقع المنطقه المتوسط بٌن محافظات مصر العلٌا وهو اقلٌم جنوبالصعٌد حٌث قسمت مصر على اكثر من اقلٌم تخطٌطى منذ
بداٌه الخمسٌنات وحتى عام  1977عندما استقر الرأى على تقسٌممصر الى ثمانٌه اقالٌم تخطٌطٌه واقتصادٌه وجاء اختٌار
منطقه الدراسه المتبلكها العدٌد من الموارد الطبٌعٌه والبشرٌه المهمه والتى لم تلق االهتمام الكافى لتنمٌتها من قبل المسبولٌن
حٌث تعدد االنشطه االقتصادٌه من انشطه زراعٌه لكون المنطقه رٌفٌه تحتل الزراعه بها المرتبه االولى وانشطه المرتبه
الثانٌه الممثله فى تنوع االنشطه الصناعٌه وجاء فى المرتبه الثالثه االنشطه السٌاحٌه وذلك لما تملكه المنطقه من مقومات
سٌاحٌه خاصه كل هذه االنشطه تحتاج الى دراسه للتعرؾ على امكاناتها واستؽبللها االمثل وازاله كافه المشكبلت لتطوٌرها
والحفاظ على مواردها حالٌا ً ومستقببلً.
الذى تلعبه التنمٌه وخاصه التنمٌه اآلقتصادٌه بإعتبارها احد العوامل التى ٌرتكز علٌها اآلمن اآلقتصادى والبشرى فى الببلد
وتعمل التنمٌه على توفٌر فرص عمل واٌجاد مناطق عمرانٌه جدٌده وبالتالى ارتفاع مستوى المعٌشه الى جانب فتح اسواق
داخلٌه واسواق خارجٌه مما ٌعمل على تحقٌق فابض فى مٌزان الدفوعات وبالتالى تعود الفابده على الدوله وعلى المجتمع
مره أخرى
2013
ٌهدؾ موضوع البحث إلى إلقاء الضوء على إحدى المدن المصرٌة التى لم تنل قدرا كافٌا ً من إهتمام وعناٌة الباحثٌن،
والعلماء اآلثارٌٌن بالقدر الذى تناله معظم المدن المصرٌة التارٌخٌة التى تمٌزت بعبق التارٌخ وطرز العمارة والفنون
اآلسبلمٌة عبر عصورها التارٌخٌة المتعاقبة منذ الفتح اإلسبلمى لمصر فى سنة 21هـ642 /م مثل مدن الفسطاط ،والعسكر،
والقطابع ،والقاهرة ،وؼٌرها من المدن المصرٌة سواء فى الوجه البحرى وسٌناء أو فى الوجه القبلى والبحر األحمر أال وهى
مدٌنة بورسعٌد ،التً تملك كما ذكر فالٌري نٌقوال ) ) 1
ً
تراثا متجانسًا بشكل ملحوظ ٌتطلب منا وقفة حقٌقٌة إلبراز هذه المدٌنة التً ٌمنحها موقعها ( ( Valérie – Nicols
المتفرد على شاطىء البحر األبٌض المتوسط ،وفً مدخل قناة السوٌس ،وفً منتصؾ المسافة بٌن القاهرة واإلسكندرٌة
.والبحر األحمر إمكانٌات سٌاحٌة ؼٌر مستؽلة حتى اآلن
وتعالج هذه الدراسة أشؽال الخشب بعمابر المدٌنة المدنٌة منذ نشؤتها حتى بداٌة القرن الرابع عشر الهجري  /نهاٌة القرن
التاسع عشر المٌبلدي ،حٌث أسهمت هذه الصناعة فً نشؤة ،ونمو ،وازدهار المدٌنة منذ أن استخدم الخشب فً أول رصٌؾ
خشبً عابم للمدٌنة ‖ المرفؤ الخشبً‖ ،ومرورا باستخداماته المختلفة فً عمابرها سواء المدنٌة ،أو الدٌنٌة ،وؼٌر ذلك من
عمابر مثل الفنار علً سبٌل المثال ،فالمتجول بٌن شوارعها الربٌسٌة والثانوٌة ،وحاراتها ،وأزقتها ،ودروبها ٌلحظ للوهلة
األولً ثروة خشبٌة هابلة نفذت وفق أسالٌب صناعٌة وزخرفٌة رابعة ٌندر أن ٌجدها فً مدٌنة أخري من مدن مصر الحدٌثة
والمعاصرة ،وٌلحظ هذه األشؽال الخشبٌة التؤثر بؤسلوبٌن ،أحدهما نفذ وفق األسلوب المحلً المملوكً العثمانً ،واآلخر نفذ
وفق األسلوب الفرنسً بحكم النشؤة والتطور بالنسبة للمدٌنة.
2013
تكمن أهمٌة البحث فى بحث النظرٌة السٌاسٌه عند السوفسطابٌٌن ومقارنتها بالنظرٌة السٌاسٌه عند مٌكافٌللى لما لهاتٌن
النظرتٌٌن فى الفلسفة السٌاسٌة من أهمٌه كبٌرة تتمثل فى مدى تؤثٌرهما على مجرٌات السٌاسة العالمٌة ولما لهما من رٌادة
فى وضع اولوٌات وأسس الفكر السٌاسى الٌونانى والحدٌث والكشؾ عن النزعة الواقعٌة عند السوفسطابٌٌن ومٌكافٌللى.
بدأ الفكر السٌاسى مع بداٌه ظهور الحضارات وارتبط ظهورة بظهور الدول المختلفة التى تتطلب بالضرورة نظما ً وقوانٌن
للحكم لضبط الحٌاة السٌاسٌة المختلفة التى عبرت عن فكرة الدولة منذ اقدم العصور وحتى اآلن.
وارتبط نمو الفكر السٌاسى بنمو المجتمعات البشرٌة واستقرارها كما تطور بتطور الحضارات اآلنسانٌة الرفاهٌة والسعادة
البشرٌة تطور الفكر السٌاسى وقد عكست المحاوالت الكثٌرة لتصور الدولة عند الفبلسفة والمفكرٌن السٌاسٌٌن الظروؾ
السٌاسٌة واآلجتماعٌة التى ظهرت فٌها ارابهم ومفاهٌمهم فالمفكر هو مرآة لعصره ٌعكس كل ما فٌه من واقع اجتماعى.
ولقد كانت الحركه السوفسطابٌة حركة انتقالٌة فى الفكر الٌونانى كما كان تفكٌر مٌكافٌللى فكر انتقالى فى عصر النهضة من
الفكر الدٌنى الى الفكر الواقعى وعاده ما تكون المراحل االنتقالٌة فى البداٌة محل خبلؾ او جدل سٌاسى ال ٌنتهى بٌن
المإرخٌن.
من البدٌهٌات فى علم السٌاسة ،أنه ال دولة بدون سلطة سٌاسٌة ،فركن السلطة السٌاسٌة القادرة على فرض إرادتها على كافة
األشخاص الذٌن ٌقطنون إقلٌما محددا هو جوهر الدولة ،وترتبط فكرة السلطة العامة ارتباطا وثٌقا بمدلول النظام السٌاسً،
باعتبار أن هذا النظام السٌاسً ما هو إال السلطة السٌاسٌة فى حالة دٌنامٌكٌة فاعلة.فهو مجموعة األجهزة والمإسسات
المتناسقة والمترابطة فٌما بٌنها ،والتى تقوم بؤداء وظابؾ تلزم لبقاء الجماعة .
ومدلول السلطة العامة فى هذا المقام ٌتسع لٌشمل مفهوما عضوٌا وأخر وظٌفٌا  ،وسوؾ ٌكون تناولنا لـهذا المدلول شامبل -
 .لـهذٌن المفهومٌن معا
ومن الجدٌر بالذكر القول بؤن مدلول السلطة العامة وجد فى كافة المجتمعات  ،فلٌس هناك مجتمع بشرى لم ٌسد فٌه شكل أو
أخر من أشكال السلطة العامة ،وإن اختلفت أسسها ومدلولـها من مجتمع آلخر ،تبعا الختبلؾ ظروؾ التجمعات اإلنسانٌة،
وبالتالى أصبحت تتخذ وصؾ الظاهرة  ،فبل ٌمكن تصور وجود مجتمعات بدون سلطة أٌا كانت  .ففى التارٌخ المعروؾ لنا
نشاهد بوضوح أن الجماعات اإلنسانٌة لم تستطع أن تنظم نفسها بصورة دابمة دون قبول وجود فكرة السلطة.

دروٌش ،زمزم مرعى أحمد.

تنمٌه الهوامش النٌلٌه /الصحراوٌه بمحافظتى قنا واآلقصر بؤستخدام
نظم المعلومات الجؽرافٌه واآلستشعار عن بعد/

4377 12044960

أحمد ،إٌمان ماهر.

أشؽال الخشب لعمابر مدٌنة بورسعٌد منذ إنشابها حتى بداٌة القرن
الرابع عشر الهجرى :

4378 12044991

وقد شكلت فكرة السلطة العامة بما تثٌره من مسابل تتعلق بحدودها وتبرٌرها ،مكانة ربٌسة فى التفكٌر الفلسفً والسٌاسً عند
الفبلسفة والمفكرٌن ،كما شكلت السلطة العامة المحور الربٌسً للنظرٌة السٌاسٌة ،ولذلك لم ٌكن من قبٌل المبالؽة وجود اتجاه
قوي ٌرى أن العلم السٌاسً هو علم السلطة العامة ،كما ٌعرؾ البعض األخر القانون الدستوري بؤنه قانون تنظٌم السلطة
العامة ولذلك ٌعرفه الفقٌه فٌدٌل بانه مجموعة القواعد القانونٌة التً تتعلق بفن تنظٌم السلطةلقد بدأ الفكر السٌاسً مع بداٌة
ظهور الحضارات ،وارتبط ظهوره بظهور
الدول المختلفة التً تتطلب بالضرورة نظمًا وقوانٌن للحكم لضبط الحٌاة السٌاسٌة
فٌها ،ومن ثم ظهرت النظرٌات السٌاسٌة المختلفة التً عبرت عن فكرة الدولة منذ
أقدم العصور وحتى اآلن.
وارتبط نمو الفكر السٌاسً بنمو المجتمعات البشرٌة واستقرارها كما تطور
بتطور الحضارة اإلنسانٌة ،وكلما ارتقى اإلنسان وزادت مطالبه من أجل الرفاهٌة
والسعادة البشرٌة تطور الفكر السٌاسً حتى أنه ٌمكن القول أن الفكر السٌاسً كان
مقٌاسًا للعمران والحضارة.
وقد عكست المحاوالت العدٌدة لتصور الدولة عند الفبلسفة والمفكرٌن
السٌاسٌٌن الظروؾ السٌاسٌة واالجتماعٌة التً ظهرت فٌها آراإهم ومفاهٌمهم ،كما
عكست االتجاهات السٌاسٌة التً حكمت عالمهم ،فالمفكر هو مرآة لعصره ٌعك س
كل ما فٌه من واقع اجتماعً حقٌقً.
باإلضافة إلً ذلك كان من بٌن كتابات المفكرٌن السٌاسٌٌن عن الدولة ما كان
ٌرسم صورة مثالٌة لما ٌتصوره المفكر السٌاسً لما ٌجب أن ٌكون ،ومن بٌنها ما
ً
حادثا وواقعًا بالفعل فً عصره ،وعلى هذا فقد اختلؾ
ٌقدم صورة واقعٌة لما كان
موقؾ المفكر السٌاسً كما اختلفت نظرٌاته السٌاسٌة باختبلؾ المراحل التارٌخٌة
والظروؾ السٌاسٌة التً شكلته وأسهمت فً وضع أسسه.
ولقد كانت الحركة السوفسطابٌة حركة انتقالٌة فً الفكر الٌونانً ،كما كان
تفكٌر ‖مكٌافٌللى ‖ ‖) ‖ Machiavelliم) أٌضًا فكرً ا انتقالًٌا فً عصر ٕٔ٘٧ ٔٗٙ٩-
النهضة من الفكر الدٌنً إلً الفكر الواقعً ،وعادًة ما تكون المراحل االنتقالٌة فً
تارٌخ الفكر السٌاسً محل خبلؾ أو جدل سٌاسً ال ٌنتهً بٌن المإرخٌن ،وربما
انقسم الناس حولها بٌن مإٌد ومعارض ،وفً الواقع أن هناك أسبابًا عدٌدة تقؾ
وراء ذلك السبب األول :أن الفكر الجدٌد الذي تبشر به هذه المراحل االنتقالٌة لم تؤلفه
األذهان بعد ،ومن هنا تؤتً المعارضة والرفض.
السبب الثانً :أن هذه المراحل تحمل من الجرأة والخروج على ما استقرت
علٌه األعراؾ والتقالٌد مما ٌجعلها تبدو ببل شك خطرً ا على المجتم ع ،وتهدٌدً ا
للنظام السٌاسً واالجتماعً.
ولقد كانت الحركة السوفسطابٌة والفكر السٌاسً المكٌافٌللى فكرً ا انتقالًٌا فقد
كان رافضًا لما كان سابدً ا فً عصورهما ،فقد كان السوفسطابٌون رافضٌن لما كان
سابدً ا فً عصورهم من عقابد اجتماعٌة وسٌاسٌة ،تمثلت فً رفضهم لكل ما هو
مثالً واهتمامهم بالواقع الفعلً المعٌش فقط ،كما تمثلت فً معارضتهم لمشروعٌة
الرق الذي وافق علٌه بعض فبلسفة الٌونان من قبلهم ومن بعدهم ،كما رفضوا أٌضًا
ما كان سابدً ا فً عصرهم من عقابد دٌنٌة.
وٌتفق ‖مكٌافٌللى‖ مع السوفسطابٌٌن فً رفضه للعبودٌة وتمجٌده للدولة التً
عاشت فً حرٌة ‖كالشعب الرومانً‖ ،كما كان واقعًٌا فً دراسته وفكره السٌاسً
مثل السوفسطابٌٌن ،كما رفض مثلهم ضعؾ وهوان الشعب اإلٌطالً فً عصر ه
نتٌجة اتباع العقٌدة الدٌنٌة .
ومن ثم ٌمكن اعتبار التراث السٌاسً السوفسطابً والمكٌافٌللى من أهم
النماذج الفكرٌة التى كانت قادرة على اإلسهام فً تطوٌر الفكر السٌاس ي .ذلك
ألنهما حاوال دراسة الواقع السٌاسً كما هو قابم ال كما ٌنبؽً أن ٌكون ،فلم ٌبحث ا
فً مثالٌات وإنما بحثا فً الواقع بما فٌه من مشكبلت.
والسٌاسة عند بعض السوفسطابٌٌن و‖مكٌافٌللى‖ هً علم القوة وكٌفٌة
استخدام هذه القوة للحصول على أكبر قدر من السلطة السٌاسٌة ،ولقد حاول بعض
السوفسطابٌٌن و‖مكٌافٌللى‖ استخدام هذه الجزبٌة فً دراستهم للواقع السٌاسً.
2013
ان مبحث الفداء فرع من فروع دراسه (هوٌه الذبٌح) التى اختلؾ القرأن الكرٌم والعهد القدٌم فى تحدٌدها ولكنهما اجمعا على
عدم وقوع التكلٌؾ او اآلمتحان عملٌا علٌها اذ تدخل هللا عز وجل من اجل منع ابراهٌم علٌه السبلم من تنفٌذ اآلمر اآللهى
وفداء اآلبن بذبح من الحٌوان وبناء على هذا فؤن عقٌده الفداء متقرره فى الكتابٌن المقدسٌن ولكنها فٌهما عقٌده من نوع خاص
ومحدد اذ ال هدؾ لها سوى ابراز العناٌه اآللهٌه بالخلق وجزاإه تعالى للمطٌعٌن من عباده فهى اذن رمز جسده هللا لٌمنح
المإمنٌن النموذج االٌمانى الذى ٌجب ان ٌحتذى.
فؤن قصص االنبٌاء الت وردت فى كتب التراث الدٌنى تحمل فى طٌاتها اؼراضا ً عدٌده منها الؽرض الدٌنى واالخبلقى
والتعلٌمى وما الى ذلك اذ انها كثٌره ومتنوعه وهى تجسد الصراع بٌن الخٌر والشر الصراع بٌن االنسان وظروفه واهوابه
انها تجسد الصراع بٌن صاحب الرساله (محمد صلى هللا علٌه وسلم) واهل مكانه وؼٌرهم من المنهضٌن لرسالته.
فقصص اآلنبٌاء تبشر المإمنٌن بالجنه وتحذر الكافرٌن من النار وتوضح نعمه هللا على انبٌابه وترسم الصورة المثلى
للعبلقات االنسانٌه كما ٌراها هللا وتبٌن الرابطه التى تربط هإالء االنبٌاء برب العالمٌن.
ان مبحث الفداء فرع من فروع دراسه (هوٌه الذبٌح) التى اختلؾ القرأن الكرٌم والعهد القدٌم فى تحدٌدها ولكنهما اجمعا على
عدم وقوع التكلٌؾ او اآلمتحان عملٌا علٌها اذ تدخل هللا عز وجل من اجل منع ابراهٌم علٌه السبلم من تنفٌذ اآلمر اآللهى
وفداء اآلبن بذبح من الحٌوان وبناء على هذا فؤن عقٌده الفداء متقرره فى الكتابٌن المقدسٌن
ان مبحث الفداء فرع من فروع دراسه (هوٌه الذبٌح) التى اختلؾ القرأن الكرٌم والعهد القدٌم فى تحدٌدها ولكنهما اجمعا على
عدم وقوع التكلٌؾ او اآلمتحان عملٌا علٌها اذ تدخل هللا عز وجل من اجل منع ابراهٌم علٌه السبلم من تنفٌذ اآلمر اآللهى
وفداء اآلبن بذبح من الحٌوان وبناء على هذا فؤن عقٌده الفداء متقرره فى الكتابٌن المقدسٌن
2012
اسباب اختٌار الموضوع ان دراسه المخالٌؾ من الدراسات التارٌخٌه الجدٌده التى لم ٌتم تناولها بالدراسه من قبل حٌث
تركزت معظم الدراسات حول دراسه تارٌخ الٌمن بصفه عامه او دراسه الدوٌبلت الحاكمه مثل الدوله الزٌادٌه والدوله
اآلٌوبٌه والدوله الرسولٌه او دراسات مستقله للمدن مثل مدٌنه تعز ومدٌنه صنعاء ومدٌنه زبٌد.
ٌعد المخبلؾ وحده ادارٌه هامه حٌث قسمت الٌمن اوابل العصر االسبلمى الة ثبلثه مخالٌؾ كان الجند اهمها واعظمها لكونه
عاصمه الٌمن االولى وبالرؼم من ذلك لم ٌحظى بإهتمام الباحثٌن بالشكل الكافى .

محمد ،أمانى شوقى.

محمود ،مارسٌل محمد
الصؽٌر.

الفكر السٌاسى بٌن السوفسطابٌٌن ومٌكافٌللى/

الفداء فى الفكر الدٌنى بٌن الٌهودٌه واإلسبلم/

4379 12046706

4380 12046719

ان معظم الدراسات التارٌخٌه تنصب على االحداث السٌاسٌه بشكل عام ؼافله الدور الحضارى وتؤثٌره على المجتمع وعلى
االحداث السٌاسٌه نفسها وكذلك الرؼبه فى اضافه ماده علمٌه جدٌده للمكتبه العربٌه واالسبلمٌه لٌفٌد منها الباحثون
والدراسون قٌما بعد والمنهج الذى اتبع فى هذه الدراسه هو المنهج التارٌخى من خبلل دراسه االحداث التارٌخٌه والسٌاسٌه
فى المخبلؾ وتحلٌل هذه االحداث ووصؾ المظاهر الحضارٌه والحٌاه االجتماعٌه وما تشمله من احتفاالت واعٌاد وؼٌرها.
كذلك استخدم المنهج المقارن من خبلل مقارنه المخبلؾ بمخالٌؾ الٌمن اآلخرى وتطور االحداث فٌهما الظهار دور
المخبلؾ وتؤثٌره الحضارى والسٌاسى على المخالٌؾ والمدن المجاورة.
معظم الدراسات حول دراسه تارٌخ الٌمن بصفه عامه او دراسه الدوٌبلت الحاكمه مثل الدوله الزٌادٌه والدوله اآلٌوبٌه
والدوله الرسولٌه او دراسات مستقله للمدن مثل مدٌنه تعز ومدٌنه صنعاء ومدٌنه زبٌد.
ٌعد المخبلؾ وحده ادارٌه هامه حٌث قسمت الٌمن اوابل العصر االسبلمى الة ثبلثه مخالٌؾ كان الجند اهمها واعظمها لكونه
عاصمه الٌمن االولى وبالرؼم من ذلك ان معظم الدراسات التارٌخٌه تنصب على االحداث السٌاسٌه بشكل عام ؼافله الدور
الحضارى وتؤثٌره على المجتمع وعلى االحداث السٌاسٌه نفسها وكذلك الرؼبه فى اضافه ماده علمٌه جدٌده للمكتبه العربٌه
تناولت هذه الدراسه محاوله التعرؾ على الدور االتصالى لمكاتب العبلقات العامه باإلداره المحلٌه فى محافظات جنوب
الصعٌد ومن هذا المنطلق ٌهتم البحث بدرجه كبٌره لرصد طبٌعه الدور االتصالى لمكاتب العبلقات العامه باإلدارات المحلٌه
بمحافظات جنوب الصعٌد (أسوان -اآلقصر -قنا -سوهاج) نظراً آلهمٌه هذه اآلدارات فى نشر المعلومات الصادقه للجمهور
المحلى وتحسٌن الخدمات المقدمه للجمهور باإلضافه الى قٌامها بتقدٌم المعلومات آلجهزة اآلعبلم المحلٌه لتحسٌن صوره
اآلداره المحلٌه وتقدٌم المعلومات عنها للجمهور الخارجى.
من خبلل دراسه سلوك االفراد والجماعات دراسه علمٌه موضوعٌه وبهدؾ رعاٌه العبلقات االنسانٌه السلٌمه فى المجتمع
وكسب ود الجماهٌر وضمان التفاهم بٌن االدارات المحلٌه من جهه وجماهٌرها من جهه أخرى لتهٌبه جو سٌكولوجٌا من
الفهم والثقه المتبادله بٌن االدارات المحلٌه وبٌن جماهٌرها المتعلقه معها عن طرٌق لجهود المستمره التى تسٌر وفق خطه
مدروسه.
وتعد العبلقات العامه نشاطا ً هاما ً واساسٌا ً من أنشطه المنشؤت التى تعمل فى مجال االدارات المحلٌه وعامل من عوامل نجاح
الجهود التنشٌطٌه لبلدارة المحلٌه حٌث تستهدؾ العبلقات العامه دعم ومسانده أنشطه االتصال بالجمهور الداخلى والخارجى
لبلداره المحلٌه.
تناولت هذه الدراسه محاوله التعرؾ على الدور االتصالى لمكاتب العبلقات العامه باإلداره المحلٌه فى محافظات جنوب
الصعٌد ومن هذا المنطلق ٌهتم البحث بدرجه كبٌره لرصد طبٌعه الدور االتصالى لمكاتب العبلقات العامه باإلدارات المحلٌه
بمحافظات جنوب الصعٌد (أسوان -اآلقصر -قنا -سوهاج)
االنسانٌه السلٌمه فى المجتمع وكسب ود الجماهٌر وضمان التفاهم بٌن االدارات المحلٌه من جهه وجماهٌرها من جهه أخرى
لتهٌبه جو سٌكولوجٌا من الفهم والثقه المتبادله بٌن االدارات المحلٌه وبٌن جماهٌرها المتعلقه معها عن طرٌق لجهود
المستمره التى تسٌر وفق خطه مدروسه.
ٌتمثل الهدؾ الربٌسى فى رصد وتوصٌؾ وتفسٌر العوامل المإثره على مستقبل حرٌه الصحافه فى مصر خبلل العقدٌن
القادمٌن وٌتفرع من هذا الهدؾ الربٌسى عدد من اآلهداؾ الفرعٌه اآلخرى تشمل :
.تحدٌد مستقبل القٌود واإللتزامات المفروضه على الصحافه المصرٌه 1-
.تحدٌد مستقبل الضؽوط التنظٌمٌه واآلدارٌه للمإسسات الصحفٌه المفروضه على القابمٌن باإلتصال 2-
.التعرؾ على تؤثٌر السٌاسه التحرٌرٌه للصحؾ المصرٌه على القابم باإلتصال فى العقدٌن القادمٌن 3-
.تحدٌد شكل العبلقه بٌن الصحافه والسٌاسٌه خبلل العقدٌن القادمٌن 4-
تستهدؾ الدراسه رصد فكره التعددٌه الحزبٌه وعبلقتها بالحرٌات العامه تؤثٌرا وتؤثرا من حٌث تكوٌن االحزاب وممارستها
وصوال لتداول السلطه فٌما بٌنهما تحقٌقا ً للتؽٌٌر العام بوسٌله االنتخابات العامه كؤلٌه دٌموقراطٌه لبلوغ تلك الؽاٌه وذلك من
خبلل االستعانه بالمنهج المقارن بالتطبٌق على المانٌا االتحادٌه والوالٌات المتحده االمرٌكٌه وفرنسا ومصر وتوصلت
الدراسه الى ان النشاط الحزبى فىمصر تحكمه نصوص قانونٌه بالؽه فى التشدد فهناك نصوص قانون االحزاب التى تكرس
سلطه لجنه شبون االحزاب على النشاط الحزبى الى حدتسلٌحها بما ٌمكنها من وقؾ نشاط الحزب وقفا ً مشموالً بالنفاذ المعجل
كما انتهى فى الصحافه قانون االحزاب بعد تعدٌله الى تقٌٌد الصحافه الحزبٌه اصدارا ودواما ً على مستوى النص بإشتراطه
وجوب ان ٌكون للحزب عشره اعضاء فى مجلس الشعب حتى ٌمكنه اصدار صحبفه ابداء او استمرار صحٌفته فى العمل
وبجانب ذلك نجد ان النشاط الحزبى مقدر له ان ٌجرى فى ظل ترسانه من القوانٌن االستثنابٌه اصطله على تسمٌتها بالقوانٌن
سٌبه السمعه فضبلً عن مناخ الطوارىء وما ٌصاحبه من رٌاح ؼٌر متواتٌه للحرٌه والناجم عن اصرار النظام الحاكم على
تطبٌق قانون الطارىء لعشرات السنٌن.
تحدٌد شكل العبلقه بٌن الصحافه والسٌاسٌه خبلل العقدٌن القادمٌن.
تستهدؾ الدراسه رصد فكره التعددٌه الحزبٌه وعبلقتها بالحرٌات العامه تؤثٌرا وتؤثرا من حٌث تكوٌن االحزاب وممارستها
وصوال لتداول السلطه فٌما بٌنهما تحقٌقا ً للتؽٌٌر العام بوسٌله االنتخابات العامه
اجرٌت هذه الدراسه بهدؾ تحدٌد دور الجمعٌات اآلهلٌه فى مجال التعلٌم وتطوٌره والوقوؾ على نقاط القوه لزٌاده تلك القوه
ونقاط الضعؾ للتؽلب علٌها وذلك فى ضوء اآلبعاد المجتمعٌه المتنوعه فى المجتمع المصرى كما تهدؾ الى صٌاؼه
استراتٌجٌه مستقبلٌه لتفعٌل دور الجمعٌات اآلهلٌه من خبلل توفٌر متطلبات التطوٌر للمجتمع المدرسى ومدى اسهام
الجمعٌات اآلهلٌه فى تلبٌه هذه المتطلبات سواء أكانت اقتصادٌه او اجتماعٌه او تعلٌمٌه او صحٌه او تروٌحٌه.
ان التعلٌم هو المشلروع القومى لمصر فهو سبٌلنا الوحٌد لكى نواكب التطور العالمى وخلق جٌل قادر على االبتكار واالبداع
العلمى فى جمٌع المجاالت العلمٌه والفنٌه والثقافٌه وقادر على حماٌه امن مصر القومى.
لهذا هو االساس والقاعده لبنائ المجتمع فبناء المجتمع ٌبدأ من بناء المدارس الن موقع المدرسه من المجتمع اشبه بموقع
الروح من الجسد وحٌن ٌكون التعلٌم متسما ً بالجوده ٌكون المجتمع متسما ً بالتقدم ونوعٌه التعلٌم فى مجتمع تنعكس اثارها فى
بنٌه هذا المجتمع فؤن اهم ما ٌمٌز االنسان عن الجماد ان االنسان ٌحفظ كٌانه عن طرٌق التجدٌد والتطوٌر بفعل التربٌه
والتعلٌم.
والوقوؾ على نقاط القوه لزٌاده تلك القوه ونقاط الضعؾ للتؽلب علٌها وذلك فى ضوء اآلبعاد المجتمعٌه المتنوعه فى
المجتمع المصرى كما تهدؾ الى صٌاؼه استراتٌجٌه مستقبلٌه لتفعٌل دور الجمعٌات اآلهلٌه من خبلل توفٌر متطلبات
التطوٌر للمجتمع .
كما تهدؾ الى صٌاؼه استراتٌجٌه مستقبلٌه لتفعٌل دور الجمعٌات اآلهلٌه من خبلل توفٌر متطلبات التطوٌر للمجتمع
المدرسى ومدى اسهام الجمعٌات اآلهلٌه فى تلبٌه هذه المتطلبات سواء أكانت اقتصادٌه او اجتماعٌه او تعلٌمٌه او صحٌه او
تروٌحٌه.
ان التعلٌم هو المشلروع القومى لمصر فهو سبٌلنا الوحٌد لكى نواكب التطور العالمى وخلق جٌل قادر على االبتكار واالبداع
العلمى فى جمٌع المجاالت .
هدفت هذه الدراسه الى دراسه زى سبلطٌن المؽول من خبلل مدرسه التصوٌر المؽولى الهندى وذلك من خبلل معرفه
المبلبس التى ٌرتدونها فى المجالس الدٌنٌه والعلمٌه واآلحتفاالت العامه وكذلك اآلستقباالت الرسمٌه ورحبلت الصٌد والقنص
والمعارك الحربٌه وكذلك الصور الشخصٌه وذلك من خبلل المنهج الوصفى وتم معرفه المواد الخام المستخدمه فى صناعه
المبلبس واستخدام العدٌد من المبلبس المختلفه فى اسماءها والمتنوعه فى زخارفها.

2012

عبد المقصود ،عزه محمد.

مخبلؾ الجند منذ القرن الرابع ختى القرن التاسع الهجرى /

4381 12046739

2012

حسن ،أٌمن عبد الكرٌم.

الدور اإلتصالى لمكاتب العبلقات العامه باإلداره المحلٌه فى
محافظات الصعٌد/

4382 12046761

2012

حسٌن ،شرٌهان محمود أبو
الحسن.

مستقبل حرٌه الصحافه فى مصر /

4383 12046785

2012

قمر الدٌن ،نادٌه عوض أحمد .الجمعٌات اآلهلٌه ودورها فى تطوٌر المجتمع المدرسى/

2012
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ٌتمثل الهدؾ الربٌسى للبحث فى التعرؾ على أثر التحوالت التى طرأت على بناء القوه داخل الرٌؾ المصرى فى فتره
التسعٌنات وما بعدها وخاصه بعد التطورات التى طرأت على القوانٌن المنظمه آلوضاع الملكٌه الزراعٌه فى الرٌؾ مثل
القانون رقم  96لسنه  1992والخاص بتنظٌم العبلقه بٌن المالك والمستؤخر وكذلك التعرؾ على اثر التؽٌرات التى طرأت
على اوضاع العمد والمشاٌخ وسلطاتهم اآلدارٌه فى ظل المإسسات الحكومٌه وسٌطرتها على أؼلب القرى المصرٌه.
تقؾ هذه الدراسه وسطا بٌن مجاالت علم االجتماع الرٌفى بحكم مجالها الجؽرافى والذى ٌلقى الضوء بالدارسه على قرٌه فى
رٌؾ صعٌد مصر ومجالها البشرى المكون من عٌنه من الرٌفٌٌن وبٌن مجال علم االجتماع السٌاسى بحكم طبٌعه الظاهره
التى تتناولها بالدراسه والتحلٌل وهى القوة االجتماعٌه التى تعد المقوله االساسٌه والهامه واحد المباحث الربٌسٌه فى علم
االجتماع السٌاسى والتى طرأعلٌها العدٌد من التؽٌرات الجوهرٌه مثلها مثل باقى جوانب الحٌاه الرٌفٌٌه التى شملها تؽٌر
وتطور من خبلل االحداث التارٌخٌه التى مر بها الرٌؾ المصرى خبلل القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن والتى كانت سلسله
متبلحقه متتابعه فى حركه دٌنامٌكٌه ال تتوقؾ من التؽٌرات االجتماعٌه واالقتصادٌه والسٌاسٌه والتى اثرت فى المجتمع
بشكل عام وفى المجتمع الرٌفى بشكل خاص.
التى تعد المقوله االساسٌه والهامه واحد المباحث الربٌسٌه فى علم االجتماع السٌاسى والتى طرأعلٌها العدٌد من التؽٌرات
الجوهرٌه مثلها مثل باقى جوانب الحٌاه الرٌفٌٌه.
وتعتبر هذه الدراسه دراسه وصفٌه تعتمد على االسلوب الوصفى التحلٌلى بقصد جمع البٌانات وتحلٌلها وتفسٌرها الى كمٌه
وكٌفٌه بهدؾ الوصول الى نتابجها النهابٌه وعلٌه ؾ؟أن الهدؾ الربٌسى لهذه الدراسه ٌتمثل فى التعرؾ على نتابجها النهابٌه
وٌتمثل فى التعرؾ على التؽٌرات التى لحقت ببنء القوه الرٌفٌه فى ظل تحوالت التى مر بها الرٌؾ المصرى ولتحقٌق هذا
الهدؾ الربٌسى تنطلق نحو تحقٌق عدد من االهداؾ التفصٌلٌه .
2012
شكلت المفارقه عنصر الهٌمنه فى هذا النصزوقد رؼب الباحث ان تكون الرساله موضوعا ً لتطبٌق فرضٌته الجدٌده ولٌست
الؽاٌه من هذا البحث عن سقطات الدراسات السابقه فى هذا المٌدان فحسب بل ان الؽاٌه الحقٌقٌه هى محاوله تجاوز تلك
2012
الدراسات والوقوؾ على قدره المفارقه على هذا التجاوز .
ٌسعى البحث الى استخدام استراتٌجٌه تدرٌس ؼٌر تقلٌدٌه من اجل تطوٌر التدرٌس وتحسٌن العابد التعلٌمى تحقٌقا ً لمستوى
أعلى من اآلهداؾ التربوٌه وذلك تمشٌا ً مع اتجاهات التحدٌث والتطوٌر لمناهج التربٌه الرٌاضٌه وتقوم فلسفه استراتٌجٌه
‖بلوم‖ إلتقان التعلم على تقدٌم دروس مرحلٌه للطبلب من ذوى المستوى المنخفض والمتوسط هذه الدروس المرحلٌه تسهم
فى الوصول الى مستوى اآلداء المهارى المطلوب والقاء المزٌد من الضوء على استراتٌجٌه التعلم لآلتقان وأهمٌتها وفاعلٌتها
خاصه فى كلٌات التربٌه الرٌاضٌه.
ٌؤتى البحث الحالى استجابه للعدٌد من توصٌات البحوث والدراسات والمإتمرات فٌسعى الى استخدام استراتٌجه تدرٌس ؼٌر
تقلٌدٌه من اجل تطوٌر التدرٌس وتحسٌن العابد التعلٌمى تحقٌا ً لمستوى اعلى من االهداؾ التربوٌه وذلك تمشٌا ً مع اتجاهات
التحدٌث والتطوٌر لمناهج التربٌه الرٌاضٌه تقوم فلسفه استراتٌجٌه ‖ بلوم‖ التقان التعلم على تقدٌم دروس مرحلٌه للطبلب
من ذوى المستوى المنخفض والمتوسط هذه الدروس المرحلٌه تسهم فى الوصول الى مستوى االداء المهارى المطلوب.
قد تسهم نتابج هذا البحث فى القاء المزٌد من الضوء على استراتٌجٌه التعلم التقان واهمٌتها وفاعلٌتها خاصه فى كلٌات
التربٌه الرٌاضٌه.
وٌهدؾ البحث الحالى الى :
تصمٌم وحدات تعلٌمٌه لبعض المهارات الهجومٌه فى كرة السله بإستخدام استراتٌجٌه التعلم لبلتقان 1-
التعرؾ على فاعلٌه استراتٌجٌه التعلم لبلتقان على مستوى االداء المهارى لبعض المهارات الهجومٌه فى كره السله 2-
.لطالبات كلٌه التربٌه الرٌاضٌه بقنا
وتوجد فروق ذات دالله احصابٌه بٌن متوسطات درجات القٌاس القبلى والبعدى للمجموعه التجرٌبٌه فى مستوى االداء
المهارى لبعض المهارات الهجومٌه لكره السله لصالح القٌاس البعدى .
وتقوم فلسفه استراتٌجٌه ‖بلوم‖ إلتقان التعلم على تقدٌم دروس مرحلٌه للطبلب من ذوى المستوى المنخفض والمتوسط هذه
الدروس المرحلٌه تسهم فى الوصول الى مستوى اآلداء المهارى المطلوب والقاء المزٌد من الضوء على استراتٌجٌه التعلم
لآلتقان وأهمٌتها وفاعلٌتها خاصه فى كلٌات التربٌه الرٌاضٌه.
ٌؤتى البحث الحالى استجابه للعدٌد من توصٌات البحوث والدراسات والمإتمرات فٌسعى الى استخدام استراتٌجه تدرٌس ؼٌر
تقلٌدٌه من اجل تطوٌر التدرٌس وتحسٌن العابد التعلٌمى تحقٌا ً لمستوى اعلى من االهداؾ التربوٌه وذلك تمشٌا ً مع اتجاهات
التحدٌث والتطوٌر لمناهج التربٌه الرٌاضٌه تقوم فلسفه استراتٌجٌه ‖ بلوم‖ التقان التعلم على تقدٌم دروس مرحلٌه للطبلب
تسعً المإسسات التعمٌمٌة عمً اختتؾ مستتاٌات ا إلتً تمتمٌت م تتاا المتامع المتعممتة لممتتعمت الت ا
ٌمثتم م تاع العممٌتة التعمٌمٌتة سمتا ٌتتاست اءم ا عتتط قتً دتا تعتمم تعع التتمعًٌ االستما م التعمٌمٌتة التتً
تتتاام الم تاا سعٌا لمتؽم عمً الفعاع الفعمٌة سٌن المتعممٌن اصاال إلً أقدم معمام تعمٌمً ممكن .
االتؤكٌم عمى إتمان التعمٌت  mastery Learningمستمع قً الكتاسات التعساٌتة متن أ تم عقتا كفتا ع
العممٌة التعمٌمٌة ،المم ا م ‖  smith 91ت( أن األق ا عم األكثع إتماتا ً لما ٌتعممان  ،أكثع إتماتتا ً لمعمتم <‖ (1
اات از لمم ات التً تاكم إلً ت اٌمٌمان عمى التتظٌت المً ت أهما ااد ة المعالت ‖.
إستت ا عتً ٌة التتعمت لقتمتان  strategy for learning masterمتن االستت ا عتً ٌات التعمٌمٌتة ال مٌثتة
االم مة التً تت عع إلً ا التعسٌتة العٌادتٌة لتن ألت تا تعتمتم عمتى ق تت المتتعمت ل سٌعتة الم متة التتً ستا
ٌتعمم ا من خفم تمسٌت الم تاى إلى ا مات تعمٌمٌة صؽٌعع م ممع األهتما متا استتخمات عتمم كسٌتع متن
االختسا ا عت التكاٌتٌة من التتا التخخٌصتً ختفم كتم معً تعمٌمتً االتتً ٌت تمم متن خفل تا متمى اصتام
المتعممتٌن لمستتاى انتمتان  % 08متا االعتمتام عمتى التػ ٌتة ال ا ع عتة لمتن لتت ي ممتاا مستتاى انتمتان اقتً
صاعع م ماعات صؽٌعع  ،سٌتما ٌتععض المتمتان إلى أتخ ة إث ا ع ٌط اس ت ا تتتٌا انستت ا عتً ٌة اءتتا ً إدتاقٌا ً
ماخم المعً التعمٌمً قٌط تصا األخ ا من أ م اصتام  % 08متن المتعممتٌن لمستتاى انتمتان ست
سععت ت اءمعت ت الخاصة .تتمثتم المٌمتة التعساٌتة ل ت ا التتا متن التتعمت قتً تممٌمتط التػ ٌتة ال ا ع عتة المستتمعع
لممتتعمت لت متع لتط
استم ا ععٌة التعمت اقعالٌتط  ،اتعمٌم مساعه أ اال سؤام تً االصام إلً التمكن  .اٌإكتم التتعمت لقتمتان عمتً
الفتعاع الفعمٌتة  ،الكتتتط ٌتعقض التاءت عتتمها كعمستة ت تتام مان انت تاز  ،ق تا ٌستتتؽم ا استتؽفبل كٌتتا
كاسٌمة لمتؽم عمً ا ٌث ٌع ي كم متعمت متط قتً أن ٌتتعمت اقمتا لمستتااه الخخصتً قتً تمام ءم ا عتتط ،
اسععة تعممط  ،ااستعمامه  ،امااقعط  ،لت لن ق تا أستما ٌعتتع ستاختؾ االستت اسات ستٌن األقت ا عم  ،لكتتط
ٌتخ ه ا االختؾ أساسا لمتعمت الفعام  ،لٌعتفا مستاا أما هإال األق ا عم قعمٌا ا ماعٌا .
كتعع الستمة متن األتخت ة ال عكٌتة التتً تتمٌتز سا تام العمٌتم متن الم تا ا عت التتً تت مت متن الفعت
إمماج أكثع من م اعع قً إ اع اا م اأماإها قً تتاسع اتسمسم اكفا ع عالٌة  .ل لن تعتسع كعع السمة متن
العٌادات التً ٌتؤثع س ا مستاا األما ال عكً لمم ا ا عت ال عكٌة المعكسة سمستتاا أما المفتعمات ال عكٌتة
لمم ا ا عت ستاا كاتتت هت ه ال عكتات متن التتم السستً أا الصتع س اتت المتمعع عمتً ممتت هت ه ال عكتات
قً تما ج عكً متكامم قً خكم م اعع معكسةمشكمة البحث :
من خفم سٌعة عمم السا ثة اءٌام ا ستمعًٌ الت سٌمتات العممٌتة لممتعع كتعع الستمة لمفعءتة الثالثتة ءستت
المتتتتاهت اتتتتمعًٌ التعسٌتتتة العٌادتتتٌة تخصتتتا كتتتعع الستتتمة كمٌتتتة التعسٌتتتتة العٌادتتتٌة سمتتتتا امعتتتتة - -
تا االاما ال ظت:

محمد ،حسن محمود ٌوسؾ.
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 .دع مستاا أما ال السات لسعض الم ا ا عت األساسٌة قً كعع السمة .9
 .االعتمام عمً ال عع التممٌمٌة قً التمعًٌ أما إلً ؼٌا الماقعٌة لما ال السات قً التعمت .:
 .عمت استخمات إست ا عتً ٌة تمعٌسٌة مختمفة قً العممٌة التعمٌمٌة ;.
مما مقا السا ثة إلً الم ا ع ات المستفٌدة لمتاصم إلً إست ا عتً ٌة مٌثة لتعمٌت سعض م ا ا عت كعع
السمة ٌ ،ث قكعع الس ث تعمٌت م ا ا عت كعع السمة ساستخمات إست ا عتً ٌة ت مع األهما التعمٌمٌة ااتمان
الم ا ا عت  ،ىاءم أثاع اهتمات السا ثة إست ا عتً ٌة التعمت لقتمان التً تعكز عمى استخمات سما م تعمٌمٌة ما
أع ا االءت الكاقً لعممٌة التعمت لماصام إلى مع ة انتمان كما أن ه ا األسما ٌعمم عمى م ا ععاع
الفعاع الفعمٌة سٌن المتعممٌن اهً من المخكفت التً ي االهتمات س ا قً عممٌة التمعًٌ .
اءتم استتمزت عمتً السا ثتة إ ت ا ع هت ا الس تث ٌتث تتماع أهمٌتتط قتً كاتتط أ تم الم تااالت التتً تعمتم
عمً تتفً إست ا عتً ٌة التعمت لقتمان امععقة قاعمٌت ا عمً التتعمت الم تا عا قتً كتعع الستمة ا تصتمٌت ا تمات
تعمٌمٌة ساستخمات إست ا عتً ٌة التعمت لقتمان لماصام س السات كمٌة التعسٌة العٌادٌة سمتا إلٌى مع تة انتمتان
لسعض م ا ا عت كعع السمة .
2013
ٌهدؾ البحث الحالى الى التعرؾ على اثر استخدام وحده تدرٌسٌه قابمه على الذكاءات المتعدده فى تنمٌه الدافعٌه لدى التبلمٌذ
المرحله اآلبتدابٌه وأثر استخدام وحده تدرٌسٌه قابمه على الذكاءات المتعدده فى تعلم بعض مهارات كره الٌد لدى تبلمٌذ
المرحله االبتدابٌه.
أثر استخدام وحده تدرٌسٌه قابمه على الذكاءات المتعدده فى تنمٌه الدافعٌه وتعلم بعض مهارات كره الٌد لتبلمٌذ المرحله
اآلبتدابٌه استهدفت الدراسه التعرؾ على تؤثٌر اسالٌب التدرٌس قابمه على الذكاءت المتنوعه فى تنمٌه بعض المهارات
الحركٌه وقد استخدم الباحث المنهج التجرٌبى لمبلبمته لطبٌعه البحث ولقد تعددت االختبارات والمقاٌٌس المستخدمه فى
الدراسات السابقه طبقا ً لنوع ومتؽٌرات كل دراسه.
اسالٌب التدرٌس قابمه على الذكاءت المتنوعه فى تنمٌه بعض المهارات الحركٌه وقد استخدم الباحث المنهج التجرٌبى
لمبلبمته لطبٌعه البحث ولقد تعددت االختبارات والمقاٌٌس ولقد اختلفت االسالٌب االحصابٌه التى استخدمت فى الدراسه ما
بٌن المتوسط الحسابى والوسٌط واالنحراؾ المعٌارى ومعامل االلتواء والنسبه المبوٌه معامل االرتباط واختبارات.
التعرؾ على اثر استخدام وحده تدرٌسٌه قابمه على الذكاءات المتعدده فى تنمٌه الدافعٌه لدى التبلمٌذ المرحله اآلبتدابٌه وأثر
استخدام وحده تدرٌسٌه قابمه على الذكاءات المتعدده فى تعلم بعض مهارات كره الٌد لدى تبلمٌذ المرحله االبتدابٌه.التعرؾ
على تؤثٌر اسالٌب التدرٌس قابمه على الذكاءت المتنوعه فى تنمٌه بعض المهارات الحركٌه وقد استخدم الباحث المنهج
التجرٌبى لمبلبمته لطبٌعه البحث ولقد تعددت االختبارات والمقاٌٌس المستخدمه فى الدراسات السابقه طبقا ً لنوع ومتؽٌرات
كل دراسه
2013
تقوم هذه الدراسه على المنهج اآلستقرابى واآلستنباطى القابم على تتبع الموضوع واستقرابه من مظانه وجمع المعلومات
المتعلقه به من كتب التفاسٌر وتحلٌل النصوص واآلراء التى وردت فٌه ثم مروره بالمرحله النهابٌه وهى مرحله الترجٌح بٌن
اآلراء المختلفه ان استطعت الى ذلك سبٌبلً.
اهداؾ البحث-:
جمع الماده العلمٌه للموضوع من خبلل كتب التفسٌر والفقه المختلفه 1-
معرفه اٌات الخطاب التى ٌوجد بها اختبلؾ فى االقوال 2-
.معرفه اسباب النزول التى تتعلق بموضوع الخطاب فى اآلٌه 3-
معرفه القراءات التى تتعلق بموضوع الخطاب باآلٌه 4-
معرفه االحكام الفقهٌه التى تتعلق بتعٌٌن الفقٌه 5-
مناقشه اقوال العلماء فى تعٌٌن المخاطب واختبلفهم فى المسابل الفقهٌه 6-
معرفه القول الراجح فى اقوال الخطابوالمسابل الفقهٌه 7-
تقوم هذه الدراسه على المنهج اآلستقرابى واآلستنباطى القابم على تتبع الموضوع واستقرابه من مظانه.
2010
موضوع البحث هو الحركه الجسمٌه فى دٌوان ابى الطٌب المتنبى بشرح ابى البقاء العكبرى دراسه داللٌه وهو بحث
ٌستهدؾ تقدٌم دالله الحركه الجسمٌه كقناه اتصال ؼٌر لفظٌه من خبلل دٌوان ابى الطٌب المتنبى اسهاما ً منى فى الكشؾ عن
مكامن عبقرٌه هذا الشاعر وتوضٌح حقٌقه مإداها ان خلود هذا الشعر لم ٌكن مجرد حظ تصادؾ له ولكنها الموهبه والملكه
الفنٌه والتكوٌن المتفرد الذى هٌؤ للشاعر ابداع هذا الشعر الذى شد الٌه الدارسٌن والباحثٌن والنقاد منذ نظمه حتى ٌومنا هذا2013 .
تناولت هذه الدراسه التارٌخٌه والحضارٌه كثٌر من المصادر والمراجع اآلساسٌه والمساعده للحصول على الماده
والمعلومات التارٌخٌه التى شكلت البنٌه اآلساسٌه لمحتوٌات هذه الرساله وجاءت المصادر التارٌخٌه واآلدبٌه فى بداٌه
المصادر من حٌث اآلهمٌه حٌث امدت الدراسه بمعظم المعلومات والنصوص الترٌخٌه للموضوع كما أنها أعطت هذه
المعلومات بصوره واضحه وخاصه احٌانا ً وخاصه المصادر اآلدبٌه والتارٌخٌه القرٌبه من هذا العصر.
المجلس فى اللؽه هو المشتق من الفعل الثبلثى جلس ٌجلس جلوسا ً والمجالس اصطبلحا ً هى عباره عن اجتماع مجموعه من
الناس للنظر فى شبونهم العامه او الخاصه وذكر الزبٌدى ان المجالس تعنى مقدار الزمن او الحصه من الوقت ٌجلس فٌها
جماعه مختصون للنظر فى شؤن من الشبون وهى مؽلقه اذا لم ٌشهدها اال اعضابها ومفتوحه اذا شهدها معهم ؼٌرهم اى انها
اجتماع بعض الناس لدراسه امر من االمور التى تهمهم حسب نوع هذا االمر او المجال المقصود به المجلس سواء اكان
علمٌا ً او اجتماعٌا او ترفٌهٌا ً وؼٌر ذلك.
ونجد ان المجلس كان لها دور كبٌر فى نشر العلم بٌن طبقات المجتمع وذلك بسبب ان المجالس تحولت الى مبارٌات علمٌه
وادبٌه وفلسفٌه وفى بادىء االمر كانت المجالس فى عهد الخلفاء الراشدٌن تتسم فى شكلها بالبساطه النها كانت تعقد اؼلبٌه
المجالس فى المساجد وكانت تعقد تلك المجالس لتناقش شبون الدوله والواله.
اما المجالس فى عهد االموٌٌن فقد تطورت حٌث كانت المجالس تعقد فى قصور فخمه حٌث استعملوا بعض القصور
الرومانٌه وبنوا النفسهم بعض القصور الخاصه بهم فقد بنى معاوٌه قصر الخضره فى دمشق ونصب الخلفاء االموٌون فى
هذه القصور االسره والكراسى وافترشوا الطنافس والوسابد وعلقوا الستابر واٌضا ً اقاموا الحجاب والحراس وكان معاوٌه
اول من اتخذ االسره قلد بها بطارقه الروم فى الشام ووضع الستابر والطنافس اما الكراسى فكان اول من استعملها زٌاد بن
ابٌه والى معاوٌه على العراق واقتبس االموٌون من الروم والفرس مظاهر االبهه كالطراز ومناقشه االشعار فى المجالس
ونقش الدٌباج والؽز واصطناع االسره من االبنوس والعاج والذهب فؤصبحت مجالس الخلفاء فى العهد االموى مجالسا لبلدب
والحكمه والشعر واختلؾ مجالس الخلفاء االموٌون االجتماعٌه باختبلؾ شخصٌاتهم ومٌولهم فلقد كان االموٌون حكاما نشطاء
خصصوا شطرا كبٌرا من ٌومهم لبلعمال االدارٌه.
كذل ب س بب اؾ
نجد أؾ المجالس كانت لٌا دك ان ر كبً ان ر فً نشر العم بٌؾ طبقات المجتمع  ،
المجالس تحكلت إلى مبارٌات عممٌة كادبٌة كفمسفٌة ؛ كفى بادئ األمر كانت المجالس فً عٌد
الخمفاء ال ا رشدٌؾ تتس فً شكمٌا بالبساطة  ،ألنٌا كانت تعقد اؼمبٌة المجالس فً المساجد ،
تم ال مجال س ل ت ناق ش ش ب كؾ ال دك لة ك ال كبلة ) ) . 1
ككانت تعقد
كحدث ذات ٌك فً أحد المجالس كاؾ عمر بؾ الخطاب )رضى هللا عنو ( ٌحتاج إلى
 ف بلؾ ق ا:
 ا س ت عممو عمى أمر ق د أى م نى ف قال كا دل ك نى عمى رج:
 ل جم ساب و :
كالى ذم كفاءة فقا
ال حاجة لنا فٌو  ،قالكا فمؾ ترٌد  ،ا رٌد رجبل اذا كاؾ فً القك كلٌس امٌرى كاؾ كؤؾ امٌرى  ،كاذا

كاؾ امٌرى كاؾ كؤؾ رج

م نً  ،ق ال كا ما ن عر


ى ذه ال ص فة اال ف ً ال رب ٌع ب ؾ زٌ اد ال حارث ً  ،ق ا

فاعلٌه إستراتٌجٌه التعلم لآلتقان على مستوى أداء بعض المهارات
الهجومٌه فى كره السله لطالبات كلٌه التربٌه الرٌاضٌه/

4388 12049750

أثر استخدام وحده تدرٌسٌه قابمه على الذكاءات المتعدده فى تنمٌه
سفٌن ،عبد الناصر أحمد محمد .الدافعٌه وتعلم بعض مهارات كره الٌد لتبلمٌذ المرحله اآلبتدابٌه/

4389 12049831

منصور ،ساره محمد مجدى.

على ،أٌمن سٌد أحمد محمد.

الجالس ،عبد الصبور أحمد.

أثر اآلختبلؾ فى تعٌٌن المخاطب فى التفسٌر واآلحكام /

الحركه الجسمٌه فى دٌوان (أبى الطٌب المتبى)/

4390 12050529

4391 12050548

صدقت فكبلة ) ). 2
أماالمجالس فً عٌد األمكٌٌؾ فقد تطكرت حٌث كانت المجالس تعقد فً قصكر فخمة ،
حٌث استعممكا بعض القصكر الركمانٌة  ،كبنكا ألنفسً بعض القصكر الخاصة بً )  ، ( 3فقد بنى
  ،ك ن صب ال خم فاء األم ك ٌ كؾ ف ً ى ذه ال ق ص كر األ سرة ك ال ك أ ر سً ،
معؤ كٌة قصر الخضرة فً دمش
 مؾ
كافترشكا الطنافس كالكسابد كعمقكا الستابر  ،كؤٌضا اقامكا الحجاب كالح أ رس  ،ككاؾ معؤ كٌة أ ك
 م فا س ت عمم ٌا زٌ اد
اتخذ االسرة قمد بٌا بطارقة الرك فً الشا  ،ككضع الستابر كالطنافس  ،أماالك أ رسً فكاؾ أ ك
بؾ ابٌو كالى معؤ كٌة عمى الع ار )  ، ( 4كاقتبس األمكٌكؾ مؾ الرك كالفرس مظاىر
االبٌة كالط ا رز  ،كمناقشة االشعار فً المجالس  ،كنقش الدٌباج كالؽز كاصطناع االسرة مؾ
االبنكس كالعاج كالذىب)  ( 5فؤصبحت مجالس الخمفاء فً العٌد األمكم مجالسا لؤلدب كالحكمة
 شخ ص ٌات ً
كالشعر  .........الخ  ،كاختمفت مجالس الخمفاء األمكٌكؾ االجتماعٌة باختبل
 اإلدا رٌ ةك عمى ح ٌؾ
كمٌكلً  ،فمقد كاؾ األمكٌكؾ حكاما نشطاء خصصكا شط ا ر كبً ا ر مؾ ٌكمً لؤلعما
قضكا األمسٌات كالمٌالً فً السمر )  ، ( 1كعشقكا فً بادئ األمر سماع القصص
التارٌخٌة  ،كفضمكا منٌا بصفة خاصة أساطٌر الحركب  ،كىذا فضبل عؾ إنشاد الشعر ) ) . 2
تطكرت المجالس فً العصر العباسً  ،فكانت أركع المجالس فً حسؾ أثاثٌا  ،كسعة
رحابٌا  ،ككثرة عممابٌا ككثرة ادبابٌا  ،كتنكع أبحاثٌا كفنكنٌا  ،أمامجالس الطرب التً كانت
الصبؽة االدبٌة ؼالبة عمٌٌا بما ٌثار فٌٌا مؾ حدٌث الشعر كالشعار كتفسٌر الكممات إلى ٌتؽنى بٌا
المؽنكؾ  ،كمؾ أشٌر خمفاء بنى العباس فً فخامة مجالسً كركعتٌا الرشٌد اكلمؤمكؾ ) ) . 3
فمجالس الرشٌد كانت تحتشد بؤشٌر العمماء مؾ فركع العم )  ، ( 4كؤٌضا مؾ أشٌر شع ا رء
  ،ك مؾ ال ف ق ٌاء أب ك
 ك م سم ب ؾ ال ك ل ٌد  ،ك ال ع باس ب ؾ األح ن
مجالسو أبك نكاس كؤبك العتاىٌة كدعب
 ك ال شاف عً ،ك محمد ب ؾ ال ح سؾ  ،ك مؾ ال م ؽ ك ٌ ٌؾ أب ك ع ب ٌدة ك األ صم عً ك ال ك ساب ً  ،ك مؾ
ٌكس
أشٌر
إسح ) ) . 5
المإرخٌؾ ال كاقدل  ،كمؾ أشٌر المؽنٌؾ المكصمً كابؾ 
أماالمؤمكؾ فكانت مجالسو تعتبر مؾ اركع المجالس العممٌة فً تارٌخ الحضارة االسبلمٌة
 ال عم ك االدب ك ال شع ا رء
 ال ك ث ٌر مؾ رجا
اذا كاؾ ىك نفسو ٌعتبر عالما  ،ككاؾ ببلطو ٌشم
كاألطباء كالفبلسفة مؾ جمٌع أنحاء مممكتو  ،ككثً ا ر ما كاؾ ٌبدأ المناقشات  ،كٌثٌر العمماء
لمبحث) 6لمبحث) ) . 6
أكٌضا كاؾ دكر الك ا رقٌؾ أم دكاكٌؾ بٌع الكتب دك ا ر كبً ا ر فً تطكر العم  ،حٌث كاؾ
 إب ؾ ال ندي صاحب )الفٌرست ( كٌاقكت )معج
بابعك الكتب مؾ األدباء ذك الثقافة الرفٌعة  ،مث
األدباء ( ك )كمعج البمداؾ(

2013

عبد الرحٌم ،عمر ممدوح عبد
الرحمن.

المجالس العلمٌه وال‖إجتماعٌه بالعراق فى العصر العباسى اآلول
(132-232ه847-749 /م)/

4392 12050582

ٌهدؾ البحث الى تصمٌم برنامج تعلٌمى بإستخدام الهٌبرمٌدٌا (الوسابط الفابقه) ومعرفه تؤثٌره على مستوى تعلم الوثب العالى
بطرٌقه فوسبرى لطبلب المرحله الثانوٌه من الصم وضعاؾ السمع بمدرسه اآلمل بقناأثر الهٌبرمٌدٌا على تعلم الوثب العالى
بطرٌقه فوسبرى لطبلب المرحله الثانوٌه من الصم وضعاؾ السم بمدرسه اآلمل بقنااهداؾ البحث التعرؾ على برنامج
رٌاضى مقترح على بعض المتؽٌرات البدنٌه والمهارٌه والنفسٌه لدى الصم والبكم وقد استخدم الباحث المنهج التجرٌبى وبلػ
حجم العٌنه  40تلمٌذ من معهد اآلمل للصم والبكم ومعرفه تؤثٌره على مستوى تعلم الوثب العالى بطرٌقه فوسبرى لطبلب
المرحله الثانوٌه من الصم وضعاؾ السمع بمدرسه اآلمل الهٌبرمٌدٌا على تعلم الوثب العالى بطرٌقه فوسبرى لطبلب
المرحله الثانوٌه من الصم وضعاؾ السم بمدرسه اآلمل بقناالبحث الى تصمٌم برنامج تعلٌمى بإستخدام الهٌبرمٌدٌا (الوسابط
الفابقه) ومعرفه تؤثٌره على مستوى تعلم الوثب العالى بطرٌقه فوسبرى لطبلب المرحله الثانوٌه من الصم وضعاؾ السمع
بمدرسه اآلمل بقناأثر الهٌبرمٌدٌا على تعلم الوثب العالى بطرٌقه فوسبرى لطبلب المرحله الثانوٌه من الصم وضعاؾ السم
بمدرسه اآلمل بقنااهداؾ البحث التعرؾ على برنامج رٌاضى مقترح على بعض المتؽٌرات البدنٌه .
الوثب العالى بطرٌقه فوسبرى لطبلب المرحله الثانوٌه من الصم وضعاؾ السمع بمدرسه اآلمل الهٌبرمٌدٌا على تعلم الوثب
العالى بطرٌقه فوسبرى لطبلب المرحله الثانوٌه من الصم وضعاؾ السم بمدرسه اآلمل بقناالبحث الى تصمٌم برنامج تعلٌمى 2013
تركز هذه الدراسة علً وسابل اإلعبلم الحدٌثة فً محاولة لمعرفة مدي إقبال الشباب بصفة خاصة علٌها واعتمادهم وثقتهم
فً األخبار والمعلومات المقدمة خبلل.
وتحاول هذه الدراسة استعراض وتقٌٌم أكبر عدد ممكن من وسابل اإلعبلم الحدٌثة المتاحة للمستخدمٌن فً كافة أنحاء العالم
(المدونات ،برامج المحادثة ،الٌوتٌوب) ،ثم ستتطرق الدراسة إلً دراسة واقع استخدام الشباب للوسابل اإلعبلمٌة الحدٌثة
والخدمات المتاحة عبرها كما ستستعرض وسابل التواصل العربٌة وتقٌٌمها.
أهمٌة الدراسة-:
تعود أهمٌة الدراسة إلً زٌادة الدور الذي ٌمكن أن تلعبه وسابل االتصال الحدٌثة فً التؤثٌر علً الرأي العام وإقبال الشباب
علً استخدام تكنولوجٌا التواصل الحدٌثة المتاحة علً شبكة اإلنترنت.
نوع الدراسة-:
تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفٌة التً تسعً لرصد وتوصٌؾ أثر استخدام (المنتدٌات والمدونات والفٌس بوك
والٌوتٌوب) علً تشكل اتجاهات الشباب المصري نحو بعض القضاٌا الهامة سواء كانت قضاٌا داخلٌة أو خارجٌة.
المنهج وأدوات جمع البٌانات-:
اعتمدت الدراسة علً منهج المسح اإلعبلمً بشقٌه الوصفً والتحلٌلً لتحقٌق التكامل المنهجً.
2013
ترجع اهمٌه البحث فى الوصول لخبلصه التشرٌع الفقهى فى تشرٌع تنظٌم زرع اآلعضاء البشرٌه حٌث أن الموضوع ما
زال شابكا ً آلن الحكم فٌه إجتهادى ٌستوعب تعدد الرأى واآلختبلؾ وكبل ٌنشد مصلحه اآلنسان العامهوقد اتبه البحث المنهج
التحلٌلٌى الذى ٌقوم على تحلٌل ما أستقرىء من نصوص وأراء حول المسؤله ومنهج المقارنه بؤجراء مقارنه بٌن اآلبعاد
2013
اآلساسٌه للبحث.
ٌهدؾ البحث الى تصمٌم برنامج تدرٌبى لناشىء العاب القوى فى  400متر عدو بؤستخدام تدرٌبات الهٌبوكسٌك داخل الوسط
المابى وخارجه ومعرفه أثره على:
.نسبه تركٌز حامض البلكتٌك فى الدم -
.بعض المتؽٌرات البدنٌه الخاصه _
.المستوى الرقمى 2013 -
ٌتمثل الهدؾ الربٌسى للدراسه فى محاوله تقٌٌم دور الشفافٌه فى تحسٌن جوده القوابم المالٌه فى ظل متؽٌرات معاصره اهمها
حوكمه الشركات ومعاٌٌر المحاسبه ولتحقٌق ذلك سوؾ ٌتم تناول العناصر التالٌه:
.التعرؾ على ماهٌه وطبٌعه المتؽٌرات البٌبٌه المعاصره 1-
التعرؾ على ماهٌه وطبٌعه شفافٌه وجوده القوابم المالٌه واهم مإشرات قٌاسها 2-
.تحلٌل العبلقه بٌن المتؽٌرات البٌبٌه المذكوره وشفافٌه وجوده القوابم المالٌه 3-
.تقٌٌم القوابم المالٌه الحالٌه من زاوٌتى الشفافٌه والجوده فى ضوء المتؽٌرات المذكوره 2013 4-

عمر ،حسٌن أحمد حسٌن.

أثر الهٌبرمٌدٌا على تعلم الوثب العالى بطرٌقه فوسبرى لطبلب
المرحله الثانوٌه من الصم وضعاؾ السم بمدرسه اآلمل بقنا/

4393 12050623

خفاجه ،أالء ماهر.

دور المواقع اإللكترونٌة الحدٌثة ( المدونات -الفٌس بوك -الٌوتٌوب
) فى تشكٌل إتجاهات الشباب الجامعى نحو القضاٌا المجتمعٌة :

4394 12051705

كباش ،جهاد منصور محمد.

تشرٌع تنظٌم نقل وزراعه اآلعضاء البشرٌه/

4395 12051713

محمود ،محمد كامل عبد
الماجد.

تؤثٌر استخدام تدرٌبات الهٌبوكسٌك داخل الوسط المابى وخارجه
على نسبه تركٌز حامض البلكتٌك فى الدم وبعض المتؽٌرات البدنٌه
الخاصه والمستوى الرقمى لناشىء  400متر عدو/

4396 12051744

أحمد ،أحمد بخٌت محمد.

دور الشفافٌه فى تحسٌن جودة القوابم المالٌه فى ضوء المتؽٌرات
البٌبٌه المعاصره/

4397 12051873

مشكلة البحث :
وجود قصور فً التحصٌل المعرفً والحفاظ علً المٌاه لدي التبلمٌذ فً مادة الدراسات اإلجتماعٌة.
اإلجراءات-:
.الجانب النظري :إعداد خلفٌة نظرٌة فً كل من :المدخل المنظومً ،الحفاظ علً المٌاه 1-
:الجانب التجرٌبً 2-
أوال :بناء البرنامج القابم علً إستخدام المدخل المنظومً فً تدرٌس الدراسات اإلجتماعٌة لتنمٌة التحصٌل والحفاظ علً
المٌاه لدي تلمٌذات الصؾ األول اإلعدادي ،وكتاب التلمٌذة ،ودلٌل المعلم.
ثانٌا :إعداد أدوات القٌاس ،تضمنت ماٌلً :إختبار تحصٌلً فً وحدة ‖الٌابس والماء‖ ،إختبار موقؾ الحفاظ علً المٌاه.
ثالثا :إجراء التجربة اإلستطبلعٌة.
رابعا :إجراء تجربة البحث.
خامسا :نتابج البحث وتفسٌرها.
النتابج :توصل البحث الحالً للنتابج اآلتٌة:
وجود فرق دال إحصابٌا عند مستوي ( )0.01بٌن متوسطً درجات تلمٌذات المجموعة التجرٌبٌة والضابطة فً التطبٌق 1-
.البعدي إلختبار التحصٌل لصالح المجموعة التجرٌبٌة
وجود فرق دال إحصابٌا عند مستوي ( )0.01بٌن متوسطً درجات تلمٌذات المجموعة التجرٌبٌة والضابطة فً التطبٌق 2-
.البعدي إلختبار مواقؾ الحفاظ علً المٌاه وذلك لصالح المجموعة التجرٌبٌة
وجود فرق دال إحصابٌا عند مستوي ( )0.01بٌن متوسطً درجات تلمٌذات المجموعة التجرٌبٌة فً التطبٌقٌن القبلً 3-
.والبعدي إلختبار التحصٌل وذلك لصالح التطبٌق البعدي
وجود فرق دال إحصابٌا عند مستوي ( )0.01بٌن متوسطً درجات تلمٌذات المجموعة التجرٌبٌة فً التطبٌقٌن القبلً 4-
.والبعدي إلختبار الحفاظ علً المٌاه وذلك لصالح التطبٌق البعدي 2013
تحددت اهداؾ البحث فٌما ٌلى:
.تعرؾ معاٌٌر تصمٌم البرامج التعلٌمٌه باستخدام الوسابط المتعدده 1-
تصمٌم برنامج تعلٌمى باستخدام الوسابط المتعدده 2-
تعرؾ مدى فاعلٌه البرنامج فى تنمٌه مهاره االستماع فى اللؽه االنجلٌزٌه لدى اطفال الروضه 3-
.تعرؾ مدى فاعلٌه البرنامج فى تنمٌه مهاره القراءه فى اللؽه االنجلٌزٌه لدى اطفال الروضه 2013 4-
تتمثل أهداؾ البحث فى:
بناء برنامج قابم على نموذج بوسنر فى تصوٌب التصورات البدٌلة الخاطبة لبعض المفاهٌم الجؽرافٌة لدى تبلمٌذ الصؾ 1-
.الثالث اإلعدادى
التعرؾ على فعالٌة البرنامج على تعدٌل التصورات البدٌلة لبعض المفاهٌم الجؽرافٌة الموجودة لدى تبلمٌذ الصؾ الثالث 2-
.اإلعدادى
أهمٌة تعلم المفاهٌم الجؽرافٌة وتكوٌنها وتنمٌتها والعوامل المإثرة فى تعلم المفاهٌم الجؽرافٌة وتدرٌسها وتقوٌمها واألسالٌب
المستخدمة فى تشخٌص التصورات البدٌلة فى بعض المفاهٌم الجؽرافٌة وأهمٌة التعرؾ على التصورات البدٌلة لدى التبلمٌذ
فى تدرٌس الدراسات اإلجتماعٌة واالعتبارات والنصابح التى التى تساعد المعلم على تعدٌل التصورات البدٌلة لدى التبلمٌذ.
:نموذج بوسنر للتؽٌر المفاهٌمى قابم على-.تصوٌب التصورات البدٌلة الخاطبة لبعض المفاهٌم الجؽرافٌة لدى تبلمٌذ الصؾ الثالث اإلعدادى 1-
التعرؾ على فعالٌة البرنامج على تعدٌل التصورات البدٌلة لبعض المفاهٌم الجؽرافٌة الموجودة لدى تبلمٌذ الصؾ الثالث 2-
.اإلعدادى 2013
ٌهدؾ البحث الى  -:التعرؾ على فاعلٌه الدراما االبداعٌه فى تدرٌس الدراسات االجتماعٌه فى تنمٌه بعض مهارات التفكٌر
االبداعى لدى تبلمٌذ المرحله االعدادٌه ->.التعرؾ على فاعلٌه الدراما االبداعٌه فى تدرٌس الدراسات االجتماعٌه فى تنمٌه
بعض عادات العقل البلزمه للتفكٌر االبداعى لدى تبلمٌذ المرحله االعدادٌه
.التعرؾ على فاعلٌه الدراما االبداعٌه فى تدرٌس الدراسات االجتماعٌه على التحصٌل لدى تبلمٌذ المرحله االعدادٌه 3-
التعرؾ على فاعلٌه الدراما االبداعٌه فى تدرٌس الدراسات االجتماعٌه فى تنمٌه بعض عادات العقل البلزمه للتفكٌر االبداعى
لدى تبلمٌذ المرحله االعدادٌه.
ٌهدؾ البحث الى  -:التعرؾ على فاعلٌه الدراما االبداعٌه فى تدرٌس الدراسات االجتماعٌه فى تنمٌه بعض مهارات التفكٌر
االبداعى لدى تبلمٌذ المرحله االعدادٌه
االبداعى لدى تبلمٌذ المرحله االعدادٌه ->.التعرؾ على فاعلٌه الدراما االبداعٌه فى تدرٌس الدراسات االجتماعٌه فى تنمٌه
بعض عادات العقل البلزمه للتفكٌر االبداعى لدى تبلمٌذ المرحله االعدادٌه
<.التعرؾ على فاعلٌه الدراما االبداعٌه فى تدرٌس الدراسات االجتماعٌه على التحصٌل لدى تبلمٌذ المرحله االعدادٌه 2013 3-
ٌهدؾ البحث الى :
:تحسٌن المستوى الرقمى لناشبى 100م عدو من خبلل 1-
)اثقال -بلٌومترى(تصمٌم برنامج تدرٌبى بؤستخدام التدرٌب المركب 1-
.تحسٌن بعض عناصر اللٌاقه البدنٌه الخاصه لناشبى 100م عدو تحت 18سنه 2013 2-
ٌهدؾ البحث الى تصمٌم برنامج تدرٌب بلٌومترٌك لتنمٌه القدره العضلٌه على مستوى اداء التحركات الخططٌه الدفاعٌه
لناشىء كرة الٌد من خبلل المعرفه وتؤثٌر التدرٌب البلٌومترٌك لتنمٌه القدره العضلٌه على مستوى اداء حابط الصد وعلى
2013
مستوى اداء التحركات الدفاعٌه.
ٌهدؾ البحث الى تصمٌم برنامج تعلٌمى بإستخدام دوره التعلم ومعرفه أثره على:
.تنمٌه مفهٌم ابعاد الحركه المرتبطه ببعض مهارات الكرة الطابره لدى تبلمٌذ المرحله اآلعدادٌه 1-
.تعلم بعض مهارات الكره الطابره لدى تبلمٌذ المرحله اآلعدادٌه 2014 2-
ٌهدؾ البحث الحالى الى تحدٌد على الثقافه التروٌحٌه وعبلقتها بالمشاركه فى االنشطه الطبلبٌه واستثمار وقت الفراغ لدى
طبلب جامعه جنوب الوادى وذلك من خبلل :
.تعمٌق مفهوم الثقافه التروٌحٌه لدى طبلب جامعه جنوب الوادى -
تحدٌد انواع االنشطه التروٌحٌه التى ٌهتم بها طبلب جامعه جنوب الوادى _
.دور الجامعه فى نشر الثقافه واآلنشطه التروٌحٌه لدى طبلب جامعه جنوب الوادى بقنا 2013 -
تتمثل اهمٌه البحث والحاجه الٌه فى تنمٌه اللٌاقه الحركٌه لدى اطفال الروضه بإستخدام القصص الحركٌه .وقد ٌفٌد هذا
2014
البحث المشرفات ومعلملت رٌاض االطفال على تنوع اسالٌب التدرٌس لتكون اكثر تشوٌقا ً.
ترجع اهمٌه البحث كمحاوله للتؽلب على بعض المشكبلت التى تواجه التعلٌم كالتموٌل ونقص االدوات واالمكانات (مادٌه-
بشرٌه) وضعؾ المٌزانٌه المخصصه للنشاط الرٌاضى بالمدارس من خبلل الشراكه والتعاون مع المجلس القومى للرٌاضه
وتوفٌر تلك االمكانات والدعم المادى بالهٌبات الشبابٌه القرٌبه لتحقٌق اهداؾ النشاط البلصفى بالمدارس االعدادٌه.

2014

بخٌت ،أحمد شعبان أحمد.

فاعلٌة إستخدام المدخل المنظومى فى تدرٌس الدراسات اإلجتماعٌة
على تنمٌة التحصٌل والحفاظ على المٌاه لدى تبلمٌذ المرحلة
اإلعدادٌة/

4398 12053318

محمد ،محمدعبدهللا أحمد.

تصمٌم برنامج تعلٌمى بإستخدام الوسابط المتعدده وأثره فى تنمٌه
بعض مهارات اللؽه اآلنجلٌزٌه لدى أطفال الروضه بالمدارس
التجرٌبٌه/

4399 12053330

عباس ،حسام البدرى محمد.

فاعلٌة برنامج مقترح قابم على استخدام نموذج ‖بوسنر‖ فى
تصوٌب التصورات البدٌلة الخاطبة للمفاهٌم الجؽرافٌة لدى تبلمٌذ
المرحلة اإلعدادٌة /

فاعلٌة الدراما اإلبداعٌة فى تدرٌس الدراسات اإلجتماعٌة لتنمٌة
بعض عادات العقل البلزمة للتفكٌر اإلبداعى والتحصٌل لدى تبلمٌذ
عبدالمطلب ،هبه محمد عباس .المرحلة اإلعدادٌة /

4400 12053343

4401 12053361

عطا الكرٌم ،محمد أبو الفتوح
سعد.

برنامج تدرٌبى مركب (أثقال -بلٌومترى) لتنمٌه بعض المتؽٌرات
البدنٌه وأثره على تحسٌن المستوى الرقمى لسباق 100م عدو/

4402 12053383

سٌد ،محمد أحمد همام.

تؤثٌر برنامج تدرٌب بلٌومترٌك لتنمٌه القدره العضلٌه على مستوى
أداء التحركات الخططٌه الدفتعٌه لناشىء كرة الٌد/

4403 12053488

محمد ،محمد فإاد راشد.

برنامج تعلٌمى بإستخدام دوره التعلم لتنمٌه مفاهٌم أبعاد الحركه
وأثره على تعلم بعض مهارات الكره الطابره/

4404 12054083

الثقافه التروٌحٌه وعبلقتها بالمشاركه فى اآلنشطه الطبلبٌه
حمد هللا ،محمود فوزى محمد .وأستثمار وقت الفراغ لدى طبلب جامعه جنوب الوادى/
أثر استخدام القصه الحركٌه على تنمٌه اللٌاقه الحركٌه لدى أطفال
راعى ،عبد الرحٌم محمد
الروضه/
الصؽٌر.

بكرى ،محمد فرٌد شوقى.

تفعٌل اآلنشطة البلصفٌه الرٌاضٌه فى ضوء الشراكه المجتمعٌه/

4405 12054112
4406 12054131

4407 12054146

أن هللا -عز وجل -هو الذي أنزل القرآن الكرٌم بلسان عربً مبٌن ،علً نبً عربً أمٌن  ،ثم هو الذي دعا إلً التدبر فً
آٌاته وكلماته ،ثم هو –عز وجل -قدر تباٌن فهم النحاة للكلمة والجملة القرآنٌة ،بما فتح الباب لآلراء أن تختلؾ بما ٌثري
المعانً ،فتإدي المعانً المتعددة المتنوعة بعبارات قلٌلة موجزة ،بل بعبلمة إعرابٌة واحدة من ضمة أو فتحة أو كسرة أو
سكون .وهذا قمة اإلعجاز.
وترجع أهمٌة الموضوع إلً -:
هذا الموضوع ٌعد مهما التصاله بالقرآن الكرٌم الذي ٌمثل وعاء اللؽة العربٌة الخالد ،وٌعد أول أدلة الشرٌعة بفروعها 1-
.والعربٌة بقواعدها ،وإنه ٌإكد آصرة القرابة بٌن علوم العربٌة وعلوم الشرٌعة اإلسبلمٌة
هذا الموضوع ٌإكد حقٌقة مإداها ‖ أن العبلقة بٌن النحو والمعنً عبلقة تبادلٌة‖ ،فإذا كان اإلعراب فرع المعنً – كما 2-
.هو معروؾ وشابع -فإن شٌبا آخر ٌنبؽً أن ٌعلم وهو أن المعنً قد ٌتفرع عن اإلعراب لٌكون بذلك قرٌنة من قرابن الداللة
هذا الموضوع ٌرفع القواعد – بإضافة وتوسعة -لفكرة وضع أساسها ،تربط األوجه اإلعرابٌة باإلعجاز اللؽوي للقرآن 3-
الكرٌم ،فتعدد األوجه اإلعرابٌة للكلمة أو الجملة القرآنٌة ٌجعلنا وكؤننا لسنا أمام آٌة واحدة ،وإنما أمام عدد من اآلٌات بعدد
.األوجه اإلعرابٌة المختلفة ،األمر الذي ٌعنً السعة والثراء فً دالالت اآلٌات
هذا الموضوع ٌحول لفت األنظار إلً آثار تعدد التوجٌه اإلعرابً علً دالالت آٌات الكتاب ،وما ٌلقً به هذا التعدد من 4-
.ظبلل وارفة وأضواء كاشفة علً المسابل العقدٌة واألحكام الفقهٌة والمعانً التفسٌرٌة
هذا الموضوع ٌظهر عبقرٌة وألمعٌة اإلمام الشوكانً  -رحمه هللا -عند عرضه الختبلؾ معانً القرآن اآلٌات ودالالتها 5-
.تبعا الختبلؾ توجٌهات إعرابها ،مما ٌدل علً إدراكه العملً العمٌق لحقٌقة خروج المعنً من عباءة اإلعراب أحٌانا 2013
ٌعد هذا الموضوع من الموضوعات الهامه فى مجال االثار االسبلمٌه والتى لم تؤخذ حقها فى الدراسه مقارنه بمٌثبلتها من
الدراسات االثرٌه وتكمن اهمٌه الدراسه فى انها تكشؾ لنا جانبا ً مهما ً من الحٌاه السٌاسٌه فى عصر دوله االباطره المؽول
2013
بالهند وتعرفنا على احد اسالٌب الدعاٌه السٌاسٌه فى تلك الفتره .
هى دراسه تتعرض فٌها اآلقلٌات اآلسبلمٌه التى تواجدت على اراضى الطرؾ البٌزنطى والتى شكلت احد العناصر السكانٌه
فى المجتمع البٌزنطى فمن هذه العناصر من كان مقامه باالراضى البٌزنطٌه مرتبطا ً بظرؾ مإقت ومنها من كان مقامه
بشكل دابم كاآلسرى والتجار المسلمٌن ومنها من كان مقامه بشكل دابم كاآلسرى والتجار المسلمٌن.
العناصر اآلسبلمٌه فى القسطنطٌنٌه (من القرن السابع وحتى القرن الثانى عشر المٌبلدى /اآلول وحتى السادس الهجرى)
التى تواجدت على اراضى الطرؾ البٌزنطى والتى شكلت احد العناصر السكانٌه فى المجتمع البٌزنطى فمن هذه العناصر من
كان مقامه باالراضى البٌزنطٌه مرتبطا ً بظرؾ مإقت ومنها من كان مقامه بشكل دابم والتى شكلت احد العناصر السكانٌه فى
المجتمع البٌزنطى فمن هذه العناصر من كان مقامه باالراضى البٌزنطٌه مرتبطا ً بظرؾ مإقت ومنها من كان مقامه بشكل
دابم كاآلسرى والتجار المسلمٌنالمجتمع البٌزنطى فمن هذه العناصر من كان مقامه باالراضى البٌزنطٌه مرتبطا ً بظرؾ
مإقت ومنها من كان مقامه بشكل دابم كاآلسرى والتجار المسلمٌنمقامه باالراضى البٌزنطٌه مرتبطا ً بظرؾ مإقت ومنها من
كان مقامه بشكل دابم والتى شكلت احد العناصر السكانٌه فى المجتمع البٌزنطى فمن هذه العناصر من كان مقامه باالراضى
البٌزنطٌه مرتبطا ً بظرؾ مإقت
2013
Mohamed Ahmed
The present study was designed for the mycological analysis of 60 samples of fresh
Abdel-Sater, Amany
2014 cow meat collected from butchers shops in different places at Qena Governorate.
##### Ata El-Shahir.
In the present study 22 populations of Citrullus colocynthis L. were collected, from
different localities in the Eastern Desert of Egypt extending from Ras Garib to the
North to Shalatein and Wadi Allaqi to the South. The morphological characteristics of
samples representing each population were described and the associated plant
species growing in the C. colocynthis sites were recorded. Plants of each population
Abd-El-Fattah Badr,
were grown to maturity and their morphological traits were measured for genetic
Mohamed Kamel
2014 diversity assessment.
##### Ahmed.
ً
ً
علم اصول الفقه من العلوم الشرعٌه التى ٌعتبر تحصٌلها والحفاظ علٌها واجبا كفابٌا على اآلمه ال تبرأ ذمتها اال أن ٌوجد فٌها
علماء ٌقفهون الشرٌعه وٌرجع الٌهم الناس فى حل مشاكلهم والبت فى قضاٌاهم الحٌاتٌه فى ضوء شرع هللا بالقدر الذى
تحصل به كفاٌتها فى ذلك.
علم اصول الفقه من اكد العلوم الشرعٌه التى ٌعتبر تحصٌلها والحفاظ علٌها واجبا ً كفابٌا ً على اآلمه ال تبرأذمتها اال ان ٌوجد
فٌه علماء ٌفقهون الشإٌعه وٌرجع الٌهم الناس فى حل مشاكلهم والبت فى قضاٌاهم الحٌاتٌه فى ضوء شرع هللا بالقدر الذى
تحصل فٌه كفاٌتها فى ذلك.
وعلم اصول الفقه وان كان علما ً وسلٌا ً آلٌا ً اال انه ال ؼنى للفقٌه والمجتهد عنه وقد جعل جمهور الفقهاء تعلمه شرطا ً من
شروط اآلجتهاد ومعلوم ان االجتهاد واجب تحقٌقه فى كل عصر.
ان علم اصول الفقه هو الذى ٌحدد المنهاج العلمى الشمولى الذى على اساسه وفى ضوءة تفسر النصوص الشرعٌه قرأن او
سنه وعلى اساسه اٌضا ً تتم عملٌه االستنباط واستخراج االحكام من مصادرها ومظانها الشرعٌه ثم على اساسه اٌضا ً تتم
عملٌه االجتهاد واالفتاء والقضاء.
علم اصول الفقه من العلوم الشرعٌه التى ٌعتبر تحصٌلها والحفاظ علٌها واجبا ً كفابٌا ً على اآلمه ال تبرأ ذمتها اال أن ٌوجد فٌها
علماء ٌقفهون الشرٌعه وٌرجع الٌهم الناس فى حل مشاكلهم والبت فى قضاٌاهم الحٌاتٌه فى ضوء شرع هللا بالقدر الذى
تحصل به كفاٌتها فى ذلك>.
وٌرجع الٌهم الناس فى حل مشاكلهم والبت فى قضاٌاهم الحٌاتٌه فى ضوء شرع هللا بالقدر الذى تحصل فٌه كفاٌتها فى ذلك.
وعلم اصول الفقه وان كان علما ً وسلٌا ً آلٌا ً اال انه ال ؼنى للفقٌه والمجتهد عنه وقد جعل جمهور الفقهاء تعلمه شرطا ً من
شروط اآلجتهاد ومعلوم ان االجتهاد واجب تحقٌقه فى كل عصر.
ان علم اصول الفقه .
2013
اعتمدت الدراسه على المنهج المسحى المٌدانى الذى ٌختص بجمع وتحلٌل البٌانات والمعلومات وتنظٌمها وتفسٌرها ومقارنتها
حتى نتمكن من تحلٌل موضوع توظٌؾ االنترنت فى تسوٌق خدمات المكتبات والمعلومات بمكتبات جامعه جنوب الوادى بقنا
وذلك لوضع الخطه البلزمه لتحسٌن الوضع بتلك المكتبات ومن ثم اآلرتقاء بها.

ناصر ،أحمد ناصر أحمد.

األثر الداللى لتعدد التوجٌه اإلعرابى فى فتح القدٌر للشوكانى /

محمد ،عهود سعٌد عبد الحمٌد .الرمزٌه السٌاسٌه فى تصاوٌر المدرسه المؽولٌه الهندٌه/

العناصر اآلسبلمٌه فى القسطنطٌنٌه (من القرن السابع وحتى القرن
صبرى ،سارة على عبد المجٌد .الثانى عشر المٌبلدى /اآلول وحتى السادس الهجرى) /

4408 12054194

4409 12054227

4410 12054279

Aly, Asmaa Sabry
Yassein Mohamed.

Studies on Fungi Associated With Fresh Cow
 Meat in Qena Governorate /دكتوراه

4411 12055414

Ahmed, Hoida Zaki.

Genetic Diversity of Citrullus Colocynthis
 Populations in The Egyptian Flora /دكتوراه

4412 12055519

على ،عبلء صابر جابر.

أثر المسابل األصولٌة فى كتاب جامع العلوم والحكم إلبن رجب
الحنبلى (795 -0736ه) /

4413 12056789

هدؾ البحث إلى دراسة تحسٌن مستوى جودة الخدمة بالمكتبات الجامعٌة بما ٌعود بمردودات كبٌرة على المستفٌدٌن من
خدمات تلك المكتبات وكشؾ النقاب عن أنماط الخدمات المقدمة من المكتبات الجامعٌة وما ٌعترض تلك الخدمات من
معوقات ،وأٌضاح أبرز المقترحات التى من المإمل مساهمتها فى تخفٌض تلك المعوقات .استخدم المنهج الوصفى التحلٌلى
المقارن لتحدٌد المتؽٌرات المإثرة على مستوى جودة الخدمة المكتبٌة .توصلت الدراسة إلى رضا العاملٌن بالمكتبات
الجامعٌة السعودٌة عن محور القٌادة لئلدارة ومحور إدارة الموارد البشرٌة ٌمٌبل الى عدم الموافقة .رضا أعضاء هٌبة
التدرٌس وطبلب الدراسات العلٌا عن محور مقتنٌات المكتبة ومبلبمتها ومحور انسٌاب المعلومات وتقنٌاتها ٌمٌبل الى
الموافقة الى حد ما .رضا أعضاء هٌبة التدرٌس عن محور جودة الخدمة وسهولة الحصول علٌها ٌ ،مٌل الى الموافقة
ولطبلب الدراسات العلٌا ٌمٌل الى الموافقة الى حد ما.توظٌؾ االنترنت فى تسوٌق خدمات المكتبات والمعلومات بمكتبات
جامعه جنوب الوادى بقنا وذلك لوضع الخطه البلزمه لتحسٌن الوضع بتلك المكتبات ومن ثم اآلرتقاء بها.
2013

عبد الحكٌم ،إٌمان سٌد.

توظٌؾ اآلنترنت فى تسوٌق خدمات المكتبات بمكتبات جامعه
جنوب الوادى بقنا/

4414 12056792

هدؾ البحث إلى دراسة تحسٌن مستوى جودة الخدمة بالمكتبات الجامعٌة بما ٌعود بمردودات كبٌرة على المستفٌدٌن من
خدمات تلك المكتبات
هناك عدد من العوامل التى تجعل دراسه أثر العناصر التٌبوجرافٌه والجرافٌكٌه على مقروبٌه الصفحه اآلولى وال سٌما
بالصحؾ النصفٌه مشكله بحثٌه ذات اهمٌه تتمثل هذه العوامل فى اآلتى:
اآلعتماد المتزاٌد على الدراسات المٌدانٌه التى اثبتت مع الوقت ضعؾ امكانٌاتها فى تحدٌد العبلقه الفعلٌه بٌن اآلثر 1-
.واآلستجابه
قله الدراسات العربٌه التى تبحث فى قٌاس اثر المتؽٌرات الخاصه بالعناصر البنابٌه على مقروبٌه الصفحه اآلولى بؤسلوب 2-
.تجرٌبى
كما تسعى أٌضا ً الى معرفه نوعٌه الموضوعات التى تقدمها هذه الوسابل الحدٌثه تجتذب بها جمهور الشباب وتهدجؾ اٌضا ً
بالتالى الى محاوله معرفه هل هناك تؤثٌر من قبل هذه المواقع الحدٌثه واآلدوات والتقنٌات الحدٌثه على تكوٌن وتشكٌل
اتجاهات الشباب بشكل خاص.
دور المواقه اآللكترونٌه الحدٌثه( المدونات  -الفٌس بوك -الٌوتٌوب) فى تشكٌل إتجاهات الشباب الجامعى نحو القضاٌا
المجتمعٌه وال سٌما بالصحؾ النصفٌه مشكله بحثٌه ذات اهمٌه تتمثل هذه العوامل فى اآلتى:
اآلعتماد المتزاٌد على الدراسات المٌدانٌه التى اثبتت مع الوقت ضعؾ امكانٌاتها فى تحدٌد العبلقه الفعلٌه بٌن اآلثر 1-
واآلستجابهالعوامل التى تجعل دراسه أثر العناصر التٌبوجرافٌه والجرافٌكٌه على مقروبٌه الصفحه اآلولى وال سٌما بالصحؾ
النصفٌه مشكله بحثٌه ذات اهمٌه أثر العناصر التٌبوؼرافٌه والجرافٌكٌه على مقروبٌه الصفحه اآلولى بالصحؾ
النصفٌه(التابلوٌد)قله الدراسات العربٌه التى تبحث فى قٌاس اثر المتؽٌرات الخاصه بالعناصر البنابٌه على مقروبٌه الصفحه
.اآلولى بؤسلوب تجرٌبى
كما تسعى أٌضا ً الى معرفه نوعٌه الموضوعات التى تقدمها هذه الوسابل الحدٌثه
تهدؾ الدراسة الى تحقٌق ؼاٌة علمٌة ربٌسٌة تتضمن جمع وتصنٌؾ وتؤصٌل العناصر المعمارٌه الزخرفٌه على التحؾ
التطبٌقٌه فى مصر وشرق العالم اآلسبلمى كما تهدؾ الى معرفه بداٌه ظهور االستخدام الزخرفى للعناصر المعمارٌه على
مختلؾ انواع التحؾ التطبٌقٌهخبلل الفتره موضوع الدراسه وتحدٌد اكثر العناصر انتشاراً وتوضٌح االختبلفات التى تنشؤ
عند استخدامها فى تزٌٌن او تشكٌل التحؾ المصنوعه من مواد مختلفه.
ومن توصٌات هذة الدراسة ما ٌلً -:
التعمق فً فلسفة العمارة اإلسبلمٌة وتشجٌع الدراسات واألبحاث حولها بمنهج علمً حدٌث 1-
إحٌاء التراث وذلك لٌس بمحاكاتة وؼنما بالؽوص فً منهجٌته ومعرفة األسباب والوسابل التً أدت إلى ظهور ه 2-
واإلستفادة قدر األمكان من اإلمكانٌات الحدٌثة فً إعادة استخدام العناصر المعمارٌة اإلسبلمٌة بما ٌتماشى مع العصر
العمارة السكنٌة اإلسبلمٌة مهددة ٌالزوال بسبب الترمٌمات التً تقوم على أسس ؼٌر علمٌة ألنها تإدي إلى تشوة المنظر 3-
العام لبلثر كما أنة ٌطمس المعلومة التارٌخٌة
ضرورة اإلهتمام بالسٌاحة الثقافٌة ودعمها بكافةالوسابل إذ ؼنها السبٌل لرقً المجتمع المصري ومن ثم البد من العمل 4-
على زٌادة الوعً المحلً بقٌمة آثارنا وتارٌخنا العرٌق وتشجٌع المواطنٌن على زٌادة المواقع األثرٌة المختلفة وتبادل
.الزٌارات المختلفة بٌن المحافظات
تهدؾ هذه الدراسة الً التعرؾ علً دراسة بعض العناصر المعمارٌة المسجلة فى نقوش ورسوم المصرى القدٌم وذلك من
خبلل التعرؾ علً فن البناء فً مصر القدٌمة و العوامل المإثرة فً الفن المعماري المصري و ممٌزات العمارة المصرٌة
القدٌمة و مفهوم علم و فن البناء و المفهوم الحالً للهندسة و تعرٌؾ للمهندس عند العرب و المهندس المصري القدٌم و
خطوات سٌر العمل عند تنفٌذ مشروع معماري و المقاٌٌس و طبقة العمال و االلهة الراعٌة للحرفٌن و الفنانٌن و مواد البناء
و استخراج االحجار و ادوات البناء و تسجٌل العمارة و تخطٌط المنشات المعمارٌة و التخطٌطات المسجلةعلً البردي و
التخطٌطات المسجلةعلً االوستراكا و التخطٌطات المسجلةعلً علً مواد اخرٌو التصوٌر التذكاري للمنشات المعمارٌة و
العمارة فً اللؽة المصرٌة القدٌمةٌبدأ الموضوع بمقدمة تتناول أسباب اختٌار الموضوع وأهداؾ الد ا رسة والمنهج الذي
اعتمدت علٌه
الد ا رسة  ،ثم تمهٌد ٌتناول طرز العمارة اإلسبلمٌة والعناصر المعمارٌة الممٌزة لها  ،وتنقسم الد ا رسة إلى
بابٌن الباب األول بعنوان الد ا رسة الوصفٌة  ،وٌتناول الد ا رسة الوصفٌة للعناصر المعمارٌة المنفذة على
التحؾ التطبٌقٌة  ،وٌنقسم إلى ثبلثة فصول الفصل األول ٌتناول الد ا رسة الوصفٌة لكل من العقود
والمحارٌب الزخرفٌة  ،والفصل الثانً لكل من الش ا رفات والقباب واألعمدة الزخرفٌة  ،والفصل الثالث لكل
من المقرنصات والمآذن والصنج المزررة  ،وقد قمت بترتٌب هذه العناصر وفقا ً لمدى انتشار كل عنصر
على التحؾ التطبٌقٌة  ،و ا رعٌت فً عملٌة الوصؾ التسلسل التارٌخً لتارٌخ صناعة التحؾ .
والباب الثانً بعنوان الد ا رسة التحلٌلٌة واشتمل على ثبلثة فصول األول ٌتناول أسالٌب تنفٌذ العناصر
المعمارٌة الزخرفٌة وبدأت بطرق تنفٌذ العناصر على التحؾ الخشبٌة ٌ ،لٌها التحؾ المعدنٌة  ،ثم التحؾ
الخزفٌة  ،ثم األحجار والرخام  ،والمنسوجات والسجاد  ،والزجاج والعاج  ،والفصل الثانً ٌتناول الزخارؾ
المنفذة على العناصر المعمارٌة وٌتضمن الزخارؾ النباتٌة  ،ثم الزخارؾ الهندسٌة  ،ثم الزخارؾ الكتابٌة
وأخً ا رً زخارؾ الكابنات الحٌة  ،والفصل الثالث ٌتناول الد ا رسة المقارنة بٌن أشكال العناصر المعمارٌة ،
المنفذة على التحؾ والعناصر المعمارٌة فً العمابر القابمة ومدى الت ا زم الفنان فً محاكاة الشكل
المعماري للعناصر المعمارٌة .ثم خاتمة تتضمن أهم النتابج التً توصلت إلٌها الد ا رسة  ،وثبت ألهم المصادر والم ا رجع
العربٌة
واألجنبٌة.
والجزء الثانً من الرسالة هو كتالوج الد ا رسة  ،وٌشتمل على فهرس لؤلشكال واللوحات ٌ ،لً ذلك كتالوج
األشكال الذي ٌحوي (  ) ٖٔٙشكبلً توضٌحٌا ً  ،وكتالوج اللوحات الذي ٌشمل (  ) ٗٓٙلوحة .
ٌهدؾ البحث إلى التعرؾ على:
)تؤثٌر تنمٌة بعض القدرات التوافقٌة على مظاهر االنتباه -حده االنتباه  -تركٌز االنتباه -تحوٌل االنتباه -توزٌع االنتباه 1-
.لناشا كرة القدم تحت  14سنة
تؤثٌر تنمٌة بعض القدرات التوافقٌة على مستوى أداء بعض المبادئ الخططٌة الهجومٌة -الجرى إلى الكرة إلستبلمها 2-.المتابعة فى الهجوم -تبادل المراكز -الزٌادة العددٌة فى منطقة الكرة لناشا كرة القدم تحت  14سنه
تشهد الرٌاضة تطور كبٌر فى اآلونه اآلخٌرة وخاصة مع زٌادة إهتمام العدٌد من دول العالم بالرٌاضة وخاصة بمراحل
الناشبٌٌن التى تعد حجر األساس إلعداد الرٌاضً وتجهٌزه لمرحلة البطولة والوصول به إلى أعلى مستوٌات اإلنجاز
الرٌاضى لذلك تبذل الدول جهوداً مستمرة إلعداد الناشبٌٌن على أسس علمٌة واضحة.
والتدرٌب الحدٌث عملٌة تربوٌة مخططة مبنٌة على أسس علمٌة سلٌمة تهدؾ إلى وصول البلعبٌن إلى التكامل فى األداء
الرٌاضى وٌتطلب ذلك أن ٌقوم المدرب بتخطٌط وتنظٌم قدرات العبٌه البدنٌة والفنٌة والذهنٌة وصفاتهم الخلقٌة والنفسٌة
واإلرادٌة فى إطار موحد للوصول بهم إلى أعلى مستوى من األداء الرٌاضى وخاصة أثناء المبارٌات.
وتدرٌب الناشبٌن له أهمٌة متمٌزة له أهمٌه متمٌزة حٌث أنه بشكل مطلبا ً ال ؼنى عنه لتحقٌق اإلنجازات المستقبلٌة ولذلك
ٌجب الكشؾ عن جمٌع المخزونات الممكنة عند إعداد هذه المرحلة العمرٌة بالذات واإلستفاده منها بؤقصى فاعلٌة ممكنة فى
عملٌة التدرٌب الرٌاضى بهدؾ رفع مستوى اإلنجاز الرٌاضى.
تهدؾ الدراسه الى التعرؾ على النظرٌه النصٌه من خبلل القاء الضوء على جوانب تلك النظرٌه والنظره الى النص كلٌه
وجعل النص هو نواه التحلٌل ولٌست الجمله المفرده والتعرؾ على دور علماء اللؽه العرب فى وضع نواه هذه النظرٌه قبل
علماء الؽرب والكشؾ عن عناصر السبك بنوعٌه (النحوى والمعجمى) فى شعر الشاعر صقر القاسمى .

2013

عبد الحكٌم ،إٌمان سٌد.

توظٌؾ اآلنترنت فى تسوٌق خدمات المكتبات بمكتبات جامعه
جنوب الوادى بقنا/

4414 12056792

2013

على ،منال محمد أبو المجد.

أثر العناصر التٌبوؼرافٌه والجرافٌكٌه على مقروبٌه الصفحه اآلولى
بالصحؾ النصفٌه(التابلوٌد)/

4415 12056796

2013

وزٌرى ،سحر عبد الفتاح
حسن.

العناصر المعمارٌة الزخرفٌة على التحؾ التطبٌقٌة فى مصر
وشرق العالم اإلسبلمى فى ضوء مجموعات المتحؾ /

4416 12056803

2013

موسى ،هاشم عبدالمرٌد
عبدالحمٌد.

أثر تنمٌة القدرات التوافقٌة على بعض مظاهر اإلنتباه ومستوى أداء
بعض المبادئ الخططٌة الهجومٌة لناشا كره القدم /

4417 12056820

2013

محمد ،حسٌن أبو العبل عبد
البارى.

التماسك النصى/

4418 12056828

الشعر الجاهلى هذا الشعر الجلى من حٌث اعتداد الشرق والؽرب به ومن حٌث ظهور اآلهتمام فى عشرات اآلالؾ من
اآلبحاث والمإلفات التى تدور حوله ولكن هل هذه المإلفات اعادت كشؾ هذا النص مما ٌشٌر الى شؽؾ هإالء الباحثٌن البل
2013
من رحم ربى بمقاتنه واسراره واؼواره.
تتناول الدراسه اعمال الطاهر مكى تحلٌبلً ودراسه التى تحتاج الى المزٌد من العناٌه والتمحٌص فى رسابل علمٌه قٌمه فنحن
فى حاجه الى سبعه رسابل اآلولى فى النقد والثانٌه فى اآلدب المقارن والثالثه فى اآلدب اآلندلسى والرابعه فى التحقٌق
والخامسه فى اآلبداع والسادسه فى الترجمه والسابعؽه فى اعمال الطاهر مكى المتعلقه باآلدب الجاهلى واآلدب العربى .
تتمثل اهمٌه الدراسه الراهنه فى ان الدراسات التى اجرٌت فى مجال سمات الشخصٌه قد تناولت جوانب نختلفه فمنها من
تناول الفروق بٌن الجنسٌن فى هذه السمات وكذلك عبلقتها بالقدرات اآلبداعٌه او عبلقتها بمهارات التواصل اآلنفعالى
واآلجتماعى ولم تهتم بماهٌه العوامل المنببه بهذه السمات لذا تعتبر تلك الدراسه محاوله للتعرؾ على طبٌعه العبلقه بٌن
سمات الشخصٌه وبٌن اآلضطراب فى هرمونات الؽده النخامٌه.
ٌعد محمود دروٌش أحد أهم شعراء المقاومة الفلسطٌنٌة ,بل شاعرها األول ,ولقد جاء جل شعره معبرا عن رإٌته تجاه قضٌة
أرضه وهوٌته .جاءت الدراسة (األرض والهوٌة فى شعر دروٌش) فى ثبلثة فصول ٌسبقها مقدمة وتمهٌد  ,تحدث الباحث
فى المقدمة عن مكانة أرض فلسطٌن من الناحٌة التارٌخٌة ,كما طرح لظهور القضٌة الفلسطٌنٌة فى التارٌخ الحدٌث ,وفى
الجزء الثانى من المقدمة عرؾ بالشاعر.
وجاء التمهٌد كخطوة أساسٌة للولوج إلى الموضوع وكان بعنوان األرض فى الشعر العربى الحدٌث وضح فٌه الباحث الدور
الفعال للشعر فى استنهاض الهمم وتوعٌة الجماهٌر وتحرٌضهم على الثورة وخاصة فى اللحظات الصعبة التى تمر بها األمم.
وتناول الباحث فى الفصل األول طبٌعة األرض والهوٌة العربٌة ,تحدث فى مدخله عن االلتزام والرإى الثورٌة ,وخلص منه
إلى أن دروٌش لم ٌستؽرق لدٌه مسؤلة االلتزام أدنى تفكٌر ,فهو ملتزم بالضرورة ألن قضٌته تحٌط به من كل جانب .ثم حدد
البحث مفهوم األرض والهوٌة لمنع االلتباس والتشوٌش أثناء تناوله ,وانتهى منه إلى أن دروٌش شدٌد اللصوق بقضٌة وجوده
–على كامل أرضه -وهوٌته ومؤساة شعبه.
واتبعت الدراسة المنهج التكاملى  ,الذى ٌؤخذ بمبدأ االستفادة من كل الماهج الحدٌثة ,وٌستضا فى عمله بكل المناهج
والدراسات السابقة  ,لذا فإن لشمولٌة هذه المناهج دورها الفعال فى الكشؾ عن كٌنونة العمل األدبى ونواحٌه الفنٌة.
تسعى الدراسه من واقع اآلطار النظرى الذى تستند الٌه والتراث المعرفى من الدراسات السابقه الى التحقق من صحه
الفرضٌن التالٌٌن:
.توجد اختبلفات ملموسه فى سمات الخطاب الصحفى لكل من صحؾ الدراسه نحو الحرٌه السٌاسٌه 1-
.ترتبط اآلطر اآلعبلمٌه المطروحه حول الحرٌه السٌاسٌه بالسٌاقات السٌاسٌه واآلجتماعٌه والثقافٌه المحٌطه 2-
تناول عدد من المعاصرٌن تعرٌؾ الحوار اصطبلحا ً وكان لكل واحد منهم وجهه نظر فٌه ومن هذه التعرٌفات ما ذكره
الدكتور عبد الرحمن النحبلوى من ان الحوار هو ان ٌتناول الحدٌث طرفان او اكثر عن طرٌق السإال والجواب بشرط وحده
الموضوع او الهدؾ فٌتبادالن النقاش حول امر معٌن وقد ٌصبلن الى نتٌجته وقد ال ٌقنع احدهما باآلخر ولكن السامع ٌؤخذ
العبره وٌكون لنفسه موقفا ً.
تعود اهمٌه الموضوع الى ان ببلد الٌمن تزخر كؽٌرها من بلدان العالم االسبلمى بالعدٌد من المدن التارٌخٌه سواء قبل
االسبلم او بعده وقد اختلفت ظروؾ نشؤه المدن الٌمنٌه االسبلمٌه فهناك مدن نشؤت لظروؾ سٌاسٌه مثل مدٌنه ذى جبله
موضوع الدراسه .
ان القراءات القرأنٌه مصدر اصٌل من مصادر دراسه العربٌه الفصحى التى تمثل بها القرأن الكرٌم فجاء بؤعلى درجات
الفصاحه والبلؼه والبٌان وكٌؾ ال وهو كتاب أحكمت أٌاته أخرس بفصاحته فرسان الببلؼه وقاده الخطابه وحكٌم بهر أهل
الحكمه والفلسفه.
استخدمت فى هذه الدراسه المنهج الوصفى التحلٌلى مع االستعانه بالمنهج االحصابى حٌث ان المنهج الوصفى ٌقوم بوصؾ
الظواهر اللؽوٌه المدروسه كما هى موجوده فى الواقع ودون تدخل من الباحث والمنهج التحلٌلى ٌقوم بتحلٌل المعلومات التى
تم الحصول علٌها من خبلل عٌنات البحث وتنظٌمها واالستفاده منها والمنهج اآلحصابى ٌقوم بعمل اآلحصاءات البلزمه
وذلك العطاء البحث جانب المصداقٌه والدقه فى النتابج.
ٌهدؾ البحث الحالى الى تصمٌم برنامج تؤهٌلى (حركى -مابى) مقترح على الكفاءه الوظٌفٌه للعضبلت المحٌطه بمفصل
الركبه بعد االصبلح الجراحى للرباط الصلٌبى االمامى ومعرفه أثره على:
تحسٌن اآللم 1-
تحسٌن نسبه الورم 2-
ٌقلل فتره اآللتهاب 3-
ٌ.قوى العضبلت المحٌطه بالمفصل 4-
التربٌة الرٌاضٌة هً جزء من التربٌة العامة وهى مٌدان تجرٌبً هدفه تكوٌن المواطن الصالح من النواحً البدنٌة والعقلٌة
واإلنفعالٌة واإلجتماعٌة ،وذلك عن طرٌق تكوٌن ألوان من النشاط البدنً اختٌرت لتحقٌق هذه األؼراض ونتٌجة لزٌادة
اإلهتمام بالتربٌة والرٌاضة فً الببلد المتقدمة تحت عناصر علمٌة ظهرت فاعلٌتها فً دفع مسٌرة التقدم والتطور والنمو
وهو الطب الرٌاضً الذي ٌلعب دوراَ أساسٌا َ لرفع الكفاءات المختلفة ألجهزة الجسم المتعددة.
فالقوام السلٌم أصبح مطلبا ً ضرورٌا ً فً ظل الحٌاة الٌومٌة التً ٌعٌشها إنسان القرن الواحد والعشرٌن ،ولقد أسرؾ اإلنسان
فً استخدام الوسابل التقنٌة الحدٌثة بؽٌة الراحة والمتعة حتى فً أبسط األمور ،فكان نتٌجة لذلك أنه أصبح أكثر عرضة
لئلصابة باإلنحرافات ألقوامٌة ،فالقوام له عبلقة إٌجابٌة بالعدٌد من المجاالت الحٌوٌة لئلنسان ،منها :الصحة ،والشخصٌة
السوٌة ،والنواحً النفسٌة ،وزٌادة اإلنتاج ،وممارسة الحركات الٌومٌة اإلعتٌادٌة بنجاح ،والتفوق ،واإلستمتاع بالممارسة
الرٌاضٌة والتروٌحٌة ،فهو أحد مقومات الحٌاة السعٌدة لئلنسان.
فالجلوس لفترة طوٌلة بسبب طبٌعة العمل أو المذاكرة أو القراءة سوؾ ٌإدي إلً إرهاق العضبلت وإرتخابها وٌضعؾ من
قوتها ومن أسوء األوضاع الجلوس إلً المكتب والظهر محنً إلً األمام وأسفل.
أهمٌة البحث:
ٌعد هذا البحث أحد المحاوالت العلمٌة التً تخدم المجال الرٌاضً بصفة عامة واإلصابات الرٌاضٌة وإنحرافات العمود
الفقري بصفة خاصة ،فإن بناء برنامج تمرٌنات تؤهٌلٌة مابٌة قد ٌإدى إلـى :
.تساعد التمرٌنات التؤهٌلٌة المابٌة على إصبلح بعض إنحرافات العمود الفقري لتحسٌن الكفاءة الوظٌفٌة 1-
ٌإدي النجاح فً هذه الدراسة باستخدام التمرٌنات التؤهٌلٌة المابٌة إلصبلح بعض إنحرافات العمود الفقري الشابعة من 2-
.خبلل العضبلت المحٌطة بالجزء المصاب بئلنحراؾ
.تساعد القابمون فً هذا المجال على كٌفٌة تخطٌط وتنفٌذ مراحل برنامج التمرٌنات التؤهٌلٌه المابٌة 3-
أهداؾ البحث :
ٌهدؾ البحث إلى تصمٌم برنامج تمرٌنات تؤهٌلٌة مابٌة مقترح بهدؾ إصبلح كل من :
.إنحراؾ زٌادة تحدب الظهر 1-
.إنحراؾ إستدارة الكتفٌن 2-
.إنحراؾ سقوط الرأس لؤلمام 3-
ٌهدؾ البحث الى بناء برنامج من التمرٌنات الثابته والتدلٌك بالضؽط للمصابٌن باالنزالق الؽضروفى القطنى بدون جراحه
ومعرفه أثره على مدى تحسن االلم اسفل الظهر والطرفٌن السفلٌٌن ومدى تحسن قوة العضبلت للظهر والبطن ومدى تحسن
مرونه العمود الفقرى .

فوزى ،فاطمه الزهراء محمد.

الشعر الجاهلى /

4419 12056843

2013

محمد ،منى عبد العظٌم.

الطاهر مكى ناقداً ومبدعا ً/

4420 12056861

2014

عبد الوهاب ،محمد السٌد.

الفروق بٌن مضطربى هرمونات الؽده النخامٌه واآلسوٌاء/

4421 12057212

2013

شحات ،وابل على حسن.

األرض والهوٌة فى شعر محمود دروٌش :

4422 12057224

2013

اآلمٌر ،أحمد خٌرى محمد.

اتجاهات الخطاب الصحفى المصرى نحو قضٌه الحرٌه السٌاسٌه /

4423 12057246

2014

حسن ،فوزى على أحمد.

الحوار فى مسرح توفٌق الحكٌم /

4424 12057305

2013

البخٌت ،خلود سلطان بخٌت.

مدٌنه ذى جبلة بالٌمن منذ قٌام الدوله الصلٌحٌه حتى نهاٌه الدوله
الرسولٌه (858 -439ه1454-1047 /م)/

4425 12057324

2012

محمود ،أحمد رمضان أحمد.

قراءة اآلعمش (سلٌمان بن مهران 61ه148-ه)/

4426 12057354

2014

عبد الحمٌد ،محمد فكرى حمٌد .األخطاء اللؽوٌه الكتابٌه لدى طبلب جامعه جنوب الوادى:

4427 12057405

2014

خلٌفه ،محمود عطا راشد.

تؤثٌر برنامج تؤهٌلى (حركى -مابى)على الكفاءة الوظٌفٌه للعضبلت
المحٌطه بمفصل الركبه بعد اآلصبلح الجراحى للرباط الصلٌبى
اآلمامى/

4428 12058934

2014

تؤثٌر التمرٌنات التؤهٌلٌة المابٌة على بعض إنحرافات العمود الفقرى
خلٌل ،عصام عبدالحمٌد محمد .لدى المرحلة العمرٌة من ( )12-10سنة /

4429 12058947

2014

عبادى ،أشرؾ عمران على.

تؤثٌر التدلٌك الضؽطى والتمرٌنات على مصابى اآلنزالق
الؽضروفى القطنى/

4430 12058958

ٌهدؾ البحث إلى تصمٌم برنامج مقترح بإستخدام الوسابط الفابقة ومعرفة أثره على تعلم بعض مهارات كرة القدم (ركل
الكرة -الجرى بالكرة -السٌطرة على الكرة -ضرب الكرة بالرأس) لدى طبلب المرحلة اإلعدادٌة وضعاؾ السمع بمدرسة
األمل بمحافظو قنا.
إن التقدم العلمً الكبٌر ٌشكل فً السنوات األخٌرة تحدٌا قوٌا للعلماء والمتخصصٌن فً مجاالت العلوم المختلفة ومن ضمنها
فً مجال التربٌة الرٌاضٌة وإستخدام هذا التقدم فً مجال تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة وتعلٌم المهارات الحركٌة ٌبنى على تؽٌر
السلوك الذي ٌإدى إلى التعلم وهو من أهم المظاهر والسمات التً تلعب دورا ربٌسٌا فً تقدم األمم حٌث ٌإثر تؤثٌرا إٌجابٌا
فً تنشبة األجٌال الجدٌدة على أسس علمٌة متطورة وحدٌثة .
ٌعتبر إستخدام األجهزة التكنولوجٌة الحدٌثة فً التعلم مطلبا أساسٌا داخل المإسسات التعلٌمٌة بشكل عام والتربٌة الرٌاضٌة
بشكل خاص وإن إستخدام تكنولوجٌا التعلٌم فً درس التربٌة الرٌاضٌة أمر ضروري ألن اإستخدام مستحدثات تكنولوجٌا
التعلٌم تعمل على إكساب المتعلمٌن مهارات التعلم الذاتً واإلعتماد على النفس من جهة وتؽٌر دور المعلمٌن من ناقل لمادة
التعلم إلى موجه ومرشد وذلك من جهة أخرى .
وتعد الوسابط الفابقة برنامجا لتنظٌم وتخزٌن المعلومات بطرٌقة ؼٌر متتابعة وفى نفس الوقت أحد أسالٌب التعلم الفردي
المبنى فً شكل إطارات مختلفة تساهم فً زٌادة دافعٌة المتعلم على التعلم اإلٌجابً من خبلل تؽذٌة راجعة تساهم فً التعزٌز
المباشر وترتكز على سرعة المتعلم الذاتٌة بما ٌتمشى مع قدرته الخاصة .
وٌعتبر المعاقٌن سمعٌا ،هم الفبة التً عانت ومازالت تعانى الحرمان من التمتع بالحٌاة مع األسوٌاء ،وذلك ألن حاسة السمع
وسٌلة لكً ٌتعرؾ بها اإلنسان على بٌبته اإلجتماعٌة ،إلى أنهم تتطور حٌاتها بدون التمتع باإلتصال أو التعاون الكامل مع
البٌبة على أسس سمعٌا.
ورٌاضة كرة القدم تعد أحد األنشطة الرٌاضٌة المقررة على تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة وهى من األنشطة المحببة إلى نفوس
التبلمٌذ وأن المهارات فً كرة القدم هً األساس فً شعبٌة اللعبة حٌث أنها متنوعة وتمارس بكل جزء من أجزاء الجسم
وبطرق مختلفة فهً تمارس بالقدم والفخذ والرأس.
ترجع اهمٌه البحث فى تطبٌق الحتراؾ فى االندٌه المصرٌه من خبلل لجنه محترفه تضم مجموعه قادره على تنفٌذ نظام
االحتراؾ بصوره تتناسب مع المفهوم الحقٌقى والواقعلى لبلحتراؾ فهذه اللجنه تعتبر بمثابه القابد لمسٌره االحتراؾ
الرٌاضى فى االندٌه المصرٌه مما دففع الباحث الى وضع نموذج مقترح للجنه تدٌر شبون االحتراؾ باآلندٌه الرٌاضٌه
بجمهورٌه مصر العربٌه.
ترجع االهمٌه العلمٌه والتطبٌقٌه للدراسه فى تقدٌم احد االتجاهات الحدٌثه فى التدرٌب الرٌاضى من خبلل استخدام التدرٌب
المركب المتوازى واالستفاده من التؤثٌرات االٌجابٌه علىمستوى اآلداء المهارى لمكونات الهٌكل البنابى للجمله الحركٌه الكاتا
وترشٌد اسلوب التدرٌب المركب لتطوٌر القدرات البدنٌه الخاصه بطبٌعه االداء المهارى لمكونات الهٌكل البنابى بالجمله
الحركٌه قٌد الدراسه باالضافه استحداث اسلوب تطبٌقى مقنن ‖ المقطوعات التدرٌبٌه).
ٌهدؾ البحث الى استخدام المودٌوالت التعلٌمٌه ومعرفه تؤثٌره على ما ٌلى:
تعلم بعض المهارات االساسٌه فى الهوكى لدى طالبات كلٌه التربٌه الرٌاضٌه بقنا 1-
التحصٌل المعرفى فى الهوكى لدى طالبات التربٌه الرٌاضٌه بقنا 2-
التعرؾ على الفروق بٌن القٌاس القبلى والبعدى لكل من المجموعه التجرٌبٌه والمجموعه الضابطه فى تعلم بعض 3-
.المهارات االساسٌه للهوكى والتحصٌل المعرفى
العجاببٌه نزعه انسانٌه قوامها ابتكار ما هو عجٌب وخارج عن المؤلوؾ ٌتجاوز الممكن لٌخترق المستحٌل وٌحقق ما ال ٌمكن
تحقٌقه وؼالبا ً ما ٌحدث العجٌب لتحقٌق الخبلص عندما تنعدم كل الحٌل وتنقطع كل السبل وقد لجؤ اآلنسان منذ أقدم عصوره
الى تفسٌر ظواهر الطبٌعه من حوله تفسٌراً عجاببٌا ً فى وقت لم تتوافر له سبل المعرفه والعلم وٌرجع مصطلح العجاببٌه الى
ماده العجب والعجب العجب  :انكار ما ٌرد علٌك لقله اعتٌاده وقال ابن االعرابى  :العجب  :النظر الى شىء ؼٌر مؤلوؾ وال
معتاد.

تؤثٌر برنامج تعلٌمى بإستخدام الوسابط الفابقة على تعلم بعض
مهارات كرة القدم لدى طبلب المرحلة اإلعدادٌة للصم وضعاؾ
السمع بمحافظة قنا /

2014

على ،حسٌن عبده على.

2014

نموذج مقترح لبلحتراؾ فى كره القدم باآلندٌه الرٌاضٌه فى
سٌد ،عبد الرحمن عبد المطلب .جمهورٌه مصر العربٌه/

4431 12058980

4432 12059002

2014

ابراهٌم ،رحاب عبد المنعم
الرشٌدى.

أثر استخدام التدرٌب المركب المتوازى على تطوٌر بعض القدرات
الحركٌه الخاصه ومستوى اآلداء المهارى لبلعبى الجمله الحركٌه
(الكاتا) برٌاضه الكاراتٌه/

4433 12059050

2014

أبو المجد ،نهاد عبد الرحٌم
عبد الرحٌم.

فعالٌة استخدام اسلوب المودٌوالت التعلٌمٌه على تعلم بعض
المهارات االساسٌه فى الهوكى لدى طالبات كلٌه التربٌه الرٌاضٌه
بقنا/

4434 12059084

زاد االهتمام فً اآلونة األخٌرة بما اصطلح علٌه األدب العجاببً أو السرد العجاببً (، )Fantastique/Fantastic
وجـاء هـذا االهتمام بعـد أن أصــدر (تزفٌتان تودوروؾ ) T.Todorovكتابه المعنون (مدخل إلى األدب العجاببً) ،والذي
نسب فٌه ظهور العجاببً إلى القرن الثامن عشر فً أوربا ،والناظر فً هذه النسبة ٌجد فٌها إجحا ًفا شدٌدً ا لتراثنا العربً الذي
لو اطلع علٌه (تودوروؾ) ألرجع الفضل إلى العرب فً ابتكار هذا النوع األدبً ،وألعاد النظر فً بعض فصول كتابه.
وبؽض النظر عن هذا اإلجحاؾ ،فقد كان كتاب(مدخل إلى األدب العجاببً) نقطة انطبلق الباحثٌن إلعادة النظر فً تراثنا
العربً للبحث عن هذا اللون األدبً داخل هذا التراث.
وٌنطلق البحث من هذا الطرح لٌقع اختٌاره على أحد األنواع النثرٌة القدٌمة التً تتمثل فً فن (المنامات) ،والتً تبلزم
منتجها أبا عبد هللا محمد بن محرز الوهرانً الملقب بركن الدٌن (ت  575هـ) ،من خبلل نصه األشهر (المنام الكبٌر) لٌكون
هو المحك التطبٌقً فً هذه الدراسة ،والتً تحاول رصد تقنٌات السرد العجاببً داخل بنٌات نص المنام؛ إلثبات أن تراثنا
العربً ملًء بالعدٌد من المإلفات التً تندرج تحت مسمى األدب العجاببً ،وأنه قد مورس من خبللها ما ٌسمى بالسرد
العجاببً.
ا ُتهم العرب كثٌرً ا من قبل باحثٌن ؼربٌٌن مثل (أرنست رٌنان) الذي ٌنسب إلٌه وصؾ السامٌٌن ـ ومنهم العرب ـ بؤنهم ال
خٌال لهم ،وأنهم لم ٌبلؽوا ما بلؽه الؽرب فً بعض الفنون اإلبداعٌة؛ لسٌطرة الحسٌة على أدبهم وضعؾ خٌالهم ،ولعل فً
(منامات الوهرانً) خٌر دلٌل على أن لؤلدب (العجاببً) جذوره البعٌدة فً تراثنا العربً القدٌم؛ وتحاول الدراسة رد هذه
الشبهة عن أدبنا العربً من خبلل تحلٌل أحد النصوص التراثٌة التً مارس فٌها صاحبها لعبة السرد العجاببً لٌقدم إلٌنا
نصه؛ فالوهرانً فً نص (المنامات) ٌمارس لعبة المزج الخبلق للسحري بالواقعً؛ الذي ٌبتكره هذا النص من حٌث هو
تجسٌد لنزوع إبداعً رابدٌ ،سرد الخارق المتخٌل بوصفه توثٌ ًقا تارٌخًٌا عادًٌا ،فبل ٌكتفً الخٌال فً (منامات الوهرانً)
بتفسٌر التارٌخ أو الواقع ،بل ٌبتكر التارٌخ والواقع من جذره ،ثم ٌدرجه فً سٌاقه التارٌخً الواقعً ،وٌمزجه بالسحري
المتخٌل ،وهذا هو أساس كسر المؤلوؾ والمحدود والمنطقً والتارٌخً والواقعً ،ولب اشتؽال العجاببً.
2012
ترجع أهمٌه الدراسه الراهنه لعدد من العناصر:
تنبع اهمٌه دراسه تشكل القوى االجتماعٌه (من الشباب وصؽار الفبلحٌن والعمال والتجار والقوى الدٌنٌه والموظفون 1-
والمهاجرون العابدون والمرأه) فى الرٌؾ المصرى بعد الثورة وكشؾ الصراع الدابر بٌنهم وتحدٌد موقؾ علمى تجاهها لٌس
فقط من ضروره فهم هذا الحدث اتارٌخى ومعاٌنه السٌاسٌه واآلٌدٌولوجٌه وانما كذلك من ضرورة المساهمه فى بلورة
 .موقؾ واقعى لخصوصٌه الرٌؾ المصرى تجاه الثورة ومستقبله معها
اذا كان تارٌخ الثورات المصرٌه قد اشبع من قبل الباحثٌن وعبلقته التشبٌكٌه بالرٌؾ المصرى بما كتبوة من ادبٌات وما 2-
رصدوة من تحوالت سابقه فنحن الٌوم بصدد اتون ثوره جدٌده وحدٌثه ال نملك مإلفا ً واحداً ٌكون لوحه شامله لثورة 25
ٌ.ناٌر تبرز فٌها الظروؾ الحاسمه فى المٌدان السٌاسى والتنظٌمى للمجتمع المصرى 2014
ٌ
المعنوٌة المرتفعة ؼا ٌ
ٌ
المعنوٌة المرتفعة لها
ٌة ومطلب هام سٌعى جاهداً إلبتؽابه كل إنسان ،فالروح
تعد الروح
تؤثٌ ٌر إ جٌابً على سلوك اإلنسان  ،ومن ثم فإنها تإثر عل مستوي إنتاجه  ،وذلك ألن الفرد قٌضى معظم وقته
ٌ
ٌ
ؾ عمله  ،وكما أن تعمد خفض اإلنتاج هو دل ٌل على شعوراألفراد بانخفاض الروح المعنو ٌة بٌنهم ،ومن ثم
ٌ
كمٌة أقل مما ٌسٌتطٌ ٌع إنتاجه  ،وهم بذلك ٌضٌعون معدالت لئلنتاج ٌلٌزمون
تق دٌٌِ اإلنتاج وهو أن ٌنتج الفرد
زمبلبهم بها ،كما تظهر عل الجانب اآلخر ظاهرة أخري وهً االحتراق النفسً  ً،وقد حظٌت هذه الظاهرة
باهتمام الباحثٌنٌ خبلل السنوات األخٌرٌة  ،وتناولتها العدٌ ٌد من الدراسات بالبحث  ،وأصبح موضوع االحتراق
النفسى للعاملٌنٌ مدار بحث ونقاش  ،خاصة بعد أن لوحظ أن عدداً كبٌ ٌراً من العاملٌنٌ ٌ ٌتركون مهنهم و ٌتجهون

مكى ،درٌة محمد مؽربى.

العجاببٌة فى السرد الروابى /

4435 12059801

سعٌد ،محمد محمود خضر.

الثوره وتشكل القوى اآلجتماعٌه فى الرٌؾ المصرى /

4436 12059824


إلى ممارسة أعمال أخرى أهم ةٌ الدراسة من خلبل التعر
والروح

ع لى ع ل ب قة ال ك فا ةٌ اإلن تاج ةٌ ب االح تراق ال ن فس

ٌ إل ى معارف نا ال كث رٌعن د ٌن ام اٌت ال ع ل ب قة ب نٌ ال روح ال م ع نو ةٌ وال ك فا ةٌ
 ضٌ
المعنو ٌة ،األمر الذي سو
اإلنتاج ةٌ  ،فالروح المعنو ةٌ تإثر فى كفاءة العامل نٌ  ،وبالتالى تإثر فى إنتاج ٌتهم وبقاءهم فى العمل  ،وأ ضٌ اً
 ع لى أهم م صادر االح تراق ال ن فس وال ق ضاء عل ٌها ،وم عرف ة أهم م صادر وعوامل ال روح ال م ع نو ةٌ
التعر
ٌ
دافعٌة العامل نٌ نحو العمل .
داخل ب بٌة العمل ،والسع لتقو ٌ ٌتها والعمل على ز ٌاٌدة
ٌ
أهمٌة الدراسة فى تناولها لفبة ال سٌتهان بها فى المجتمع وهم المد ٌرٌون فى أقصى الجنوب.
كما تتضح
2014
تنافش الدراسة (تشكبلت الذات المتلبسة فً الشعر العباسً حتً نهاٌة القرن الرابع الهجري) الدوافع التً قوت هذا االتجاه
فً الشعر العربً فً تلك الفترة من الزمن التً تمٌزت بوجود مجموعة من الشعراء الكبار وكذلك تسعً الدراسة التً تتبع
احوال الذات فً العصر العباسً فإن الذات قد اتخذت مجموعة متنوعة من الصور واألحوال أبانت فً كل حال منها عن
طبٌعتها وفلسفتها الذاتٌة تجاه نفسها واآلخر وتجاه مجتمعها وكذلك فً موقفها من الوجود واإلنسانٌة عامة بٌد أن هذه الدراسة
ال تتوقؾ عند معرفة صور الذات اإلنسانٌة فً خطابها االنوي المباشر الصرٌح وفق تضافر الجدلٌات المتناقضة للحٌاة
االنسانٌة إنما تبحث عن تلبس الذات التً مارسها الشعراء العباسٌون وقد أقتضت هذه الدراسة تقسٌم البحث إلً ثبلثة فصول
ٌسبقها مدخل وتلٌها خاتمة وذلك علً النجو التالً :
تطرق المدخل المعنً اللؽوي للذات ثم تناول المعنً االصطبلحً لها من خبلل علماء النفس والفلسفة واالجتماع قدٌما
وحدٌثا ثم عرض بصورة موجزة للذات فً النظرٌات النقدٌة المختلفة وعبلقة الذات باألنا
أما الفصل األول وعنوانه  :دوافع الشعراء إلً شعر الذات فقد أختص بدراسة دوافع الشعراء إلً شعر الذات فً العصر
العباسً من دوافع سٌاسٌة واجتماعٌة وثقافٌة وفكرٌة ونفسٌة فً حٌن جاء
الفصل الثانً بعنوان :أحوال الذات فً الشعر العباسً و ضم فً ثناٌاه مجموعة مختلفة من أحوال الذات من ثابرة وعاشقة
وخاضعة وكذلك من متفردة وجماعٌة ومؽتربة وأٌضا منتجة للقٌم ومشكلة للوجود .
أما الفصل الثالث فعنوانه  :تلبسات الذات فً الشعر العباسً وقد ضم هذا الفصل الصور التً تلبست فٌها الذات من إنسان
وحٌوان وطبٌعة جماد وتنتهً الدراسة بخاتمة تتضمن أهم النتابج ثم قابمة بالمصادر والمراجع وفهرس للموضوعات.
تستخدم الدراسه المنهج التحلٌلى النقدى المقارن وهو ما ٌناسب فلسفه االخبلق عند برتراند رسل الننا سوؾ نتطرق لتحلٌل
ارابه فى كل نظرٌه اخبلقٌه تبناها رسل ثم عدل عنها وهومنهج نقدى الننا سوؾ نتتبع اراء رسل بصورة نقدٌه فى فلسفه
االخبلق واٌضا ً موقؾ رسل النقدى من الفبلسفه المعاصرٌن فى فلسفه االخبلق ومقارنه ذلك بفلسفه االخبلق فى نسقها العام
2014
من ناحٌه واراء الفبلسفه المعاصرٌن من ناحٌه اخرى.
ترجع اهمٌه البحث والحاجه الٌه:
.انه محاوله منهجٌه لوضع محددات الختٌار طبلب تخصص التدرٌس بكلٌات التربٌه الرٌاضٌه 1-
.قد ٌكون هذا البحث عامل مساعد للقابمٌن على اختٌار طبلب تخصص التدرٌس بكلٌات التربٌه الرٌاضٌه 2-
كما ٌهدؾ البحث الى وضع محددات مقترحه الختٌار طبلب تخصص التدرٌس بكلٌات التربٌه الرٌاضٌه بجمهورٌه مصر
العربٌه.
2014
ٌهدؾ البحث الى تقدٌم مقترح لتنمٌه بعض مهارات التعبٌر الكتابى لدى تبلمٌذ المرحله االبتدابٌه فى ضوء المعاٌٌر القومٌه
وقد تحددت مشكله البحث فى ضعؾ مستوى اداء تبلمٌذ المرحله االبتدابٌه لمهارات التعبٌر الكتابى ولعبلج هذه المشكله
حاول البحث االجابه عن االسبله اآلتٌه:
ما مستوى اداء تبلمٌذ الصؾ السادس االبتدابى لبعض مهارات التعبٌر الكتابى فى ضوء المعاٌٌر القومٌه 1-
2014

.ما فاعلٌه البرنامج فى تنمٌه بعض مهارات التعبٌر الكتابى لدى تبلمٌذ الصؾ السادس االبتدابى فى ضوء المعاٌٌر القومٌه 2013 2-
تتمثل الدارسة فً ‖ فعالٌة اإلرشاد السلوكى فى رفع تقدٌر الذات للتبلمٌذ ضحاٌا العنؾ المدرسى‖ ومن ثم هدفت الدارسة
إلى التعرؾ على العبلقة اإلرتباطٌة بٌن تعرض التبلمٌذ للعنؾ المدرسً وتقدٌرهم للذات ،والتحقق من فعالٌة برنامج سلوك
قابم على فنٌات اإلرشاد السلوكى لمعلمى ضحاٌا العنؾ المدرسى وإكسابهم األسالٌب التربوٌة ،وتعتمد فعالٌة البرنامج
اإلرشادي على بعض فنٌات اإلرشاد السلوكً فً تنمٌة بعض المهارات اإلجتماعٌة لدى األطفال المتلجلجٌن (أفراد
المجموعة التجرٌبٌة) وبالتالً الحد من إضطراب اللجلجة لدٌهم ،وكذلك التعرؾ على مدى استمرار فعالٌة هذا البرنامج بعد
اإلنتهاء من تطبٌقه خبلل فترة المتابعة.
أهمٌة الدراسة-:
األهمٌة النظرٌة :
ترجع أهمٌة الدراسة من الناحٌة النظرٌة إلً أنها تتناول إضطراب كبلمً شابع بٌن األطفال ،وٌإثر هذا اإلضطراب علً
كافة جوانب شخصٌة الطفل اإلنفعالٌة والشخصٌة واإلجتماعٌة ،حٌث ٌكون الطفل المتلجلج ؼٌر قادر علً إقامة عبلقات
إجتماعٌة مع اآلخرٌن المحٌطٌن به ،ومن هنا كانت الحاجة إلً تنمٌة بعض المهارات اإلجتماعٌة لدي األطفال المتلجلجٌن
للحد من هذا اإلضطراب لدٌهم ،وعلً الرؼم من تنوع الدراسات األجنبٌة التً تناولت موضوع تنمٌة المهارات اإلجتماعٌة
للمتلجلجٌن ،إال أن الدراسات السابقة العربٌة فً حدود علم الباحثة لم تسلط الضوء علً هذا الموضوع ،كما تسهم هذه
الدراسة فً زٌادة المعلومات عن األطفال المتلجلجٌن ،وكذلك المهارات اإلجتماعٌة.
األهمٌة التطبٌقٌة :
تنبع األهمٌة التطبٌقٌة لهذه الدراسة من أهمٌة األسلوب اإلرشادي المستخدم ،وهو برنامج اإلرشاد السلوكً ،وقد كشفت
العدٌد من الدراسات السابقة عن فعالٌة هذا النوع من اإلرشاد فً تنمٌة المهارات اإلجتماعٌة ،وكذلك فً خفض إضطراب
اللجلجة ،وبالتالً ٌكون هناك تؤثٌراً إٌجابٌا ً علً عبلقات الطفل اإلجتماعٌة مع األخرٌن ،وكذلك تفتح هذه الدراسة المجال
لدراسات أخري تستهدؾ عمل برامج إرشادٌة لتنمٌة المهارات اإلجتماعٌة للمتلجلجٌن ،فعالٌة برنامج اإلرشاد السلوكى فى
رفع تقدٌر الذات لدى التبلمٌذ ضحاٌا العنؾ المدرسى عٌنة الدراسة ،فعالٌة برنامج سلوك قابم على فنٌات اإلرشاد السلوكى
لمعلمى ضحاٌا العنؾ المدرسى وإكسابهم األسالٌب التربوٌة ،إستمرارٌة فعالٌة البرنامج اإلرشاد السلوكى بعد فترة المتابعة2012 .
لعبت النقود دوراً هاما فى الحٌاة اإلقتصادٌة فى العالم اإلسبلمً وذلك إلتصال النقود بجوانب مهمة فى الشرٌعة اإلسبلمٌة
من حٌث المعامبلت والعبادات والصداق والدٌات والوقؾ والزكاة وؼٌرها ولقد حظٌت بؤهمٌة خاصة فى العصر اإلسبلمً
وسعى الحكام إلى ضبط وزنها وشكلها على عٌار جٌد حتى تقوم بدورها الشرعً فى أداء الزكاة وسابر المعامبلت وعندما
إنفصلت العدٌد من الدول عن كٌان الدولة اإلسبلمٌة وإختلفت أوزان نقودها وعٌارها ،قام الفقهاء فً معظم بقاع العالم
اإلسبلمً بوضع المإلفات التً تحدد قٌمه الزكاة بالنقود الجارٌة-:
دراسة جانب من التارٌخ السٌاسً لئلمبراطورٌة الرومانٌة وكان له دور هام فً تارٌخ اإلمبراطورٌة الرومانٌة بصفة 1-
.خاصة
.تحدٌد مفهوم الشرعٌة عند الشعب الرومانً وكٌفٌة إكتساب تلك الشرعٌة والحفاظ علٌها 2-
محاولة تصنٌؾ األباطرة الرومان ( فترة الدراسة) من خبلل تحدٌد الشرعٌات المختلفة عند الشعب الرومانً مثل شرعٌة 3-
.السناتو اإلرث ،التبنً ،وأخٌرا الجٌش بشقٌه من الحرس اإلمبراطوري والفٌالق الرومانٌة
النتابج-:
لعبت المرأة دورا كبٌرا فً إعطاء اإلمبراطورٌة الشرعٌة من خبلل مباشرتها للقتل أو التحرٌض على القتل لئلمبراطور 1-
.الموجود على العرش ،أو المنافسٌن له على العرش اإلمبراطوري
.وجود الكثٌر من القتل واإلؼتٌاالت والقتل والخٌانة والؽدر فً حٌاة األباطرة الرومان 2-
2013

الكفاٌة اآلنتاجٌة فى الصناعة وعبلقتها بالروح المعنوٌة واآلحتراق
النفسى لدى مدٌرى اآلدارة ومدٌرى اآلنتاج/

4437 12059885

تشكبلت الذات المتلبسه فى الشعر العباسى حتى نهاٌه القرن الرابع
أحمد ،عزت عبد العلٌم محمود .الهجرى/

4438 12059906

فلسفه اآلخبلق عند برتراند رسل/

4439 12059951

عثمان ،سعاد سعٌد محمود.

على  ،سعٌد على عبٌد.

محددات مقترحه الختٌار طبلب تخصص الترٌس بكلٌات التربٌه
عرابى ،محمد خضرى محمد .الرٌاضٌه بجمهورٌه مصر العربٌه/

4440 12059985

فاعلٌه برنامج مقترح لتنمٌه بعض مهارات التعبٌر الكتابى واالتجاه
نحو اللؽه العربٌه لدى تبلمٌذ المرحله االبتدابٌه فى ضوء المعاٌٌر
عبد الداٌم ،انتصار فٌض السٌد .القومٌه للتعلٌم فى مصر/

4441 12060047

محمود ،شٌماء بدرى فكرى.

فعالٌة اإلرشاد السلوكى فى رفع تقدٌر الذات لدى التبلمٌذ ضحاٌا
العنؾ المدرسى /

4442 12060627

سعٌد ،حجاج أحمد سٌد أحمد.

نقود أباطرة المؽول بالهند حتى نهاٌة عهد جهانجٌر :

4443 12060639

.لعب قابد الحرس البراٌتوري دورا كبٌرا ومحورا وجوهرٌا فً حٌاة اإلمبراطور 2013 3-
تعتبر دراسه حٌاه العلماء االقتصادٌه واالجتماعٌه فى اى مجتمع من المجتمعات االسبلمٌه من اهم الدراسات التارٌخٌه
والحضارٌه وذلك لما تمثله هذه الدراسات من انعكاس الوضاع تلك المجتمعات على الصعٌدٌن االقتصادى واالجتماعى
وكذلك لما تمثله فبه العلماء من مكانه اجتماعٌه راقٌه داخل تلك المجتمعات ومما ٌإسؾ له حقا ً انه على الرؼم من اهمٌه تلك
الدراسات اال انها لم تحظى بإهتمام واقبال الباحثٌن بالشكل الذى تستحقه تلك الدراسه حٌث تركزت الدراسات المتعلقه
2014
بالعلماء فى اآلونه اآلخٌره وانصبت بشكل واضح على الجانب الثقافى لهم.
اعتمدت الدراسة على المنهج الموضوعى والدراسة تهتم بؤحد المتؽٌرات السكانٌة الربٌسٌة وهو القوى العاملة فتعرض
لدراسة نمو وخصابص القوى العاملة والعوامل المإثرة فٌها كذلك على المنهج اآلقلٌمى وذلك فى دراسة خصابص القوى
العاملة وتوزٌعاتها على الوحدات اإلدارٌة لئلقلٌم كما اعتمدت الدراسة على المنهج التارٌخى الذى ٌستعرض التؽٌرات التى
طرأت على حجم ومعدالت القوى العاملة فى اإلقلٌم فى فترة الدراسة ( )2006-1986ومتابعة تطورها وتم االستعانة
باألسلوب الكمى والكارتوجرافى واألسالٌب اإلحصابٌة فى تحلٌل بٌانات الدراسة كما استعان الطالب ببعض برامج الحاسب
اآللى.
اهتم بدراسة المشتؽلٌن حسب قطاعات النشاط االقتصادى موضحا ً نمو وتوزٌع وتركٌب المشتؽلٌن بكل قطاع فً أقسام
المحافظة مع توضٌح التصنٌؾ الثبلثى لؤلنشطة ومعامبلت توطن العاملٌن باألنشطة األولٌة والثانوٌة والثالثة  ،ودراسة
سوق العمل وفرص االستثمار بكل قطاع من قطاعات النشاط االقتصادى بالمحافظة .
الفصل الخامس :
ركز على دراسة مقومات الجذب السٌاحى بمحافظة البحر األحمر  ،وتطور الحركة السٌاحٌة بالمحافظة  ،كما تعرض
لدراسة حجم قوة العمل السٌاحٌة  ،وتوضٌح خصابصهم الدٌموؼرافٌة والزواجٌة والتعلٌمٌة والمهنٌة مع توضٌح تٌارات
الهجرة الوافدة إلى المحافظة وأهم الخصابص الدٌموؼرافٌة للمهاجرٌن وأهم دوافع الهجرة  ،وفى النهاٌة تم عرض أهم
المشكبلت التى تعانى منها قوة العمل السٌاحٌة بالمحافظة مع االعتماد على نتابج الدراسة المٌدانٌة الستكمال جوانب هامة
تفٌد الدراسة .
الفصل السادس :
ناقش األعداد المتوقعة للسكان وقوة العمل بمحافظة البحر األحمر وأقسامها فً الفترة من ( ، )2006/2031وذلك باالعتماد
على مجموعة من اإلسقاطات باستخدام الحاسب اآللى والمعادلة األسٌة إلسقاط أعداد السكان وقوة العمل حسب فبات السن
والنوع بالمحافظة اعتمادً ا على ثبلثة فروض ( مرتفع – متوسط – منخفض ) مع ترجٌح الفرض المتوسط  ،مع توضٌح
سنوات التضاعؾ البلزمة لتضاعؾ حجم السكان وقوة العمل  ،باإلضافة إلى عمل جدول الحٌاة المختصر لقوة العمل
والمشتؽلٌن بالمحافظة .
2012
ٌمتاز القرطبى عن ؼٌره من المفسرٌن بؤنه رصد األحوال السٌاسٌة واإلجتماعٌة والدٌنٌة والعقابدٌة فى تفسٌره ،عند تفسٌره
لبعض اآلٌات مما ٌدل على أن تفسٌره كان مرآه صادقه للتطورات التى حدثت فى عصره كما أن هناك بعض الشٌوخ الذٌن
ذكرهم اإلمام القرطبى فى تفسٌره قد أؼفلتهم كتب التراجم والسٌر باإلضافة إلى دفاعه عما نسب إلى الصحابة التابعٌن من
أراء فقهٌة ،ومنهجه فى الترجٌح بٌن أرابهم دفاعه عما نسب إلى اإلمام مالك من أقوال وكذلك رفضه لنسبه (كتاب السر) إلٌه
وترجٌحه للمذهب المالكى.
مشكلة الدراسة -:
تمثلت مشكلة الدراسة فً تحدٌد فلسفة المنهج عند المسلمٌن وكٌؾ تطور خبلل القرون الثبلثة األولى للهجرة.
هدؾ الدراسة -:
هدفت الدراسة إلى -:
.الكشؾ عن المنهج التربوي عند العرب الجاهلٌٌن وفلسفته فً ضوء القرآن الكرٌم والحدٌث الشرٌؾ -
.تحدٌد التصور اإلسبلمً لحقابق األلوهٌة والكون واإلنسان والحٌاة -
.إبراز تطور العلوم الشرعٌة فً القرون الثبلثة األولى للهجرة -
.توضٌح تطور علوم اللؽة واألدب فً القرون الثبلثة األولى وموقفها من حقابق التصور اإلسبلمً -
.الوقوؾ على تطور العلوم الكونٌة فً القرون الثبلثة األولى للهجرة وموقفها من حقابق التصور اإلسبلمً -

سعٌد ،حجاج أحمد سٌد أحمد.

نقود أباطرة المؽول بالهند حتى نهاٌة عهد جهانجٌر :

4443 12060639

حجى ،حسن رضوان محمود.

الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة للعلماء فً اذربٌجان منذ ظهور
السبلجقة حتى نهاٌة العصر اإلٌلخانً :

4444 12060654

على ،أحمد سعٌد أحمد.

القوى العاملة فى محافظات إقلٌم جنوب الصعٌد فى الفترة (-1986
: )2006

4445 12060672

وضع تصور مقترح لمنهج تربوي إسبلمً من حٌث األسس والعناصر المكونة له .وتحقٌقا لهذا الؽرض استخدم الباحث -
.المنهج التارٌخً التحلٌلً للوقوؾ على فلسفة المنهج وتطوره عند المسلمٌن خبلل القرون الثبلثة األولى للهجرة
وتناولت الدراسة الفصول التالٌة  :المنهج عند العرب قبل اإلسبلم وفلسفته فً ضوء القرآن الكرٌم والحدٌث الشرٌؾ،
التصور اإلسبلمً لحقابق األلوهٌة واإلنسان والكون والحٌاة ،العلوم الشرعٌة وتطورها فً القرون الثبلثة األولى للهجرة،
علوم اللؽة واألدب فً القرون الثبلثة األولى للهجرة وموقفها من حقابق التصور اإلسبلمً ،العلوم الكونٌة فً القرون الثبلثة
األولى للهجرة وموقفها من حقابق التصور اإلسبلمً تصور مقترح للمنهج من حٌث األسس والعناصر.
النتابج والتوصٌات-:
توصلت الدراسة إلى أن المنهج عند العرب الجاهلٌٌن تكون من عدد من المعارؾ ،وهً المعارؾ الدٌنٌة والشعر والنثر
والكتابة والخط والطب والبٌطرة ،والكهانة والعرافة ،والعٌافة والزجر والنسب وتعبٌر الرإٌا ،والحساب وعلم النجوم.
وعندما جاء اإلسبلم رفض العدٌد من عناصر هذا المنهج مثل الكهانة والعرافة والوشم ،وإعترؾ ببعضها اآلخر بعد إضفاء
طبٌعة اإلسبلم علٌها وتنقٌتها من كل ما ٌخالؾ عقٌدة اإلسبلم ،وأقر البعض اآلخر وعمل على نشره مثل الكتابة والخط .ولقد
ازدهرت فً المنهج اإلسبلمً العلوم الشرعٌة جنب إلى جنب مع الحركة األدبٌة من الشعر والنثر وحركة الترجمة وظهور
علوم اللؽة ومقارنة األدٌان ،وظهرت العدٌد من العلوم الكونٌة واهتم اإلسبلم بالعلوم الطبٌة ودراسة السٌرة والتارٌخ وكان
هذا اإلزدهار منطلقا من حقابق اإلسبلم الكبرى ورإٌته لؤللوهٌة والكون واإلنسان والحٌاة.
2012
M.Dongol,
26/7/2 M.M.Wakkad,
014.
M.M.Mobarak.

Bulk ingot materials of Agx(Ga0.4Se0.6)100_x (x+2.5,5,7.5,10 and 12,5 at.%) were
2014 prepared by Bridgman technique in vacuum-sealed silica tubes.

The most important resources to know aboutthe effect of radiation on manare the tens
of thousands of persons who deal with radiation daily in hospitals, universities, military 25/6/2 Abd el-Raheim A.E,
2014 units.
014.
Mouchira M.M.
Research work in the area of extracting rules from tranined neural networks has
observed much activity recently.Research work in the area of extracting rules from
trained
neural networks has observed much activity recently.
However, the degree of complexity of ANN increases
exponentially as a factor of the numbers of input and
hidden nodes. The complexity problem can be improved by
constructing the structure of the network based on
constructive learning
One of the most difficulties for the extraction of

عبدالوهاب ،حنان شبانه
إبراهٌم.
Mostafa, fatma saad
Gami.

Hares, Naglaa
Rashad Attalah.

منهج القرطبى فى تفسٌر آٌات األحكام والقواعد األصولٌة من خبلل
تفسٌره (الجامع ألحكام القرآن)/
Measurements of electrical,thermoelectric and
optical properties of some compounds of
agx(Ga0.4se0.6)100_x system/
comparative study of the efficiency of some
antioxidants on disorders induced by
irradiation on blood and tissues of male Albino
rats/

4446 12060772

4447 12064540 Doctoral.

4448 12064908 Doctoral.

accurate knowledge is that the data being mined can be so
noisy. In these cases neural networks are a feasible
solution, due to their relatively good tolerance to noisy and
generalization ability and the performance of a neural
network is directly related to its parameters and
architecture. But the difficulty is that the classification rules
generated by neural networks are usually hardly
comprehensible to the human users and this is a serious
problem for the user. This is because neural networkcharacterized by real-valued
parameters that are difficult to
interpret. This problem can be solved by constructing hyper system from neural
network and a new technique of
Evolutionary Algorithms (EAs) called Gene Expression
Programming (GEP).Gene expression programming (GEP) is the most
recent technique of evolutionary algorithm, for data
analysis. GEP uses fixed length, linear strings of
chromosomes to represent computer programs in the form
of expression trees of different shapes and sizes, and
implements a GA to find the best program. Gene
expression programming is one of several linear variations
and liner chromosomes of GP and its aim is to improve the
performance of GP and to offer many options of
implementing GP in the 3rd and the 4th generations of
computer programming languages.In this thesis, we presented destructive neural
network learning technique and the analysis of the
convergence rate of the error in a destructive neural
network with and without threshold in the output layer at
first.In addition, an algorithm has been proposed for rules
extraction based on a trained neural network using Gene
Expression Programming (GEP).We applied our method topublic-domain dataset in
order to emphasize that the set of
rules extraction from the proposed method is more accurate
and brief compared with those obtained by the other
24/9/2 Saad Zagloul Rida,
models.
014.
M.H.Marghny.
ان النحو والمعنى كٌان واحد ولٌس احدهما بمعزل عن اآلخر فكبلهما ٌتفاعل مع صاحبه كى ٌخرجا لنا اؼه سلٌمه فؤذا كان
النحو هو المعٌار الذى ٌقوم به اللسان او الذى ٌعرؾ به صحه الكبلم من خطبه فؤن المعنى هو الروح التى تبعث الحٌاه فى
ذلك المعٌار بالكشؾ عن مضمونه ومكنونه وٌتجلى ذلك فى المقوله المشهورة ‖ اآلعراب فرع المعنى‖ أو ‖ المعنى نصؾ
اآلعراب‖ وان شابها بعض النقص فلقد اصبح المعنى هو االعراب كله او المعنى اصل اآلعراب.
ٌهدؾ البحث الى تصمٌم برنامج تعلٌمى بإستخدام الصور الرقمٌه ومعرفه ثؤتٌره على التحصٌل المعرفى وتعلم بعض
مهارات المبارزة من خبلل:
.مستوى التحصٌل المعرفى لبعض مهارات المبارزة لطبلب كلٌه التربٌه الرٌاضٌه بقنا 1-
.مستوى اآلداء المهارى لبعض مهارات المبارزة لطبلب كلٌه التربٌه الرٌاضٌه بقنا 2-
تبوأت مدٌنه سٌراؾ بمركز تجارى هام فى منطقه الخلٌج العربى منذ ظهورها على مسرح الحٌاه اآلقتصادٌه منذ القدم فهى
تقع على الساحل الشرقى لهذا الخلٌج وتقع فى جنوب ببلد فارس تحدها من الشمال والشرق كندهار ومن الجنوب والؽرب
ٌحدها الخلٌج العربى ومنطقه دشتى ومركزها كندكان شرق بندر بوشهر ومدٌنه سٌراؾ كانت فى عصر ما قبل االسبلم
احدى المدن والموانى الفارسٌه على الخلٌج الفارسى (العربى) والتى اشتهرت بالتجارة والمبلحه.
تسعى هذه االطروحه الى عرض منظومه منهجٌه لقدره االسبلم على صنع حضاره كامله ترتب لعماره من نوع جدٌد من
االنسان بقدر ما تجهز لصناعه نوع جدٌد من الحٌاه ٌحبه هللا وٌرضاه اآلمر الذى ٌقتضى درس نظرٌه الحضاره فى الفكر
اآلنسانى عموما ً وبٌان الفوارق الموضوعٌه بٌنها وبٌن المفهوم الحضارى لبلسبلم من جهات مصادرة المعصومه واصوله
التطبٌقٌه ومعالمه المنهجٌه وخصابصه المتفرده خبلل فترات الخٌرٌه والعافٌه فى تارٌخ االسبلم حتى اآلن.
ٌهدؾ البحث الحالى الى :
.معرفه الظاهرات الجؽرافٌه البلزمه لبناء اآلطلس الجؽرافى المعد بطرٌقه براٌل والرموز والعبلمات التى تدل علٌها 1-
.بناء اطلس جؽرافى مقترح معد بطرٌقه براٌل للتبلمٌذ المعاقٌن بصرٌا ً وفقا ً بللظاهرات الجؽرافٌه البلزمه لبنابه 2-
معرفه مهارات قراءه خرابط اآلطلس الجؽرافى المعد بطرٌقه براٌل المناسبه للتبلمٌذ المعاقٌن بصرٌا ً 3-
.معرفه مهارات تحلٌل خرابط اآلطلس الجؽرافى المعد بطرٌقه براٌل المناسبه للتبلمٌذ المعاقٌن بصرٌا ً 4-
بمراجعه االدب المحاسبى اتضح وجود اساسٌن لوضع معاٌٌر المحاسبه المالٌه وهما:
اساس القواعد  -2اساس المبادىء وٌلقى االساسٌن السابقٌن دعما ً على المستوى التنظٌمى والمستوى االكادٌمى اال انه ال 1-
ٌوجد اتفاق على اساس موحد الطار صٌاؼه معاٌٌر المحاسبه ومن هنا تبدو اهمٌه تحدٌد مجموعه من المإشرات ٌتم على
.ضوبها عملٌه المفاضله للوصول الى االساس االكثر مبلءمه لصٌاؼه معاٌٌر المحاسبه المصرٌه
تكمن اهمٌه الدراسه بما ٌمكن ان تسفر عنه من فابده تطبٌقٌه تتمثل فى البرنامج االرشادى المقدم الذى ٌستفٌد منه
اآلخصابٌون االجتماعٌون فى المإسسات االٌوابٌه التى ترعى هذه الفبه.
تناولها لفبه هامه من فبات المجتمع وهن الفتٌات الٌتٌمات المراهقات وبصفه خاصه فى دار الرعاٌه اآلجتماعٌه للبنات
محاوله التؤكٌه على اهمٌه توظٌؾ واستثمار معطٌات العلوم االجتماعٌه بصفه خاصه والخدمه االجتماعٌه بصفه عامه .
تعددت اآلسباب التى دعت الختٌار الموضوع منها عدم وجود دراسه شامله تناولت الموضوع من قبل وكذلك محاوله
التعرؾ على سمات الخطوط وانواعها المنفذه على التحؾ الفنٌه فى العصرٌن السلجوقى والمؽولى واٌضا ً محاوله التعرؾ
على االسلوب الذى نفذت به الخطوط على التحؾ الفنٌه فى العصرٌن السلجوقى والمؽولى ومقارنتها بالخطوط المنفذه فى
العمابر والعمله ومدى التقارب بٌنها او عدمه.

2014

Mahmoud, Yasmeen
Thabet.

Destructive Learning Analysis and Rule
extraction from Constructively Trained of
Neural Networks Using Gene Expression
Programming/

4449 12065448 master.

2011

حسٌن ،عبده محمود عبده

سورتا اآلنفال والتوبه /

4450 12073523

105.ص
:

عبدهللا ،منتصر سعدى أحمد.

أثر برنامج تعلٌمى بإستخدام الصور الرقمٌه على التحصٌل المعرفى
وتعلم بعض مهارات المبارزه لطبلب كلٌه التربٌه الرٌاضٌه بقنا/

4451 12073531

2011

عبد الرحٌم ،هبه ممدوح عبد
الرحمن.

النشاط التجارى لمدٌنه سٌراؾ منذ الفتح اآلسبلمى حتى الدوله
البوٌهٌه (367-17ه977-637 /م)/

4452 12073537

2011

ؼانم ،عبد الحمٌد محمود.

تؤصٌل المفهوم الحضارى فى اآلسبلم/

4453 12073551

2011

سلٌمان ،على ناصر عبد
اللطٌؾ.

فاعلٌه برنامج مقترح قابم على استخدام اآلطلس الجؽرافى المعد
بطرٌقه براٌل فى التحصٌل وتنمٌه بعض مهارات اآلطلس لدى
التبلمٌذ المعاقٌن بصرٌا ً/

4454 12073561

2011

هبللى ،أسامه أحمد جمال.

معاٌٌر المحاسبه المالٌة بٌن القواعد والمبادىء /

4455 12073583

2011

أحمد ،هناء عارؾ.

استخدام برنامج ارشادى من منظور طرٌقه العمل مع الجماعات
وتنمٌه سمات المواطنه الصالحه لدى الفتٌات الٌتٌمات/

4456 12073598

2011

الخضرى ،عبلء الدٌن بدوى
محمود محمد.

فن الخط العربى على التحؾ الفنٌه السلجوقٌه والمؽولٌه /

4457 12073611

تعد دراسه موضوع قاعه العرش وفنونها فى تركٌا ومصر فى العصر العثمانى حجر الزاوٌه فى الدراسات اآلثارٌه كما ان
قاعات العرش تعد من اهم العوامل التى توضح التقدم الحضارى واالقتصادى الى بلد من البلدان ومن ثم فؤن دراسه هذا
الموضوع كموضوع اثرى وحضارى ٌعد دراسه مكمله للتارٌخ السٌاسى والفنى الى دوله والتى ترتبط بالحاله السٌاسٌه
واالقتصادٌه واالجتماعٌه كما انها تعطى الباحث البعد لحضارى والثقافى الى مجتمع ولذلك تظهر الحاجه المسه لدراسه
قاعه العرش وفنونها بكل ما فٌها من زخارؾ وتحؾ فنٌه وعروش ٌجلس علٌها السبلطٌن والحكام.
تهدؾ الدراسه الى معرفه المعالجات الصحفٌة المثارة تجاه القضاٌا والشبون البرلمانٌة فى الصحؾ المصرٌه ومدى ارتباطها
بالسٌاسات التحرٌرٌه واالٌدٌولوجٌات الحزبٌه لكل من صحؾ االهرام والوفد والمصرى الٌوم وقٌاس درجه التعرض للقضاٌا
البرلمانٌه فى الصحافه المصرٌه لتوفٌر رجع الصدى الذى ٌعاون القابم باآلتصال فى تحدٌد نتٌجه عمله والكشؾ عن
اتجاهات حمهور جنوب الصعٌد بمحافظه سوهاج نحو الموضوعات المثاره عن القضاٌا والشبون البرلمانٌة فى الصحؾ
المصرٌهعن طرٌق تحدٌد ابعاد عملٌه ادراك تلك القضاٌا لدٌهم .
تستهدؾ الدراسة الحالٌة إلى وضع تصور مقترح من خبلل استخدام التخطٌط اإلستراتٌجى كمدخل لئلرتقاء بالدور التربوى
للجمعٌات األهلٌه المعنٌة بالمعوقٌن وٌتفرع من هذا الهدؾ الربٌسى ثمانٌة أهداؾ فرعٌة منها:
.التعرؾ علً أشكال رعاٌة ذوى اإلحتٌاجات الخاصة من المعوقٌن -
.التعرؾ علً الجمعٌات األهلٌه من حٌث مفهومها ونشؤتها والهٌكل التنظٌمى لها وتموٌلها وأهم خصابصها -
أهداؾ البحث :
مسح البٌبة الخارجٌة للشركة للتعرؾ على الفرص والمخاطر المحتملة ،وذلك من خبلل عبلقتها بالمجتمع والقوى 1-
المإثرة فٌه ( إقتصادٌا – تكنولوجٌا -إجتماعٌا – حضارٌا – سٌاسٌا – قانونٌا) وكذلك من خبلل الضؽوط التى تؤتى من بٌبة
– العمل بالشركة ولها عبلقة بها ( جماعات ذات مصالح – الصناعة التى تنتمى إلٌها – الموارد – األسواق – المتافسٌن
).الموردٌن – الحكومة
.التعرؾ على عناصر وخصابص البٌبة المحٌطة وبٌان مدى إستمرارها فى المستقبل 2-
تحدٌد العوامل اإلستراتٌجٌة بالشركة وكذلك عوامل القوة والضعؾ داخلٌا وخارجٌا والتى تعمل علً دعم أو تقٌٌد أداء 3-
.الشركة
منهج البحث :
ٌقوم هذا البحث على أساس المنهج الوصفى التحلٌلى والذى ٌشتمل على دراستٌن األولى نظرٌة والثانٌة تطبٌقٌة وعلى أساس
تكامل الدراستٌن فى محاولة للوقوؾ على مفهوم التخطٌط اإلستراتٌجى علمٌا وعملٌا ،ومكوناته األساسٌة ودور اإلدارة
اإلستراتٌجٌة فى رصد مكونات البٌبة المحٌطة وإستثمار الفرص المتولدة منها.
عٌنة البحث :
لم ٌستخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل لمجتمع البحث لؤلسباب األتٌة :
إنتشار أفراد المجتمع فى مصانع الشركة بالوجه القبلى ومنطقة الحوامدٌة والقاهرة واإلسكندرٌة وصعوبة اإلنتقال 1-
.والمباشرة حٌث ٌحتاج األمر إلى فرٌق بحثى
.إرتفاع تكلفة االتصال بمفردات مجتمع البحث نسبٌا 2-
توصلت الدراسة إلى النتابج التالٌة :
اتجاه الشركة إلى األخذ بنظام التخطٌط اإلستراتٌجى الذي ٌستند إلى حاجة ملحة وظروؾ متؽٌرة ،ترؼب الشركة ان 1-
.تحافظ فٌها على بقابها وتسعى إلى النمو واإلزدهار
.ال توجد إجراءات ثابتة ومستقرة ٌعرفها الجمٌع خاصة بالتخطٌط اإلستراتٌجى كما ال ٌوجد نماذج خاصة به 2-
نظام التخطٌط اإلستراتٌجى بالشركة ٌحتاج إلى تعدٌل حٌث ال توجد إدارة تختص بالتخطٌط على مستوى تنظٌمى أعلى 3-
بالشركة بل ٌتم التخطٌط بصفة عامة بمعرفة القطاعات المركزٌة ،كما ال ٌوجد لجان دابمة خاصة بالتخطٌط وعند وضع
.استراتٌجٌة الشركة  1999م شكلت لجنة مإقتة لصٌاؼتها وتوقؾ دورها بعد وضع اإلستراتٌجٌة
هدؾ البحث الحالى الى تحسٌن مستوى التحصٌل وتنمٌه بعض القٌم البٌبٌه واالجتماعٌه وتنمٌه بعض المهارات الحٌاتٌه لدى
تبلمٌذ الصؾ الرابع االبتدابىوذلك من خبلل برنامج قابم على الذكاءات المتعدده باستخدام المودٌوالت االلكترونٌه فى اثناء
تعلٌمهم لماده الدراسات االجتماعٌه .
جاءت الدراسة وعنوانها (البنٌة اإلٌقاعٌة فً شعر بروٌن إعتصامً) ،لحاجة الدراسات اللؽوٌة الشرقٌة الفارسٌة إلٌها.
وتستجلً موضوعا له من األهمٌة بمكان كبٌر دراسة موسٌقً الشعر الفارسً من خبلل رابدة من رابدات الشعر الفارسً.
وجاءت الدراسة فً مقدمة وتمهٌد وثبلثة فصول تناولت المقدمة أهمٌة الدراسة ،وأسباب إختٌار الموضوع ،والمنهج المتبع،
والدراسات السابقة ،كما اشتمل التمهٌد (اإلٌقاع ،والوزن -المرأة اإلٌرانٌة وتحررها -ظهور الشعر النسابً -الشاعرة بروٌن
إعتصامً (حٌاتها ،مإلفاتها ،دراسات حول الشاعرة).
ضم الفصل األول وهو بعنوان‖ :اإلٌقاع الكمً‖ ثبلثة مباحث ،تحدث المبحث األول عن التشكٌل العروض من خبلل عرض
مراتب الدوابر العروضٌة المستخدمة وبحورها الشعرٌة واألنماط التً إستخدمتها الشاعرة أثناء نظمها ،وأنماط التفاعل،
واألنماط (األوزان) المنبثقة عن هذه البحور ،والمبحث الثانً ‖التشكٌل الكمً (المقطعً)‖ ،والمبحث الثالث القافٌة وإٌقاع
النهاٌة.
كما جاء الفصل الثانً بعنوان ‖اإلٌقاع الصوتً -الداللً‖ لٌضم ثبلث مباحث ،المبحث األول بعنوان  :التكرار ،والمبحث
الثانً بعنوان  :الترصٌع ،والمبحث الثالث بعنوان  :التشكٌل الصوتً الداللً.
بٌنما عالج الفصل الثالث  ‖ :اإلٌقاع الداللً‖ الذي حوي مبحثٌن هما ،المبحث األول  :التوازي ،المبحث الثانً  :السكتة
العروضٌة.
وأخٌرا جاءت خاتمة الدراسة متضمنة النتابج التً ٌرفعها الباحث إلً أساتذته المعنٌٌن باللؽة واألدب الفارسً فً مصر
وإٌران ،مذٌبل إٌاها بإستشرافات ٌراها مناطق تحتاج إلً إضاءة وتنوٌر علمٌٌن.
تهدؾ الدراسة الى تتبع ظاهرتى اإللتزام والمؽاٌرة فى القرآن وإبراز األسرار البٌانٌة الكامنة وراء هاتٌن الظاهرتٌن ولٌس
اإلكتفاء بمجرد التمثٌل على الفنون الببلؼٌة ووصفها فحسب دون لفت النظر إلى الظاهرة المدروسة وإقامة الدلٌل علٌها
وكذلك بٌان منهج القرآن فى إستعماله بعض الصٌػ موضوع الدراسة والدواعى الببلؼٌة وراء إٌثار إستخدام القرآن لها دون
نظابرها فى القرآن.
كان من وظابؾ الموت بالنسبه لبلحٌاء من الناس تذكٌرهم بحدودهم وتنبٌهم على حقٌقه عبودٌتهم لخالقهم وفى هذا المعنى
ً
روى كفى بالموت واعظا ورؼم ما سبق فؤن روح الدٌن فى هذا الموضوع روح متفابله واٌجابٌه ولذلك ثبت فى تارٌخ
البشرٌه الطوٌل ان االنسان ما وجد عزاء فى قلقه الدفٌن من الموت كما وجده فى التدٌن.
نالت فبة الشباب حظا ً اكبر من اإلهتمام منذ العقد اآلخٌر من القرن العشرٌن وحتى اآلن حٌث تزاٌد اإلهتمام فى السنوات
األخٌرة بالشباب عاملٌا ً وقومٌا ً ولعل ما ٌلفت النظر ان الشباب كان محور اإلهتمام األساسى أمام تلك الدول التى تسعى إلى
التنمٌة والتقدم اإلقتصادى واإلجتماعى وذلك منذ أن ربطت دعوات التنمٌة بٌن رؼبة الدول فى تحقٌق معدالت عالٌة من
النمو وتحقٌق الرفاهٌة ومراعاة العوامل اإلجتماعٌة وتكافإ الفرص.
ان االنتظار والترقب فى الشعر العربى ولٌد العصر بل له جذوره فى الشعر العربى القدٌم وممتد مع هذا الشعر حتى العصر
الحدٌث ونظراً الهمٌته وترسخه فى وجدان المجتمع واالدب ال ٌنفصل عن المجتمع بدأت الدراسات حول ظاهره االنتظار
والترقب فى االجناس واالنواع االدبٌه المختلفه تمثلت فٌما كتبه االستاذ الدكتور /احمد السعدنى والدكتور محمد ابو الفتوح
والدكتور محمد عبدهللا حسن.
وٌعد االنتظار والترقب من الظواهر القدٌمه التى سادت فى الشعر العربى القدٌم وهى متبلزمه مع بعض الشعراء
المشهورٌن نتٌجه ظروفهم ومؽامراتهم المتعدده فى حٌاتهم .

2011

همٌمى ،وابل عبد الرحٌم
عبدهللا.

قاعه العرش وفنونها فى تركٌا ومصر فى العصر العثمانى فى
ضوء النماذج الباقٌه وتصاوٌر المخطوطات/

4458 12073845

2009

كمالى ،نجوى أحمد عبد
اللطٌؾ.

دور الصحؾ المصرٌه فى التوعٌة بالقضاٌا والشبون البرلمانٌة /

4459 12074610

2011

كامل ،راضى عدلى.

2011

أحمد ،والء جمعه محمد.

التخطٌط اإلستراتٌجى كمدخل لتطوٌر الدور التربوى للجمعٌات
األهلٌة المعنٌة بالمعوقٌن /
فاعلٌه برنامج فى الدراسات االجتماعٌه قابم على الذكاءات المتعدده
باستخدام المودٌوالت االلكترونٌه فى التحصٌل وتنمٌه بعض القٌم
والمهارات الحٌاتٌه لدى تبلمٌذ المرحله االبتدابٌه/

4460 12074621

4461 12074632

2012

حسانٌن ،محمد السبع فاضل.

البنٌة اإلٌقاعٌة فى شعر بروٌن إعتصامى /

4462 12074646

2011

عبد الرازق ،شوزان نشؤت.

اإللتزام والمؽاٌرة فى الذكر الحكٌم :

4463 12074668

2011

بكرى ،نادٌه مصطفى.

قضٌه الموت فى شعر المخضلرمٌن/

4464 12074752

2011

سٌد ،أمل جابر عوض.

نموذج المشاركة المجتمعٌة فى العمل مع جماعات الفتٌات بالجامعة
لتنمٌة مهارات التطوع :

4465 12074829

2014

أبو زٌد ،أشرؾ أمٌن جاد.

اإلنتظار والترقب فى الشعر الجاهلى /

4466 12074888

تهدؾ الدراسة الى تحلٌل واقع التكنولوجٌا للمعلومات فى مكتبات جامعة جنوب الوادى بقنا والكشؾ عن مدى استخدامها
والتفكٌر فى احتماالت مستقبل هذه التكنولوجٌا الجدٌده فى هذه المكتبات والبحث فى المشكبلت التى تواجه المكتبات فٌما
ٌتعلق باستخدام تكنولوجٌا المعلومات وبالتحدٌد فؤن هذه الدراسة تهدؾ الى تحلٌل انواع تكنولوجٌا المعلومات المستخدمة
2014
بمكتبات جامعة جنوب الوادى بقنا.
ٌعد فن التصوٌر من الفروع المهمه للفن االسبلمى وتكتسب مدرسه التصوٌر فى العصر العثمانى اهمٌه خاصه بٌن مدارس
التصوٌر االسبلمى وذلك نظراً لطول الفتره الزمنٌه التى عاشتها والتى امتدت قرابه قرون ونصؾ تقرٌباًبداٌه من نهاٌه القرن
التاسع الهجرى فضبل عن كثره المخطوطات المصوره التى تم انجازها حسب اسلوبها الفنى واختبلؾ موضوعاتها ما بٌن
2014
مخطوطات ادبٌه ومخطوطات علمٌه ومخطوطات تارٌخٌه واخرى دٌنٌه
تكمن مشكله الدراسه الراهنه فى محاوله وضع برنامج تدرٌبى لتحسٌن القدرات المعرفٌه لذوى اضطرابات الشخصٌه ذات
النمط الفصامى ذلك االضطراب الذى ٌإثر على االضطرابات المعرفٌه ووظابؾ المجال البصرى والذاكره واآلنتباه
2014
واآلدراك وفى مجال التفكٌر.
ٌهدؾ البحث إلى تصمٌم وحدات تعلٌمٌة بإستخدام أسلوبى التدرٌس (التضمٌن والتبادلى) لمجموعتٌن تجرٌبٌتٌن لتعلم قذؾ
القرص لتبلمٌذ المرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌت ومعرفة أثره على -:

البرى ،دعاء كمال أحمد.

إستخدام تكنولوجٌا المعلومات فى مكتبات كلٌات جامعة جنوب
الوادى بقنا :

4467 12075439

جبلل ،أهداب محمد حسنى
مصطفى.

ؼطاء الرأس فى تركٌا ومصر خبلل العصر العثمانى فى ضوء
التحؾ التطبٌقٌة وتصاوٌر المخطوطات /

4468 12075447

محمد ،محمد عبداللطٌؾ
شمروخ.

فاعلٌة برنامج تدرٌبى لتحسٌن بعض القدرات المعرفٌة لذوى
إضطراب الشخصٌة ذات النمط الفصامى /

4469 12075460

.التحصٌل المعرفى لمقرر ألعاب القوى (المحتوى الخاص بمسابقة قذؾ القرص) لطبلب المرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌت 1-
.تحسٌن األداء المهارى لقذؾ القرص لطبلب المرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌت 2-
نظرا لما تمثله عملٌة التدرٌس من أهمٌة فً المنظومة التعلٌمٌة ،فقد ظهر العدٌد من أسـالٌب التدرٌس الحدٌثة والمبتكرة
والمتنوعة وقد أدرك أؼلب المعلمٌن بمختلؾ المراحل التعلٌمٌة أنه من الصعب إستخدام أسـلوب واحد نظراً لوجود الكثٌر من
المتؽٌرات المإثرة والمإدٌـة لذلك ومنها طبٌعة الموقؾ التعلٌمً ونوعٌة النشاط الممارس والمرحلة التعلٌمٌة واإلمكانات
المتاحـة وتكنولوجٌا التعلٌم الحدٌثة.
ولوجود مشكلة فً ضٌق الوقت فً تدرٌس المهارات بصفة عامة ،وتدرٌس مهارات ألعاب القوى بصفة خاصة ،حٌث
ٌدرس المحتوى فً  90دقٌقة على حصتٌن مما ٌعد ؼٌر كاؾ لتدرٌس مهارات مركبة كقذؾ القرص ،كما أنه توجد فروق
فردٌة بٌن التبلمٌذ تستدعً تصحٌح األخطاء لكل تلمٌذ على حدا مما ٌزٌد من مشكلة ضٌق الوقت.
لذا ٌرى الباحث أن التدرٌس بالتضمٌن والتبادلً ٌعتبرا من أسـالٌب التعلم التً تسمح بالتفاعل المستمر بٌن المعلم والمتعلم
والتً ٌمكن أن تتم فً أي مستوى من مستوٌات التعلم.
وفً هذا اإلتجاه جاءت فكرة الباحث بإمكانٌة إسـتخدام أسـلوبً التدرٌس ( التضمٌن والتبادلً) فً تعــلم قذؾ القـرص لدى
تبلمٌذ المرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌت لما تتمٌز به هذه األسـالٌب التً تتسـم بمراعاة الفروق الفردٌة ،وٌساعد المتعلمٌن على
التفكٌر العلمً المنطقً المنظم ،وٌجعل المتعلم ٌنشط وٌكتشؾ وٌُحصل وٌمارس ،كما تعمل على تشوٌق المتعلمٌن لتعلم
المزٌد من المهارات الحركٌة ،وكذلك تعمل على توفٌر مواقؾ تعلٌمٌة متنوعة ،وأٌضا ً ٌجعل المتعلم ٌتعلم من خبلل إعتماده
على نفسـه وكذلك جهده الذاتً وٌجعل المعلم مطور باحث وٌتعدى ذلك إلى دور المستقصً ،وكذلك تقـدٌم المعلومات
بصورة أفضل ،وٌفٌد فً تصحٌح األخطاء كما تراعى هذه األسـالٌب مستوى ونضج وخبرة المتعلمٌن ،وٌساعد على التعاون
بٌن المتعلمٌن.
أهمٌة البحث -:
وتكمن أهمٌة البحث الحالً فً -:
.محاولة التعرؾ على األسـالٌب المستخدمة (التضمٌن والتبادلً ) تؤثٌراً فً تعلم مسابقة قذؾ القرص 1-
.اإلستفادة من أفضل هذه األسـالٌب فً عملٌات التعلم الحركً للمهارات المختلفة 2-
.تحدٌد أكثر األسالٌب مناسبتا ً مع عٌنة البحث 3-
.التعرؾ على المستوى الحقٌقً لناتج التعلم فً المرحلة الثانوٌة بالنسبة لقذؾ القرص 4-
.توجٌه المعلمٌن القابمٌن على التدرٌس فً المرحلة الثانوٌة لطرق التدرٌس األفضل لتلك المرحلة 5-
فـروض البحث :
توجد فروق دالة إحصابٌا بٌن متوسطات القٌاس القبلً والقٌاس البعدي لمجموعتً البحث التجرٌبٌة المستخدمة أسلوب 1-
التدرٌس)التضمٌن) فً إختبارات مستوى األداء البدنً لقذؾ القـرص لدى طبلب المرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌت لصالح
.القٌاس البعدي للمجموعتٌن التجرٌبٌتٌن
(توجد فروق دالة إحصابٌا بٌن متوسطات القٌاس البعدي لمجموعتً البحث التجرٌبٌة المستخدمة أسلوب التدرٌس 2-
التضمٌن) وبٌن الهدؾ المتوقع والمقدر ب  %80من الدرجة النهابٌة فً إختبارات مستوى األداء المهاري والمستوى
الرقمً والتحصٌل المعرفً لقذؾ القـرص لدى طبلب المرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌت لصالح القٌاس البعدي للمجموعتٌن
.التجرٌبٌتٌن
(توجد فروق دالة إحصابٌا بٌن متوسطات القٌاس البعدي لمجموعتً البحث التجرٌبٌة المستخدمة أسلوب التدرٌس 3-
التضمٌن) فً إختبارات مستوى األداء البدنً والمهاري والمستوى الرقمً والتحصٌل المعرفً لقذؾ القـرص لدى طبلب
.المرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌت لصالح القٌاس البعدي للمجموعة التجرٌبٌة المستخدمة أسلوب التضمٌن
توجد فروق دالة إحصابٌا بٌن متوسطات القٌاس القبلً و القٌاس البعدي لمجموعتً البحث التجرٌبٌة المستخدمة أسلوب 4-
التدرٌس( التبادلً ) فً إختبارات مستوى األداء البدنً لقذؾ القـرص لدى طبلب المرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌت لصالح
.القٌاس البعدي للمجموعتٌن التجرٌبٌتٌن
توجد فروق دالة إحصابٌا بٌن متوسطات القٌاس البعدي لمجموعتً البحث التجرٌبٌة المستخدمة أسلوب التدرٌس( التبادلً 5-
وبٌن الهدؾ المتوقع والمقدر ب  %80من الدرجة النهابٌة فً إختبارات مستوى األداء المهاري والمستوى الرقمً )
.والتحصٌل المعرفً لقذؾ القـرص لدى طبلب المرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌت لصالح القٌاس البعدي للمجموعتٌن التجرٌبٌتٌن
توجد فروق دالة إحصابٌا بٌن متوسطات القٌاس البعدي لمجموعتً البحث التجرٌبٌة المستخدمة أسلوب التدرٌس )التبادلً 6-
فً إختبارات مستوى األداء البدنً والمهاري والمستوى الرقمً والتحصٌل المعرفً لقذؾ القـرص لدى طبلب المرحلة )
.الثانوٌة بدولة الكوٌت لصالح القٌاس البعدي للمجموعة التجرٌبٌة المستخدمة أسلوب التضمٌن 2014
أهمٌة البحث-:
إن طلبة الجامعات لٌسوا فى منؤى عن ظروؾ مواقؾ الحٌاة والصراعات المختلفة ،فهم ٌتعرضون إلى تؽٌرات نمابٌة نفسٌة
وإجتماعٌة وفسٌولوجٌة ٌنتج عنها مطالب وحاجات تستدعى إشباعا ،وطموحات وأهداؾ تستدعى تحقٌقا ،ورؼبة ملحة
لتحقٌق اإلستقبللٌة والتفرد والبحث عن الذات ككٌان مستقل ومتمٌز ،ومن جهة أخرى فإن الحٌاة الجامعٌة بجوانبها األكادٌمٌة
واإلجتماعٌة والنفسٌة والسلوكٌة تمثل مصادر للضؽوط ٌتعرض لها الطلبة فى هذه المرحلة .وإن طلبة الجامعات ٌعانون من
مواقؾ وأزمات عدٌدة تتمثل فى مواجهة اإلمتحانات والعبلقات مع الزمبلء واألساتذة ،والمنافسة من أجل النجاح والمشكبلت
العاطفٌة ،والتعامل مع مقتضٌات البٌبة الجامعٌة وأنظمتها وقوانٌها وماتفرضه من قٌود على حركتهم وحرٌتهم .ومن عوامل
الضؽط التى ٌتعرض لها الطلبة الصراع مع اآلباء ،والصراع القٌمى بٌن ماهو أصٌل وما هو وافد ،والتخطٌط للمستقبل،
ومحاولة تؤكٌد الذات وتحقٌقها ،والطبلب الجدد داخل قسم التربٌة البدنٌة بكلٌة التربٌة األساسٌة ٌتعرضون إلى ضؽوط نفسٌة
إضافٌة تزٌد عن الضؽوط النفسٌة التى ٌتعرض لها طبلب األقسام األخرى ،وطبٌعة الدراسة داخل قسم التربٌة البدنٌة تختلؾ
عن الدراسة داخل األقسام األخرى ،مما ٌضٌع عبء إضافى على الطبلب داخل قسم التربٌة البدٌنة.
هدؾ البحث -:
ٌهدؾ البحث إلى دراسة الضؽوط النفسٌة وعبلقتها بالتحصٌل المعرفى والمهارى للطبلب الجدد بقسم التربٌة البدنٌة
والرٌاضٌة بكلٌة التربٌة األساسٌة بدولة الكوٌت.

هاجد ،متعب مطلق متعب.

أثر إستخدام أسلوبى التدرٌس بالتضمٌن والتبادلى على التحصٌل
المعرفى وتحسٌن األداء المهارى لقذؾ القرص لطبلب المرحلة
الثانوٌة بدولة الكوٌت /

4470 12076500

تساإالت البحث-:
ما الضؽوط النفسٌة لدى الطبلب الجدد (طبلب – طالبات) بقسم التربٌة البدٌنة والرٌاضٌة بالهٌبة العامة للتعلٌم التطبٌقى 1.
بكلٌة التربٌة األساسٌة بدولة الكوٌت؟
ما العبلقة بٌن الضؽوط النفسٌة والتحصٌل (المعرفى -والمهارى) للطبلب الجدد بقسم التربٌة البدٌنة والرٌاضٌة بكلٌة 2.
التربٌة األساسٌة بدولة الكوٌت؟
ما التصور المقترح للحد من من الضؽوط النفسٌة لدى الطبلب الجدد بقسم التربٌة البدٌنة والرٌاضٌة بكلٌة التربٌة 3.
األساسٌة بدولة الكوٌت؟ 2014
تتضح اهمٌه البحث من خبلل استخدام الطالب المعلم طرق واسالٌب تعلم نشطه مع التبلمٌذ تساعد على تربٌه وتنمٌه التفكٌر
واالبتكار لدٌهم بدال من الحفظ والتلقٌن وهناك العدٌد من هذه االنشطه االبتكارٌه مثا التعلم التعاونى ومجموعات العمل
والتعلم الذاتى وتعلم االقران واستخدام االركان التعلٌمٌه والتعلم بالبحث والمشروع كطرٌق للتعلم فالتكامل والتداخل فى
2014
تدرٌس المواد المختلفه وكافه الطرق الجدٌده الت تعمل على المشاركه الفعاله واالٌجابٌه من المتعلمٌن.
ٌهدؾ البحث الى وضع برنامج تعلٌمى بإستخدام بعض اسالٌب التدرٌس القابمه على الذكاءات المتعدده ومعرفه اثره على
تحسٌن مهاره التمرٌر فى كرة القدم لدى تبلمٌذ المرحله المتوسطه بدوله الكوٌت.
تعتبر البٌبة المحٌطة بالفرد لها أثر كبٌر على صحته وسلو كه العام فاإلنسان ٌعٌش فى بٌبته وهو فى صراع دابم بٌنه وبٌن
العوامل التى تإثر على صحته ولوال ٌقظته ورعاٌته الصحٌة ومحاوالته المستمرة لتحصٌن نفسه ضد هذه العوامل بشتى
الطرق لتعرضه لمختلؾ األخطار الصحٌة.
والقوام السلٌم ٌعتبر إنعكاسا لصورة الفرد المتكاملة من النواحى البدنٌة والنفسٌة والعقلٌة واإلجتماعٌة ،فالقوام من أهم
المإشرات الهامة الدالة على صحة وسبلمة جسم اإلنسان ،ولذلك إهتمت الدول بسبلمة القوام لجمٌع أفرادها فى جمٌع مراحل
العمر ،فالقوام السلٌم ٌزٌد من شعور اإلنسان بالثقة بالنفس ،فٌنعكس ذلك فى صورة معامبلته وإتصاالته باألفراد وإتجاهاته
نحو المجتمع الذى ٌعٌش فٌه ومن هنا ٌجب علٌنا أن نهتم بؤطفالنا سواء أكانوا فى المدٌنة أو القرٌة وعلٌنا أن نذكرهم حق
الذكر بؤن ٌكون لهم مكان مرموق فى نفوسنا وأذهاننا فنرعاهم صحٌا وننشر بٌنهم العادات القوامٌة السلٌمة ونجذبهم إلى
المٌادٌن الرٌاضٌة حتى ٌكتسبوا بذلك قواما معتدال سلٌما خالٌا من اإلنحرافات فاإلطفال هم شباب المستقبل وهم أمل كل
شعب فى ؼده ،وعدة كل دولة فى مستقبلها ،وٌقع على عاتق الدولة والعاملٌن بمٌادٌن التربٌة الرٌاضٌة ،أمانة نشر الوعى
القوامى واإلهتمام بصحة جمٌع فبات الشعب ،وإكساب جمٌع أفراده اللٌاقة ،والقوة ،من خبلل التربٌة الرٌاضٌة بؤنشطتها
المختلفة التى تعتبر من أحب األشٌاء إلٌهم.
أهداؾ البحث:
ٌهدؾ البحث إلى التوصل لئلنحرافات القوامٌة الشابعة لتبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة من خبلل التعرؾ على العدد والنسبة
المبوٌة لئلنحرافات القوامٌة الشابعة بالجزء العلوى للجسم والطرؾ السفلى والقدمٌن لدى كبل من ( تبلمٌذ الرٌؾ ،تبلمٌذ
الحضر) بالمرحلة اإلعدادٌة بمحافظة أسوان.
تساإالت البحث -:
ما هى اإلنحرافات القوامٌة الشابعة لدى تبلمٌذ الرٌؾ بالمرحلة اإلعدادٌة بمحافظة أسوان ؟ •
ماهى اإلنحرافات القوامٌة الشابعة لدى تبلمٌذ الحضر بالمرحلة اإلعدادٌة بمحافظة أسوان ؟ •
مصطلحات البحث -:
 :القوام •
هو العبلقة المٌكانٌكٌة بٌن مختلؾ أجهزة الجسم الهٌكلٌة والعضلٌة والحٌوٌة والعصبٌة ،وهو مجموعة العظام والعضبلت
وباقى أجهزة الجسم التى تبنى مظهره.
 :القوام الجٌد •

2014

هو الوضع الذى تكون فٌه األجزاء الربٌسٌة للجسم وأجهزته متزنة ومنتظمة فوق قاعدة اإلرتكاز ،وتكون العبلقه التنظٌمٌة
بٌن هذه األجزاء سلٌمة بحٌث تمكنه من القٌام بوظابفه بكفابة وبؤقل جهد حٌث أن القوام الجٌد ال ٌحتاج إال لقلٌل من الطاقة
حتى ٌتوازن فكلما زادت الطاقة المبذولة للحفاظ على الوقوؾ بإعتدال كان ذلك مإشرً ا لضعؾ العضبلت.
2014
أهمٌة االبحث -:
تتضح أهمٌة البحث من خبلل اإلحساس بما ٌعانى من كبار السن ومن خبلل التعاٌش مع هذه الفبة لفترات منتظمة ومستمرة
ومحاولة مساعدتهم من خبلل اآلتى -:
.التعرؾ على أفضل الطرق التى تتناسب فى الوصول إلى اإلسترخاء مع كبار السن 1.
تشجٌع اإلتجاه نحو التعامل مع فبة جدٌدة لم تحظى بالرعاٌة الكافٌة فى الدراسات والبحوث حٌث أنها تمثل ثروة المجتمع 2.
.من علماء ومفكرٌن
.التوصل إلى برنامج مقترح لئلسترخاء لدى كبار السن قد ٌساهم فى مواجهة الضؽوط النفسٌة للحٌاة 3.
.إقتراح أسلوبا علمٌا ٌستخدم فى مواجهة الضؽوط النفسٌة لدى كبار السن 4.
.تصمٌم برنامج بإستخدام اإلسترخاء العضلى والتخٌلى لمعرفة أثره على الضؽوط النفسٌة التى ٌعانى منها كبار السن 5.
هدؾ البحث -:
ٌهدؾ البحث إلى تصمٌم برنامج بإستخدام اإلسترخاء العضلى والتخٌلى ومعرفة أثره على مواجهة الضؽوط النفسٌة لدى
‖كبار السن‖ بمحافظة سوهاج.
فروض البحث -:
)العضلى والتخٌلى(توجد فروق دالة إحصابٌا بٌن متوسطى القٌاس القبلى والبعدى للمجموعة التجرٌبٌة لئلسترخاء 1.
.والضؽوط النفسٌة لكبار السن بمحافظة سوهاج لصالح القٌاس البعدى
)العضلى والتخٌلى(توجد فروق دالة إحصابٌا بٌن متوسطى القٌاس القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة لئلسترخاء 2.
.والصؽوط النفسٌة لكبار السن بمحافظة سوهاج لصالح القٌاس البعدى
توجد فروق دالة إحصابٌا بٌن القٌاس البعدى للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة لئلسترخاء (العضلى والتخٌلى) والضؽوط 3.
.النفسٌة لكبار السن بمحافظة سوهاج لصالح القٌاس البعدى للمجموعة التجرٌبٌة
اإلستنتاجات -:
فى ضوء النتابج التى توصل إلٌها الباحث إستنتج ما ٌلى -:
.ممارسة تدرٌبات اإلسترخاء لها تؤثٌر إٌجابى على الضؽوط النفسٌة لدى كبار السن 1.
.تتنوع إستجابة أفراد العٌنة لتدرٌبات اإلسترخاء بإختبلؾ الحالة اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة والحالة الصحٌة لدى كبار السن 2.
.تتوقؾ نسب خفض حدة الضؽوط النفسٌة لدى كبار السن على مدى إستمرارهم فى ممارسة تدرٌبات اإلسترخاء 3.
األفراد الذٌن ٌنتمون إلى بٌبات متوسطة إجتماعٌا والذٌن تعتمد علٌهم األسرة فى تصرٌؾ شبون حٌاتهم ٌتعرضون 4.
.لضؽوط نفسٌة حادة
.ضعؾ العابد المادى لدى كبار السن له أثر سلبى على اإلستجابة للبرامج النفسٌة وخفض حدة الضؽوط النفسٌة 5.
ٌ.زداد التوتر العضلى لكبار السن مقارنة بالشباب فى نفس الظروؾ 6.
.زٌادة حساسٌة كبار السن للمشكبلت النفسٌة عن الشباب 7.
التوصٌات -:
من خبلل اإلستنتاجات التى أمكن التوصل إلٌها وفى حدود عٌنة البحث ٌوصى الباحث بماٌلى-:

الخالدى ،بدر مشعل.

بوحمد ،أمٌنة محمد عبد هللا.

دؼٌم ،سعد سعٌد.

خضرى ،عبدالكرٌم فاروق.

الضؽوط النفسٌة وعبلقتها بالتحصٌل المعرفى والمهارى للطبلب
الجدد فى قسم التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة بكلٌة التربٌة األساسٌة فى
دولة الكوٌت /

4471 12076538

تصور مقترح لقابمة متطلبات األنشطة اإلبتكارٌة للطالب المعلم
بقسم التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة بكلٌة التربٌة األساسٌة بدولة الكوٌت /
اثر استخدام بعض اسالٌب التدرٌس القابمه على الذكاءات المتعدده
على تحسٌن مهاره التمرٌر فى كره القدم لدى تبلمٌذ المرحله
المتوسطه بدوله الكوٌت/

4473 12076604

اإلنحرافات القوامٌة الشابعة لتبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة بمحافظة
أسوان :

4474 12076644

4472 12076574

.إتاحة الفرصة لكبار السن من ممارسة النشاط الرٌاضى لما له من تؤثٌر إٌجابى على خفض حدة الضؽوط النفسٌة لدٌهم 1.
.إستخدام تدرٌبات اإلسترخاء فى عبلج بعض المشكبلت النفسٌة لدى كبار السن بصفة خاصة واألفراد بصفة عامة 2.
.تدعٌم برامج التدرٌب العقلى لخفض حدة الضؽوط النفسٌة ومعالجة المشكبلت السلوكٌة لدى األفراد 3.
.توفٌر الكوادر المإهلة للعمل فى مجال علم النفس الرٌاضى 4.
.إجراء المزٌد من البحوث العلمٌة لدراسة العبلقة بٌن برامج التدرٌب العقلى والضؽوط النفسٌة 5.
.توفٌر اإلمكانات المادٌة البلزمة لممارسة برامج التدرٌب العقلى باألندٌة ومراكز الشباب 6.
.توجٌه أنظار المسبولٌن للضؽوط التى ٌعانى منها كبار السن بمحافظة سوهاج 7.
إعداد وتؤهٌل خرٌجٌن لدٌهم قدرات وسمات ومهارات نفسٌة /ثقافٌة /إجتماعٌة /بدنٌة /وعلى دراٌة كاملة بالنظرٌات 8.
.األساسٌة وتطبٌقاتها بما ٌتناسب مع مسبولٌاتهم ودورهم فى رعاٌة المسنٌن 2014
تتلخص االهمٌه العلمٌه لهذا البحث فى محاوله القاء المزٌد من الضوء حول تؤثٌرات اآلنداء الرٌاضى فى الجو الحار على
بعض المتؽٌرات الفسٌولوجٌه لبلعبى كره القدم وتؤثٌر التعوٌض الوقابى لهم بتناول جرعات مقننه من السوابل واالمبلح
المعدنٌه على فسٌولوجٌه الجسم مما قد ٌمثل مساهمه علمٌه فى اٌجاد اسالٌب علمٌه مناسبه لزٌاده تحمل البلعب لبلداء فى
2014
الجو الجار وتؤخٌر ظهور التعب.
ٌهدؾ البحث إلى تصمٌم برنامج تمرٌنات هوابٌة مقترح للمصابٌن بالسمنة ومرض السكر من النوع الثانى ومعرفة أثره على
-:
.إنقاص الوزن للمصابٌن بالسمنة ومرض السكر من النوع الثانى 1.
.تحسٌن مستوى نسبه السكر فى الدم للمصابٌن بالسمنة وبمرض السكر من النوع الثانى 2.
أساس تكوٌن الجسم البشرى أنه معد للحركة والنشاط وإهمال إستخدام العضبلت وعدم إستمرار تدرٌبها ٌإدى إلى ضعفها،
عبلوة على ذلك تحدث آثار سلبٌة تنعكس على كفاءة أجهزة الجسم ألداء وظابفها الربٌسٌة ،وٌبلحظ ذلك بوضوح فى حاالت
تقدم السن حٌث تقل حركة اإلنسان.
ومرض السكر عبارة عن خلل فى عملٌة التمثٌل الؽذابً للمواد المسكرة والنشوٌة ٌجعل الجسم ؼٌر قادر على اإلستفادة من
هذه المواد كمصدر للطاقة الحٌوٌة نتٌجة خلل فً عمل هرمون األنسولٌن سواء لقلته أو عدم فاعلٌته وكنتٌجة لذلك ٌضطر
الجسم إلى اإلعتماد على المواد البروتٌنٌة والدهنٌة كمصدر للطاقة مما ٌتسبب فى ضعؾ العضبلت واإلحساس بالتعب
السرٌع وقلة المجهود واإلعٌاء العام .
وتعزى خطورة مرض السكر إلً مضاعفاته العدٌدة التً ٌمكن أن تصٌب كل أعضاء وأنسجة الجسم بطرٌقه مباشرة أو ؼٌر
مباشرة لذلك ٌطلق علً مرض السكر مرض المضاعفات بإعتبار أن خطورته تكون فً حدوث المضاعفات ،وٌرجع السبب
فً حدوث مرض السكر إلً وجود خلل فً الجهاز الهرمونً  Hormonal Systemوٌعتبر الجهاز الهرمونً من أهم
األجهزة التً تقوم بتنظٌم معدالت النشاط الكٌمٌابً لخبلٌا وأنسجة الجسم المختلفة ،وٌتكون الجهاز الهرمونً من الؽدد
الصماء  Endocrine Glandsالتً تفرز الهرمونات فً الدم.

سالم ،محمد سالم السٌد.

تؤثٌر برنامج مقترح لئلسترخاء العضلى والتخٌلى على الضؽوط
النفسٌة لدى كبار السن بمحافظة سوهاج /

4475 12077210

ابراهٌم ،محمد صبلح الدٌن
محمد.

تؤثٌر تناول جرعات مقننه من السوابل واالمبلح فى الجو الحار
على بعض المتؽٌرات الفسٌولوجٌه لبلعبى كره القدم بمحافظه
اسوان/

4476 12077223

وٌرى نبٌل دربالة ( ) 1998إن ممارسة التمرٌنات الهوابٌة أصبح امرً ا ضرورًٌا لجمٌع األفراد وبخاصة كبار السن ،مع
مبلحظة تقنٌن هذه التمرٌنات ،وإختٌار المناسب منها وتشكٌل األحمال البدنٌة بالتبلبم مع الظروؾ الصحٌة واإلمكانات
الوظٌفة لئلفراد ،إال أن مشكلة إستخدام أدوات وأجهزة مكلفة أو مكان للممارسة قد تحول دون ممارسة هذه التمرٌنات.
ٌشٌر ٌوسؾ دهب (1994م) بهاء الدٌن سبلمه (2002م) إلى أن التمرٌنات الهوابٌة تإدى إلى تحسٌن الدورة الدموٌة
وزٌادة قدرة القلب على ضخ كمٌة أكبر من الدم مع كل نبض ( ضربة ) أثناء التمرٌن والراحة مما ٌقلل من معدل نبض
القلب وٌعطى القلب راحة أطول بٌن اإلنقباض واإلنبساط لزٌادة كفاءته .
ٌتفق كل من ‖ أحمد ؼرٌب ( )1998خٌرٌة السكرى ( )2006وسلوى عبد الهادي شكٌب (  )1997تساعد التمرٌنات على
زٌادة ترابط وتداخل األنسولٌن فى أماكن إستقباله الموجودة فى خبلٌا األؼشٌة العضلٌة مما ٌسهل دخول الجلوكوز للعضبلت
وٌثبت هذا أن األنسولٌن هو المسبول عن نقل الجلوكوز أثناء التمرٌنات البدنٌة وأن هذه التمرٌنات تزٌد من تؤثٌره وٌراعى
عند ذلك تقلٌل السعرات الحرارٌة فى الوجبة مع ما ٌتناسب مع النشاط .
تشٌر نتابج البحوث العلمٌة ‖أحمد سعد الدٌن عمر‖(1996م) ‖طه السٌد نصر الدٌن ‖(‖ )2001سوزان عادل ‖(2010م)
إلى أن األدوٌة المستخدمة فً عبلج مرض السكر لها أعراض جانبٌة ومضاعفات تفوق مشكلة المرض نفسه فهً تسبب
إنخفاض مفاجا فً معدل السكر ،إرتفاع نسبة األنسولٌن ،زٌادة الوزن ،ؼثٌان حموضة ،إرتفاع أنزٌمات الكبد ،إسهال ،زٌادة
حموضة الدم ،الفشل الكلوي ،إضطرابات الهضم.
وتعتبر السمنة أو البدانة هً إحدى المضاعفات السٌبة لئلفراط فً تناول الطعام خاصة الدهون والنشوٌات حٌث أن ما ٌزٌد
عن حاجة الجسم من الطعام ٌختزن به على هٌبة شحوم هذا بصرؾ النظر عن الحاالت القلٌلة التً تحدث فٌها السمنة بسبب
خلل هرمونً أو عامل وراثً وٌخزن هذا الدهن الزابد فى الجسم داخل خبلٌا خاصة هى الخبلٌا الدهنٌة وقد وجد أن السمنة
تحدث إما بملا هذه الخبلٌا بالدهون أو بإضافة خبلٌا دهنٌة أخرى وقد وجد أن الشخص البدٌن ٌحتوى جسمه على قدر من
الدهون ٌعادل ثبلث مرات بالنسبة للشخص النحٌؾ وأن عدد الخبلٌا الدهنٌة بجسم البدٌن ٌعادل كذلك حوالى ثبلث مرات
عدد الخبلٌا الدهنٌة بجسم النحٌؾ ،وتعد السمنة من الحاالت المرضٌة المزمنة التى كثٌراً ٌصحبها بعض المتاعب الصحٌة
الخطرة كإرتفاع مستوي الدهون بالدم وإرتفاع ضؽط الدم وتكوٌن حصٌات المرارة واإلصابة بمرض السكر .
وٌذكر أٌمن الحسٌنً ( )2006السمنة أهم سبب قابم بذاته لئلصابة بالسكر من النوع الثانً واإلحصابٌات تشهد بذلك ،ففً
أمرٌكا أعلى نسبة من السمان وكذلك أعلى نسبة من السكر ! ...وبالتحدٌد هناك ما ٌقرب من  %74من األمرٌكٌٌن فوق سن
 25سنة مصابون بالسمنة وأؼلبهم ٌعانى كذلك من السكر والعبلقة بٌن السمنة والسكر عبلقة طردٌة .
و قد أثبتت األبحاث أن الجٌن المسبول عن السمنة له دور فً اإلصابة بالنوع الثانً من مرض السكر ،وهذا الجٌن مسبول
عن تنظٌم وزن الجسم عن طرٌق تكوٌن بروتٌن الذي عن طرٌقه تصل المعلومات لمركز المخ لتعلمه ما إذا كان الشخص
فً حالة جوع أو شبع ،وحدوث إضطراب فً هذا الجٌن ٌإدي إلً فقد اإلرتباط فً هذا النوع من المعلومات بٌن المخ
والجسم مما ٌإدي إلً حدوث السمنة والسكر ،وتدل الدراسات على أنه إذا كان األب واألم مصابٌن بمرض السكر فإنه ٌكون
هناك إحتمال بنسبة  %30بؤن ٌرث األطفال المرض ،أما إذا كان أحد الوالدٌن مصابا اإلحتمال فإن ٌقل بكثٌر عن %30
وٌكاد ٌكون مقتربا من إحتمال اإلصابة فً األطفال الذٌن ال ٌكون أبابهم أو أمهاتهم مصابٌن بالمرض.
من خبلل مبلحظة االباحث وزٌارته إلحدى المراكز والمستشفٌات ،وكذلك إطبلع الباحث على المراجع واألبحاث التى
أتٌحت ،وجد الباحث إرتفاع نسبة مرضى السكر من البدن وخاصة النوع الثانً كما وجد أٌضا إعتماد مصابً مرضى السكر
على العبلج عن طرٌق تناول العقاقٌر.
2014
ٌهدؾ البحث الى وضع تصمٌم لتدرٌبات الهٌبوكسٌك ومعرفه اثره على:
بعض المتؽٌرات البدنٌه لعٌنه البحث متمثله فى التحمل العضلى و الرشاقه والسرعه
بعض المتؽٌرات الفسٌولوجٌه لعٌنه البحث متمثله فى تركٌز حامض البلكتٌك فى الدم والقدره الهوابٌه القصوى والسعه
الحٌوٌه وضؽط الدم وزمن كتم التنفس.
ان التطورالعلمى فى المجاالت الرٌاضٌه كافه لم تكن ولٌد الصدفه بل كان بسبب البحث العلمى الجاد المتواصل الذى ٌهدؾ
الى رفع كفاءه االعبٌن وتحسٌن مستواهم بما ٌضمن تحقٌق افضل االنجازات الرٌاضٌه
ان التطورالعلمى فى المجاالت الرٌاضٌه كافه لم تكن ولٌد الصدفه بل كان بسبب البحث العلمى الجاد المتواصل الذى ٌهدؾ
الى رفع كفاءه االعبٌن وتحسٌن مستواهم بما ٌضمن تحقٌق افضل االنجازات الرٌاضٌه
2014

أحمد ،بؽدادى سٌد حسن.

تؤثٌر برنامج تمرٌنات هوابٌة على المصابٌن بالسمنة ومرض السكر
من النوع الثانى /

4477 12077226

الدقاق ،هٌثم محمد أبو المجد.

فاعلٌه استخدام تدرٌبات الهٌبوكسٌك على بعض المتؽٌرات البدنٌه
والفسٌولوجٌه لناشىء رٌاضه المصارعه/

4478 12077235

The cell envelope is the target of numerous antibiotics most of which are involved in
blocking or disrupting pedtidoglcan biosynthesis continual synthesis processing and
polymerization of peptidoglycan precursorb together with cell wall degradation and
trun over is essential for maintaining cellular shape as well as owing cell growth
septum formation and division.
The last extracellular enzymatic reaction since wall synthesis are carried out by the
penicillin binding proteins and can be inhabited by the two magor groups of cell wall
2012 active antibiotics the beta - lactams and the glycopeptides .
أهداؾ الدراسة هً -:
سعت الدراسة الحالٌة إلى تحقٌق األهداؾ التالٌة :
التعرؾ على مهارات التفكٌر المركب التى ٌمكن إكسابها لتبلمٌذ الصؾ الثانى 1-
اإلعدادى.
التعرؾ على فاعلٌة استخدام استراتٌجٌة التعلم لئلتقان فى تدرٌس الهندسة على تنمٌة بعض مهارات التفكٌر المركب لدى 2-
.تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى
أهمٌة الدراسة -:
استمدت الدراسة الحالٌة أهمٌتها من :
قد تفٌد الدراسة مخططى المناهج ومعلمى المرحلة اإلعدادٌة فى تقدٌم أنشطة تعمل على إكساب مهارات التفكٌر المركب 1-
.لدى تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة
تحدٌد مهارات التفكٌر المركب البلزمة لتبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى مما ٌفٌد معلمى الرٌاضٌات وواضعى المناهج لهذه 2-
.المرحلة بالتعرؾ على مهارات التفكٌر المركب ومراعاتها عند وضع منهج الصؾ الثانى اإلعدادى وتدرٌسه
تفتح الدراسة مجاالً بحثٌا ً أمام الباحثٌن فى مجال مناهج وطرابق تدرٌس الرٌاضٌات الستخدام استراتٌجٌات حدٌثة لتنمٌة 3-
.مهارات التفكٌر المركب فى المراحل التعلٌمٌة المختلفة
تسعى الدراسة الحالٌة إلى إدخال استراتٌجٌة تدرٌسٌة ؼٌر تقلٌدٌة فى تدرٌس الهندسة من أجل تطوٌر وتحسٌن العابد 4-
 .التعلٌمٌى ،وتحقٌقا ً لمستوى أعلى من األهداؾ التربوٌة ،وذلك تمشٌا ً مع اتجاهات التطوٌر لمناهج الهندسة
.تقدٌم مقٌاس لمهارات التفكٌر المركب لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى 5-
حدود الدراسة -:
التزمت الدراسة الحالٌة بالحدود التالٌة :
مجموعة الدراسة  :اقتصر مجموعة الدراسة على مجموعة من تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى من مدرسة المحامٌد 1-
بحرى اإلعدادٌة -إدارة أرمنت التعلٌمٌة  -محافظة األقصر – حٌث مكان عمل الباحثة – تم اختٌارها عشوابٌا وتقسٌمها إلى
.مجموعتٌن تمثل إحداهما المجموعة التجرٌبٌة واألخرى المجموعة الضابطة
المحتوى الدراسى  :تقتصر الدراسة على موضوعات وحدة ‖متوسطات المثلث والمثلث المتساوى الساقٌن ‖ للفصل 2-
.الدراسى األول فى مادة الهندسة والمقررة بالكتاب المدرسى على تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى
.استراتٌجٌة التعلم  :تم اختٌار إحدى استراتٌجٌات التعلم لئلتقان وهى استراتٌجٌة ‖بلوم‖ للتعلم لئلتقان 3-
 %.مستوى اإلتقان  :حددت الدراسة مستوى إتقان التبلمٌذ للمهارات المقٌسة بنسبة أداء 4- 80
 ).التفكٌر الناقد ،والتفكٌر اإلبداعى ،تفكٌر حل المشكبلت(بعض مهارات التفكٌر المركب 2014 5-
أهداؾ البحث:
ٌهدؾ البحث الحالى إلى:
تحدٌد مهارات التفكٌر التخٌلى التى ٌمكن تنمٌتها لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى 1-
اإلعدادى.
تعرؾ فاعلٌة وحدة دراسٌة فى مادة العلوم باستخدام األلعاب اإللكترونٌة التعلٌمٌة فى تنمٌة مهارات التفكٌر التخٌلى لدى 2-
.تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى
تعرؾ فاعلٌة وحدة دراسٌة فى مادة العلوم باستخدام األلعاب اإللكترونٌة التعلٌمٌة اكتساب المفاهٌم العلمٌة لدى تبلمٌذ 3-
.الصؾ الثانى اإلعدادى
أهمٌة البحث:
ترجع أهمٌة البحث الحالى إلى أنه:
ً
ٌقدم نموذجا لتدرٌس إحدى الوحدات الدراسٌة لمنهج العلوم بالمرحلة اإلعدادٌة باستخدام األلعاب اإللكترونٌة التعلٌمٌة 1-
ٌ.مكن االستعانة به عند تدرٌس موضوعات العلوم بمراحل التعلٌم المختلفة
ٌقدم نموذجا ً إجرابٌا ً لكٌفٌة تصمٌم وحدة ( دورٌة العناصر وخواصها ) من كتاب العلوم المقرر على تبلمٌذ الصؾ الثانى 2-
اإلعدادى باستخدام األلعاب اإللكترونٌة التعلٌمٌة مما ٌساعد معلمى العلوم على كٌفٌة تنفٌذ دروس مادتهم باستخدام نفس
.الطرٌقة
.لفت انتباه المسبولٌن عن تعلٌم العلوم إلى ضرورة اإلهتمام بالتفكٌر التخٌلى لدى المتعلمٌن 3-
.لفت انتباه واضعى مناهج العلوم إلى ضرورة االهتمام باكتساب المفاهٌم العلمٌة لدى المتعلمٌن 4-
منهج البحث:
اقتضت طبٌعة هذا البحث استخدام المنهج شبه التجرٌبى القابم على المجموعتٌن ( تجرٌبٌة -ضابطة) مع وجود قٌاس قبلى
وبعدى حٌث تم تقصى فاعلٌة وحدة دراسٌة فى مادة العلوم باستخدام األلعاب اإللكترونٌة التعلٌمٌة فى تنمٌة مهارات التفكٌر
التخٌلى واكتساب المفاهٌم العلمٌة لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى.
2014
The honeybee colony consists of thousands of individual insects living together. Such
crowded condition provides ideal environment for the establishment and spread of
infections. The brood and adult bees are subject to infectious disease, Nosema is the
most serious disease found in adult bees.
Nosema disease in bees is caused by parasitic infection with Nosema. apis, which
attacks the epithelium cells of the mid- gut but does not kill the bee outright, nor does
it produce diagnostic symptoms that are ready visible. However, the disease causes
severe losses to the beekeeping industry by damaging queen activity, retarding the
development of package bees and over-wintered colonies, shortening the lives of
worker bees and reducing the quantity of brood reared. These factors combine to
reduce overall honey production.
This work was conducted in Qena regions during seasons 2011. Between two hybrid
of the Carniolian bee race and Italian bee race.
The aim of this work is to Study of the prevalence of this parasite and its effects
ecological, Physiological and Histological on the honeybee.
The obtained results may be summarized as follow:
1- Ecological studies of the protozoan parasite Nosema apis of the honeybee, Apis
mellifera:

penicillin resistance against staphylococcal
isolates recovered from subclinical mastitis in
sohag governorate/
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1.1. Seasonal fluctuation of Nosema apis:
This section of the present study is to estimation seasonal variations of Nosema
infection levels with regard to certain climatic factors (maximum and minimum
temperatures, relative humidity) were studies in apiaries at Qena region from January
till December 2011. Samples were taken from the central brood combs (nurse bees).
Mean number of spores/bee were used as an indicators of infection levels.
Data showed that the number of spores/bee for each colony of the different race
increased in winter and spring. It is worth nothing the summer gave the lowest number
of spores.
It has been proved that the winter and spring more investigation than autumn and
summer.
Also result showed that Nosema infection levels in the both two races had a significant
relationship with the all weather factors. where high temperatures (miximum and
minimum) during summer reduced the infection. While temperatures during spring and
winter coincided with the significant increase in the infection levels.
1.2. Measurement of sealed worker brood:
Nosema infection prevents normal brood rearing in this study. Results indicated that
there was significant negative relationship between Nosema infection levels and the
measurements of the honeybee brood areas, on Carniolian bee race was higher than
Italian bee race.
2- Physiological and morphological studies:
2.1. Development stages of the hypopharyngeal gland of the nursing bee:
The result indicated that there was significant negative relationship between Nosema
infection levels and the development stages of the hypophryngeal gland for two
honeybee races.
2.2 Measurement of length of the mandibular gland:
The result indicated that there was non-significant negative relationship between
Nosema infection levels and the length of the mandibular gland for two honeybee
races.
2.3. Measurement of length and width of the wax gland:
The result indicated that there was negative relationship between Nosema infection
levels and the length, width of the wax glands for two honeybee races.
2.4 Measurement of length and width of the right forewing:
The result indicated that there was negative relationship between Nosema infection
levels and the length, width of the right forewing for two honeybee races. Also result
showed that the effect of Nosema infection levels on the length and width of the right
forewing for Carniolian bee race was highest than Italian bee race.
3- Histopathological studies:
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The ventricular histology of artificially infected bees was studied with light microscopy.
The histopathological observations obtained from histological sections of midgut of
infected bees it could be concluded that Nosema infected in honeybees had shown to
cause atrophy in the ventricular epithelia cells, which led to gland atrophy and
starvation. These events contributed to the remarked decrease in the body weight
eventually early death because the digestive function of infected midgut was impaired.
Therefore, the ventriculus tissue was unable to meet the bee‘s nutritional needs.
Generally, nosemosis causes heavy to the beekeeping industry, by shorten the bee‘s
life spin.
The researcher recommends to intensify the care and treatment programs during
months of heavy infection (January, February, March), in the Upper Egypt. Also prefer
to use Italian honeybee races than Carniolian races because it is more resistant to
2012 Nosema disease infection in Upper Egypt
The present thesis deals with the electrochemical and determination of some pollutant
organic acids : monochloracetic, dichloroacetic and , These Acids were determined
using cyclic linear sweep voltammetric technique. the present investigation can be
summarized as follow : the first chapter : the first chapter includes an intodaction to
voltammetry. it also contains an introduction to stripping voltammetric analysis, types
of stripping analysis techniques and the parameters, which affect the stripping
voltammetric response.
we assessed the impact of anaesthesia with CO2and infection
with Nosema apis on the lifespan of workers. In the field
experiment, the age at onset of foraging was observed in groups
of workers with different expected lifespans. In both the
experiments, workers originating from one queen inseminated
with the semen of one drone were divided into five groups. The
first group was anaesthetized with CO2 on the first day of life.
Workers from the other three groups were individually
inoculated with a constant number of N. apis spores on the 1st,
6th and 11th days of life. Workers from the fifth control group
were neither treated with CO2 nor inoculated in any way. Both
the laboratory and field experiments revealed that anaesthetized
and infected workers had shorter expected lifespans compared to
control bees. Amongst infected workers, those inoculated earlier
in life survived for a significantly shorter period of time in

comparison to those infected later in life. In agreement with the
expectation, the field experiment showed that anaesthetized and
infected workers with shorter expected lifespan start foraging
earlier than control workers. Amongst the infected workers, age
at inoculation correlated with age at onset of foraging. This
means that short-lived workers complete safe nest tasks and
begin riskier foraging earlier in life. Our results provide a strong
support for the hypothesis that the division of labour in eusocial
insects is a consequence of the different expected worker
REVIEW OF LITERATURE
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lifespan and different risk associated with their tasks; however,
they do not contradict other existing explanations.
Dussaubat et al. (2010) demonstrated that Pheromones in
social insects play a key role in the regulation of group
homoeostasis. It is well-established that parasites can modify
hormone signaling of their host, but less is known about the
effect of parasites on pheromone signaling in insect societies.
We, thus, tested in honey bees (Apis mellifera) the effect of the
widespread parasite Nosema spp. on the production of ethyl
oleate (EO), the only identified primer pheromone in honey bee
workers. Since environmental stressors like pesticides also can
weaken honey bees, we also analyzed the effect of imidacloprid,
a neonicotinoid widely used in agriculture, on EO production.
We show that, contrary to imidacloprid, Nosema spp.
significantly altered EO production. In addition, the level of
Nosema infection was correlated positively with the level of EO
production. Since EO is involved in the regulation of division of
labor among workers, our result suggests that the changes in EO
signaling induced by parasitism have the potential to disturb the
colony homoeostasis
Haloacetic acids are by-products of drinking water disinfections that
occur when chemicals like chlorine are applied to the water supply to strip it
of pollutants and make it potable.
Owing to the great importance of (HAAs) and their application in
industry where (HAAs) are used in the production of a wide variety of useful
compounds, e.g. drugs, dyes and pesticides.
However, these compounds have a bad effect on human health, plants
and animals, as the exposure to haloacetic acids in drinking water can cause
irritation to the skin and eyes. Moreover, the exposure to high levels of these
acid causes loss of skin. High concentration of (HAAs) may increase the risk
of breath defects, irritate nose and lung causing coughing or shortness of
breath. Also it may affect kidney, and other dangerous diseases such as
(cancer).
Out of the great importance of these compounds and their impact on
the lives so we choose these compounds
So our work is aimed to:
1) Determination of the desirable compounds quantitatively and qualitatively
by the Knowledge of the peak position.
2(Studying the effect of some parameters on the peak‘s height such as
Supporting Electrolyte, Deposition Time, Scan Rate, pH and
concentration to achieve the ideal conditions.
3) The work is designed to determine the concentration of (HAAs) at low
concentration as possible.
4) Providing an easy, cheap, available, accurate and with good reproducibility
2012 technique for the determination of these compounds in wate
Many computer applications and real-life problems can be modelled by systems of
linear equations or safely transformed to the linear case. when uncertain models
parametrs are introduced by intervals, then a parametric interval linear system must
proparly be solved be solved to meet all possible scenarios and yield useful results.
In this work we solved parametric linear systems of equations whose
coefficients are, in the general case , nonlinear functions of interval parameters.
Here solution means that we enclose the set of all solutions, the so-called
parametric solution set, obtained when all parameters are allowed to vary
within their intervals. This task appears in many scientific and engineering
problems involving uncertainties.
A C-XSC implementation of a parametric fixed-point iteration method for
computing an outer enclosure for the solution set is proposed in this work. This
method requires to bound the range of a multivariate function over a given box
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and often delivers intervals which are too wide for practical applications. We
computed tight enclosures of the parametric solution set by using the new
extended generalized interval arithmetic which is an arithmetic for intervals
(which are representing uncertainties). The most important property of this
method is to reduce the effect of the dependency problem which is inherent in
the computation with standard interval arithmetic. We used the new arithmetic
to tightly bound the range of a multivariate nonlinear function over a box,
a task to which many problems in mathematics and its applications can
be reduced.
We applied the new bounding technique to improve the efficiency of the
solution for parametric systems. Numerical examples illustrating the
applicability of the proposed method are solved, and the proposed method is
compared with other methods.
Interval analysis is an enormously valuable tool to solve the problems occur when
we use computer to carry out mathematical computation using floating point
arithmetic which real numbers are approximated by machine numbers. Because of
this representation two types of errors are generated. The first type of error occurs
when a real valued input data is approximated by a machine numbers. The second
type of error is caused by intermediate results being approximated by machine
numbers. Therefore, the results of the computations performed will usually be
affected by rounding errors and in the worst cases lead to completely wrong
results. This problem is getting even worse since computers are becoming faster,
and it is possible to execute more and more computations within a fixed time. It is
possible to verify the accuracy of the results generated by some complicated
programs using other tools.
By Interval analysis we can estimate and control the errors (which occur on the
computers) automatically. Instead of approximating a real value
by a machine
number, the real value
is approximated by an interval [ ] that includes a
machine number. The upper and lower boundaries of this interval contain the
usually unknown value . The width of this interval may be used as a measure for
the quality of the approximation. It is desirable to make interval bounds as narrow
as possible. A major focus of interval analysts is developing interval Algorithms
that produce sharp or nearly sharp bounds on the solution of numerical computing
problems.A C-XSC implementation of a parametric fixed-point iteration method for
computing an outer enclosure for the solution set is proposed in this work. This
method requires to bound the range of a multivariate function over a given box
and often delivers intervals which are too wide for practical applications. We
computed tight enclosures of the parametric solution set by using the new
extended generalized interval arithmetic which is an arithmetic for intervals
(which are representing uncertainties). The most important property of this
method is to reduce the effect of the dependency problem which is inherent in
the computation with standard interval arithmetic. We used the new arithmetic
to tightly bound the range of a multivariate nonlinear function over a box,
a task to which many problems in mathematics and its applications can
be reduced.
We applied the new bounding technique to improve the efficiency of the
solution for parametric systems. Numerical examples illustrating the
applicability of the proposed method are solved, and the proposed method is
2012 compared with other methods.
Toxicity in humans is a threatening truth and much more than any disease caused by
any organism as toxic substances are everywhere-in air,in water and in food.many
compounds which are essential to use for human such as insecticides are widely used
nowadays in veterinary prodcts to control insects on cattle,sheep,and pigs
Environmental pollution including the increased use of
various types of pesticides in the modern world led to a
greater emphasis on the possibility of series environmental
contamination arising from their use (Durham et al., 1965;
Vettorazzi, 1975 and Cremlyn, 1978). These pesticides
having injurious effects including damage of lung, nervous
and reproductive system, dysfunction of the immune and
endocrine system, birth defects and even cancer
(Muhammad et al ., 2009). Among of these pesticides are
cypermethrin, lambda-cyhalothrin (LTC) represented a
synthetic pyrithroid group. LTC is employed to control or treat
ectoparasites with good results (kakar et al., 2009 and shah et
al., 2009).
The applied insecticide
Lambda-cyhalothrin [a-cyano-3-phenoxybenzyl-

3(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2dimethylcyclopropanecarboxylate] ( LTC). It
is a synthetic type ii
pyrethroid insecticide, yellowish brown liquid and odor
harmful if inhaled or swallowed, cause moderately eyes
1
INTRODUCTION & REVIEW
irritation , skin and respiratory system irritant ((Meister, 1992 and
Kumar et al.,2008).
LTC is effective and persistent activity against a large
variety of arthropods harmful both to human and animal health,
and to vegetal production (WHO, 1990). LTC is widely used in
veterinary products to control lices, flies, and ticks on cattle,
sheep, and pigs, as well as used in agricultural formulations to
control numerous insect pests on fruits, vegetables, and field
crops (Leahey, 1985; Schenone and Rojas, 1992; Davies et
al., 2000 and Kroeger et al., 2003). Regarding to
effectiveness and to their low toxicity, synthetic pyrethroids
appear to be the first- choice insecticide for this type of use
pattern because they are much more effective against a wide
spectrum of pests than other insecticides particularly, organochlorine,
organophosphate and carbamate insecticides
(Pauluhn, 1999).
Lambda-cyhalothrin has the hazardous risk including
irritating to eyes, skin and upper respiratory system. Ingestion of
this insecticide could lead to neurological symptoms such as
tremors and convulsion aspiration of the solvent in to the lungs
(WHO, 1999).
Due to their lipophilicity, pyrethroid insecticides favor
absorption through the gastrointestinal and respiratory tracts and
2
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INTRODUCTION & REVIEW
also confer preferential distribution into lipid-rich internal
tissues, including body fat, skin, liver, kidney, ovaries and the
central and peripheral nervous systems (Soderlund et al., 2002).
Liver is the major site of pesticides metabolism and this soft
tissue accumulates a greatest concentration of its metabolites
(Rickard and Brodie, 1985).
Pyrethroids affect the nervous system of the organism,
it act by disruption the gating mechanism of sodium and
calcium channels (Narahashi, 1996; NPTN, 2001 and
Clark and Symington, 2007). Several reports have shown
that pyrethroid type II insecticide exposure inhibited cell
proliferation in rodent bone marrow (Celik et al., 2003 and
2005). They generated probably oxygen-reactive species
(ROS) which led to oxidative stress. Many side effects of
(LCT) such as noising, rolling gait, salivation in
coordination progressing to causes tremors and death in rats
have been reported (Righi and Palermo, 2003). In rats, LTC
produced a sever syndrome characterized by salivation and
choreathetosis (Martnez-Larranaga et al., 2003). Also
clinical signs including salivation, licking of legs and other
body parts, muscular tremors, ataxia and convulsion was
2012 observed in rabbit by (Abdul Basir, et al., 2011).
The objective of this study was to investigate intestinal bacteria in chickens because
of the resulting increase in chicks mortality rate and reduction in hatchability and
fertility. it was also intended to study the distribution of different enterobacteriaceae
within orangs and of different sampled chikens. finally, the effectiveness of eleven
antibiotics on these bacteria were tested and evaluated
During the last decade, a marked increase in focusing on the importance of meat and
meat products has evolved (Ali, 1989). It has been anticipated that by the year 2020
the population of Egypt will have grown by 50 % and access to both global
communications and commerce is raising the expectations of the population for more
and better care and for new expensive health care technology (El-Henawy, 2000).
Such increase in population will undoubtedly be associated with an increase in
consumption of meat as well as all other food products. It seems advisable to diversify
the sources of animal protein, by encouraging the raising of breeds of farm animals
that have a high potential in converting nutrients into animal protein and those animals
suitable for our environment. Nowadays, poultry industry is considered one of the
main sources of animal protein not only in Egypt put also all over the world due to
efficiency cost of production and its short life cycle (Ali, 1989).
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The production of poultry and poultry products has increased over the last several
decades while the number of poultry producers has decreased (CAST, 1996). Total
annual world poultry meat and egg production changed from 2.2 million operations
producing 5.8 billion pounds of meat and 5.3 million dozen eggs yr-1 in 1960 to
91.000 operations producing 28.8 billion pounds of meat and 6.2 million dozen eggs
yr-1 in 1990 (CAST, 1996; Marks and Knuffke, 1998).
Today in the U.S.A, 10 companies produce 92 % of the nation‘s poultry. These
companies are vertically integrated, meaning that they control all aspects of
production, including hatcheries, feed mills, and processing plants (Marks and
Knuffke, 1998). All of these statistics indicate that the poultry industry is consolidating
into ―factory farms‖, or concentrated animal feeding operations )CAFO‘s( with
increased operation size and management intensiveness, CAFO‘s are capable of
producing more poultry from less input at a much lower cost to the consumer (Marks
and Knuffke, 1998).
As poultry breeders continue to use population genetics in improving economically
efficient stocks, undesirable correlated responses will occur. Selection for increased
muscle may result in undesirable syndromes such as deep muscle myopathy (Siller et
al., 1978; Grunder et al., 1984) and reduced immunological competence (Dunnington
et al., 1987). These potential difficulties can be exacerbated when diets are
formulated to maximize growth potential of these stocks (Katanbaf et al., 1989;
Praharaj et al., 1996). A biological imbalance now expressed after generations of
intense selection for rapidly growing, well-muscled broilers. It demonstrates a
biological imbalance that is a consequence of allomorphic differences in heart and
lung growth relative to the size of the animal (Dunnington et al., 1987).
In the United States, many food animals-poultry, swine and cattle are routinely treated
with antibiotics in order to grow animals faster and to compensate for unsanitary
conditions on many industrial farms (GAO, 2004). Recently, major increases in
antibiotic-resistant bacterial infections in human populations have led to public health
concerns regarding antibiotic use for such non-therapeutic purposes in animals
destined for food production (GAO, 2004).
Organic and other non-conventional meat products are now available in developed
countries to satisfy consumers‘ demand for high-quality products that meet the
following requirements: (i) guaranteed animal welfare during production; (ii) absence
of chemical agents during animal feeding; (iii) environmentaly-friendly, and (iv) better
taste than conventional products (Dransfield et al., 2005). However, little is known
about the microbiological status of organic animal products and the potential
microbiological risks linked to organic meat production. Currently, it is well known that
several antibiotic-resistant bacteria isolated from humans originate primarily from
animals raised for human consumption (Aarestrup, 2000; Sa´enz et al., 2001; Miranda
et al., 2008).
1.2: Enterobacteriaceae:
The Gram-negative bacilli belonging to the Enterobacteriaceae are the most
frequently encountered bacterial isolates recovered from clinical specimens (Winn et
al., 2006). Widely dispersed in nature, these organisms are found in soil and water, on
plants, and, as the family name indicates, within the intestinal tracts of humans and
animals (Winn et al., 2006). Before the advent of antibiotics, chemotherapy and
immunosuppressive measures, the infectious diseases caused by the
Enterobacteriaceae were relatively well defined. Diarrhea and dysenteric syndromes
accompanied by fever and septicemia, in classic case of typhoid fever, were known to
be caused by Salmonella and Shigella species (Winn et al., 2006). Classic cases of
pneumonia were known to be caused by Klebsiella pueumoniae, E. coli, Proteus
species, along with various members of the Klebsiella and Enterobacter group (Winn
et al., 2006). These bacteria were commonly recovered from traumatic wounds
contaminated with soil or vegetative matter or from abdominal wound incisions
2013 following gastrointestinal surgery (Winn et al., 2006).
The unicontrolled rapid human activities along the red sea coast has increased
significantly in the last three decades in some areas, especially in the city of
hurghada, causing series of disturbances and pressures destructive to the ecosystm.
the different human impacts at the area invvited many researchers in recent years to
examine and interpret the environmental system of the modern coastal deposits along
hurghada coastThe Red Sea occupies a part of an enormous crack in the continental
crust of Africa and Arabia. It extends in a northwesterly direction from the narrow strait
of Bab-el-Mandeb, at its southern tip to the southern tip of the Sinai Peninsula, a
distance of about 1840 km, from Lat. 12° 40′ N at 27° 45′ N )Gohar, 1953(.

The Red Sea has an average depth of 500m, and is noted for some of the hottest
)exceeding 30 °C( and most saline )up to 46‰( seawater in the world )Behairy et al.,
1992). The Red Sea is also unique for its very irregular bottom topography (excluding
the Gulf of Suez); hence the nature and distribution of its bottom deposits are
unmatched in other seas. It is a young ocean basin often called an ocean in status
nascent. To the south the Red Sea is connected to the Gulf of Aden through the
shallow, 137m deep Babb el Mandeb strait (Werner and Lange, 1975). It extends
north word to Sinai Peninsula which divides it into the shallow Suez Gulf, 250 km long,
average width of 32 km and average depth of 64m and deep Aqaba Gulf, 150 km long,
average width of 16 km and average depth of 650m (El-Shenawy et al., 2006).The
Red Sea is a home of a unique fauna due to its almost isolated position near the
Indian Ocean and therefore is one of the most fascinating diving areas of the world.
The Red Sea coast has lately attracted the attention of several investors from different
countries overlooking the sea and working in the fields of tourism, marine sports,
diving, fishing, medical treatment, occasionally mining and quarrying as basis for local
industries. These tremendous potentials have been found to be associated with
particular geomorphological features characterizing the Red Sea coast including the
high hills, alluvial fans, raised beaches, sharms, beside the spectacular barrier and
fringing reefs which are considered specific for this coast as the northern-most coral
reefs in the world, in addition to the coastal mangrove distributed along the shore line.
The Red Sea region has always been a vital maritime trade route linking the Middle
East with the other continents of the Old World. Over the course of the past few
decades, the oil industry and marine transportation of oil has increased
thesignificance of the region. This has placed it frequently at the center of the
geopolitical strategies of the industrialized countries. At the same time an increasing
interest in the Region‘s living marine resources and their habitats has developed both
at the local and international levels. Early studies on the Region‘s living marine
resources can be dated back to the collections of flora and fauna, particularly fish,
made by the Swedish naturalist Peter Forsskal in 1761-1762. Most recently, projects
funded by the Global Environment Facility (GEF) and other donors aim to help in the
conservation and sustainable management of the biodiversity of the region.
Lack of reception facilities at ports for dealing with bilge and ballast waters is of
concern. With increase in recreation, a need is seen for the construction of new
marinas. There are plans to establish marinas in three stages from now to 2017, to
serve 50,000 yachts and boats in 24 locations in the Red Sea (including the Gulfs of
Aqaba and Suez). Waste collection and disposal is inadequate or non-existent, and
the most conspicuous form of pollution is the great variety of discarded waste material
(scrap metal, wood, plastics, miscellaneous garbage and a variety of construction
materials) that litters beaches and seabed around human settlements throughout the
area. This is not particularly damaging to the environment, but is incompatible with
successful coastal tourist developments. Measures are being taken to improve
municipal waste collection and disposal in the Hurghada area, but not, so far, for other
areas (GEF, 1998).
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In contrast to other regional seas arouaround the world where most pollution comes
from landbased activities, the main source of marine pollution in the Red Sea Region
is from ship-based sources, oil exploitation and offshore oil production. While
production and transport of oil continue to play a critical role in the Region‘s economy,
they also constitute major sources of marine pollution. The marine pollution could be
derived through the discharge of oily ballast water and tank washings by vessels,
operational spills from vessels loading or unloading at port, accidental spills from
foundered vessels, and leaks from vessels in transit (PERSGA, 2010). The lack of
waste and garbage reception facilities and landing places results in dive boats and
other coastal shipping discharging wastes and rubbish into the sea, so contributing to
coastal pollution. Discharges from sewage treatment facilities and desalination plans
are potentially damaging, but at present appear to be well managed and not cause
environmental pollution.Generally, the environmental problems and threats to the Red
Sea ecosystem and geosystem include recreation and tourism activities, landfilling,
dredging, oil pollution, water pollution, solid waste disposal, phosphate pollution and
fishing practices. As a result of the human activities, pollution extends along the
shore, and is discharged to the nearshore waters. Some of these pollutants may
directly or indirectly be captured by bottom sediments. In the case of successive
concentrations of these pollutants in bottom sediments, the latter will act as reservoir
for pollutants. In that case, bottom sediments may interact with adjacent bottom water
mass, enriching it or gathering from it pollutants of different types. Harbours in these
areas are mainly the source of contaminated sediments and marine invertebrates to
offshore areas. Pollution and sediment fill threaten the nearby coral reefs and some
invertebrate‘s species )Madkour, 2004(.
Therefore, geochemical and environmental studies of recent sediments along the
Egyptian Red Sea coast are very important in assessing potential environmental
hazards resulting from the irrational human activities.
The areas of this study are located in Hurghada Coast and its surroundings where, six
2013 areas were selected respectively from the South to the North

Water, (especially drinking water) pollution with organics and bacteriological species
constitutes a dangerous environmental problem that increased in the last decades due
to industrial, agricultural and domestic wastes which are drained into surface water
without sufficient treatmentWater is the most common element on the earth‘s
surface. It makes up the hydrosphere. Its volume is estimated at
1370 million cubic kilometers. The volume of fresh water
distributed between rivers, lakes and ground water is
considered to be between 500,000 and one million cubic
kilometers. The volume of polar ice caps represents 25 million
cubic kilometers of fresh water. Finally, there are 50,000 cubic
kilometers of water in the atmosphere in the form of vapour
and clouds. Annual evaporation is about 500,000 cubic
kilometers yearly [1].Above all, however, water is essential for biological life.
It is the major component of living matter. On the average, it
accounts for 80% of its composition. In higher animals, the
percentage of water is between 60 and 70%. In marine
organisms, such as jelly-fish and certain algae, the proportions
reach extremes of 98% [1].
Due to human activities these limited water sources are
exposed to pollution.The most important sources of water pollution are urban
(wastewaters containing metabolic wastes from domestic
activities and that resulting from urban structures) and
industrial residues. The main waste load of urban residues is
organic (mostly non-toxic and relatively biodegradable) while
the other type (the industrial residue) may contain a complex or
toxic organic and inorganic composition depending on the
category of industry [2].
Although these industries are useful and vital to human
life, they introduce waste products to the environment. The
pollutants may be degradable or non-degradable [3].
In addition, a wide spectrum of compounds transform to
more dangerous substances during the traditional drinking
water disinfection process, especially by chlorine. Chlorinealso can react with natural
organic matter (NOM) in fresh
water. NOM are defined as a complex matrix of organic
materials present in all natural waters. As a result of the
interactions between the hydrological cycle and the biosphere
and geosphere, the water sources used for drinking water
purposes generally contain NOM. The amount, character and
properties of NOM differ considerably in water of different
origins and depend on the biogeochemical cycles of the
surrounding environments [4]Moreover, the range of organic components of NOM
may vary also on the same location seasonally [5], due to for
example rainfall event, snowmelt runoff, floods or droughts.
The mixture of organic compounds of NOM is divided into
hydrophilic and hydrophobic fractions with resins [5, 6]. The
hydrophilic fractions of NOM are composed mostly of
aliphatic carbon and nitrogenous compounds, such as
carboxylic acids, carbohydrates and proteins. Hydrophobic
NOM primarily consists of humic and fulvic acids (humic
substances) and is rich in aromatic carbon, phenolic structures
and conjugated double bonds [4, 6]. As a result, NOM affects
potable water quality by contributing to annoying color, taste,
and odor problems and as a carrier of metals and hydrophobic
organic chemicals. In addition, NOM is responsible for the
majority of the coagulant and disinfectant use in watertreatment. It has a tendency to
interfere with removal of other
contaminants. Furthermore, it is responsible for fouling of
membranes, contributes to corrosion and acts as a substrate for
bacterial growth in the distribution system [7].
Also, NOM has been noted to be the major contributor to
the disinfection by-product (DBP) formation. DBPs have
become a focus of attention in water treatment, since they have
been reported to have adverse health effects [8]More than 600 compounds of DBPs
have been
identified, among which trihalomethanes (THMs) and
haloacetic acids (HAAs) are the most common which were
specified from United States Enviromental Protection Agency
(USEPA) to increase the risk of cancer [9, 10].
Because of the possible public health effects, the
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USEPA as well as Egyptian regulation has set a maximum
contaminant level of about 0.1 mg/L (100 ppb) for
trihalomethanes in drinking water [10,11].
Once THMs are formed, they are very difficult to
remove. Therefore, the best way to keep THM levels low is to
prevent their formation by the removal of organics before
2013 chlorination [4].
in the present study 80 specimens of clarias gariepinus were used to determine the
adverse effects of sublethal concentraion of lead(7mg/1) on behavioral changes,
mortality, growth performance (condition factor and hepatosomatic index), blood
constituents (red blood cells, white blood cells,haemoglobin,haematocrit, mean
corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin, mean corpuscular haemoglobin
concentration,glucose, total protein, total lipids, albumin urea, creatinine.ALT and AST
2014 enzymes).
The forminiferal contents of three surface sections from south to north(Gebel
Tarboul,Wadi Tarfa,and Bir Dakhl sections) in southern Galala sub-basin,North
Eastern Desert, Egypt had been studied in detail and used in biostratigraphy and
chronostratigraphy bof the Upper Cretaceous-paleogene successionsThe
foraminiferal contents of three surface sections from south to north (Gebel Tarboul,
Wadi Tarfa, and
Bir Dakhl sections) in Southern Galala Sub-basin, North Eastern Desert, Egypt had
been studied in detail and
used in biostratigraphy and chronostratigraphy of the Upper Cretaceous – Paleogene
successions.
Sixty-nine planktonic foraminiferal species belonging to twenty-three genera have
yielded 13 biozones and
6sub-biozones. They are, in ascending order: Globotruncana aegyptiaca IZ,
Gansserina gansseri IZ,
Contusotruncana contuse - Racemiguembelina fructicosa IZ, Abathomphalus
mayaroensis IZ, Globanomalina
compressa/Praemurica inconstans LOSz (P1c), Praemurica uncinata LOZ (P2),
Morozovella angulataGlobanomalina pseudomenardii IZ (P3), Igorina pusilla PRSz (P3a), Igorina albeari
LOSz (P3b),
Globanomalina pseudomenardii TRZ (P4), Globanomalina
pseudomenardii/Parasubbotina variospira CRSz
(P4a), Acarinina subsphaerica PRSz (P4b), Acarinina soldadoensis/Globanomalina
pseudomenardii CRSz
(P4c), Morozovella velascoensis PRZ (P5), Acarinina sibaiyaensis LOZ (E1),
Pseudohastigerina
wilcoxensis/Morozovella velascoensis CRZ (E2), Morozovella marginodentata PRZ
(E3), Morozovella
formosa LOZ (E4), and Morozovella aragonensis/Morozovella subbotinae CRZ (E5).
The analysis of quantitative and qualitative distribution patterns of benthic foraminifera
complement with
the recognition of eight mixed clastic-carbonate facies types (MF-1 to MF-8) of the
upper Cretaceous –lower
Paleogene succession are suggested that the depositional environment range from an
outer neritic to bathyal.
Based on sequence stratigraphic analyses, ten complete 3rd order depositional
sequences each bounded by
sequence boundary, are recognized.
Moreover, Local and widespread regional (from previous studies) hiatus was detected
in the pelagic to
hemipelagic sequence during Cretaceous-Paleogene succession in Southern Galala
Sub-basin. This hiatus
corresponds to the Early Maastrichtian-Early Eocene in Gebel Tarboul (with missing
whole Paleocene period),
the interval between Late Maastrichtian-Early Paleocene throughout Wadi Tarfa
sequences, and Late
Maastrichtian-Late Paleocene in Bir Dakhl section. Local normal faults influenced the
depositional
architecture of the Upper Cretaceous–Paleogene strata in Southern Galala Sub-basin.
A major change in faultrelated
movements and basin depocenters and thus creation of two accommodation zones in
the shoulders of
the basin toward the north and south, result in hanging walls subsidence through the
Cretaceous after the initial
rifting stage of the Syrian Arc System (and relative sea-level rise) synchronous with
footwall uplift and a
relative sea-level fall. As sediments initially load, an anomalously thick siliciclasticcarbonate sedimentarypackage builds up on the subsiding blocks of the faults zone
and become progressively thinner in the center of
the basin. During the reverse reactivation of these faults in the Middle-Late
Paleocene, a localized uplift has

occurred in Gebel Tarboul and Bir Dakhl synchronous with relative sea-level drop.
Consequently, the Late
Maastrichtian-Early Paleocene sediments were removed due to Late Paleocene
erosion which led finally to theI hereby declare that research work titled ―Stratigraphy
and facies analysis of Late
Cretaceous-Early Tertiary sequences, North Eastern Desert, Egypt‖ is my
independently work
and without using unauthorized aids. where material has been used from other
sources it has
been properly acknowledged / referred. Neither this nor a similar work has been
presented
elsewhere for assessment, published or submitted for publication.
unconformable contact between formationsThroughout the Earth‘s history a number of
events have occurred on different timescales,
driven by a multitude of forcing mechanisms and affecting the depositional system and
basinfilling
processes. These events include:
Climatic change events: global warm (9-10ºC rise in high latitude Sea Surface
Temperature;
4-5ºC rise in deep sea and equatorial Sea Surface Temperature; and 5ºC rise on
land) during
Paleocene Eocene Thermal Maximum (PETM) (Hanif, 2011);
Biotic events: deep sea Benthic foraminiferal extinction (Benthic Extinction Event
(BEE)
across the PETM which characterize by Ecosystem variations); global mass extinction,
an
estimated 75% of creatures, occurred across the Cretaceous-Paleogene Boundary
(65-66
m.y);Tectonic events: tectonic processes working on scale of several million years
(Volcanism,
plate tectonic and its related structures like Syrian arc system, uplifting , or
subsidence),
orbitallly induced changes in the amount of solar radiation that reaches the Earth on
the scale
of Milankovitch cycles (~18 - 400 kyr) or on even shorter timescales (Ruddiman,
2001).Egypt forms the north-eastern part of the African continent and is situated
between latitudes
22° and 31° north. The country covers an area of about one million km2 and occupies
nearly
one-thirtieth of the total area of Africa. The largest part of Egypt consists of desert, the
so
called Western Desert, to the west of the Nile, the Eastern Desert, east of the Nile
Valley and
the Sinai Peninsula, delineating the north-eastern extension of the SaharaIn the
studied Southern Galala Sub-basin, on the northern part of Egyptian territory where
the
unstable shelf located, marine sedimentary sections across the
Cretaceous/Paleogene (K/Pg)
interval are widely distributed and preserved in the Sudr, Dakhla, Tarawan and Esna
formations. Several authors have studied the stratigraphy, biostratigraphy and
sedimentology
of the outcropping Cretaceous–Paleogene succession in the Eastern Desert of Egypt
(e.g.
Hume, 1911; Awad and Abdallah, 1966; Abdel Kireem and Abdou, 1979; Bandel and
Kuss,
1987; Bandel et al., 1987; Hendriks et al., 1987; Kuss and Leppig, 1989; Kuss et al.,
2000,
Ismail et al., 2009; Scheibner and Speijer, 2009; Höntzsch 2011; Ismail, 2012 and
Hefny et
al., in press)During the early Late Cretaceous, Egypt was situated at the southern
margin of the Neotethys
at ca. 5º northern paleo-latitude (Philip and Floquet 2000). The CretaceousPaleogene rocks
are well exposed in the northern part of the Eastern Desert. However, outcrops of
lower
Upper Cretaceous (Cenomanian-Turonian) strata are comparatively rare and little is
known in
detail about their facies and depositional environment. The Campanian-Eocene
interval was
probably the most widespread sediments in Eastern Desert, formed during a major
transgressive period when the sea extended up to some 1000 km inland of the
present coast
(Picard, 1943; Said, 1962; Garfunkel and Bartov, 1977).The investigated area
represents a segment of the northern passive margin of the AfroArabian plate, formed during the Late Triassic-Jurassic opening of the Neotethys. The

extensional tectonic processes resulted in the formation of eastwest- striking
northwarddeepening
half-grabens that were mostly covered by the Late Triassic-Early Cretaceous seas,
depending on, among others, sea level fluctuations (Scheibner et al., 2001).
Beginning with
the initial stages of the collision between the African and European plates during
Turonian
times, a dextral transpressive reactivation of the half-grabens took place along the
North
African-Arabian plate boundary (e.g. Aal and Lelek 1994, Moustafa and Khalil, 1995).
As a
consequence, a system of inverted, uplifted and folded grabens was formed, called
the Syrian
Arc System & ‗unstable shelf‘ )Krenkel, 1925, Said, 1962(. These structures were
mainly
active during the Late Santonian (Kuss et al. 2000; Rosenthal et al. 2000). But there is
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evidence of several Early Eocene tectonic pulses on the same structures in the Galala
Mountains that recently discussed in details by Höntzsch et al. (2011). The Galala
Mountains
in the Eastern Desert, together with areas in western Sinai, represent a southern
branch of the
Syrian Arc called the Northern Galala/Wadi Araba High (NGWA) (Kuss et al., 2000),
characterized by Late Cretaceous uplift in the north and subsidence further to the
2013 south
in this, the electrodeposition of Zn-Ni-Mn alloy from acidic sulfate electrolyte is
studied.the influence of the deposition potential deposition current density, deposition
time,pH and manganese sulfate concentration on the deposits compostion ,
Electrodeposition of zinc coatings on ferrous materials are widely
used to provide corrosion protection. Since this protection is not
acceptable under severe atmospheric conditions, various alternative
methods and materials are being investigated. Various Zn-based alloys
are considered such as Zn-Ni and Zn-Mn. Zn-Ni alloy coatings have
better mechanical and corrosion resistance properties compared to pure
zinc coatings. They have many applications in the electronic industries,
automotive industries, electrocatalytic water electrolysis and fasteners.
This alloy is also considered as a viable alternative to cadmium for
plating aircraft and commercial steel parts.
There is a growing interest on the electrodeposition of Zn-Mn
alloys because of their superior protective properties and environmental
compatibility. Coatings with low manganese content have shown better
mechanical properties needed for automotive applications as well as steel
protection in different aggressive environments containing activators
such as chloride and sulfate ions. Some Zn-Mn alloys exhibit the highest
corrosion resistance properties among known Zn alloys. These alloys
present a double protective mechanism combining a sacrificial protection
and formation of a practically insoluble surface layer.
The literatures concerning the ternary alloys are very few in
comparison with binary alloys. Consequently, the objective of this work
is to collect the properties of both Zn-Ni and Zn-Mn alloys in one alloy
via the electrodeposition of Zn-Ni-Mn ternary alloy from acidic sulfate
bath. The work also aims to investigate the effect of the deposition
xxxiii
potential, deposition current density, deposition time, pH and
manganese sulfate concentration on the deposits composition, corrosion
resistance properties, appearance and surface morphology.
X-ray diffraction (XRD) technique is used as one of the
experimental evidences for identification of the different deposited
alloy phases by comparing them with reference standards from Joint
Committee on Powder Diffraction Standard (JCPDS) cards. Scanning
electron microscopy (SEM) is used to investigate the morphology
(shape and size of the particles making up the deposit), topography
(surface features) and crystallography (how the atoms are arranged in
the deposit). Energy-dispersive X-ray fluorescence (EDXRF) and
atomic absorption spectroscopy (AAS) are used to determine the
chemical composition, thickness and cathodic current efficiency of the
coatings obtained under different conditions. The interpretation based
essentially on the analysis of the cyclic voltammograms, galvanostatic
and potentiostatic measurements during electrodeposition process.
Linear polarization and anodic linear sweep voltammetry are used to
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demonstrate the corrosion behavior of the alloys deposited under
2013 different conditions.
Exposure to toxic substance can affect the body in many ways.in general, when
chemicals and other toxic substances are absorbed, they travel through the various
body systems and can affect a particular organs, called the target organs. the body
has mechanisms, mainly in the liver and kidneys, to process and eliminate many of
these substances.
Liver diseases:
Liver has important functions in the body, including
detoxification, plasma protein synthesis and glycogen storage (Yang et
al., 2011). Because of its unique metabolism and relationship to the
gastrointestinal tract, the liver is a crucial target of the toxicity of drugs,
xenobiotics and oxidative stress (Jaeschke et al., 2002). Liver is the
key organ of metabolism and excretion so it is continuously and
variedly exposed to xenobiotics because of its strategic placement in
the body (Shaker et al., 2010).
Evidences developed over the last several years have suggested
that various forms of liver injury may be caused by free radical
formation and subsequent oxidative stress (Bhadauria et al., 2008).
Also Loguercio and Federico (2003) stated that all processes that
involve hepatocyte, Kupffer, stellate and endothelial cells which induce
liver disease are related to the crucial role of reactive oxygen and
nitrogen species. It is believed that reactive oxygen species (ROSs),
such as hydroxyl radical, super oxide radical anion and nitric oxide
may injure cell membranes through lipid peroxidation and damage
biomolecules, i.e., proteins, lipids, carbohydrates and DNA in vitro and
in vivo (Halliwell, 1996 and Graziewicz et al., 2002). Documented
evidence has been reported that reactive oxygen species (ROSs),
including singlet oxygen, super oxide and hydroxyl radicals are knownto play an
important role in liver-disease pathology and progression
(Vitaglione et al., 2004).
Significant cellular damage occurs when the amount of produced
free radicals exceeds the capacity of endogenous cellular antioxidant
defense system. The main sources of free radicals are represented by
hepatocyte mitochondria and cytochrome P450 enzymes, by endotoxinactivated
macrophages (Kupffer cells) and by neutrophils. In chronic
liver injury, the injured cells release a number of cytokines (Tipoe et
al., 2010). These cytokines then stimulate the Kupffer cells to release
more inflammatory mediators and various free radicals (Clària et al.,
2011). The presence of high concentration of these pro-inflammatory
mediators and free radicals then activities a large number of neutrophils
to release pro-inflammatory mediators and free radicals (Makni et al.,
2011).
One of sources of generation of reactive oxygen species (ROSs)
is CCl4. Carbon tetrachloride (CCl4) is frequently used to produce liver
injury in animals so it is used to evaluate the therapeutic potential of
drugs (Basu, 2011). CCl4 is responsible for oxidative stress and lipid
peroxidation through cytochrome P450-mediated generation of highly
reactive radicals, leading to eventual damage characterized by
hepatocellular necrosis (Gong et al., 2012).
Liver diseases often progress from sub-clinical icteric hepatitis to
necro-inflammatory hepatitis, fibrosis, cirrhosis and hepatocellular
carcinoma (Vitaglione et al., 2004 and Cristovao et al., 2007). Liverfibrosis is
characterized by excessive accumulation of extracellular
matrix (ECM) proteins such as type I and type IV collagen within the
perisinusoidal space of Disse (Dai et al., 2009). It is a major feature of
most chronic liver injuries, including metabolic, viral, cholestatic and
biliary disorders (Pinzani and Rombouts, 2004; Haber et al., 2008
and Henderson and Forbes, 2008). Abnormal flow of bile acids and
bilirubin in the liver is characterized of cholestasis, which leads to
retention and accumulation of toxic hydrophobic bile salts within
hepatocytes (Faubion et al., 1999), causing inflammatory reactions,
hepatocyte death and periductular fibrosis (Webster and Anwer,
1998). Oxidative stress is likely to play a key role in cholestasisinduced
liver fibrosis, as evidenced by reduced liver injury and fibrosis
after bile duct ligation (BDL) in mice lacking NADPH oxidase (NOX1), which produces reactive oxygen species (ROSs) (Cui et al., 2011).
The cirrhosis of liver is a heterogeneous group of chronic,
progressive and irreversible diseases for which no satisfactory
treatment is available (Conn, 1975). All cases of cirrhosis are
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characterized morphologically by the loss of normal liver architecture,
which is replaced by a new tridimensional structure based on the
combination of variable degrees of liver cell regeneration and excessive
connective tissue deposition (Popper, 1977). Cirrhosis produces
hepatocellular dysfunction and increased intra-hepatic resistance to
blood flow, which result in hepatic insufficiency and portalhypertension, respectively
(Gines et al., 2004). Cirrhosis affects
hundreds of millions of patients world wide.
Modern medicines have little to offer for attenuation of hepatic
diseases and it is chiefly the plant based preparations which are
employed for the treatment of liver disorders (Somasundaram et al.,
2010). There is a great demand for the development of an efficient
hepatoprotective drug from the natural resources (Tandon et al., 2008).
Plants are rich source of bioactive components that have desirable
health benefits and are traditionally known to be useful for prevention
of chronic diseases. Many studies have reported that antioxidant
supplements are effective in preventing oxidative-stress-related liver
pathologies due to particular interactions and synergisms (Bhathal et
al., 1983 and Vitaglione et al., 2004).
Kidney diseases:
Kidney is a paired organ whose functions include removing
waste products from the blood and regulating the amount of fluid in the
body. The basic units of the kidney are microscopically thin structures
called nephrons, which filter the blood and cause wastes to be removed
in the form of urine. Together with the bladder, two ureters, the single
urethra and the kidneys make up the body‘s urinary system.
Acute renal failure occurs frequently in critically ill patients in
intensive care (Nissenson, 1998). This disorder is defined as a sudden
Radionuclides are found naturally in air, water and soil. they are even found in us.
natural radioactivity originates from extraterrestrial sources as well as from radioactive
elements in the earth‘s crust.the radionuclides which contribute most to environmental
radiation are the members of the natural radioactive series.
The present investigations deals with the helminth parasites harboured by the reptilian
hosts, Mabya quinquetaeniata, Chalcides ocellatus, Chalcides sepsoidees, Tarentola
annularis, ptyodactylus hasselquistti, Hemidactylus turcicus and Psammophis sibilans
collected from Qena Governorate.
ٌِ ٌِRegarding to the great benefits from the studies of natural radioactivity and to
continue the program of measuring natural radioactivity in different environmental
media started in the environmental radioactivity measurements laboratory(ERML)
faculty of science south valley university.
Testing is very important part of software development . Almost 80% of software fail
because of not testing properly.
Testing is very important part of software development. Almost 80% of software fail
because of not testing properly. Testing is performed by different types of strategies
generally, testing is performed on code, but if the software can be tested in the earlier
phases, then most of the faults can be eliminated and can stopped from propagating
to next phases.Thus,there is a need to explore testing possibilities in earlier phases.
Testing is very important part of software development . Almost 80% of software fail
because of not testing properly.
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Testing is very important part of software development. Almost 80% of software fail
because of not testing properly. Testing is performed by different types of strategies
generally, testing is performed on code, but if the software can be tested in the earlier
phases, then most of the faults can be eliminated and can stopped from propagating
2014 to next phases.Thus,there is a need to explore testing possibilities in earlier phases.
The present work represents a geophysical study of the central eastern desert in the
area between the northeast of qena governorate and the rad sea using the available
aeromagnetic data the data were compiled from surveys that have been conducted in
2014 1983 by the western geophysical company of America(Aero service division).
The area under study is located in the northern part of central Eastern Desert,
Egypt. The area approximates 2358 km² and extends from latitudes 27 00‘ to 27 21‘N
and longitudes 32 40‘ to 33 16´ 43‘‘ E in the central Eastern Desert, Egypt. It is
covered in its central and eastern parts by igneous basement complex of Precambrian
age, while its western part is occupied by cretaceous and Quaternary deposits. The
aeromagnetic data was compiled from surveys that have been conducted in 1983 by
the Western Geophysical Company of America (Aero Service Division).
Airborne magnetic and radiometric datasets were processed to interpret the
geology and to estimate the depth of the magnetic sources in Gabal El Juruf area and
its surroundings, central Eastern Desert, Egypt.
The study was aimed at mapping lithology, delineating structural lineaments and

their trends as well as estimating the depth to magnetic source bodies of the area. The
data processing steps involved enhancement filters such as reduction to the pole
(RTP), power spectrum, upward continuation, downward continuation, horizontal
derivatives, horizontal gradient magnitude (HGM), vertical derivatives, tilt derivative
(TD), analytical signal (AS), source parameter imaging (SPI), and Euler
deconvolution. Lineament analysis of the obtained results showed that the area is
dominated by NNW-SSE, NW-SE, & NE-SW trends and WNW-ESE, NNE-SSW, NS,
E-W, & ENE-WSW trends of less importance. Depths to magnetic sources
estimated by four different methods showed that the main depths for regional and
residual sources were 2.1 and 0.7 km respectively.On the other hand, high sensitivity
airborne spectrometry survey data were useful
for mapping surface geology of the study area. The composite image technique was
applied to aeroradiometric data to facilitates the correlation and delineation of
lithologic units based on differences in the radioelements concentrations and ratios.
The method showed practical success to map the basement sedimentary contact,
delineate igneous rocks, and highlights those rock types characterized by low content
of radioelementsAeromagnetic data are used today in a wide range of applications
and geological
fields including lithologic contacts tracing to locate different structures like faults,
dykes and layered complexes. In addition to studying the regional geological pattern
and the main structural features, aeromagnetic data allow in high resolution surveys
more detailed study to the shallow structures and near surface sources, which makes
magnetic data analysis an essential tool of geophysical exploration. The magnetic
anomalies can be originated from a series of changes in lithology, variations in the
magnetized body thickness, faulting, folding and topographical relief. A significant
quantity of information can be obtained from the qualitative interpretation of the
magnetic anomalies. In this sense, we can say that the value of the survey does not
finish with the primary interpretation, but rather it increases as more geology is
known (Keary and Allison, 1980There are two imaging problems that can be aided
with the inclusion of
magnetic data: delineation of basement surface, and better definition of the geometry
of complex bodies. Magnetic data can be analyzed in a number of ways, with
enhanced techniques and imaging making it an increasingly valuable tool. The basic
geophysical concept behind this is that different rock types have different magnetic
responses (Sharma, 1997).The Interpretation of magnetic data is more complex than
gravitational one, due
to the dipolar nature of the magnetic anomalies and also because of the
latitude/longitude dependent nature of the induced magnetic response, but in practice
magnetic data analysis may give more definite results as the magnetic response is a
result of fewer possible sources than gravitational anomalies (Sharma, 1997).On the
other hand, airborne gamma-ray spectrometric data provide important
information through mapping the radioactive element characteristics of various
lithologies in complex terrains. The method provides estimates of apparent surface
concentrations of the most common naturally occurring radioactive elements,
Potassium (K), equivalent Uranium (eU), and equivalent Thorium (eTh). Additionally
the total count (TC) which gives the measure of the total radioactivity (Andrson and
Nash, 1997; Graham, and Bonham-carter, 1993; Jaques et al., 1997; charbonneau et
al., 1997).In the present study, high resolution imaging methods and feature extraction
techniques are applied to the airborne geophysical ( magnetic and spectral gamma-ray
) data collected over the study area together with available geological information
aiming to produce multiple attribute maps that can reveal the complex geological and
environmental setting of the area.1.2. Location
The area under study is located in the northern part of the central Eastern Desert,
Egypt. The area covers 2358 km² and bounded by latitudes 27 00‘ to 27 21‘N and
longitudes 32 40‘ to 33 16´ 43‘‘E as shown in fig )1.1(.
1.3. Climate and Vegetation
The area under study is characterized by typically arid climate; hot during
summer and cold in winter with very little rainfall and sky is clear during most of the
year. Winds are occasionally strong especially during winter. Vegetation is
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represented by scarce desert plants, mainly around some water wells. The main water
2014 wells in the area are Bir Abu Marawah and Bir Al Niqat (Stern et al., 1985).
In this thesis, We calculated the quantum thermodynamic functions of plasma, such as
equation of state, osmotic pressure and excess free energy as well as the
2014 distributions, by using Green,s function technique.

in this section we develop some of the theory of frontier transform, which provides
extremely powerful tool for converting certain linear partial differential equations into
either aldebraic equations or else differential equations involving fewer variables.
In this thesis, we estimate higher order and fractional of ultra –
hyperbolic kernel related to the spectrum, as follow:Chapter 1:
In this chapter, we refer to the fundamental concepts which are used in
In this section we develop some of the theory of Frontier transform, which
provides extremely powerful tool for converting certain linear partial differential
equations into either algebraic equations or else differential equations involving fewer
variables.Then, we see that the Fourier transform is an especially powerful technique
for
studying linear, constant-coefficient partial differential equations. For examples this
means that for a partial differential equation involving time, it may be useful to
perform in holding the space variables fixed the solution of the resolvent eq. (13) with
the right hand side is the Laplace
transform of the solution of the heat equation (11) with initial data . (If
and , we could now represent in terms of the fundamental solution, to
rederive formula (7).)Turning now to more general (in particular, non-continuous)
functions, we note that
the largest class for which the integral defining ̂ converges (absolutely) is the
space . Beyond these particular facts, what we would like here is to
reestablish in the general context the symmetry between and ̂ that holds for .
This is where the special role of the Hilbert space enters.Of special significance will
be the negative power in the range, .For
these there will be generalization of the formal operator (18) as an integral operator
.That is, with a slight change of notation we shall have
(For the purpose it is convenient to use the class of functions, which are
indefinitely differentiable on and all of whose derivatives remain bounded when
multiplied by polynomials.The Rises potentials lead to very elegant and useful
formulae, as we have already
seen .nevertheless the present formalism suffers from a shortcoming which may be
explained as follows .The importance of the potentials lies above all in their role
as ―smoothing operators.‖While the local behavior | | , of the kernels
||
is suited to this purpose, the global behavior | | is less favorable and leads to
increasing awkwardness the greater isA way out of this dilemma is by a modification
of the Riesz potentials which
maintains the essential local behavior but eliminates the irrelevant problems of
infinity .There are several roughly equivalent ways of doing this , but the simplest and
most natural approach consists in replacing the ―non-negative‖ operator , by the
―strictly positive‖ operator , ) Identity( and defining the Bessel potentials
byTo put matters in logical order, we must begin by deriving the kernel of the Bessel
potential, that is the presumed function , with the property thatA close examination of
eq. (37) suggests a method of constructing a sequence of
approximations to the exact solution let be a first approximation to the
solution. If were the exact solution, then equals . If is not equal to
the exact solution, then will not equal either or . However, we might
expect closer to than is. Therefore, we set the second approximation
equal to then is a better approximation than . Repeating this operation,
we get at the beginning of the st iteration,The question we ask is whether the
sequence { } converges to the exact solution.
We must find conditions under which the iterative procedure in eq. (38) is convergent.
Two such conditions are apparent from the iterative procedure: the space from which
the sequence { } is taken should be complete, and the operator should be such that
when applied to two elements of the space it transforms the elements into new
elements which are closer together than the original pair. That is,Thus, a contractive
mapping ―contracts distances‖: the distance between the images
and is smaller, by scale factor of . Then the distance between the elements
and . When takes any positive value (i. e. not necessarily between zero and
one), the mapping is called Lipschtiz continuous. It is clear that a Lipschtiz
continuous (and hence, a contractive) mapping is continuous.If in eq. (38) is a
contractive mapping on a subset of a normed space , then
the iteration sequence { } is a Cauchy sequence. If is complete, the Cauchy
sequence converges to the limit point in. However, the limit in general need not lie in
the domain of the mapping , and therefore is not a candidate for a solution of
the equation . If is a closed set, that is, contains all its limit points, then
the limit of sequence { } must lie in , and we can expect the iterative procedure
to converge to the true solution. These ideas are expressed in the following Banach
Fixed Point Theorem, which gives the sufficient conditions for the existence and
uniqueness of solutions.The theorem not only presents an existence and uniqueness
result but also gives
an algorithm to obtain the solution by an iterative procedure. For this reason eq.
Mohmoud, Heba
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(38) is known as the method of successive approximationsThe contraction mapping
theorem (or the method of successive approximations)
can be used in proofs of existence and in obtaining approximate solutions of
2014 algebraic, differential, and integral equations
Water is the primirary resourc for the existence of life. human cultures, nouished by
water, flourishe or decayd according to available water for drinking, cultivation and
navigation. it is, therefore, not surprising that water has been described as a ‖ingle
2014 most important resource for our future‖
Ehe present thesis deals with the electrochemical studies and determination the
pollutant of some nitro compounds organic acids such as :p-Nitrbenzoic acid, pNitrobenzaldehyde and p-Nitroaniline using voltammetric techniques.
This work aim to study and determine some pollutant nitro
compounds such as :- ρ- nitrobenzoic acid, ρ-nitro benzaldehyde and ρ-nitro
aniline. These nitro compounds were determined using cyclic and linear
sweep voltammetry.
1-p-Nitrobenzoic acid was an indispensable intermediate in organic
synthesis, which was always employed to pharmaceutical, dyestuff and
pesticide, and was, as the raw material, used for synthesis of benzocaine,
procaine hydrochloride, folic acid and para-aminobenzoylglutamic acid in
pharmaceutical industry while it was suitable for azo dyestuff, colour thin
film dyestuff.
2- p-Nitrobenzaldehyde is an organic compound consisting of a benzene ring
with a formyl substituent. It is the simplest aromatic aldehyde and one of the
most industrially useful. It is a colorless liquid has a characteristic pleasant
almond-like odor. In fact, benzaldehyde is the primary component of bitter
almond oil and can be extracted from a number of other natural sources is
prepared from benzaldehyde
3-p-Nitroanilines are important pollutants in water because of their wide use
in many industrial processes such as the manufacture of pharmaceuticals,
dyes and synthetically colors. Furthermore, they are of great environmental
concern because of their high toxicity to living things. Actually, they can be
released into the environment either directly as industry waste or indirectly as
breakdown products of herbicides and pesticides, due to their solubility in
water, anilines can readily permeate through soil and contaminate ground
water. They can be taken up by humans via the skin, the respiratory tract and
2014 the gastrointestinal tract.
The objective of this study was to investigate the effects of naci stress on growth and
some related physiological activitied of wheat cultivars (sids 12, sids4, bani sweif 2
and giza 165 ) the main experimental results can be summarized in the following
points : 1- A considerable variation in the salt tolerance among the four studied wheat
cultivars has been observed. this variation was also revealed among the shoots and
roots of each cultivar. the results revealed that cv. sids 12 cultivar had a gradual
decrease in dry matter mass production with increasing salt level, but in cvs. sids 4
and bani sweif 2, there is a significant reduction in dry matter production of different
organs
Wheat (Triticum aestivum L.) is the staple foods for more than 35%
of world population (Almaghrabi, 2012). Wheat is the most important
and widely adapted food cereal in Egypt. However, egypt supplies
only 40% of its annual domestic demand for wheat ( Abdel Latef,
2010).
Egypt is one of the countries that suffer from severe salinity
problems. For example, 33% of the cultivated land, which comprises
only 3% of total land area in Egypt, is already salinized due to low
precipitation (<25mM annual rainfall) and irri- gation with saline
water (Abdel Latef, 2010). Soil salinity has been a major concern to
global agriculture throughout human history (Zhang et al., 2011).
Soil salinity is one of the significant abiotic stresses for plant
agriculture worldwide up to 20% of the irrigated arable land in arid
and semi-arid regions is already salt affected and that portion is still
expanding (Yeilaghi et al., 2012).
Under salt stress, plants have to cope with water stress imposed bythe low external
water potential and with ion toxicity due to
accumulation of ions inside the plants (Romero-Aranda et al., 2006).
In addition to its known components of osmotic stress and ion toxicity,
salt stress is also manifested as an oxidative stress, which contributes
to its deleterious effects (Hernández et al., 2001, Teixeira and
Pereira, 2007).
Roots are usually the first tissues exposed to sodium stress. For this
reason, and the fact that roots depend on mitochondria for most of
cellular energy production, sodium stress related impairment ofmitochondria function
is likely to be particularly important in roots
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(Hamilton and Heckathron, 2001).
During the continuous exposure of salt to the plant, the rate of
export from the root can exceed the rate of compartmentalization in the
shoot. If this occurs, salt ions will accumulate outside the vacuole,
either in the cytoplasm or in the apoplast and produce toxicity
symptoms (Shahzad et al., 2011).
The physiological responses of plants for survival in stressed
environment are based on their ability to express the pre-existing
defense program or adaptation, in which plants adjust to the stress.
Under stress condition, the adaptive responses are elicited by plants
mainly through changes in endogenous levels as well as balances of
phytohormones (Senthila et al., 2005). The reestablishment of
hormonal equilibrium under the new environment probably plays a
central role in the survival of plants under stress condition (Amzallagand Lerner,
1995).
Salinity can affect germination, metabolism, the size of plants,
branching, leaf size and overall plant anatomy. The inhibitory effect of
salt stress on plant growth is exhibited at several levels and involves an
array of cellular processes such as cell division and expansion. These
cellular processes are regulated by hormones for which homeostasis
may be altered by salt )Rodŕiguez et al., 2006(.
The most typical morphological symptom of saline injury of plants
is reduction of growth (Abdel Latef, 2005 and Abou Alhamd, 2007).The reduction in
shoot biomass production by the plant may be due
to the chlorosis and necrosis of the leaves that reduce the photosynthetically
active area (De Herralde et al., 1998Photosynthesis is one of the most important
biochemical pathways
by which Plants prepare their own food material and grows. Salinity
stress causes changes in chloroplast ultrastructure (Keiper et al., 1998)
and there is also a decrease in rate of photosynthesis under saline
conditions (Sixto et al., 2005) based on species and clones of genus.
Chlorophyll content in plants correlates directly to the healthiness of
plant (Zhang et al., 2005). as a matter of fact, there has been
knowledge on increase of chlorophylls in saline environment
depending on salt levels (Romero-Aranda et al., 2001).
The total chlorophylls content decreases under NaCl salinity stress
(Jaleel et al., 2008 and Hudai and Arzu, 2008).
Usually there is a dominance of chlorophyll (a) over chlorophyll (b)
in plants but their values become closer with increasing salinity (Mane
et al., 2010). The decrease in chlorophyll under stress is a commonlyreported
phenomenon and in various studies, this may be due to
different reasons, one of them is related to membrane deterioration
(Tantawy et al., 2009 and Mane et al., 2010).
Carbohydrates represent the most important compounds so far as
dry matter production and energy relations of cells concerned
(Mane et al., 2011).
Salt stress has a different effect on carbohydrate contents. In this
respect, some authors have reported carbohydrates accumulation in
various plants under salinity condition (Abd El Samad and Azooz,
2002, Parida et al., 2003 and Azooz et al., 2004a). On other hand,
Abdel Latef et al. (2009) observed that at low and moderate salinitylevels sugars and
2012 consequently the total carbohydrates were decreased.
The objective of this study are:
compare conception rats among the ovsynch + CIDR protocols Explore the possible
role of CIDR in improving synchronization and pregnancy rate in post partum dairy
cows Demonstrate the direct effect of CIDR insertion on resumption of ovarian activity
in P.p anestrous dairy cows Demonstrate the efeect of these treatment on p4
concentrations in treated dairy cows.
Asmaa Gaber Rizk MohamedAsmaa Gaber Rizk MohamedAsmaa Gaber Rizk
MohamedAsmaa Gaber Rizk MohamedAsmaa Gaber Rizk MohamedAsmaa Gaber
2013 Rizk MohamedAsmaa Gaber Rizk Mohamed
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The aim of the present study was to evaluate the effect of ciprofloxacin (flurinated4quinolone antibiotic)on the production of IL-2 which give an idea about the efficacy
and drawbacks of antibiotics on the immune response.Cytokines are intercellular
signaling peptides (usually between 8 and 30 kDa in mass) that can act at any range
(autocrine, paracrine, endocrine). They include peptides released from microbiallystimulated leukocytes that act on other leukocyte targets. Eighteen cytokines have
been given names alluding to this definition (i.e., interleukin (IL)-1 through IL-18). This
terminology supplanted earlier descriptive terminology such as ―endogenous pyrogen‖
and ―lymphocyte-activating factor‖ on the realization that each of these molecules
induced a variety of biological activities that rendered activity-based names
insufficient [some cytokines, such as tumor necrosis factor-α )TNF-α( and
transforming growth factor-β )TGF-β( have retained historical names that no longer
adequately convey their biological scope]. However, the term interleukin is also overly
restrictive since many cytokines given this name are produced by nonleukocyte
sources and act on nonleukocyte targets. Likewise, new biological activities have
been discovered for the growth factors and interferons that were originally named in
the 1950s for their actions in somatic development and interference with viral
replication, respectively. All of these proteins fit under the general term ―cytokine,‖ a
family with over 80 members and still growing (pulverer, 1992).Antibiotics are widely
used as bacteriostatic or bactericidal drugs in the therapy of bacterial infections.
Whereas the interaction between antibiotics and bacteria and between bacteria and
the immune system has been well studied, little is known about the effects of
antibiotics on the immune system (Van vlem et al., 1996)Net cytokine activity in any
clinical or biological context is a complex issue because of the variety and multiple
activities of cytokines. Furthermore, one cytokine can radically alter (even reverse) the
activity of another cytokine on a target cell. As a result, it is sometimes useful to
consider cytokines in functional groups. For example IL-2, granulocyte-macrophage
colony stimulating factor, and interferon-γ promote cytotoxicity, whereas IL-4 and -13
promote antibody-mediated immunityThe largest group of cytokines stimulates
immune cell proliferation and differentiation. This group includes Interleukin 1 (IL-1),
which activates T cells; IL-2, which stimulates proliferation of antigen-activated T and
2013 B cells; IL-4, IL-5, and IL-6, which stimulate proliferation and differentiation of B cells;
Antibiotics are used by the poultry industry and poultry veterinarians to enhance
growth and feed efficiency and reduce disease. Antibiotic usage has facilitated the
efficient production of poultry, allowing the consumer to purchase, at a reas onable
cost, high quality meat and eggs. Antibiotic usage has also enhanced the health and
well-being of poultry by reducing the incidence of disease. Although these uses
benefit all involved, unfortunately, consumer perceptions are that edible poultry
tissues are contaminated with harmful concentrations of drug residues (Donoghue,
2003).
Drugs used in food animals can affect the public health because of their secretion
in edible animal tissues in trace amounts usually called residues. For example,
oxytetracycline (Salehzadeh et al., 2006) and enrofloxacin residues (Salehzadeh et
al., 2007) have been found above the maximun residual level in chicken tissues.
Similarly, diclofenac residues were reported to be the cause of vulture population
decline in Pakistan (Oaks et al., 2004). Some drugs have the potential to produce
toxic reactions in consumers directly; for example, clenbutarol caused illness in 135
peoples as a result of eating contaminated beef in Spain in 1990. Other types of drugs
are able to produce allergic or hypersensitivity reactions. For example, 2-β-lactam
antibiotics can cause cutaneous eruptions, dermatitis, gastro-intestinal symptoms and
anaphylaxis at very low doses. Such drugs include the penicillin and cephalosporin
groups of antibiotics (Paige et al., 1997). Indirect and long term hazards include
microbiological effects, carcinogenicity, reproductive effects and teratogenicity.
Microbiological effects are one of the major health hazards in human beings.
Antibiotic residues consumed along with edible tissues like milk, meat and eggs can
produce resistance in bacterial populations in the consumers. This is one of the major
reasons of therapeutic failures amongst such peoples. Certain drugs like 3 -nitrofurans
and nitroimidiazoles can cause cancer in human population. Similarly, some drugs
can produce reproductive and teratogenic effects at very low doses consumed for a
prolonged period of time. One such example is vaginal clear cell adenocarcinoma and
benign structural abnormalities of uterus with diethyl stilbesterol (Sundlof, 1994).
Antibiotics are important in animal husbandry because they significantly enhance
growth when added to animal feed, although European Union (EU) legislation has
forbidden this practice since 2006 (European Commission, 2003). Several antibiotic
families are used in veterinary medicine: B-lactams; Tetracyclines;
Chloramphenicols; Macrolides; Spectinomycin; Lincosamide; Sulphonamides;
Nitrofuranes; Nitroimidazoles; Trimethoprim; Polymyxins; Quinolones and
Macrocyclics. Macrocyclics are characterized by their high selectivity as they are
Introduction 2

chiral selectors (Ward and Farris, 2001). The extensive use of antibiotics has
triggered the development of bacterial resistance (Novais et al., 2010), which, in
recent years, has become an international concern (Teuber, 2001). Much attention
has been paid to food-producing animals as potential source of antibiotic resistant
bacteria in humans. As a result, there is increasing pressure on laboratories
responsible for ensuring the safety of food for human consumption. Legislation
regarding the control of antibiotic residues in live animals and animal products is
given in Council Directive 96/23/EC (European Commission, 1996), and maximum
residue limits (MRLs) have been established for different matrices, so fast, sensitive
methodologies to determine antibiotic residues in food samples are critical in food
safety control laboratories. In this field, Kantiani et al., (2009) presented a review on
the analytical methods developed for penicillin and cephalosporin residues in milk
and feed samples (Kantiani et al., 2009).
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Drugs used in food animals can affect the public health because of their secretion in
edible animal tissues in trace amounts usually called residues. For example,
oxytetracycline (Salehzadeh et al., 2006) and enrofloxacin residues (Salehzadeh et
al., 2007) have been found above the maximun residual level in chicken tissues.
Similarly, diclofenac residues were reported to be the cause of vulture population
decline in Pakistan (Oaks et al., 2004). Some drugs have the potential to produce
toxic reactions in consumers directly; for example, clenbutarol caused illness in 135
peoples as a result of eating contaminated beef in Spain in 1990. Other types of drugs
are able to produce allergic or hypersensitivity reactions. For example, 2-β-lactam
antibiotics can cause cutaneous eruptions, dermatitis, gastro-intestinal symptoms and
anaphylaxis at very low doses. Such drugs include the penicillin and cephalosporin
groups of antibiotics (Paige et al., 1997). Indirect and long term hazards include
microbiological effects, carcinogenicity, reproductive effects and teratogenicity.
Microbiological effects are one of the major health hazards in human beings. Antibiotic
residues consumed along with edible tissues like milk, meat and eggs can produce
resistance in bacterial populations in the consumers. This is one of the major reasons
of therapeutic failures amongst such peoples. Certain drugs like 3-nitrofuransand
nitroimidiazoles can cause cancer in human population. Similarly, some drugs can
produce reproductive and teratogenic effects at very low doses consumed for a
prolonged period of time. One such example is vaginal clear cell adenocarcinoma and
2013 benign structural abnormalities of uterus with diethyl stilbesterol (Sundlof, 1994
 التً شملت جمٌع مجاالت، العدٌد من المستجدات والتطوّ رات،ًشهد العالم فً نهاٌة القرن الماضً ومطلع القرن الحال
 تحدٌات أساسٌة، والنامٌة خاصة، وتواجه دول العالم عامة. واالقتصادٌة، والسٌاسٌة، والثقافٌة،ومٌادٌن الحٌاة االجتماعٌة
 من خبلل التفاعل،ًتدور حول كٌفٌة تحقٌق مستوٌات علٌا من الرفاهٌة ألبنابها؛ مع الحفاظ على موقعها فً المجتمع الدول
، وتسعى الدول إلى تحقٌق ؼاٌات وأهداؾ اقتصادٌة.ً واإلنتاج،ً والتقن،ًاالٌجابً مع الدول التً سبقتها فً المجال العلم
. والعمل على تنمٌة هذه الموارد، والمادٌة، واجتماعٌة من خبلل االستفادة المثلى من مواردها البشرٌة،وسٌاسٌة
 فهً موجودة فً األسرة والمدرسة والجامعة،ًوتعد اإلدارة من أهم األنشطة الموجودة فً أي نظام أو تجمع إنسان
 وأن مقدرة هذه المنظمات على تحقٌق أهدافها مرتبطة إلى حد كبٌر بمدى توافر قٌادة إدارٌة مإهلة،والمنظمات األخرى
. وتوجٌه طاقاتهم لتحقٌق األهداؾ،تمتلك الكفاٌات البلزمة لتنسٌق جهود األفراد
 ولم ٌعد دور، فتطوّ ر المفهوم أدى إلى تطوّ ر الدور،وفً ظل التطورات العالمٌة شهدت اإلدارة المدرسٌة تؽٌرات كثٌرة
 وفق برنامج، ومراقبة سٌر الدراسة، والمحافظة على النظام،اإلدارة المدرسٌة مجرد إدارة شإون المدرسة بطرٌقة روتٌنٌة
ً من خبلل توفٌر كل اإلمكانات والظروؾ الت، بل أصبح العمل فً اإلدارة المدرسٌة ٌدور وٌتمحور حول الطالب،معد
، وفً تحقٌقها ألهدافها، وٌرجع الفضل لئلدارة المدرسٌة فً نجاح المإسسة. واإلفادة من أقصى طاقاته،تساعده على النمو
 رؼم تشابه الظروؾ، وهذا ما ٌفسّر اختبلؾ مخرجات المدارس،كما ٌعزى إلٌها عجزها فً تحقٌق أهدافها المنشودة
. ) ( والمادٌة المتاحة،واإلمكانات البشرٌة
 والركٌزة األساسٌة،وتعتمد المدرسة فً تحقٌق أهدافها اعتماداً كبٌراً على مدٌر المدرسة؛ بوصفه محور العملٌة اإلدارٌة
 وحٌث أن. والعنصر الفاعل الذي ٌتوقؾ علٌه نجاح العمل اإلداري بالمدرسة،للنهوض بمستوى اإلدارة المدرسٌة وتطوٌرها
 وشرط،األداء الجٌد لمدٌر المدرسة ٌعد من أهم المتطلبات األساسٌة التً تنشدها المإسسات التعلٌمٌة على اختبلؾ مستوٌاتها
أساس لنجاح العملٌة اإلدارٌة فً المدرسة فإن االهتمام بمدٌر المدرسة ورفع مستوى أدابه وتوفٌر السبل المعٌنة التً تكفل
.نجاحه فً عمله أمر بالػ األهمٌة لما له من انعكاسات على أداء جمٌع العاملٌن فً المدرسة
2015
Antimicrobial resistance has become such a growing global problem that, according to
the Institute of Medicine, it may be a ―paramount microbial threat of the twenty-first
century.‖ )Weber and Courvalin, 2005(.
Resistance has produced an increased burden of illness, longer hospitalizations,
excess deaths, and greater health care costs (Reed et al., 2005 and Stratton, 2006)
There is considerable evidence of drug resistance reflected by strains of
staphylococci and mostly it is thought to be mediated by penicillinase production
(Owens and Watts, 1988).
Staphylococci are considered causative mastitis pathogens in both clinical and
subclinical cases, and S. aureus is the most important pathogen among S. species
related to sub-clinical intramammary infections in dairy cows leading to severe
economic losses in industry worldwide (Godden et al., 2002).
A variety of antibiotics can be used against this organism, S. aureus mastitis has been
found to respond poorly to antibiotic treatment. (Bakerma et al., 2006). The increased
resistance of S. aureus isolates to several antimicrobial agents has been reported
(Gentilini et al., 2002). What impacts the effectiveness of therapy since control
methods of this organism from dairy herds requires treatment of infected mammary
glands with effective antimicrobial agents (Kirkan et al., 2005).

The determination of antimicrobial susceptibility of clinical isolates is required not only
for therapy but also for monitoring the spread of resistant strains throughout the
populations. ß-lactam antibiotics are the most frequently used in intramammary
infusion therapy. Bacterial resistance mechanisms to this class of antibiotics include
production of ß-lactamase and low-affinity penicillin-binding protein 2a (PBP2a)
determined by the presence of the chromosomal gene mecA. The latter, designated
for methicillin resistance, precludes therapy with any of the currently available ßlactam antibiotics, and may predict resistance to several classes of antibiotics (Rohrer
et al., 2003 and Moon et al., 2007).
The isolation of S. aureus methicillin resistant (MRSA) from animals was first reported
in 1972 following its detection in milk from mastitic cows. Several reports concerning
MRSA infection in domestic animals, including dogs, cats, cattle, sheep, chickens,
rabbits, and horses (Lee, 2003 and Goni et al., 2004). In recent years, the number of
cases has shown an increasing trend (Rich and Roberts 2004 and Weese et al.,
2005).
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The bacterium is a colonizer of the skin and mucosae from which it can invade
multiple organs. In livestock S. aureus is an important cause of mastitis, skin and soft
tissue infections (SSTI) and to lesser extent infections of the locomotory system.
Surgical site infections (SSI) in which S. aureus is isolated have been increasingly
reported in small companion animals and horses (Safdar and Bradley, 2008).
The potential for animals to act as a source of S. aureus zoonotic infections of
humans is exemplified by recent descriptions of human infections caused by pigassociated strains of MRSA (Rasigade, 2010 and Van der Mee-Marquet et al., 2011).
In addition, recent evidence implies that some S. aureus strains may have the
capacity to colonise humans (Garcia-Alvarez et al., 2011) and that humans represent
an important source of new pathogenic strains affecting livestock (Guinane et al.,
2010 and Price et al., 2012).
MRSA among the most important pathogens in terms of increasing prevalence and
impact. MRSA once caused predominantly nosocomial infections in
immunocompromised patients. In recent years, however, infectious disease experts
have noted an emergence of infections not associated with hospitalization, often
referred to as community-acquired (CA) MRSA. The incidence has risen dramatically
in the past decade (Johnson and Saravolatz, 2006; Bartlett, 2006)
In contrast to hospital (or healthcare) acquired MRSA (HA-MRSA), CAMRSA has a
number of unique characteristics and may present an even greater threat to public
health and a more significant challenge to clinicians.The determination of
antimicrobial susceptibility of clinical isolates is required not only for therapy but also
for monitoring the spread of resistant strains throughout the populations. ß-lactam
antibiotics are the most frequently used in intramammary infusion therapy. Bacterial
resistance mechanisms to this class of antibiotics include production of ß-lactamase
and low-affinity penicillin-binding protein 2a (PBP2a) determined by the presence of
the chromosomal gene mecA. The latter, designated for methicillin resistance,
precludes therapy with any of the currently available ß-lactam antibiotics, and may
predict resistance to The isolation of S. aureus methicillin resistant (MRSA) from
animals was first reported in 1972 following its detection in milk from mastitic cows.
Several reports concerning MRSA infection in domestic animals, including dogs, cats,
cattle, sheep, chickens, rabbits, and horses (Lee, 2003 and Goni et al., 2004). In
recent years, the number of cases has shown an increasing trend (Rich and Roberts
2004 and Weese et al., 2005).The bacterium is a colonizer of the skin and mucosae
from which it can invade multiple organs. In livestock S. aureus is an important cause
of mastitis, skin and soft tissue infections (SSTI) and to lesser extent infections of the
locomotory system. Surgical site infections (SSI) in which S. aureus is isolated have
been increasingly reported in small companion animals and horses (Safdar and
Bradley, 2008).The potential for animals to act as a source of S. aureus zoonotic
infections of humans is exemplified by recent descriptions of human infections caused
by pig-associated strains of MRSA (Rasigade, 2010 and Van der Mee-Marquet et al.,
2011). In addition, recent evidence implies that some S. aureus strains may have the
capacity to colonise humans (Garcia-Alvarez et al., 2011) and that humans represent
an important source of new pathogenic strains affecting livestock (Guinane et al.,
2010 and Price et al., 2012).MRSA among the most important pathogens in terms of
increasing prevalence and impact. MRSA once caused predominantly nosocomial
infections in immunocompromised patients. In recent years, however, infectious
disease experts have noted an emergence of infections not associated with
hospitalization, often referred to as community-acquired (CA) MRSA. The incidence
2012 has risen dramatically in the past decade (Johnson and Saravolatz, 2006; Bartlett,
Throughout history, there has been a continual battle between humans and the
microorganisms that cause infection and disease. With respect to bacterial
pathogens, they have shown a remarkable ability to adapt to environmental
parameters. In particular, the increasing use of antimicrobials over the past few
decades has led to the emergence and spread of various mechanisms of
antimicrobial drug resistance among bacterial pathogens (Tenover, 2006). Various
pathogens have emerged that exhibit resistance to multiple antimicrobial agents
and have the property to disseminate in the hospital environment, causing
nosocomial infections, or to spread in cases of infection acquired in the
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community. Few papers have examined endemic antimicrobial resistance in Egypt,
in particularly the occurrence and resistance patterns of specific respiratory and
enteric pathogens (Haberberger, Jr. et al., 1994; Ostroff et al., 1996; El-Kholy A. et
al., 2003).
This review attempts to evaluate recent therapeutic options available for the
treatment of resistant infections and the progress being made in terms of discovery
and development of the next generation of combination antimicrobials that will be
relied upon for treating such infections in the next decade.
Aim of work:
The aim of the work is to spotlight the recent antimicrobial combinations and
presents a brief overview of the problem of resistance to antimicrobial agents.
More importantly, is to show the recent therapeutic advances available for fighting
resistant microorganisms.
Throughout history, there has been a continual battle between humans and the
microorganisms that cause infection and disease. With respect to bacterial
pathogens, they have shown a remarkable ability to adapt to environmental
parameters. In particular, the increasing use of antimicrobials over the past few
decades has led to the emergence and spread of various mechanisms of
antimicrobial drug resistance among bacterial pathogens (Tenover, 2006). Various
pathogens have emerged that exhibit resistance to multiple antimicrobial agents
and have the property to disseminate in the hospital environment, causing
nosocomial infections, or to spread in cases of infection acquired in the
community. Few papers have examined endemic antimicrobial resistance in Egypt,
in particularly the occurrence and resistance patterns of specific respiratory and
enteric pathogens (Haberberger, Jr. et al., 1994; Ostroff et al., 1996; El-Kholy A. et
al., 2003)This review attempts to evaluate recent therapeutic options available for the
treatment of resistant infections and the progress being made in terms of discovery
and development of the next generation of combination antimicrobials that will be
relied upon for treating such infections in the next decade.Aim of work:
The aim of the work is to spotlight the recent antimicrobial combinations and
presents a brief overview of the problem of resistance to antimicrobial agents.
More importantly, is to show the recent therapeutic advances available for fighting
resistant microorganisms.Throughout history, there has been a continual battle
between
humans and the microorganisms that cause infection and disease.
With respect to bacterial pathogens, they have shown a
remarkable ability to adapt to environmental parameters. In
particular, the increasing use of antimicrobials over the past few
decades has led to the emergence and spread of various
mechanisms of antimicrobial drug resistance among bacterial
pathogens (Tenover, 2006).The capacity of microorganisms to acquire resistance to
antimicrobial agents has surpassed our imagination. In some cases,
antimicrobial agents formerly effective are no longer useful. S.
aureus is the resistant bacterium most familiar in the clinical
setting. This bacterium rapidly acquired resistance to
sulfonamides when they were in use. Penicillin was initially
effective to this microorganism, but resistant strains that produce
penicillinase increased in the 1950s. Therefore, penicillinase
stable methicillin was developed in 1960. However, as early as the
following year, 1961, methicillin resistant S. aureus (MRSA) was
isolated in the UK. In the latter half of the 1990s, vancomycin
intermediate S. aureus (VISA) was reported in Japan. On the other
2012 hand, vancomycin resistant S. aureus (VRSA) reported in the US
our understanding of the embryology of OA/TOF has lagged considerably behiend the
dramatic improvement in the survial of affected neosnates this lag reflects continuing
lack of clarity of the mechanisms of normal tracheoesophagealembryogenesis in this
review we discuss the current understanding of both normal tracheoesophageal
development and the distrubances in the molecular , cellular, and morphogenetic
mechanisms that underlie the embryogenesisof.Esophageal atresia (OA) represents a
congenital developmental anomaly
characterized by anatomical discontinuity of the esophagus such that the lumen is
not patent. (Spitz L ٕٓٓ٧).In approximately ٨٘-٨٨٪ of cases OA will be associated
with an abnormal communication between the trachea and esophagus, in ٙ-٧٪ there
will be no fistula and in the remainder a fistula but no true OA) (Spitz L ٕٓٓ٧;
Goyal A; et al ٕٓٓٙ).In those patients with OA and an associated
tracheoesophageal fistula (TOF), the most common arrangement would be a
blindending
upper esophageal pouch with a distal fistula: isolated proximal or the
presence of both proximal and distal fistulas occurs much less commonly) (Spitz L

ٕٓٓ٧; Goyal A; et al ٕٓٓٙ).An understanding of these anatomical variants
remains important to facilitate optimal medical and surgical management (Bax KN;
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et al ٕٓٓ٨The frequency of OA appears fairly consistent in most populations, occurring
between ٔ in ٕ,٘ٓٓ to ٗ,٘ٓٓ live births (Spitz L ٕٓٓ٧).The great majority of cases
occur as a sporadic phenomenon, although the incidence is higher in twins.
Ioannides (AS; Copp AJ ٕٓٓ٩).
Perhaps of greater clinical importance remains the high frequency of associated
anomalies, at over ٘ٓ٪,which may greatly impact on both treatment and outcome.
Ioannides(AS; Copp AJ ٕٓٓ٩).
In addition to their frequency, anomalies remain unequally distributed between
patients:
thus those with ‗pure‘ or ‗isolated‘ OA without fistula have anomalies in up to ٙ٘٪
of cases, with a much lower frequency in those with a fistula but no atresia, perhaps
contributing to diagnostic delay(Spitz L ٕٓٓ٧). Cardiac defects consistently
account for the greatest number of anomalies and may be a feature of theVACTERL
)Vertebral, Atresia – duodenal and anorectal, Cardiac,Tracheoesophageal,
Renal, Limb) and charGE (Coloboma, Heart,Atresiachoanal,
Retarded growthGenitalhyposplasia, Ear deformities) syndromes in addition to OA
associated with Trisomy ٔ٨ and ٕ( Spitz L ٕٓٓ٧).In a seminal paper, David Waterston
in ٔ٩ٕٙ stratified ―risk‖ criteria based on
birth weight, pneumonia, and associated anomalies( Waterston DJ et al
ٔ٩ٕٙ.Lewis Spitz and colleaguesٔ٩٩ٓ). later proposed a new and simpler system
based on associated congenital heart defects and low birthweight status for the
modern era. Survival in babies >ٔ٘ٓٓ g and without a major cardiac lesion now
approaches ٩٧٪ (group I), but falls dramatically to only ٕٕ٪ (group III) if low birth
weight (<ٔ٘ٓٓ g) and a severe heart anomaly coexist(Lewis Spitz et al ٔ٩٩ٓ).
Other studies from large centres confirm these findings(Driver CP; et al ٕٓٓٔ).
Cardiac and chromosomal defects account for most (if not all) early deaths.
Ongoing respiratory complications account for late mortality(Choudhury SR; et
al ٔ٩٩٩).Whilst atresia remains the most common congenital anomaly of the
esophagus,
much has changed in the management of this condition since the first reported
primary repair in ٔ٩ٗٔ by Haight.(Haight C ٔ٩ٗٗ).Following this description,
successful repairs were performed in ٔ٩ٗ٨ at both Great Ormond Street Hospital
for Children in London and at the Royal Children‘s Hospital in Melbourne)Myers
NA.ٔ٩٩ٕ; Spitz L.ٔ٩٩ٙ).Whereas these early procedures were associated with
mortality rates of ٖٓ-٘ٓ٪, improvements in surgical, anaesthetic and neonatal care
over the last ٘ٓ years have resulted in the present situation where survival
following surgery may generally be expected, even for infants with long-gap
defects, prematurity and some associated anomalie(Myers NA.ٔ٩٩ٕ; Spitz
L.ٔ٩٩ٙ; Houben CH,Curry JI. ٕٓٓ٨).With these improvements, the focus of thecritical
lens has moved from mortality to morbidity and quality of life issues (Little
2012 DC; et al ٕٖٓٓ
The term VATS should be used in the medical literature when the standaard
thoracoscope is not employed in such cases the topic is separated from the surgical
instrrument and the chest tube is always positioned under video control this can be
achieved through a 2 cm single skin incision asingle trocar or by means of 2-3- 4trocars and finally using a minithoracotomy of 5 to 6 cm.Video-assisted thoracoscopic
surgery (VATS) is recognized as an accepted approach for many intrathoracic
diseases previously requiring a thoracotomy, for a definitive diagnosis or for
appropriate therapeutic management [1].VATS is principally employed in the
management of pulmonary, mediastinal, and pleural pathology. [2]
In these two decades VATS has developed very rapidly, and has replaced
conventional open thoracotomy as a standard procedure for some simple thoracic
operations as well as an option or a complementary procedure for some other more
complex operations. [3]
Surprising advances in the refinement of video technology have allowed the rapid
expansion in video assisted operative approaches in nearly all surgical areas. The
thoracic area is no exception and it has played a very important role in thoracoscopic
surgery.
VATS not only offers bigger, more representative pleural biopsies to be undertaken,
but also allows for all of the pleural surfaces (including the mediastinal, diaphragmatic,
and visceral pleura) to be fully visualized and accessible for biopsy.
Using VATS enables the surgeon to diagnose less common causes of indeterminate
pleural effusions without difficulty.Thoracoscopy is not a new technique; H.C.
Jacobeus, the Swedish internist, was the first to perform thoracoscopy in 1910, as a
diagnostic procedure for exudative pleuritis [4] utilizing a cystoscope in order to free
pleural adhesions in a patient with pulmonary tuberculosis to facilitate collapse
therapy [5].
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H.C. Jacobeus published the first series of thoracoscopy cases in 1921, describing
the value of thoracoscopy in the diagnosis of tuberculous and malignant effusions.
However, in the following decades, thoracoscopy was used mainly as a therapeutic
tool for adhesolysis in patients with tuberculosis (TB), in order to obtain a
‗‗therapeutic‘‘ pneumothorax. [4] ).After 1950, It was rarely performed due to the
development of chemotherapy for patients with TB. [3]
After the decline of thoracoscopic interventions as a treatment for TB, some centres in
continental Europe continued to use thoracoscopy as a diagnostic and therapeutic
tool in other disorders, such as Pneumothorax and pleural effusion. Pioneers like
Swierenga et al. [6] and Boutin et al. [7] confirmed its value in their publications. In the
UK and the USA, thoracoscopy was not a widespread procedure, and open
thoracotomy was the preferred procedure to obtain a diagnosis in pleuropulmonary
disease.
Around 1990, instruments such as endoscopic stapler devices, scissors, grasping and
biopsy forceps were developed for surgical interventions by means of thoracoscopy in
the thorax. The development of endoscopic video systems and instrumentation lead to
the widespread use, by thoracic surgeons, of therapeutic thoracoscopy for a wide
variety of major thoracic procedures. [4] It is interesting that even today the
abbreviation and terminology used to indicate the right mini-invasive approach are not
used uniformly; in fact, some authors use thoracoscopic surgery (TS) , others videothoracoscopy (VTS) , and others video-assisted thoracoscopic surgery (VATS). Also
we found the term, medical thoracoscopy.
Thoracoscope is, by its original meaning, defined as an endoscope to observe
intrathoracic space. [8]
Medical thoracoscopy is defined as a procedure performed through one hole incision,
performed under local anaesthesia in the endoscopy suite with the use of a
thoracoscope with a working channel for instrument as one piece, looking directly
through eye piece or connected to a monitor and is generally for diagnostic purposes,
at the end of the procedure the chest tube is positioned blindly in the same hole. This
term (medical) is not generally accepted. [4]
Marcello Miglio & Giulio Deodato. [9] believe that there is a great difference between
thoracoscopic surgery( TS) , video-thoracoscopic surgery (VTS) and Video-assisted
thoracic surgery (VATS), they claim that Thoracoscopic surgery (TS) indicate the use
of standard thoracoscocpe with the surgeon look directly through eye piece and
instrument working through a channel in the thoracoscope .
Video-thoracoscopic surgery (VTS) should indicate the procedure that uses the
standard thoracoscope connected to a camera and in turn to a video, The possible
operative maneuvers with this technique are very few, such as biopsy of pleura and
pleurodesis with talc; in this case the chest tube is not positioned under vision
because it is generally introduced through the same incision after the withdrawal of
the thoracoscope.
The term VATS should be used in the medical literature when the standard
thoracoscope is not employed. In such cases the optic is separated from the surgical
instrument and the chest tube is always positioned under video control. This can be
achieved through a 2 cm single skin incision, a single trocar, or by means of 2-3-4
2012 trocars and finally using a minithoracotomy of 5 to 6 cm. [9]
In the last 60 years, the development of the rectifier and semiconductor
technology has led to a variety of applications in all industries. Major applications
include static power converters and drive systems. It has long been known that this
equipment produces harmonics in the AC and DC power systems. The passive
filter was designed to reduce the harmonics and improve the power factor. The
passive filter consists of passive elements such as capacitor, inductor and resistor.
However ,theses elements are limited and their values are determined and tuned or
detuned to eliminate or reduce certain harmonics not all harmonics. Also the
passive filters have not the adaptive ability to suppress any circuit harmonic. With
advent of power electronics, a new device called active power filter is developed.
The active power filter has the adaptation capability to eliminate all harmonics
over wide range of operating conditions. The active power filter have two major
types ,namely shunt and series active power filters. The present thesis investigates
the capability of the Pulse Width modulation PWM converter system with
distributed generators to operate as a shunt active power filter in order to improve
the power quality and eliminate the harmonics due to nonlinear loads or distorted
source or both.
The harmonic equivalent circuit of sample power system is developed. The
above circuit consists of harmonic current source due to nonlinear load, harmonic
voltage source of distorted source, transmission line impedance and capacitor for
power factor correction. The shunt active power filter is simulated in this circuit as
variable admittance element. There are two control parameters of the proposed
shunt active power filter, one of them is conductance while gain factor is second
one. The relationship between the shunt active power filter current and harmonic
source of nonlinear load in terms of shunt active power filter control variables is
obtained. Also the relation between shunt active power filter current and harmonic
voltage source of distorted source voltage in terms of shunt power filter control

parameters is developed. A control strategy is established to estimate the two
control variables of shunt active power filter. Therefore the shunt power filter
currents is regulated to suppress and compensate the load harmonics and voltage
source harmonics. The essential feature of the proposed control strategy is that the
load voltage signal is filtered using passive filter to get the fundamental and
harmonic components. Then these components are manipulated based on the two
control variables of the shunt active power filter. The results are the required filter
currents which are fed to the PWM converter to suppress the harmonics and
regulate the dc voltage of the converter circuit. Therefore the load point voltage (
point of common coupling) and source current are filtered and will become pure
sine wave.
iv
Moreover, the effect of the load connected to the dc side of the converter on
the performance of the shunt active power filter and load voltage and source
current wave forms is studied. It is found that the power quality of the power
system is enhanced.
To validate the effectiveness and the powerful of the proposed control
strategy, the instantaneous power theory (p-q theory) is used to control PWM
converter. Therefore the only harmonic currents of the converter operating as
shunt active filter are injected to the power system to eliminate the load voltage
and source current harmonics. A comparison between the power quality of the
power system using the proposed control strategy and p-q theory is reported.In the
last 60 years, the development of the rectifier and semiconductor
technology has led to a variety of applications in all industries. Major applications
include static power converters and drive systems. It has long been known that this
equipment produces harmonics in the AC and DC power systems. The passive
filter was designed to reduce the harmonics and improve the power factor. The
passive filter consists of passive elements such as capacitor, inductor and resistor.
However ,theses elements are limited and their values are determined and tuned or
detuned to eliminate or reduce certain harmonics not all harmonics. Also the
passive filters have not the adaptive ability to suppress any circuit harmonic. With
advent of power electronics, a new device called active power filter is developed.
The active power filter has the adaptation capability to eliminate all harmonics
over wide range of operating conditions. The active power filter have two major
types ,namely shunt and series active power filters. The present thesis investigates
the capability of the Pulse Width modulation PWM converter system with
distributed generators to operate as a shunt active power filter in order to improve
the power quality and eliminate the harmonics due to nonlinear loads or distorted
source or both.The harmonic equivalent circuit of sample power system is developed.
The
above circuit consists of harmonic current source due to nonlinear load, harmonic
voltage source of distorted source, transmission line impedance and capacitor for
power factor correction. The shunt active power filter is simulated in this circuit as
variable admittance element. There are two control parameters of the proposed
shunt active power filter, one of them is conductance while gain factor is second
one. The relationship between the shunt active power filter current and harmonic
source of nonlinear load in terms of shunt active power filter control variables is
obtained. Also the relation between shunt active power filter current and harmonic
voltage source of distorted source voltage in terms of shunt power filter control
parameters is developed. A control strategy is established to estimate the two
control variables of shunt active power filter. Therefore the shunt power filter
currents is regulated to suppress and compensate the load harmonics and voltage
source harmonics. The essential feature of the proposed control strategy is that the
load voltage signal is filtered using passive filter to get the fundamental and
harmonic components. Then these components are manipulated based on the two
control variables of the shunt active power filter. The results are the required filter
currents which are fed to the PWM converter to suppress the harmonics and
regulate the dc voltage of the converter circuit. Therefore the load point voltage (
point of common coupling) and source current are filtered and will become pure
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sine wave.Moreover, the effect of the load connected to the dc side of the converter on
the performance of the shunt active power filter and load voltage and source
current wave forms is studied. It is found that the power quality of the power
system is enhanced.To validate the effectiveness and the powerful of the proposed
control
strategy, the instantaneous power theory (p-q theory) is used to control PWM
converter. Therefore the only harmonic currents of the converter operating as
shunt active filter are injected to the power system to eliminate the load voltage
and source current harmonics. A comparison between the power quality of the
2013 power system using the proposed control strategy and p-q theory is reported.
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The cecum is the proximal part of the large intestine, forming a dilated
pouch distal to the ileum and proximal to the colon and receives waste material
from the small intestine. There is a great deal of variation in the relative size of
the cecum between species. The dog‘s cecum is a small, coiled organ while in
horse it is a very large fermentation chamber extending from the upper right
flank to the xiphoid cartilage of the sternum. Birds are different again; they
have a double cecum which appears to compensate digestively for the absence
of a significant colon.
(http://download.videohelp.com/vitualis/med/large_intestine.htm)
Most of mammalian herbivores have a relatively large cecum, hosting a
large number of bacteria, which aid in the enzymatic breakdown of plant
materials such cellulose. In many species, the cecum is considerably wider than
the colon. In contrast, obligatory carnivores, whose diets contain little or no
plant material, have a reduced cecum, which is often partially or wholly
replaced by the vermiform appendix. Over 99% of the bacteria in the gut flora
are anaerobes, but in the cecum, aerobic bacteria reach high densities
(Guarner and Malagelada 2003 and Sears, 2005).
The cecum of the dog is an irregularly twisted tube which is attached to
the ileum and ascending colon by short peritoneal folds (Nickel, Schummer
and Seiferle 1979). Yildiz, Arslan, COÞKUN, and Yildiz (2006) reported
that, the cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon and
rectum are segments of large bowel. The cecum is usually described as the first
part of the large intestine. It has an irregular blunt apex and ends with the
ileocolic sphincter. The ascending colon and cecum are located at the
termination of the ileum. Moreover Miller, et al., (1993); Kumar (2004) and
Budras, Patrick, McCarthy, Fricke and Richter (2007) mentioned, that the
cecum is usually described as the first part of the large intestine, but this is not
true in the dog because the ileum, the terminal part of the small intestine,
communicated only with the colon, and the cecum exists as a diverticulum of
the proximal portion of the colon.
Miller et al., (1993) reported that, the communication of the cecum is with
the beginning of the ascending colon by means of the cecocolic orifice, this
opening lies approximately 1 cm from the ileocolic orifice. The cecocolic
sphincter is a specialization of the inner circular muscular coat which guards
the cecocolic orifice. The cecum is attached to the terminal portion of the ileum
by fascia and peritoneum throughout most of its length. Also Kumar (2004)
reported that, the cecum is attached to the distal portion of the ileum by an
ileocecal peritoneal fold, the blood vessels pass through this fold.
The cecum is extremely variable in size and forms in the living animal. It is
about 5 cm long and 2cm in diameter at its colic end. It is irregularly tapers to
the rather blunt apex, which is less than 1 cm in diameter and usually point
caudoventrally or is located transversely. When the cecum straightened, the
length of the cecum is over twice than attached (Miller et al., 1993; Kumar,
2004 and Yildiz et al., 2006). Nickel et al., (1979) reported that, the cecum of
the dog is 8-30 cm long and that of cat is 2-4 cm long.
The cecum is consists of apex, body and base, located to the right of the
median plane, and usually within the duodenal loop. It lies dorsal to and occasionally
partly surrounded by the coils of the jejunum, ventral to the righ
transverse processes of the second to fourth lumbar vertebrae (Miller et al.
1993).
In addition Nickel et al., (1979) and Kumar (2004) stated that, the cecum
of the dog is located on the right side of the abdomen ventral to the transverse
processes of the second to the fourth lumbar vertebrae. The general direction o
the cecum is caudad, but its blind end is bent and often points craniad. The
cecum is related ventrally to the ileum and jejunum, dorsally to the righ
kidney, laterally to the descending duodenum and right lobe of the pancreas
caudally to the duodenum, and medially to the root of the mesentery.
Malla (2003) explained the cecum position on developmental o
embryological basis due to the arrest in the so called caudal migration of the
cecum to the right iliac region as seen in human being. Dyce, Sack and
Wensing (2002) stated that, the cecum is short though of varying length and
twisted. It is joined to the ileum by a short ileocecal fold and is oriented
crainocaudally, although its rounded blind end may finally point in any
direction. The cecum communicates with the ascending colon through the
cecocolic orifice adjacent to the ileal orifice. The cecum lies to the right kidney
dorsally, the descending duodenum and pancreas laterally, and the jejunum
ventrally. It lies below the second lumbar joint and thus is broadly level with
2012 the most caudal part of the costal arch.
pregnant women, which may result in spontaneous abortion (2nd/3rd

trimester( or stillbirth. The mortality rate is around 20–30%. The more
severe disorders may be preceded by mild influenza-like symptoms,
including persistent fever. (Donnelly,1994)
Unlike infection with other common foodborne pathogens, such as
Salmonella,which rarely results in fatalities, listeriosis is associated with the
highest case fatality rate of approximately 30 % (Slutsker and Schuchat
1999).
There is an increasing demand for fish and fish products around the world
(Feldhusen, 2000). However, there is substantial evidence that fish and
seafood are high on the list of foods associated with outbreaks of foodborne
diseases (Huss, 1997). A large proportion of these outbreaks are caused by
biotoxins, histamine and viruses. Nevertheless, fish and seafood may also be
a vehicle for many bacterial pathogens (Davies etal.,2001) .In assessing the
risks from fish.
Many different enrichment broths and selective media have been adapted
in the past fifty years for selective cultivation of Listeria spp. Detection and
isolation remains complicated due to the inability of researchers to identify a
single procedure sensitive enough to detect L. monocytogenes in all types of
foods within a reasonable amount of time (Donnelly.,1999).
PCR is one of the most promising techniques for rapid detection of
microorganisms in food. This process has provided increased sensitivity for
detection and therefore enhanced the likelihood of detecting bacterial
pathogens (Lampel et al.,2000).
The present study was designed to:
1. Study of prevalence of Listeria spp. and L.monocytogenes in fish
&sea foods.
2. Evaluate the different method for detection of L.monocytogenes.
3. Collection of different samples of fresh fish &sea foods.
4. Trial to isolate L.monocytogenes according to international standard
method for Listeria isolation and Polymeras chain reaction.
5. Biochemical identification of suspected listeria colonies.
6. Using CAMP test & motility for identification of L.monocytogenes
L.monocytogenes are one of the most important food borne pathogens
responsible for serious infections in immunecompromised individuals, newborns,
pregnant women, and the elderly. Listeria infections can cause abortion,
meningitis, meningoencephalitis, septicemia, and death.
Within the genus Listeria, L.monocytogenes is the major pathogen in humans
and animals. Listeria spp. other than L.monocytogenes, e.g. L. innocua, L.
seeligeri, L. welshimeri, L. murrayi, L. grayi and L. ivanovii are not pathogenic to
humans. L. ivanovii and L. seeligeri are pathogenic to animals.
Fish and sea foods can be frequently contaminated with L.monocytogenes so
contaminated sea foods and undercooked fish have been assumed to be sources for
of listeriosis.
So, this study was designed to determine the incidence of L.monocytogenes in
the fish and sea foods and to evaluate difference between conventional
bacteriological method and PCR method in detection of L.monocytogenes.
A total of two hundred and thirty samples of fish and sea food samples were
purchased from different shops and markets in Luxor city .The mentioned samples
were inoculated in to oxford and palcam agar, the positive samples were identified
by biochemical reaction followed by CAMP test and PCR which amplified the
(inlB) of L.monocytogenes by using lB-L and lB-R.
from the 230 fish and sea foods samples which inoculated in to oxford and
palcam agar 14%, 4%, 6%, 3% and 26.7% samples from fish fillets, shrimp,
calamari, tilapia and catfish were positive for Listeria isolates, respectively. While
failed to be isolated from cooked fish: and when identified the positive samples (21
isolates) biochemically and by CAMP test, were found that L.monocytogenes was
isolated by 42.9, 33, 100 and 12.5% from fish fillets ,calamari ,tilapia and catfish
respectively. While L.monocytogenes failed to be detected in shrimp.
PCR method was detected L.monocytogenes DNA from 21 isolates which
identified on oxford and palcam agar with a percentage 28.6%, 50% and 25%)
from fish fillets, shrimp and catfish, respectively. While, L.monocytogenes give
negative results in calamari and tilapia.
There were four samples were positive for L.monocytogenes isolation by
conventional bacteriological method and negative by PCR, while there were three
samples were negative by conventional bacteriological method were positive by
PCR, there were two samples are positive in both methods and twelve samples
were negative by both methods.
The present study also revealed that the incidence of L.monocytogenes in fish
fillets, shrimp and catfish was 4%, 2% and 6.6% respectively with total incidence
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2.2%. While L.monocytogenes failed to be detected in cooked fish, calamari and
tilapia. Also the present study showed that the incidence of L.monocytogenes was
predominated in catfish and in fresh water fish (tilapia and catfish) 3.3% More
than in sea food (fish fillets, shrimp and calamari) 2%.
The result of this study concluded that:
• Fishes plays a role in transmission of L.monocytogenes.
• Proper cooking kills all L.monocytogenes organisms.
2012 • Catfish has the predominant rate of L.monocytogenes infection.
Escherichia coli (E.coli), a bacterium that is a common inhabitant of the gut of
warm blooded animals, including man. Most strains of E.coli are harmless; however,
some strains such as E. coli O157:H7 can cause severe food borne disease and are
referred to as enterohemorrahgic E .coli (EHEC). This pathogen produces toxins,
known as verotoxins or Shiga-like toxins because of their similarity that produced
byShigella dysenteriae. (WHO, 1996).
E. coli O157:H7 is a gram-negative rod-shaped bacterium. The letter ‖O‖ in the
name refers to the somatic antigen number, whereas the ‖H‖ refers to the flagellar
antigen (Nataro and Kaper, 1998). E. coli O157:H7 serotype occurred due to the
horizontal gene transfer of virulence factors (Whittam et al., 1988).
E. coli O157:H7 is one of hundreds of gram negative E. coli. There are more
than 170 serogroups of E.coli. Within each serogeroup, there are one or more
serotypes. E.coli O157:H7 is the most well known enterohemorrahgic strain (EHEC)
(Peacock et al. 2001)
E .coli O157:H7 was first recognized as a human pathogen in 1982, when two
outbreaks in the United States were associated with eating undercooked hamburgers
from a fast-food restaurant chain (Riley et al. 1983). This food borne pathogen has
since emerged as a major cause of bloody and non bloody diarrhea, causing up to
20,000 cases and up to 250 deaths per year in the United States (Griffin, 1995). In
addition to causing bloody diarrhea, E .coli O157:H7 infection is the most common
cause of the hemolytic uremic syndrome (HUS), which cause kidney failure among
children in the United States. HUS is associated with significant long-term
complications. 3%-5% of patients who develope HUS die, and approximately 12%
are left with significant sequelae, including end-stage renal disease, hypertension, and
neurologic Injury (Siegler et al., 1994). Consumption of ground beef, lettuce,
unpasteurized cider or milk, and untreated water has been associated with outbreaks,
and person-to-person transmission is well documented (Griffin, 1995).
The VTEC enter the food chain via faecal contamination of milk,
contamination of meat with intestinal contents during slaughter or contamination of
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fruit and vegetables by contact with contaminated manure. VTEC are also transmitted
through contact with infected people, animals or animal waste. Moreover,
contaminated water which used for irrigating or washing vegetables can also be
source of infection for humans or animals (Paton and Paton, 1998).
Routine techniques for diagnosis of VTEC focus exclusively on the detection
of E. coli O157: H7 in clinical specimens, animal feces, food and environment. There
are many problems with the developed techniques for E. coli O157: H7. A major
challenge is the isolation of bacterium from different complex sample types. The
sample will often contain low numbers of VTEC, very high levels of background
flora and natural inhibitors which interfere with isolation of E.coli O157: H7 (Mead
and Griffin, 1998; Gross, 1990; Duffy et al. 1999 and WHO, 1998). So techniques
to improve the speed of O157 detection have been developed based on
immunological or DNA techniques (polymerase chain reaction (PCR)). (Duffy et al.
1999)
Aim of the work
Thus, keeping in view, the above facts and the magnitude of the problem a
more rapid, accurate method to detect E. coli O157:H7 is needed for improved
clinical diagnosis, and epidemiological studies. Therefore, the present study was
planned and aimed to detect and characterize E. coli O157:H7 from diarrheic and
apparently healthy calves, raw milk and from children suffer from diarrhea which can
achieve through the following steps:1- Isolation of E-coli O157:H7 by using MacConkey agar and sorbitol MacConkey
agar with Cefixime Tellurite (CT) supplement (selective media)
2- Identification of E-coli O157:H7 by conventional biochemical reaction and
API20E.
3- Serological detection of E.coli O157 by using Latex agglutination kit for O157.
4- Confirmation of the E-coli O157:H7 by polymerase chain reaction (PCR) using
2012 specific primers.
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in terms of slaughtering risk - based monitoring of hygiene condition in accordance
with hazard analysis critical control point (HACCP) principles is required and strict
maintenance of good practices of alaughter hygiene is of central importance to ensure
2010 both public health protection and meat quality .
in terms of salaughtering risk -based monitoring of hygiene conditions in accordance
with hazard analysis critical control point (HACCP) principls is required and strict
maintenance of good practices of slaughter hygiene is of central importance to ensure
2010 both public health protection and meat quality .
The aim of the present study is carried out to clarify the following:
- prevalence of different internal parasites infecting goats at Aswan goverorate
including monthly and seasonal dynamics of the infections
- Morphological indentification and description of the recovered parasites
- The effect of eimeria species on some biochemical parameters in serum of infected
2012 animals.
Scorpion stings are a major public health and veterinary problem in
tropical and sub-tropical countries. Most of the scorpions that are dangerously
venomous to humans and animals belong to buthidae family (Gary and
Lance, 2009). Buthidae is the largest and most widespread scorpion family.
Around 72 currently recognized genera and at least 528 species are classified
under this family.
Leiurus quinquestriatus (L. Q.) scorpion is one of the most important
members of buthidae family. It is reported as one of the most dangerous
scorpions in the world. This is because its venom is a powerful cocktail of
neurtoxins with a low LD50 (Lucian, 2008).
The scorpion‘s venom is comprised of a variety of compounds including
low-molecular-weight proteins, neurotoxins, histimine, seratonin, enzymes,
enzyme inhibitors, and other unidentified compounds (Possani et al., 2000).
According to the molecular size; The neurotoxins of L.Q. are classified into
the short chain toxins composed of 20 – 40 amino acid residues with three or four
disulfide bonds, including chlorotoxins and charybdotoxins, which affect chloride
or potassium channels. The long-chain toxins have 58 – 76 amino acid with
four disulfide bonds and affect mainly the sodium channels (Mouhat et al.,
2004).
The reported LD50 of L.Q. venom is ranged from 0.16 - 0.5mg/kg in different
animals; which confirm the severity of this species of scorpion (Gueron, et al.,
1992).
The voltage dependent ion channels; sodium, potassium and calcium
channels; are the main targets of scorpion venom action. The symptoms of
scorpion envenomation result from a complex interaction of parasympathetic and
sympathetic stimulation along with the release of a variety of endogenous
compounds including catecholamines, angiotensin II, glucagon, corticosteroids,
bradykinins, prostaglandins, and cytokines. Fatalities are primarily the result of
cardiovascular and respiratory dysfunction and failure (Cupo et al., 2007)
Although the toxicity of L.Q. venom has been studied by several groups all
over the world, it still needs several investigations. The purpose of this study is to
investigate in vivo the pathological, hematological and biochemical changes
associated with Leiurus quinquestriatus crude venom injection on female rabbits.
In Egypt, envenomation by scorpions represents a serious public health
and veterinary problem. Leiurus quinquestriatus scorpion was reported to be one
of the most dangerous scorpions worldwide. In the present study; clinical,
histopathological, hematological and biochemical investigations had been done
in female rabbits after L. Q. crude venom injection.
A total number of 30 female California rabbits have been used in this
study. A single dose of crude L.Q. venom of 0.4mg/kg was injected i.v in
peripheral ear vein. Blood samples have been collected pre – and post –
envenomation in a time course started from zero up to eight days for the
hematological and biochemical investigations. Histo-pathological examination of
different body organs have been carried out postmortem. Three animals have
been used per time point.
Respiratory distress and nervous manifestations were the predominant
symptoms after envenomation. These include tremors, convulsions and hurried
respiration directly after envenomation; while dyspnea, recumbency and
paralysis of the hind limbs was observed at the late stage.
Wide spread congestion and hemorrhage at different body organs was
obvious in the postmortem examination; with the lung, brain and heart being the
most affected organs. On the other hand the lung body weight index revealed
edematous enlargement of the lung post envenomation.
The histopathological examinations of the lung showed sever affection.
Edema, hemorrhage, emphysema of the lung and damage of the bronchial
epithelium were the predominant findings at the most of the tested time points.
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Histopathology of the brain showed liquifactive necrosis and demylination
expressed by vaculation at most of envenomation intervals. Irreversible
myocardial damage which was obvious by necrosis and oedema was evident in
this study. Nephrotoxicity was also obvious after envenomation by necrosis of
glomerular tuft and renal tubules, interstitial hemorrhage and hyaline casts. The
spleen showed hyperplasiwhile exhaustion of lymphoid follicles was evident by 24h
post envenomation.
The hepatic changes observed in the present study started as sinusoidal
dilatation, hepatocytes degeneration and ended by hepatocytes necrosis by day
post after envenomation. The genital organs in the present study showed
hyperemia of blood vessels in early stages of envenomation followed by
wellexpressed inflammation of the ovaries by Twenty four-hours. By day eight post
envenomation; all body organs appeared free from any morphological alterations
2012 in comparison to the controla of lymphoid follicles after 30min. from envenomation;
The aim of the thesies is to investigate the impact of gust as case of wind speed
variation on the stability of wind farms composed of fixed speed wind trubines based
on SCIG and on the stability of wind farms composed of variable speed wind trubines
based on DFIG.The continuous increasing in the pollution level and in the same time
increasing in fuel price are factors lead to the increase in using renewable
energy sources specially wind energy. Wind power production faces many
challenges, one of the important challenges is that of the rapidly change in
wind speed which depends on the weather condition. A change in wind
speed affects on the generated power from wind turbine. SCIG and DFIG are
famous kinds of wind turbine, each of them has advantages and
disadvantages, SCIG is cheap but its operation has a harmful effect on
system stability. DFIG keeps the system stable but it is very expensive
technology for many countries.
The thesis proposes a gust as a case of wind speed variation. The thesis
uses Matlab/Simulink program to simulate the wind speed variation
according to International Electrotechnical Commission 61400-1 (IEC
61400-1). The thesis focuses on the impact of gust which represents the
wind speed variation according to reference IEC 61400-1 on stability ofwind farm
connected to grid when the wind farm is composed of Squirrel
Cage Induction Generator (SCIG) and when it composed of Double Fed
Induction Generator (DFIG).
The thesis investigates the stability of wind farm by studying the voltage
stability as one of power system studies. In this thesis the voltage stability
analysis is achieved by using two different kinds of Voltage Stability Indices
(VSI) indicated by VSI_1 and VSI_2 which are used to indicate the voltage
stability condition.The thesis designs a hybrid wind farm consists of an equal number
of
SCIGs-based wind turbine and DFIGs-based wind turbine without
STATCOM connected to wind farm. The thesis designs this kind of wind
farm to overcome the instability of SCIG and expensive price of DFIG.
Key words: IEC 61400-1, Gust, Squirrel Cage Induction Generator
(SCIG), Double Fed Induction Generator (DFIG), Hybrid wind farm and
Voltage Stability Index (VSI).THESIS ORGANIZATION
Thesis is organized in 7 chapters. Notation, list of table, list of figures and
abbreviations are shown after the list of contents. Literature references are
mentioned in square brackets by numbers. Equations are numbered in format
(x.y) and figures are numbered in format Figure x.y where x is the chapter
2013 number and y is the number of the item.
This thesies classifies three types of protections for the DFIG :the conventional
crowbar protection the series crowbar protection and a new proposed crowbar
protection the thesis illustrates the dynamic behavior of the DFIGs under different
studies.Enhancement protection and operation of the doubly fed induction generator
(DFIG)
during the grid fault are investigated in this thesisWind power growth with a 20%
annual rate has been experienced the fastest growth
among all renewable energy sources since five years ago. It is predicted that by 2020
up to 12% of the world‘s electricity will have been supplied by wind power so Wind
generation is becoming the most development. During 2011, 40 GW of wind
generation capacity was added to power networks around the world. Worldwide wind
capacity has reached 254 GW, by the end of June 2012, 273 GW expected for full
year, indicating a 25% annual average growth rate in wind energy capacity.DFIG has
recently received much attention as one of preferred technology for wind power
generation. Compared to a full rated converter system, the use of DFIG in a wind
turbine offers many advantages, such as reduction of inverter cost, the potential to
control torque and a slight increase in efficiency of wind energy extraction.The DFIG
is very sensitive to any grid disturbances, if a severe voltage dip occurred due to grid
fault, high currents will pass through stator and rotor windings and also a very high

DC voltage would be induced in converter circuit, it may lead to damage the
converter circuit and the DFIG windings. Protection systems are essential to avoid the
disconnection of the DFIGs from the network during fault.This thesis classifies three
types of protections for the DFIG: the conventional
crowbar protection, the series crowbar protection and a new proposed crowbar
protection (the outer crowbar protection). This thesis illustrates the dynamic behavior
of the DFIGs under different studies:

This thesis produces strategy of determining the suitable protection method for the
doubly fed induction generators to be applied during the grid fault.In the last decade
the renewable energy sources, especially wind generation, have
gained significant interest throughout the world due to the phasing out of conventional
electrical power generation, this is caused by the global goals for the reduction of
greenhouse gas emissions [1].Wind is a form of solar energy, winds are caused by the
uneven heating of the atmosphere, the irregularities of the earth‘s surface, and rotation
of the earth. Wind flow patterns are modified by the earth‘s terrain, bodies of water,
and vegetation. Humans use this wind flow, or motion energy, for many purposes:
sailing and even generating electricity. The terms wind energy or wind power
describes the process by which the wind is used to generate mechanical power or
electricity. Wind turbines convert the kinetic energy in the wind into mechanical
powerTo meet the growing energy demands in the future by taking advantage of the
abundant energy in wind so as to protect the environment from CO2 released through
some of the more conventional ways of generating power. The worldwide wind
capacity reached 254 GW by the end of June 2012, out of which 16.546 GW were
added in the first six months of 2012. This increase represents 10 % less than in the
first half of 2011, when 18.405 GW were added. The global wind capacity grew by
7% within six months (2% less than the same period in 2011) and by 16.4 % on an
annual basis (mid-2012 compared with mid-2011). In comparison, the annual growth
rate in 2011 was 20. 3 %. [2], Figure 1-1 shows the expected annual and cumulative
wind installations by 2020.Wind power growth with a 20% annual rate has been
experienced the fastest growth
among all renewable energy sources since five years ago. It is predicted that by 2020
up to 12% of the world‘s electricity will have been supplied by wind power so Wind
generation is becoming the most development. During 2011, 40 GW of wind
generation capacity was added to power networks around the world. Worldwide wind
capacity has reached 254 GW, by the end of June 2012, 273 GW expected for full
year, indicating a 25% annual average growth rate in wind energy capacity.DFIG has
recently received much attention as one of preferred technology for wind power
generation. Compared to a full rated converter system, the use of DFIG in a wind
turbine offers many advantages, such as reduction of inverter cost, the potential to
control torque and a slight increase in efficiency of wind energy extraction.The DFIG
is very sensitive to any grid disturbances, if a severe voltage dip occurred due to grid
fault, high currents will pass through stator and rotor windings and also a very high
DC voltage would be induced in converter circuit, it may lead to damage the

4521 12114301

Enhancemet protection and operation of the
doubly fed induction generators during grid
fault/

Al kharbosy,
Mohamed ebeed
hussien.

converter circuit and the DFIG windings. Protection systems are essential to avoid the
2013 disconnection of the DFIGs from the network during fault.
Rabbits are very abundant, worldwide and they are raised for a variety
of purposes including; production of meat and wool, used as laboratory
animal, tissue cultures, toxicity tests, ophthalmologic experiments and
production of antibodies.
Parasitic infection is one of health problems that hinder rabbit breeding
and interfering with its production especially Eimeria spp. which is
considered as one of the most important diseases of rabbits. Therefore, the
present study was carried out to make a spot light on some internal and
external parasites infecting rabbits at Quena Governorate; including the
prevalence regarding to the age, sex and breeds; morphology of the recovered
parasite species, histopathological changes and the efficacy of some
anticoccidial drugs.
The present study showed that the overall infection rate of internal
parasites infecting rabbits at Quena Governorate was 68.12 % and the most
frequent species was protozoa with an infection rate of 49%, while the
helminthes infection represented 5.7% of the examined samples through
coprological examinations. Additionally, the mixed infection represented in
13.4% of the examined samples.

Concerning the ages of examined rabbits, the obtained results revealed
that young rabbits (kids) were seem to be more susceptible to the infection
with internal parasites (78.8%) than the adult ones (43.3%). Moreover,
female rabbits (both adult and kids) were more susceptible to the internal
parasites infection than male ones where the infection rate was 73.8% and
25.7%, respectively.
In respect to rabbit breeds, the present investigation concluded that the
most susceptible rabbit breed to internal parasitic infections seemed to be
Newzelandy with an overall prevalence of 76.2% and the least susceptible
breed was Flander sp. (25%).
Regarding to the monthly infection rate of different internal parasites
among rabbits revealed that the highest infection rates were observed in
December, January and April, where the percent of infection were 100%,
90% and 90%, respectively, while the lowest infection rate was recorded
during August and October, where the infection rate reached (42.86%) and
(45%) respectively.
Concerning to the seasonal prevalence; the obtained results concluded
that the highest infection rate was observed during winter season followed by
autumn, spring where the infection rates were 83.33%, 73.33% and 64.21 %,
respectively, while the lowest infection rate was recorded during summer
season (57.83%).
Among the Helminthes; the helminthes identified was Passalurus
ambiguus in the present study.
The overall prevalence of Passalurus ambiguus infection among
examined rabbits via coprological examination was 5.7 %. Furthermore, the
highest prevalence of infection was observed among young and male rabbits,
where the infection rate was 5.8% and 8.6%, respectively.
In present investigations the seasonal prevalence of P. ambiguus
infection in rabbits showed that the highest prevalence was recorded during
summer season followed by spring where the infection rates were 16.9%,
3.2%, respectively, while there was no infections was observed during winter
and autumn seasons.
Among the protozoan; the coccidia identified were Eimeria spp. and
Cryptosporidium spp. in the present investigation.
The present study showed that the overall prevalence of Eimeria spp.
and Cryptosporidium species among examined rabbits was 33.9% and 15.1 %,
respectively.
Dealing with rabbit breeds, the present study revealed the most
susceptible breeds to Eimeria species infection seemed to be Newzeland
breed with an overall prevalence of 48.5% with low percent of infection
among Rex breed (7.7%).
Regarding to the age of examined rabbit, the obtained results showed
that the total prevalence of Eimeria spp. among rabbit kids and adult were
47.1% and 3.3%, respectively. Dealing with the age and sex, the obtained
results revealed that the prevalence of Eimeria spp. among female kids, male
kids, adult female and adult male were 48.8%, 0.0%, 1.6 and 7.1 %,
respectively. Furthermore, the obtained results revealed that the total
prevalence of Cryptosporidium among rabbit kids and adult rabbits was 9.1 %
and 28.9%, respectively.
The present research showed that the high prevalence of Eimeria spp.
infection was observed during winter season with an infection rate of 63.3%
followed by spring and autumn seasons where the infection rates were 40%
and 33.3%, respectively, while the lowest percent of infection was recorded
during summer season (6%).
Eight species of Eimeria were recovered from the faeces of examined
rabbits based on their morphological characters and the prevalence of each
species was as follow:
E. perforans 96%, E. magna 92%, E. flavescens 68%, E. coecicola 32%, E.
exigua 28%, E. media 20%, E. intestinalis 12%, and E. piriformis 8%.
Concerning the ectoparasites in this study, the total incidence of
infection was 25 %; and the most frequent species was Sarcoptes Scabiei
(22.5%) and Notoedres cuniculi (2.5%).
Regarding to the age of examined rabbit, the obtained results showed
that the total prevalence of mite infection among rabbit kids and adult were
29.5% and 19.3%, respectively.
Dealing with the age and sex, the results clarified that the prevalence of
ectoparasites were high in male rabbits (both adult and kids) compared to
female rabbits (both adult and kids) where the infection rates were 31.4% and
22.8%, respectively. Generally, it was established that the young ages of
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rabbits (kids) and the male were more susceptible to mite infection compared
to adult ones and females.
In respect to the treatment trials, the present work found that, the
marked decrease in OPG was observed as a result of medication with all
therapeutic agents used (amprolium and toltrazuril) as there was a significant
decrease in the total oocyst count in comparison with the infected non treated
group. Furthermore, there was a noticeable significant decrease in the total
oocyst count among the treated groups with both amprolium and toltrazuril.
The criteria for drug evaluation were clinical signs, oocyst counts, and
mortality rate, and average feed intake, hematological and histopathological
changes.In recent years, there has been increasing commercial production of rabbits
as a source of protein. The consumers prefer rabbits for their low cholesterol and fat
contents (Al-Husseini, 1992). Therefore, rabbit production became one of the most
important animal resources in Egypt. In addition to this commercial value, these
animals are used as very important models for medical research and as pets (Yousif
and Abdul-Aziz, 1995). Moreover, besides their uses as laboratory animals, are used
for a wide variety of commercial purposes viz. wool, meat and fur (Tripathi et al.,
1995).Rabbit breeding is widespread in many parts of the world and, in particular, at
some governorates of Egypt, where the most rabbit population is in the hand of
smallholders, while the rest belong to commercial sector (Galal and Khalil, 1994)Like
other animals, rabbits have diseases and parasites that interfere with their normal
physiology which have in the past contributed to the reduction of populations, as well
as, slowing the progress of rabbit farmers across the world.Parasitic infections are one
of the most health problems that hamper rabbit breeding and interfering with its
production.Passalurus ambiguus (Rudolphi, 1919) is a common oxyurid found in the
caecum and colon of domestic, wild, and laboratory rabbits and hares (Owen, 1972;
Taffs, 1976). Furthermore, it is the species most likely to be adapted to the intensive
breeding farms, as its infective larvae do not leave the egg until the egg is ingested by
the host (Grice and Prociv, 1993).P. ambiguus infections of rabbit are not generally
thought to be very pathogenic, although very large numbers of pinworms were found
in rabbits, where scouring was a problem (Ostler, 1961), and fatal massive infections
in young rabbits have been recorded (Owen, 1972).Coccidiosis remains one of the
most important infectious causes of digestive disorders in fattening rabbits
(Vancraeynest et al., 2008Coccidiosis of rabbits are ubiquitous infections caused by
obligatory intracellular protozoan parasites belonging to the genus Eimeria and
considered as a major cause of significant morbidities and mortalities (Lebas et al.,
1986; Wang and Tsai, 1991; Coudert et al., 1995 and Bhat et al., 1996) and seriously
impairing their growth and food utilization (Abdel-Megeed et al., 2005). It mainly
affects the intestine and only one species cause hepatic lesion (Eimeria
stiedae).Cryptosporidium is a ubiquitous enteropathogen and has been reported from
many geographical regions of the world. The parasite is recognized as one of the
2013 most common causes of diarrhea in humans and farm animals (De Graaf et al. 1999;
The aim of this work are:
propagation and isolation of NzdV from supected samples collected from infected
chickens using the embryonating chicken eggs
biological and serological detection and identification of different loacl isolated on the
basis of haemagglutination (HA) property and haemagglutination inhabition test using
NDV specific antiserum.Newcastle disease (ND) is a highly contagious disease of
birds and one of
the major causes of economic losses in the poultry industry. Despite routine
vaccination programs, several outbreaks have occurred in Egypt in the last 2
years and remain a constant threat to commercial poultry. Hence, the present
study was aimed to characterize NDV isolates obtained from clinical cases in
various locations of South Valley Provinces (Sohag, Qena and Luxor) during the
period of 2011 - 2012.This study was carried out on 126 samples (liver, proventriculus,
intestines, brain, spleen, lung, trachea and cecal tonsils), were collected from
freshly dead and diseased live commercial broiler and backyard chicken flocks
showing respiratory and/or nervous manifestations.Samples were prepared and
inoculated into embryonating chicken eggs of
9 -11 days old via allantoic cavity for virus propagation. Inoculated eggs were
observed for 5-7 days post-inoculation (PI) then the allantoic fluid was collected
and tested for haemagglutination (HA) character by rapid and slow HA tests to
confirm the virus growth. The positive samples for HA were identified by
haemagglutination inhibition (HI) test using NDV specific antiserum to confirm
the presence of the virus. The obtained results indicated that 45 (35.7 %)
samples were NDV positive.Molecular confirmation of the virus was performed by one
step reverse
transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) after the RNA extraction
from the allantoic fluids of 45 ND positive samples. RT-PCR was conducted
using specific primers to amplify 695 base pair (bp) fragment targeting region at
the end of matrix (M) gene and Carboxyl terminus (C- terminus) of Fusion (F)
gene, including cleavage site. RT-PCR results showed that all ND positive
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samples produced the specific PCR product at 695bp.The pathotyping of the isolated
virus was carried out biologically by
intracerebral pathogenicity index (ICPI) in 1-day-old chicks. The clinical
manifestations and post mortem picture of NDV were observed on the
inoculated chicks. The results revealed that The ICPI ranged from 1.4- 2 index
which referred that all NDV isolates were ranged from moderate to velogenic
typesIn order to understand the evolution of NDV in Upper Egypt and confirm
the pathotyping, 8 out of 45 samples were selected from different regions for
DNA sequencing and phylogenetic analysis. The post sequencing analysis of the
cleavage site of the fusion gene showed that all the isolates have multiple basic
amino acids at the C- terminus of the F2 protein and phenylalanine at residues
117 of the F1 protein, with cleavage site motif 112R-R-Q-K-R-F117, classifying
them as velogenic which correlated to the results of ICPIThe obtained nucleotide
sequences were aligned in compare with the
LaSota and Egyptian strains previously isolated and the results indicated that all
)8 strains( were 22 – 20% different from LaSota )vaccine strain( and 1-2 % from
Egyptian one (2011), 16-22 % from other Egyptian one (2006, 2010). However,
the 8 isolated were clustered into 6 clades based on nucleotide differences as
well as away from the LaSota strain. The predicted amino acid sequences of
these isolates were 21% different from Lasota also; some strains had a unique
amino acid in different positionsThe nucleotide sequences were then compared with
available sequences
deposit in the Genebank and used to construct the phylogenetic tree.
Phylogenetic analysis indicated that the current isolated strains belonged to
genotype VII which is the predominant genotype responsible for most ND
outbreaks since the end of the last century and it is currently circulating in
Egypt, causing very high mortalities in chicken flocks. The obtained isolates
were genetically distinct and phylogenetically distant from the LaSota strainEgyptian
isolates (2006, 2010) and Israel (2003) while grouped with ND strains
isolated from Egypt (2012) and Israel (2011).
Far phylogenetic distance between vaccines and current obtained virulent
strains which indicate to the occurrence of new ND stains different from the
vaccine strains and other Egyptian strains isolated from chicken in 2006. These
strains developed from the accumulation of point mutations in different sites of
the F gene as well as this evolution may be a major reason for the continuous
outbreaks of ND in Egypt.from the previous results we can conclude that:
1. Newcastle disease is still a major problem for the commercial and
backyard poultry.
2. Presence of new NDV strains which differ from the vaccinal strains used
for vaccination programs in Egypt so, studies on comparison of antigenic
structure of the newly pathogenic NDV strains isolated from different
outbreaks with that of the viruses used for the vaccination are of crucial
importance to understand the causes of frequently occurring vaccine
failure.
3. Poultry farmers need to be educated to adopt the biosecurity programs
4. A timely reporting mechanism should be developed that can be used to
2013 control an ND epidemic in the country
The development and maintenance of reproductive systems are necessary for the
propagation of all vertebrate species therefore the efforts of scientists are directed
towards this object to improve reproductive performance female reproduction is under
hormonal control of hypothalamic -pituitary- gonadal (HPG) axis which is responsible
2013 for the development puberty adultthood and senscence of reproductive systems .
The aim of this investigation is to obtain information and evaluation of serological
tests( RBPT and TAT) for diagnosis of brucellosis of cows in qena governorate.
sensitive alternative test for detection for brucella spp. either following serology or
directly in field samples and comparing the sensitivity and specificity of the traditional
method and that of PCR.Brucellosis is one of the major worldwide diseases caused by
facultative
intracellular bacteria of the genus Brucella. The disease is characterized by
abortion, retained placenta, orchitis and epididymitis in its principal animal
hosts and by weakness, fever, chills, sweating, joint pain and headaches in
human. Control of brucellosis in animals is still considered a difficult task due
to the contagious nature of the disease, wide host range, latency as well as
difficulty to detect all infected cases at all stages of the disease. Application of
policy of test and slaughter has been reported in different countries including
Egypt. Great limitation of this method is mainly due to difficulty of accurate
diagnosis in individual cases (Salem et al., 1987). Migratory sheep and goats
especially those grazing after cattle constitute a major risk and can make serious
breakdowns in the control program. To boost the control program, effective
epidemiological tools are needed for tracing of infection. To gain detailed
epidemiological information about the disease spread among different animal
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species in various localities, one must not rely only on serological testing, but
thorough bacteriological examination is necessary.
Although identification to the species level is the primary goal of allAlthough
identification to the species level is the primary goal of all
microbial classification schemes, the accurate recognition of subtypes within a
species is assuming greater importance. The use of competent biotyping
methods is necessary to enable a differentiation of the Brucella strains and to
define the source of infection, mechanisms of transmission and rate of spread of
infection.
Subtyping of the genetically and phenotypically closely related members
of the genus Brucella presents a real challenge. Molecular means including
DNA restriction endonuclease analysis )O‘Hara et al., 1985; Gándara et al.,
2001), DNA-DNA (Verger et al., 1985 and DNA- rRNA (De Ley et al., 1987;
Grimont et al., 1992) hybridization revealed high genomic resemblance.
Genotyping failed thus far in differentiating all strains at the biovar level(Bardenstein
et al., 2002; Cloeckaert et al., 2002; Marianelli et al., 2003).
Very recently, Bricker et al. (2003) discriminated among field strains of Br.
abortus biovar 1. Inter-laboratory reproducibility of genotyping methods for
brucella has been problematic making the global application of such methods
unlikely, at least for the time being.
To make matters worse, an almost single predominant strain, Br. melitensis
biovar 3, has been lately encountered in animals in Egypt (Ghobashy et al.,
2003; Sayour, 2004).
This renders biovar identification of limited value for epidemiological
trace-back to the herd/flock of origin as brucellosis is highly communicable and
zoonotic.Aims of the present thesis are:
1) The aim of this investigation is to obtain information and evaluation of of
serological tests (RBPT and TAT) for diagnosis of brucellosis of cows in
Qena Governorate.
2) Sensitive alternative test for detection for Brucella spp.either following
serology or directly in field samples and comparing the sensitivity and
specificity of the traditional methods and that of PCR.
3) Application of PCR on the field samples as sensitive and specific alternative
2013 test for detection of Bruella.
Aim of the work to look for the relation between emaciation in cattle and clinical
evaluation of skin , hair coat , mucous membranes rumen motility, temperature and
appetite.hematological parameters.
Cattle are considered the main integral part of the farming system for small farmers in
Aswan governorate. Farmers depend on cows and oxen for milk and meat. In spite of
their importance, poor growth, worth body condition and poor productivity of cattle in
this area consist of a major problem thus it is important to study this problem and look
for the possible causes of emaciation in cattle in this area.
Poor growth and unthriftness in livestock animals are considered the widely
menthioned complain among farmers in Upper Egypt. Bad or inadequate feeding of
nutrients, deficiency of macro and micro-elements, improper housing or management,
impact of gastrointestinal, skin and blood parasites and chronic debilitating diseases
are incriminated as the most probable causes of such condition (Sadiek, 2001).
Ill-thrift is a vaguely defined condition with a variety of causes however ill-thrift and
suboptimal growth are terms often used interchangeably (Radostits et al., 2000).
Failure to gain weight is the main feature of this condition and chief complain of
livestock producers. It has a drastic economic impact on livestock production as it
affects animal´s rate of body weight gain, marketing, day to the first calving, herd
survivorship and future productivity (Underwood and Suttle, 1999). While the most
likely cause of this condition is the disturbance of metabolism secondary to
micronutrients imbalances, the pathophysiological basis of such condition is still
intricate (Mills, 1983).Weight loss or failure to gain weight (ill-thrift) is concerned with
the syndrome of weight loss in the presence of an adequate food supply and a normal
appetite. In the absence of any primary disease, an animal or group of animals that
presents with this as the problem is a major diagnostic dilemma. Several poorly
identified diseases in this category are ‘weaner ill-thrift‘, ‘thin sow syndrome‘, ‘thin ewe
syndrome‘, ‘weak calf syndrome‘ )Radostits et al., 2006(.
Ettinger and Feldman, (1995) mentioned that change in body weight-weight loss or
weight gain result when metabolic utilization and/or nutrient loss exceeds or falls short
of energy intake. Weight loss can occur through increased energy demands (hyper
metabolism), inadequate nutrient assimilation (anorexia, regurgitation
A number of stress factors including environmental and managemental variables such
as hot climatic condition, type of soil and weaning practices have also been reported
to be contributing factors to calf ill-thrift (Reid and Howath, 1980; Scibilia et al., 1987).
Stress of trace elements deficiencies and hot climatic condition generally increases
the production of free radicals, leading to oxidative stress (Elsayed, 2001 and Saleh et
2013 al., 2008).

the present study is designed to investigate the following: evaluation of the sensitivity
and specificity of PCR technique in comparison with biochemical reaction by API 20 E
and conventional culture methods by isolation of E coil from suspected samples
collected from mastitic bovine milk identification of isolates using conventional
methods and adaption of PCR technique for detection of E coil to give accurate
diagnosis by using specific primers. Escherich, (1885) was the first who identified E.
coli in 1885, and the bacterium was known as bacterium coli commune. De. et al.,
(1956) identified enterotoxins secreted by E. coli able to mediate increased fluid
secretion in gut leading to diarrhoea based on virulence properties of E. coli, their
difference in epidemiology and distinct O:H serotypes In recent years, there has been
considerable increase in the incidence of drug resistance in bacteria due to extensive
and indiscriminate use of antimicrobial agents for therapy, prophylaxis or growth
promotion. The emergence of drug resistant strains following continuous feeding of
antibiotics to livestock has led to loss of their efficacy (Smith and Hall, 1966 and Singh
et al., 1992).
The organism typically colonizes the infant gastrointestinal tract within hours of life
and thereafter, both E. coli and the host derive mutual benefit (Drasar and Hill, 1974).
Wilson et al. (1983) reported that the microorgansim originally called bacterium coli
was isolated from the feces of infants by Escherich over a century ago.
Martin et al. (1986) stated that raw milk was first recognized as a vehicle
oftransmission of E. coli. Levine, (1987) stated that In the debilitated or
immunosupressed host or when gastrointestinal barriers are violated even normal non
pathogenic strains of E. coli can cause infection. Pathogenic E. coli are one of the
most important groups of bacteria causing diarrhoea and extraintestinal infections in
humans and animals.Jones, (1990) stated that millions of non-pathogenic E. coli
bacteria are living in the normal intestinal microflora of both humans and animals. E.
coli adheres to the mucus overlaying the large intestine where they constitute a useful
microbial barrier because of their antagonism to pathogenic bacteria. E. coli is
massively excreted with the faeces in the environment. E. coli is ubiquitous in the
cow‘s environment. It is obvious that challenge of E. coli udder infection will remain so
long as cows produce faeces.
Varnam and Evans (1991) stated that subdivided the pathogen strains of E.
coli subdivided based on clinical signs, mechanisms of pathogenesis, biochemical and
serological markers into five groups : enterpathogenic (EPEC), enterotoxigenic
ETEC), enteroinvesive (EIEC), enteroaggregative, diffuse adherent (Eagg- DAEC),
and enterohaemorrhagic (EHEC).
Pathogenic E. coli are one of the most important groups of bacteria causing
extraintestinal infections. Since that, it has become a pathogen of major concern in
both food and dairy industries, because of its ability to cause severe illness to humans
and animals (Abdul-Raouf et al., 1993).Cullor, (1996) stated that E. coli is a Gramnegative, non-spore-forming rod, which belongs to the family Enterobacteriaceae.
Gram-negative bacteria have a cell wall that typically consists of three layers, the
cytoplasmic membrane, the peptidoglycan layer and the outer membrane. The outer
cell membrane contains phospholipids, membrane proteins and lipopolysaccharide
(LPS). Lipopolysaccharide comprises lipid-A, the lipopolysaccharide core and
repeated polysaccharide units, called O-antigens. He stated that on the outer surface,
bacteria may have fimbriae, which protrude from the cell wall. The surface mayalso be
covered with a thick polysaccharide layer, called a capsule. Based on the different
structures of O-antigens, K-antigens (capsular) and H-antigens (flagellar), E. coli can
be divided into O:H:K serotypes.Lipid-A is the lipophilic, inner part of LPS, which
causes the toxic effects of LPS, also known as endotoxin (Cullor, 1996; Hogan and
Smith, 2003). E. coli is part of the normal intestinal flora of humans and animals, and
is the most common facultative anaerobic bacterial species in the gut. The bacteria
are constantly excreted in the faeces to the environment. Pathogenic E. coli bacteria
can cause intestinal and extra-intestinal infections in mammalian and avian hosts
(Cullor, 1996; Nagy and Fekete, 1999). Cullor, (1996) stated that E. coli is the
predominant cause of urinary tract infection in humans, and also causes invasive
diseases, such as bacteraemia and meningitis, in humans and animals.
China and Guffaux,(1999) stated that E. coli is a member of the family of
Enterobacteriaceae. of primary importance is their ability for fermentation of lactose.
Over 700 antigenic types or serotypes of E. coli have been recognised based on O, H,
and K antigens. Two classes of coliforms have to be distinguished strains that are
harmless (non-pathogenic strains) and strains that cause a wide variety of typical
clinical infections (pathogenic strains).Lehtolainen, (2004) mentioned that E. coli
strains involved in acute clinical mastitis have, however, no specific virulence factors.
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2. Mastitis overview :- Mastitis is defined as an inflammatory reaction of the mammary
gland (International Dairy Federation, 1987). In practice, whether a case of mastitis is
classified as clinical or subclinical often depends on how carefully the cow is observed
when diagnosis is made The extent of these changes is determined by the severity of
2013 the infection. (International Dairy Federation, 1987; Harmon, 1994 and Pyörälä, 2003).
Aim of the work detection of the salmonella in chicken carcasses retail in sohag
Evaluation the salmonella contamination of chicken and giblets availabe for human
consumption by different microbiological methods detection of salmonella in the
2013 poultry samples.
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The main complications reported with intramedullary nailing systems especially the
gamma nail, inculde the difficulty in properly targeting the cephalic screw , tendinous
lesions of the abductor muscles due to the large metaphyseal dimeter of the nail
2013 postoperative fractures at the distal end of the nail.
Aim of the work to compare the effcet of tamsulosin in a dose of 0.2 mg versus 0.4 mg
in treatment of lower urinary tract symptoms LUTS due to benign prostatic hyperplasia
2013 BPH as initial medical treatment regarding efficacy and side effects.
The aim of this work is to present Qena university Hospital experience in PNL and to
compare our results with that reported in the international literature regarding
operative time bleeding requiring blood transfusion intraoperative complication
2013 hospital stay post operative fever and infection rate stone free rate.
2013 Aim of work to review the literature to make a spot light on anti VEGF and their uses.
Aim of work to make an overview on cryptosporidiosis as regards the different species
of cryptosporidium that may affect man discussing the pathogenesis of
cryptosporidiosis the health hazards especilly to immunocompromised patients the
2013 new techniques which can be used in diagnosis of cryptosporidiosis.
Au debut je tiens a exprimer mes remerciements et ma gratitude pour Madame le
professeur Nadia kamel je la remercie pour son acceptation de diriger la these jai
beaucoup profite de son erudition.
Avant tout, nous voudrions montrer que le but de ce travail est de
reconnaître les caractéristiques du style de Flaubert dans Madame Bovary. Le
xx siècle a reconnu en Flaubert le premier écrivain vraiment moderne.
Difficilement classable, il a inventé une forme romanesque originale et féconde.1
On considère généralement Flaubert comme l‘un des maîtres du mouvement
réaliste, ce qui ne va pas sans poser de problème puisqu‘il a constamment refusé
toute appartenance à une école et volontiers fustigé les écrivains de l‘école
réaliste.2 Flaubert donne au style un grand soin. On peut découvrir cela d‘après
ces propos d‘Emile Zola : «J‘arrive au style de Gustave Flaubert […] il soigne,
je l‘ai dit, jusqu‘aux virgules, il met des journées s‘il faut, sur une page pour
l‘obtenir telle qu‘il l‘a rêvée. Il poursuit les mots répétés jusqu‘à trente etquarante
lignes de distance. Il se donne un mal infini pour éviter lesconsonances fâcheuses,
les redoublements de syllabes offrant quelque dureté.»3Flaubert voit que la prose doit
prendre les caractéristiques de la poésie. Il
dit : «Une bonne phrase de prose doit être comme un bon vers, inchangeable,
aussi rythmée, aussi sonore.»4. Quant à la question du rythme dans la phrase de
Flaubert, il chérit le rythme ternaire : «Flaubert affectionne le rythme ternaire.»5. Cela
paraît dans Madame Bovary. Emile Zola affirme la tendance del‘auteur d‘écrire une
prose comme la poésie par ces paroles : «Surtout il proscritL‘écrivain a beaucoup
souffert pour obtenir un style sublime. Emile Zola
poursuit son discours sur le style de Flaubert et montre cette souffrance subite
par l‘auteur dans les propos suivants : «Je lui ai souvent entendu dire qu‘une
page de belle prose était deux fois plus difficile à écrire qu‘une page de beaux
vers. La prose a, par elle-même, une noblesse de contours, une fluidité qui la
rend très pénible à couler dans un moule solide. Lui, la voudrait dure comme
du bronze, éclatante comme de l‘or. Avec Gustave Flaubert, nous revenons
toujours à une idée d‘immortalité, à l‘ambition puissante de faire éternel.»2Marcel
Proust traite une question importante chez Flaubert, c‘est celle de
l‘adverbe. «[…] les adverbes, locutions adverbiales, etc., sont toujours placés
dans Flaubert de la façon à la fois la plus laide, la plus inattendue, la plus
lourde, comme pour maçonner ces phrases compactes, boucher les moindres
trous. M. Homais dit : «vos chevaux, peut-être, sont fougueux.»3Comme on a dit audessus, Flaubert a subi des maux pour obtenir une
écriture parfaite. Nous voudrions signaler une question très importante dans le
travail de l‘écrivan, c‘est l‘épreuve du gueuloir : «Flaubert […] est un homme
qui travaillait et retravaillait ses textes. Jamais content de la forme obtenue, il
raturait, puis raturait encore. Après ce labeur épuisant, il se mettait à
déclamer sa prose tout haut, en hurlant dans ce qu‘il appelait son gueuloir.
C‘est à l‘épreuve de l‘oralité qu‘il décidait si le rythme et la musicalité
étaientsatisfaisants.»4.Maupassant dit au sujet de Flaubert : «Son regard ombragé de
grands
cils sombres courait sur les lignes, fouillant les mots, chavirant les phrases,consultant
2013 la physionomie des lettres assemblées, épiant l‘effet comme unchasseur a l‘affût»1.
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Aim of the work to compare the diagnostic accuracy , acceptability, reliability and
sensitivity of saline infusion sonohysterography (SIS) and hysteroscopy for evaluation
of intracavitary abnormalities in woman with abnormal sonographic and
hysterosalpigographic finding.Ultrasound imaging of the female reproductive tract was
first described in 1972 by Kratochwil et al., (Kratochwil et al; 1972). and currently
represents one of the most common procedures performed by gynaecologists. The
recent advances in ultrasound technology have promoted transvaginal ultrasound
(TVS) as a non-invasive, low-cost alternative to hysteroscopy. Indeed, it provides
good visualisation of the endometrium, mid-line echo and uterine cavity. The simplicity
of the ultrasound examination has led gynaecologists to consider TVS as the ‗first
step‘ procedure in the evaluation of the uterine cavity. However, which is the best
method for the evaluation of the uterus is still a matter of debate. Indeed, a single
technique that is 100% reliable, accurate, well-tolerated and low-cost is still to be
identified. (Grandberg et al .,1991Saline infusion sonography (SIS) is a real-time
imaging technique for visualization of the endometrium and endometrial cavity. Sterile
saline installation into the endometrial cavity with the aid of the two-dimensional BMode transvaginal ultrasonography (TVS) is an easy, fast, cheap and well-tolerated
technique for diagnosis of uterine cavity pathologies. SIS offers a detailed vision of
the uterine cavity compared to the TVS and can prevent the patient from more
invasive procedures such as diagnostic hysteroscopy. Additionally, SIS can also be
used to evaluate the tubal patency in some instances (Fleischer et al; 1997) and to
search for retained products of conception. (Wolman et al; 2000)Hysteroscopy has the
advantage of directly visualizing the uterine cavity and endometrium, but it cannot
comment on myometrial pathology. The choice of diagnostic procedure seems to be
determined largely by clinician‘s preference. However, acceptability of the procedure
by subjects is very important. (Kelekci, et al; 2005)Aim of the work
To compare the diagnostic accuracy , acceptability , reliability and sensitivity of saline
infusion sonohysterography (SIS) and hysteroscopy for evaluation of intracavitary
abnormalities in women with abnormal sonographic and hysterosalpigographic
findingsDay 1 of the menstrual cycle refers to the first day of menstruation. At this time
oestrogen levels are low and follicle-stimulating hormone (FSH) is secreted by the
pituitary gland and stimulates follicular development within the ovary. The granulosa
cells of the growing follicles produce oestrogen, which acts upon both the
hypothalamus (reducing gonadotrophin-releasing hormone production [GnRH]) and
pituitary gland. Secretion of FSH from the pituitary is thus inhibited (negative
feedback( and circulating FSH levels fall. Only the largest ‗lead‘ follicle possesses
enough FSH receptors to continue growth and oestrogen production, the other
follicles becoming atretic )days 5–7(. )Jeffcoate; 1992(This hormonal ‗surge‘ triggers
ovulation (day 14) and oestrogen levels fall temporarily so that positive feedback on
the hypothalamus and pituitary ceases and is replaced by a negative feedback effect
resulting in a fall in FSH and LH. The collapsed postovulatory follicle is transformed
into a corpus luteum. The granulosa and theca cells of the newly formed corpus
luteum produce oestrogen, and more importantly progesterone, so that a stable
secretory endometrium is produced in anticipation of conception and ensuing
embryonic implantation.
In the absence of pregnancy (trophoblast producing human chorionic gonadotrophin),
the corpus luteum cannot be maintained and starts to wane after 7–10 days. Hormone
production declines rapidly and it is this progesterone withdrawal that triggers
2012 menstruation 14 days
The aim of this study:1-To detect the serum leptin in children with nephrotic syndrome.
2-To detect the relationship between serum leptin and degree of proteinuria.
3-To find out if it has a prognostic value or significance as regard the respond to
treatment especially steroid.The first recorded description of NS dates to
the15thcentury.Pediatric nephrotic syndrome, also known as nephrosis, is defined by
the presence of nephrotic-range proteinuria, edema, hyperlipidemia, and
hypoalbuminemia. Nephrotic range proteinuria is defined as proteinuria exceeding
1000 mg/m² per day or spot (random) urinary protein-to- creatinine ratio exceeding 2
mg/mg. The proteinuria in childhood nephrotic syndrome is relatively selective,
constituted primarily by albumin (Hogg et al., 2000).
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Incidence and Epdemiolgy:- Annual incidence of NS range from 2-7 per 100,000
children, and prevalence from 12-16 per 100,000 (Eddy et al., 2003).A study from New
Zealand found the incidence of NS to be almost 20 cases per million children under
age 15 years (Wong et al., 2007).In specific populations, such as those of Finnish or
Mennonite origin, congenital nephrotic syndrome may occur in 1 in 10,000 or 1 in 500
births, respectively (Niaudet et al., 2004).ome studies have suggested a change in the
histology of idiopathic nephrotic syndrome (INS) over the past few decades, although
the overall incidence of INS has remained stable. The frequency of focal segmental
glomeruloscleroses (FSGS) associated with INS appears to be increasing. A review of
the literature suggested a 2-fold increase in the incidence of FSGS in recent decades
(Borges et al., 2007).In children younger than 8 years at onset, the ratio of males to
females varies from 2:1 to 3:2 in various studies. In older children, adolescents, and
adults, the male-to-female prevalence is approximately equal.International study of
kidney diseases in children (ISKDC) data indicate that 66% of patients with either
minimal changes nephrotic syndrome (MCNS) or FSGS are male, whereas 65% of
individuals with membranoproliferative glomerulonepheritis (MPGN) are female
(Borges et al., 2007). Patients with MCNS, 70% are younger than 5 years. Only 2030% of adolescents with INS have MCNS on biopsy findings. In the first year of life,
genetic forms of INS and secondary nephrotic syndrome due to congenital infection
predominate (Eddy et al., 2003) of glomerular capillary wall by degrading heparan
sulphate glucosaminoglycans.The degradation of these anionic glycans has long been
hypothesized as a cause of increased glomerular permeability to recently showed
dysregulated heparanas synthesis in children with steroid-sensitive NS (Holt et al.,
2005).The association of allergic responses with NS also illustrates the role of the
immune system in INS. NS has been reported to occur after allergic reactions to bee
stings, fungi, poison ivy, ragweed, house dust, jellyfish stings and cat fur. Food allergy
might play a role in relapses of INS; a reduced-antigenic diet was associated with
improved proteinuria and complete remission in one study (Coleman et al.,
1996).Additionally, INS is 3-4 times more likely in children with human leukocyte
antigen (HLA)-DR7. Steroid sensitive INS has also been associated with HLA-B8 and
the DQB1 gene of HAL-DQW2. A greater incidence of INS is also observed in children
with atopy and HLA-B12 (Niaudet et al., 2004)Leptin circulating levels directly
The kidneys play a significant role in the plasma removal of leptin. Given its size
(16,000 Daltons), leptin is freely filtered by the glomerulus. However, while leptin is
freely filtered, little or no leptin cleared by the kidneys appears in the urine (Meyer et
al., 1997). Renal processing of leptin appears to occur through renal tubular uptake
and cellular degradation (Landt et al., 1998). It was previously reported the presence
of significant decrease in the prednisolone response of peripheral blood mononuclear
cells (PBMCs) derived from patients with chronic renal failure, compared to the
PBMCs of healthy subjects and nephrotic syndrome (NS) patients as leptin is a small
peptide, it is principally cleared by the kidneys, urinary excretion of leptin in
proteinuric NS patients is significantly higher, compared with healthy subjects (Kayo et
al., 2008) Multiple studies revealed that the decrease in glomerular filtration rate leads
2013 to the accumulation of leptin (Menon et al., 2004).
Aim of the work to evalute the role of laraoscopy in the repair of the different types of
inguinal hernias ,including its Advantages and disdvantages in comparison with open
inguinal hernia repair.Much evidence suggests that hernia formation and Recurrence
depends in part on a systemic predisposition due to an abnormal metabolism of
connective tissue and in part on other Risk factors, surgical as well as non-surgical.
(Sorenson et al., 2002)Inguinal hernia repair is the most frequently performed
Operation in general surgery with about 100,000 procedures being carried out in the
UK, 700,000 in the US and 20 million worldwide Annually. (Kruzer and Kark, 2005).In
the last 15 years the development and refinement of new techniques and assimilation
of new and evolving medical technologies has turned laparoscopic inguinal hernia
repair from an experimental to a widely performed procedure. Further improvements in
prosthetic mesh technologies and new methods of mesh fixation are now expanding
the role of laparoscopy to other types of hernia (Ahmed and Beckingham, 2004).Early
laparoscopic inguinal hernia repair techniques such as simple ring closure or
intraperitonial onlay of mesh (IPOM) had high rates of recurrence and complications
and have been superseded. The two current methods are Trans-Abdominal PrePeritoneal (TAPP) and Totally Extraperitoneal (TEP) repair. TEP is considered to be
technically more difficult, partly because of unfamiliarity with the anatomy. The use of
a balloon can greatly facilitate dissection, particularly useful for surgeons on the early
part of their learning curve, although it does add to the cost of the procedure (National
Institute for Clinical Excellence, 2001).A large European Union meta-analysis recently
compared the results of minimally invasive hernia repair with the traditional open
mesh repair. This meta analysis compared the results of 41 published trials .The
conclusion was that the risks of haematoma formation and wound infection were less
in the laparoscopic group. The duration of hospital stay was less and return to normal
activity was quicker after laparoscopic surgery. The incidences of chronic pain,
numbness and hernia recurrence were also less after laparoscopic repair. The
incidence of haematoma formation was less after laparoscopic repair but of seroma
formation was hi (Mc Cormack, 2003).
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The laparoscopic approach also often identifies additional hernias, some of which
might well not have been seen at open surgery (Crawford et al., 1998).The UK
National Institute of Clinical Excellence(NICE) published the guidelines on
laparoscopic hernia repair including that: for repair of primary inguinal hernia, open
(mesh) should be the preferred surgical procedure; for the repair of recurrent and
bilateral inguinal hernia, laparoscopic surgery should be considered; when
laparoscopic surgery is undertaken for inguinal hernia, the TEP procedure should be
preferred; laparoscopic surgery for inguinal hernia should be only undertaken in those
units with appropriately trained operating teams that regularly undertake these
procedures (National Institute for Clinical Excellence, 2001).the riskAim of the Work
This study aims to evaluate the role of laparoscopy in the repair of the different types
of inguinal hernias, including its advantages and disadvantages in comparison with
2013 open inguinal hernia repair.
Aim of the work to compare between oxybutynin and solifenacin succinate as
anticholinergic drugs in the treatment of nocturnal in Qena government. Nocturnal
enuresis (NE) is defined as repeated, spontaneous voiding of urine during sleep in a
child aged 5 years or older in the absence of congenital or acquired defects of CNS or
urinary tract (Budak et al., 2010). Diurnal enuresis or incontinence is defined as
leakage of urine during the day. For the diagnosis of NE to be established, a child 5 to
6 years old should have two or more bedwetting episodes per month; and a child older
than 6 years of age should have one or more wetting episode per month (Thiedke,
2003). At 5 years of age, 15-25% of children wet the bed. NE is twice as common
among boys as girls. With each year of maturity, the percentage of bed-wetters
declines by 15% (Bakker et al., 2002). According to the presence of other symptoms,
NE is classified into two types. Monosymptomatic or uncomplicated NE is defined as
normal voiding occurring at night in bed in the absence of other symptoms referable to
the urogenital or gastrointestinal tract. Polysymptomatic or complicated NE is defined
as bed wetting associated with daytime symptoms such as urgency frequency, chronic
constipation or encopresis (Thiedke, 2003). Monosymptomatic NE usually is divided
into primary (PNE) and secondary SNE) forms (Koff et al., 1998).

4538 12115766
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Primary NE is defined as present when the patient had never achieved a period of
nighttime dryness >6 consecutive months. SNE is considered present when the
patient had experienced a period of nighttime dryness of at least 6consecutive months
(Norgaard et al., 1998). Monosymptomatic NE is a common pediatric disorder with a
high spontaneous resolution rate. Different causes such as maturational delay,
genetics, small functional bladder capacity, abnormal diurnal secretion of vasopressin,
sleep disorders…etc; may contribute to NE in a given child )Wille et al., 1994(.
Primary NE & SNE likely share a common pathogenesis. Symptoms of daytime
voiding dysfunction are common in patients with PNE & SNE.Daytime voiding habits
might influence how the C.N.S responds at night to a full or contracting bladder
(Robson et al., 2005) The common reported causes of SNE include urinary tract
infections, constipation, urge syndrome/dysfunctional voiding, psychological stress,
diabetes, and obstructive sleep apnea (Robson et al., 2000). The only significant
difference between the patient with PNE & those with SNE was in the prevalence of
constipation. Constipation was significantly associated with PNE (Robson et al.,
2005). The theoretical mechanism whereby constipation might cause enuresis is a
direct pressure effect of stool on the bladder. Constipation might be a potential cause
of the low nocturnal bladder capacity that is reported as a pathophysiologic factor in
bedwetting (Hjamlmas et al., 2004) .The evaluation of the child with monosymptomatic
NE includes a careful history, physical examination & urine analysis (Bakker et al.,
2002. (Treatment program usually involves several methods of treatment; non
pharmacological such as motivational therapy, fluid restriction, enuresis alarms,
bladder training; and pharmacological agent such as desmopressin acetate,tricyclic
antidepressants (eg, Imipramine) & anticholinergic ( eg, Oxybutynin) (Cendron, 1999).
Oxybutynin is one of the most common anticholinergic medications used to treat
overactive bladder in children (Koçsar et al., 1999). Anticholinergic agents may play a
role for a subset of children with enuresis who do not have lower urinary tract
symptoms during the day but have a restricted bladder capacity because of detrusor
overactivity at night as it relaxes bladder smooth muscle, increases bladder capacity,
diminishes the frequency of uninhibited contractions of the detrusor muscle, and
delays the initial desire to void in patients with involuntary bladder contractions
(Yeung et al., 2002). Aim of the work To compare between oxybutynin and solifenacin
succinate as anticholinergic drugs in the treatment of nocturnal enuresis in Qena
2012 governmentchildren.
Aims of the current study to describe the epidemiological features of type 1 diabetes
mellitus in the from of sex, residence , age group at diagnosis ,maternal occupation ,
the pattern of seasonality at birth and at diagnosis , birth order , type of feedig type of
delivery , parents consanguinity , maternal occupation , family history of diabetes
mellitus the precipitating factors the initial symptoms of presentation and insulin
regimen among children.Diabetes mellitus (DM) is a group of metabolic diseases
characterized by
chronic hyperglycemia resulting from defects in insulin secretion, insulin action, or
both (ISPAD consensus guidelines, 2007).
Two main categories with various subtypes currently identified are type 1
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DM and type 2 DM. Type 1 DM occurs in less than 10 % of people diagnosed with
diabetes (McCarthy et al, 2001). Type 1 DM is the most common metabolic
disease in childhood (Ross et al, 2003).
Type 1 diabetes (T1D) is an autoimmune disorder that likely results from a T
cell mediated autoimmune process targeted at the β-cells in the pancreas. It is one
of the most common pediatric diseases and viewed as a complex disease with
varied pathogenesis, clinical appearance and outcome (Mayer-Davis et al, 2009).
Type 1 diabetes is often called insulin dependent diabetes mellitus (IDDM) due to
the lifelong clinical need of exogenous insulin to sustain life (Mordes et al, 2004).
There is a clear seasonal variation in diagnosis of diabetes, and children may
have a preceding, precipitating factor like infection. However, seasonal factors
could influence not only precipitating mechanisms just before diagnosis, but also
initiating or promoting mechanisms very early in the disease process (Moony et al,
2004). Also, seasonal variation in nutrition or infections might influence pregnant
mothers and their fetuses, or the baby during its early life. Some studies
haveconfirmed the relation between month of birth and the risk of developing diabetes
(Rothwell et al, 1996). An Egyptian study showed that age, seasonal variations,
viral infections, emotional stress, high birth order and consanguinity between the
parents and family history of diabetes were risk factors for development of Type 1
DM (Salem et al, 1990).
Diabetes prevalence in some Eastern Mediterranean countries is among the
highest in the world. The highest rates are reported in Egypt, Kuwait, Lebanon,Oman
and Qatar where the incidence of type 1 diabetes is reported to be 8-10 per
100 000 population per year in children aged <15 years (WHO. Guidelines for the
prevention, management and care of diabetes mellitus 2006).
Incidence rate varies greatly between different countries, within countries,
and between different ethnic populations. The incidence of Type 1 DM increased
worldwide in the closing decades of the 20th century. Steep rises in the age group
under 5 years has been recorded recently (Gale et al, 2002). The incidence of type
1 diabetes is increasing and this may double the burden of disease in our youngest
by 2020. The recent increase in incidence is mostly happening in the very young
and those with moderate genetic susceptibility. Many environmental factors have
been implicated, but no major determinants have been clearly identified, and the
mechanisms of involvement remain elusive. This review summarizes current
research efforts directed at understanding the possible reasons for this increase,
including the role of viruses, gut micro biota, early life feeding patterns, perinatal
factors and childhood growth patterns. It also provides a road map for future
research directions (John Wiley et al, 2010)Recent epidemiological studies have
focused on determining what triggers
the body to destroy pancreatic β-cells, which produce insulin. Studies have
suggested multiple risk factors, including genetic predisposition, diet, body size,
seasonality of birth, viruses and geography, in addition to autoimmunity
(Lernmark et al, 2008). The rising incidence of T1D over the past decade is too
rapid to be completely attributed to an increase in genetic susceptibility. Recent
reports from Australia, Europe and the United States have shown that the
proportion of youth with T1D having the highest risk human leukocyte antigen
(HLA) genotype (DR3/4) has not changed over time; rather the majority of
individuals with new onset T1D are those with the moderate risk HLA genotypes
(DR3/3 and DR4/4) (Vehik et al, 2008)Type 1 DM is a disease with both acute and
chronic complications that are
associated with serious illness and shortened life. It has been estimated that
average life span of individuals with diabetes is about 10 years shorter than
nondiabetic
general population (Alemzadeh et al, 2004). The aim of management is
control of hyperglycemia, general health maintenance, psychological and
emotional satisfaction, and prevention of acute and chronic complications. The
aspects of management include insulin therapy, nutritional management, exercise,
educational aspects, and psychological aspects (Devendra et al, 2004This study
aimed to describe the epidemiological features of type 1 diabetes
mellitus in the form of (sex, residence, age group at diagnosis, maternal
occupation, the pattern of seasonality at birth and at diagnosis, birth order, type of
feeding, type of delivery, parents‘ consanguinity, maternal occupation, family
history of diabetes mellitus, the precipitating factors the initial symptoms of
2012 presentation and insulin regimen) among children.
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Evaluation of the goal of harmonic transthoracic edhocardiography (h TTE) compared
to transesophageal echocardiography (TEE) in the assessment of rheumatic heart
2013 patients associated with fever in Qena university hospital.
Aim of work is to study the efficacy of the carbamazepine in patients with bronchial
2013 asthma.
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aim of the work to evaluate quantitatively by means of ultrasound biomicroscopy
(UBM) changes in the antierior segment configuration inculding the ciliary processes
2013 induc=ed by cataract surgery.
The aim of this study is to determine the value of plasma galectin-3 & troponin I in
heart failure patients correlate the results with the clinical criteria &the
echocardiographic findings of the patients correlate the results with some morbidity
2013 cofactors in heart failure patients such as hypernatraemia hyperuricemia & anemia.
2013 Aim of the work to evaluate respiratory functions in patients liver cirrhosis.
Aims of the work evaluate pulomanry and portal hemodnamic in patients with bilharzial
hepatic periportal fibrosis study the correlations between pulomnary and portal
2012 parameters in those patients.
Aim of the work to assess the adverse effects of diabetes on thyroid hormone levels to
evalute the biochemical thyroid hormone abnormalities in diabetic subjects withor
2013 without symptoms of thyroid hormone dysfunction.
Aim of the work is to evaluate thel eft ventricular diastolic dysfunction in
2013 asympytomatic type II diabetic patients.
2012 Aim of the work to assess the role of MDCT in the diagnosis of pulmonary embolism.
The aim of the work is to evalute multi- dectector row CT angiography color coded
doppler as less invasive techniques in the evaluation of patients with lower limb
arterial diseases results will be compared with digital subtraction angiography the gold
2012 standard technique.
The aim of the work study the effect of lead chloride on the exposed catfish through:
Recording the clinincal picture of the treated catfish with lead chloride Evaluating the
effect of lead chloride on hematological ,biochemical as well as histopathological
2014 findings in the exposed catfish.
The present work is designed to vover the following points:
studing the incidence of paratyhoid infections in pigeons in Assuit governorate
Describing the clinical signs and necropsy lesions with incidence of infection in
pigeons from different localities in Assuit governorate isolated and indentification of
2013 the etiololgical agents.
The present investigation was carried out to clarify the following points:
prevalence of different parasites infecting some freshwater fish at Qena governorate
including seasonal and monthly dynamics of the infection Morphological description of
the recovered parasites.Egypt‘s aquaculture production is by far the largest of any
African country and places it 11th in terms of global production. The aquaculture
sector makes a significant contribution to income, employment creation and food
security in the country, all of which are national priority areas given low per capita
income levels, rising population, worsening food security indicators, and official
unemployment levels which have remained at around 10% for the last ten years
(Macfadyen, et al. 2011).Fish is a good source of high quantity animal protein,
minerals, vitamins particularly vitamin A and D from fatty fish species as well as
thiamine (B1), riboflavin (B2) and niacin important for human health and growth,
worldwide.
Furthermore, fish is important to man as a good source of protein in man‘s diet and as
a vector of some human disease pathogens. One of the scientific importances of
identifying a fish properly is to tell to some reliable extent the health condition of the
fish, and certain parasitic infections present with some symptoms that bear on the
external treatment of the fish. All species of fish are vulnerable to various parasitic
infections depending on the species of fish and the type of stream inhabitedHowever,
fish like any other animals could be infected by several kinds of pathogens including
parasitic one, about 80% of fish diseases are parasitic especially in warm water fish
(Eissa, 2002Fish parasitology is an important field in aquatic sciences as fish
parasites are a group of organisms that often produce disease condition in fish
thereby increasing their susceptibility to other diseases, causing nutritive devaluation
of fish and fish loss.
Fish parasites and diseases constitute one of the most important problems confronting
the fishery biologist today( Ravichandran et al. 2007). Pathological conditions
resulting from parasites and diseases assume high magnitude of epidemics under
crowded and other unnatural conditions (Ravichandran et al., 2010).The need to
assess the parasitic infection arises because the fish suffering from parasitic
infections resulted into severe damage to fisheries industry and for successful
prevention and elimination of such infections, it is extremely important to achieve early
and correct diagnosis (Ahmed, 1994).
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فاعلٌة إستراتٌجٌة التساإل الذاتً فً تدرٌس التارٌخ على تنمٌة
بعض مهارات التفكٌر التؤملً والتحصٌل لدى طبلب الصؾ األول

 سارة عبدالستار,أحمد

2014
2013

The major parasitic groups found in freshwater fishes are helminthes (trematodes,
cestodes, nematodes and acanthocephalans), protozoan, hirudineans and
crustaceans (Tonguthai, 1997; Schmidt and Roberts, 2004).Gut helminthes, such as
trematodes, cestodes, nematodes don‘t induce severe damage to the vertebrate
gastrointestinal tract (Dezfuli, et. al, 2003), unless they are found in large numbers,
when they induce growth retardation (Tonguthai, 1997) or mechanical blockage at the
gut lumen. However, some acanthocephalan genera penetrate thorough the intestinal
wall and provoideextensive damage to the gastrointestinal tract (Dezfuli, et. al, 1998,
2002). Additionally, the larval stages of some trematodes (metacercariae) infect gills
and may disrupt the respiration leading to high mortalities (Tonguthai, 1997).Although
nematodes may be important pathogens of fish, of greater concern is usually their
roles in transmitting parasites to man, who become accidental hosts. The most
common of these fish-born zoonotic diseases is anisakiasis, caused by larval Anisakid
nematodes that cause invasive gastrointestinal anisakiasis in human (Lymbery and
Cheah, 2007Parasitic infections, especially ectoparasites from monogenetic flukes
and protozoa are the most dangerous groups affecting skin and gills that induces
slimness of the skin, irritation, destruction of gills, anorexia and impaired breathing
(Lom, 1995). The synergistic action of the parasites may cause mortalities (Osman,
2001).Monogeneans are mostly ectoparasitic helminthes with direct life cycle and they
are typically parasitize the gills and skin of fish; have a series of hooks that attach to
the fish causing irritation, excessive mucus production (Reed et al.2003) and are
generally host specific (Buchmann and Bresciani, 2006Parasitic crustaceans are
invariably ectoparasitic on fish and have a direct life cycle, often with a considerable
period of time spent off the host. Parasiticstages are usually blood feeders on gills,
skin or fins of the host and in large numbers can have serious pathogenic effects
(Lester and Hayward, 2006).Moreover, parasites may also regulate host population
dynamics; their resistance to other stress factors; susceptibility to predation and
influence community structure (Woo, 1995)
Aim of the work investigare the effect of some anticoccidial drugs on moxed infection
in broiler chickens with field isolates make a comparison in the efficacy and resistance
to the anticoccidial drugs of natural origin plant exctract fitbiol and the chemical anti
coccidial drugs as amprolium sulphate 20% and toltrazoril 2.5 % include the effect of
these drugs itself on bird performance criteria.
Aim of the work screening the field bursal samples for presence of IBDV by convential
-PCR isolation the field IBDV samples by egg inoculation confirmation the growth of
IBDV in chicken embryo by convential PCR and amplify a gene segment of VP2b
hypervariable region.
The distribution of paratyphiod infections is woldwide unlike pullorum diseases and
fowl typhoid ara essentially restricted to poultry the paratyphoid can infect practically
all animal species inculding man Among Avian species these infections cause severe
losses among the young of most domesticated and wild birds inculding turkeys
chickens pigeons geese ducks quail canaries parrots finches sparrows and guinea
fowl.
the present aimed to identify vibrio spp isolated from marine fish by PCR through
isolation of vibrio spp from three different red sea fish species , siganus rivulatus
mulloidichthys vanicolensis and lethrinus lentjan freshly captured along hurghada city
coastline zone .
Aim the work this proposed work has been designed to deal practically with one of the
biochemical parameters required for defining health state of the sheep and following
up drug monitoring in diseases cases.
Aim of the work to planned to shed alight on the following items investigation of some
meat products (beef luncheon, minced meat sausage and basterma for the presence
of moulds and yeasts indentification and counting of isolated fungi and comparing
their presence in each product.
Aim of the work study to assess neurophysiological changes in children with ADHD
regarding the electroencephalography and auditory brainstem response.
 وعلى،إنخفاض مستوى بعض طبلب الصؾ األول الثانوي فً بعض مها رات التفكٌر التؤملً والتحصٌل فى تعلٌم التارٌخ
 حٌث ٌعتمد،الرؼم من أهمٌة مهارات التفكٌر التؤملً إال أن الواقع الفعلً لتدرٌس التارٌخ مازال ٌحتاج لمزٌد من اإلهتمام بها
 وتعد، ال تتٌح الفرص للطبلب لممارسة هذه المهارا ت فً عملٌة التعلم،معظم المعلمٌن على أسالٌب تدرٌسٌة تقلٌدٌة
إستراتٌجٌة التساإل الذاتً أحد األسالٌب التدرٌسٌة التً ٌمكن أن تتٌح الفرص للطبلب إكتساب مهارات التفكٌر التؤملً؛ األمر
الذى دعا الباحثة إلً التعرؾ علً فاعلٌة إستراتٌجٌة التساإل الذاتً فى تدرٌس التارٌخ على تنمٌة بعض مهارات التفكٌر
:  اإلجراءات.التؤملً والتحصٌل لدى طبلب الصؾ األول الثانوي
:  تناول الجانب النظري كل من،ًتحددت إجراءات البحث فً جانبٌن أحدهما نظري واألخر تجرٌب
( دور معلم التارٌخ فً)أ-  خطواتها-  مفهومها – أهمٌتها فً تعلٌم التارٌخ:  إستراتٌجٌة التساإل الذاتً وذلك من حٌثًإستراتٌجٌة التساإل الذات.
(  خطواته – مهاراته البلزمة لتعلٌم)ب-  خصابصه-  أهمٌته فً تعلٌم التارٌخ- مفهومه:  التفكٌر التؤملً وذلك من حٌثً دور إستراتٌجٌة التساإ ل الذاتً ف- ً معٌقات التفكٌر التؤمل- ًالتارٌخ – دور معلم التارٌخ فً تنمٌة مهارات التفكٌر التؤمل
ًتعلٌم التارٌخ لتنمٌة بعض مهارات التفكٌر التؤمل.
-:وتحدد الجانب التجرٌبً فى
(ٔ)-ًإعداد قابمة بمهارات التفكٌر التؤمل.
( ٕ)- ًإعادة صٌاؼة وحدة ‖ الحضارة المصرٌة القدٌمة ‖ باستخدام إستراتٌجٌة التساإل الذات.
( ٖ)- : ) اختبار مهارات التفكٌر التؤملً – إختبار التحصٌل(إعداد أداتً القٌاس وتضمنتا.
( ٗ)-  تطبٌق، ) من طالبات الصؾ األول الثانويٙٓ (  ( إختٌار مجموعة البحث وعددها: الدراسة التجرٌبٌة وتضمنت
ً )أداتً القٌاس قبلٌا ً تدر ٌس الوحدة تطبٌق أداتً القٌاس بعدٌا.
: النتابج
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فاعلٌة إستراتٌجٌة التساإل الذاتً فً تدرٌس التارٌخ على تنمٌة
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 كما توصلت إلً فاعلٌة،توصلت نتابج البحث إلً إعداد قابمة بمهارات التفكٌر التؤملً البلزمة لطبلب الصؾ األول الثانوي
 كما،إستراتٌجٌة التساإل الذاتً فً تنمٌة بعض مهارات التفكٌر التؤملً والتحصٌل الدراسً لدى طبلب الصؾ األول الثانوي
( ٓ بٌن متوسطات درجات مجموعة البحث فً إختباري،ٓٔ أشارت إلً وجود فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى
.مهارات التفكٌر التؤملً والتحصٌل ) فً التطبٌقٌن ‖ القبلً – البعدي ‖ وذلك لصالح التطبٌق البعدي
2013
Aim of work is planned to determinate prevalence of epilepsy in primary school
children in Qena city seizure manifestations in positive cases indentification of
different types of epilepsy , response to treatment and common risk factors in epileptic
2013 patient of primary school children.
This study will be done to determine the best of administration of misoprostol recally
2011 during cesarean section and its role in reducing blood loss.
Aim of the work to evaluate the effectiveness of intratympanic steroid application in
patients suffering from ISSNHL if used as follows:
As a primary therapy a salvage therapy after failure of systemic steroids or as an
adjuvant therapy with systemic steroids.
Idiopathic Sudden sensorineural hearing loss (ISSNHL) is considered an otologic
emergency requiring immediate and careful clinical intervention, followed by
appropriate and specific treatment (Ahn et al., 2007).ISSNHL is defined as the rapid
decline in hearing in less than 3days >20 DB in >3contiguous audiometric frequencies
without any identifiable cause (Byle., 1984).
ISSNHL occurs over a short period of time and may vary from a mild to profound
hearing impairment in otherwise normal hearing individuals. The disorder has an
estimated incidence of 5-20 cases per 100,000 populations (Mattox et al., 1977).In
some cases the patient feels a pop or senses the sudden onset of tinnitus and the
hearing drops precipitously, in other cases the hearing drops over a few minutes or
few hours, other patients awakens in the morning with hearing loss. This condition,
however constitute a medical emergency because the window of opportunity for
treatment is narrow and early administration of steroids is more efficacious than
watchful waiting (Rauch, 2004).No single treatment exists leading to complete
recovery to pre-hearing loss levels. Proposed treatments have included vasodilators,
steroids (Intratympanic or systemic), antiviral agents, hyperbaric oxygen and
plasmapheresis (Slattery et al., 2005).literature review, the quantitative results of each
study are converted into a common metric (effect size). There by allowing comparison
of results across studies.To evaluate the effectiveness of Intratympanic steroid
application in patients suffering from ISSNHL if used as follows: As a primary therapy,
a salvage therapy after failure of systemic steroids or, as an adjuvant therapy with
systemic steroids.
In the vast majority of patients with ISSNHL, no specific cause can be identified.
Therefore, the disease is called ―Idiopathic‖ an exclusion diagnosis. A review of 837
patients with sudden hearing loss between 1989 and 1993 found that 88% were
ultimately deemed idiopathic (Fetterman et al., 1996).
The most popular theories as to cause ISSNHL include viral infection, vascular
insufficiency, immune mediated reaction, and intra-labyrinthine membrane rupture.
60% of patients with ISSNHL have an elevation in serum viral titers compared with
40% of control (Wilson et al., 1983). Cytomegalovirus (CMV), mumps, and rubella
have been identified in the inner ear of patients with ISSNHL (Cole, 1988).There are 4
types of direct and indirect evidence for the viral theory of ISSNHL: 1-Temporal
association of ISSNHL with active viral upper respiratory illness. 2- Serologic
evidence of active virus infection. 3- Histopathologic examination of post mortem
human temporal bones. 4-Animal experiments demonstrating virus penetration of
inner ear (Mattox et al., 1977).
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There are 3 types of circumstantial evidence to support the vascular theory of
ISSNHL: 1- Sudden onset. 2- Case reports of sudden deafness with known systemic
vascular disease. 3- Histopathologic demonstration of cochlear changes caused by
vascular occlusion (Rauch, 2004). Certain prothrombotic risk factors and genes have
been associated with ISSNHL )O‘Malley and Haynes, 2008(.Studies have shown that
there are alteration in the blood and red cell filterability. And an association between
ISSNHL and slow blood flow in the vertebrobasilar system, it has been reported that
reduction in cochlear blood flow results in cochlear hypoxia due to edema of the
capillary cells. Spontaneous perilymphatic fistulae have also been implicated in
ISSNHL (Banerjee and Parnes 2005).ISSNHL is classified with some of these inner
ear disorders as immune mediated. McCabe, 1979 first introduced the concept of
autoimmune inner ear disease. There may be other immune mediated but not
autoimmune causes of ISSNHL (Freedman et al, 1996). Also it was found that there is
association of ISSNHL with known inner ear diseases as Wegner‘s disease, Cogan‘s
syndrome )main target organs cornea and inner ear( and temporal arteritis )O‘Malley
and Haynes, 2008).Cochlear membrane rupture is a cause of sudden hearing loss
(SHL), either spontaneous in cases of ISSNHL or occur in a patient with a history of
temporal bone trauma and stapedectomy that damage the internal membranes of the
cochlea and results in hearing loss. The concept of spontaneous cochlear membrane
rupture is different, so there seems to be little objective evidence to support the idea
that a substantial percentage of ISSNHL is caused by spontaneous cochlear
membrane rupture )O‘Malley and Haynes, 2008(.Other diseases that can result in
SHL must be excluded to diagnose ISSNHL as: Acoustic neuroma, Meniere‘s disease,
syphilis, diabetes mellitus, multiple sclerosis, Lyme disease, mumps, polyarthritis
nodosa, Cogan‘s syndrome and migraine )Fetterman et al., 1996(.Some studies have
described the postmortem pathologic findings in the temporal bone of patients with
sudden deafness. The temporal bones were prepared in the standard manner for light
microscopic study including fixation in 10% formalin, decalcification with ethylene
diamine tetra-acetate, embedment in celloidin, serial sectioning at a thickness of 20
um and staining of every tenth section with haematoxylin and eosin (Schuknecht,
2013 1993).
The Aim of this essay is to demonstrate the immunological role of tosils and effect of
tonsillectomy on the immune system.
The palatine tonsils are lymphoepithelial organs located at the junction of the oral
cavity and the oropharynx. They are strategically positioned to serve as secondary
lymphoid organs, initiating immune responses against antigens entering the body
through the mouth or nose. The greatest immunological activity of the tonsils is found
between the ages of 3 and 10 years. As a result, the tonsils are most prominent during
this period of childhood and subsequently demonstrate age-dependent involution
(1).Human tonsils are known to be immunologically reactive lymphoid organs which
manifest specific antibodies and B- and T-cell activity in response to a variety of
antigens, carrying out the functions of humoral and cellular immunity (1).The human
immune responses are divided into two types: (a) Humoral immune response, which is
dependent on B cells, plasma cells and antibodies. (b) Cellular immune response,
which is dependent on T cells and cytokines. The lymphocytes are the most important
cells in the immune system (2).Inflammatory diseases of the tonsils constitute the
most common cause of primary care visit to physicians. Tonsillectomy represents one
of the most common operations performed in children. It is defined as a surgical
procedure performed (with or without adenoidectomy) that completely removes the
tonsil including its capsule by dissecting the peritonsillar space between the tonsillar
capsule and the muscular wall (3).Although Immunological functions of the tonsils and
possible effects of their removal are still controversial. In tonsillectomized children the
incidence of infections of the upper respiratory tract was not increased compared to
the non-tonsillectomized. After tonsillectomy there are many changes in the cellular
and humoral immune systems (4).Adult patients with chronic tonsillitis definitely
benefit significantly from tonsillectomy. Younger adult patients perceive greater
surgical benefit than older adult patients (5).The aim of this essay is to demonstrate
the immunological role of tonsils and effect of tonsillectomy on the immune
system.The tonsils begin developing early in the third month of fetal life. They arise
from the endoderm lining, the second pharyngeal pouch, and the mesoderm of the
second pharyngeal membrane and adjacent regions of the first and second arches.
The epithelium of the second pouch proliferates to form solid endodermal buds,
growing into the underlying mesoderm; these buds give rise to tonsillar stroma.
Central cells of the buds later die and slough, converting the solid buds into hollow
2013 tonsillar crypts, which are infiltrated by lymphoid tissue (6,7) .The palatine tonsils are
The aim of the work evalutate the most important risk factors for transmission of HCV
in our local community Assess the previous knowledge of the population about the risk
factors types , etiology , mode of transmission symptoms , treatment and prevention of
infection with viral hepatities by questionnaire inculding these risk factors Raise
awareness amongst the population in our local community regaring infection with
2012 hepatic viruses and how to prevent exposure to this infection.
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The Aim of this work is to review the value of MDCT anigiography as a non invasive
2013 technique in diagnosis of cerebral aneurysms and its complications.
2013 Aim of the work is to study the principles of management of scapular fractures.
we compare clinical outcomes of ureteroscopy after active or passive dialtion of ureter
2013 operative and postoperative outcomes will be in both groups.
Aim of the work to study the thyroid & parathyriod glands function in children with Betathalassemia and find out the endocrinal changes that could develop in transfusion
dependent and transfusion non- dependent patients and try to find the influence of
2013 iron overload on thyroid & parathyriod glands.
Aim of the work Detection of neurophysiological changes in patients in patients with
2013 chronic liver disease Determination of different types of neuropthy detected.
Heavier loads and higher traffic volume demand higher performance of pavement.
Excellent performance of pavement requires bitumen that is less susceptible to high
temperature rutting or low temperature cracking. To improve its properties, Bitumen
needs some modifiers such as polymers.
This study is in favour of using polymers (polypropylene and Polyvinyl chloride) as
modifiers because of low-cost situation and having good correlation with asphalt
pavement. The conventional bitumen (60/70) penetration grade was used in this
research, modified with Polypropylene (P.P) at four different modification levels
namely 1%, 3%, 5% and 7% by weight of the bitumen and Polyvinyl chloride with 2%,
4%, 6% and 8% by weight of the bitumen.
The conventional test such as penetration test and softening test dna
epecsren ncrtcele was used at first to determine physical properties of modified and
un modified bitumen and then marshal mix design was used to determine the optimum
bitumen content and then mechanical test such as Marshall Stiffness, compressive
Strength, Indirect Tensile Strength and Critical energy Release rate were conducted in
this research.
The results indicated that, the addition of polymers (polypropylene and polyvinyl
chloride ) generally improved the mechanical properties of the mixture Regardless of
the percentage of polymers that added and ( PP) content of 5% and (P.V.C ) content
of 8% by weight of asphalt mixture can be recommended for the improvement of the
performance of asphalt concrete mixtures and it can be noticed that the performance
of (P.P)-modified asphalt mixtures is better compared with (P.V.C) modifier because it
has the highest Marshall Stiffness, indirect tensile strength and unconfined
compressive strength .
Experimental testing has revealed the enhancement in the physical and mechanical
2014 properties of bitumen and asphalt mixtures when Polymers were added.
The possibility of strengthening the existing networks could be
accomplished by increasing the water sources and/or inflow rates at the
existing pump stations or by new additional stations according to results of
real studies. Also, strengthen of an existing network could be done by
establishing new pipelines in parallel with existing ones and increasing the
equivalent diameters or completely replacing the pipelines with new ones
with large diameters according to the costs.
The present study is applied to Assiut city network as a real case study.
Assiut city network consists of two pumping stations (sources of water) with
flow rate Q equals 400 l/s, and 800 l/s, respectively, with the same pressure
head (Hmax=70 m) . The total length of the pipelines is about 29.6 KM with
different diameters ranging from 300 to 1200 mm.
The study is conducted using the mathematical simulation model,
EPANET. The model was used to simulate, study and analysis the operational
conditions of the network with two pump stations throughout eleven operation
cases. The operation cases were divided into three main categories according
to the pump flow rates and pressure head, in addition to two cases for future
needs, at year 2025 and 2040. The first group contains three cases, includes
the increase of the pressure head only, where the second group includes other
three cases; depending on the variation of the pumps flow rates only while the
pressure head was kept constant with the original values. The last group
consists of five cases as it covers the influences of the variation of both the
pressure head and the flow rate on the water pressure and velocities in the
Abstract
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network pipelines. For future cases, for year 2025 and 2040, the consumption
rates at those years were estimated according to criteria of the Egyptian Code.
Depending on the results of the three groups as mentioned before in which the
best operation conditions were chosen and selected as the core of the future
best operational conditions of the pump stations.
Verification of the present study using data of Assiut city network was done
and the following results could be conducted as:1- By switching off PM1 and increasing the head of PM2 by 30 m, the
pressure head at region located closer to the large pump station dropped

to approximately 4 m during time of maximum demand.
2- In case of increasing only the flow rate of the large pump to 2-times of
its capacity, to be 1600 l/s whereas no changes occurred in the small
one, there was a slight improvement in the pressure along the network.
3- In case of increasing the flow rate of the large pump PM2, by the flow
;rate of the small one PM1, reaching to 1.5 times its original flow rate
to be 1200 l/s, the results were similar to those of the case that the flow
rate of smaller pump was duplicated.
4- The best operational conditions of the pump stations are that (Q = 400
l/s, H = 70 m) for PM1 and (Q = 1600 l/s, H= 70 m) for PM2.
5- At year 2025, the pressure head at times of maximum demands will drop
to be 47 m and the velocities in some pipelines will exceed to more than
1.80 m/s. At year 2040 the pressure head will DROP to 32 m and the
velocity will be more than 2.2 m/s.
The current network needs strengthening and capacities re-building of both
pump stations and the pipelines. Increasing the equivalent diameters of
the pipelines by attaching new lines or totally replacing them is
required as the water velocity according to the analysis will exceed its
permissible limits.
Asphlt concrete pavements experience damage due to the increase of traffic volume
and more importantly the repeated traffic loads environmental conditions such as
temperature aging and water can have a significant effect on the performance of
asphalt concrete pavements as well bitumen is a viso-elastic material where
temperature and rate of load application have a great influence on its behavior.
The puprpose of the study was to investigate the effect of a web -based e- reading
program on EFL students achievement in reading comprehension and their attitudes
towards e- reading thirty year EFL students of the faculty of education english
department participated in the study .
تعد شبكة اإلنترنت أحد أقوى الوسابل الحدٌثة التى ؼزت العالم ولكن ال ٌمكن أن ننكر ما لهذا التقدم من إٌجابٌات وسلبٌات,
وإدمان اإلنترنت أحد اآلثار السلبٌة لئلستخدام السا لئلنترنت ,وٌعد المراهقون فى مرحلة التعلٌم الثانوى أكثر عرضة إلدمان
اإلنترنت ,لذا عملت الدراسة الحالٌة على إعداد برنامج إرشادى معرفى سلوكى ٌساعد طبلب مرحلة التعلٌم الثانوى لخفض
إدمان اإلنترنت والتى تزاٌدت بشكل ملحوظ فى األونة األخٌرة.
إستهدفت الدراسة معرفة فاعلٌة برنامج إرشادى معرفى سلوكى لخفض إدمان اإلنترنت لدى طبلب المرحلة الثانوٌة،
وتكونت عٌنة الدراسة من ( )40طالبا ٌعانون من إدمان اإلنترنت تتراوح أعمارهم ما بٌن ( )17-15عام ،وتم إستخدام
المنهج الوصفى والتجرٌبى وتمثلت أدوات الدراسة فى مقٌاس إدمان اإلنترنت (إعداد :بشرى إسماعٌل) ،برنامج إرشادى
معرفى سلوكى لخفض إدمان اإلنترنت لدى طبلب المرحلة الثانوٌة (إعداد :الباحث) ،وأشارت نتابج الدراسة إلى فاعلٌة
البرنامج اإلرشادى المعرفى السلوكى فى خفض إدمان اإلنترنت لدى طبلب المرحلة الثانوٌة ،كما أشارت النتابج إلى
إستمرار تؤثٌر البرنامج حتى فترة المتابعة التى إستمرت لمدة شهرٌن بعد اإلنتهاء من تطبٌق البرنامج.
تتحد مشكلة الدراسة فى محاولة اإلجابة على السإال الربٌسى التالى :
ما فاعلٌة برنامج إرشادى معرفى سلوكى فى خفض إدمان اإلنترنت لدى طبلب المرحلة الثانوٌة؟
وٌتفرع من هذا السإال عدة أسبلة فرعٌة وهى :
هل توجد فروق فى إدمان اإلنترنت وفقا للجنس (ذكور ,إناث) على مقٌاس إدمان اإلنترنت؟ 1-
هل توجد فروق فى إدمان اإلنترنت وفقا لنوع التعلٌم الثانوى (عام ,فنى) على مقٌاس إدمان اإلنترنت؟ 2-
هل توجد فروق بٌن متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة والمجموعة التجرٌبٌة على مقٌاس إدمان اإلنترنت 3-
فى القٌاس البعدى؟
هل توجد فروق بٌن متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة فى القٌاسٌن القبلى والبعدى على مقٌاس إدمان 4-
اإلنترنت؟
هل توجد فروق بٌن متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة فى القٌاسٌن البعدى والتتبعى بعد شهرٌن من 5-
تطبٌق البرنامج على مقٌاس إدمان اإلنترنت؟
تهدؾ الرسالة الحالٌة إلى التحقق من فاعلٌة برنامج إرشادى معرفى سلوكى فى خفض إدمان اإلنترنت لدى طبلب المرحلة
الثانوٌة مع التحقق من مدى إستمرار وثبات أثر البرنامج بعد فترة المتابعة.
ٌتسم النظام التعلٌمى فى الوقت الراهن بالزٌادة المستمرة فى أعداد المتعلمٌن مما أدى إلى إتساع الفروق الفردٌة بٌنهم,
وأصبحت الفصول الدراسٌة خاصة فى مرحلة التعلٌم األساسى تضم تبلمٌذ ٌتفاوتون فى قدراتهم على التعلم فمنهم الفابقون,
والعادٌون ,وذوو صعوبات التعلم ,لذا كان من الضرورى توفٌر بٌبة تعلٌمٌة مناسبة لهإالء التبلمٌذ بفباتهم المختلفة بإعتبار
أن مرحلة التعلٌم األساسى هى الركٌزة واللبنة األساسٌة لمراحل التعلٌم البلحق.
وتعد صعوبات التعلم أحد المشكبلت التعلٌمٌة التى ٌعانى منها العدٌد من التبلمٌذ حٌث ٌظهر التبلمٌذ ذوو صعوبات التعلم
إنخفاضا ملحوظا فى التحصٌل عن زمبلبهم العادٌٌن فى جانب أو أكثر مما ٌإثر سلبا على األداء العام لهم ,على الرؼم من
أن ذلك ال ٌتناسب مع قدراتهم العقلٌة فى الدراسة.
وٌرجع اإلهتمام بالتبلمٌذ ذوي صعوبات التعلم فى مرحلة التعلٌم األساسً إلى ما كان ٌبلحظه المربون من وجود أعداد من
التبلمٌذ الذٌن ٌلتحقون بالتعلٌم العام ,لكنهم ال ٌلبسون أن ٌتخلفوا عن أقرانهم فى تعلم المفاهٌم والمهارات المتضمنة بالمناهج
والمقررات الدراسٌة ,دون أن تظهر علٌهم مإشرات تدل على إختبلل حسى أو جسمانى أو عقلً ,فهم فى الؽالب ٌتمتعون
بذكاء عادي أو ٌزٌد على العادي أحٌانا.
والتبلمٌذ ذوي صعوبات التعلم ال ٌعانون من مشكبلت نفسٌة أو إعاقات جسدٌة أو عقلٌة أو حسٌة (سمعٌة ,بصرٌة) ,أو
مشكبلت صحٌة ,وكذلك ال ٌعانون من حرمان ثقافى أو أسري ,وإنما ٌعانون من إضطرابات فى العملٌات العقلٌة التً تشمل
 :اإلنتباه والتذكر واإلدراك وتكوٌن المفهوم ,مما ٌترتب علٌه قصور فى تعلم المفاهٌم والمهارات األساسٌة سواء فى المدرسة
اإلبتدابٌة أو فى مراحل التعلٌم األخرى.
تعد القراءة الناقدة من أهم وأبرز أنواع القراءة ,وذلك لما تمثله من أهمٌة فى حٌاة التبلمٌذ؛ إال أن العدٌد من الدراسات
الحدٌثة أكدت ضعؾ التبلمٌذ فى إكتساب مهارات القراءة الناقدة ,وأشارت نتابجها إلى ضرورة اإلهتمام بتنمٌة هذه المهارات
لدٌهم خبلل المراحل التعلٌمٌة المختلفة.
كما الحظ الباحث من خبلل عمله فى مجال تدرٌس اللؽة العربٌة إنخفاض درجات تبلمٌذ الصؾ الخامس اإلبتدابى فى
إختبارات التحصٌل الشهرٌة لمادة اللؽة العربٌة ,وكذلك ضعؾ التبلمٌذ فى تقوٌم المقروء والحكم علٌه ,وأخذهم للمعلومات
واألفكار الواردة بالموضوعات الدراسٌة المقررة على أنها مسلمات ال تقبل النقد أو محاولة إبداء الرأى فٌها ,مما ٌإكد
الحاجة إلى تنمٌة مهارات القراءة الناقدة لدى التبلمٌذ حتى ال ٌتقبلون كل ما ٌقرءونه على أنه قضٌة مسلمة بل ٌعملون فٌه
عقولهم فٌقبلون ما ٌرونه صحٌحا وٌرفضون ما دون ذلك.
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ومع ظهور التعلم اإللكترونى وإنتشاره فى الببلد وحدوث حالة من اإلنبهار به لدرجة أن البعض طالب بإلؽاء الفصول
 وإحبلل محلها الفصول اإللكترونٌة فى المدارس والجامعات بدأت البحوث العلمٌة والتجارب العملٌة تكشؾ لنا,التقلٌدٌة
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من هنا ظهر مفهوم التعلم الخلٌط كؤحد حلول تكنولوجٌا المعلومات الواقعٌة بدمجه للتعلم اإللكترونً مع التعلم التقلٌدي (وجها
 ولما كانت مشكلة البحث الحالى تتمثل, لئلستفادة بمزاٌا كل منهما لتحقٌق األهداؾ التربوٌة المنشودة,لوجه) فى نموذج واحد
 وقصور إستخدام,ًفى تدنً مستوٌات التحصٌل المعرفً ومهارات القراءة الناقدة لدى تبلمٌذ الصؾ الخامس اإلبتداب
 لذا كانت الحاجة ماسة إلجراء دراسة فى هذا المجال لدراسة فاعلٌة إستخدام,الوسابط اإللكترونٌة فى تعلٌم القراءة وتعلمها
.ًمدخل التعلم الخلٌط فى تدرٌس القراءة على التحصٌل وتنمٌة مهارات القراءة الناقدة لدى تبلمٌذ الصؾ الخامس إالبتداب
2013
The matrix method for solving schrodingers equation into a representation of the
kinetic energy operator on a discrete lattice is introduced the method is illustrated by
studing stability of some heavy charm spectra agood agreement is found between our
2014 calculations and the published experimental and theoretical data.
Evauation of newly formalized pollen supplemental diets through determining the
consumption rate of each diet testing the impact of these diets on honey bee colonies
measuring the increase in sealed working area and hypopharyngeal gland
development.
Honey bees are hymenopterans defined as a subset of bees in
the genus Apis, primarily distinguished by the production and
storage of honey and the construction of perennial, colonial wax
nests. Honeybees are the only extant members of the tribe Apini,
all in the genus Apis. Only members of the genus Apis are true
Honeybees, although some other types of related bees produce and
store honey for minor honey productionHoney bees study has gained a special
interest due to their
importance for the human being as well as maintaining the
agricultural biodiversity. Losing them could affect not only dietary
staples such as apples, broccoli, strawberries, nuts, asparagus,
blueberries and cucumbers, but may threaten our beef and dairy
industries if alfalfa is not available for feed.Arguably, the real value of honey bees is
more appropriately
a deeply layered assessment of quality in life. Most calories
consumed by humans are from crops that do not depend on insect
pollination (corn, wheat, etc.), but as countries develop, higher
quality foods are desired which are often insect pollinated (Wilson,
2011).Rearing honey bee queens is one of the most interesting and
rewarding aspects of beekeeping. It is a topic that has received a
great deal of attention and consideration through the years. It
provides a means to maintain young, vigorous queens in colonies
and is the foundation of good colony management to ensure giving
maximum egg laying as well as minimum swarming tendency.
This also enables a degree of selection for desirable and good
colony characteristics (Laidlaw, 1979).As royal jelly is always fed directly to the queen
or the larvae
as it is secreted; it is not stored. This is why it has not been a
traditional beekeeping product. where the only situation in which
harvesting becomes feasible is during queen rearing, when the
larvae destined to become queen bees are supplied with an overabundance
of royal jelly. Thus queen rearing is crucial for royal
jelly production for business purposes (Krell, 1996).
Here in the Southern of Egypt, specifically Qena through
Aswan, the only way for obtaining the queens is by importing them
from those Egyptian cities situated in northern part. Consequently,
it is significantly important to not only abridge the difficulty of
travelling efforts, time, and risk, but finding an officially
accredited alternative source as well; to provide dependable advices and
recommendations for the uprising young beekeepers.
So that, we are going to provide them with their need through theproposed work that
focuses on searching a new method for queen
rearing mainly.
Aim of Work:
• Evaluation of newly formalized pollen supplemental diets,
through determining the consumption rate of each diet.
• Testing the impact of these diets on honey bee colonies;
measuring the increase in sealed workers brood area and
hypopharyngeal gland development• Assessment of the acceptance percentage of the
grafted
larvae into the colony in the Apiary of Faculty of Agriculture,
South Valley University.
• Evolution of new method for a successful mass rearing of the
honey bee queens.
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• Evaluation of the queens produced by the new method along
with their offspring; through comparing them with queens
2014 reared by other well known methods
To determine parts of DNA of eight coral reef fishes of family serranidae , genera
epinephelus and cephalopholis by using twenty primers (10 nucleotides) To study the
phylogenetic differences among the fishes in eash genus of the two genera
epinephelus and cephalopholis.
Genetics is the scientific study of the principles of heredity and the variation of
inherited traits among related organisms which were discovered at the beginning of
20th century. The molecular genetics is the field of science that combines molecular
biology and genetics, also moleculare genetics defined as the branch of genetics that
studies the structure and function of DNA at its most basic level (Weiling, 1991;
Fulton, 2008 and Beauchamp et al., 2011).Advances in molecular biology techniques
have provided the basis for uncovering virtually unlimited numbers of DNA markers.
Over the last decade, polymerase chain reaction (PCR) has become a widespread
technique for several novel genetic assays based on selective amplification of DNA.
This popularity of PCR is primarily due to its apparent simplicity and high probability of
success (Kumar and Gurusubramanian, 2011).The development of DNA amplification
using the Polymerase Chain Reaction (PCR) technique has opened up the possibility
of examining genetic changes in fish populations over the past years (Ferguson et al.,
1995 and Williamson, 2001). Randomly Amplified Polymorphic DNA (RAPD) is a
random amplification of anonymous loci by PCR, it has several advantages and has
been quite widely employed in fisheries studies, the method is simple, rapid and
cheap, it has high polymorphism, only a small amount of DNA is required no need for
molecular hybridization and most importantly, no prior knowledge of the genetic makeup of the organism in question is required (Okumus and Çiftci, 2003).The Red Sea is
considered as a secondary center of biodiversity as it contains high diversity of fishes
and corals. More than 1,000 fish species (Goren and Dor, 1994; Golani and
Bogorodsky, 2010).
The genetic studies on the marine fishes in general and Red Sea fishes in particular
are almost lacking. This study used Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) to
identify discrete genetic markers of eight species in two genera (Epinephelus and
Cephalopholis) of family Serranidae common coral reef fish in the Red Sea. This
technique uses the polymerase chain reaction (PCR) to amplify random regions of
species genomes (Random Amplified Polymorphic DNA) and has been termed RAPDPCR.We demonstrated the use of the technique in revealing genetic variation in four
species of genus Epinephelus (Epinephelus chlorostigma, Epinephelus summana,
Epinephelus tauvina and Epinephelus fasciatus) and four species of genus
Cephalopholis (Cephalopholis oligosticta,Cephalopholis sexmaculata, Cephalopholis
hemistiktos and Cephalopholis argus).
The aims of this study
1. To determine parts of DNA of eight coral reef fishes of family Serranidae, genera
Epinephelus and Cephalopholis by using twenty primers (10 nucleotides).
2. To study the phylogenetic differences among the fishes in each genus of the two
genera Epinephelus and Cephalopholis.
2014 3. To demonstrate the phylogenetic relationship among the fishes inside each genus
Identication and characterization of enterobacter spp among all samples collected
from nosocomially infected patients admitted at different ICUs and wards of Assiut
2013 university hospitals.
The international association for the study of pain (ISAP) defines pain as unpleasant
sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue
damage.The International Association for the Study of Pain )ISAP( defines pain as ―an
unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential
tissue damage‖ )Jonathan and Theodore, 2011(. It is the most common reason for
physician consultation in the united state and can significantly interfere with a
person‘s quality of life and general functioning )Breivik et al., 2008(.
Pain is divided into two major groups: physiological pain and pathological pain (Zhuo,
2007). Physiological pain is important for animals to avoid potential injury, while
pathological pain is unpleasant, lasts for an extended period of time after injury (Zhuo
et al., 2011).
chronic pain can be classified into inflammatory pain and neuropathic pain by the
underlying mechanism (Li et al., 2011).
Neuropathic pain is a progressive disease resulted from injury or disease of the
nervous system, including the peripheral nerve, dorsal root ganglion (DRG), spinal
cord or brain (Li et al., 2011; Zhuo et al., 2011).
It is often caused by nerve injury or diseases such as diabetes, acquired
immunodeficiency syndrome or cancer (Koichi and Masamichi, 2011).
It is often associated with a continuous burning character together with the presence
of abnormal sensory symptoms, such as hyperalgesia (an increased response to a
stimulus which is normally painful; patients with hyperalgesia perceive pain
spontaneously) and allodynia (pain as a result of a stimulus which does not provoke
pain) (Siniscalco et al., 2011).
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The neurophysiological and neurochemical changes are poorly understood. Previous
studies showed that nerve injury can result in changes in gene expression, protein
synthesis and intracellular signaling in nociceptive pathways, all of which contribute to
neuronal membrane remodeling and hyperexcitability associated with neuropathic
pain (Jonathan and Theodore, 2011).
Aim of the Work:
The aim of this review is to understand the pathophysiology of the neuropathic pain.
Optain the incidence of herpes simplex virus encephalities in chidren attending to
Qena university hospital and Qena hospital To highlight the role of different
investigation studies in diagnosis and prognosis of herpetic encephalitis To highlight
the role of PCR in detection of herpes simplex virus.
nanoscience and nanotechnology primarily deal with the synthesis characterization
exporation and exploitation of nanostructured materials these materials are
characterized by at least one dimerials are characterized by at least one dimension in
the nanometer.
Nine crops are of major importance namely wheat rice maize barley sorghum sugar
beet common phaseolus bean soybean and groundnut which contribute to the graeter
part of food woldwide these crops are attacked by devasating seed borne fungi and
cause losses of cereal grains .
Corn is considered as the third most important crop in the world after wheat and rice,
because it is a dietary staple food in many countries in the world being consumed in
different forms (Thiel et al. 1996; Nago et al. 1997; Youssef 2009; Rafiq et al. 2010
and Yaouba et al. 2012). Corn quality is often reduced because of drying injury,
although the causes and impairment mechanisms are poorly understood (CordovaTellez and Burris 2002). Igawa et al. (2007) reported that maize kernels are
processed primarily for livestock feed (78%) and to some extent for human
consumption (13%).Nago et al. (1997) reported that there is very little information
concerning attempts to reduce mycotoxin contamination in maize using traditional
processing methods in Africa, although many maize-based food products exist. In
Benin, about 40 different maize processing methods have been recorded. Corn is
susceptible to contamination by aflatoxins; the fungal metabolites that contaminate
agricultural products andthreaten food safety. Aflatoxins are produced by three
species of Aspergillus, namely A. flavus, A. parasiticus and A. nomius (Hendrickse
1997; Peraica et al. 1999 and Fung and Clark 2004). Bamigboye (2013) studied Fungi
involved in the biodegradation of maize-cob. He found Eleven fungi species were
isolated which include Rhizopus oryzae, Aspergillus flavus, A. niger, Mucor
racemosus, P. atrovenetum, P. expansum, P. chrysogenum, P. restictum and
Botryotrichum piluliferum Rice (Oryza sativa L.)
Rice is a staple crop of economic importance in many countries and its production was
600 million tons in the year 2000 (Correa-Victoria et al. 2004). Rice and other
agricultural commodities are susceptible to fungal damage before and after harvest. It
is one of the most important cereals in the world, serving as food for about 50 % of the
world‘s population )Ladha et al. 1997(.Reddy et al. )2004( reported that rice is the
most important staple food crop in India and the bulk of rice is grown in kharif or wet
season. Frequent and heavy rainfall and floods particularly near harvest in coastal
areas in eastern, southern and western regions of the country wet the crop and make
panicles more prone to invasion by Aspergillus spp. Miraglia and Brera (2000),
Hussaini et al. (2007) and Reddy et al. (2009) reported that mycotoxins potentially
present in moldy rice include aflatoxins, ochratoxin A and Fusarium toxins. Khosravi et
al. (2013) found that Aspergillus and Fusarium genera were the most frequent fungal
contaminants in fresh and stored rice grains and followed by Mucor and Rhizopus
Leeson and Summers (1997) reported that grain sorghum (Sorghum bicolor L.
Moench) is an important commodity crop for the semi-arid regions of the world. In the
United States, sorghum is one of the most important crops in the Midwest regions, and
sorghum production ranks third among cereal crops. Sorghum is a starch-rich grain
with similar starch content to maize. However, sorghum has been underutilized for
biobased products and bioenergy. The major barriers to promoting sorghum utilization
are the poor wet-milling properties and potentially lower digestibility of sorghum
starch, which is about 90–95% that of corn.
Waliyar et al. (2008) reported that mycotoxin contamination and grain mold of
sorghum are considered as the most important constraints of grain quality and
production, globally. Sorghum grains suffer from infection and colonization by several
fungi during panicle and grain developmental stages.Mutegi et al. (2010) mentioned
that, Sorghum bicolor is an important world crop, used for food (as grain and in
sorghum syrup or ‖sorghum molasses‖(, fodder, the production of alcoholic beverages
and biofuels. Fenster (2003) reported that in the United States the white sorghum
products are used to a small extent to substitute for wheat in products for people
allergic to wheat gluten.
The white food sorghums are processed into flour and other products, including
expanded snacks, cookies and ethnic foods, and are gaining popularity in areas like
Japan (United States Grains Council 2001). Shiden et al. (2013) reported that a total
of seven fungal genera Alternaria, Aspergillus, Fusarium, Helminthosporium, Mucor,
Penicillium and Rhizopus sp. were detected in sorghum seed samples.

The term pyran structure applies to a six - membered ring possessing one oxygen
hetero -atom singly bonded in a cyclic system of two double bonds and one
tetrahedral atomic center according to the position of the saturated carbon atom the
heterocycles can be classified as 2H and 4H isomers or more systematically as 2- and
4- oxines of the parent oxygen compounds 2H pyran 1 and 4H pyran 2 .
Here, we report an efficient one-pot multicomponent method for
the synthesis of polyfunctionalized 4H-pyrans in ethanolic medium at
PH=8.42-8.52 using of the safe and cheap basalt and gabbro as new
naturally heterogeneous basic catalysts, and using of classical heating
and microwave irradiation, and comparing that with synthesis by
piperidine as a known base catalyst (Tables 2, 3, 4; Scheme 1).Thus, heating of
mixtures of aromatic, aliphatic, and heterocyclic
aldehydes with malononitrile and ethylacetoacetate or
ethylbenzoylacetate in refluxing ethanol or by microwave irradiation
and in the presence of catalytic amount of grinded basalt or grinded
gabbro afforded the corresponding 2-amino-3-cyano-4H-pyran-5carboxylates 1a-p. Structures of the isolated products were established
based on the suitable elemental and spectroscopic analysis data.
4H-pyrans 1a and 1e were reacted with malononitrile in refluxingethanolic piperidine
solution to yield 1:1 adducts. The 4,6diazanaphthaleines 5 were formed rather than 1,3,8-triazanaphthaleines
6 (Scheme 2).On the other hand, 4H-pyrans 1a, 1c, 1e and 1i were treated with
hydrazine hydrate in refluxing ethanolic piperidine and by using
microwave irradiation also to afford the corresponding pyrano[2,3c]pyrazoles 8a-d in good yields ( Table 5, Scheme 3).the same time, pyrans 1a and 1e
were refluxed in acetic acid in
the presence of ammonium acetate to give the corresponding 2aminopyridines 9a,b (Scheme 4).
O
C CN 2H5OOC
H3C NH2
Ar
1
CH3COONH4
N
C CN 2H5OOC
H3C NH2
Ar
9
1a, 9a Ar = 3-benzyloxyphenyl ; 1e, 9b Ar = 2,3-dimethoxyphenyl
Acetic acid
Scheme 4
Also, 2-amino-4H-pyrans 1l and 1h were heated with acetic
anhydride to give the corresponding ethyl-2,5,7-trimethyl-4-oxo-3,5dihydro-4H-pyrano[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate derivatives 12a,b
(Scheme 5).Pyrans 1a, 1e, and 1l were reacted with semicarbazide
hydrochloride and thiosemicarbazide in ethanolic piperidine solution to
give the corresponding ethyl-3-cyano-6-methyl-2-(1-semicarbazido-5pyridine carboxylate derivatives 16a-c and the corresponding ethyl-3cyano-6-methyl-2-(1-thiosemicarbazido)-5-pyridine carboxylate
derivatives 17a,b respectively (Scheme 7).On the other hand, pyrans 1 were refluxed
in acetic acid in the
presence of concentrated sulfuric acid to give the corresponding 1,4dihydropyridine derivatives 19a-d (Scheme 8).In the same time, 2-amino-4H-pyran 1e
was reacted with 2-(4chloro-benzylidene)-malononitrile in refluxing ethanolic piperidine
solution to yield 5-amino-6,7-dihydro-4H-pyrano[2,3-b]pyridine
derivative 20 (Scheme 9).Pyrans 1 were reacted with 2-cyanoacetamide and
cyanoacetic acid
hydrazide in ethanolic piperidine solution to give the corresponding
1,8-diazanaphthalene derivatives 21a,b and naphthyridine derivatives
22a,b respectively (Scheme 10).In the same time, pyrans 1 was reacted with
cyclohexanone and
cyclopentanone in ethanolic piperidine solution to give the
corresponding 10-amino-4-aryl-2-phenyl-5,6,7,8-tetrahydro-4H-1-oxa9-aza-anthracene-3-carboxylic acid ethyl ester derivatives 23a,b and 9amino-8-(2,3-dimethoxy-phenyl)-6-phenyl-1,2,3,8-tetrahydro-5-oxa-4aza-cyclopenta[b]naphthalene-7-carboxylic acid ethyl ester 24
respectively (Scheme 11).Also, pyran 1h was condensed with aromatic aldehyde such
as pchlorobenzaldehyde
in ethanolic piperidine solution to give the
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corresponding 2-[(4-chloro-benzylidene)-amino]-3-cyano-6-phenyl-4(3,4,5-trimethoxy-phenyl)-4H-pyran-5-carboxylic acid ethyl ester 25
(Scheme 12).The term pyran structure applies to a six-membered ring
possessing one oxygen hetero-atom singly bonded in a cyclic system of
two double bonds and one tetrahedral atomic center. According to the
position of the saturated carbon atom, the heterocycles can be
classified as 2H and 4H isomers or more systematically as 2- and 4oxines of the parent oxygen compounds, 2H-pyran 1 and 4H-pyran 2 17. 4H-pyran 2 and its alkyl, alkoxy, and halogen derivatives 8-13 also are
labile substances 1, 2.4H-pyran 2 seems to be thermodynamically somewhat more
stable than 1. Stability increase may be achieved by the introduction of
substituents into suitable positions of the heterocyclic ring. Although
no systematic studies have been carried out, compounds like 3 14, 4 15
and 5 16 are typical examples of stabilized pyransCase (4) also demonstrates the
preferential stability of 2aminopyrans with respect to their imino tautomers, contrary to the
behaviour of analogous hydroxypyrans, which exist exclusively as
tautomeric oxoforms 15-20. This thesis deals with the chemistry of the
2014 stabilized 4H-pyran.
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Sweet sorghum is belonging to the Genus Sorghum bicolor ( L.) Moench which is the
best multipurpose crop; sorghum grain is used for human food and as feed for
animals; the plant stem and foliage are used for green chop, hay, silage, and pasture;
in some areas the stem is used as building material; juice of sweet sorghum stalk is
used for making syrup, gaggery and ethanol; bagasse and green foliage is considered
an exellent fodder for animals as a biomass for gasification system as organic fertilizer
or for paper manufacturingSorghum is the fifth most important cereal crop in the world
after wheat, rice, corn and barley. Moreover, sweet sorghum has a great tolerance to
a wide range of climatic and soil conditions. It is a short duration crop of 110-130 days
as compared to 12- 24 months in sugarcane. In addition its water and fertilizer
requirement is much less, resulting in lower cost of cultivation than sugarcane.
There are approximately four thousand varieties of sweet sorghum through out the
world. Ripe sweet sorghum typically consists of approximately 75% cane, 10% leaves,
5% seeds and 10% roots by weight. It could produce 21 tones of crushable stalks,
1.25 tones of grains and 7.15 tones of leaves and stem tops per Feddan.
Sorghum syrup is obtained by concentration of the juice extracted from sorghum
stalks. Like sugar cane syrup, sweet sorghum syrup can be used as a popular food
and liquid sweetener in various food products which would save sugar cane for sugar
production. Accordingto SCC (1), the area cultivated with sugar cane for syrup
production was about 12479 feddans. In Egypt, the production of sucrose was about
2.1 million tons meantime, the consumption was about 2.8 million tons. Sweet
sorghum can be an additional or an alternative to sugar cane for syrup production in
order to close the vast gap between the sugar production and consumption.
High contents of carbon dioxide in the atmosphere that are contributing towards global
warming is said to be caused by the use of fossil fuels around the world. On the other
hand, the ever rising cost of fossil fuel internationally has forced major world
economics to examine renewable and cheaper alternatives to fossil fuel to meet their
energy demands. Bioethanol has emerged as the most suitable renewable
alternatives to fossil fuel as their quality constituents match diesel and petrol,
respectively. In addition, they are less polluting than their fossil fuel counterparts.
Environmental concerns and the desire to beless dependent on fossil fuel have
intensified worldwide efforts for production of ethanol from starch and sugar producing
crops. Added in small amounts, 10 % of ethanol to gasoline that fuels our cars, it
reduces greenhouse emissions like carbon monoxide and nitrogen oxides. Bioethanol
used as a replacement for gasoline can reduce vehicle carbon dioxide emissions by
90 %.
Among the biomass energy crops sweet sorghum is the first important competitor. In
fact sweet sorghum has been cultivated as energy plant in many countries. Sweet
sorghum stalk are rich in sugars which can beprimarily used for biofuel production. It
can produce up to 7000 L of ethanol /ha.
The Department of energy of the U.S.A. estimated that after 1990 sweet sorghum can
top all crops such as cereals and sugar cane as the best resource for alcohol
production. Program of Brazil has also selected sweet sorghum together with sugar
cane and cassava as the three main biomass resources.
Sweet sorghum has major advantages compared to other sugar and biomass crops.
Firstly, sorghum is a species showing extensive genetic variation, including drought
and heat tolerant genotypes, which enable the usage of marginal land that is not
suitable for cultivating other crops. Secondly, competition between the use of land for
food or for energy is less because the grains can be used for food or feed while stems
can be used for biofuel production. The stem juice of sweet sorghum is rich in
fermentative sugar and is a desirable alcoholic fermentation material. In addition to
fermentative sugar, other kindsof sugars are also found in the stem juice of sweet
sorghum. There are also some organic acids and minerals in the juice, measuring
2013 their contents enables us to use sweet sorghum better with multi-purpose.
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The Well-Know Numerov‘s method for Solving Schrodinger‘s equation is reintrouced
by transforming it into a matrix form.Accurate eigenvalues and eigenvectors are
calculated for varity of bottomonium spectra. The method gives high accuracy results
2014 are in a good agreement with other methods and with experimental results.
تكونت الرسالة من مقدمة ،وتمهٌد ،وخمسة فصول ،وخاتمة.
وإحتوت المقدمة على الحدٌث عن أهمٌة علم التوحٌد ،وبٌان أهمٌة موضوع الدراسة (دالبل التوحٌد فً سورة ٌونس)
وأهدافه ،وأسباب إختٌاره ،والدراسات السابقة ،وخطة البحث ،والمنهج المتبع فً البحث.
وجاء فً التمهٌد بٌان مجمل عن سورة ٌونس ،سبب تسمٌتها ومكان نزولها وكذلك عدد آٌات السورة وكلماتها وحروفها،
وبٌان لخصابص السور المكٌة عامة وسورة ٌونس خاصة.
وتناول الفصل األول داللة السورة على اإلٌمان باهلل تعالى ،وذلك من خبلل ثبلثة مباحث ،حٌث خصص المبحث األول لبٌان
دالبل سورة ٌونس على توحٌد الربوبٌة ،جاء فٌه تعرٌفه ،وأدلة من السورة على توحٌد الربوبٌة ،وكذلك أدلة معاصرة من
السورة على توحٌد الربوبٌة ،والمبحث الثانً خصص لبٌان دالبل السورة على توحٌد األلوهٌة ،جاء فٌه تعرٌفه ،وكذلك أدلة
من السورة على توحٌد األلوهٌة ،أما المبحث الثالث فخصص لبٌان داللة السورة على توحٌد األسماء والصفات ،جاء فٌه
تعرٌفه وبٌان لموقؾ الفرق اإلسبلمٌة منه ومنهج أهل السنة والجماعة فً هذا الباب ،ثم بٌان دالبل أسماء وصفات هللا من
سورة ٌونس علٌه السبلم ،وتناول الفصل الثانً داللة السورة على اإلٌمان بالمبلبكة ،وجاء فٌه األدلة على وجود المبلبكة
وصفاتهم وأعمالهم ،وأدلة من سورة ٌونس على اإلٌمان بالمبلبكة ،وتناول الفصل الثالث داللة السورة على اإلٌمان بالكتب
المنزلة ،وجاء فٌه التعرٌؾ بالكتب المنزلة وما ٌجب علٌنا تجاهها ،كما جاء فٌه أدلة من سورة ٌونس على اإلٌمان بالكتب،
كما تناول الفصل الرابع داللة السورة على اإلٌمان بالرسل ،جاء فٌه دالبل السورة على الوحً ،وتطرق إلى الحدٌث عن
الوحً (تعرٌفه وأنواعه) ،وعرض لشبهات منكرٌه ،وجاء فٌه أٌضا دالبل السورة على اإلٌمان بالرسل ،وتطرق إلى الحدٌث
عن من ذكر من الرسل قبل النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم فً سورة ٌونس موضوع الدراسة ،وإثبات نبوة النبً محمد
صلى هللا علٌه وسلم ،وأما الفصل الخامس فجاء فٌه داللة السورة على اإلٌمان بالٌوم اآلخر ،حٌث إشتمل على تعرٌؾ البعث
وأدلة من السورة على إمكانٌة حدوثه ،وأدلة من السورة على اإلٌمان بالٌوم اآلخر وما فٌه من ثواب وعقاب .وأما الخاتمة
فجاء فٌها أهم النتابج التً توصلت إلٌها الدراسة.
2013
هدفت الدراسة إلى التعرؾ على مدى فعالٌة استخدام التعلم االلكترونً فً إكساب أطفال الروضة بعض مفاهٌم التربٌة من
أجل السبلم ،وذلك مقارنة بالطرٌقة العادٌة.
وقد ظهرت الحاجة إلى هذه الدراسة نظراً لندرة الدراسات التً تناولت استخدام التعلم اإللكترونً فً إكساب أطفال الروضة
بعض مفاهٌم التربٌة من أجل السبلم ،ونظرا لضرورة تطوٌر مناهج رٌاض األطفال بما ٌتناسب مع االتجاهات الحدٌثة التً
ظهرت فً عصرنا الحالً ،كما أنه ٌوجد قصور لدي أطفال الروضة فً مفاهٌم التربٌة من أجل السبلم.
ولتحقٌق أهداؾ الدراسة تم اإلجابة عن السإال التالً:
ما فعالٌة استخدام التعلم اإللكترونً فً إكساب أطفال الروضة بعض مفاهٌم التربٌة من أجل السبلم ؟ وتم ذلك من خبلل
اختبار صحة الفرض التالً:
ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن متوسطً درجات أطفال المجموعة التجرٌبٌة وأطفال المجموعة الضابطة فً القٌاس
البعدي الختبار مفاهٌم التربٌة من أجل السبلم المصور لطفل الروضة لصالح درجات أطفال المجموعة التجرٌبٌة.
وفق إتباع الخطوات التالٌة:
أوالً :تحدٌد قابمة مبدبٌة بمفاهٌم التربٌة من أجل السبلم المناسبة لطفل الروضة.
.استطبلع رأي السادة المحكمٌن حول صبلحٌة قابمة مفاهٌم التربٌة من أجل السبلم المناسبة لطفل الروضة _
.التوصل إلى القابمة النهابٌة لمفاهٌم التربٌة من أجل السبلم المناسبة لطفل الروضة _
.تحدٌد مفاهٌم التربٌة من أجل السبلم المرجو إكسابها لطفل الروضة من خبلل استخدام التعلم االلكترونً _
ثانٌا ً :تصمٌم موقع تعلٌمً إلكترونً على شبكة اإلنترنت إلكساب أطفال الروضة بعض مفاهٌم التربٌة من أجل السبلم،
وعرضه على المتخصصٌن لتقنٌنه.
ثالثا ً :التجربة االستطبلعٌة للموقع التعلٌمً اإللكترونً ومعالجة ما به من أخطاء أو مشكبلت.
رابعا ً :إعداد اختبار لقٌاس مدى توافر بعض مفاهٌم التربٌة من أجل السبلم لدى أطفال الروضة وتقنٌنه.
خامسا ً :اختٌار عٌنة الدراسة من أطفال المستوى الثانً من الروضة( )2KGوتقسٌمها إلى مجموعتٌن إحداهما تجرٌبٌة
واألخرى ضابطة.
سادسا ً :تطبٌق االختبار قبلٌا على مجموعتً الدراسة ( التجرٌبٌة – الضابطة).
سابعا ً :تنفٌذ تجربة الدراسة.
ثامنا ً :تطبٌق االختبار بعدٌا ً على مجموعتً الدراسة ( التجرٌبٌة – والضابطة).
تاسعا ً :رصد درجات أطفال المجموعة التجرٌبٌة والضابطة التً حصلوا علٌها من اختبار مفاهٌم التربٌة من أجل السبلم
المصور لطفل الروضة ،وحللت النتابج إحصابٌاً ،وتم التحقق من صحة الفرض بحساب قٌمة ‖ت‖ ،وتم حساب حجم تؤثٌر
استخدام التعلم االلكترونً فً إكساب أطفال الروضة بعض مفاهٌم التربٌة من أجل السبلم ،فكانت النتابج كما ٌلً:
أن الفرق بٌن متوسطً الدرجات التً حصل علٌها أطفال المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس القبلً والبعدي الختبار مفاهٌم -
.التربٌة من أجل السبلم المصور لطفل الروضة ،له داللة إحصابٌة لصالح درجات القٌاس البعدي
أن الفرق بٌن متوسطً درجات القٌاس القبلً والقٌاس البعدي التً حصل علٌها أطفال المجموعة الضابطة فً اختبار -
.مفاهٌم التربٌة من أجل السبلم المصور لطفل الروضة لٌس له داللة إحصابٌة
أن الفرق بٌن متوسطً درجات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة الذٌن حصلوا علٌها فً القٌاس البعدي الختبار مفاهٌم -
التربٌة من أجل السبلم المصور لطفل الروضة له داللة إحصابٌة ،وهذا الفرق لصالح درجات القٌاس البعدي التً حصل
.علٌها أطفال المجموعة التجرٌبٌة ،ومن ذلك نستنتج صحة فرض الدراسة
أن حجم تؤثٌر استخدام الموقع االلكترونً على درجات أطفال المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس البعدي الختبار مفاهٌم التربٌة -
من أجل السبلم لطفل الروضة أعلً من  0.8وبالتالً ٌكون حجم التؤثٌر مرتفع؛ حٌث بلػ  5.543مما ٌشٌر إلى فعالٌة
.استخدام التعلم االلكترونً فً إكساب أطفال الروضة بعض مفاهٌم التربٌة من أجل السبلم 2012
أهمٌة الدراسة -:
ترجع أهمٌة هذه الدراسة إلً-:
.إلقاء الضوء علً جامعة جنوب الوادي بإعتبارها جامعة مستقلة فً معرفة دورها فً التنمٌة السٌاسٌة للطبلب 1-
تسهم هذه الدراسة فً التعرؾ علً جانب من جوانب تنمٌة شباب الجامعة والتً أصبحت فً وقتنا الحاضر مفهوما 2-
.ربٌسٌا عند أي مناقشة لقضاٌا الشباب أو إتجاهاتهم ومشكبلتهم أال وهو التنمٌة السٌاسٌة
وأٌضا تفٌد البٌانات والنتابج التً تسفرعنها الدراسة فً توجٌهه أنظار القابمٌن علً إدارات الكلٌات بؤهمٌة التنمٌة 3-
.السٌاسٌة للطبلب ،والعمل علً زٌادة برامج التوعٌة والتنمٌة السٌاسٌة واإلهتمام بتنوع األنشطة الطبلبٌة
أن هذه الدراسة تعد من الدراسات التً تكشؾ عن اإلهتمام بالتنمٌة الساسٌة فً التعلٌم الجامعً بإعتبارها مكملة 4-
.للدراسات السابقة التً أجرٌت فً هذا المجال
منهج وأدوات الدراسة -:
إعتمدت الدراسة الحالٌة علً المنهج الوصفً التحلٌلً الذي إعتمد علً اإلستبانة كؤداة له حٌث تم تطبٌقها علً عٌنة من
طبلب الكلٌات النظرٌة (حقوق ،تربٌة ،آداب) والعملٌة (العلوم ،الطب) بجامعة جنوب الوادي.
نتابج الدراسة -:

Nahool, Tarek AbeelWahab Mohamedain
Khalaf.

عبدالكرٌم ،مها محٌى الدٌن.

عبدالجلٌل ،نعمة حسن
عبدالداٌم.

Anew Method to Study Bottomonium /

دالبل التوحٌد فى سوره ٌونس /

فاعلٌة إستخدام التعلم اإللكترونً فً إكساب أطفال الروضة بعض
مفاهٌم التربٌة من أجل السبلم =

4589 12134932 master.

4590 12135999

4591 12136007

كشفت الدراسة عن دور أعضاء هٌبة التدرٌس وإدارات بعض الكلٌات والمناهج التعلٌمٌة واألنشطة الطبلبٌة فً تحقٌق
التنمٌة السٌاسٌة للطبلب والمعوقات والصعوبا التً تحول دون تحقٌق التنمٌة السٌاسٌة والمرتبطة بالمحاور السابقة وفً
ضوء هذه النتابج تم وضع تصور مقترح لتفعٌل دور أعضاء هٌبة التدرٌس وإدارة الكلٌات وتطوٌر المناهج التعلٌمٌة وعمل
برامج تعلٌمة جدٌدة تعدل من محتوي المقرارات وتسعً إلكساب الطبلب المهارات البلزمة لتنمٌة اإلتجاه السٌاسً لدٌهم،
وكذلك تفعٌل وتعزٌز األنشطة الطبلبٌة وإتحادات الطبلب لتحقٌق التنمٌة السٌاسٌة لطبلب الجامعة ومن أهم هذه النتابج
والتوصٌات-:
التربٌة السلٌمة تساعد فً إعداد القوي البشرٌة البلزمة والمدربة للنهوض بالتنمٌة السٌاسٌة ،وتزوٌدها بالمعارؾ والقٌم 1-
.والمهارات التً تهٌإها بنجاح مع خصابصالمجتمع الجدٌد
قلة ربط أعضاء هٌبة التدرٌس بٌن المواضٌع الدراسٌة والقضاٌا المجتمعٌة وهذا ٌتضح بكثرة فً كلٌات الطب والعلوم 2-
.والتربٌة قلل من تحقٌق التنمٌة السٌاسٌة لطبلب الجامعة
.عدم إهتمام إدارة الكلٌة بتزوٌد المكتبة بالكتب والمراجع السٌاسٌة قلل أٌضا من تحقٌق التنمٌة السٌاسٌة للطبلب بالجامعة 3-
ٌؽلب علً المناهج التعلٌمٌة الجمود والتكرار ،والتواكب التؽٌرات السٌاسٌة وال المجتمعٌة ،وال تنمً حرٌة التعبٌر عن 4-
.الرأي لدي الطبلب قلل أٌضا من تحقٌق التنمٌة السٌاسٌة للطبلب بالجامعة
الٌوجد تنوع فً األنشطة الطبلبٌة بجامعة جنوب الوادي مما ٌقلل من مشاركة الطبلب لعدم مناسبة األنشطة لمٌولهم 5-
.وإتجاهاتهم
توصً الدراسة بعقد دورات تدرٌبٌة فً كل كلٌات جامعة جنوب الوادي ألعضاء هٌبة التدرٌس لتعدٌل وتطوٌر فكرهم 6-
.بضرورة اإلهتمام بالجوانب السٌاسٌة وتعلٌمها للطبلب
.توصً الدراسة جمٌع إدارات الكلٌة باإلهتمام بالطالب واإلستفادة منه فً تطوٌر الكلٌة 7-
،تطوٌر المناهج والمقرارات الدراسٌة بصورة تتبلبم مع ظاهرة تزاٌد المعرفة ومراعاة التؽٌرات السٌاسٌة بالمجتمع 8-
.واإلهتمام بالنشاط كجزء أساسً من المنهج
.تفعٌل دور مجالس اإلتحادات الطبلبٌة واألخذ برأٌهم وإقتراحاتهم 9-
.تبنً فكرة إنشاء معهد إلعداد القادة بجامعة جنوب الوادي للنهوض بإقلٌم جنوب الوادي إدارٌا وسٌاسٌا 10-
Goats are one of the first animals to be domesticated by pharous about 9,000 years
ago today there are about 200 different breeds of goats that produce avariety
products including milk , meat direct cash income .
in the present work the length to diameter ratio is allowed to vary in order to satisfy all
types of bearing short bearing finite bearing and long bearing this ratio can take
values within the practical rang of the hydrodynamic journal bearing the results show
that both the load and the frictional force increase but the frictional conefficient and
side leaking decreases as the length to diameter ratioincreases.
The nonlinear simulation results show to the effectiveness of the coordnation of the
pss and facts controllers to improve power system transient stability Also the
combination of shunt and series facts controllers provide better transient responses of
power system parameters to effectively damp out inter area oscillation.
Asolar dryer is aheating drying device in which solar energy heats air this heated air is
used to dry some matters in dryer chamber unit the heating action is due to the
exchange of heat between the solar radiation and air stream the solar dryers are widly
used in drying of agriculture products and in many engineering applications.
The present work investigates the effect of the compaction pressure the mass
percentages of additives of graphite zine , lead, and the sintering tempearture on the
mechanical properties and wear resistance of copper composite three compaction
pressures of 150.250 and 350 MPA have been used at room temperature .
This study is divided into six chapters the first presents the reader to the link of
romanticism to Modernism the following chapters manifest and discuss some of the
Modernism aspects in various poms by wordsworth.
أهداؾ الدراسة -:
تهدؾ الدراسة الحالٌة إلً ماٌلً-:
.التحقق من فعالٌة البرنامج اإلرشادي فً تنمٌة المهارات اإلجتماعٌة لدي عٌنة من المراهقٌن سمعٌا 1-
.التحقق من تؤثٌر المهارات اإلجتماعٌة علً تحسٌن جودة الحٌاة لدي نفس مجموعة الدراسة من المراهقٌن المعاقٌن سمعٌا 2-
أهمٌة الدراسة -:
تمثلت أهمٌة الدراسة الحالٌة فً -:
أنها تناولت جودة الحٌاة ،كؤحد متؽٌرات الدراسة ،وهو مفهوم حدٌث نسبٌا وأحد المخرجات الهامة لعلم النفس اإلٌجابً 1-
الذي ٌهتم بدراسة الظواهر اإلٌجابٌة وٌهتم أٌضا بجوانب القوة والجوانب اإلٌجابٌة لدي األفراد بدال من التركٌز علً جوانب
.الضعؾ والقصور ،ومن ثم تحاول الدراسة اإلسهام فً التؤهٌل النظري لهذا المفهوم حدٌث التناول مع فبة المعاقٌن سمعٌا
تستمد الدراسة الحالٌة قدرا من األهمٌة فً تناولها المراهقٌن والمعاقٌن سمعٌا ،وهً الفبة التً التزال فً حاجة إلً مزٌد 2-
.من اإلهتمام
تتضح أهمٌة الدراسة الحالٌة فً إهتمامها بتنمٌة المهارات اإلجتماعٌة عن طرٌق برنامج إرشادي وهو ما دعا إلٌه 3-
سلٌجمان من ضرورة صٌاؼة وتطوٌر فعالٌة برامج التدخل لبناء وتعظٌم مكامن القوة والفضابل اإلنسانٌة ،وأهمٌة مطالبة
الممارسٌن المهنٌٌن باإلقتناع أن أفضل ماٌمكن القٌام به داخل حجرة اإلرشاد هو تعظٌم مكامن القوة والتمٌز اإلٌجابً بدال من
.إصبلح جوانب الضعؾ أو القصور لدٌهم من أجل تحسٌن جودة الحٌاة
إن تنمٌة المهارات اإلجتماعٌة وتحسٌن جودة الحٌاة لدي فبة الدراسة إنما هً خطوة علً طرٌق الدمج الفعلً وضمان 4-
.قدر من النجاح للدمج المجتمعً لهذه الفبة الهامة
نتابج الدراسة -:
ٌمكن إٌجاز نتابج الدراسة فٌما ٌلً -:
توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوي  0.05بٌن متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة علً أبعاد 1-
.مقٌاس تقٌٌم المهارات اإلجتماعٌة والدرجة الكلٌة فً القٌاسٌن القبلً والبعدي لصالح القٌاس البعدي
توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوي ( )0.01/0.05بٌن متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة 2-
ومتوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة علً أبعاد مقٌاس تقٌٌم المهارات اإلجتماعٌة والدرجة الكلٌة فً القٌاس البعدي
.لصالح أفراد المجموعة التجرٌبٌة
ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوي ( )0.05بٌن متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة علً 3-
أبعاد مقٌاس تقٌٌم المهارات اإلجتماعٌة والدرجة الكلٌة فً القٌاسٌن البعدي والتتبعً (بعد مرور شهر من تطبٌق البرنامج
).اإلرشادي المستخدم

2012

أحمد ،فاطمة محمد البردوٌلً
عطا هللا.
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4- ) بٌن متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة علً أبعاد0.05( توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوي
مقٌاس جودة الحٌاة والدرجة الكلٌة فً القٌاسٌن القبلً والبعدي لصالح القٌاس البعدي.
5- ) بٌن متوسطات درجات رتب أفراد المجموعة التجرٌبٌة0.01/0.05( توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوي
ومتوسطات رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة علً أبعاد مقٌاس جودة الحٌاة والدرجة الكلٌة فً القٌاس البعدي لصالح
أفراد المجموعة التجرٌبٌة.
6- ً) بٌن متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة عل0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوي
أبعاد مقٌاس جودة الحٌاة والدرجة الكلٌة فً القٌاسٌن البعدي والتتبعً (بعد مرور شهر من تطبٌق البرنامج اإلرشادي
)المستخدم.
Fowl cholera (FC) Avian cholera avian pasteurellosis or Avian hemorrhagic
septicemia is a contagious diseas affecting domesticated and wild birds it usually
appears as a fatal septicemic disease associated with high morbidity and mortality.
The Aim of the present study is measurement of natural radioactivity in surface and
depth profile soil due to ra-226 Th-232 and K-40 therefore it can be easy to calculate
Absorbed dose rate annual effective dose .
Lameness in cattle causes major losses to cattle industry financial losses from
lameness are primarily due to decline in milk production and body weight decreased
food efficiency premature culling of potentially valuable cattle and the cost of
treatment by care taker and veterinarians.
There are many reasons for keeping of rabbits first rabbit keeping can be asource of
low cost high quality protein that uses only loacl forages and food wastes that are of
no direct value to human.
-: أهداؾ الدراسة
هدفت الدراسة إلى تنمٌة مهارات تصمٌم أنشطة التعلم اإلبداعٌة وتنفٌذها لدى طالبات شعبة الطفولة فً ضوء المعاٌٌر
 واستخدم التصمٌم التجرٌبً ذي التطبٌقٌن القبلً والبعدي لمجموعتٌن،القومٌة لرٌاض األطفال من خبلل البرنامج المعد لذلك
) طالبة62(  حٌث تكونت مجموعة الدراسة من،متكافبتٌن؛ حٌث تم اختٌار مجموعتٌن إحداهما تجرٌبٌة واألخرى ضابطة
،) طالبة32(  المجموعة التجرٌبٌة والتى تضمنت: وتم تقسٌمهم إلى مجموعتٌن،من طالبات الفرقة الرابعة شعبة الطفولة
.ً  وتم تطبٌق أدوات الدراسة قبلٌا ً وبعدٌا.) طالبة30( والمجموعة الضابطة والتى تضمنت
:وتوصلت الدراسة إلى النتابج التالٌة
1- وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فى القٌاسٌن القبلً والبعدي على
اختبار مهارات تصمٌم أنشطة التعلم اإلبداعٌة وبطاقة مبلحظة مهارات تنفٌذ أنشطة التعلم اإلبداعٌة بعد تعرضهم للبرنامج
لصالح القٌاس البعدي.
2- عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات طالبات المجموعة الضابطة فى القٌاسٌن القبلً والبعدي
 بتطبٌق برنامج،على اختبار مهارات تصمٌم أنشطة التعلم اإلبداعٌة وبطاقة مبلحظة مهارات تنفٌذ أنشطة التعلم اإلبداعٌة
البحة الكلٌة.
3- وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة و المجموعة الضابطة فً القٌاس
البعدي على اختبار مهارات تصمٌم انشطة التعلم اإلبداعٌة وبطاقة مبلحظة مهارات تنفٌذ أنشطة التعلم اإلبداعٌة لصالح
طالبات المجموعة التجرٌبٌة.
4- نسبة الكسب لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة أعلى من طالبات المجموعة الضابطة.
5- وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فى القٌاسٌن البعدى والتتبعى على
اختبار مهارات تصمٌم أنشطة التعلم اإلبداعٌة وبطاقة مبلحظة تنفٌذ أنشطة التعلم اإلبداعٌة لصالح القٌاس التتبعى.
This study presents aproposed idea to make use of the thermal energy rejected by the
condenser in a window -type or split air conditiong systems to decrease the air relative
humidity of the cold air supplied by the air conditioner to a space for certain purposes.
calotropis procera is awild plant grown widely in the egyptian deserts belongs to the
family Asclepiadacceae the latin scientific name is calotropis procera and the english
name is calotropis rubber tree apple of sodom ,madar , kings crown , rooster tree
swallow wort dead sea apple or milk weed.
Aluminum and its alloys have properties which make it the most economical and
attractive materials for a wide variety of uses light weight , fabricability , physical
properties , mechanical properties and corrosion restance are some examples of
these amazing properties so that this study is interested in studing of the fatigue and
wear alloy 6060 which has afew of study for properties of the alloy 6060.
The present work is initiates to throw abeam light on the distribution , seasonal
fluctuation ,effect of light traps height . effect of weather factors of some species of
order coleoptera Shows the different effects of the robinson mercury vAPOR LIGHT
TRAP AND JERMY- TYPE TRAP WHICH NOT APPLIED IN EGYPT BEFORE.
Recent development of power electronics introduces the use of flexible ac
transmission system facts devices in power system facts devices are capable of
controlling the network condition in Avery fast manner and this unique feature of facts
devices can be exploited to improve the sability of asystem.
Fogging system for cooling and humidifictions has been examined for over 20 years in
terms of cooling and humidifiction performance the application of the fog system is still
limited in afew countries , despite the fog system requires less intiial cost compared
with that of other cooling and humidification systems requires .
Les problemes socio-economiques se different dune epoque a lautre selon les
circonstances historiques et sociales ces problemes sont bases en general sur les
relations des invidus .
The Aim of the current study were to investigate the following points:
the effect of casuarina equistifolia and Azadirachta indica tissue extracts on both
frankia growth and casuarina seed germination .
The potential of dominant casuarina rizospheric bacteria and fungi on casuarina
growth.
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The aim of the thesies is to investigate the impact of gust as case of wind speed
variation on the stability of wind farms composed of fixed speed wind trubines based
on SCIG and on the stability of wind farms composed of variable speed wind trubines
based on DFIG.The continuous increasing in the pollution level and in the same time
increasing in fuel price are factors lead to the increase in using renewable
energy sources specially wind energy. Wind power production faces many
challenges, one of the important challenges is that of the rapidly change in
wind speed which depends on the weather condition. A change in wind
speed affects on the generated power from wind turbine. SCIG and DFIG are
famous kinds of wind turbine, each of them has advantages and
disadvantages, SCIG is cheap but its operation has a harmful effect on
system stability. DFIG keeps the system stable but it is very expensive
technology for many countries.
The thesis proposes a gust as a case of wind speed variation. The thesis
uses Matlab/Simulink program to simulate the wind speed variation
according to International Electrotechnical Commission 61400-1 (IEC
61400-1). The thesis focuses on the impact of gust which represents the
wind speed variation according to reference IEC 61400-1 on stability ofwind farm
connected to grid when the wind farm is composed of Squirrel
Cage Induction Generator (SCIG) and when it composed of Double Fed
Induction Generator (DFIG).
The thesis investigates the stability of wind farm by studying the voltage
stability as one of power system studies. In this thesis the voltage stability
analysis is achieved by using two different kinds of Voltage Stability Indices
(VSI) indicated by VSI_1 and VSI_2 which are used to indicate the voltage
stability condition.The thesis designs a hybrid wind farm consists of an equal number
of
SCIGs-based wind turbine and DFIGs-based wind turbine without
STATCOM connected to wind farm. The thesis designs this kind of wind
farm to overcome the instability of SCIG and expensive price of DFIG.
Key words: IEC 61400-1, Gust, Squirrel Cage Induction Generator
(SCIG), Double Fed Induction Generator (DFIG), Hybrid wind farm and
Voltage Stability Index (VSI).THESIS ORGANIZATION
Thesis is organized in 7 chapters. Notation, list of table, list of figures and
abbreviations are shown after the list of contents. Literature references are
mentioned in square brackets by numbers. Equations are numbered in format
(x.y) and figures are numbered in format Figure x.y where x is the chapter
2011 number and y is the number of the item
The first chapter, is an introduction about the sources of ionizing radiation and
man¬made radiation sources The pathways and transport of radionuclides in aquatic
systems were outlined briefty . The environmental blehavior of radionuclides in the
aquatic and marine ecosystems were discussed . In the second experimental
techniques chapter description of apparatuses and studied area, sampling and
samples prepartion were indicated. Methods of analysis and set¬up of used systems
were given. Theoretical calculations were shown. Sedimentological were mentioned.
Organic matter ;and carbonate percentages were listed. In the third result and
discussion chapter measurements have been carried out. The specific activities of
238U. 232Th and 40K are measured, then the radium equivalent activities (Raeq) and
the absorbed dose rate in air are calculated. The specific activities of 238U, 238Pu
;and 239+240pu are measured the isotopic ratios 234U238U and 238 pu;239+240pu
are determined A comparison of the specific activities of 238U is performed Also the
specific activities of 89Sr and 90Sr are measured .The purposes of this study is to
2010 detect any radioactive contamination
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Wind electrical power system is recently getting lot of attention, because they are cost
competitive, environmental clean and safe renewable power source, as compared with
fossil fuel and nuclear power generation. A special type of induction generator, called
a doubly fed induction generator (DFIG), is used extensively for high-power wind
applications. They are used more and more in wind turbine applications due to ease
controllability, high energy efficiency and improved power quality. This thesis aims to
develop a method of a field orientation scheme for control both the active and reactive
powers of a DFIG driven by a wind turbine. The proposed control system consists of a
wind turbine that drives a DFIG connected to the utility grid through AC-DC-AC link.
The main control objective is to regulate the dc link voltage for operation at maximum
available wind power. This is achieved by controlling the de and qe axes components
of voltages and currents for both rotor side and line side converters using PI
controllers. The complete dynamic model of the proposed system is described in
detail. Computer simulations have been carried out in order to validate the
effectiveness of the proposed system during the variation of wind speed. The results
prove that , better overall performances are achieved, quick recover from wind speed
disturbances in addition to good tracking ability. Generally, any abnormalities
associated with grid asymmetrical faults are going to affect the system performance
considerably. During grid faults, unbalanced currents cause negative effects like
overheating problems and mechanical stress due to high torque pulsations that can
damage the rotor shaft, gearbox or blade assembly. Therefore, the dynamic model of
the DFIG, driven by a wind turbine during grid faults has been analyzed and
developed using the method of symmetrical components. The dynamic performance of
the DFIG during unbalanced grid conditions is analyzed and described in detail using
2011 digital simulations
paul claudel est un poete et auteur dramatique concernant le poete nous pouvons dire
la posesie de claudel comme son theatre est nourriede son experience de lamour et
2011 de la foi de sa vision de lunivers et de la via.
this thesis performance of over head transmission lines with series condensers deals
with the benefits of using capacitors banks for series compensation of the
transmission lines and how to apply and arrange these capacitor banks along the
2011 transmission line
disorders in dairy cows causing high economic losses due to prolonged days open
and prolonged intercalving intervals, resulting in involuntary culling. Uterine function is
often compromised in cattle by bacterial contamination of the uterine
lumen after parturition; pathogenic bacteria frequently persist, causing uterine diseas.
The development of uterine disease depends on the immune response of the cow as
well as the species and number of bacteria.
A total of 100 Holstein Frisian cows were used to
determine the most susceptible m.os that are responsible for endometritis and to find
the most sensitive antibiotic that killing the bacteria and subseqentially decrease the
intercalving interval
and improve the pregnancy rate.
The cows in farm were routinely gynacologically examined at 30 dats interval. Cows
found not pregnant after 90-120 days from the last calving were examined rectaly as
will as vaginal examination. Sampling for bacteriological examination was performed
immediately after clinical examination. Cows were classified into two groups. The first
group included animals (9 cows) considered normal or apparently normal (may has
subclinical endoetritis) and served as a control. However the 101 second group (91
cows) and diagnosed as had endometritis and served as treated group. For each cow,
a transcervical guarded swab was collected from the uterine body. Swabs were
processed for bacteriological examination as it cultured within 1 h of collection. All
isolates were tested for the in vitro antibiotic
sensitivity.
Cows with clinical endometritis were subjected to the treatment regimen using the
most sensitive antibiotic to the causative m.os (cefoprazone 4 gm) as intrauterine
route and cefoprazone 4 gm intramuscular every 24 hours for 5 days. Each cow was
reexamined 14 d after treatment. Clinical cure initially was defined as the absence of
any pus discharge at follow up examination. After termination of the treatment protocol
all cow followed the normal herd reproduction management practice in the bedding
period.
Different species of bacteria isolated from uterine samples (Staph, Strept, E.coli and
Klebsella). The infection is either single infection (Staph only) (7 cows) or mixed
infection (84 cows) while the control group has no bacterial growth (9 animals). It was
found that the incidence of the mixed infection is higher than that of the single
infection. Staph was the only M.os which cause single infection while the other M.os
were usually mixed. Mixed infection was classified into: mixed
infection with 2 M.os, mixed infection with 3 M.os and mixed infection with 4 M.os.
infection with Staph and E.coil is the 102 higher incidence in the infection with 2 M.os
(33 %), (30 animal ) while the infection with Strept and Klebsella is the least in
icidence in infection with 2 M.os (only one animal).
The character of the Secretion varies according to bacterial infection as turbidity
varies according to the type of M.os as it is low in case of infection with Staph in
cobination with other

M.os and moderate in the infection with the Strept in combination with E.coli and
reach its maximum range in the infection of E.coli in cobination with Klebsella or in the
infection with 3 M.os or the 4 M.os. The days open to pregnancy increase as the
bacterial infection increase either in number of bacterial infection of the M.os cause
the infection. Pregnancy rate
increase or decrease depending on the type of the bacterial infection as it increase in
infection with 4 M.os while it decrease in infection with 2 M.os which indicate the effect
of the type of the M.os (virulence of the infection).
The present study revealed that more number and
severity of the M.os infection the more severity of uterine inflammation and the longest
PP period to pregnancy and that noticed in the cows that were infected by mixed
infection (4 M.os or 3 M.os) have the longest PP period to pregnancy and this is due
to the high ratio of the M .os infection or due to the high virulence of the M.os or both
which cause the maximum inflammation of the uterus of the infected cow (the hights
values of secretion turbidity, congested mucous membrane, inflamed
103 uterine horn and thichned cevix). Cows that were infected by (E.coli + Klebsella)
also have the longest PP period to pregnancy although the infection occur by 2 M.os
only and this is due to the high virulence of the infected M.os that cause sever
inflammation lead to prolongation of the PP period to pregnancy and sudsequent
2012 subfirtility
As a result of water scarcity and increasing demand for freshwater advancing the
science of water desalination is vital in the development of susainable and new
technologies forward osmosis has been introducted as anew and cost effective
2011 desalination process.
Aim of the work considering all hazard which are associated with salmonella species
infections the present study was planned to deal with the following items:
isolation of salmonella species from raw milk samples by using two different selective
media indentification of salmonella species by using API 20 E system and PCR
2012 technique.
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Accordingly the aim of the present work is to investigation the gastrointesinal infection
poultry in Qena province with special reference to their prevalence and fluctuation
during the various seasons study the morphological feature of detected parasites.
this thesis performance of over head transmission lines with series condensers deals
with the benefits of using capacitors banks for series compensation of the
transmission lines and how to apply and arrange these capacitor banks along the
transmission line.
Carcinoma of the prostate is the second leading cause of cancer related deaths.
Detection of cancer prostate in its preinvasive stages may offer a promise for studies
of chemoprevention. Purpose: This study aimed at determination of the incidence of
different premalignant lesions in the prostate gland and the association of these
lesions with prostate adenocarcinoma. Materials and method: The present study was
performed on 410 prostate biopsy specimens. They were collected from Mansoura
Urology and Nephrology center, Mansoura university in a retrograde manner. Three
types of biopsy specimens were encountered: needle, Trans¬urethral resection and
total prostatectomy specimens. The cut slides were used for staining with routine H&E
stain as well as immunohistochemistry for High Molecular Weight Cytokeratin
(HMWCK) in problematic cases. Results: The mean age of patients was 59.2 years.
Foci of PIN were encountered in 130 cases. Atypical adenomatous hyperplasia was
found in 12 cases. Four needle biopsy specimens contained foci of atypical small
acinar proliferation. Using HMWCK, basal cell layer disruption was encountered in
45% of low grade PIN and 61 % of high grade PIN cases. Meanwhile, all AAH cases
showed attenuated interrupted basal cell layer. Conclusion: High grade PIN is the
most likely precursor lesion for prostate adenocarcinoma
The present thesis deals with the applications of geomorphological and
hydrogeological condition of the stretch area, wich parallel the international border
between Egypt and Palestine from Rafah to Ras El Naqap. the studied area attains
5280 km², it is limited by longitudes 34 25 52 and 34 54 29 E and latitudes 29 30 32
and 31 19 11 N. The investigations of the climatic of Sinai Peninsula shows that the
climate up to Upper Pleistocene was humid. Now the climate of the studied area
behaves as arid climate, locally it behaves as semi - arid especially the stretch area
south the Mediterranean Sea
The upper beak extends in a hook like infront of the lower beak. It measures 53.80
mm long.
- SEM shows that the tip and the lateral sides of the upper beak are covered by
numerous flakes of keratin. At the free tip of the beak, these keratinized flakes have
irregular appearance which may be due to desquamation of the epithelium during
manipulation of foods.
- The oral roof constitutes 87.73%, while the pharyngeal roof constitutes 12.27% of
the oropharyngeal roof length. It is clear that the length of the oral roof is about 6.5
folds that of the pharyngeal roof.
- The rostral part of the palate is characterized by the presence of median palatine
ridge, rostral and caudal lateral palatine ridges, narrow part of the choanal slit and
three rows of palatine papillae. The position, direction and length of these rows as
well as the number of papillae they contain are different.
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- The median palatine ridge (30.72 mm) consists of two parts; rostral continued (18.10
mm) and caudal interrupted (12.62 mm). The interrupted part bears 2-3 projections, it
continues caudally within the proximal end of the choanal slit as a median fold.
- SEM reveals that, at the level of the beginning of the caudal lateral palatine ridges,
the median ridge is characterized by the presence of 4-5 transverse furrows.
- Between the lateral edge of the upper beak and the rostral as well as caudal lateral
palatine ridges being the lateral palatine groove which is narrow rostrally and
becomes deeper and wider caudally.
- The choanal slit measures 27.62 mm long. It constitutes 38.30 % of the length of the
palate. Its narrow part constitutes about 55.87 % and wide part 44.13 % of the length
2011 of the choanal slit
Numerical and experimental investigations of swirling and non-swirling (axial) vertical
pneumatic conveying dryer are performed. In the numerical study, the EulerianLagrangian model is used to simulate the two-phases. The gas phase is simulated
based on Reynolds Averaged Navier-Stokes equations (RANS) employing four
turbulence models, namely: standard k-ε model, RNG-based k-ε model, extended k-ε
model and low-Reynolds number k-ε model. Meanwhile 3-dimensional particle
tracking procedure is used for the solid phase. The pressure-velocity coupling is
performed according to the SIMPLE algorithm which is extended to compressible flow.
The model takes into account the lift and drag forces and the effect of particle rotation
as well as the particles dispersion by turbulence effect. The solid particles dispersion
by turbulence flow is simulated by Stochastic Separated Flow model (SSF)
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and the wall roughness is simulated by the virtual wall model. The effects of
interparticles collisions and turbulence modulation by the solid particles, i.e. four-way
coupling, are also included in the model. An anisotropic model is used to calculate the
Reynolds stresses and the turbulent Prandtl number is calculated as a function of the
turbulent viscosity. Two approaches for turbulence modulation are tested in the
present study. The first one is based on volume and temporal double averaging while
the second is based on volume averaging only. The experimental study is carried out
on a pilot scale vertical pneumatic transport system. The swirl is imparted to the flow
by axially rotating pipe of the same diameter as the drying pipe. Crushed limestone of
different sizes is used to represent the solid phase. Measurements of pressure and
temperature distributions along the dryer are performed at different inlet conditions. In
addition, several extraction probes are installed along the conveying duct to collect
solid samples for solid temperature and water content measurements. The
experiments are carried out for pneumatic transport with heat transfer only (inert
particles) and for pneumatic drying. The pneumatic transport tests are performed for
three thermal conditions namely: isothermal (both phases are introduced at the same
temperature), cooling (hot particles are introduced in cold gas stream) and heating
(cold particles are introduced in a hot gas stream). Comparisons between present
model predictions and available experimental results from literature as well as the
2011 experimental data obtained in the present study show good agreement.
Propofol (Diprivan) is a new intravenous anaesthetic,
and has been found that the quality of induction with
propofol is superior to that of methohexitone or thiopentone.
Although cardiovascular and respiratory depression
occured with some cases, they were probably dose related
and do not appear to present serious clinical problems.
The present work was designed to evaluate the pharmacological
properties of propofol and its clinical effeciencey
as a new intravenous anaesthetic agent.
The pharmacological part of the study include acute
toxicity study, in vivo experiments on intact anaesthetized
animals, and in vitro experiments on isolated
tissues.
Animal toxicity stUdy on white albino mice which was
injected intraperitoneal in progressive increasing doses
with the aim to calculate the median lethal dose of
propofol, its behavious and physiologic functions effects,
and postmortem picture.
In vivo experiments were designed to investigate the
effects of different doses of propofol on respiration of
intact anaesthetized cats, the effects of different doses
of propofol on carotid arterial blood pressure by single
shoots or continuous infusion and its possible site of action,
and E.C.G. of cholarosed artificially ventilated
cats. The effects of different doses of propofol on
carotied arterial blood pressure of the spinal cats. The
effects of different doses of propofol on intact
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gastrocnemius-sciatic nerve stimulation preparation and
its interaction with the non depolarizing muscle relaxant
pancuronium.
In vitro experiment was carried out on the following isolated
tissue preparation ;(1) Effect of different doses of propofol on isolated
prefused mammalian heart.
(2) Effect of different doses of propofol on noradrenaline
induced contraction and its possible cumulative
effect on isolated rabbits aortic spiral strip and
its interaction with verapamil.
(3) Effect of different doses of propofol on histamine
induced contraction on isolated guinea pig tracheal
spiral strip.
(4) Effect of different doses of propofol and its possible
site of action on the tone of isolated loop of
rabbit jejunum.
(5) Effect of different doses of propofol on barium
chloride, acetylcholine, and histamine induced contraction
on isolated guinea pig ileum.
(6) Effect of different doses of propofol on acetylcholine
and potassium chloride induced cntractions
and its possible interaction with d-tubocurarine on
isolated rectus ablominis muscle of toad.
(7) Effect of different doses of propofol on direct and
indirect electrically induced contractions on isolated
rat phrenic nerve diaphragm preparation.
Acute toxicity study showed that ;After injection of different doses of propofol, the
animals were sedated, lost of searching out spontanous activity
and righting reflex with good muscle relaxation,
with periods of apnoea and irregular respiration with occasional
gasps and cyanosis and terminating in respiratory
2011 arrest.
The. presented work has been undertaken to investigate the effect of gastric ulcer on
liver elycogen muscle glycogen, cardiac glycogen and blood glucose levels in rats
Male albinorats were used for this experimental work. The rats were classified into the
2010 following groups
Group I : included 15 normal rats fasted for 48 hours to act as control group
Group II: included 15 fasted rats which are ex1ined iediately after induction of gastric
stress ulcer by restrained technique
Group III : included 15 normal rats.
Group IV: included 15 rats which are exrunined after 48 On the day of work, the
animals were anaesthetiz ed and their liver glycogen, muscle glycogen, cardiac
glycogen, and blood glucose levels were estimated.Histopathological examination was
made for gastric ulcer.The results obtained were tabulated and statistically analysed
according to the student T test. The results can be summerised as follows:Fasting of
rats for 48 hours led to a significant decrease in liver glycogen. Muscle glycogen,
cardiac glycogen, blood glucose levels, on the other hand,were not statistically
changed Immediately after induction of stress gastric ulcer, there was a marked
decrease in liver glycogen muscle glycogen and cardiac glycogen. On the other hand,
the blood glucose level was markedly increased After 48 hours of induction of stress
gastric ulcer there was also a significant decrease in liver glycogen muscle glycogen,
cardiac glycogen, and a significrut increase in blood glucose level Comparing the
immediate gastric ulcer effect, prod uced by stress, and the effect resulted 48 hours
after induction of gastric ulcer, it is apparent that liver glycogen and muscle glycogen
were increased after 48hours of ulcer induction, due to removal of stress effectp
compared to the immediate ulcer induction levels
The. presented work has been undertaken to investigate the effect of gastric ulcer on
liver elycogen muscle glycogen, cardiac glycogen and blood glucose levels in rats
Male albinorats were used for this experimental work. The rats were classified into the
2011 following groups
Group I : included 15 normal rats fasted for 48 hours to act as control group
Group II: included 15 fasted rats which are ex1ined iediately after induction of gastric
stress ulcer by restrained technique
Group III : included 15 normal rats.
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Group IV: included 15 rats which are exrunined after 48 On the day of work, the
animals were anaesthetiz ed and their liver glycogen, muscle glycogen, cardiac
glycogen, and blood glucose levels were estimated.Histopathological examination was
made for gastric ulcer.The results obtained were tabulated and statistically analysed
according to the student T test. The results can be summerised as follows:Fasting of
rats for 48 hours led to a significant decrease in liver glycogen. Muscle glycogen,
cardiac glycogen, blood glucose levels, on the other hand,were not statistically
changed Immediately after induction of stress gastric ulcer, there was a marked
decrease in liver glycogen muscle glycogen and cardiac glycogen. On the other hand,
the blood glucose level was markedly increased After 48 hours of induction of stress
gastric ulcer there was also a significant decrease in liver glycogen muscle glycogen,
cardiac glycogen, and a significrut increase in blood glucose level Comparing the
immediate gastric ulcer effect, prod uced by stress, and the effect resulted 48 hours
after induction of gastric ulcer, it is apparent that liver glycogen and muscle glycogen
were increased after 48hours of ulcer induction, due to removal of stress effectp
compared to the immediate ulcer induction levels
The present work was carried out to evaluate using sunflower (SFM) and cotton seed
(CSM) meals as potential feed ingredients in the grower and finisher diets of broiler
chickens and their effects on the growth performance, carcass quality, blood
metabolites (serum total lipids, cholesterol and glucose) and immunocompetaqnce.
Two hundred and fifty two Hubbard chick of one day old were fed a basal
recommended control starter diet containing 23% CP and 3200 Kcal ME / Kg (without
inclusion of sunflower meal or cottonseed meal) during the first two weeks of age, then
divided into 7 equal groups and fed the grower diets containing 21% CP and 3200
Kcal ME / Kg for two weeks, then finisher diets containing 18% CP and 3200 Kcal ME
/ Kg till the end of the experiment at six weeks of age. The grower and finisher
experimental diets were formulated without (control diets) or with inclusion of SFM,
CSM or mixture of SFM and CSM to provide 20 or 30% from the recommended total
dietary protein where the control diet did not contain either SFM or CSM. The broiler
chicks were distributed at random into 7 litter pens and fed the experimental diets. The
experimental arrangement is to study the effects of inclusion of SFM and / or CSM to
provide 20 or 30 % of the recommended dietary protein on growth performance,
carcass quality, blood metabolites and immunocompetance. of the broiler chickens.
The chicks were vaccinated against Newcastle and Gumboro diseases at proper time.
Body weight of the chicks and consumed diets were weekly recorded and the feed
conversion ratio was calculated. Blood samples were collected from the wing vein of
the broilers at 20, 30 and 40 days of age to separate sera for analyzing the total lipid,
cholesterol and glucose. At the end of experiment, 5 chicks from each group were
collected and slaughtered to evaluate the carcass quality data. The results of the
study revealed that body weight and body gain of the broiler chicks fed the diets with
SFM, CSM or mixture from them to provide 20 % of the total crude protein of the
grower and finisher diets were not significantly differ from that of the broiler chickens
fed the control diet. body weight and body gain of the broiler chicks fed the diet with
SFM or CSM or mixture from them to provide 30 % of the total crude protein of the
grower and finisher diets were significantly decreased compared to that of the broiler
chickens fed the control diet or those fed diet contained SFM or CSM or mixture from
them to provide 20% of the recommended total crude protein of the grower and
2010 finisher diets. Feed consumption of the broiler chicks fed the diet with SFM, CSM or
This work was conducted in the sheep farm of Faculty of Agriculture, Al-Azhar
University and in several sheep localities in Egypt to clarify : the prevalence and
incidence of caseous lymphadenitis in sheep. Isolation of the organisms from the
affected lymph nodes showing abscesses, faecal samples, the wool (Animal sources)
and from the fomites that are utilized in the farm (Farm components). Identification
using different diagnostic methods as bacteriological biochemical tests,
haematological methods, histopathological findings and pathogenicity test. Effect of C.
ovis on general health conditions of sheep as the temperature, weight of animals and
their blood picture (R.B.Cs, W.B.Cs, differential counts, estimation of Hb, PCV, total
serum protein, urea and cholesterol) of both infected and control animals. Effect of
some commercially available disinfectants on the C. ovis in vitro. Control the diseased
animals after using sensitivity test for chosen the specific antibodies, using the
appropriate disinfectants for control and disinfection the contaminated farmIncreasing
the inclusion of SFM, CSM or mixture of them to provide 30 % of the total crude
protein of the grower and finisher diets increased the feed consumption compared to
that of the control group or the groups fed the diets supplying only 20 % of the total
protein from SFM, CSM or mixture of them. Feed conversion ratios of the broiler
chicks fed the diets containing SFM, CSM or mixture from them to provide 20 % of the
crude protein of the grower and finisher diets were significantly increased compared to
that of the broiler chickens fed the control diet and feed conversion ratio was
increased with increasing the level of inclusion of SFM and / or CSM in the diets. The
abdominal fat in the carcass of the broiler chicks fed the SFM and or CSM-diets were
higher than those fed the control diet. Inclusion of SFM and / or CSM in the diets of
the broiler chickens at the different levels had no significant effects on carcass quality
2011 and giblet weight percentages
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 العنبر, البوري,ً الدرٌن, المبلص أبو ربٌع, انواع و اجناس و هً الكشكوشة8  سمكه من180 أثناء هذه الدراسة تم جمع
ً كٌلو متر و ه5 تم جمع األسماك من ثبلث مناطق تقع شمال الؽردقه بنحو.  السٌجان و البطٌط, الكشر أبو لولو,البلدي
ً تم فحص هذه األسماك ف. منطقة أبو قبلوه و منطقة شعب سعد,المعهد القومً لعلوم البحار و المصاٌد فرع البحر األحمر
 من ناحٌة االصابات الطفٌلٌة الداخلٌة الموجوده بالقناة الهضمٌة و كانت2011  و حتى نوفمبر2010 الفترة من دٌسمبر
,ً سٌدوكاٌلٌنا مٌكرودٌن, ساكوسٌلٌوم أوبٌسم,ً هٌكسانجٌام سٌجان,ًالطفٌلٌات الموجودة هً الترٌماتودا ( سٌدوكرٌادٌم لٌمان
 هلٌكومترا هٌبودٌتٌس ٌاماجوتً و نٌولٌبورٌا مورتٌنٌزس) السٌستودا ( رٌنوبوثرٌم سبٌشس) و,ًهاماكرٌادٌم مٌوتابٌل
128  أثناء إجراء هذه الدراسة وجد أن.النٌماتودا الطور الثالث من ٌرقات األنٌساكٌس سٌمبلٌكس و بروكامالٌنس إٌبلتٌنسٌس
 و قد سجلت أسماك المبلص أبو ربٌع و السٌجان أعلى%71.11 من األسماك التً تم فحصها مصابة بالطفٌلٌات بنسبة
 و كانت أقل نسبة إصابة فً أسماك البوري بنسبة إصابة% 100 نسبة من اإلصابة حٌث بلؽت نسبة اإلصابة فٌها
 و%45  بٌنما تواجدت النٌماتودا بنسبة%47.05  وصلت نسبة دٌدان الترٌماتودا فً األسماك المصابة إلى.11.11%
 و قد سجلت أسماك الثاالزوما كبلنزٌنجري أعلى إصابة.%7.95 كان اقل تواجد لدٌدان السٌستودا و التً كانت نسبتها
 من ناحٌة.)%20.00( بٌنما سجلت أسماك الكشر أبو لولو أقل إصابة بها%71.10 بالترٌماتودا حٌث بلؽت اإلصابة بها
ً بٌنما كانت أقل إصابة بها ف%28.89 أخرى كانت أعلى إصابة بدٌدان السٌستودا فً أسماك الكشر أبو لولو حٌث بلؽت
 بٌنما كانت أقل%60.22  سجلت أسماك السٌجان أعلى إصابة بدٌدان النٌماتودا و التً بلؽت.)%3.30( ًأسماك الدرٌن
 أعلى إصابات طفٌلٌة سجلت فً األسماك المجمعة من منطقة أبو.)%20.23( إصابة بها فً أسماك المبلص أبو ربٌع
 دراسة الهستوباثولوجٌا ألسماك المبلص أبو.قبلوة بٌنما كانت أقل اإلصابات من األسماك المجمعة من منطقة شعب سعد
2012
.ربٌع أوضحت حدوث إلتهاب مزمن فً المعدة و األمعاء و كذلك وجود بعض التؽٌرات فً أنسجة الكبد و البنكرٌاس
The main purpose of this thesis is focused upon improvement of the dynamic behavior
of electrical power systems . This target is pursed via employing two devices . The
first is TCSC based controller . This device capability to damp electro - mechanical
modes of oscillation is tested at different implementation locations as well as different
2012 feedback signals.
The main purpose of this thesis is focused upon improvement of the dynamic behavior
of electrical power systems . This target is pursed via employing two devices . The
first is TCSC based controller . This device capability to damp electro - mechanical
modes of oscillation is tested at different implementation locations as well as different
2010 feedback signals.
Gastroenteritis is an important cause of morbidity and mortality in children as well as
adults. Although the causative agents depend on the patients‘ age, predisposing
conditions and geographical area, non-typhoidal Salmonellae are important foodborne pathogens that cause gastroenteritis. Over the period of this study, out of 420
adult patients complaint of gastroenteritis in Main Hospital and Emergency Hospital,
non-typhoidal Salmonellae strains were isolated from 18 cases (4.28%) and out of 150
patients complaint of gastroenteritis in Mansoura Children Hospital, non-typhoidal
Salmonellae strains were isolated from 4 cases (2.66%). from 80 food handlers
studied in MUHs, non-typhoidal Salmonellae strains were isolated from 3 cases (3.75
%). The recovery of non-typhoidal Salmonellae strains was higher (100%) after
enrichment in selenite F broth than by direct plating (84%). Non-typhoidal Salmonella
gastroenteritis was more common in outpatients, age group < 20-49 years and warmer
months. The incidence of non-typhoidal Salmonella was higher in asymptomatic food
handlers than symptomatic food handlers. Salmonella enteritidis was the most
prevalent serotype (52%), followed by Salmonella typhimurium (40%) and finally
Salmonella virchow (8%). High resistance to ampicillin, chloramphenicol tetracycline
2012 and trimethoprim-sulphamethoxazole are detected among the three serotypes
Neurotransmitters are chemicals that are used to relay, amplify and modulate
electrical signals between a neuron and another cell. They are broadly classified into
two groups according to chemical structure and rapidity of action. The first group
includes the small molecular weight rapidly acting neurotransmitters such as acetyl
choline, biogenic amines and the amino acids aspartate and glutamate which is
considered the major ‖workhorse‖ neurotransmitters of the brain and play a major role
in the prognosis of head trauma.The second group include neuroactive peptides
having larger molecular weight and slower action as substance P and opioid peptides
(Biberthaler et al.,2004). The excitatory amino acids, glutamate and aspartate play a
role in the pathogenesis of postischemic and posttraumatic brain insult. The changes
of excitatory amino acids in the cerebrospinal fluid of patients with traumatic brain
injury are incompletely understood. The excitatory amino acids concentrations in the
cerebrospinal fluid increase after acute head injury and remain higher for at least one
week post injury in severely injured patients. The more severe the trauma, the more
obvious the excitotoxicity induced by excitatory amino acids and the worse the
outcome (Zhang et al., 2001). It was found that glutamate excitotoxicity is a putative
mechanism of secondary damage after traumatic brain injury. Dynamic research on
severely injured patients indicated that the peak value of glutamate mostly appeared
within 48 hours post-injury; it decreased with the improving or remaining of the
neurological status, and increased with the deterioration, but was still higher than that
of the control seven days post-injury (Zhang et al.,1998). The peak value of excitatory
amino acids of severely injured patients was conspicuously higher than that of mildly
2011 injured patients.
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The histomorphological changes occurring in the tests of 20 donkeys ranging from
birth to adulthood were studied. In addition, some morphometric parameters of the
tubular and interstitial components of the testis were measured during the same
period. The testis of the donkey was completely descended in the scrotum around
birth. It was covered by a thick tunica albuginea consisting of outer and inner fibrous
layers in addition to middle vascular one. Discrete bundles of smooth muscle cells
were demonstrated in the outer fibrous layer of the tunica albuginea. These cells give
the tunica albuginea a contractile function, which may aid in sperm transport. The
present study emphasized an irregular arrangement of the testicular lobules of the
donkey during various stages of the postnatal life. Such arrangement does not allow
some lobules to have direct contact with the mediastinum testis. The latter was
located paraxially, toward the epididymal border and extended about two thirds of the
testicular length, it is thick at the head extremity and gradually faded out caudalwards.
The tubular compartment of the donkey testis showed an increasing volume
percentage on the expense of the interstitial tissue during the various postnatal ages
due to increased tubular length convolutions. Such compartment increased from about
2012 13% in neonates to about 78% in mature donkeys
Propaganda poster election is not just a paper stuck on the walls or in any place, but
this is kind of posters is one of the most main- important tools which used and
exploited by any of the candidates during the election period in all its forms and types,
in particular the presidential election. in view of what the label of promoting the image
of candidate among the citizens to establish a certain mental image through Version
Email poster of the image and the background and logo of the electoral atmosphere,
which play an important role in the formation of a preconceived idea when the receiver
2012 of this message is visible.
The study aims to identify the communication strategies in the propaganda poster
electoral communication strategy and its mechanisms, and political communication
history, concept and meaning of pointing out its key also touched on the concept of
political marketing and the origins and developments highlighted after the French
presidential election, 2007, explaining the elements in an attempt to show the close
relationship between propaganda poster electoral and politics. As well as the research
has examined how the output is the political analyst, various messages in posters
advertising French for both candidates subject of the study of letters iconic and plastic
arts and language, stressing the shift is the ad from the phase information to the
process of argumentation, finally speak about the manipulated plan by the poster,
which in turn reach the highest level of persuasion.
Study concluded that the propaganda poster may play a crucial role in the midst of the
fray in terms of a desired positive image which urges on the feet of the voter to choose
but the question remains to what extent there is a consensus between intentional
voter and deliberate candidate and whether there is a consensus actually among the
positive image formed already in the mind of the receiver and the image that the
sender tried to set in his mind ... Experience on the ground is only capable of
resolving the conflict.
There will be an attempt to examine Amis<U+2019>s treatment of the revolutionary
protagonist air in some of his selected works. It shall also throw the light on the
disorder and chaotic theme that was left by the Second World War and well
expressed And introduced by Amis. It shall observe its entity and effects, trying to
objectively prove that Chaos essentially lead to the following terms: rebelliousness,
fear, alienation, missunderstanding, sexual problems<U+2026>crime, and a lot more
of circumstances that affected the whole community. In other words, the positive face
of chaos, personified in the revolutionary creative techniques and themes are going to
be used in analyzing the negative face of chaos and its consequences in our lives.
The thesis shall examine as well how deeply Amis<U+2019>s personality and his
individual life affected the characters of his novels; In an attempt to reach the truth of
the connection between them and how far, they are related. The thesis is going to be
2011 divided into the following: Introduction, Four chapters and Conclusion
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The present study was designed to characterize the hematological abnormalities in
children with acute glomerulonephritis, nephrotic syndrome and chronic kidney failure
and to figure out the impact of hemodialysis on the hematological outcome in children
with ESRD. To achieve this aim six children with acute glomerulonephritis, six children
with nephrotic syndrome, seven children with chronic kidney failure (CKF) before
initiation of hemodialysis, five patients with CKF on chronic hemodialysis for less than
one year and nine children with CKF on chronic hemodialysis for more than one year
were enrolled in this study. Additionally, 11 healthy children with matched age and sex
were included as a control group. All patients and controls were subjected to
hematological investigations including complete hemogram, serum iron, serum TIBC,
serum ferritin, prothrombin time, APTT, fibrinogen concentration and platelet
aggregometry. Note: Our results could be summarized as follows: In the group of
acute glomerulonephritis (AGN; GI), there were statistically significant decrease of Hb
concentration, RBCs count and HCT compared to control group, while, there were
significant increase of RDW and serum ferritin, compared to controls. In the group of
nephrotic syndrome (NS; GII), there was statistically significant decrease of RBCs
count and significant increase of RDW, compared to the control group. In the group of
undialyzed chronic kidney failure patients (GIIIA), there was statistically significant
decrease in Hb concentration, RBCs count and HCT and serum iron and statistically
significant increase of RDW and serum ferritin, compared to the control group. There
were statistically significant increase of serum iron and serum ferritin in GIIIC (patients
with chronic kidney failure undergo dialysis for more than one year) compared to GIIIA
(undialyzed chronic kidney failure patients) while there was statistically significant
decrease of TIBC. Additionally, there was significant positive correlation between
serum iron and the duration of hemodialysis in our series of dialyzed patients. In the
group of AGN there was statistically significant increase of neutrophils and decrease
of lymphocytes compared to controls. Similar results were demonstrated in the group
2011 of nephrotic syndrome
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children with acute glomerulonephritis, nephrotic syndrome and chronic kidney failure
and to figure out the impact of hemodialysis on the hematological outcome in children
with ESRD. To achieve this aim six children with acute glomerulonephritis, six children
with nephrotic syndrome, seven children with chronic kidney failure (CKF) before
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serum ferritin, prothrombin time, APTT, fibrinogen concentration and platelet
aggregometry. Note: Our results could be summarized as follows: In the group of
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concentration, RBCs count and HCT compared to control group, while, there were
significant increase of RDW and serum ferritin, compared to controls. In the group of
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count and significant increase of RDW, compared to the control group. In the group of
undialyzed chronic kidney failure patients (GIIIA), there was statistically significant
decrease in Hb concentration, RBCs count and HCT and serum iron and statistically
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2011 of nephrotic syndrome
Choledocholithiasis has always been a challenge for surgeons dealing with biliary
pathology. Both diagnosis and treatment have evolved over the last years with the
introduction and universal application of advanced imaging modalities as well as
2013 endoscopic and laparoscopic procedures.
In patients with suspected common bile duct (CBD) stones, their identification before
open or laparoscopic cholecystectomy plays an important role in extra hepatic biliary
tree surgery. Clearance of the CBD before or during cholecystectomy prevents many
postoperative complications.
There are numerous options for pre-operative diagnosis of suspected CBD stones,
including conventional ultrasonography (US), liver function test (LFT), magnetic
resonance cholangiography (MRC), endoscopic retrograde cholangiopancreatography
(ERCP), and intra-operative US. The optimal method for investigating suspected CBD
stones has not yet been determined.
The aim of the study was to compare pre-operative conventional ultrasonography,
magnetic resonance cholangio-pancreatography and intra-operative cholangiography
in diagnosis of common bile duct stone as regard sensitivity, specificity, positive &
negative predictive values and accuracy.This study was carried out on thirty patients
with calculous obstructive jaundice on basis of clinical signs, laboratory workup and
transabdominal ultrasound and preoperative MRCP.
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There were twenty females (66.7 %) and ten males (33.3 %), their age ranged from 18
to 63 years with a mean age of 41.7 ± 13.3 years. All cases were subjected to
thorough history taking and complete clinical examination. Laboratory investigations
(aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, total and direct bilirubin,
alkaline phosphatase and gamma-glutamyl transferase) followed by ultrasonography,
magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP). Patients underwent open
cholecystectomy, IOCAnemia is a global problem and is associated with maternal
morbidity and mortality (Muhammad & Anis-ur-Rehman, 2005).
Iron deficiency is thought to be the most common cause of anaemia globally, although
other conditions, such as folate, vitamin B12 and vitamin A deficiencies, chronic
inflammation, parasitic infections, and inherited disorders can all cause anaemia. In its
severe form, it is associated with fatigue, weakness, dizziness and drowsiness.
Pregnant women and children are particularly vulnerable. (WHO, 2011).
The WHO defines anemia as hemoglobin below 13g/dL in men over 15 years, below
12g/dL in non pregnant women over 15 years, and below 11g/dL in pregnant women
(WHO, 2005).Women during their reproductive years are at risk of iron deficiency due
to blood loss from menstruation in particular that 10% who suffers heavy losses
(>80ml/month). It is obvious that contraceptive practice also has an important effect on
the development of anemia, while the non-medicated intrauterine devices increase
menstrual blood loss by 30-50%, oral contraceptives have the opposite effect.The two
most common causesof anemia in pregnancy and the puerperium are iron deficiency
and acute blood loss. Iron requirements increase during pregnancy, and a failure to
maintainsufficient levels of iron may result in adverse maternal–fetal consequences,
(ACOG, 2008).Pregnancy is associated with physiologic changes thatmay complicate
the diagnosis of hematologic disorders. There is an increased iron requirement during
pregnancybecause blood volume expands by approximately 50% and total red blood
cell mass expands byapproximately 25% (300 mL) during a singleton gesta-tion (3).
Thegreater expansion in plasma typically is reflected by decreases in Hb and Hct
levels, (ACOG, 2008)Anemia during pregnancy has considerable risk factor for both
mother and fetus. Fetal consequences are an increased risk of growth retardation,
prematurity, intrauterine death, amnion rupture and infection. Maternal consequences
of anemia include cardiovascular symptoms, reduced physical and mental
performance, reduced immune function, tiredness, reduced peripartal blood reserves
and finally increased risk for blood transfusion in the postpartum period. For clinical
management, proper diagnosis and therapy are mandatory to reduce maternal and
fetal risks and to enable optimal obstetrical outcome of both, (Breymann, 2002)The
management of anemia during pregnancy remains an important issue in prenatal
medicine. Correct diagnosis and treatment lead to effective management of fetal and
maternal risk and improved prenatal outcome, (Christian, 2002).Iron supplementation
decreased the incidence of iron deficiency anemia and enhanced iron status during
pregnancy.
Diet alone cannot supply the 30-40mg iron (Fe) that is required for absorption of 46mg iron (Fe) per day needed during the later stage of pregnancy so Iron
supplementation is strongly recommended for all pregnant women in developing
countries, (Jai, 2004).Traditional therapeutic options of iron deficiency anemia during
pregnancy were administration of oral iron or in severe cases administration of blood
trans-fusion. While Oral iron shows limited effectiveness in cases of severe anemia
due to various factors such as side effect, lack of compliance and often limited
intestinal absorption and bioavailability (Sifakis & Pharmakids, 1999).
Plasma lipid profile in Egyptian hypertensives. This study included 65 patients with
essential hypertension, 13 renal hypertensive patients, 21 diabetic hypertensive
patients and 19 Egyptian normal controls. The following laboratory investigations were
done for all subjects: plasma total cholesterol, total triglyceride, HDL-C, LDL-C,
phospholipids, FFA, immunoturbidimetric assay of apo A-l and apo B and lipoprotein
electrophoresis pattern on cellulose acetate support medium. Total cholesterol and
triglycerides were increased significantly in essential hypertensives, renal
hypertensives and diabetic hypertensives compared with those of the control group.
HDL-C, alpha lipoprotein and apo A-l were lower in essential hypertensive patients,
diabetic hypertensive patients, hypertensives with renal failure compared with control
values. The lowest levels were found in renal hypertensive patients. LDL-C and apo B
were higher in essential hypertensive patients, diabetic hypertensive patients and
hypertensives with renal failurejlie change was worst in diabetic hypertensive patients.
TC/HDL-C ratio was significantly higher in essential hypertensives, diabetic
hypertensives and renal hypertensive patients. Of all the studied hypertensive groups
the worst lipid profile in comparison to control values was found in diabetic
hypertensive patients. Obese hypertensives had significantly higher triglycerides,
phospholipids, pre-beta lipoprotein and apo B in comparison to non-obese essential
hypertensive patients. HDL-C, alpha lipoprotein and apo A-I were lower in obese
hypertensive patients than in non-obese hypertensive patients. Male essential
hypertensive patients had significantly higher apo B and significantly lower HDL-C in
2013 comparison to female essential
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Plasma lipid profile in Egyptian hypertensives. This study included 65 patients with
essential hypertension, 13 renal hypertensive patients, 21 diabetic hypertensive
patients and 19 Egyptian normal controls. The following laboratory investigations were
done for all subjects: plasma total cholesterol, total triglyceride, HDL-C, LDL-C,
phospholipids, FFA, immunoturbidimetric assay of apo A-l and apo B and lipoprotein
electrophoresis pattern on cellulose acetate support medium. Total cholesterol and
triglycerides were increased significantly in essential hypertensives, renal
hypertensives and diabetic hypertensives compared with those of the control group.
HDL-C, alpha lipoprotein and apo A-l were lower in essential hypertensive patients,
diabetic hypertensive patients, hypertensives with renal failure compared with control
values. The lowest levels were found in renal hypertensive patients. LDL-C and apo B
were higher in essential hypertensive patients, diabetic hypertensive patients and
hypertensives with renal failurejlie change was worst in diabetic hypertensive patients.
TC/HDL-C ratio was significantly higher in essential hypertensives, diabetic
hypertensives and renal hypertensive patients. Of all the studied hypertensive groups
the worst lipid profile in comparison to control values was found in diabetic
hypertensive patients. Obese hypertensives had significantly higher triglycerides,
phospholipids, pre-beta lipoprotein and apo B in comparison to non-obese essential
hypertensive patients. HDL-C, alpha lipoprotein and apo A-I were lower in obese
hypertensive patients than in non-obese hypertensive patients. Male essential
hypertensive patients had significantly higher apo B and significantly lower HDL-C in
2013 comparison to female essential
The primary aim of antepartum fetal surveillance is timely recognition of fetal
compromise to enable appropriate intervention and to prevent further serious
complications. If the fetus would otherwise die in utero, delivery might save its life.
Abnormal Doppler parameters appears to affect the decision of mode of delivery and if
the fetus can tolerate stress of labour or not. Because of low specificity, a single
abnormal MCA Doppler US result is not useful for timing delivery, so combination with
umilical artery Doppler parameters increase the sensitivity and specificity significantly.
Abnormal aortic artery and renal artery Doppler parameters are valuable with MCA
and UA but cannot be used separately to evaluate fetal compromise or exclude it. In
fetuses suspected to have IUGR, while an abnormal MCA pulsatility index is a better
predictor of adverse perinatal outcome than an abnormal UA or RA pulsatility index, a
normal UA pulsatility index may be useful in identifying those fetuses not likely to have
a major adverse perinatal outcome, especially before 32 weeks gestational age.
Outcomes of SGA fetuses with a normal PI in comparison with outcomes of those with
an abnormal value and concluded that SGA fetuses with a normal MCA PI are at a
lower risk for adverse outcomes than those with an abnormal PI. Depending on other
clinical factors, reduced, absent, or reversed umbilical artery end-diastolic flow is an
indication for enhanced fetal surveillance or delivery. If delivery is delayed to enhance
fetal lung maturity with maternal administration of glucocorticoid, intensive fetal
surveillance until delivery is suggested for those fetuses with reversed end-diastolic
2013 flow.
The primary aim of antepartum fetal surveillance is timely recognition of fetal
compromise to enable appropriate intervention and to prevent further serious
complications. If the fetus would otherwise die in utero, delivery might save its life.
Abnormal Doppler parameters appears to affect the decision of mode of delivery and if
the fetus can tolerate stress of labour or not. Because of low specificity, a single
abnormal MCA Doppler US result is not useful for timing delivery, so combination with
umilical artery Doppler parameters increase the sensitivity and specificity significantly.
Abnormal aortic artery and renal artery Doppler parameters are valuable with MCA
and UA but cannot be used separately to evaluate fetal compromise or exclude it. In
fetuses suspected to have IUGR, while an abnormal MCA pulsatility index is a better
predictor of adverse perinatal outcome than an abnormal UA or RA pulsatility index, a
normal UA pulsatility index may be useful in identifying those fetuses not likely to have
a major adverse perinatal outcome, especially before 32 weeks gestational age.
Outcomes of SGA fetuses with a normal PI in comparison with outcomes of those with
an abnormal value and concluded that SGA fetuses with a normal MCA PI are at a
lower risk for adverse outcomes than those with an abnormal PI. Depending on other
clinical factors, reduced, absent, or reversed umbilical artery end-diastolic flow is an
indication for enhanced fetal surveillance or delivery. If delivery is delayed to enhance
fetal lung maturity with maternal administration of glucocorticoid, intensive fetal
surveillance until delivery is suggested for those fetuses with reversed end-diastolic
2013 flow Around the primitive mouth, 5 processes develop:
1- One frontonasal process which projects down from the cranium. Two olfactory
pits develop in it and rupture into the pharynx to form the nostrils. Definitively,
this process forms the nose, the nasal septum, nostril, the philtrum of the upper
lip and the premaxilla - the V-shaped anterior portion of the upper jaw which
usually bears the four incisor teeth.
2- Two maxillary processes on each side, which fuse with the frontonasal process
and become the cheeks, upper lip (except the philtrum), upper jaw and palate
(apart from the premaxilla).
3- Two mandibular processes which meet in the midline to form the lower jawThe
following anomalies are associated with defects of fusion of facial processes:
1-Macrostoma and microstoma are conditions where either too small or too large

closure of the stomodaeum occurs.
2-Cleft upper lip which may be:
although this may occur as a failure of development of the philtrum from the
frontonasal process.
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complete or incomplete, occurring as failure of fusion of the maxillary and
frontonasal processes. It may be associated with cleft palate.
3-Cleft lower lip occurs very rarely but may be associated with a cleft tongue andcleft
mandible.
4-Cleft palate is a failure of fusion of lateral shelves of maxillary processes. The
following stages may occur:
(a) Bifid uvula.
(b) Incomplete cleft palate, which may involve the soft palate only or associated
with the posterior part of the hard palate also.
(c) Complete cleft palate, which may be unilateral, or bilateral (Harold Ellis,
2006).
Diabetes mellitus (DM) is a syndrome with disordered metabolism and inappropriate
hyperglycemia due to either a deficiency of insulin secretion or due to combination of
insulin resistance and inadequate insulin secretion to compensate. It has multisystem
2011 effects on both biochemical and functional consequences.
Type II diabetes, both defects exist i.e. combination of peripheral insulin resistance
and inadequate insulin secretion by pancreatic beta cells. For example, all overweight
individuals have insulin resistance, but diabetes develops only in those who cannot
increase insulin secretion sufficiently to compensate for their insulin resistance. Their
insulin concentrations may be high, yet inappropriately low for the level of glycemia.
Rates of diabetes are increasing worldwide. The World Health Organization (WHO)
has estimated that the global prevalence (for all age groups) would rise from 2.8% in
2000 to 4.4% in 2030. At least 171 million people currently have diabetes, and this
figure is likely to more than double to 366 million by 2030.
Diabetes mellitus is one of the main causes of microvascular (i.e., retinal, renal),
macrovascular (i.e., coronary, peripheral vascular) and neuropathic complications. It
also leads to end-stage renal disease (ESRD).
Diet control is a basic part of management in every case. Treatment cannot be
effective unless adequate attention is given to ensuring appropriate nutrition.
Together with dietary treatment, a programme of regular physical activity and exercise
should be considered for each person Helicobacter pylori (H. pylori) are a motile,
flagellated, gram-negative, spiral
bacterium (Lopes, 2010) which survives the acid environment of the stomach by
producing the enzyme urease (McColl, 2010 and Lopes, 2010).
The exact route of transmission of H. pylori is unknown; currently favored
mechanisms appear to be gastro-oral and fecal-oral routes (Tan and Wong, 2011).
Infection with H. pylori can lead to inflammation of the gastric mucosa with
subsequent ulceration (McColl, 2010; Lopes, 2010 and Tan, 2011).
Infection is a major cause of chronic gastritis, a condition that initiates the
pathogenic sequence of events leading to atrophic gastritis, intestinal metaplasia,
dysplasia and subsequently cancer (Kabir, 2009 and Lopes, 2010)
Infection with H. pylori is a co-factor in the development of duodenal or gastric
ulcers (develop in 1 to 10%), gastric cancer (in 0.1 to 3%) and gastric mucosa
associated lymphoid tissue (gMALT) lymphoma (in <0.01%) (McColl, 2010).
While the bacterium is not a direct cause of cancer, its presence and resultant
reduction in acid production are necessary factors in causation (Lopes, 2010).
The risk of these disease outcomes in infected patients varies widely among
different populations and the great majority of patients with H. pylori will not have
any clinically significant complications (McColl, 2010 and Lopes, 2010)The prevalence
of H. pylori infection varies between countries; in Europe, the
prevalence varies between 7 and 33% (Ford and Axon, 2010). Infection is usually
acquired in childhood (Tan and Wong, 2011); in developing countries, the infection
is typically acquired before 10 years of age, while in developed countries there is an
age-related increase in prevalence (Tan, 2011 and McColl, 2010).
The major risk factor for H. pylori infection is the socio-economic status of the
family during childhood, in particular the level of sanitation and household hygiene
(Steinstrom et al, 2008), however genetic susceptibility also appears to play a role
(Tan and Wong 2011).
The predominant genotype varies greatly between regions and accounts for some of
the gastric cancer risk seen in some population groups, such as Japan and South
Korea
which tend to harbor more virulent strains (Tan and Wong, 2011).The role of
screening and eradicating H. pylori in the general population and in
targeted populations, as a means to reduce the incidence of gastric cancer is an area
of

much debate .There is growing evidence that adopting such an approach in
populations at high risk of gastric cancer may reduce the future incidence of gastric
cancer (Ford and Axon, 2010).
Diabetes mellitus (DM) is one of the important causes of dyspepsia. Disordered
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gastrointestinal motor function is now recognized as a major cause of DM. Beside DM
the H. pylori is also a well established cause of dyspepsia (Devrajani et al, 2010).
The incidence of H. pylori is increased in DM (Saluja et al, 2002). Delayed gastric
emptying and antral dysmotility are important causes of dyspepsia in diabetes. The
role of H. pylori infection in diabetic dyspepsia is mainly related to blood glucose
concentration. Hyperglycemia may induce the infection by H. pylori or the silent
infection may get reactivated and produce symptoms of dyspepsia in diabetes
(Devrajani et al, 2010).
The human body is not a static entity, but is .n a constant state of flux. Tissues are
synthesized and b: oken r down con~inuously, processes which need energy. In the
critically 111 patient there is a variety of factors 1 ~ich prevent the individual from
2013 meeting his energy requireD nts.
These include anorexia; possible associated gast‘rointes1 Lnal disease; increase or
altered requirements; and al‘ ered vitalization. The imbalance between reduced intake
and IUgmented or altered requirement results in effects whic~ are similar to those of
starvation Ihdications for parenteral nutr i tion include ; :ute hypercata/?olism (multiple
trauma; burns; septicaer La); pyloric stenosis; pancreatitis; cardiac surgery; gastl
lintestlnal cutaneous fistulae; inflammatory bowel dise lse; cancer surgery cahexia
The choice of appropriate intravenous ,nutrient I Ilutions clearly depends on
knowledge of changes in the sub strate endocrine relationships that take place during
the perioperative period. These changes are influenced by I :arvation, trauma,
anesthesia, and excess glucose adain!! :ration.T.P.N. may be tak.,en in the form of
peripheral inti lvenous nutrition in patients with limited protein cal Iric requirement but
for hyper catabolic and hypermetabolic pa- 69 tlents and patlents recelvlng long term
T.P.N. cer :ral access becomes necessary. Nutrltlonal assessment of patlents
depends on a detalled h1story, lncludlng dletary hlstory. Physlcal exa lnatlon and the
use of certaln variables, for example an hropomatry of arm, serum prealbumln and
retlnal blndlng sy tem. The object of nutrltional assessment ls to detect and ategorlze
patlents wlth dlfferent types and degrees of m lnutrltlon and related these to the r1sk
of morbidlt~ and moral1ty. careful monltoring is requlred after the infusi n is begun to
evaluate the progress of the nutritional s1 ltuS. Sheldon.1ft al., (1983), designed a
monitoring protocc. for, . T.P.N. Slgns of success are positive nitrogen ba: ance,
weight gain, response of serum protein and delayed hyp, raensltivlty. skin testlng
becoming normal, this is an early lndex of the r.etilrn to normal following adequate
nutri lonal repletion. Complications of T.P.N. may be grouped into three categories
technical, metabolic and septic. The most ,0lRlllon
compllcations of T.P.N.• are related to catheter pla :ement throug~ a crowded thoraclc
inlet, pneumothorax ls th most COlRlllobnut air embolism is the most
serious.Traumatic brain injury (TBI) is defined as functionally significant disruption of
brain function manifested as immediately apparent cognitive or physical impairments
that result from blunt or penetrating trauma or rapid acceleration or deceleration
forces .This definition excludes lacerations or contusions or the face eye or scalp and
fractures of facial bones alone. Additionally, injury to brain resulting from brain trauma,
hypoxic-ischemia (anoxic) inflammatory toxic or metabolic encephalopathies, primary
ischemic or hemorrhagic strokes seizure disorders, intracranial surgery and cerebral
neoplasm also are outside the definition of TBI (163).TBI has dramatic impact on the
nation‗s health it accounts for 15-20%of deaths in people aged 3-35 ys old and is
responsible for 1% of all adult deaths. Approximately 1.4 million people in the UK
suffer a head injury every year resulting in nearly 150000 hospital admissions of these
approximately 3500 patients require admission to ICU. In addition to the high mortality
approximately 60% of survivors have significant ongoing deficits including cognitive
competency major activity leisure and recreation. This has a devastating financial
emotional and social impact on survivors left with lifelong disability (165).

The principal mechanisms of TBI are classified as (a) focal brain damage due to
contact injury types resulting in contusions laceration and intracranial haemorrhage,
(b) diffuse brain damage due to acceleration/deceleration injury, types resulting in
diffuse axonal injury or brain swelling (184).Outcome from head injury is determined
by two substantially different mechanisms/stages (a) the primary insult (primary
damage - mechanical damage) occurring at the moment of impact. In treatment terms
this type of injury is exclusively sensitive to preventive but not therapeutic measures.
(b) The secondary insult (secondary damage delayed non - mechanical damage)
represents consecutive pathological processes initiated at the moment of injury with
delayed clinical presentation. Cerebral ischemia and intracranial hypertension refer to
secondary insult and in treatment terms this type of injury is sensitive to therapeutic
intervention. The key of management is to deal with these patients as emergencies.
This relies on early recognition of those patients with potential intracranial injuries,
immediate correction of factors leading to secondary injuries, rapid diagnosis of
intracranial pathology, computerized tomography and magnetic resonance imaging
and then immediate delivery to the definitive management (177).Aim of work
oriented treatment.
harmful physiological events before they cause irreversible damage to the brain.
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and intensive care management.
Cervical spondylotic myelopathy and Radiculopathy is believed to be the commonest
disease of the spinal cord and roots in the middle aged and elderly. The mechanism
are thought to be either slowly progressive compression with neuronal damage
mediated by ischaemia, or trauma most often of minor but repetitive type; but both
mechanisms probably operate in many patients. The natural history of patients with
cervical spondylotic myelopathy has been studied from a large series of patients by
several workers, prior to the wide spread implementation of the operations now
performed commonly for this condition only about 20% of unoperated cases exhibited
a slowly progressive course, the majority tend to plateau or improve spontaneously
often for many years progression and recurrence of clinical features were most
frequent in patients with diffusely narrow spinal canals This study included (30)
patients with cervical spondylotic myelopathy. Their complaints were: Difficulty in
handling fine objects, spastic gait disorder, neck pain, sphincteric disturbances and
upper extremities pain or numbness. Patients were examined by plain radiography (all
cases) and MRI (for all cases). In our series most patients (70%) were above 55 years
old and (30%) of patients were below 55 years old. The age range form 31 to 70
years. Males were more affected (60%) than females (40%).The cervical spin.
Consists of three atypical and four typical cervical vertebrae. Typical cervical
vertebrae, C-3 to C-6, include a vertebral body, two pedicles, two lateral masses, two
2013 laminae, and a bifid spinous process .
The seventh cervical vertebra is slightly different in that it has a transitional form; it
has a larger spinous process that is not bifid. Atypical vertebrae include the atlas (Cl),
the axis (C2), and the 7th cervical vertebra (C7)(14).
Typical cervical vertebra has a relatively small oval-shaped body that is wider
mediolaterally than anteroposteriorly(14,15).
The uncus or uncinate process, also known as the neurocentral lip, modifies the
cylindrical shape of the body to become saddle-shaped(14,16). The uncinate
processes are situated exactly laterally at the upper and middle cervical levels (C3 - C
5) and at the lower cervical vertebrae (C6 - C7) they become dorsolaterally with
relatively lesser height. The uncinate processes
Behera province, as many provinces in Egypt, has been facing the problem of
Spreading of small rural backyard poultry flocks with capacity ranging from the
number of 500 to 10,000 birds (Sector 3: Small-Scale Commercial Production System
and Sector 4: The Village or Backyard System (FAO 2007) beside the problem of
continuous live birds markets persistence which due to inadequate governmental
control on these sectors of production and commerce and also may be due to high
rises in poultry prices after emerging of AI in Egypt that made small farming practices
looks profitable to villagers, so this study was carried through the period from January
2010 to December 2011 on different districts of Behera province. A total of 300
cloacae fecal samples were taken from poultry (broilers, layers, local live chicken
markets and free ranging village chickens) at during January 2010 till December 2011.
2012 Chickens were sampled opportunistically from various sources in Behera province

Also, data were collected using structured questionnaires including household
information, poultry species, flock size and composition, poultry management system,
type of housing and feeding, sources of feed and water, extent to which housing is
shared with other species, and main sources of poultry. The questionnaires also
captured poultry disease prevention measures, poultry disease prevalence and
causes, poultry vaccination programs and their effectiveness, general poultry disease
management and strategies for sustainable disease control, and extension service
delivery. The current study was conducted to monitoring AI using commercially
available rapid antigen detection test procedures in small-scale commercial poultry
farms (sector3), free ranging village poultry and live birds markets in selected districts
of Behera governorate and to investigate biosecurity practices in the examined smallscale commercial poultry farms (sector3) using a specially designed questionnaire
directed to farms owners. In addition, determination of some epidemiological
parameters including relative risk (RR), attributable risk (AR), odds ratio (OR) and
omega measure was done. Lastly, application of the obtained results from
epidemiological studies in prevention and control of AI in Behera Province as a model
of the Egyptian Provinces as a wholeresearch works on the structure and molecular
biology of AIV
during the last years . Such knowledge is crucial to understand the
antigenic variability ,pathogenic molecular base and the mechanisms
involved in the ability to infect and cause disease in several species,
including human .All these aspects are essential for developing safe
and more effective vaccines.(Noda, 2006).
The virus is transmitted by direct contact between infected and
susceptible birds or indirect contact through aerosol droplets or exposure
to virus contaminated fomites (Easterday et al., 1997Infection of domestic poultry by
avian influenza (AI) viruses
typically produces syndromes ranging from asymptomatic infection to
respiratory disease and DROP in egg production to severe, systemic
disease nearly with 100% mortality (Swayne and Halvorson, 2003;
Allwright et a1., 1993; Panigrahy et al., 1995; Swayne et al., 1996 and
Jorgensen et al., 1998).The severity of gross lesions has been extremely variable,
depending greatly on the host species, pathogenicity of the infecting
virus, and presence of secondary pathogens. ( Brugh and Beard, 1986;
Capua, et al., 2000; Clavijo, et al., 2001 and Swayne and Beck,
2005).they exhibit diversity in morbidity and mortality . Therefore, as a
preventive strategy against endemic as well as pandemic influenza, it is
important to reduce the spread of H5N1 influenza A viruses in duck
populations (Kim et al., 2008 ).
Avian influenza viruses are generally non pathogenic in wild birds
but sometimes cause significant morbidity and mortality upon
transmission to other species, including domestic birds and mammals
(Murphy and Webster, 1996 and Webster et al., 1992).Waterfowl represent the
natural reservoir of all subtypes of
influenza A viruses , including H5N1 . Ducks are especially considered
major contributors to the spread of H5N1 influenza A viruses because
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2015 The objective of study was to investigate the effects of AL³ stress
2013 The present study was attempted to determine the prevalence rates of fascioliasis
among farm animals and man, by using coprological and serological techniques
as well as to compare between the excretory / secretory (E/S) and crude Fascioliasis,
caused by Fasciola hepatica and Fasciola
gigantica ,commonly known, as liver flukes, is a disease of herbivorous
animals. It has a worldwide distribution in a large variety of grass-grazing
animals as sheep, goats, cattle, buffaloes, horses and rabbits. In Egypt,
donkeys and camels as well, are hosts for Fasciola gigantica. Fascioliasis
may occasionally affect man (Haseeb et al., 2002; Sanad and AlMegrin, 2005).antigens
in the serological diagnosis by using ELISA technique. Fasciola ova were
demonstrated in fecal samples of farm animals with prevalence rates amounting,
to 18.0% buffalo, 14.0% cattle, 12.0% sheep, 9.0% goat and 0.0% equine. On
the other hand, 5.0% of the examined human were proved to harbour Fasciola
ova. While, in the serological examination, the results by using E/S antigen
amounted to 20.0% buffaloes, 16.0% cattle, 15% sheep, 10% goat and 3.2%
equine, while in human the results was 5%. On the other hand, the results
obtained by using crude antigen amounted to 24% in buffaloes, 21% cattle, 17%
sheep, 12% goat and 5% equine while in human the result was 8%. Also, about
1050 samples from different plants were collected to detect the percentage of
infection of these pknts by encysted metacercariae. The results of examination
were 1% in lettuce end 2% in watercress in Giza Governorate while in El-
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Fayoum the result was 3% in watercress. Also, the laboratory examination of the
snails collected from Abu-Rawash indicated that L. cailliaudi is domestic snail
and play a great rok in the transmission cycle of fascioliasis and none of B.
alexandrina and P. acrta plays a role in transmission cycleIn Egypt, Fasciola gigantica
used to be the only species
prevailing in domestic animals with considerable veterinary
importance. Recently, it appears that Fasciola hepatica has been
introduced to Egypt, possibly with living cattle and sheep
imported from endemic countries (Allam, 1992).Fascioliasis give rise to important
economic losses such as great
expenses with anthelmentics, liver condemnation, production
loss due to mortality, lower production of meat, milk and wool;
reduced weight gain, and impaired fertility (Parr and Gray,
2000; Marques and Scroferneker, 2003). Fascioliasis becomes
a public health disease that markedly affects human welfare in
Egypt (Motawea et al., 2001).Two clinical stages are recognized in fascioliasis. An
acute stage
coincides with the larval migration and worm maturation in the
hepatic tissues, and a chronic stage coincides with the
persistence of Fasciola worms in the bile ducts (Haseeb et al., 2002)
Fascioliasis is controlled by a combination of anthelmintic therapy and management
measures. These methods are costly
and may lead not only to anthelmintic resistance, but also to un
desirable residues in food or the envfironment (Perez et al.,
2002). Consequently, the control o is one of
important aims in our work.Aim of the work:
The present work is planned to study
(1) The prevalence of fascioliasis in slaughtered animals in sohag
abattoirs.
(2) Histopathological changes due to fascioliasis.
(3) Parasitological examination to fasciola.
Twenty¬seven multifarious Holstein¬Friesian cows in a commercial dairy herd were
used to investigate the effects of feeding two complete diets differ in CP level, high
(19.3%) or low CP (16.9%), with or without supplementation of protected methionine
on productive and reproductive performance, milk composition, BCS, and blood
metabolites. Therefore, outcome four groups were formed as follows: Group1 (7
cows): received high CP level (19.3% on DM basis) diet non¬supplemented with pMet.
Grou2 (6 cows): received as that of group 1 diet, but supplemented with pMet. Group3
(7 cows): received low CP level (16.9% on DM basis) diet non¬supplemented with
pMet. Grou4 (7 cows): received as that of group 3 diet, but supplemented with pMet.
Protected methionine dose (12 g/cow/d) was designated to compensate partially the
theoretically calculated deficiency level of methionine resulting from reducing dietary
CP to the level (16.9% CP) that has been expected to achieve the target
concentration of MUN (18 mg/dl) for optimal protein nutrition and reproductive
performance. The main results can be summarized as follows: A. Nutrient digestibility
coefficients and the nutritive values of the experimental rations: Except for EE,
digestibility of nutrients was significantly improved by increasing dietary CP level.
Consequently, the nutritive values (TDN, DCP, DE, ME and NEL ) were significantly
higher for high level of CP diets. On the other hand, digestibilities of DM, OM, CP, EE,
CF and NFE were not affected by pMet supplementation. B. Milk yield: Feeding cows
diets with decreasing percentage of CP decreased the milk production compared with
those fed high dietary CP (32.6 vs 33.4 kg/d) in early lactation, but in mid or late
stages of lactation it did not. Additionally, the production response to pMet
supplementation was greater with the low level of CP diets compared with the high
2013 level (2.00 vs 0.300 kg/d, respectively
This study was carried out to investigate the following:
1- Incidence of cysticercus.species in slaughtered animals in Sohag
abattoirs.
2- Predilection seats of C. bovis and relation between the incidence
of C. bovis and sex, age, seasonal variation in examined
carcasses.
3- Macroscopically and microscopically examination of infested
meat samples.
4- Incidence of Taeniasis among human population in Sohag
Governorate.
5- Compare the sensitivity of ElISA test with post-mortem
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The present study aimed to evaluate some selective immunological, antioxidant and
biochemical parameters as well as growth promoters effects of Saccharomyces
cerevisiae supplementation as a feed additives in calves Thirty buffalo calves were
divided into 3 groups. Group I: control one, Group II: treated orally with
Saccharomyces cerevisiae (Sc) at a dose rate 30g once daily/calf for 12 weeks and
Groups III: treated with 60g Sc once daily/calf for 12 weeks . The treatment with
Saccharomyces cerevisiae resulted in significant increase in the body weight ,blood
glucose level, total protein ,albumin and A/G ratio ,while AST, LDH activities, globulin
concentration ,uric acid and creatinine levels are insignificantly changed. The level of
MDA is significantly decrease .Meanwhile catalase , GSH level , serum lysozyme
,bactericidal activity and serum NO level are significantly increased .we are concluded
that Saccharomyces cerevisiae treatment in the calves has desirable effects on the
body weight , serum antioxidant enzymes and some immunological parameters. Also
has no toxic effect on kidney or liver functions.In the present study, liver tissue
samples for morpho-pathological studies were collected from slaughtered fattening
2012 calves aging from 2 to 4 years from Qena, Sohag, Giza and Cairo abattoirs.
The samples were collected in a period from December 2008 to March 2012. After
slaughtering, gross liver lesion in one hundred and fifty six cases from 1500 examined
livers were found. These were classified pathologically in fattening calves into:IDystrophic changes:It was found in four lesions (hydropic degeneration, fatty degeneration or change,
glycogen infiltration and hyaline droplet degeneration). In cases of hydropic
degeneration grossly, liver showed pale irregular area on its surface while
microscopically, showed foamy appearance of its cytoplasm. In cases of fatty
degeneration or change liver grossly, appeared yellow and greasy in ticture while
microscopically, its hepatocytes overloaded with fat with lipofuscin pigment in addition
to narrowing of blood sinusoids. In cases of glycogen infiltration, liver grossly,
appeared firm in consistency while microscopically, hepatic cellwas vacuolated with
H&E stain and PAS positive with PAS stain. In cases of hydropic degeneration, liver
grossly, appeared reddish brown and firm in consistency while microscopically, the
hepatic cell cytoplasm contained small homogenous eosinophillic materials
II- congestion:Grossly, liver appeared dark red in color and oozing blood on cut surface.
Microscopically, all vasculatures of the liver were dialated and engorged with blood.
Resistance is the means of expression through which people declare their objection to
distressing and depressing situations. Social, political, economic, and physical
resistance to the condition of oppression permeates the history of the African
American people. Intellectual resistance at the same time permeates the written
record. The thesis represents the different strategies of resistance adopted by the
African American poetess, Sonia Sanchez. The diversity of Sanchez‘s revolutionary
poetry reflects the depth and progression of her thought with each new volume of
2012 poetry exemplifying a mind in transition.
The thesis is divided into four chapters and a conclusion.
The introduction, the first chapter deals with the background of the poetess and the
history of oppression exercised against the African Americans.
In the Second Chapter, ―Oppression and Resistance‖, Sanchez enumerates the
corruption, preservation and ills African Americans experienced as a result of the
materialistic tendency of the century.
Abstract
-2As a way of resistance, Sanchez is stressing the idea of identity. She is telling African
Americans that Blackness is beautiful. However, she encourages people to take
action as the means of fulfilling dreams and attaining a better future.
The third chapter, ―The Racist and Sexist Status of Black Woman‖ deals with the
feminist concerns of Sonia Sanchez. It shows how women suffered and how negative
images or stereotypes are always associated with Black woman. The legacy of
struggle against racism and sexism is a common thread binding African American
women. Sanchez asks African American women to embrace their Blackness.
Blackness here means a way of living and turning away from acquired false western
values. Sanchez stresses the need of Black women to love themselves and to love
and respect their Black men
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A total of 620 samples were collected from meat, meat products and human beings.
Fourhundreds samples from meat and meat products were collected from
supermarkets and butcher`s shops (80 from each of meat, minced meat, luncheon,
sausage and hamburger) while samples collected from human beings were 220
samples, 150 divided into 75 samples from each of hand swabs and stool specimens
collected from some individual whom their occupation necessitate their contact and
handling meat and meat products. Another 70 stool specimens were collected from
patients suffered from severe gastrointestinal disturbances. Samples were prepared
and examined bacteriologicaly for isolation and identification of pathogenic and
potentially pathogenic microorganisms of family Enterobacteriacea. The data
presented in the aforementioned results could be summarized as following: Several
pathogenic and potentialy pathogenic bacteria were isolated from meat, minced meat,
luncheon, sausage and hamburger. Types and incidence of these pathogens were
represented as following: E.coli, Klebsiella pneumonia, Klebsiella oxytoca, Proteus
vulgaris, Proteus mirabilis, Proteus rettegri, Citrobacter freundii, Citrobacter diversus
and Enterobacter spp with a percentages of 15.0, 8.8, 6.3, 15.0,12.5, 18.8, 6.3, 2.5
and 12.5% from examined raw meat, respectively. The microorganisms isolated from
examined minced meat samples were E.coli, Klebsiella pneumonia, Klebsiella
oxytoca, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Proteus rettegri, Citrobacter freundii,
Citrobacter diversus, Salmonella Spp, Shigella Spp and Enterobacter Spp at a rate of
25.0,11.3, 6.3, 18.8, 6.3, 10.0, 18.8, 6.3, 2.5, 2.5 and 15.0%, respectively. Meanwhile,
the types and incidence of microorganisms isolated from examined luncheon samples
were represented as the following E.coli, Klebsiella oxytoca, Proteus vulgaris, Proteus
rettegri, Citrobacter freundii, Citrobacter diversus and Enterobacter Spp 35.0, 10.0,
12.5, 18.8, 10.0, 7.5 and 25.0%, respectively. Also, E.coli, Klebsiella pneumonia,
Klebsiella oxytoca, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Proteus rettegri, Citrobacter
freundii, Citrobacter diversus, Salmonella Spp and Enterobacter Spp were isolated
with a percentage of 40.0, 8.8, 5.0, 13.8, 8.8, 10.0, 12.5, 13.8, 1.3 and 18.8%,
respectively from examined sausage samples. Regarding hamburger samples the
2012 isolated organisms were E.coli, Klebsiella oxytoca, Proteus vulgaris,
A total of 620 samples were collected from meat, meat products and human beings.
Fourhundreds samples from meat and meat products were collected from
supermarkets and butcher`s shops (80 from each of meat, minced meat, luncheon,
sausage and hamburger) while samples collected from human beings were 220
samples, 150 divided into 75 samples from each of hand swabs and stool specimens
collected from some individual whom their occupation necessitate their contact and
handling meat and meat products. Another 70 stool specimens were collected from
patients suffered from severe gastrointestinal disturbances. Samples were prepared
and examined bacteriologicaly for isolation and identification of pathogenic and
potentially pathogenic microorganisms of family Enterobacteriacea. The data
presented in the aforementioned results could be summarized as following: Several
pathogenic and potentialy pathogenic bacteria were isolated from meat, minced meat,
luncheon, sausage and hamburger. Types and incidence of these pathogens were
represented as following: E.coli, Klebsiella pneumonia, Klebsiella oxytoca, Proteus
vulgaris, Proteus mirabilis, Proteus rettegri, Citrobacter freundii, Citrobacter diversus
and Enterobacter spp with a percentages of 15.0, 8.8, 6.3, 15.0,12.5, 18.8, 6.3, 2.5
and 12.5% from examined raw meat, respectively. The microorganisms isolated from
examined minced meat samples were E.coli, Klebsiella pneumonia, Klebsiella
oxytoca, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Proteus rettegri, Citrobacter freundii,
Citrobacter diversus, Salmonella Spp, Shigella Spp and Enterobacter Spp at a rate of
25.0,11.3, 6.3, 18.8, 6.3, 10.0, 18.8, 6.3, 2.5, 2.5 and 15.0%, respectively. Meanwhile,
the types and incidence of microorganisms isolated from examined luncheon samples
were represented as the following E.coli, Klebsiella oxytoca, Proteus vulgaris, Proteus
rettegri, Citrobacter freundii, Citrobacter diversus and Enterobacter Spp 35.0, 10.0,
12.5, 18.8, 10.0, 7.5 and 25.0%, respectively. Also, E.coli, Klebsiella pneumonia,
Klebsiella oxytoca, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Proteus rettegri, Citrobacter
freundii, Citrobacter diversus, Salmonella Spp and Enterobacter Spp were isolated
with a percentage of 40.0, 8.8, 5.0, 13.8, 8.8, 10.0, 12.5, 13.8, 1.3 and 18.8%,
respectively from examined sausage samples. Regarding hamburger samples the
2013 isolated organisms were E.coli, Klebsiella oxytoca, Proteus vulgaris,
Études privées sont grand écrivain , ‖ Zola ‖ et sa variété et en raison des nombreux
capacité de production littéraire , en particulier dans la production de romans
d‘écriture lourds , qui ne nécessite que la recherche de son propre . C‘est la raison
2012 pour laquelle Zola est toujours présent.
Ce n‘était pas le travail de ‖ Zola ‖ jamais vieux , parce que ses pensées et ses
doctrines et ses thèmes et ses personnages seront toujours un sujet d‘études en
cours . Nous ajoutons , et la façon dont son romancier de l‘art , et la langue , et le
style , où tout cela est une source d‘inspiration pour les romanciers .
Notre objectif , dans cette lettre , est de faire la lumière sur les caractéristiques
exactes , et est connue pour l‘art de ‖ Zola ‖ .
En fait , ce sont les trois romans , le sujet de notre « bar , et Germinal , et la terre»
dans les chefs-d‘œuvre de notre travail , car elle est liée à des événements , des
personnalités et des sujets littéraires . En outre, ces trois romans contiennent les
positions , et les manifestations de la vie politique , économique et affectif mettront en
œuvre l‘étude de l‘art , ‖ Zola ‖ .

Ces trois romans fait partie d‘une série de grandes œuvres de son nom : ‖ Rogun
Makar . ‖ Nous ne prétendons pas que nous sommes en train d‘étudier tout dans ces
trois romans dont il existe trois mondes modernes : les gens avec tous ses travailleurs
, les commerçants et les bourgeois , paysans et soldats .
D‘autre part , a voulu ‖ Zola ‖ qui est à la recherche de ses théories dans les milieux
simples et argot .
Dans ces trois romans , on trouve un tableau représentant les droits et de la société
par les mêmes images , les mêmes questions , de sorte que ces romans à la suite de
la Révolution française , parce que ‖ Zola ‖ était en mesure de faire une
véritableKlebsiella oxytoca, Proteus vulgaris,
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ًتصور مقترح إلنشاء جامعة جنوب الوادي المفتوحة من بعد ف
 آمنة عبدالخالق،إسماعٌل
/ ضوء خبرات بعض الدول
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Due to result of fast developing pathogenic bacteria that are resistant to classical
2015 antibiotics in recent years.
2014

-: أهداؾ الدراسة
: ًهدفت الدراسة إلً التال

1- إلقاء الضوء علً واقع إقلٌم جنوب الوادي.
2- إلقاء الضوء علً الوضع الراهن للتعلٌم فً إقلٌم جنوب الوادي.
3- ًإلقاء الضوء علً الوضع الراهن للتعلٌم الجامعً فً إقلٌم جنوب الوادي فً ضوء المإتمرٌن الدولٌٌن للتعلٌم العال
1998 2009 و.
4- التعرؾ علً الجامعة المفتوحة من بعد وفلسفتها وأهدافها ومتطلباتها.
5- التعرؾ علً المبررات الثقافٌة واإلقتصادٌة والسٌاسٌة إلنشاء جامعة جنوب الوادي المفتوحة من بعد.
6- التعرؾ علً تطبٌقات الجامعة المفتوحة من بعد فً بعض الدول.
7- وضع تصور مقترح إلنشاء جامعة جنوب الوادي للتعلٌم المفتوح من بعد فً ضوء تجارب بعض الدول.
-: أهمٌة الدراسة
-: برز أهمٌة هذه الدراسة فً أنها
-  وعوامل نجاح كل، ودراسة أنواع النماذج التنظٌمٌة لها،تعرض الخبرات الرابدة فً مجال الجامعات المفتوحة من بعد
منها؛ لبناء جامعة جنوب الوادي المفتوحة من بعد.
- ًتسهم فً وضع السٌاسات واإلجراءات والخطط البلزمة لتطبٌق نظام التعلٌم المفتوح من بعد علً قطاع التعلٌم الجامع،
نظرا ألهمٌته فً تحقٌق التنمٌة.
- تعد محاولة التخطٌط لجامعة مفتوحة من بعد فً بٌبة ذات خصابص وإمكانات معٌنة بحٌث تصاغ جمٌع أبعادها صٌاؼة
محلٌة بدال.
-  التً تإكد علً ضرورة إعادة النظر فً التعلٌم التقلٌدي ومحاولة تطوٌره،تعد تلبٌة لتوصٌة الكثٌر من الدراسات والبحوث
من خبلل التعلٌم المفتوح من بعد.
- تتناول نوعا حدٌثا من التعلٌم الجامعً ٌعتمد علً األسالٌب التكنولوجٌة الحدٌثة.
-  ٌفتح مجاال، والفبات الخاصة، وتعلٌم المرأة، ومحو األمٌة،ٌمكن اإلستفادة من نتابجها وتوصٌاتها فً مجاالت تعلٌم الكبار
للتوسع فً التعلٌم المستمر.
- تقدم تصورا متكامبل لنمط تعلٌمً جدٌد لم ٌطبق فً مصر تطبٌقا كامبل.
- ٌمكن للمجتمعات المتنوعة التً تم إهمالها فً جنوب الوادي أن تستفٌد منها فً تنمٌة مواردها البشرٌة.
- ً بما ٌسهم ف،قد تسهم فً إستنباط دراسات جدٌدة تتناول األبعاد المختلفة للجامعة المفتوحة من بعد بصورة أكثر تفصٌبل
التوسع فً هذا النوع من التعلٌم علً مستوي إقلٌم جنوب الوادي.
-: حدود الدراسة
1-  ( بالممكلة: ً إقلٌم جنوب الوادي – الجامعات المفتوحة من بعد فً بعض دول العالم ه: ًالحد المكانً وٌشتمل عل
)المتحدة البرٌطانٌة – تاٌبلند – مالٌزٌا – باكستان.
2- ً الحد الموضوع وٌشتمل عل:- واقع إقلٌم جنوب الوادي.
- واقع التعلٌم الجامعً فً إقلٌم جنوب الوادي.
- ماهٌة الجامعة المفتوحة من بعد.
- فلسفتها ورسالتها وأهدافها ومتطلبات إنشابها.
- مبررات إنشاء الجامعة المفتوحة من بعد فً جنوب الوادي.
- عرض خبرات بعض الدول الرابدة فً هذا المجال.
Études privées sont grand écrivain , ‖ Zola ‖ et sa variété et en raison des nombreux
capacité de production littéraire , en particulier dans la production de romans
d‘écriture lourds , qui ne nécessite que la recherche de son propre . C‘est la raison
2010 pour laquelle Zola est toujours présent.
Ce n‘était pas le travail de ‖ Zola ‖ jamais vieux , parce que ses pensées et ses
doctrines et ses thèmes et ses personnages seront toujours un sujet d‘études en
cours . Nous ajoutons , et la façon dont son romancier de l‘art , et la langue , et le
style , où tout cela est une source d‘inspiration pour les romanciers .
Notre objectif , dans cette lettre , est de faire la lumière sur les caractéristiques
exactes , et est connue pour l‘art de ‖ Zola ‖ .
En fait , ce sont les trois romans , le sujet de notre « bar , et Germinal , et la terre»
dans les chefs-d‘œuvre de notre travail , car elle est liée à des événements , des
personnalités et des sujets littéraires . En outre, ces trois romans contiennent les
positions , et les manifestations de la vie politique , économique et affectif mettront en
œuvre l‘étude de l‘art , ‖ Zola ‖ .
Ces trois romans fait partie d‘une série de grandes œuvres de son nom : ‖ Rogun
Makar . ‖ Nous ne prétendons pas que nous sommes en train d‘étudier tout dans ces
trois romans dont il existe trois mondes modernes : les gens avec tous ses travailleurs
, les commerçants et les bourgeois , paysans et soldats .
D‘autre part , a voulu ‖ Zola ‖ qui est à la recherche de ses théories dans les milieux
simples et argot .
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فعالٌة برنامج إرشادى لتخفٌؾ حدة الشعور بالوحدة النفسٌة لدى
/ عٌنة من أطفال الروضة المعاقٌن بصرٌا
.ً منً رفاع،حسٌن

Dans ces trois romans , on trouve un tableau représentant les droits et de la société
par les mêmes images , les mêmes questions , de sorte que ces romans à la suite de
la Révolution française , parce que ‖ Zola ‖ était en mesure de faire une
véritableKlebsiella oxytoca, Proteus vulgaris,
from time to time elnagdi and his colleagues repeat most significant contributions of a
sector of their published work as well as related work from others in the field. it was
Maghraby Ali Selim,
my task during M.Sc.work to recheck the factual accuracy of published work on
24/11/ Ahmed Mohamed
2014 chemistry of arylhydrazonals enaminnes and other functionally substituted ketons.
2014. Mosallam
Effect of low dietary calciun on the metabolism of some macro-elements
Ca,P,Mg,K,and Na)and some micro elements Cu,Zn,Mn,and Fe as well as on the
digestibility of various nutrients were evaluated in three consecutive metabolic trials.
The trials were carried out on six growing ruminants (two lambs, two kids and two
camel) which have nearly the same age (9-12 months for lambs and kids and 1.5-2
years for camels and the same live body weight (av. 30, 15 and 175 kg) for lambs kids
and camels, respectively. Lambs and kids were housed individually in metabolism
cages while camels were housed in separate pens with fastened faecal collection
bags. The animals were fed the control balanced diet (trial) for 33 days followed by
the low calcium diet (trial 2) for the same period and then returned back to the control
balanced diet (trial 3) for the same previous period. In trial 1 and 3 the calcium levels
were 0.63, 0.63 and 0.67% DM of the diets for lambs, kids and camels, respectively,
while in trial 2 the respective calcium levels were 0.15, 0.14 and 0.22% DM of the
diets. The levels of other minerals were nearly similar in all trial.Fecal urinary and
2011 blood samples were collected along the three trials.
The prevalence of infectious coryza among different chicken farms at Assiut, Elmenia,
Sohag, Kena and El-Wady-El-Gadeed Governorates was studied. Seven hundreds
and thirty alive and freshly dead chickens of different ages and breeds were subjected
to clinical, post-mortem and bacteriological examination. Isolated Haemophilus
organisms were identified morhologically, biologically, biochemically, and serologically
as Haemophilus paragallinarum serotye 2. Infected birds showed signs of nasal
discharge, swelling of the infraorbital sinus, facial swelling, retardation of growth in
growing birds and DROP of egg production in laying birds. The course of the disease
in non complicated cases was 7-12 days but in complicated coryza the signs were
2010 sever and the course was extended up to 3-4 weeks.
Isolated Haemophilus organisms were pathogenic to chicken embryos causing death
within 24-48 hours with congestion of the dead embryos and its membranes. In
chickens the pathogeflicity of the isolates depended upon the route of infection, all 15
isolates were pathogenic to chickens by intrasinus inoculation but only 11 isolates
were pathogenic by intranasal inoculation.
Flocks showing atypical signs, lesions and course were complicated with Mycoplasma
gallisepticum and E-coli. Experimintal mixed infections, by Haemophilus organisms
and Mycoplasma gallisepticum or E-coli resuited in prolonged course, signs and
lesions as those observed in the field.
It was found that monovalent bacterins prepared either from serotype 1 or serotype 2
protect the vaccinated birds against challenge with homologous strains but not against
heterologous strains which indicated that
In the present study the organic geochemical studies have been accomplished on 419
Mahmoud Aref, Adel
2014 samples collected from four wells.
Waheed Felesteen.
This study aimed to evaluate the nature of insecticide resistance in egyptian Culex
pipiens mosquit. The levels of resistance in two selected of Cx.pipiens larvae
Mohammed Z.Y.Aly,
collected from cairo, egyt were investigated in laboratory among 25 successive
23/2/2 Belal A.Soliman.,
2015 generations exposed to selection by chemical insecticide.
015.
Khalid S.M.Osman
Ahmad.H.ObuidSpiders are members of the phylum Arthropoda, the large group of animals with
Allah,
2015 jointed legs and ahard outer skeleton.
Amal.A.Mahmoud.
Sayed Anwar Sayed
Cimicifuga racemosa rhizome dry extract used for manufacturing the commercially
Hassan, Dorreia Abdavailable products klimadynon (CR BNO 1055)cimicifuga racemosa amember of the
Alla Mohamed
buttercup family is aplant native to the forests of north america the common name is
Zaghloul, Hemely Abd2015 black cohosh.
Elshafy Hassan.
In today S`environment video surveillance systems have become publicly used thus
individuals are observed without their knowledge in public buildings train statiobs
Saad Zagloul Rida,
stores elevators locker rooms and school hallways so it do the concerns about
Safwat Hamad, Amal
2015 invasion of privacy.
Khalifa.
2012

:  مقدمة الدراسة: ًأوال
إن طفل الروضة المعاق بصرٌا ً ٌعٌش عالما ضٌقا محدودا نتٌجة لعجزه وٌود لو استطاع التخلص منه والخروج إلى عالم
 وإتجاهات إجتماعٌة تحاول عزله عن مجتمع المبصرٌن اذ ٌشعر، فهو لدٌه حاجات نفسٌة ال ٌستطٌع إشباعها،المبصرٌن
الطفل بؤنه ؼٌر منسجم مع اآلخرٌن وأنه بحاجة إلى أصدقاء وأنه لٌس هناك من ٌشاركه أفكاره وٌمتلكه إحساس بؤنه وحٌد
.وٌشعر بإهمال اآلخرٌن وهو لٌس جزءا من جماعة من األصدقاء وأن الناس مشؽولون عنه وأن عبلقته باآلخرٌن ال قٌمة لها
: مشكلة االدراسة: ً ثانٌا
 ٌمكن.ٌشكل الشعور بالوحدة النفسٌة مشكلة من المشاكل النفسٌة التً تحتاج من المهتمٌن بشبون الطفل إلى دراسة واهتمام
 ما مدى كفاءة وفعالٌة البرنامج اإلرشادي الذي طبق فً هذه: تحدٌد مشكلة الدراسة من خبلل تساإل واحد ربٌسً وهو
الدراسة لتخفٌؾ الشعور بالوحدة النفسٌة لدى أطفال الروضة المعاقٌن بصرٌا ً ؟
:  أهداؾ الدراسة: ً ثالثا

تهدؾ الدراسة الحالٌة إلً :
الكشؾ عن األنشطة التً توظؾ خصٌصا ً لتعدٌل الشعور بالوحدة النفسٌة 1-
للطفل المعاق بصرٌا ً.
.التعرؾ على تصمٌم برنامج إرشادي لتخفٌؾ الشعور بالوحدة النفسٌة لدى طفل الروضة 2-
رابعا َ :أهمٌة الدراسة :
تتحدد أهمٌة الدراسة فٌما ٌلً :
الوقوؾ علً برنامج إرشادي للطفل المعاق بصرٌا ً فً محاولة جاهدة لتخفٌض حدة الشعور بالوحدة النفسٌة ..
خامسا ً  :فروض الدراسة :
.توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن رتب درجات األطفال فً القٌاسٌن القبلً والبعدي فً الشعور بالوحدة النفسٌة 1-
.توجد فروق ذات داللةإحصابٌة بٌن رتب درجات األطفال فً القٌاسٌن البعدي والتتبعً فً الشعور بالوحدة النفسٌة 2-
سادسا ً  :حدود الدراسة :
تشتمل حدود الدراسة على اآلتى :
تكونت عٌنة الدراسة من(  )10عشرة أطفال من أطفال الروضة وتتكون من أطفال من الجنسٌن ذكور وإناث تتراوح
أعمارهم ما بٌن  6 – 4سنوات بالمركز النموذجى لرعاٌة المكفوفٌن بجسر السوٌس بالقاهرة .
ب[ بالنسبة ألدوات الدراسة :
) مقٌاس الشعور بالوحدة النفسٌة  ( .إعداد  :الباحثة )1
) استمارة بٌانات شخصٌة  ( .إعداد  :الباحثة )2
) المستوى االقتصادى لؤلسرة  ( .إعداد  :محمود منسى )3
ج[ المنهج المتبع فى الدراسة:
المنهج شبه التجرٌبى لعٌنة األطفال المعاقٌن بصرٌا فى الروضة حٌث أنه ٌقوم على وجود مجموعة من األطفال هى
المجموعة التجرٌبٌة وذلك لتخفٌؾ الشعور بالوحدة النفسٌة .
سابعا ً  :نتابج الدراسة
وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن رتب درجات أطفال المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاسٌن القبلً والبعدي فً الشعور •
.بالوحدة النفسٌة لصالح القٌاس البعد
عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن رتب درجات أطفال المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاسٌن البعدي والتتبعً فً •
.الشعور بالوحدة النفسٌة
مشكلة الدراسة -:
تثٌر مشكلة الدراسة العدٌد من األسبلة -:

2012

وزٌري ،نهً أحمد فهمً.

فعالٌة العبلج السلوكً فً خفض بعض إضطرابات السلوك
المدرسً لدي أطفال الروضة الموهوبٌن =

4671 12151697

ما أكثر إضطرابات السلوك المدرسً إنتشارا لدي أطفال الروضة الموهوبٌن؟ 1-
ما أسباب إضطرابات السلوك المدرسً لدي أطفال الروضة الموهوبٌن؟ 2-
ما تؤثٌر خفض بعض إضطرابات السلوك المدرسً علً األطفال الموهوبٌن؟ 3-
مافعالٌة برنامج قابم علً العبلج السلوكً فً خفض بعض إضطرابات السلوك المدرسً لدي أطفال الروضة الموهوبٌن؟ 4-
ما مدي إستمرارٌة برنامج قابم علً العبلج السلوكً فً التؤثٌر علً خفض بعض إضطراربات السلوك المدرسً لدي 5-
أطفال العٌنة الموهوبٌن بعد فترة المتابعة؟
أهداؾ الدراسة -:
هدفت الدراسة إلً التعرؾ علً برنامج قابم علً فعالٌة العبلج السلوكً فً خفض بعض إضطرابات السلوك المدرسً
(الحاجة المنخفضة للتحصٌل – العدوان -القلق) لدي أطفال الروضة الموهوبٌن.
أهمٌة الدراسة -:
تنبع أهمٌة الدراسة من اإلعتبارات التالٌة-:
أهمٌة التعرؾ علً إضطرابات السلوك المدرسً لؤلطفال الموهوبٌن فً مرحلة مبكرة بإعتبارها المحور األساسً لتكٌؾ 1-
.الطفل وتوافقه فً الفصل الدراسً وبالتالً تإثر علً موهبته
تقدٌم برنامج قابم علً فعالٌة العبلج السلوكً فً خفض بعض إضطرابات السلوك المدرسً لدي أطفال الروضة 2-
.الموهوبٌن
أهمٌة ما تسفر عنه الدراسة الحالٌة من نتابج وتوصٌات ومقترحات ،قد تفٌد العاملٌن فً المجال التربوي لمساعدة هذه 3-
.الفبة من األطفال الموهوبٌن ذوي إضطرابات السلوك المدرسً
ٌمكن أن تستخدم نتابج هذه الدراسة من قبل العاملٌن فً مجال الموهبة فً عبلج حاالت أخري مطابقة ،أو تعدٌلها بحسب 4-
.طبٌعة العٌنة والظروؾ التً ٌمكن تطبٌقها علٌها
نتابج الدراسة -:
توصلت الدراسة إلً النتابج التالٌة -:
توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن رتب درجات أطفال المجموعة التجرٌبٌة ورتب أطفال المجموعة الضابطة علً 1-
.قابمة السلوك المدرسً (الحاجة المنخفضة للتحصٌل ،العدوان ،القلق) فً القٌاس البعدي لصالح المجموعة التجرٌبٌة
ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن رتب درجات أطفال المجموعة التجرٌبٌة علً قابمة السلوك المدرسً (الحاجة 2-
.المنخفضة للتحصٌل ،العدوان ،القلق) فً القٌاسٌن البعدي والتتبعً
2012
أهداؾ الدراسة -:
 ).حاضرى وؼاببى األب ومعرفة الفروق بٌنهما(التعرؾ على درجة األمن النفسى لدى األطفال 1-
التعرؾ على مدى اإلختبلؾ فى البناء النفسى لؤلطفال منخفضى ومرتفعى األمن النفسى من حٌث صورة الذات ،قوة 2-
.األنا ،صورة (األب األم ) ،إدراك الواقع ،الصراعات
أهمٌة الدراسة -:
تكمن أهمٌة الدراسة فى اإلعتبارات التالٌة -:
تناولها إلحدى الموضوعات البحثٌة المهمة فً الصحة النفسٌة وهو األمن النفسً وعبلقته بؽٌاب األب فً مرحلة 1-
الطفولة لدى طبلب المرحلة األولى من التعلٌم األساسً من الجنسٌن وإنعكاسها على نمو شخصٌاتهم والوقاٌة من اآلثار
 .السلبٌة المترتبة على ذلك
تحاول الدراسة الحالٌة الوصول إلى مستوى التفسٌر الفاهم من خبلل إستخدام المنهج الوصفً باإلضافة إلى المنهج 2-
،الكلٌنٌكى فى محاولة للكشؾ عن البناء النفسى لؤلطفال منخفضى ومرتفعى األمن النفسى من حٌث صورة الذات ،قوة األنا
.صورة (األب /األم ) ،إدراك الواقع ،الصراعات
عٌنة الدراسة -:
تقتصر عٌنة الدراسة على عٌنة قوامها ( )234طفبلً ( 131طفلة 103،طفل )
وتوزعت تبعا ً لؽٌاب وحضور األب إلى ( ) 130طفل وطفلة من األطفال ؼاببى
األب ،و ( )104طفل وطفلة من األطفال حاضرى األب.
أدوات الدراسة :

بربري ،منً عبده أحمد.

األمن النفسً لؤلطفال وعبلقته بؽٌاب األب :
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Modeling of the bile canalicular network during
liver regeneration and fibrosis after carbon
tetrachloride intoxication/
Hammad, seddik.
Is Mitral valve repair superior to valve
replacement for the early preservation of
cardiac function in patients with mitral
Ibrahim, Mohamed
regurgitation? /
Abdel-Bary Ahmed.

4675 12164378

Abdominal Rectopexy with Sigmoidectomy vs.
rectopexy alone for management of complete
rectal prolapse /

4673 12164323

Mohamed, Asmaa
Gaber Rizk.

 مقٌاس األمن النفسً لؤلطفال إعداد الباحثة-أ
)2005(  إستمارة دراسة الحالة لؤلطفال إعداد آمال عبد السمٌع باظة- ب
Children Apperception Test C. A. T- ج
-: نتابج الدراسة
: توصلت الدراسة إلى النتابج اآلتٌة
1- توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط درجات األطفال حاضري األب واألطفال ؼاببى األب على أبعاد مقٌاس
األمن النفسً لؤلطفال والدرجة الكلٌة لمقٌاس األمن النفسى لؤلطفال لصالح حاضري األب.
2- ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات األطفال ؼاببى األب فى حاالت ؼٌاب األب الثبلثة (سفر،
 وفاة ) على أبعاد مقٌاس األمن النفسى لؤلطفال والدرجة الكلٌة لمقٌاس األمن النفسى لؤلطفال،طبلق.
3-  بالسفر(ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطى درجات األطفال الذكور ؼاببى األب، بالطبلق،) بالوفاة،
 بالسفر ) على أبعاد مقٌاس األمن مقٌاس األمن النفسى التالٌة ( تقبل الذات، بالطبلق،واألطفال اإلناث ؼاببى األب (بالوفاة،
 والدرجة الكلٌة) لمقٌاس األمن النفسى وتوجد فروق دالة إحصابٌا ً بٌن، االنتماء، الطمؤنٌنة واإلٌمان،ًالتقبل االجتماع
 المساندة االجتماعٌة ) لصالح: متوسطى درجات األطفال الذكور ؼاببى األب واألطفال اإلناث ؼاببى األب على( البعد الرابع
‖المتوسط األكبر ‖ متوسط درجات اإلناث ؼاببى األب.
4-  صورة، قوة األنا،توجد إختبلفات فى البناء النفسى بٌن األطفال مرتفعى ومنخفضى األمن النفسى من حٌث صورة الذات
(  األم/ الصراعات)األب، إدراك الواقع،.
This study was conducted on twenty patients submitted for various surgical
procedures to evaluate the bypotensive effect of d-tubocurarine in hepatic cirrhosis.
Patients were classified into two groups ten patients each .persons apart from their
surgical problems and persons apart from their surgical problems and the second
group consisted of patients suffering from hepatic cirr- bosis . examinationt laboratory
and Pathological investigations to exclude other coexisting disease and to-evaluate
hepatic condition .All patients were premedicated witb-.,.ate 0.02 mg.kg atropine sulpband anaestbesia was induced by tbiopent-one sodium 5 mg.kg suxametbonium 1
mg.kg was used for endotracbeal intubation and maintained by N2 in oxygen,
balotbane 0.25% and d-tubocurarine 0.4 mg.kg was given with controlled ventilationby
Manely Pulmovent Pulse and blood pressure were recorded basally, before induction
of anaestbesia, 5 minutes after intu-I bation and everY 5 minutes after d-tubocurarine
2012 admin-istration till return to the basal levels.

This study was conducted to assess the cardiac functions before and after exercise in
2013 COPD patients.
Fifty subjects were the material of this study, classified into two groups, group I
consists of (40) COPD patients and group II consists of (10) apparently healthy
volunteers used as a control group. The patients were admitted at the Chest
Department Benha University Hospital at the period from October,1996 to July, 1997.
All were males with the age ranged
from 40-69 years.
Ventilatory pulmonary functions were done to COPD patients as well as to normal
control subjects before bronchodilator to detect airway obstruction, and repeated 15
minutes after the administration of bronchodilator to the cases (group I), to detect
irreversibility and confirm the diagnosis of
COPD.
Two Dimensional echocardiography was done to both groups before and 6 minutes
after exercise to assess the cardiac function before and after exercise.
The right ventricular systolic function was assessed by measuring the right ventricular
ejection fraction which was found to be normal in (33) patients out of (40) ( 82.5%),
denoting preserved right ventricular systolic function at rest. When ejection fraction reevaluated after exercise it was normal among (24) patients ( 60%) i. e. there was a
deterioration of the right ventricular systolic function during exercise.
Also, the diastolic function of the right ventricle was assessed by measuring the E/A
ratio, which was found to be reversed in (19) patients out of 40 ( 47.5%) i. e. right
ventricular diastolic dysfunction. After exercise deterioration of the right ventricular
diastolic function occurred in (24) patients ( 60 %).
The mean pulmonary pressure was assessed by detecting the acceleration time after
measuring the trans-pulmonary flow velocity, it was high at rest and higher after
exercise with a mean value of 34.07±10 mm Hg at rest, and 47.45±45 mm Hg after
exercise.
The left ventricular functions were also assessed by echocardiography at rest and
after exercise. Ejection fraction was measures as an indication of the left ventricular
systolic function, it was normal in all patients at rest and after exercise.
The E/A ratio was estimated as an index of the left ventricular diastolic function. At
rest it was reversed in (10) patients ( 25% ), these (10) patients had a deteriorated
pulmonary function tests in comparison with the other (30) COPD patients with normal
diastolic function.

2013 Aim of the work :Our study is a prospective randomized study designed to compare between sutured
rectopexy with sigmoidectomy and rectopexy with mesh without bowel resection, as
complications and functional outcome after surgery.

Rectal prolapse is a condition that has been fascinated surgeons for a long
time.Despite its long recognition, the etiology & pathogenesis of true rectal prolapse
remain controversial. But it is recognized that associated functional problems, such as
incontinence and constipation, are common. Also the management of prolapse
remains a challenging condition as there‘s no single ideal surgical treatment has been
identified. There should be two primary objectives in treating these patients. The first
is to carry out a procedure that safely corrects the prolapse with minimal morbidity,
without mortality and with least recurrence rates, with preserving rectal, urinary and
sexual functions. The second is to cure or significantly improve the associated
incontinence and the underlying defecation disorder.

4676 12165997

Histomorphological and morphometrical
studies on endochondral ossification in the
Japanese Quail/

soilman, soha
Mohammed Abdel
latif.

4677 12166049

Modeling and simulation of Different system
topolgies using dynamic voltage restorer
(DVR) for investigating voltage sag
compensation/

Ahmed, shazly Abdo
Mohamed.

4678 12166066

Prognostic factors after hepatic resection for
hepatocellular carcinoma in cirrhotic liver /

Aly, Abdallah
Mohamed Taha,

This study included ten patients with complete rectal prolapse, 6 patients had
constipation and 4 had incontinence. All patients were submitted to full clinical
examination, sigmoidoscopy, barium enema and anorectal manometry. 4 patients had
redundant sigmoid colon and were operated by resection rectopexy. The remaining 6
patients were operated by rectopexy alone, 2 with mesh and 4 with suture rectopexy.
The prevalence of infectious coryza among different chicken farms at Assiut, Elmenia,
Sohag, Kena and El-Wady-El-Gadeed Governorates was studied. Seven hundreds
and thirty alive and freshly dead chickens of different ages and breeds were subjected
to clinical, post-mortem and bacteriological examination. Isolated Haemophilus
organisms were identified morhologically, biologically, biochemically, and serologically
as Haemophilus paragallinarum serotye 2. Infected birds showed signs of nasal
discharge, swelling of the infraorbital sinus, facial swelling, retardation of growth in
growing birds and DROP of egg production in laying birds. The course of the disease
in non complicated cases was 7-12 days but in complicated coryza the signs were
2013 sever and the course was extended up to 3-4 weeks.
Isolated Haemophilus organisms were pathogenic to chicken embryos causing death
within 24-48 hours with congestion of the dead embryos and its membranes. In
chickens the pathogeflicity of the isolates depended upon the route of infection, all 15
isolates were pathogenic to chickens by intrasinus inoculation but only 11 isolates
were pathogenic by intranasal inoculation.
Flocks showing atypical signs, lesions and course were complicated with Mycoplasma
gallisepticum and E-coli. Experimintal mixed infections, by Haemophilus organisms
and Mycoplasma gallisepticum or E-coli resuited in prolonged course, signs and
lesions as those observed in the field.
It was found that monovalent bacterins prepared either from serotype 1 or serotype 2
protect the vaccinated birds against challenge with homologous strains but not against
heterologous strains which indicated that
The performance of a solar distillation unit using porous medium solar collector is the
Subject of this work .the porous medium acts as a heal sink when the value of solar
insulation is high and acts as an additional source of heal when the value of the solar
isolation decreases (e.g. afternoons and nights ) . In Addition the porous medium
ensures the presence of a thin layer of saline water always completely wetting the
surface exposed to solar radiation . The performance of the unit Is modeled by three
models the predicted result. are compared with experimental results obtained from a
prototype of the solar distillation unit .the unit Is operated using saline water¬ .the
distillation process in this case is a desalination process. the three ‖models developed
are the steady state model. The simplified model ( short. Still) The generalized model
The steady state model reasonably predicts the values of the water and glass. Cover
temperatures in spite of this the predicted results of the steady stale model are not. In
good agreement with the experimental data with regard to the quantity of water‘ and
2014 still efficiency.
The aim of this work is to evaluate clinical, surgical and pathological factors affecting
the outcome after hepatic resection for hepatocellular carcinoma regarding hospital
2013 mortality, hospital mortality, morbidity, recurrence and overall survival.
This study included 25 patients who were suffering from hepatic metastases from
colorectal cancer.
The were divided into 2 groups. 16 patients had hepatic metastases from previous
colorectal cancer surgery ( group A), 9 patients underwent synchronous resection of
colorectal cancer and hepatic metastases (group B).
Criteria for patient selection were:1. No evidence of extrahepatic metastases including control of primary site in group A.
2. Less than four metastatic lesions within the liver.
3. No evidence of celiac or portal lymph node involvement.
History for each patient was taken including age, sex, symptoms, signs, and history of
previous colorectal surgery in group A, examination of all patients was done including
general and abdominal examination. Investigations: -including laboratory
investigations, abdominal ultrasonography,CT abdomen& pelvis and colonoscopy or
barium enema.
16 patients were admitted for hepatic metastasectomy and the choice of surgical
procedure was dictated by the extent of liver disease (group A).
9 patients underwent synchronous resection of colorectal cancer and hepatic
metastases (group B).
follow up of the patients was done in the out-patient clinic for period ranged from 2-23
months, the mean follow up was 14.5 months.

Follow up included of physical examination, CEA level, liver function tests, and
abdominal ultrasonography every 2-3 months. In absence of suspected relapse, chest
x-ray and abdominal CT were performed at 6 monthly interval.
Conclusion and recommendations
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Stephen Greenblatt‘s critical theory :

Awad, Abdelnaim
Ibrahim.

The thesis adopts a twofold purpose: firstly, to examine the contributions of two major
critical tendencies, namely New Historicism and Cultural Materialism, secondly, to
examine the contributions of the critical enterprises of two considerable literary critics,
namely the American New Historicist critic Stephen Greenblatt and the British Cultural
Materialist critic Alan Sinfield, to the development of contemporary literary criticism.
Moreover, the thesis attempts to provide a contrastive study between New Historicism
2013 and Cultural Materialism in general, and Greenblatt and Sinfield in particular.
Generally speaking, the thesis adopts a historical orientation in order to trace the
development of Cultural Studies towards the emergence of the New Historicist
enterprise as well as tracing its evolution towards the rise of the Cultural Materialist
project. Therefore, the thesis attempts to examine the historical background, the
cultural formations, and the major influences that led to the emergence of New
Historicism and Cultural Materialism in general, and Stephen Greenblatt and Alan
Sinfield‘s critical enterprises in particular.
Particularly, the thesis adopts a two-fold methodology: descriptive and contrastive. On
the one hand, the thesis aims to represent the underlying theoretical assumptions as
well as practical premises of New Historicism and Cultural Materialism especially
those of Greenblatt and Sinfield. On the other hand, it attempts to establish a contrast
between New Historicism in general and Greenblatt and Sinfield in particular. Trying
to do justice to the main topic of the thesis, the analysis focuses on and contrasts the
New Historicist politics of conservatism, particularly Greenblatt‘s entrapment model of
subversion-containment as well as the Cultural Materialist politics of dissidence
especially Sinfield‘s strategy of faultlines.
Since the contrastive methodology constitutes the backbone of the thesis, the study
inevitably works at three levels: the theoretical assumptions and the practical
methodologies of New Historicism and Cultural Materialism;Greenblatt‘s and Sinfield‘s
critical enterprises; and the politics of conservatism and the politics of dissidence.
Moreover, the thesis represents the New Historicist conservative reading of literature
in contrast to the Cultural Materialist dissident reading of it. Furthermore, the thesis
focuses on Greenblatt‘s monolithic concept of power in contrast to Sinfield‘s multidimensional one.
Strictly speaking, the thesis aims to historicize the New Historicist enterprise and the
Cultural Materialist project in general, and Stephen Greenblatt‘s politics of
conservatism as well as Alan Sinfield‘s politics of dissidence in particular. In other
words, the thesis considers the historical circumstances, including the economic,
political, social, cultural, academic, and literary atmosphere, which surrounded the
emergence of American New Historicism and British Cultural Materialism in literary
criticism as well as the emergence of their major representatives Stephen Greenblatt
in North American academy and Alan Sinfield in British academy. Historicizing the two
critical tendencies is of pivotal importance in order to grasp not only the bases of the
theoretical assumptions and the critical practices of the New Historicist enterprise and
the Cultural Materialist project but also the bases of the intellectual ideologies of their
most Conclusion and recommendations

Role of endoscopic retrograde
cholangiopancreatography in the Management Mohamed, Mohamed
of billiary strictures/
Abdelshafy.

ERCP is the most useful test for the definitive diagnosis of major bile duct
complications. ERCP provides an accurate diagnosis in the vast majority of cases, it is
usually more accurate than cholangiography via T-tube. In cases of retained or
recurrent common duct stones and no T-tube in place, endoscopic sphincterotomy
with stone extraction is the preferred treatment. ES is the procedure of choice for
removal of common duct stones post cholecystectomy. A coordinated multidisciplinary
approach to the diagnosis and treatment of patients with biliary injuries is now the
standard. Endoscopic sphincterotomy still carries the incidence of some complications
as perforation at the sphincterotomy site, hemorrhage pancreatitis and cholangitis.
2013 Perforation is the most devastating complication with an associated mortality of 25%.

Efficacy of Tamoxifen and l- carnitine on
sperm ultrastructure and seminal oxidative
stress in patients with idiopathic
oligoasthenoteratozoospermia/

Ideally the infertile couple should be diagnosed and treated as a unit. It has been
timated that male infertility represents approximately 40~50% of the cases presenting
to rtility clinics (Class, 1991; lrianni and Coddington, 1992). Evaluation of the male
infertility ,i currently limited to assessment of a few aspects of sperm function and
largely depends on escriptive criteria as the classical parameters of semen analysis:
sperm concentration, motility, d morphology (Aitken, 1990; Tesarik and Testart, 1989).
However, inter-laboratory, inter-hnician, inter-patient and intra-patient variabilities
have questioned the usefulness of this ‘.agnostic screen )Kruger et al., 1988; Freund,
1966; Fredricsson, 1979; Overstreet, 1984; ‘orking, 1988(. Investigators have also
attempted to measure movement characteristics via mputerized system for sperm
track reconstruction (Aitken, 1990) and to apply hyperactivated rm motility as an endpoint of capacitation correlated with fertilizing capacity in animal odel (Yanagimachi,
1994) as an additional correlate. Unfortunately, <24% of all human rmatozoa
incubated 3 to 24 h conform to this model (Robertson et al., 1988).Simple and rapid
assessment of male fertility is an objective which has eluded ;vestigators since male
2014 infertility was first recognized. In truth, there may never be a single.

Ali, hassan
Mohammed ibrahim.
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Flow characteristics in natural and compound
channels with groynes /
Comparative study of the efficacy and
tolerability of three progesterone formulations
(progesterone vaginal gel (Crinone 8%),
progesterone vaginal suppositories and
injectable progesterone) for luteal phase
support during assisted reproduction /

Mostafa, Mona
Mahmoud.

Adel-Ghany,
Mohammed Fathy.

In the present work, the heat transfer process of the closed two-phase offset
thermosyphon is experimentally and theoretically studied. The experimental model is
designed and constructed such that the effect of various parameters controlling the
thermosyphon behavior can be studied. Inclination angles, filling ratio, the ratio
between condenser to evaporator length and offset length are the operating
parameters of the offset thermosyphon. The experiments are carried out for the value
of heat flux of 7.35, 13.8, 22 and 28.3 kW/m2 for each experiment. Water as working
fluid is charged with a ratio of 25, 50, 75, 100 and 125% with respect to the evaporator
volume for each thermosyphon configuration. The effect of offset length of 100, 130
and 180 mm is examined for each operating condition. The effect of inclination angles
of –15 )ccw(, 0 )vertical(, 15, 30 and 45o are examined. Three different values of the
ratio between condenser to evaporator length of 3, 1.5 and 1 are used. According to
the measured values of the problem variables, the value of mean heat transfer
coefficient is calculated. A correlation is proposed to estimate the Nusselt number as
a function of Rayleigh number and problem parameters. Moreover, the thermal
performance of elbow shape thermosyphon is experimentally and theoretically
studied. The effect of problem parameters on heat transfer process is discussed.
Filling ratio and the ratio between condenser to evaporator length, at vertical position,
are the operating parameters of the elbow thermosyphon. In the theoretical model the
governing equations describing the problem of heat transfer in linear thermosyphon
are approximated to a set of linear algebraic equations using finite difference
technique. Computer program is developed to solve these approximated governing
equations. from the model, liquid film velocity, vapor velocity, liquid film thickness and
wall temperature can be obtained. The agreement between the results of previous
experimental works and theoretical results is fairly good in most investigated
conditions. The theoretical model is used to predict the performance of offset and
2013 elbow thermosyphon by determining the equivalent linear thermosyphon for each type.

2013 Aim of the work:The aim of this study is to demonstrate the comparative efficacy and tolerability of 3
different progesterone formulations used for Luteal phase and early pregnancy
support during assisted reproduction :1- Progesterone vaginal gel (Crinone 8%).
2- Progesterone vaginal suppositories.
3- Progesterone intramuscular injection.
In order to establish the optimal formula and its route of administration for this purpose.
a) To foretell the future management of patients with advanced east cancer depending
on sound scientific oncological ormations rather than on emperical clinical trials ,a
prospective in forty patients with advanced breast cancer. s study comprises clinical
study including historY,examination and
breasts,staging,investigations,histopathological biochemical assays for determination
of estrogen receptors and protein estimation of biopsied Detenn1nation of estrogen
and progesterone receptors in the specimens incl udes the following st eps : ) Tissue
storage in minus 700 Cf Freezer after trimming of fat and debris,transport on icetto
laboratory and freezing in liquid nitrogen. Preparation of cytosol by pulverization of
frozen tissue, addition of suitable buffer(phosphate for progesterone receptors and
TED buffer for estrogen receptors),homogenization and centrifugation. samples are
prepared as follows: (JH )-17 B¬estradiol 104 Ci/riM for estrogen receptors or (JH
)R5020 55.4 Ci/clu is added at 2 X 10-8M(final concentration in 2 microliter ethanol to
250 microliters diluted cytosol ,incubated‘ for overnight at 4°C. Parallel samples are
preincubated for 10 minutes with a 100 fold excess of unlabeled 17 B-estradiol.
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Microbiological study on some biogenic amines produced by food borne bacteria
Biogenic amines are highly toxic substances that associated with food intake as a
result of microbial decarboxylation process of amino acids. Several studies reviewed
the role of food borne¬bacteria in biogenicamines formation. So, this study was
designed to aim the following items:¬ I. Microbiological evaluation of some food
samples: I.1. Microbiological examination: Meat, fish, cheese, pasterma, luncheon and
herring were randomly collected from local market at Mansoura city, Egypt. Total
viable count, proteolytic bacteria and Enterobacteriaceae member were determined.
Obtained data showed that the predominance of proteolytic bacteria among the other
tested groups was noticed. Meanwhile, the Enterobacteriaceae came in the last order.
I.2. selection of biogenic amines producers: During the isolation, the bacterial isolates
are randomly chosen and enumerated in potassium phosphate buffer (pH 7.0). This
buffer containing amino acids of histidine, ornithine and lysine either separately or in
combined form as a sole source of nitrogen and carbon. After that, the pH values were
measured as indication of histidine, ornithine or lysine decarboxylases enzyme. The
data obtained showed that ten bacterial isolates were selected according to their
activity to decarboxylase enzymes for further studies. 1.3. pH indications of
decarboxylases activities as a function of NaCl concentration: The data obtained
showed that histidine, ornithine and lysine decarboxylase enzyme were respond to 1
and 3% NaCl. Meanwhile, 5% of NaCl was suppressor for decarboxylases enzyme.
I.4. Quantitation of biogenic amines in meat samples inoculated with selected
bacterial isolates: It is showed from the data that isolate No. CK1 produced high
amount of histamine (31.8 mg/100g sample), but it was less productive for sperimidine
compared to other. Also, it is found that isolate No. CHS1 was superior to the other
examined strains in spermidine production that being 46.6 mg/100g sample. On the
other hand, ?-phenylethyl amine was not found in inoculated samples with tested
strains except isolate No. CHS2 that produced 0.173 mg/100g sample. Tryptamine
was found in amounts of 0.55, 6.11, 8.47 and 4.30 mg/100g sample by isolate No.
CHS1, isolate No. CK1, isolate No. CK2 and isolate No. CHS2, respectively.
Cadaverine was produced by isolate No. CHS1, isolate No. CK1, isolate No. CK2 and
isolate No. CHS2 in amount of 0.167, 0.467, 0.15 and 0.983 mg/100g sample,
2013 respectively. I.5. Identification of biogenic amines producers: The data obtained
total of 360 apparently healthy and clinically abnormal tilapia and mullet fishes were
collected from different brackish water fish farms around Qarun lake and Shakshouke
village in El-Fayoum province. The specimens represented 240 fish samples caught
from polyculture earthen ponds were examined for vibriosis affections. They included
60 apparently healthy with another 60 clinically abnormal tilapia spp. and 60
apparently healthy with another 60 clinically abnormal mullet spp. It was found that the
prevalence of vibriosis covertly affected fish was 25% in tilapia spp. and 26.67% in
mullet spp., while the prevalence of clinical cases of vibriosis was 23.33% in tilapia
2014 spp and 25% in mullet spp.
In addition a total of 60 apparently healthy and 60 clinically abnormal tilapia spp.
caught from monoculture earthen ponds located around Qarun lake and Shakshouke
village in El-Fayoum province were examined for vibriosis affection. In order to
compare the prevalence of covert and clinical cases of vibriosis in monocultured and
polycultured tilapias. It was found that the prevalence of vibriosis covertly affected fish
was 13.33% in monocultured tilapia spp and 25% in polyculured tilapia spp., while the
prevalence of clinical cases of vibriosis was 35% in monocultured tilapia spp. and
23.33% in polycultured tilapia spp.
Both tilapia spp and mullet spp. were subjected to clinical and post-mortem
examinations for detection of vibriosis related clinical abnormalities and post-mortem
changes. Vibriosis clinically affected tilapia spp. showed lethargy, skin darkening with
some erosions and petechial hemorrhages on different parts of the body. Scale loss
and tail and fin rot were also seen in some ones. Internally, congestion of liver, spleen
and intestine with ascetic fluid in the abdominal cavity were detected. The detected
signs and post-mortem lesions from vibriosis clinically affected mullet spp. were
similar to those seen in tilapia spp. but more pronounced, wide spread skin
hemorrhages, eroded fins, scale loss and congestion of internal organs like liver,
spleen and intestine were clea
Aortic disease is a highly morbid set of conditions that requires prompt diagnosis and
treatment. Aortic disease spans congenital aortic anomalies such as aberrant
subclavian artery, right aortic arch, double aortic arch and coarctation; and acquired
aortic disease including aortic aneurysm, aortic dissection, intramural hematoma,
penetrating atherosclerotic ulcer, Takayasu arteritis, midaortic dysplastic syndrome
2014 and aortic leak.
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The aorta can be imaged directly with a number of modalities: X-ray radiography,
transesophageal echocardiography, single slice computed tomography (CT), magnetic
resonance imaging (MRI), aortography, and multidetector computed tomography.
Because some diseases of the thoracic aorta are life threatening, the aorta must be
evaluated fully when pathology is suspected. For comprehensive diagnostic
assessment of the thoracic aorta, the lumen, aortic wall, and periaortic region must be
viewed to assess intraluminal, mural and extramural disease. Aortic pathology can
involve any or all of these three locations. Imaging techniques must have the
capability of evaluating the entire thoracic aorta as well as the origin of the arch
vessels to define the extent of involvement. In some patients the status of the aortic
valve and annulus also must be delineated. Imaging studies are needed for initial
diagnosis and in some instances, for surveillance of disease progression over time.
This study aimed to assess the current role of Multi-detector row Computed
Tomography in the evaluation of thoracic aortic diseases.
60 nonconsecutive patients 42 male and 18 female ranged in ages from one month to
84 years were enrolled in this prospective study. All patients were referred for
evaluation or further assessment of a known or suspected aortic disease.
All patients were subjected to the following:
o Full history taking with special emphasis on history of renal impairment as well as
allergy to contrast agents.
o Thorough clinical examination.
o The previous imaging modalities including plain chest x-ray and echocardiography
are checked.
o Multi–detector row CT imaging adopting the following technique:
- CT Angiography of the thoracic aorta.
- Non-contrast MDCT of the thorax when IMH is suspected.
- Two- and three-dimensional post-processing techniques (MIP, VRT, MPR and
curved MPR).
MDCTA examination revealed 75 different aortic pathology in 60 patients with
congenital anomalies in 23 patients (38.33 %) and acquired pathology in 37 patients
(61.66%).
Among congenital anomalies; Coarctation was the commonest pathology noted (52
%); it was diagnosed 13 times out of 25 congenital pathology; followed by aberrant
subclavian artery (6 times; 24%) then double aortic arch comes in the third place (4
times; 16%) and finally right aortic arch was diagnosed less often (2 times; 8%).
Thoracic aortic aneurysm was the commonest aortic disease collectively (47 %) as it
was diagnosed in 28 out of 60 patients enrolled in this study; and constituted about 62
% of acquired aortic pathology
Summary Epiphora is a very troublesome symptom that may annoy the young as well
as the old in both sexes. In uiiIt-1 In imiimgf f|ii|ilinm )unpi‘i |y, lull ikiiiih ulnuM Hin hit
liitml apparatus are needed. In this essay, the surgical anatomy, theories of tear
conduction and pathology of diseases affecting the lacrimal drainage system are
reviewed . A full account on the investigations of the lacrimal drainage system, which
include a set of modalities ranging from the simple fluorescein dye Jones testing to
the more sophisticated radionuclide and magnetic resonance imaging is discussed
.The surgical techniques available nowadays for treatment of epiphora are: a)
Excision of the sac )dacryocystectomy( F.xcision oflhe snc is indicated in: • Elderly
patients with chronic or recurrent dacryocystitis. • Extirpation of a malignant tumour. b(
Drainage into the nose (lacrimal bypass procedure) The conventional surgical
approach to restore drainage when the blockage is at the distal end of the
2014 nasolacrimal sac is dacryocystorhinostomy (DCR).
Portopulmonary hypertension is likely best defined as pulmonary hypertension with
portal hypertension, whether or not that portal hypertension is secondary to underlying
2014 liver disease.
Although cirrhotic liver disease is the most common cause of portal hypertension .A
small minority of patients have another etiology for their disease, these include extra
hepatic portal vein obstruction, non cirrhotic portal fibrosis and idiopathic portal
fibrosis. This suggest that portal hypertension, not the underlying liver disease, is the
underlying etiology of portopulmonary hypertension.
Heamodynamically, portopulmonary hypertension is defined by the presence of the
following feature in patients with portal hypertension: raised pulmonary arterial
pressure (mean pressure determined by right-heart catheterization of >25mmHg at
rest and >30mmHg during exercise); raised pulmonary vascular resistance (>240
dyne s-1 cm-5) in the presence of a pulmonary arterial occlusion pressure; or a leftventricular end-diastolic pressure of less than 15mmHg.
The number of new POPH cases have been increase with each passing years. There
were 11 cases in 2002, 14 cases in 2003, 17 cases in 2004, 28 in2005, and 30 cases
in 2006 .In addition, because of the significant implication for appropriate candidacy
for liver transplantation, the disease Blood pressure monitoring is an important
component of assessing as
well as determining an individual‘s cardiovascular disease profile. Studies
have shown similarities as well as differences in the performance levels
between different blood pressure (BP) monitoring tools. Low degree of
correlation between systolic or diastolic conventional blood pressure (SBPc
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and DBPc respectively) and similar ambulatory blood pressure (AMBP)
parameters has been reported in general population, untreated and treated
hypertensive groups. This implies that for any given measurement, a
conventional or clinic (BPc) value could be high when compared to that of
AMBP or vice versa (Mancia et al., 2000).
Bliziotis et al., suggests that while AMBP is as reliable as home blood
pressure, the two are superior to BPc in their association with pre-clinical
organ damage assessed by echocardiographic left ventricular mass index
(Bliziotis et al., 2012).AMBP has demonstrated convincingly that it provides a more
comprehensive picture and close representation of a patient‘s BP profile
hence it is generally regarded as a more reliable tool at diagnosing target
organ damage and cardiovascular events over and beyond BPc (Blioziotis et
al., 2012; Dechering et al., 2009; Hansen et al., 2007; Majane et al., 2007;
Wang et.al., 2006; O‘Brien et al., 2003; and Mancia et al., 2000(.Despite the
demonstrated reliability of AMBP over BPc reported in
studies from our laboratory and others elsewhere, we have also shown in
another study that a high quality, single visit, systolic BPc independently
associates just as well with multiple organ changes of the heart, kidney and
large arteries as AMBP (Woodiwiss et al., 2009).This investigation did not however
include a measure of arterial wall
thickness namely carotid intima-media thickness (C-IMT), a surrogate
marker of atherosclerosis. The joint guidelines of the European Societies of
Hypertension and Cardiology proposes C-IMT as an intermediate marker of
target organ damage due to atherosclerosis (Mancia et al., 2007).This is consistent
with a growing body of evidence that shows that CIMT
may predict cardiovascular events such as myocardial infarction and
stroke, both atherosclerotic related conditions (Kotsis et al., 2005; Lorenz
2006).
In the Cardiovascular Health Study involving about 4000 individuals,
those with thicker common and internal carotid intima media thickness were
found to have a 5-fold higher risk of developing stroke and a 46% higher
risk of developing myocardial infarction (Polak 2009).Investigations of associations
between the blood pressure tools
discussed above, AMBP and BPc with C-IMT would provide interesting and
valuable information to clinicians and researchers alike. Only a few studies
looking at such associations have been conducted but the dimension of a
different ethnicity as well as the phase of epidemiological transition the
study population is in has not considered. Most studies directly comparing
associations of C-IMT with AMBP and BPc were conducted on Caucasian
populations in the middle to late phases of epidemiological transition. One
of the few such studies explored the associations of intima-media thickness
(IMT) at both the carotid and femoral arteries with AMBP and BPc in a
general population. In that study AMBP predicted C-IMT over and beyond
highly standardized SBPc in models that included AMBP components
additionally adjusted for SBPc and other co-variables. The BP
measurements in that study however preceded the arterial ultrasound
examination by a median of 26 months (Dechering et al., 2009).continue to receive
increase attention
Applications of computational hueckel molecular orbital theory (hmo) to the basicities
of some substituted pyridines , the nuclear magnetic resonance spectra of such
coMpounds and the charge transfer stability and spectra of molecular complexes
formed between pyridines and iodine molecules are reported . The different calculated
electronic and energetic parameters of pyridine derivatives are interrelated with their
correSponding experimental properties such as protonic acidbase equilibria , the
proton chemical shift and the thermodynamic charge transfer complexes stability
2014 constants.
Electronic adsorption spectra in the wavelength range of 250750 nm were recorded for the mixtures solutions of the studied drugs
)ATE, PCT, and ANP( with the ζ-acceptor iodine in the different
chlorinated solvents: CHCl3, CH2Cl2 and C2H4Cl2. The electronic
spectra of these mixtures solutions are characterized by the instance
appearance of new bands which do not belong to the donors or
acceptor, beside the presence of the iodine band [15,16,20] (located at
around 500 nm in case of CH2Cl2), cf. Figs. 1-3. The new spectralband characteristic
for the ATE-I2 mixture solution in CH2Cl2 was
located at 378 (cf. Fig. 1) and that of the ANP-I2 mixture solution in
CH2Cl2 was located at 418 nm (cf. Fig. 3), whereas the electronic
absorption spectra of the PCT-I2 mixture solution in CH2Cl2 was
characterized by the appearance of two new bands located at 292 and
363 nm (cf. Fig. 2).In case of ATE-I2 and ANP-I2 interactions, it is worthy to
mention that either of the donors (ATE and ANP) has no absorption
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in the wavelength range that could perturb the resulting new band ineach case. Thus
the resulting new spectral band for each of these
interactions )ATE-I2 and ANP-I2( located at 370 – 418 nm )cf. Figs.
1 and 3) could be assigned as a charge transfer (CT) absorption band.
On the other hand, the broad spectral band located at around 500
nm in each ATE-I2 and ANP-I2 mixture solutions in CH2Cl2 (cf. Figs.
1 and 3) which is characteristic to the electronic transition of the free
iodine [15,16,20] exhibits a hypsochromic shift as a result of
complexation with the added donor. This observed blue shift of thefree iodine band
upon complexation could be attributed to a
perturbation of the iodine molecular orbital )ζ*( by a repulsive
interaction between the iodine molecule in the CT complexes [15,16,
20,21]. Accordingly, a more repulsive (energy) interaction would
result in a large blue shift of the free iodine band and the new charge
transfer band. It has been established that the hypsochromic shift of
both the free iodine band and the CT band as a result of complexationparallels the
equilibrium constant for the formation of the complexes
[15,16,20] and the basic strength of the donors [15,16,20,21]. It is
therefore reasonable to consider the extent of the blue shift in the CT
band as being a measure of magnitude of the interaction between the
donor and the iodine molecule. The above-described large blue shift
in the free iodine band and the CT band (as a measure of the amountof CT
interaction, i.e., complex formation) is increased. This
behavior suggests that the compounds ATE and ANP mainly behave
as n-donors.
So that it is worthy to determine the ionization potentials of
these donors molecules. By making use of the empirical relation of
Alosi and Pignataro [102], the ionization potential (IP) of each donor
(ATE and ANP) has been estimated from the energy of thecorresponding CT
transition. The calculated IP values of ATE and
ANP are 7.66 and 7.20 eV, respectively, in CH2Cl2, c.f. Table 2,
which indicate that the compounds ATE and ANP are CT donors of
middle strength and the formed complexes are of the n-ζ kind. The
IP values of either ATE or ANP donors (c.f. Table 2) is lower than
those of amines [103], which indicates that both of the compounds
used, ATE and ANP, are not true amines and that these are CTdonors of middle
strength.
Further, by applying Job‘s method [93], continuous variation
method, for each drugs donors/iodine interactions, the plot performs
one maximum at ~0.5 mole fraction of [drug]/[drug-I2] corresponding
to the 1:1 drug:I2 stoichiometric ratio in solutions (cf. Figs. 4 and 5).This stoichiometric
ratio emphasizes that the formed CT complexeshave the formulas ATE.I2 and ANP.I2
(outer CT complexes) or
ATEI+.I− and ANPI+.I− )inner CT complexes(.
Nosocomial infection is one of the most common problems in hospitals and medical
institutes especially for immunocompromised patients. Many pathogens are implicated
in nosocomial infections, among them Enterobacteriaceae which can cause different
types of infections. Klebsiella pneumoniae, as a member of Enterobacteriaceae, is
highly prevalent in hospitals and causes many nosocomial infections at different
2014 organs of the body.
Many studies paid attention to infections caused by K. pneumoniae due to its different
virulence factors such as the presence of antiphagocytic capsule, as well as spread of
multi-drug resistance among its clinical isolates in many countries.
In the present work, Gram-negative isolates were collected from different hospitals in
Cairo. Out of them, 102 isolates were identified as K. pneumoniae using both
automated microscan and manual biochemical tests.
Minimum inhibitory concentrations (MICs) for all K. pneumoniae isolates were
determined according to CLSI guidelines to different classes of antimicrobials.
There was high level of resistance among the isolates as 52 (51 %) isolates showed
phentotypic resistance to extended spectrum beta-Iactams. Confirmatory tests for
extended spectrum beta-Iactamases (ESBLs) were performed according to CLSI
guidelines and all of them showed positive phenotypic results.
Plasmid profile was performed for all ESBL-producing K. pneumoniae isolates by
alkaline lysis method and the results showed different sizes and numbers of plasmids
in the tested isolates

4691 12172357

Glycogen storage diseases among pediatric
patients/

Hassaan,
Mohammed Hosny.

4692 12172370

prevalence , clinical and histopathological
features of steatohepatitis in chronic hepatities Helal, Mohamed
C virus/
Mounir.

4693 12172383

Epidemiological study of major neurological
disorders in Qena governorate , Egypt/

Zaki, Ahmed fathy.

PB19 is a very small (22 nm) non enveloped virus with a negative single-stranded
DNA genome. It is the only member of the family parvoviridae known to be pathogenic
in humans. The only natural host cell of PB19 is the human erythroid progenitors. In
healthy individuals, the major presentation of PB19 infection is erythema infectiosum.
However, in patients with underlying hemolytic disorders, infection is the primary
cause of TAC. In immunosuppressed patients, persistent infection may develop that
presents as PRCA and chronic anemia. In utero infection may result in hyDROPs
fetalis or congenital anemia. Moreover, PB19 infection may be implicated in the
development of childhood acute leukaemia (Weir, 2005). This study attempts to
confirm the relation between the human PB19 infections as one of the predisposing
factors of aplastic crisis in patients with haemolytic anaemias and its association with
acute leukaemias. To reach that; we retrospectively investigated 85 pediatric patients
selected from the Hematology Out Patient Clinic and inpatient unit of Mansoura
University Children‘s Hospital. Ten healthy subjects with matched age and sex were
included as controls. Patients were classified into five groups. group I included 25
patients with hemolytic anemia in aplastic crisis, group II included 20 patients with
hemolytic anemia without aplastic crisis, group III included 20 leukemic patients under
chemotherapy, group IV included 20 patients of recently diagnosed acute leukemia
and 10 healthy subjects as controls in group V. All patients were subjected to proper
history taking, full clinical examination to evaluate the fever, pallor, rash, HSM and LN.
Routine laboratory investigations were performed including complete blood count,
reticulocytic count, ESR and serum bilirubin (Total & Direct). Serological testing of
PB19 antibodies (IgM and IgG) using ELISA were done to all cases and control
groups. Detection of PB19 DNA was performed by PCR to 8 patients from the group of
hemolytic anemia with aplastic crisis, 18 patients of acute leukemia receiving
chemotherapy and 20 patients of recently diagnosed acute leukemia. In the present
study; age and gender had insignificant differences among studied groups (P= 0.75,
P=0.77 respectively). There was statistically significant difference in the prevalence of
PB19 IgM (P= 0.02), IgG (P= 0.01) and PCR (P= 0.004) among studied groups. In
group I IgG had the highest positive rate (56%) followed by IgM (36%) and PCR
(25%). Also, in group II IgG had the highest positive rate (35%) followed by IgM (5%).
2014 This higher prevalence of PB19 IgG antibodies among patients with chronic blood
Hepatitis C virus (HCV) is considered to be the leading cause of liver disease in
human. The poor survival after diagnosis has led to the introduction of screening
programs and ultrasound scanning. Unfortunately, the results of programs are still
unsatisfactory. Hence there is a need for powerful markers for early diagnosis. This
study was conducted on two groups of patients admitted to Mansoura University
Hospitals, thirty one of them were cirrhotic patients, and the thirty seven were
suffering from hepatocellular carcinoma (HCC). In addition to 20 healthy subjects were
selected as control group being without past history of liver disease and their age
range was )26–60( and seventeen of them were female and the other three were
male. The following investigations were performed to study the following parameters:
a- Full clinical history and examination : b-Biochemical investigation : The results
revealed the following findings: I-In the hepatic cirrhosis group 1.serum albumin ,
serum bilirubin : There was a significant decrease in serum bilirubin versus health
subjects. 2.liver enzyme tests : There was a significant increases in serum Aspartate
aminotransferase (AST) (u/l), Alanine aminotransferase (ALT) (u/l) and Alkaline
phosphatase (ALP) (KAU). 3.serum prothrombin time : There was a significant
increases in serum (PT) (second) versus control. 4.Serum Alphafetoprotein and ferritin
: There was a significant increase in serum Alpha-fetoprotein (AFP) (ng/ml) and serum
Ferritine (ng/ml) II-In hepatocellular carcinoma group 1.serum Albumin : A significant
decrease in serum albumin (gm/dl) comparable to the cirrhotic and healthy groups.
2.serum bilirubin : There was a significant decrease in serum bilirubin (mg/dl) versus
healthy subjects and non significant increase versus cirrhotic patients. 3.liver enzyme
tests: Liver enzyme activities showed a significant increases in (ALP) (K.A.U) versus
healthy subjects and cirrhotic patients and (AST), (ALT) (u/l) increases significant
versus healthy subjects but decreased non-significant versus cirrhotic patients.
4.Serum prothrombin time : There was a significant increase versus control subjects
but a non significant increase versus cirrhotic patients. 5. Serum AFP and Ferritin :
There was a significant increase in AFP versus control subjects and cirrhotic patients
while Ferritin increased significant versus control but non significant versus cirrhotic
2014 patients.
cases or malignant gastric tumours were registered in Kasr iil-jfiiLny Center of
Radiation Onco¬logy and iiuclear Medicine ( WisMROCK ) during the period of 1970 19d4 . They constitute 0.55 percent of the total malignant cases . Tyey were 59 males
and 53 females with sex ratio of 1.11 : 1.The mean age for male patients was 51 i 19
years and for fema¬les 47.7 * 19.9 years • The most common pathological type was
adenocarcinoma . The majority of patientb present with aodominal pain, vomiting
,weight loss,anorexia and dyspepsia • The main line of treatment is surgery which was
performed in 79 cases , while radiotherapy was used in 61 cases, chemotherapy
alone was used in 16 patientb • Finally , 14 cases received no active treatment . All
these results direct the attention to the necessity 01 establishing accurate cancer
2014 incidence and mortality statistics in our country.
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Detection of human faces within images an important role in many facial image related
applications such as face recognition verification facial expression analysis pose
2015 normalization and 3D face reconstruction .
Detection of Human faces within images plays an important role in many
facial image- related applications such as face recognition/verification,
facial expression analysis, pose normalization, and 3D face reconstruction.
The performance of these applications is usually to a large degree
dependent on accuracy of face detector. Detection of faces is easy
for human beings; however, for machines it is not an easy task at all.
The difficulty comes from high inter-personal variation (e.g., gender,
race), intra-personal changes (e.g., pose, expression), and from acquisition
conditions (e.g., lighting, image resolution). Despite the considerable
amount of the previous studies on the subject, face detection is
not completely solved and it remains a very challenging task. The existingmethods
need improvements in their accuracy, and a novel robust
method that can work under various imaging conditions are required. In
this thesis, we propose a new approach that brings us a step closer to this
goalThe principal objective of this thesis is to investigate a novel approach
toward robust automatic face detector in uncontrolled imaging
conditions. We propose an efficient approach that efficiently combines
generalized Hough transform by Random decision Forests. Random
forests (RF) have become a popular technique for classification, prediction,
studying variable importance, variable selection, and outlier detection.
There are numerous successful applications examples of RF in
a variety of fields, such as object detection, pedestrian detection, and
object tracking and action recognition. Random Forests are probabilistically
efficient technique that can operate quickly over large datasetsThe proposed Hough
forests can be regarded as task-adapted codebooks
of local appearance with a randomized selection of features which
allows fast supervised training and fast matching at test time, codebooks
are built upon a pool of heterogeneous local appearance features, In this
thesis, a codebook is learned for the face appearance features that models
the spatial distribution and appearance of facial parts of the human
face. We train a Random decision Forest that directly maps the image
patch appearance to the probabilistic vote about the possible location of
the face centroid; the detection hypotheses then correspond to the maxima
of the Hough image that accumulates the votes.The Random decision forests
construction and prediction abilities
depend on the model parameters. The parameters that most influence
the behavior of a decision forest for detecting faces are studied through
experiments on a large set of publicly available datasets. And an extensive
evaluation of the proposed approach on various databases shows the
usefulness of the method. In comparisons with the state-of-the-art, we
show that the suggested method improves the detection rate and accuracy
outperforming the state-of-the-art methods.
Insects represent one of the Most sucessful groups of evolution within the animal
kingdom (About 65% of all animal species) in terms of species uumber accounting for
2015 nearly one million species and 1018 individuals .

Insects represent one of the most successful groups of evolution within the animal
kingdom (about 75% of all animal species) in terms of species number, accounting for
nearly one million species and 1018 individuals. Insects are exposed to a wide range
of microbes throughout their life cycle and some species feed on animal or human
blood infected with microorganisms and parasites. The amazing diversity and
evolutionary success argue for an effective system of defense against infections.
During evolution, insects developed a complex and effective innate immune system,
which apparently differs from the adaptive immune system of vertebrates. However,
there is no evidence for clonal selection mechanisms ininsects and their immune
system that shows no memory, their defense mechanisms are rapid, lasting up to a
few days, and offering a particularly powerful resistance to microbial infections (Royet,
2004; Ratcliffe et al., 2011 and Vilcinskas, 2013).Mosquitoes significantly contribute to
insect biodiversity and biomass, representing around 3500 described species, a few
hundreds of them pose serious medical and economical risk (Fang, 2010). Mosquitoes
are unquestionally the most important arthropod vectors of disease. The maintance
and transmission of pathogens that cause malaria, lymphatic filariasis and numerous
viral infections are absolutely dependent on the availability of competent mosquito
vectors (Youdeowei and Service, 1983). Like other insects, mosquitoes have highly
effective immune systems that protect them from pathogens such as bacteria or fungi
(Marquardt and Beaty, 1996)Immunity is the capability of the body to resist harmful
microbes from entering it. Defense against infection is divided into two main forms
termed innateimmunity and adaptive immunity. The innate defense mechanisms are
present in different forms in all multi-cellular organisms while adaptive defense
mechanisms have evolved more recently in vertebrates. In vertebrates, the interaction
of innate and adaptive immune mechanisms is essential for the generation of effective
immunity to infection (Macpherson and Austyn, 2012). Innate (natural) immunity: This
is a first-line defense system of multi-cellular organisms (both vertebrates and
invertebrates) mounted in response to various microbial invaders such as bacteria,
;fungi, and viruses (Kimbrell and Beutler, 2001; Hoffmann, 2003; Kim and Kim, 2005
Haghayeghi et al., 2010 and Merkling and van Rij, 2013;). Insect innate immune
responses include cellular and humoral responses. The cellular arm involves
haemolymph coagulation, melanization, phagocytosis and encapsulation processes
تناول احد المشكبلت الحقٌقٌه فى الحقل التربوى المدرسى وهى مشكله حل المسابل الرٌاضٌه اللفظٌه لدى تبلمٌذ الصؾ
السادس االبتدابى محاوالً الكشؾ عن اهم االسباب التى ٌعزى لها تدنى مستوٌات التبلمٌذ فى حل مثل هذه المسابل عن طرٌق
تحدٌد اهم مهارات ما وراء المعرفه السهمه فى حل المسابل الرٌاضٌه اللفظٌه التى قد ٌكون بها قصور عند التبلمٌذ فى
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الجانب المعرفى بعٌد عن مهارات قراءه المسؤله والفهم القرابى عند التبلمٌذ .
ترقى األمم وتتقدم بقدر ما تحرزه من تطور ٌتبلءم وطبٌعة التحدٌات والتؽً ا رت
السرٌعة مثل ث ا رء المعرفة وتدفق المعلومات الذى ط أ ر على كافة نواحى الحٌاةاالجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة ،األمر
الذى أكد على حاجة المجتمعات الماسة إلى استبدال ثقافة التلقٌن بثقافة التفكٌر وتوفٌر الفرص المبلبمة لمساٌرة التقدم المذهل
فى العلم والتكنولوجً
حٌث تعتبر عملٌة حل المشكبلت الرٌاضة من أعلى األنشطة العقلٌة إن لم
تكن من أعقدها األمر الذى جعل الذكاء أحٌانا ً ٌعرؾ على أنه حل المشكبلت ،لذلك ٌعد
حل المشكبلت الرٌاضٌة نشاطا ً عقلٌا ً عالٌا ً ٌتضمن العدٌد من العملٌات المعرفٌة
المتداخلة مثل التخٌل والتؤمل والتذكر واالنتباه وسرعة البدٌهة واالستبصار (اسماعٌل
محمد .) ٕٖٗ:ٕٓٓٔ ،ومن ث م الرٌاضٌات ذات عبلقة وثٌقة بمها ا رت التفكٌر من حٌث
كونها تنطوى على تركٌب األفكار وتنظٌم المعلومات بطرٌقة ما وإعادة شرحها وترتٌبها أو التؤمل فٌها كما ٌمكن النظر إلى
الرٌاضٌات على أنها طرٌقة فى التفكٌر أى طرٌقة فى تنظٌم وتحلٌل وتركٌب وتفسٌر مجموعة من البٌانات وٌقتصر البحث
الحالً على
أحد أنواع المشكبلت الرٌاضٌة وهى المسابل اللفظٌة.
فتنمٌة القدرة على حل المسابل الرٌاضٌة اللفظٌة لدى تبلمٌذ جمٌع الم ا رحل
التعلٌمٌة تعد من األهداؾ الربٌسة لتعلم الرٌاضٌات ،وقد عبر هذا االهتمام عن نفسه فى
ظهور العدٌد من المنظمات والهٌبات والجمعٌات التى تبنت مشكبلت تعلم الرٌاضٌات.
والتى كان لوجودها دور فى ظهور العدٌد من المناهج والب ا رمج وأسالٌب التقوٌم
والتشخٌص ،التى استهدفت مشكبلت تعلم الرٌاضٌات ومن هذه المنظمات المجلس
القومى لمعلمى الرٌاضٌات )National Council of Teacher of (NCTM
))ٕٓٓٓ(  Mathematicalوالمجلس القومى لموجهى الرٌاضٌات )(NCSM
وسعت الدراسة الحالٌة إلى اختبار صحة الفرضٌن اآلتٌٌن:
ٌوجد فرق دال إحصابٌا بٌن متوسطى درجات القٌاسٌن القبلى والبعدى للمجموعة التجرٌبٌة فى مقٌاس المفاهٌم 1-
.االجتماعٌة المصور فى اتجاه القٌاس البعدى
توجد فروق إحصابٌة بٌن المفاهٌم االجتماعٌة قٌد الدراسة من حٌث قوة تؤثٌر البرنامج المقترح فى تنمٌتها لدى أطفال 2-
.المجموعة التجرٌبٌة
و ذلك من خبلل المنه شبه التجرٌبى فى البحث حٌث تم استخدام تصمٌم المجموعة الواحدة ذات القٌاسٌن القبلى و البعدى
التى تكونت من( )35طفبل تتراوح أعمارهم بٌن ( )5-4سنوات بروضة األطفال الملحقة بمدرسة تله االبتدابٌة بنات()2
بمدٌنة المنٌا  ،واستخدمت أداتٌن ربٌستٌن هما  :مقٌاس المفاهٌم االجتماعٌة المصور و برنامج مقترح لتنمٌة تلك المفاهٌم و
كلٌهما ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة ومن إعداد الباحثة ،وقد أسفرت الدراسة عن:
فاعلٌة استخدام القصص اإللكترونٌة فى تعلٌم أطفال ما قبل المدرسة بصفة عامة و فى تنمٌة المفاهٌم االجتماعٌة لدٌهم 1-
.بصفة خاصة
وجود اختبلفات بٌن المفاهٌم االجتماعٌة (قٌد الدراسة) لدى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة من حٌث درجة تؤثرها 2-
 .باستخدام القصص اإللكترونٌة من خبلل البرنامج المقترح
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محمد ،أسامه أحمد عطا .

فاعلٌه برنامج تدرٌبى قابم على نموذج التقٌٌم المعرفى لتنمٌه بعض
مهارات ما وراء المعرفه المسهمه فى حل المسابل اللفظٌه لدى
تبلمٌذ المرحله اآلبتدابٌه/

4697 12179926

فرؼلى ،سمٌه محمود محمد.

دور رٌاض اآلطفال فى تحقٌق التربٌه اآلقتصادٌه لطفل ما قبل
المدرسه/

4698 12179952

تناول البحث شرح ألنواع االخشاب المختلفة المحلٌة والمستوردة ،والصناعات التى استخدمت فٌها هذه االخشاب وطرق
زخرفتها فى مصر على مر العصور كما تضمن شرح الطرق المستخدمة فى البحث والتنقٌب عن اآلثار المطمورة فى التربة
واآلثار المؽمورة تحت سطح الماء كما تناول أهم الطرق العلمٌة المستخدمة فى تارٌخ اآلثار وأجرٌت دراسة تطبٌقٌة لتؤرٌخ
عٌنات من االخشاب المصرٌة القدٌمة وكذلك تؤرٌخ أخشاب المركب التى تم إكتشافها فى منطقة مستورد  1978وطرٌقة
الحلقات السنوٌة لبلشجار بمعامل التارٌخ بفرنسا وتناول أٌضا دراسة الخواص التشرٌحٌة والفٌزٌابٌة والمٌكانٌكٌة والكٌمٌابٌة
لبلخشاب ،وكذلك الطرق المستخدمة فى فحص االخشاب والتعرؾ على نوعها والتعرؾ على مظاهر وعوامل تلفها كما
تناول شرح الواد المستخدمة فى عبلج وصٌانة االخشاب وكذلك الطرق المستخدمة فى عبلج االخشاب المستخرجة من الماء
أو التربة الرطبة ،وأجرٌت الدراسة التطبٌقٌة المعملٌة لعبلج عٌنات من اخشاب المركب موضوع البحث بطرق العبلج
المختارة وهى  :طرٌقة السكروز وطرٌقة البلمرة باالشعاع وطرٌقة القلفونٌة الذاببة فى االسٌتون وطرٌقة البولى اٌثٌلٌن
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جلٌكول ،ونوقشت النتابج
تتناول الرسالة :الحرٌة والسلطة من حٌث السٌادة فٌها للشرعٌة المنبثقة من قٌم الجماعةفظهر مبدأ تقٌٌد سلطات الحاكم
وخضوعه لمبدا الشرعٌة التى بمقتضاها ٌنفصل القانون بمجرد صدوره عن ارداة من وضعه واالمر ٌختلؾ فى النظام
االسبلمى عنه فى النظم الوضعٌة فان كل محاٌد ومنصؾ ٌعلم علم الٌقٌن أن االسبلم له فضل السبق فى ارساء وترسٌخ مبدأ
 ] .د .ت[
المشروعٌة فقد كان النظام السٌاسى االسبلمى أول نظام حد من سلطات الحاكم .
أهم الصعوبات -:
تتناول الرسالة :الحرٌة والسلطة من حٌث السٌادة فٌها للشرعٌة المنبثقة من قٌم الجماعةفظهر مبدأ تقٌٌد سلطات الحاكم
وخضوعه لمبدا الشرعٌة التى بمقتضاها ٌنفصل القانون بمجرد صدوره عن ارداة من وضعه واالمر ٌختلؾ فى النظام
االسبلمى عنه فى النظم الوضعٌة فان كل محاٌد ومنصؾ ٌعلم علم الٌقٌن أن االسبلم له فضل السبق فى ارساء وترسٌخ مبدأ
المشروعٌة فقد كان النظام السٌاسى االسبلمى أول نظام حد من سلطات الحاكم .
أهم الصعوبات -:
أن هذا الموضوع قدتناوله العدٌد من كبار الفقهاء الدستورٌٌن كانت هذه حد ذاتها عقبة واجهت الباحث والصعوبة االخرى
هى وعندما قامت ثورة الخامس والعشرٌن من ٌناٌر وهذا أدى إلى توقؾ تام فى البحث صدر قرارات من قبل القوات
المسلحة مثل تعطٌل العمل بؤحكام الدستور وٌتولى المجلس االعلى للقوات المسلحة ؼدارة شبون الببلد بصفة مإقتة لمدة ستة
أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى وربٌس الجمهورٌة حل مجلسى الشعب الشورى وتشكٌل لجنة لتعدٌل
بعض مواد الدستور وتحدٌد االستفتاء علٌها من الشعب وبعد صدور النتٌجة بموافقة الشعب المصرى على الدستور وادخال
بعض التعدٌبلت وتم تشكٌل لجنة تاسٌسٌة لوضع الدستور ‖لجنة المابة‖ ولكن لعدم دستورٌة قانون مجلس الشعب تم حل
المجلس وتم حل اللجنة التاسٌسٌة بحكم من محكمة القضاء االدارى وانتهى عمل اللجنة باصدار دستور جدٌد للببلد وتم تحدٌد
مناهج متنوعة مثل المهج التارٌخ والمنهج التحلٌلى والمنهج الوصفى وهذه المناهج هى االساس فى االعتماد على تقدٌم
البحث .

مقدمة ومشكلة البحث :
ٌزاٌد اإلهتمام بعلم النفس الرٌاضً فً األونة األخٌرة ؛ حٌث أصبح ٌهتم بالجوانب التطبٌقٌة لنظرٌاته ومبادبه وذلك
لئلستفادة من السلوك والخبرة ؛ األمر الذي قد ٌسهم فً تطوٌر األداء الرٌاضً وتسجٌل أفضل النتابج فً المنافسات
الرٌاضٌة .وقد تزاٌد فً السنوات األخٌرة إستخدام برامج تدرٌب المهارات العقلٌة psychological skills training
 programمع الرٌاضٌٌن مع إختبلؾ مستوٌاتهم ونوع النشاط الرٌاضً والمرحلة السنٌة وفً هذا المعنً ٌشٌر راٌنر
مارتٌنز ( )rainer martens,1987إلً أن برنامج تدرٌب المهارات العقلٌة ٌعد جزاء ربٌسٌا وهاما لبرنامج التدرٌب
الرٌاضً ،وٌضٌؾ ضرورة أن ٌتم تطبٌق هذا البرنامج علً نحو متوازى مع برنامج التدرٌب البدنً والمهارى والخططى،
وٌقترح أن ٌتضمن المهارات العقلٌة التالٌة (التصور العقلً ،تنظٌم الطاقة النفسٌة ،إدارة الضؽوط ،تركٌز اإلنتباه ،وبناء
األهداؾ) .والتدرٌب العقلً ٌسهم فً تعلم وإكتساب المهارات الحركٌة بجانب تنمٌة المهارات العقلٌة ؛ حٌث ٌقدم فً المرحلة
األولى اإلطار الكلً للمهارة المراد تعلمها والمعلومات المرتبطة بها وفً المرحلة الثانٌة ٌساعد من خبلل التصور العقلً
علً تنمٌة وإتقان المهارة من خبلل التبادل مع األداء الحركً وفً المرحلة الثالثة ٌسهم فً عزل كافة مشتتات اإلنتباه
والتركٌز علً األداء .كما شهدت السنوات الحدٌثة تزاٌد إشتراك الناشا فً برامج الرٌاضة التنافسٌة لؤلنشطة المختلفة،
وٌتوقع أن ٌصاحب ذلك أعباء التدرٌب أو ما ٌطلق علٌه التدرٌب المكثؾ وما ٌتطلبه من بذل الكثٌر من الوقت والجهد كما
زادت الحاجة إلى تدرٌب المهارات العقلٌة علً نحو ال ٌقل عن اإلهتمام بالتدرٌب للقدرات البدنٌة والمهارٌة والخططٌة.
وٌري محمد العربً شمعون ،وماجدة محمد إسماعٌل (2001م) أنه من الواجب تعلٌم المهارات العقلٌة للناشبٌن بنفس
الطرٌقة التً ٌتم بها تعلم المهارات البدنٌة والفنٌة ،وإذا حدث مثل ذلك فإن البلعب الناشا ٌمكنه إستخدام هذه المهارات
وتطوٌرها منذ الصؽر مما ٌساعد علً اإلرتقاء بمستوي األداء بطرٌقة أفضل من طرٌقة المحاولة والخطؤ ،وسوؾ ٌمتلك
البلعب الناشا حصٌلة كبٌرة من المهارات العقلٌة والتى إذا تم تطوٌرها فً توقٌت مناسب ٌمكن اإلستفادة منها فً حٌاتة
الرٌاضٌة.
شهد العالم فى السنوات األخٌرة جملة من التحدٌات المعلوماتٌة ذات أبعاداً تربوٌة ،حٌث شكلت هذه التحدٌات بؤبعادها
المختلفة منطلقا ً لدعوات عدٌدة بضرورة إصبلح النظام التربوى بجمٌع مدخبلته وعملٌاته ومخرجاته.
ومع بداٌة القرن الحادى والعشرٌن لمسنا تطورات هابلة فى مجال التعلٌم والتكنولوجٌا واإلتصاالت والمعلوماتٌة  ،ومن أبرز
تلك المجاالت إستخدام التقنٌات الحدٌثة فى مجال التنمٌة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة ،وٌجب أن ٌستفٌد التعلٌم من التقنٌات الحدٌثة
من أجل تحقٌق التنمٌة وإعداد القوى البشرٌة البلزمة ،وذلك لمزٌد من اإلستفادة من التقدم العلمى.
وٌعد إستخدام التقنٌات التربوٌة فى عملٌتى التعلٌم والتعلم من أحدث المجاالت التى تعمل على تطوٌر وتحسٌن العملٌة
التعلٌمٌة ،فالتقنٌات التربوٌة تعتبر نموذج متكامل ذو أنماط متعددة ٌستخدمه المعلم مكمبلً لدوره فى التعلٌم ومساعدته فى
مواجهة العدٌد من المشكبلت كمراعاة الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن والمساهمة فى تقدٌم برامج متمٌزة تساهم فى تحسٌن
عملٌة التعلم ،وتعمل هذه التقنٌات التربوٌة فى تكامل لمعالجة المنهج ،وإلثراء العملٌة التعلٌمٌة ،وإثارة عقل المتعلم مما
ٌساعد على اإلنتباه لعملٌة الشرح ،والتركٌز ،واإلستٌعاب ،واإلسترجاع.
كما أننا فى حاجة ماسة إلى دراسة المداخل المختلفة إلٌجاد العبلقات التطبٌقٌة فى مجال التقنٌات التربوٌة والتربٌة الرٌاضٌة،
بحٌث ٌجب أن تنال رٌاضة كرة القدم حظها من إستخدام هذا األسلوب فٌنتقل التدرٌس من أسالٌب تعتمد على الشرح
والنموذج والتلقٌن ،إلى أسالٌب أخرى تجعل من المتعلم إٌجابٌا ً فى العملٌة التعلٌمٌة بحٌث تسهم فى إكتسابه للمهارات الحركٌة
فى رٌاضة كرة القدم.
وبالرؼم من بداٌة األلفٌة الثالثة لم تدخل التقنٌات التربوٌة إلى حٌز التنفٌذ فى النظام التعلٌمً للتربٌة الرٌاضٌة ،على مستوى
مراحل التعلٌم المختلفة ،إال بعض المحاوالت ألبحاث علمٌة على مستوى كلٌات التربٌة الرٌاضٌة ،ولم تطبق نتابجها ولم
تخرج إلى حٌز التنفٌذ.
وتعتبر الشفافٌات من أكثر أنواع التقنٌات التربوٌة إنتشاراً وطواعٌة فى عملٌة التعلٌم والتعلم ،وهى وسٌلة تعلٌمٌة تإثر فى
السلوك المعرفً للمتعلم حٌث تساهم فى الربط بٌن النواحً المربٌة والنواحً التجرٌدٌة للمهارة الحركٌة سواء ككل أو
كؤجزاء.
تناولت الرسالة دراسة لؽوٌة تجمع بٌن األفعال المركبة مع  djtفى اللؽة المصرٌة القدٌمة فى عصرها المتؤخر والقبطى،
وأمكن من خبلل الدراسة الوقوؾ على دالالت وضع الفعل فى اللؽة المصرٌة القدٌمة وعبلقته بالفعل المركب معه.

على ،محمود سٌد محمود.

تقٌٌم دور موارد التقوٌه فى عبلج بعض أنواع اآلخشاب اآلثرٌه
التالفه :

البوشى ،شرٌؾ حسن طه .

الشرعٌة الدستورٌة بٌن النظم الوضعٌة والنظام االسبلمى :

2015

حسٌن ،الشرٌؾ محمد أحمد.

فعالٌة التقنٌات التربوٌة على تعلم مهارات الركل والتحصٌل
المعرفى فى رٌاضة كرة القدم لدى طبلب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بقنا
/

2014

محمد ،شٌماء عبدالستار أحمد .األفعال المركبة مع  djtفى اللؽة المصرٌة القدٌمة :

أسٌوط :

شرٌؾ حسن طه ،

4699 12179974

دكتوراه

4700 12180337

4701 12180811

4702 12181259

وكما تناولت فصول الرسالة دراسة وتحلٌل عدد من األمثلة الخاصة بكل فعل مركب مع  djtوأوضحت معنى الفعل قبل
وبعد إسناد  djtله وبٌان وإذا كان هذا الفعل الزم أو متعدى والدور الذى أضافه تركٌبه مع  djtفى هذا السٌاق حٌث دخول
 djtعلى أى فعل تحول معناه وبالتالى فهو ٌتحول من فعل الزم إلى فعل متعدى لمفعول ،والمتعدى إلى متعدى لمفعولٌن.
وأوضحت الدراسة أن دخول الفعل  djtعلى الفعل فى اللؽة المصرٌة القدٌمة فى العصر المتؤخر ( سواء فى ال  .L.Eأو
الدٌموطٌقٌة) ال ٌؽٌر من بناء الفعل الصوتى سواء كان الفعل ثنابى أو ثبلثى أو رباعى صحٌحا أو معتبل أو مشددا إنما ٌؽٌر
معناه بالكامل فٌصبح الفعل معنوى ،وذلك على خبلؾ ما حدث فى القبطٌة حٌث أن دخول الفعل  Ϯعلى جذر الفعل ظهر لنا
تركٌب جامد اختلؾ عن الفعل المشتق منه ،ولكن لم ٌؽٌر فى جذر الفعل شا.
وأهتمت الرسالة بتوضٌح وشرح الصٌؽة الفعلٌة الخاصة بكل مثال ذكر فٌه فعل مركب مع  djtلتحدٌد إذا ماكان تركٌب
الفعل مع  djtفى ال  .L.Eأو الدٌموطٌقٌة ؼٌر من شكل الصٌؽة الفعلٌة وتركٌبها أم ال ،فؤتضح للباحث أن جمٌع الصٌػ
الفعلٌة التى ورد معها أفعال مركبة مع  djtلم ٌحدث بها أى تؽٌر فٌما عدا صٌؽتى األمر والنهى ( نفى األمر) ،حٌث أن
األفعال المركٌة مع  djtعندما تؤتى بصٌؽة األمر منها تكون  imj sḏmوالمفعول المباشرالذى ٌتبعه ٌكون ضمٌر متصل،
أما النهى فاألفعال المركبة مع  djtلها أكثر من طرٌقة للنهى.
تناولت الدراسة تارٌخ تطور آلة العود العربى وتارٌخ تطور الة العود الؽربى .تناولت أسالٌب العزؾ على الة العود العربى
وأسالٌب العزؾ على آلة العود الؽربى واإلضافات التى أدخلت على آلة العود العربى .أوضحت تسوٌة اوتار العود فى الببلد
األوروبٌة وتسوٌتها فى الببلد العربٌة .اختٌرت العٌنة من المإلفات الؽربٌة وعزفها والتمارٌن التدرٌبٌة المقترحة للعزؾ على
2015
التسوٌة الجدٌدة .عرضت لنموذج من المإلفات العربٌة وعزفها ثم نوقشت النتابج.
هدؾ البحث -:
ٌهدؾ البحث إلى وضع إستراتٌجٌة مقترحة لؤلنشطة الطبلبٌة بإدارات رعاٌة الشباب بجامعة
أسٌوط فً ضوء إدارة الوقـت وذلك من خبلل التعـرؾ علً-:
الواقع الفعلً لؤلنشطة الطبلبٌة بإدارات رعاٌة شباب جامعة أسٌوط فً ضوء إدارة 1.
الوقـت.
احتٌاجات الطبلب من األنشطة الطبلبٌة بإدارات رعاٌة شباب جامعة أسٌوط فً ضوء 2.
إدارة الوقـت.
تساإالت البحث-:
ما الواقع الفعلً لؤلنشطة الطبلبٌة بإدارات رعاٌة شباب جامعة أسٌوط فً ضوء إدارة 1.
الوقـت؟
ما احتٌاجات الطبلب من األنشطة الطبلبٌة بإدارات رعاٌة شباب جامعة أسٌوط فً ضوء 2.
إدارة الوقـت؟
إجــراءات البحـث -:
منهج البحث :

20145

أستخدم الباحث فً دراسته المنهج الوصفً ( الدراسات المسحٌة ) بخطواته وإجراءاته وذلك لمناسبته لهذه الدراسة وأهدافها
هدؾ البحث  -:مما الشك فٌه أن رٌاضة الكاراتٌه  Karateمن الرٌاضات التً تتمٌز بكثرة وتنوع األسالٌب الدفاعٌة
واألسالٌب الهجومٌة للكومٌتٌه القتال الفعلً  ،أما الكاتا القتال الوهمً فلها خصوصٌة فً مكوناتها فهناك جملة حركٌة مركبة
مثل ‖بصاي – داي .كاتا  ‖BASSAI-DAIمكونه من  42حركة وتإدي فً  60ثانٌة بٌنما ‖كانكوا -داي .كاتا -Kunku
 ‖DAIمكونة من  65حركة وتإدي فً  90ثانٌة ،هنا نجد أن هناك تباٌن فً زمن األداء للجملتٌن باإلضافة أن عدد
الحركات المكونة للجملتٌن مختلؾ مما ٌشٌر أن حجم الحمل المنفذ للجملتٌن ؼٌر متساوي ،مما دفع الباحثة ألجراء الدراسة
للمعرفة أثر استخدام المقطوعات التدرٌبٌة عند تقنٌنها وتنفٌذها باألسلوب الفردي والمزدوج علً مستوي الجملة الحركٌة
2014
لبلعبً رٌاضة الكاراتٌه.
وتهدؾ هذه الدراسة إلى التعرؾ علً أثر استخدام المقطوعات التدرٌبٌة المنفذة باألسلوب الفردي والمزدوج علً مستوي
األداء المهارى للمقطوعات الجملة الحركٌة لبلعبً رٌاضة الكاراتٌه .
ٌهدؾ البحث إلى المساعدة على سرعة التبام عظمة القص والعضبلت العاملة علٌه ،.وكذلك تحسٌن الحالة الوظٌفٌة والبدنٌة
لعضبلت القفص الصدرى المتؤثرة من جراحة القلب المفتوح  ،.الحد من اآلالم المصاحبة لحركات المرٌض ، .رفع كفاءة
عضلة القلب بعد الجراحة ، .وأجرٌت هذه الدراسة على عٌنة بلؽت 100فرد ممن أجرٌت لهم عملٌة جراحة القلب المفتوح .
حٌث كان عدد المستبعدٌن من العٌنة  86فرد وهإالء كانوا من ؼٌر المنتظمٌن فً الجلسات وذلك لعدة أسباب خاصة
بانتمابهم الجؽرافً والتكلفة الباهظة للتنقل والحركة،.وعدم قدرتهم على تحمل مثل هذه األعباء ،.لٌصبح العدد الكلى للعٌنة
2015
 14فرد منهم  9أفراد مجموعة تجرٌبٌة و 5أفراد مجموعة ضابطة.
واستخدم الباحث المنهج التجرٌبً لمبلبمته لطبٌعة الدراسة والهدؾ منها ،.حٌث تم تصمٌم البرنامج ووضع المحاور الخاصة
به.

برنامج تدرٌبى لتحسٌن اآلداء على آله العود من خبلل بعض
حسٌن ،عمر عبد الستار أحمد .اآلجناس العربٌه لدى عٌنه من طبلب كلٌه التربٌه النوعٌه بقنا/
تقوٌم اآلداء اآلدارى فى ضوء ادارة الوقت للقابمٌن على النشاط
عبدهللا ،وابل محمد الصؽٌر
الرٌاضى بجامعه جنوب الوادى/
أحمد.

4703 12181332
4704 12181338

النقٌب ،شرٌن حجاجى هاشم.

برنامج تدرٌبى بؤستخدام المقطوعات التدرٌبٌه لتطوٌر بعض
القدرات البدنٌه ومستوى اآلداء المهارى بالجمله الحركٌه (جٌون)
برٌاضه الكاراتٌه/

4705 12181996

عبد المعطى ،سارة عباس
قاسم.

تؤثٌر برنامج تؤهٌلى حركى لحاالت جراحه القلب المفتوح/

4706 12181999

وأشارت أهم النتابج إلى اختفاء أالم المرٌض والتبام عظم القص خبلل الثبلثة أسابٌع األولى من الجراحة التً تعقب الخروج
من العناٌة المركزة  ،.أن ألجهزة العبلج الطبٌعً (التنس – اللٌزر -الموجات فوق الصوتٌة) تؤثٌر كبٌر على التبام عظم
القص واختفاء األلم فً خبلل الثبلثة أسابٌع األولى بعد الجراحة مباشرة ،.عودة المطاطٌة الطبٌعٌة لعضبلت الرقبة والبطن
والصدر  ،وكذلك رفع القوة العضلٌة لعضبلت الرقبة والبطن والصدر  ،.و زٌادة قوة وكفاءة عضلة القلب.
وعلى ذلك أوصى الباحث بضرورة تطبٌق أجهزة العبلج الطبٌعً (التنس – اللٌزر -والموجات فوق الصوتٌة) على المرضى
بعد جراحة القلب المفتوح
ٌهدؾ البحث الى تصمٌم برنامج تعلٌمً باستخدام الوسابط المتعددة للتعرؾ على تؤثٌر استخدام البرنامج التعلٌمً على تعلم
المهارات الفنٌة االرشادٌة وتؤثٌر استخدام البرنامج التعلٌمى على تعلم بعض جوانب التربٌة الصحٌة واالسعافات األولٌة
وتؤثٌر استخدام البرنامج التعلٌمى فى التحصٌل المعرفى للمهارات الفنٌة االرشادٌة وفى ضوء أهداؾ البحث وجد الباحث أنه
توجد فروق ذات داللة احصابٌة فى القٌاسٌن البعدٌٌن بٌن المجموعة الضابطة والمجموعة التدرٌبٌة األولى فى التحصٌل
المعرفى والناحٌة العملٌة للمهارات الفنٌة االرشادٌة والتربٌة الصحٌة واالسعافات األولٌة وقد استخدمت الباحثة المنهج
التجرٌبً لمناسبته لطبٌعة البحث ومن خبلل تحلٌل نتابج البحث توصلت الباحثة الى استخدام البرمجٌة التعلٌمٌة أكثر فاعلٌة
واٌجابٌة للمتعلمٌن عن الصور المسلسلة وشرٌط الفٌدٌو واألسلوب التقلٌدى كما ساعدت الوسابط المتعددة المعلم على تقلٌل
الجهد والوقت وشرح المهارات واتاحة الفرصة أن ٌكون دوره اٌجابٌا ً فى تصحٌح األخطاء كما نجد أن المجموعة التجرٌبٌة
تفوقت على المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة التى استخدمت شرٌط الفٌدٌو عن المجموعة التجرٌبٌة األولى التى استخدمت الصور
المسلسلة عن المجموعة الضابطة التى استخدمت األسلوب التقلٌدى مستوى التعلم والتحصٌل المعرفى للمهارات قٌد البحث.
ٌهدؾ البحث الى لعداد برمجٌه تعلٌمٌه معده بخرابط الشكل()vومعرفه تاثٌرها على الذكاء الحركى والجانب المعرفى
والمهارى لبعض المهارات االساسٌه قٌد البحث لدى الطالبات فً كره السله .ةقد استخدمت الباحثه المنهج التجرٌبى بتصمٌم
المجموعتٌن احداههما تجرٌبٌه واألخرى ضابطه وتطبٌق القٌاسات القبلٌه والبعدٌه للمجموعتٌن نظرا لمناسبته لطبٌعه البحث
وتحقٌقا الهداؾ البحث وفروضه.
استهدؾ البحث إلى وضع منهج مقترح للتربٌة الرٌاضٌة للمرحلة اإلعدادٌة من منظور تطوٌر المحتوٌٌن التعلٌمى والتربوى
لؤللعاب الجماعٌة وذلك من خبلل:

2015

2014
2015

شلتوت ،إبراهٌم أحمد على
محمد.

عطٌتو ،مختار عبدهللا.
هرٌدى ،محمد السٌد عبد
الحمٌد.

تؤثٌر برنامج تعلٌمى بإستخدام الوسابط المتعدده على بعض
المهارات اآلساسٌه لكرة السله والتحصٌل المعرفى لدى تبلمٌذ
الحلقه الثانٌه من التعلٌم اآلساسى بمدٌنه سوهاج/

4707 12182006

فعالٌه استراتٌجٌه الشكل ()Vعلى مستوى اآلداء المهارى لبعض
مهارات كره القدم بدرس التربٌه الرٌاضٌه لدى تبلمٌذ الحلقه الثانٌه
من التعلٌم اآلساسى/

4708 12182020

منهج مقترح للتربٌه الرٌاضٌه وفقا ً لنظام الفتره بالمرحله اآلعدادٌه/

4709 12182025

التعرؾ على مدى أهمٌة األهداؾ العامة للتربٌة الرٌاضٌة للمرحلة اإلعدادٌة المحددة والموضوعة من قبل الوزارة.التعرؾ -
على مدى مبلءمة محتوى المنهج الحالى لؤللعاب الجماعٌة واألهداؾ التعلٌمٌة للمرحلة اإلعدادٌةالتعرؾ على مدى مبلءمة
محتوى المنهج الحالى لؤللعاب الجماعٌة واألهداؾ التربوٌة للمرحلة اإلعدادٌة.بناء المنهج المقترح للتربٌة الرٌاضٌة للمرحلة
اإلعدادٌة فى ضوء تقوٌم المنهج الحالى وبما ٌتناسب وخصابص المرحلة.استخدم الباحث المنهجٌن الوصفى والتجرٌبى طبقا
لطبٌعة هذه الدراسة ،استخدم المنهج الوصفى كمرحلة أولى لوصؾ ما هو قابم والتوصل إلى المنهج المقترح  ،واستخدم
المنهج التجرٌبى كمرحلة ثانٌة لتجرٌب المنهج المقترح على عٌنة الدراسة مستخدما التصمٌم التجرٌبى لمجموعتٌن إحداهما
ضابطة واألخرى تجرٌبٌة وذلك على عٌنة من الموجهٌن األوابل للتربٌة الرٌاضٌة للمرحلة اإلعدادٌة على مستوى
 الجمهورٌة .وتم اختٌار العٌنة التجرٌبٌة من تبلمٌذ المدارس التجرٌبٌة للؽات بالزقازٌق .واستخدم الباحث (المبلحظةالمقابلة الشخصٌة – القراءات
تحدٌد االحتٌاجات التعلٌمٌة الستخدام التقنٌات التربوٌة لطالبات بقسم التربٌة البدنٌة والرٌاضة بكلٌة التربٌة األساسٌة بدولة
2015
الكوٌت ،وضع برنامج مقترح للتقنٌات التربوٌة فً ضوء احتٌاجات الطالبة المعلمة.

العازمى ،رٌم عبدهللا حمود.

رإٌه مقترحه لتطوٌر أقسام التربٌه البدنٌة فى ضوء بعض
اآلتجاهات اآلدارٌه المعاصرة بالمدارس اآلبتدابٌه بدوله الكوٌت/

4710 12182034

استخدمت الباحثة المنهج الوصفً باستخدام االستبٌان علً مجموعة من الطالبات المعلمات بكلٌة التربٌة األساسٌة بقسم
التربٌة البدنٌة والرٌاضة بدولة الكوٌت عددهن ( )32طالبة معلمة بالفرقة الرابعة بالفصل الدراسً الثانً .2010 / 2009
وكانت أهم النتابج اعتماد البرنامج التعلٌمً المقترح الستخدام التقنٌات التربوٌة ألهمٌتها فً درس التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة .
المتتبع لمجرٌات االمور ٌبلحظ ان ماٌشهده العالم المعاصر من تطور سرٌع الخطى وتباٌن دولة وشعوبه فى ادراك هذا
التطور واللحاق به قد الٌمكن تفسٌرة اال من خبلل تباٌن تلك الشعوب والثقافات فى ادراك اهمٌة الوقت ومدى ترشٌد
استخدامه  ،فالمتطورون ٌنظرون الى هذا العنصر بكل تقدٌر وعناٌة فهم ٌضعون لكل لحظة من لحظات الزمن حسابا
الٌستهان به  ،اما من هم دون ذلك فالوقت بالنسبة لهم مجرد ظاهرة طبٌعٌة تروح وتؽدو ببل نهاٌة وال ٌنقصها شىء مما
ٌستهلك من اٌام او سنٌن تمر دون عمل مثمر او نشاط هادؾ  ،فعبلوة على ان كل تصرؾ ٌقوم به الفرد فى حٌاته البد له
من وقت ٌستؽرقه  ،نجد ان استؽبلل الفرد للوقت المتاح بكفاءة وفعالٌة ٌعد من اهم المعاٌٌر الفاصلة بٌن التصرفات االدارٌة
2015
الرشٌدة وماعداها من تصرفات .
أهداؾ البحث -:
توقعات المستفٌدٌن نحو مستوى الخدمة التً ٌجب أن تقدمها األندٌة الرٌاضٌة وإدراكات المستفٌدٌن لمستوى الخدمة 1-
.المقدمة لهم بالفعل من األندٌة الرٌاضٌة
توقعات اإلدارة نحو مستوى الخدمة التً ٌجب أن تقدمها األندٌة الرٌاضٌة وإدراكات اإلدارة لمستوى الخدمة المقدمة 2-
.بالفعل من األندٌة الرٌاضٌة
التطابق أو االختبلؾ بٌن توقعات المستفٌدٌن لمظاهر االمتٌاز فً الخدمة المقدمة باألندٌة الرٌاضٌة وبٌن إدراكات لهذه 3-
.التوقعات
.التطابق أو االختبلؾ بٌن إدراكات اإلدارة لتوقعات المستفٌدٌن وبٌن إداركات اإلدارة بالمواصفات الخاصة بالخدمة 4-

الظفٌرى ،ممدوح مزلوة نزال إدارة الوقت وعبلقته بؤتخاذ القار للعاملٌن بالهٌبات الرٌاضٌه بدوله
الكوٌت/
سالم.
المناخ التنظٌمى باآلندٌه الرٌاضٌه وأثره على اتخاذ القرار بدوله
العجمى ،عبدهللا عاٌض محسن .الكوٌت/

2015

.التطابق او االختبلؾ بٌن المواصفات المحددة للجودة من قبل اإلدارة وبٌن إدراك المستفٌدٌن للخدمة المقدمة لهم بالفعل 5-
.التطابق أو االختبلؾ بٌن ما ٌتوقعه العمبلء لمواصفات الخدمة الممتازة وبٌن إدراكاتهم لؤلداء الفعلً للخدمة المقدمة 6-
.المناخ التنظٌمً السابد فً األندٌة الرٌاضٌة للوصول إلى مقترحات لتدعٌم وتحسٌن المناخ التنظٌمً 7-
.العبلقة بٌن الفجوات األربعة والمناخ التنظٌمً داخل األندٌة 8-
تعد المنظومة االعبلمٌة ذات اثر ملموس فى صناعة التؽٌٌر المنشود فى الرإى والمفاهٌم والتطبٌقات التعلٌمٌة المدرسٌة ،
وقلٌل من المدارس تهتم بتقدٌم الخدمات االعبلمٌة على الصعٌد المدرسى رؼم االهمٌة القصوى لها فى تشكٌل الذات اال ان
الوسابل االعبلمٌة ٌمكنها ان تساعد القابمٌن بالعملٌة التعلٌمٌة على ضبط هذه التاثٌرات وترشٌدها وبلورتها فى اطار ٌخدم
2015
االهداؾ المنشودة.

الحصٌنان ،موضى عبدهللا
على.

تتناول الرسالة :
بعد ان وضعت الحرب العالمٌة الثانٌة اوزارها عام  1945والتى خلفت اضافة الى مبلٌٌن الضحاٌا من البشر كوارث
اقتصادٌة عالمٌة عانت منها دول العالم متقدمها ونامٌها اثرت سلبا على االقتصاد العالمى اظهرت الحاجة الى وجود منظمات
دولٌة اقتصادٌة .
فانشؤ صندوق النقد الدولى عام  1945لحل المشاكل النقدٌة واسعار صرؾ العمبلت الجراء المعامبلت التجارٌة بٌن دول
ومنع وقوع االزمات المالٌة عن طرٌق تشجٌع الدول اعتماد سٌاسات اقتصادٌة سلٌمة .
وانشؤ البنك الدولى لبلنشاء والتعمٌر فى نفس العام للمساعدة فى اعادة بناء اوربا بعد الحرب العالٌة الثانٌة ولمكافحة نقص
القروض البلزمة العادة البناء والتعمٌر مما ٌساعد على تقوٌة اقتصادٌات الدول وزٌادة الرخاء فى كل مكان خاصة للدول
النامٌة التى تضم افقر سكان االرض .
وتم توقٌع االتفاقٌة العامة للتعرٌفات والتجارة جات عام  1947لتنمٌة التجارة العالمٌة وتخفٌؾ القٌود الحمابٌة التى تفرضها
الدول على التجارة االجنبٌة الوافدة الٌها وبعد اكثر من  47عام من وجود الجات ظهرت للوجود منظمة التجارة العالمٌة
بالتحدٌد فى  15ابرٌل  1994بوثٌقة مراكش التى أدخلت منظمة التجارة العالمٌة وسلسلة من االتفاقٌات التجارٌة متعددة
االطراؾ حٌز النفاذ فى بداٌة عام  1995وٌعد ذلك هو الحدث التجارىى العالمى االهم واالكثر تؤثٌر على التجارة العالمٌة فى
التارٌخ.

 2015 .أسٌوط :

هشام أحمد أبوزٌد عبدالبله ،

عبدالبله ،هشام أحمد أبوزٌد .

تتناول الرسالة :
تدور هذه الرسالة حول‖االتجاهات الحدٌثة فى شروط الترشٌح للمجالس النٌابٌة‖ حٌث ان نظرة واحدة الى الواقع العملى
تظهر االهمٌة العملٌة لهذا الموضوع فى بٌان من لهم الحق فى الترشٌح للبرلمان حتى تكونؤمام الباحثٌن والمهتمٌن بهذه
الموضوعات من أفراد الشعب معرفة الشروط الواجب توافرها فى هذه الفبة التى تدافع عن حقوقه وتراقب السلطة الحاكمة
وتحاسبها على تصرفاتها .

 2015 .أسٌوط :

عبلء الدٌن محمد سٌد محمد أبوعقٌل ،

أبوعقٌل ،عبلء الدٌن محمد
سٌد محمد .

4711 12182040
4712 12182056

دور االعبلم الرٌاضى فى توجٌه رؼبات الجمهور بدوله الكوٌت/
الحماٌة الدولٌة التفاق التجارة فى الخدمات وفقا التفاقات منظمة
التجارة الدولٌة /

دكتوراه

4714 12182223

االتجاهات الحدٌثة فى شروط الترشٌح للمجالس النٌابٌة :

دكتوراه

4715 12182328

4713 12182065

وتهدؾ هذه الدراسة الى التعرؾ على االتجاهات الحدٌثة فى شروط الترشح للمجالس النٌابٌة مع إلقاء الضوء على شرطا
الجنسٌة وأداء الخدمة العسكرٌة لمعرفة االبعاد المختلفة فى النظام القانونى المصرى مع المقارنة بالنظام القانونى االمرٌكى
مع تقٌٌم كبل الشرطٌن من حٌث ماهو كابن وماٌنبؽى ان ٌكون بؽٌة الوقوؾ على أوجه القصور التشرٌعى بطرح عدة
تساإالت حاولنا علٌها فٌما ٌتعلق بحق مزدوج الجنسٌة وكذلك المتخلؾ عن اداء الخدمة العسكرٌة فى الترشح للمجالس
النٌابٌة مدعما ذلك بآراء الفقه واحكام القضاء لٌجد الفقٌه والقاضى وؼٌرهما بؽٌتة وقد استبان لنا بعض النتابج والتوصٌات

مشكلة الدراسة -:
تدنى تحصٌل الطبلب فى المحاسبة الحكومٌة وضعؾ اإلتجاه نحو دراستها ،نظرا لعدم وجود أسالٌب تكنولوجٌة متطورة
كإستخدام الكمبٌوتر واإلعتماد على الطرق التقلٌدٌة فقط.
هدؾ الدراسة -:
التعرؾ على فعالٌة البرنامج المعد فى تدرٌس المحاسبة الحكومٌة بمساعدة الكمبٌوتر على تنمٌة التحصٌل فٌها واإلتجاه نحو
دراستها لدى طبلب الصؾ الثالث الثانوى التجارى ،ولتحقٌق ذلك سعت الدراسة اإلجابة عن األسبلة اآلتٌة -:

2012

فعالٌة برنامج مقترح فى تدرٌس المحاسبة الحكومٌة بمساعدة
الكمبٌوتر على التحصٌل لدى طبلب المدارس الثانوٌة التجارٌة
محمد ,هوٌدا عبدالعال محمود .وتنمٌة اإلتجاه نحو دراستها =

4716 12189734

ما التصور للبرنامج المقترح فى تدرٌس مادة المحاسبة الحكومٌة بالكمبٌوتر؟ 1-
ما فعالٌة البرنامج المقترح فى تدرٌس المحاسبة الحكومٌة بالكمبٌوتر على التحصٌل لدى طبلب الصؾ الثالث الثانوى 2-
التجارى وتنمٌة إتجاهات إٌجابٌة لدى الطبلب نحو دراستها؟
إجراءات الدراسة -:
تحددت إجراءات الدراسة فى جانبٌن ،أحدهما نظرى واآلخر تجرٌبى ،تناول الجانب النظرى  :اإلطبلع على األدبٌات
والدراسات السابقة ،وتناول الجانب التجرٌبى إعداد برنامج على الكمبٌوتر فى تدرٌس المحاسبة الحكومٌة ،وإعداد إستبانة
لقٌاس إتجاه الطبلب نحو دراسة المحاسبة الحكومٌة.
نتابج الدراسة -:
وجود فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى ثقة  %0.01بٌن نتابج الطبلب لصالح التطبٌق البعدى فى اإلختبار 1-
التحصٌلى عنه فى التطبٌق القبلى لكبل المجموعتٌن وٌشٌر ذلك إلى فاعلٌة وجود طرٌقة تدرٌسٌة (التطبٌق البعدى) مقارنة
).التطبٌق القبلى(بعدم وجودها نهابٌا
وجود فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى ثقة  %0.01لصالح المجموعة التجرٌبٌة فى التطبٌق البعدى لئلختبار 2-
.التحصٌلى لكبل المجموعتٌن ،وٌشٌر ذلك إلى فاعلٌة البرنامج فى تنمٌة التحصٌل لدى الطبلب
عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة فى نتابج التطبٌق البعدى إلستبانة اإلتجاه للمجموعة الضابطة مقارنة بالتطبٌق 3-
القبلى لها وٌعزى ذلك إلى عدم تعرض المجموعة الضابطة ألى مثٌر ؼٌر تقلٌدى ٌحفز اإلتجاه نحو دراسة المحاسبة
.الحكومٌة
وجود فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى ثقة  %0.01لصالح المجموعة التجرٌبٌة فى التطبٌق البعدى إلستبانة قٌاس 4-
.اإلتجاهات لكبل المجموعتٌن وٌشٌر ذلك إلى فاعلٌة البرنامج فى تنمٌة اإلتحاه لدى الطبلب
Ahmed Aly Ahmed
Radwan, Saad
Zaghloul Reda,
Mohamed Abdel##### Halim El-Sayed Omar.
A.H.M.El-Said,
27/4/2 Y.M.Shebany,
015.
M.A.Hussein

Abdel-Basset
Massoud Ebied,
Fayza Mohammed
Aly, Ali Hussein Abu
Al Maaty.

بهاء الدٌن عبدالرحمن محمد،
عبدالحق سٌد عبدالباسط.

The great increase of computational software resources in the last decade has
provided the computers with the means to solve many computer vision tasks like like
2015 object tracking and recognition.
The mycological analysis of 120 samples of piuchea dioscorids withania somnifera,
Datura innoxia, Hyoscyamus muticus, Avicennia marina and NITRARIA RETUSA(20
SAMPLES FOR EACH PLANT) from three habitats(river Nile of Qena, desert of Qena
)2015 and Red Sea

9
A group of red sea fishes representing three different species (lethrinus borbonicus,
siganus rivulatus and mulloidichthys flavolineatus) belong to three different
families(lethrinidate, siganidae and mullidaerespectively), (order: perciforme,
class:actinopterygii) were studied moleculogenetically and biochemically using two
2015 techniques.
#####
نٌتجة للتطور والتقدم العلمى والتكنولوجى فى هذا العصر قد ظهرت تؽٌٌرات كثٌرة فى أسالٌب الحٌاة مما نتج عنه العدٌد من
المشاكل النفسٌة واإلجتماعٌة والصحٌة وؼٌرها من المشاكل التى تؤثرت بها القطاعات المختلفة من المواطنٌن ،ولذلك
ظهرت الحاجة إلى ممارسة األنشطة التروٌحٌة كوسٌلة فعالة للتؽلب على هذه المشاكل التى تعانى منها هذه القطاعات ،حٌث
من خبلل ممارسة األنشطة التروٌحٌة ٌمكن تنمٌة الفبات المختلفة المحببة للنفس ،أٌضا تكسب الفرد توازانا بٌن القٌم األصلٌة
والقٌم العصرٌة والتى تتمثل فى األبعاد اإلجتماعٌة ،كذلك فإن ممارسة األنشطة التروٌحٌة المختلفة تساعد على كسر الجمود
2014
والرقابة الذى نتج فى هذا العصر.
2014
أهداؾ البحث-:
تتمثل فى-:
الحاجة الملحة والمتزاٌدة لوضع خطة مقترحة لؤلنشطة التروٌحٌة فى المشروع القومى لمراكز رٌاضة المرأة فى بعض •
.محافظات جنوب الصعٌد
الكشؾ عن أسباب تراجع المرأة عن مممارسة هذه األنشطة  -وضع خطة لؤلنشطة التروٌحٌة فى المشروع القومى لمراكز •
 -.رٌاضة المراة
تحدٌد أهم األنشطة التروٌحٌة التى ٌفضلها العضوات فى المشروع القومى لمراكز رٌاضة المرأة فى بعض محافظات •
.جنوب الصعٌد كؤساس لوضع خطة اإلستنتاجات
خطة البحث -:
هى وضع خطة مقترحة لؤلنشطة التروٌحٌة فى المشروع القومى لمراكز رٌاضة المرأة فى بعض محافظات جنوب الصعٌد
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفى ( أسلوب الدراسات المسحٌة ).
عٌنة البحث -:
تم إختٌار العٌنة بالطرٌقة العمدٌة حٌث اختارت الباحثة  3محافظات من بٌن  5محافظات فى جنوب الصعٌد منفذة للمشروع
وهم ( سوهاج  -قنا  -األقصر ).
نتابج البحث -:
.ال توجد خطة واضحة مبٌنة على أسس علمٌة وبرنامج واضح للمشروع القومى لمراكز رٌاضة المرأة •
أهداؾ األنشطة التروٌحٌة فى المشروع ؼٌر واضحة ومحددة ،فهى ال تتبع من إقتراحات المتخصصٌن فى مجال األنشطة •
.التروٌحٌة
األنشطة التروٌحٌة المتوافرة فى المشروع تقتصر فقد على النشاط الرٌاضى التروٌحٌى مما ال ٌتوافق مع رؼبات ومٌول •
.األعضاء
وجود ظاهرة خطٌرة تهدم باقة األنشطة التروٌحٌة ،وهى اإلعتماد على اإلخصابٌات ولٌس المتخصصٌن فى تعلٌم وتنفٌذ •
.األنشطة التروٌحٌة المختلفة
.اإلمكانات المادٌة و البشرٌة ؼٌر مناسبة وؼٌر كافٌة لممارسة جمٌع األنشطة التروٌحٌة فى المشروع •
التوصٌات -:
.ضرورة إهتمام وزراة الرٌاضة بعملٌات التطوٌر المستمر لؤلنشطة التروٌحٌة بالمشروع •
ضرورة اإلهتمام من قبل وزراة رٌاضة باألنشطة التروٌحٌة التى تمارسها المرأة ورعاٌتها نظرا للفوابد التنموٌة •
.واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة والسٌاسٌة التى تحقق من خبللها
.ضرورة إستحداث أنشطة تروٌحٌة جدٌدة وأن تتوافق مع إهتمامات المرأة •
.ضرورة اإلهتمام بتحدٌد أهداؾ األنشطة التروٌحٌة للمشروع •
.تنفٌذ حمبلت للدعاٌة واإلعبلن عن برامج األنشطة التروٌحٌة •

Hefny, Noha Abo ElWafa.

Study of Some Efficient Algorithms for
humanface detection in image/

4717 12190438 master.
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the effect of different saline environments on
the endophytic fungi of some medicinal plants
and their secondary metabolities synnthesis/
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Effect phosphate and petroleum oil on the
genetic structure of red sea fishes-group/

خطة مقترحة لؤلنشطة التروٌحٌة فى المشروع القومى لمراكز
على ،مى محمد صبرى السٌد .رٌاضة المرأة فى بعض محافظات جنوب الصعٌد /

4719 12191112 doctoral
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4720 12191748
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2015 The studies of natural radioactivity are mainly concerned with three issues.
The Chemistry of 2-arylhydrazononals has received considerable interest in the last
2015 few years.
This study is carried out to follow up the species composition and abundance of
phtoplankton in the coastal water from AlGemsha to Al Qusir of the north western part
2015 of theRed Sea.
The mycological analysis of 100 samples of barley, sorghum,corn grains,wheat bran
and soybean seeds revealed the isolation of sixty-nine species in addition to one
2015 species variety.
فقد شؽل القٌاس حٌزا كبٌرا من العلوم فالقٌاس فً أصول الفقه وفً الفقه وفً اللؽة وفً النحو وفً المنطق والذي ٌهمنا فً
أصول الفقه وأصول النحو فالناظر فً كتب أصول الفقه وكتب أصول النحو ٌدرك التشابه الشدٌد بٌن مصطلحات هذٌن
العلمٌن والواقع أن هذا التشابه ٌتركز بصورة خاصة فً مبحث القٌاس فقد تكلم العلماء الفنٌن عن القٌاس وأقسامه وأركانه
2014
وشرابطه كما فضلوا القول فً العلة وقادحها  ،ومسالك إثباتها .
فنجد المصطلحات التً أستخدمت فً التراث النحوي ترجع إلً أصل أصولً فمنها ما تطور مفهومه بعد انتقاله لمجال
الدراسات النحوٌة ومنها ما لم ٌتاثر بل ظل مضمونه فً البحث النحوي مطابقا أو محاكٌا لمفهومه فً الراث األصولً فمثال
األول القٌاس والعلة وٌشمل القسم الثانً وكافه المصطلحات التً تعبر عن اقسام القٌاس باعتباره الجامع كقٌاس العلة وقٌاس
الطرد وقٌاس الشبه.
تزخر كتب األصولٌٌن بالحدٌث عن القٌاس فنجد أنه ال ٌخلو كتاب من كتب أصول الفقه إال وتناول القٌاس بؤعتباره الدلٌل
الرابع من أدلة التشرٌع اإلسبلمً وكذلك حظٌت أصول النحو العربً ومصادره بعدد ؼٌر قلٌل من الدراسات والبحوث
وتناولت قضاٌا القٌاس وتعرضت لمسابلة فمنهم من أشار إلٌه إجماال لدي بحثهم موضوع أصول النحو العربً ومنهم من
أفراد له بحثا مستقبل فاختلؾ دارسوه حسب الفكرة التً ٌرٌدون تناولها عنه..
اجرٌت هذه الدراسه بهدؾ دور قٌاسات إزدوجٌه الحمض النووى (د.ن.أ) وقٌاس الخبلٌا المتكاثره فى بعض من اورام الؽدد
اللعابٌه الحمٌده والخبٌثه إشتملت هذه الدراسه على 40حاله من عٌنات شمعٌه الورام الؽدد اللعابٌه الحمٌده والخبٌثه والتى تم
تجمٌعها من ارشٌؾ قسم الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌه بالمعهد القومى لبلورام جامعه القاهره وقسم امراض الفم بكلٌه طب السنان
جامعه االسكندرٌه إشتملت الدراسه الحالٌه على عٌنه واحده شمعٌه النسجه طبٌعٌه من الؽدد اللعابٌه والتى اخذت كمقٌاس
للبٌانات إشتملت االورام احمٌده على 4حاالت من الورم الؽددى متعدده االشكال 3،حاالت من ورم وارثن و 3حاالت من
2012
 #####الؽدوم الحمض الحمٌد .

محمود احمد عبد الرحمن
أ.د /صبري االنصاري إبراهٌم
ٌمكن القول بان الجهود االهلٌة تعتبر محور اساسى فى احداث عملٌة التنمٌة حٌث ان الجمعٌات االهلٌة تلعب دورا منفردا فى
على د /عبدالناصر راضى
مجال تحسٌن اوضاع المراءة الرٌفٌة فى المجتمع المصرى وذلك ٌتضح من خبلل ابرز البرامج واالنشطة التى تقدمها هذه
محمد د/عبد الناصر أحمد محمد
2014
 #####الجمعٌات كمشروع الرابدات الرٌفٌات وؼٌرها فى مجال تنمٌة المراة الرٌفٌة .
خلٌل
تكمن اهمٌة البحث فٌما ٌلى :
رسا لجنة اإلش ا رؾ /
تفٌد هذه الدراسة المإسسات المهتمة بتنمٌة المراة الرٌفٌة سواء الحكومٌة او الجمعٌات االهلٌة لكى تصمم البرامج 1-
أ.د /صب ري ال نصا ري 0
واالنشطة التى تقدم للمراة الرٌفٌة
 إب ا رهٌم علىٌمكن من خبلل هذه الدراسة ان تقوم الشبون االجتماعٌة فى محافظة سوهاج وكافة المحافظات باعادة النظر فى الدور 2-
أستاذ أصول التربٌة وعمٌد كلٌة
التربوى للجمعٌات االهلٌة فى مجال تنمٌة المراة االهلٌة وضع مبدأ الثواب والعقاب للجمعٌات المتمٌزة والمقصرة مما ٌزٌد
التربٌة السبق بجامعة جنوب
من فاعلٌة هذا الدور
الوادي بقنا -
قد تفٌد االدراسة فى التعرؾ على معوفات التى تعوق عمل الجمعٌات األهلٌة فى مجال تنمٌة المراة الرٌفٌة مما ٌفٌد 3-
المسبولٌن عن قطاع الجمعٌات االهلٌة فى وزارة الشبون االجتماعٌة فى تفعٌل الدور التربوى للجمعٌات الهلٌة تمشٌا مع
د /عبد الناصر ا رضى محمد 2
 .سٌاسة الدولة
أستاذ أصول التربٌة المساعد
بجامعة جنوب الوادي بقنا -
د/عبد الناصر أحمد محمد 3
 خلٌلمدرس أصول التربٌة بجامعة
جنوب الوادي بقنا
لقد اصطفى هللا العرب على سابر األمم لٌتحملوا األمانة  ،ولٌخرج منهم نبً آخر الزمان أال وهو نبٌنا محمد وجاء لهم
ٌن{
َان عَرَ ِبًٍّ م ُِّب ٍ
بمعجزة فٌما برعوا فٌه كسابر األمم السابقة  ،والقرآن الكرٌم هو المعجزة التً تحدى هللا بها العالم } ِبلِس ٍ
]الشعراء [195:ولٌس العرب فقط  ،وقد برع العرب فً اللؽة ولم ٌضاهٌهم فً ذلك أمة من األمم  ،فكانوا أهل فصاحة
وبٌان  ،ولم تعرؾ أمة ؼٌرهم بذلك ومن هذا الكتاب تفرعت علوم ال حصر لها من التفسٌر والببلؼة واللؽة والقراءات ،
ولقد قٌض هللا علماء اختارهم لكتابه ٌقومون علٌه دراسة وتدرٌسا} ُث َّم أَ ْورَ ْث َنا ْال ِك َتابَ الَّذٌِنَ اصْ َط َف ٌْ َنا مِنْ عِ بَا ِد َنا { ]فاطر[32:
الذ ْكرَ َوإِ َّنا لَ ُه لَحَ اف ُ
ولكً ٌحفظ هللا هذا الكتاب من التبدٌل والتحرٌؾ مصداقا لقوله تعالى }إِ َّنا نَحْ نُ َن َّز ْل َنا ِّ
ِظونَ { ]الحجر [9:فقد
نشؤ علم القراءات الذي ٌتناول القرآن من حٌث التواتر وصحة السند وانكب العلماء ٌدرسون ما قرأ به النبً وصحابته
الكرام وما لم ٌقرءوا به  ،فظهرت قراءات سمٌت بؤسماء العلماء الذٌن وقفوا علٌها بالجمع والتمحٌص والدراسة  ،فكانت
القراءات العشر المتواترة  ،وبقٌت قراءات انقطع سندها عند فترة زمنٌة محددة  ،أو عرفت عند العلماء بؤنها على سبٌل
التفسٌر والتوضٌح وهو ما وُ جد فً مصاحؾ بعض الصحابة كعبد هللا ابن مسعود وأبً بن كعب فجمع العلماء هذه
القراءات وأفردوها بالتصانٌؾ وعرفت بالقراءات الشاذة  ،وهً ال تعتبر قرآنا وال ٌتعبد بتبلوتها  ،ومن هإالء العلماء العالم
الجلٌل أبو عبد هللا الحسٌن بن أحمد بن خالوٌه بن حمدان (ت370هـ) فقد برع فً القراءات الصحٌح منها والشاذ باإلضافة
إلى أنه عالم فً اللؽة  ،ومن مإلفاته الحجة فً القراءات السبع  ،ومختصر فً شواذ القرآن من كتاب البدٌع – موضوع
البحث  -ولما كانت رسالة الماجستٌر فً القراءات العشر المتواترة استخرت هللا كً أبدأ مشروع دراسة الدكتوراه
فاستشرت أستاذي ومعلمً المشرؾ األول على رسالة الماجستٌر أ.د /حمدي بخٌت عمران لكً أدخل فً معترك جدٌد
فؤوصانً بالتزام ما بدأت الطرٌق به  ،فقبلت النصٌحة وشرعت بوضع خطة لرسالة الدكتوراه وعنوانها  ‖:ما نسب إلى
2014
النبً وصحابته الكرام من القراءات الشاذة دراسة لؽوٌة وصفٌة ‖.
أما القراءات الشاذة فمبلػ علمً أنها قد درست  ،أما ما نسب للنبً وآله والصحابة الكرام من قراءات لم تصل إلى درجة
المتواتر فمبلػ علمً أنها لم تدرس كمبحث مستقل ؛ لذا جعلتها موضوعا لدراستً  ،لؤلسباب اآلتٌة :
ـ أن الدراسة متعلقة بكتاب هللا وٌكفً هذا شرفا للدراسة .
ـ أن اختٌار كتاب المختصر البن خالوٌه كان الحتوابه الكثٌر من القراءات الشاذة المنسوبة للنبً وآل بٌته وصحابته الكرام ،
دفعة واحدة فهو كتاب جامع عمدة فً بابه ولكنه لم ٌتعرض لهذه القراءات بالشرح أو التفسٌر إال نادرا .
ـ أن هذه القراءات تكثر فٌها الخصابص اللؽوٌة من صوتٌة وصرفٌة ونحوٌة ومعجمٌة .

Mohamed, Mohamed
Ramadan Abd Allah.
Rashedy, Sarah
Hamdy.
Elsayed, Karima
Elsayed Abdel
Fattah.

جامعة
جنوب
الوادى

جامعة جنوب الوادى

Natural Radioactivity Assessment in
Environmental Samples from Siwa Oasis/
Synthesis of some heterocyclic compounds via
the redction of 3-oxo-arylhydrazonal
derivatives with active methylene nitriles/
Ecophysiolodical studies on the phytoplankton
along the northwestern part of the Red Sea,
Egypt/

4723 12192629 master

Studies on mycobiota associated with cattle
feeds in Qena Governorate-Egypt/

4724 12193769 master.

عثمان ،الشٌماء سعٌد علً.

القٌاس بٌن األصولٌٌن والنحاة /

على ،احمد محمد حسٌن .

تحلٌل ازدواجٌه (د .ن.ا) ومعدل تكاثر الخبلٌا بواسطه التدفق
الخلوى الورام الؽدد اللعابٌه /

احمدالسٌد،امٌرة فتحى.

أحمد ,قناوي محمد فاوي.

الدور التربوى للجمعٌات األهلٌة لتنمٌة المرأة الرٌفٌة/

ما نسب إلى النبً-صلى هللا علٌه وسلم -وصحابته الكرام من
القراءات الشاذة دراسة لؽوٌة وصفٌة /

4721 12192515 master.

4722 12192560 master.

4725 12194270

ماجستٌر

ماجستٌر

4726 12194705

4727 12195585

4728 12195705

أما المعوقات التً قابلتنً فً هذه الدراسة فهً الطرٌقة التً حقق بها كتاب المختصر البن خالوٌه فالمحقق ربما لم تتوافر
لدٌه النسخ الخطٌة الواضحة التً اعتمد علٌها فً تحقٌقه للكتاب ؛ لذا تجده كثٌرا ما ٌذكر قراءة ثم ٌؤتً واضعو معاجم
القراءات لٌستدركوا علٌه الصحٌح منها أمثال الدكتور محمود الخطٌب فً كتابه  :معجم القراءات  ،وسٌؤتً أمثلة ذلك أثناء
الدراسة  ،ومتبعا المنهج الوصفً فً الدراسة .
فإنَّ الدستور المصرى عام 2012م ...وثٌقة ثورة الخامس والعشرٌن من ٌناٌر التى فجّرها شبابُ مصر  ،والتؾَّ حوله •
ال ّ
شعبُ  ،وانحازت إلٌها القوات المسلّحة  ،فى مٌدان التحرٌر بالقاهرة وفى طول الببلد وعرضها رفضًا للظلم والقهر
2013
 .واالستبداد والفساد واالحتكار فى كل صوره وأشكاله المتعددة وألوانه المختلفة
ُ
الزاهر  ....واسنمرارً ا لهذه الثورة تمسّك ال ّ
استعادت األمّة أجواء حضارتها العظٌمة  ،وعبق تارٌخها ّ
شعب بالمبادئ •
 ،الدٌمقراطٌّة فى كون ال ّ
شعب مصدر السلطات  ،ونظام الحكم دٌمقراطً وكرامة الفرد من كرامة الوطن  ،والحرٌّة ّ
حق
والمساواة وتكافإ الفرص بٌن الجمٌع وسٌادة القانون أساس حرٌّة الفرد ،والوحدة الوطنٌَّة فرٌضة ،والدفاع عن الوطن شرؾ
 ..وواجب  ،واألمن نعمة كبرى  ،والوحدة أمل األمّة العربٌَّة  ،ورٌادة مصر الفكرٌَّة والثقافٌّة
هذه هى المبادئ التى التزمت بها جماهٌر شعبنا العرٌق  ،مإ ّكدٌن العزم على العمل به  ،وعلى حماٌته واحترامه من قبل •
..جمٌع سلطات الدولة كافة
 :هذا الدستور ٌشمل على ]  [ 236مابتٌن وست وثبلثٌن مادة  ..مقسّمة على خمسة أبواب •
] 1ـ[30الباب األول  :مقومات الدولة والمجتمع  ،المواد •
]  31ـ [81الباب الثانى  :الحقوق والحرٌَّات  ...المواد •
]  82ـ [199الباب ّ
الثالث  :السلطات العامة  ...المواد •
]  200ـ [216الباب ال ّرابع  :الهٌبات المستقلّة واألجهزة الرقابٌَّة  ..المواد •
]  217ـ [236الباب الخامس  :أحكام ختامًَّ وانتقالٌَّة  ..المواد •
ُ
ُ
قمت ـ بالتسجٌل لنٌل درجة الماجستٌر بعنوان ] الدستور المصرى عام •
قمت فور االستفتاء على الدستور وإقراره ـ
وقد
] ‖ 2012م ‖ دراسة تركٌبٌَّة داللٌَّة
وهذه أوَّ ل دراسة ٌقو ُم بها باحث حول هذا العنوان حول هذا الدستور  ،وأعتقد أنه لم ٌسبقنى أح ٌد للقٌام بهذه الدراسة ؛ ألن •
االختٌار للموضوع جاء بعد إقراره مباشرة
وأرٌد أن أُشٌر إلى أن هذه الدراسة ؼٌر المسبوقة تتناول الدستور من الناحٌة التركٌبٌّة والداللٌَّة بعٌدة عن النواحى •
 :التفسٌرٌَّة لمواد الدستور  ......وهذا ٌتطلب من الباحث أن ٌدرس الجملة وبعضًا من التراكٌب النحوٌّة ممثلة فى أبواب
 ،الجملة  ،وأنواعها  ،ثم الجمل من حٌث المحل اإلعرابً  ........والنكرة والمعرفة  ،وال ّتوابع بؤنواعها ] النعت والتوكٌد
 ..والعطؾ  ،والبدل [  ،واألفعال الناسخة  ،والحروؾ ال ّناسخة  ...وؼٌرها
ــ خطوات البحث  ،وهى :
ــ أوال  :جمع الباحث كل موضوعات الدراسة الموجودة فً مواد الدستور المصرى 2012م
ــ ثانٌا  :قام الباحث بصنع جداول إحصابٌة لبٌان كل الموضوعات الخاصّة المستخدمة من
حٌث الشٌوع واالنتشار فً الدستور مبٌنا عدد المرات الواردة لكل جزء وأرقام المواد
التى ورد فٌها .والنسبة المبوٌة الستخدام كل أداة داخل العمل األدبً موضوع البحث
ــ أهداؾ الدراسة :
أ-ـ تهدؾ هذه الدراسة إلى التعرؾ على الجملة  ،ومعرفة أهم خصابصها  ،ودالالتها متخذا من مواد الدستور مادة لهذا
الدرس قٌاسا على آراء النحاة القدامى  ...ورسم صورة الجملة لدى المحدثٌن  .........ورسم إحصابٌة للجمل الواردة بهذا
الدستور وداللة ذلك
ب -دراسة النكرة والمعرفة  .......وأنواع المعارؾ التى وردت بالدستور وداللتها .
ج -دراسة النواسخ الفعلٌّة والحرفٌَّة  .....وأنواع هذه ال ّنواسخ بالدستور وداللتها .
د ـ كما تهدؾ إلى دراسة ال ّتوابع ] النعت ،والعطؾ ،والتوكٌد  ،والبدل [ التى وردت بالدستور  ،وداللتها ...
وتقوم هذه الدراسة على دراسات تطبٌقٌة تقابلٌة  ،وذلك من خبلل وحدة تحلٌل األخطاء مفترضة وجود أخطاء لؽوٌة كتابٌة
لدى طبلب قٌد البحث وذلك بالمقابلة والمطابقة بٌن لؽة هإالء الطبلب واللؽة العربٌة الفصحى  ،كما ورد فى كتب اللؽوٌٌن
والنحاة معتمدا هذه فى الدراسة بمقٌاس الصواب والخطؤ على مقٌاس المعٌارٌة  ،وٌرى الدكتور  /إبراهٌم محمد أحمد خلٌل
فى كتابه ( تحلٌل األخطاء اللؽوٌه عتد الطبلب فى الواحات البحرٌة أن منهج تحلٌل األخطاء من المناهج المعاصرة الفعالة،
فهو ٌتعامل مع قضاٌا واقعٌة ولٌست تنبإٌة  ،عن طرٌق المنهج الوصفى التحلٌلى  .بؽٌة إٌجاد أفضل الحلول وتقدٌم أحسن
2010
السبل .
 :اسباب أختٌار الموضوع **
.أهمٌة الدراسات المٌدانٌة ‖ وصفا وتحلٌبل  ،وتطبٌقا ومقابلة ‖ فى مجال علوم اللؽه )(1
 .استدراك ما فات بعض الزمبلء واألساتذة األفاضل من دراسات حول هذه الموضوع )(2
تنوع بٌبات طبلب المدارس الثانوٌة ‖ العام  -الفنى – األزهرى ‖ عٌنة الدراسة ؛ بسبب عدم وجود توزٌع إقلٌمى فٌها )(3
 ..ممَّا ٌإدى لوجود طبلب من كل قرى مركز أبوتشت
المشاركة فى إٌجاد حل لهذه المشكلة بعد القٌام ببحث شامل ودراسة متخصصة وتحلٌل منهجى موضوعى من خبلل )(4
 ..معاٌشتى ومقابلتى لهإالء الطبلب
محاولة اإثبات وجود أخطاء لُؽوٌة كتابٌة لدى الطبلب عٌنة الدراسة  ،وذلك من خبلل ما كتبه الطبلب بؤٌدٌهم فى )(5
 ...كراسات اإلمبلء والخط والتعبٌر والتدرٌب اللؽوٌة
محاولة إبراز نظرٌة تحلٌل األخطاء فى علم اللؽة التطبٌقى وعبلقتها بالتقابل اللؽوى من خبلل كتابات الطبلب والقٌام )(6
 ..بفرز وتصنٌؾ وتحلٌل األخطاء ‖ االمبلبٌة – النحوٌة – الصرفٌة
 ..محاولة اقتراح حلول مناسبة لعبلج األخطاء المذكورة ساب ًقا )(7
محاولة البحث والدراسة بمساعدة القابمٌن على تدرٌس الطبلب فى هذه المرحلة للتقلٌل من هذه األخطاء التى ٌقع فٌها )(8
أؼلب الطبلب
محاولة البحث وضع توصٌات بناء على النتابج التى توصل لها  ،وذلك لمساعدة طبلب هذه المرحلة فى االرتقاء ) ( 9
 ..بالمستوى اللؽوى  ،والعمل على تبلشى األخطاء التى وقعوا فٌها
 :مادة الدراسة والمصاعب التى واجهت الباحث **
ٌقوم مصدر هذه الدراسة على طبلب المرحلة الثانوٌة ( العامه – الفنٌة – األزهرٌة ) بمدارس ومعاهد مركز ومدٌنة
أبوتشت  ،وقد واجهتنى فى ذلك بعض المشكبلت  ،ومنها :
 ..بعد المسافة بٌن المدارس والمعاهد )(1
 .كثرة الطبلب فى مراحل التعلٌم فى المدارس والمعاهد األزهرٌة )(2
 .اختبلؾ المراحل وتعددها وتنوعها )(3
 .اختبلؾ المناهج وتنوعها ونوعٌة المعلم )(4
منهج الدراسة **
استخدم البحث منهجً ا متبلبمًا مع الموضوع وهو المنهج الوصفى التحلٌلى اإلحصابى حٌث قام الباحث بوصؾ الظاهرة
اللؽوٌة المدروسة كما هى موجودة فى الواقع ثم القٌام بتحلٌل المعلومات التى تم الحصول علٌها من خبلل المقاببلت
بالمدارس وأخذ العٌنات وتنظٌمها ثم القٌام بعمل اإلحصاءات البلزمه إلعطاء البحث جانب المصداقٌة والدقة فٌما توصل إلٌه
البحث من النتابج ..
 :خطوات الدراسة  :تحدٌد المدارس والمعاهد محل الدراسة المٌدانٌة  ،وهى **

عبداللطٌؾ ,عاطؾ
عبدالصبور أحمد.

الدستور المصري 2012م :
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إبراهٌم ,حسام السٌد محمد.

األخطاء اللؽوٌة الكتابٌة لدى طبلب الثانوي بمدٌنة أبوتشت :

4730 12195864

مدرسة السلٌمات الثانوٌة العامة •
ومدرسة أبوتشت الثانوٌة العامة بنٌن •
ومدرسة أبوتشت الثانوٌة العامة بنات •
ومدرسة عزبة البوصة الثانوٌة العامة المشتركة •
ومدرسة السلٌمات الثانوٌة التجارٌة المشتركة •
ومعهد بنٌن أبوهوٌدى الثانوى األزهرى •
ومعهد فتٌات السلٌمات الثانوي األزهرى •
ومعهد فتٌات الدكتور رشدى فكار الثانوي األزهرى •
Hoda Saady
Mohamedain, Kareem
Said Morsy.
أ.د .اسماعٌل صدٌق محمد أ.د.
محمد وابل عبد العظٌم د.سراج
الدٌه عبد العزٌز احمد سلطان

The present study surveyed some of the endoparasititic metazoans infecting selected
2015 commercial fishes from the river nile at Qena governorate.
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Abdel-Mageed,
Asmaa Adel.

قنا:

جامعة جنوب الوادى بقنا  ،كلٌة الطب البٌطرى

محمد،همس محمد أحمد

Biological and taxonomical studies on some
parasites infecting commercial fishes in egypt
and host parasite relationship/

الكشؾ عن عدوى الفطرٌات وخاصةمرجعٌة سمومها فً األلبان
ومنتجاتها

4731 12196073 master.

دكتوراه
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أ.د .اسماعٌل صدٌق محمد أ.د.
محمد وابل عبد العظٌم د.سراج
الدٌه عبد العزٌز احمد سلطان
تعتبر الدواجن من اهم مصادر األمراض التى تصٌب اإلنسان اما عن طرٌق مخلفاتها او التعامل المباشر للعاملٌن بالمزارع
والرٌاشات النصؾ الٌة وربات المنازل او استهبلك لحومها الملوثة او المرٌضة والمطهوة بشكل ؼٌر جٌد  ،ومن اهم هذه
المٌكروبات هو المٌكروب العنقودى الذهبى المقوم للمثٌسلٌن وهو من المٌكروبات المقومة لمجموعة البٌتالكنام
Prof.Dr. Mohamed
 ##### Wael Abd Al-Azeemوالسٌفالوسبورن وٌكون اٌضا مقاوم لعدة مضادات حٌوٌة .
Dr. Ashraf Ahmed
ٌوجد هذا المٌكروب بشكل طبٌعى فى الجهاز التنفسى والتجوٌؾ اآلنفى وٌوجد اٌضا على جلد ،وٌسبب هذا المٌكروب
Elghoneimy - Prof.Dr.
مشاكل كثٌرة فى صناعة الدواجن وتبدأ من مشاكل والتهاب السرة فى الكتاكٌت داخل المفرخات  ،وتمتد المشكلة داخل
Soad Abdelaziz
المزارع لتتمثل فى اإلصابات فى الجهاز التنفسى والتهاب المفاصل واصابات الجلد المتمثلة فى الخرارٌج
Abdelwanis
تدور رسالة الماجستٌر حول الفلسفة البراجماتٌة فى فكر ‖توماس فرٌدمان‖ تلك الفلسفة األمرٌكٌة التى نظمت العالم وفقا
لئلٌمان بالنتابج العملٌة الملموسة فى حٌاتنا الٌومٌة.
ولقد تكونت الرسالة من خمس فصول وهم كاألتً :
األول وعنوانه توماس فرٌدمان(حٌاته – مصادر فكره) وٌتناول الفصل مولده ونشؤته وحٌاته العابلٌة إلى جانب إلقاء نظرة
على بعض أحداث العصر التى شكلت فكره.
الفصل الثانً وعنوانه العولمة والبراجماتٌة عند توماس فرٌدمان وٌتناول تعرٌؾ عام للبراجماتٌة والعولمة من حٌث نشؤة
المصطلح وأصوله الفلسفٌة وعرض خصابص العولمة ومراحلها من أجل بٌان الجانب البراجماتً فى فكره.
الفصل الثالث وعنوانه الصراع بٌن الهوٌة الثقافٌة والتنمٌة االقتصادٌة عند توماس فرٌدمان وٌتناول هذا الفصل سبب
الصراع والنزاع عند فرٌدمان والفبلسفة السابقٌن علٌه ورإٌة كل من فرٌدمان و هانتنجتون لفكرة صراع الحضارات وكذلك
عرض نظرٌة األقواس الذهبٌة لمنع نشوب الحرب.
الفصل الرابع وعنوانه الدٌموقراطٌة اللبٌرالٌة والبراجماتٌة عند توماس فرٌدمان ٌتناول الفصل مفهوم ومراحل وأسباب
وظهور اللٌبرالٌة وصوال إلى الرأسمالٌة عند فرٌدمان مع بٌان الدور الذى تقوم به أمرٌكا فى حفظ النظام الجدٌد وموقؾ
فرٌدمان من نهاٌة التارٌخ.
الفصل الخامس وعنوانه التسطٌح والمنفعة البراجماتٌة عند توماس فرٌدمان ٌتناول مفهوم التسطٌح وأصوله الفلسفٌة مع
إٌضاح العوامل التً ساعدت على نمو التسطٌح ,ومعالجته لبلزمة التً مر بها المجتمع األمرٌكً فى عصر العولمة.
ترتكز البراجماتٌة على كون االنسان هو المسبول عن تشكٌل العالم وهذا ما ٌتبٌن فى فكر فرٌدمان حٌن نظر لؤلفراد كقوى
عظمى قادرة على تشكٌل سٌاسة العالم من خبلل قدرة رجال األقتصاد أصحاب الملٌارات فى خلق أزمات اقتصادٌة أو عن
طرٌق ؼضب أفراد آخرٌن بعمل تفجٌرات وعملٌات انتحارٌة.
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محمد صدٌق،مروة فتحى

مدى تواجد المٌكروب الموكور العنقودى الذهبً المقاوم للمٌثٌسلٌن
فً الدواجن

عبدالموجود ,آمال طرزان
مصطفى.

البراجماتٌة وإعادة تنظٌم العالم عند توماس فرٌدمان /
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Sero-prevalence of influenza virus type A
among migratory birds/

Eldamrany, Nahla
Mohamed.
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Avian influenza (AI) is a worldwide viral disease of poultry (Easterday et al., 1997). AI
viruses have been isolated from numerous wild and domestic avian species
(Alexander, 2000)and the order Anseriformes including ducks, geese and swans are
regarded as the primordial reservoir hosts of these viruses (Hinshaw et al., 1980). AI
is a zoonotic, globally important disease, predominately of birds, caused by
segmented negative-strand RNA viruses of the Influenza virus A genus, in the
Orthomyxoviridae family (Webster et al., 1992; Alexander, 2007a).Avian influenza
viruses (AIVs) are classified as either highly pathogenic avian influenza (HPAI) or low
pathogenic avian influenza (LPAI), based on their virulence in domestic poultry.
During the past decade, HPAI H5N1 viruses emerged in Asia causing outbreaks in
poultry and cross-species transmission to human(Ellis et al., 2004; Chen et al., 2005;
Liu et al., 2005; Gilbert et al., 2006; Kilpatrick et al., 2006). Wild aquatic birds are
considered the reservoir for all subtypes of (AIVs), with most infections thought to be
unapparent (Webster et al., 1992). Wild bird populations represent the natural
reservoir for all knownhemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA) subtypes of AI
virus (Webster et al., 1992).Wild and migratory birds, particularly Anseriformes and
charadriiformes, play an important role in the epidemiology and ecology of AIV (Olsen
et al., 2006; Munster et al., 2007; Stallknecht et al.,2007; Artois et al., 2009), as do
movements of poultry and poultry products (Sims et al., 2005; Webster et al., 2006). A
wide range of LPAI subtypes is known to circulate in numerous wild birds species
(Easterday et al., 1968; Slemons et al., 1974; Webster et al., 1976; Hinshaw et al.,
1980), and they are believed to perpetuate in aquatic bird populations (Su¨ ss et al.,
1994). So, bird to bird and bird to mammal transmission may result in the
establishment of influenza viruses in new hosts, with some possibly evolving into
HPAI viruses in poultry (Haromoto and Kawaoka, 2001).The claim that migratory birds
are responsible for the long-distance spread of HPAI H5N1 rests on the assumption
that infected wild birds can remain asymptomatic and migrate long distances (Gilbert
et al., 2006).Migratory water birds were at the top of the list of suspects for the spread
of H5N1 viruses (Normile, 2005; Webster et al.,2006) especially after the discovery of
thousands of Bar-headed Geese (Anserindicus) killed by HPAI H5N1 in Qinghai Lake,
China (Chen et al., 2005; Liu et al., 2005).Migratory routes of birds are grouped
2014 together as ―flyways‖ to assist international management and conservation efforts
1- Serosurveillance of AI in migratory birds collected from Naser lake, Al alaqi,
Ballana village and Saluga and Ghazal (protected area)
2- knowing risk management and the protection of especially free-ranging poultry.
3- investigate the occurrence of AIV infections in wild birds in Aswan Province in the
South of Egypt.
4- The results of such investigation are very important for Knowing the risk incidence
of transmission of influenza virus type A from migratory birds to our domestic birds.
Dendritic trees come in many shapes and sizes. Although similarities in dendritic
morphology is often used to classify neurons into discrete subtypes, no two dendritic
trees are exactly same: individual dendritic segments appear tortuous and rather
arbitrary in the locations of branch pointsThe morphologies of dendrites directly
influence synaptic integration and neuronal excitability. The passive properties of
dendrites can present barriers to effective propagation of voltage signals from distal
synaptic locations to the soma and axon, where action potentials are generally
initiated (Rall and Rinzel, 1973). The intrinsic conductance and capacitance of
dendritic membrane weakens and broadens synaptic potentialsin a distancedependent manner that is exacerbated by the asymmetry of tapering dendrites (Rinzel
2015 and Rall, 1974).
However, tapering dendrites also have progressively decreasing diameters and
surface areas, which will increase thelocal input impedance and reduce local
capacitance at more distal dendritic locations (Rall and Rinzel, 1973; Kubota et al.,
2011). By generation of large and fast local synaptic responses at distal locations,
tapering dendrites limit the functional impact of voltage attenuation in dendritic trees, a
process known as ‗‗passive normalization,‘‘ and optimize the conduction ofsynaptic
currents within dendrites (Cuntz et al., 2007).According to Mainen and Sejnowski
(1996), the structure of dendritic trees also influences the excitability of neurons and
the pattern of action potential output even when dendritic trees have the same total
dendritic length and surface area (van Elburg and van Ooyen, 2010). By influencing
the transfer of current between soma and dendrites, the geometry of dendritic branch
points can regulate the impact of variable dendritictopology on synaptic integration
and excitability (van Ooyen et al., 2002).The morphological data of Kubota et al.,
(2011) revealed several conserved morphological characteristics of dendritic trees
common to 4 subtypes of neocortical interneurons examined in rat prefrontal cortex.
First, cross-sectional areas at any given point within a dendrite were proportional to
the summed length of all dendritic segments distal to that point. Consistent with this
observation, total cross-sectional area was almost perfectly conserved at bifurcation
points. Second, dendritic cross-sections became progressively more elliptical at more
proximal, larger diameter, dendritic locations.
Further Computer simulations revealed that these conserved morphological features
in interneurons limit distance dependent filtering of somatic Excitatory Postsynaptic
potentials (EPSPs) and facilitate distribution of somatic depolarization into all dendritic
compartments (Kubota et al., 2011).
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/االحتجاج باألشعار ؼٌر المنسوبة فى مصنفات النحوٌٌن
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: صورة المرأة فى الرواٌة العبرٌة المعاصرة

 محمد محمد أحمد,ًمتول
.محمد

Because light microscopy lacks the resolution to accurately measure
dendriticdimensions at the sub μm level, we combinedlight microscopy )LM( and
reconstructions of serial electron microscopy (EM) to compare dendritic dimension
and shape in distinct types of neocortical pyramidal cells. These data were compared
to that obtained from densely spiny dendritic bifurcation points of non-labelled
pyramidal dendrites in rat prefrontal cortex. Further, we studied the microtubules
organization in bifurcation points of these pyramidal neurons.The aim of this study is
to investigate the morphological principles potentially underlying the morphology of
dendritic trees in cortical principle neurons, pyramidal neurons in rat prefrontal cortex.
Dendritic trees come in many shapes and sizes. Although similarities in dendritic
morphology is often used to classify neurons into discrete subtypes, no two dendritic
trees are exactly same: individual dendritic segments appear tortuous and rather
arbitrary in the locations of branch pointsThe morphologies of dendrites directly
influence synaptic integration and neuronal excitability. The passive properties of
dendrites can present barriers to effective propagation of voltage signals from distal
synaptic locations to the soma and axon, where action potentials are generally
initiated (Rall and Rinzel, 1973). The intrinsic conductance and capacitance of
dendritic membrane weakens and broadens synaptic potentialsin a distancedependent manner that is exacerbated by the asymmetry of tapering dendrites (Rinzel
2015 and Rall, 1974).
However, tapering dendrites also have progressively decreasing diameters and
surface areas, which will increase thelocal input impedance and reduce local
capacitance at more distal dendritic locations (Rall and Rinzel, 1973; Kubota et al.,
2011). By generation of large and fast local synaptic responses at distal locations,
tapering dendrites limit the functional impact of voltage attenuation in dendritic trees, a
process known as ‗‗passive normalization,‘‘ and optimize the conduction ofsynaptic
currents within dendrites (Cuntz et al., 2007).According to Mainen and Sejnowski
(1996), the structure of dendritic trees also influences the excitability of neurons and
the pattern of action potential output even when dendritic trees have the same total
dendritic length and surface area (van Elburg and van Ooyen, 2010). By influencing
the transfer of current between soma and dendrites, the geometry of dendritic branch
points can regulate the impact of variable dendritictopology on synaptic integration
and excitability (van Ooyen et al., 2002).The morphological data of Kubota et al.,
(2011) revealed several conserved morphological characteristics of dendritic trees
common to 4 subtypes of neocortical interneurons examined in rat prefrontal cortex.
First, cross-sectional areas at any given point within a dendrite were proportional to
the summed length of all dendritic segments distal to that point. Consistent with this
observation, total cross-sectional area was almost perfectly conserved at bifurcation
points. Second, dendritic cross-sections became progressively more elliptical at more
proximal, larger diameter, dendritic locations.
Further Computer simulations revealed that these conserved morphological features
in interneurons limit distance dependent filtering of somatic Excitatory Postsynaptic
potentials (EPSPs) and facilitate distribution of somatic depolarization into all dendritic
compartments (Kubota et al., 2011).
Because light microscopy lacks the resolution to accurately measure
dendriticdimensions at the sub μm level, we combinedlight microscopy )LM( and
reconstructions of serial electron microscopy (EM) to compare dendritic dimension
and shape in distinct types of neocortical pyramidal cells. These data were compared
to that obtained from densely spiny dendritic bifurcation points of non-labelled
pyramidal dendrites in rat prefrontal cortex. Further, we studied the microtubules
organization in bifurcation points of these pyramidal neurons.The aim of this study is
to investigate the morphological principles potentially underlying the morphology of
dendritic trees in cortical principle neurons, pyramidal neurons in rat prefrontal cortex.
 تدنى مستوٌات الحـوارمع اآلخـر لدى طبلب شعبة اللؽة العربٌة مع حاجتهم المجتمعٌة إلى:  وتتلخص فى:مشكلة البحث
 ٌتضح مع ذلك القصور الواضح فى توظٌؾ الطرق الحدٌثة والمستندة إلى فلسفة إنسانٌة توجهها، التمكن من هذه المهارات
 وقٌاسًا على ما سبق فان البحث الحالى ٌحاول التصدى لمشكلته من خبلل اإلجابة عن التساإل الربٌس. عند هإالء الطبلب
التالى إلى أى مدى ٌمكن أن ٌسهم برنامج فى األنشطة التواصلٌة فى تنمٌة مهارات الحوار مع اآلخر لدى طبلب شعبة اللؽة
،  فى عرض وصفى للدراسات السابقة:  المنهج الوصفى:  تستخدم الباحثة فى دراستها: العربٌة ؟ الطرق واإلجراءات
 وفلسفة،  وفى جمع المعلومات حول المدخل التواصلى كفلسفة تحمل فى تصورها الجدٌد ( مفهوم اللؽة، والتعلٌق علٌها
 وكذلك فى،  واالستفادة من ذلك فى إعداد قابمة المهارات، )  وشخصٌة المتعلمٌن،  ونظرته إلى الطبٌعة اإلنسانٌة، تعلٌمها
 تستخدمه الباحثة فى دراستها عند تطبٌق البرنامج:  المنهج التجرٌبى. تحدٌد األنشطة المناسبة لمحتوى البرنامج المقترح
 بعد إجراء المعالجة اإلحصابٌة التى استخدم:  النتابج.  وقٌاس أثره،  وتحلٌل البٌانات إحصابًٌا للتؤكد من فاعلٌته، المقترح
 والتى تحقق فى ضوبها نتابج الفرض األول كلٌة، Paired-Samples T Test فٌها اختبار(ت) للعٌنتٌن المترابطتٌن
.  فى جمٌع مهارات الحوار لصالح التطبٌق البعدى,001 ؛حٌث اتضح وجود فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى
 فى االتجاه نحو التسامح,001 وتحققت أٌضًا نتابج الفرض الثانى من خبلل وجود فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى
 مما ٌشٌر إلى ارتفاع حجم تؤثٌر البرنامج المستخدم فى,20وقد بلؽت قٌمة إٌتا أعلى من، مع اآلخـر لصالح القٌاس البعدى
2015
الدراسة الحالٌة على الطبلب عٌنة البحث
 وخاصة أن,  بل كانت طرفا من أطراؾ تلك المعضبلت, لم تكن المرأة بعٌدة عن المعضبل التً واجهها المجتمع اإلسرابٌلى
,  بل كانت المرأة أٌضا فى حالة صراع مع الدٌانة الٌهودٌة التً كبلتها بقٌود عدٌدة, صراع المرأة لم ٌكن فقط مع المجتمع
 فقد اعتنى جزء كبٌر من,  ونظرا ألهمٌة دور المرأة داخل أى مجتمع.أرادت المرأة أن تزٌح عن كاهلها مثل هذه القٌود
 واألدب العبري. فلم ٌخل أى أدب من االلتفات ناحٌة المرأة دراسة ونقدا, اآلداب العالمٌة بالمرأة ودورها فى المجتمع
 وعلٌه فقد سار على نهج اآلداب األخرى, بطبٌعة نشؤته وتطوره مصبوغ بصبؽات متنوعة ومتعددة متؤثرة باآلداب المختلفة
2014
.تناول المرأة فى كافة دروبه

المجتمع اإلسرابٌلً لٌس كؽٌره من المجتمعات فى أى دولة أخرى من الدول التى لها ثقافة تارٌخٌة متوارثة  ,ولها طابع
انسٌابً فى طبٌعة العبلقات المتبادلة بٌن أفرادها  ,وإنما ٌفتقد لمثل هذه العوامل التً تجعله مجتمعا متوابما  ,فهذا المجتمع لم
ٌكن إال بمثابة البوتقة التً انصهر فٌها الٌهود القادمون من البلدان المختلفة –شرقٌة كانت أم ؼربٌة -وكل ٌهودي كان قادما
وفى جعبته ثقافته التً اكتسبها من المجتمعات القادم منها فحاولت الصهٌونٌة طمس كل هذه الثقافات وإخفاء معالمها وإعادة
صٌاؼتها كثقافة جدٌدة ٌنتهجها الجمٌع.
ٌمكن القول إن الصهٌونٌة قد نجحت فى صٌاؼة هذا المجتمع إال أنها لم تفلح فى محو خطوط التماس المتواجدة بٌن فبات
المجتمع  ,وهذا ٌعنى أن هذا المجتمع ظل ٌحمل هوٌة الثقافات المتعددة .ومن ثم صار هذا المجتمع أرضا خصبة لوالدة
العدٌد من المشكبلت التى تتعلق بواقع الطوابؾ والثقافات المتعددة فى هذا المجتمع  ,ومن هنا صار األدب العبري بمختلؾ
ألوانه ٌضرب بقٌثارته لٌصٌػ لنا سجبل مكتا بالصور الحقٌقٌة التً ٌعٌشها هذا المجتمع مستخدما الرمزٌة تارة والواقعٌة تارة
أخرى.
تتناول هذه الدراسة بعض مشكبلت الحٌاة الٌومٌة للمكفوفٌن فً المجتمع المصري وهً دراسة اجتماعٌة مٌدانٌة لحاالت
مختارة من الشباب الجامعً ،وتهدؾ إلى التعرؾ على المشكبلت التً تواجه المكفوفٌن فً حٌاتهم الٌومٌة وكٌفٌة تكٌفهم
معها .تتمثل األهمٌة النظرٌة لهذه الدراسة فً محاولة تقدٌم إضافة علمٌة للمكتبة االجتماعٌة فً مجال ذوي اإلعاقة البصرٌة2014 .
وتتمثل األهمٌة التطبٌقٌة لهذه الدراسة فً محاولة تقدٌم مقترحات لحل مشكبلت المكفوفٌن فً محافظة قنا لتنفٌذها على أرض
الواقع ٌتمثل المجال المكانً للدراسة فً كلٌة اآلداب بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا.
أما المجال البشري فتمثل فً عٌنة الدراسة والتً بلؽت (خمس وأربعٌن) طالبا وطالبة من المكفوفٌن بمرحلتً اللٌسانس
والدراسات العلٌا بكلٌة اآلداب بقنا.
وبالنسبة للمجال الزمنً فإن هذه الدراسة استؽرقت نحو خمس سنوات ونصؾ

محمود ،أسماء حسٌن أحمد.

بعض مشكبلت الحٌاة الٌومٌة للمكفوفٌن فً المجتمع المصري :
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استخدمت الدراسة منهج المسح االجتماعً واختارت عٌنة عمدٌة بلؽت  45طالبا وطالبة من المكفوفٌن والكفٌفات بلػ عدد
الذكور  30طالبا وعدد اإلناث  15طالبة من طبلب كلٌة اآلداب بقنا جامعة جنوب الوادي طبقت علٌهم دلٌل دراسة الحالة.
وقد أظهرت نتابج الدراسة مدى تنوع المشكبلت التً تواجه المكفوفٌن فً حٌاتهم الٌومٌة
فمن المشكبلت الجامعٌة
عدم طباعة الكتب الجامعٌة بطرٌقة براٌل وهً الطرٌقة التً ٌستخدمها المكفوفون للقراءة والكتابة فٌضطر الطالب الكفٌؾ
إلى إعادة نقل الكتب وكتابتها من جدٌد أو تكلٌؾ بعض األشخاص بتسجٌلها صوتٌا
وقد أظهرت النتابج وجود بعض المشكبلت االجتماعٌة منها
نظرة المجتمع للمكفوفٌن والتً تتسم بالشفقة أو عدم الوعً بقدراتهم.
ومن المشكبلت األسرٌة
قٌام بعض األسر بتدلٌل االبن الكفٌؾ أو إهماله أو إخفابه وحرمانه من التعلٌم
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جامعة
جنوب
الوادى:

ؼادة أشرؾ السٌد عوض هللا.

ماجستٌر

عوض هللا ،ؼادة أشرؾ السٌد  .بناء نموذج إلستراتٌجٌات المتحدث الرسمً فً إدارة
األزمات الداخلٌة فً مصر دراسة إستشرافٌة
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Long bone development and growth occur through endochondral ossification, which
occurs during embryonic development. During embryonic development, the
mesenchymal tissue transformed into a cartilage template and the bone tissue is
formed on remnants of this cartilage tissue. The growth cartilage of the long bone is
formed of chondrocytes which secrete and maintain the surrounding cartilage
extracellular matrix. The chondrocytes of the growth cartilage are organized into three
dynamic zones; resting, proliferative and hypertrophic zones. Resting cells act as
stem cells for the proliferative chondrocytes. The proliferative chondrocytes undergo a
continuous division and differentiation into hypertrophic chondrocytes. Hypertrophic
chondrocytes die by a mechanism described by many authors as apoptosis; however
some recent studies confirmed the hypertrophic chondrocytes die by non-apoptotic
 ##### modes of physiologicalقنا:
#####
2014
تناولت الدراسة أثر استخدام استراتجٌة التدرٌس الفرٌقى على التحصٌل فى اللؽة اإلنجلٌزٌة كلؽة أجنبٌة
لدى تبلمٌذ الصؾ السادس االبتدابى  ،ودراسة اتجاهاتهم نحوها .تكونت مجموعة الدراسة من )  ( 66تلمٌذ ا
وتلمٌذة بالصؾ السادس االبتدابى بمدرسة السادات االبتدابٌة بقنا ،حٌث تم اختٌار فصلٌن عشوابً ا لٌمثل
أحدهما المجموعة التجرٌبٌة )  ( 43التى درست بؤسلوب التدرٌس الفرٌقى  ،واآلخر لٌمثل المجموعة
الضابطة )  ( 43والتى درست بالطرٌقة التقلٌدٌة .تم جمع بٌانات الدراسة من خبلل اختبار التحصٌل فى اللؽة
اإلنجلٌزٌة  ،واستبٌان قٌاس اتجاهات التبلمٌذ نحو التدرٌس الفرٌقى .وقد تم تحلٌل البٌانات كمً ا وكٌفً ا.
استخدمت الدراسة اإلحصاء الوصفى )المتوسط ،االنحراؾ المعٌارى ،التكرارات ،والنسبة المبوٌة( ،اختبار
.ت‖ للعٌنات المستقلة ،اختبار‖ت‖ للمجموعات المتزاوجة ،ومعامل ارتباط سبٌرمان لتحلٌل البٌانات‖
ولمعرفة حجم التؤثٌر الناتج عن استخدام التدرٌس الفرٌقى )المتؽٌر المستقل( على معدل التحصٌل فى اللؽة
اإلنجلٌزٌة كلؽة أجنبٌة لتبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة )المتؽٌر التابع( تم االستعانة بمربع إٌتا .دلت نتابج
االختبار القبلى على مدى تجانس المجموعتٌن إضافة إلى تدنى مستوى التحصٌل لنسبة عالٌة من مجموعة
الدراسة .كما أظهرت نتابج التطبٌق البعدى للدراسة تحسن ا ملحوظ ا فى التحصٌل للمجموعة التجرٌبٌة
مقارنة بالمجموعة الضابطة .كما أشارت النتابج إلى وجود فروق ذات داللة احصابٌة فى األجزاء األربعة
الختبار التحصٌل )االستماع التحدث القراءة الكتابة( لصالح تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة نتٌجة تعلمهم – - -
اللؽة اإلنجلٌزٌة باستخدام التدرٌس الفرٌقى .باإلضافة لذلك ،توصلت الدراسة إلى وجود اتجاهات إٌجابٌةلدى تبلمٌذ
المجموعة التجرٌبٌة نحو استخدام التدرٌس الفرٌقى .وانتهت الدراسة إلى أن استخدام التدرٌس
الفرٌقى كان له تؤثٌر إٌجابى على ارتفاع معدل تحصٌل التبلمٌذ فى اللؽة اإلنجلٌزٌة .وفى ضوء النتابج التى
تم التوصل إلٌها فقد خلصت الدراسة إلى أن التدرٌس الفرٌقى ٌمكن أن ٌستخدم بفعالٌة فى تدرٌس اللؽة
االنجلٌزٌة كلؽة أجنبٌة لتبلمٌذ الصؾ السادس اإلبتدابى  ،كما أنه ٌعمل على تزوٌد المعلم بمعلم آخر ٌساعده
فى وضع األهداؾ ،كتابة خطة الدرس ،تنفٌذ الدرس ،وتقوٌم نتابج عملٌة التدرٌس .وقد أوصت الدراسة
على وجوب دمج استراتجٌة التدرٌس الفرٌقى فى الصفوؾ الدراسٌة لتعلم اللؽة اإلنجلٌزٌة كلؽة أجنبٌة،
وتدرٌب مدرسى اللؽة اإلنجلٌزٌة على التدرٌس باستخدام التدرٌس الفرٌقى بكافة أنواعه.
بنا ًء على المبلحظة الشخصٌة ،ونتابج الد ا رسات السابقة ،ود ا رسة الواقع الفعلً لب ا رمج إعداد
المعلم بكلٌة التربٌة بقنا؛ فقد وضح أن هناك قصور فً الكفاٌات التدرٌسٌة لمها ا رت التفكٌر العلٌا
لدى معلمً العلوم قبل الخدمة؛ لذا فقد سعت الد ا رسة الحالٌة إلى التعرؾ على أثر برنامج تدرٌبً فً
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جامعة جنوب الوادى  -كلٌة الطب البٌطرى بقنا  .أحمد عبدالحمٌد،فاطمة .
إسماعٌل ،نجوى ٌسٌن محمد.

Endochondral ossification in embryonic and
 neonatal rabbitsماجستٌر
التدرٌس الفرٌقى مقارنة بالتدرٌس الفردى :دراسة التحصٌل
فى اللؽة اإلنجلٌزٌة كلؽة أجنبٌة واالتجاهات لدى
تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة/

أثر برنامج تدرٌبً فً تنمٌة الكفاٌات التدرٌسٌة لمهارات التفكٌر
قدٌس ،شٌرٌن مرقس مصري .العلٌالدى معلمً العلوم قبل الخدمة/
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تنمٌة الكفاٌات التدرٌسٌة لمها ا رت التفكٌر العلٌا لدى معلمً العلوم قبل الخدمة.
ولتحقٌق هذا الهدؾ تم اتباع اإلج ا رءات التالٌة :تحدٌد مها ا رت التفكٌر العلٌا ،والكفاٌات
التدرٌسٌة لمها ا رت التفكٌر العلٌا ،وتحدٌد وصٌاؼة األهداؾ اإلج ا ربٌة المرجو تحقٌقها من خبلل
البرنامج ،وإعداد البرنامج المقترح لتنمٌة الكفاٌات التدرٌسٌة لمها ا رت التفكٌر العلٌا (االبتكاري ،والناقد،
وحل المشكبلت) ،وإعداد أداتا الد ا رسة (اختبار تحصٌلً للمحتوى المعرفً من البرنامج ،وبطاقة
مبلحظة للمحتوى المهاري من البرنامج) ،وإج ا رء التجربة االستطبلعٌة ،وتم إتباع المنهج شبه
التجرٌبً (تصمٌم المجموعة الواحدة مع قٌاس قبلً-بعدي)؛ حٌث تم تطبٌق األداتٌن على مجموعة
الد ا رسة قبل تطبٌق البرنامج ،ثم تطبٌق البرنامج علٌهم ،ثم تطبٌق األداتٌن علٌهم مرة أخرى بعد إتمام
تطبٌق البرنامج.
وقد أشارت نتابج الد ا رسة إلى فاعلٌة البرنامج المقترح فً تنمٌة الكفاٌات التدرٌسٌة لمها ا رت
التفكٌر العلٌا بشقٌها المعرفً والمهاري .
ٌُعتبر المعلم المفتاح الربٌس لنجاح العملٌة التعلٌمٌة ألنه المسبول الربٌس عن تنفٌذ أهدافها،
ونظ ا رً للتطو ا رت الكبٌرة والتؽی ا رت السرٌعة المتبلحقة التً ٌشهدها العصر الحالً فً مجاالت
الصناعة والتكنولوجٌا ،وما ٌصاحب ذلك من انفجار معرفً أدى إلى تؽی ا رت سرٌعة شاملة فً الحٌاة
بكافة مجاالتها بما فٌها العملٌة التعلٌمٌة ،فقد انعكس ذلك على المعلم بوصفه عنص ا رً أساسٌا ً وفاعبلً
فً النظام التربوي ،مما أدى إلى التفكٌر فً ضرورة تطوٌر الكفاٌات المهنٌة للمعلم؛
لٌتمكن من القٌام بؤدواره ومواكبة هذا العصر واللحاق بمتؽی ا رته.ونظ ا ر ألن مادة العلوم من المجاالت األكثر عرضة
للتؤثر بهذه المتؽی ا رت ،لذا ٌنبؽً التطوٌر
المستمر إلعداد المعلم عامة ومعلم العلوم خاصة؛ لكً ٌقوم بدوره فً إكساب وتنمٌة مها ا رت التفكٌر
العلٌا التً ٌحتاجها الفرد لٌعٌش وٌتكٌؾ مع متطلبات هذا العصر ،السٌما أن الدور الربٌس لمعلم
العلوم مساعدة التبلمٌذ لٌكونوا علماء الؽد من خبلل تشجٌعهم على البحث واالكتشاؾ ،مما أدى إلى
تؽٌٌر دور المعلم من مجرد ناقل للمعرفة ،إلى موجه ومدٌر ومصمم تعلٌمً؛ ٌصمم المواقؾ
واألنشطة والوسابل واالست ا رتٌجٌات التً توفر للتبلمٌذ سبل البحث حول المعرفة ونقدها وتقٌٌمها.كما أصبحت مهمة
المعلم الربٌسة فً تدرٌس العلوم تعلٌم التبلمٌذ كٌؾ ٌفكرون ال كٌؾ
ٌحفظون (عبدالرحمن محمد السعدنً وثناء ملٌجً السٌد عودة،(ٕٕٕ : ٕٓٓٙ ،
لذا ٌجب أن تهتم كلٌات التربٌة بتدرٌب الطبلب المعلمٌن على  :و(عاٌش زٌتونٕٕٖ )، ٕٖٓٔ ،
تنمٌة مها ا رت التفكٌر والنقد ،وأن ٌحظى المعلمون أثناء الخدمة أٌضا ً بفرص كافٌة لتنمٌة وتطوٌر
فالمعلم المبتكر والذي  :مها ا رت التفكٌر والنقد لدٌهم (عبدالسبلم مصطفى عبدالسبلم٘ٙٔ )، ٕٓٓ٩ ،
ٌإمن بؤهمٌة إكساب تبلمٌذه مها ا رت التفكٌر ٌوفر فرصا ً ثرٌة لتنمٌة التفكٌر االبتكاري لدٌهم (ناٌفة
قطامً ونزٌه حمدي وٌوسؾ قطامً وتٌسٌر صبحً وصابر أبوطالب،(ٖ٧ٔ-ٖ٧ٓ : ٕٓٔٓ ،
ومن المنطقً أنه ال ٌمكن أن ٌنمً المعلم تفكٌر تبلمٌذه ما لم ٌكن هو نفسه مبتك ا رً لطرق ووسابل
وأنشطة تدرٌسٌة ،وما لم ٌكن محبا ً لبلبتكارٌة ومهتما ً بتنمٌتها (إسماعٌل عبدالفتاح عبدالكافً،
وإذا لم ٌسع المعلم لتنمٌة تفكٌر التبلمٌذ ،فإن فرصتهم فً النجاح سواء فً الحٌاة ٔٔٔ )، ٕٓٓ٘:
األكادٌمٌة أو فً الحٌاة العادٌة تصبح محدودة للؽاٌة (نادٌا هاٌل سرور.(ٕ٨ٔ : ٕٓٓ ،
د/فتحى عبدالرسول محمد حسن
د/محمد النصر حسن محمد
د/أمال محمد إبراهٌم إسماعٌل

 #####قنا:

 #####هدفت هذه الدراسة الى الكشؾ عن التربٌة الوقابٌة فى الفكر االسبلمى وكٌفٌة االستفادة منها وذلك من خبلل -:
التعرؾ على مفهوم واهداؾ واهمٌة التربٌة الوقابٌة فى الفكر التربوى االسبلمى
التؽرؾ على مجاالت التربٌة الوقابٌة فى الفكر التربوى اإلسبلمى-
التعرؾ على مهوم التربٌة الوقابٌة وأهمٌتها واالسس التى تبنى علٌها -
وضع تصور مقترح لتفعٌل التربٌة الوقابٌة فى الفكر التربوى اآلسبلمى من خبلل بعض مإسسات التربٌة-
وقد ؼستخدمت الباحثة فى دراستها المنهج الوصفى ،كما استعانت الباحثة بالمنهج اإلستداللى .
La littérature est le moyen utilisé par les écrivains pour méditer sur la vie des peuples
du monde. Elle varie selon le peuple et plutôt selon l‟époque. Elle exprime de la
réalité des hommes. La littérature française ne cesse d‟évoluer depuis son origine à
travers des siècles jusqu‘à nos jours. Les réalités de la société française sont à la
2015 base des oeuvres littéraires françaises.
Il est clair que chaque période de la littérature française est confrontée à des
problèmes sociaux spécifiques. Les écrivains et les philosophes de chaque époque,
qui étaient observateurs minutieux des faits sociopolitiques, les transposent dans
leurs oeuvres. Ils accordaient aux événements une réflexion vigoureuse et une
analyse profonde. Généralement, ils voyaient qu‟un texte littéraire peut acquérir des
réalités sociales, politiques, religieuses et économiques de l‟époqueL‟importance de
cette étude a pour but de montrer ce que nous voyons, au XXème siècle, des
orientations nouvelles dans la manière aussi bien de penser que d‟écrire. Ces
nouvelles orientations reflètent de nouveaux axes dans le monde du roman qui
encouragent le refus des structures traditionnelles dans tous les aspects de la vie
humaine y compris la littérature. C‟est à partir de ce moment que le Nouveau Roman
français est né. Nous remarquons que Michel Butor, le romancier français dont
l‟oeuvre qui est à la base de cette étude, fait partie de ce groupe d‟écrivains de cette
nouvelle tendance qui révoluait contre le style du passé.

جامعة جنوب الوادى  ،كلٌة التربٌة بقنا.

أنس محمد،نهاموسى.

HASSAN، Emad
Khalil.

التربٌة الوقابٌة فى الفكر التربوى اإلسبلمى و كٌفٌة اإلستفادة منها  .ماجستٌر

La technique du Nouveau Roman d‘après La
Modification de Michel Butor : étude
analytique et linguistique/
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Notre thèse intitulée La technique du Nouveau Roman dřaprès La Modification de
Michel Butor, étude analytique et linguistique vise à étudier le‖Nouveau Roman‖ et ce
qui concerne sa théorie et sa technique à travers La Modification de Michel Butor, qui
se fait admettre comme une tendance de la littérature française contemporaine.Michel
Butor, dans La Modification, propose ses nouvelles idées romanesques sous tous les
aspects, en ce qui concerne les principes du ‖Nouveau Roman‖ et aussi la réalisation
de ces principes. Il vise par cela à transformer une vision du monde et d‘une oeuvre
romanesque. Renonçant au roman traditionnel, ainsi qu‘au roman psychologique,
Butor construit son oeuvre autour d‘une réalité non-interpretée, sans définition, ce qui
est en effet l‘idée fondamentale du‘‖Nouveau Roman‖. Il veut nous montrer que le
monde en relation avec l‘homme n‘a pas de forme fixe.Cette idée nouvelle, pour la
présenter dans une oeuvre romanesque, Butor applique dans ce roman aussi une
forme nouvelle : l‘usage du pronom personnel ‖vous‖ pour le personnage au lieu du
‖il‖ et du ‖je‖ traditionnels du narrateur. Pourtant, Butor n‘abandonne pas tout à fait les
procédés traditionnels; ceux-ci ont effectivement une grande part dans le roman.
Ainsi, grâce à son génie de théoricien ou de technicien du roman, en mélangeant ces
deux procédés, Butor arrive à faire de La Modification un ‖nouveau roman‖ parfaitLa
Modification est une expérience prenante pour le lecteur qui accepte de mettre une
certaine attention dans sa lecture. Butor utilise tout du long le vouvoiement pour
décrire le voyage d‘un homme dans le train Paris-Rome, alors qu‘il compte rejoindre
sa maîtresse. Nous suivons tout son cheminement de pensée, toutes ses réflexions et
ses multiples decisions qui changent du trajet. Nous voyons à quel point il est difficile
de savoir ce qu‘il désire, à quel point le temps qui passe trop lentement l‘empêche de
rester sur un choix de vie. L‘utilisation du pronom ―vous‖ oblige aussi le lecteur à
s‘identifier au personnage, à être concerné par lesidées qui lui viennent sans cesse.
Donc, nous pouvons dire que le héros est supprimé, parce que le héros, c‟est le
lecteur.
Butor commence son roman où son personnage principal s‟installe dans un
compartiment de troisième classe à Paris et se termine quand le train entre en gare
de Rome. Entre deux femmes, entre deux villes que le train roule, cet homme
s‘abandonne à tout ce qui lui passe sous les yeux, dans l‘esprit ou dans la mémoire.
Le passé le plus complexe bascule étrangement dans l‘avenir. Ainsi, ce roman peut-il
se concevoir tel le cheminement d‟un protagoniste menant sa vie selon une trajectoire
circulaire, le ramenant en apparence à son point de départ. Donc,
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: الؽرؾ التجارٌة المصرٌة

. مصطفى ٌونس أحمد,عٌسى

1933 تسلط هذه الدراسة الضوء على تارٌخ أحمد المإسسات اإلقتصادٌة المصرٌة وهى الؽرؾ التجارٌة فى الفترة من عام
 الذي1951  وحتى عام,1933  لسنة14 والتً كانت بداٌة المرحلة الرسمٌة من تارٌخ هذه الؽرؾ بصدور القانون رقم
 والذي ٌعد من أهم القوانٌن التً صدرت للؽرؾ التجارٌة المصرٌة والذي ال1951  لسنة189 شهد صدور القانون رقم
2014
.2002 تزال الؽرؾ تعمل فً ظل الكثٌر من نصوصه بعدما أدخلت علٌه الحكومة المصرٌة تعدٌبلت فً عام
 حٌث ٌتناول التمهٌد الؽرؾ التجارٌة المصرٌة قبل,وقد قسم هذا الموضوع الى تمهٌد وأربعة فصول وفقا للمنهج الموضوع
 كما ٌلقى الضوء بعد ذلك على, فٌبدأ بتعرٌؾ الؽرؾ التجارٌة المصرٌة ومهمتها كمدخل ضروري للدراسة,1933 عام
 ثم ٌتناول نشؤة الؽرؾ التجارٌة المصرٌة ونشاطها فً مصر قبل عام,ظروؾ نشؤة الؽرؾ التجارٌة األجنبٌة فً مصر
. واخٌرا ٌلقً الضوء على نشؤة وتؤسٌس اتحاد عام الؽرؾ التجارٌة المصرٌة,1933
 حٌث ٌبدأ بتناول التطور التشرٌعً لهذه الؽرؾ,وٌسلط الفصل األول الضوء على الهٌكل التنظٌمً للؽرؾ الجارٌة المصرٌة
 وكذا الجهود التً بذلت من أجل,  وٌتعرض للجهود التً سبقت إصدار القانون األول لهذه الؽرؾ, خبلل فترة الدراسة
 كما, وكذا أهم تعدٌبلتها,  وأهم ما نصت علٌه, موضحا أوجه القصور فً هذه التشرٌعات,إصدار التشرٌعٌن الثانً والثالث
 ومصادر تموٌلها, والتعاون فٌما بٌنها, من خبلل تعرضه لتشكٌل الؽرؾ,ٌتناول تنظٌم الؽرؾ التجارٌة فً إطار هذه القوانٌن
 وأخٌرا ٌتعرض لتشكٌل مجالس إدارات الؽرؾ التجارٌة فً ظل هذه القوانٌن ؛ حٌث ٌلقً الضوء على.) ومقراتها (مبانٌها,
. ثم ٌتعرض أخٌرا لموظفً الؽرؾ, اعضاء الؽرؾ التجارٌة والشروط الواجب توافرها فٌهم طبقا لتلك القوانٌن
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ISOLATION AND FUNCTIONAL
charACTERIZATION OF BIOACTIVE
PEPTIDES from GOAT MILK/

: أثر الطب الٌونانً على الرازي وابن رضوان

Three-dimensional (3D) transvaginal
ultrasound - clinical implementation in
assessing uterine disorders/

Mohammed، Ahmed
Shaban Ahmed.

 شعبان أحمد,عبدالمنعم
.عبداإلمام

El-Naggar، Shaymaa
Mahmoud.

Milk and dairy products have long been recognized as a significant component of a
balanced diet. Milk is a natural source which contains various essential nutrients and
biologically active compounds with potential health benefits (Rogelj, 2000; Shah,
2000; Lourens-Hattingh and Viljoen, 2001). Goat (Capra hircus) milk ranks fourth after
cow, buffalo and sheep milk in terms of world milk production (Amigo and Fontecha,
2011(. Goats produce approximately 2% of the world‘s total annual milk supply )FAO,
1997). In Egypt, regarding small ruminants, there has been a steady increase in goat
population numbers between 2000 and 2009, from 3.43 to 4.55 million head over this
period. The goat population is concentrated in both Upper Egypt and Middle Egypt
regions with percentages of 36 % and 23.5%, respectively (SADS, 2009; El-Nahrawy,
2011). The tonnage supply of milk from goat in Egypt was 0.015 million tons in 2008
(Haenlein and Abdellatif, 2004).More than any other dairy farm animals, goat is a main
supplier of milk and dairy products for rural people and its importance appears in two
ways: home consumption as results of the progressive increased populations of
people (Haenlein, 2004). The second aspect of importance for goat milk is increasing
the attention on cows‘ milk allergy )CMA( especially among infants has lead to an
increase in the demand for goat milk as ideal substitute for cow milk owing to their low
allergenic potential compared with cow milk on the basis of characteristics of αS1
casein (Roncada et al., 2002; Sampson, 2004; Almaas et al., 2006a; Park, 2009;
Simos et al., 2011). The third aspect of importance is the health benefits of goat milk
and their bioactive peptides which have not been explored sufficiently. Díaz-Castro et
al., (2012) proved that goat milk seems to have better in vivo antioxidant properties
than cows‘ milk, since rats fed a goat milk based diet had lower levels of lipid
peroxidation in plasma (measured as thiobarbituric acid reactive substances) than rats
fed a cows‘ milk based diet. Kullisaar et al., )2003( showed that fermentation of goat
milk improved the antioxidant properties in humans, suggesting that such beneficial
effects might be related to the release of bioactivepeptides from the milk proteins
during fermentation.Comparing to cow or human milk, goat milk has been
recommended as a nutritionally healthy and therapeutically functional food source for
children or sick people suffering from various allergies, as well as those who seek
better nutrient absorption, greater nutrient bioavailability and higher buffering capacity
2015 (Rosenblum and Rosenblum, 1952; Walker, 1965; Taitz and Armitage, 1984; Park,
كلٌة،  جامعة جنوب الوادي، تتناول الدراسة موضوع ‖ أثر الطب الٌونانً على الرازي وابن رضوان ‖ دراسة تحلٌلٌة نقدٌة
 وتوضٌح تؤثٌر الطب، وتهدؾ الدراسة إلً بٌان أهمٌة الطب الٌونانً من خبلل النماذج المختارة،قسم الفلسفة،اآلداب بقنا
مع مراعاة الوقوؾ علً إظهار إبداعاتهما،  وإظهار جوانب االتفاق واالختبلؾ، ‖الٌونانً علً ‖الرازي‖ و‖ابن رضوان
2014
.ًالطبٌة فً تارٌخ الطب العرب
 أما المقدمة فتناول فٌها الباحث التعرٌؾ.وقابمة بالمصادر والمراجع،وخاتمة،وتتكون الدراسة من مقدمة وخمسة فصول
 أما الفصل األول وعنوانه ‖الطب الٌونانً بٌن.بموضوع البحث وأهمٌته وتساإالت الدراسة والمنهج المستخدم فً البحث
 وإبداعاتهما،ًهٌبوقراط وجالٌنوس‖وتناول فٌه الباحث بٌان دورهما الطبً فً تطور تارٌخ الطب الٌونان
. ًوإسهاماتهما الطبٌة فً تارٌخ الطب العرب،العلمٌة
أما الفصل الثانً وعنوانه ‖انتقال الطب الٌونانً إلً العالم اإلسبلمً‖ تناول فٌه الباحث أهمٌة حركة الترجمة وكٌفٌة انتقال
وكذلك دور األطباء العرب والمسلمٌن فً مرحلة التؤلٌؾ، ‖المإلفات الطبٌة الٌونانٌة وخاصة مإلفات ‖هٌبوقراط وجالٌنوس
ً أما الفصل الثالث وعنوانه ‖أثر الطب الٌونانً علً الرازي‖ فقد تناول فٌه الباحث موقؾ ‖الرازي‖ الطب.ًواإلبداع العلم
ً أما الفصل الرابع وعنوانه ‖أثر الطب الٌونانً عل.ً وكذلك أهم إسهاماته الطبٌة فً تارٌخ الطب العرب،ًمن الطب الٌونان
 ثم عرضت فٌه ألهم إسهاماته الطبٌة فً تارٌخ الطب، ًابن رضوان‖فناقشت فٌه موقؾ ‖ابن رضوان‖ من الطب الٌونان
.ًالعرب
أما الفصل الخامس وعنوانه ‖المنهج عند الرازي وابن رضوان‖ تناولت فٌه المنهج عند ‖الرازي‖ و‖ابن رضوان‖ ووضحت
: وقد خرجت الدراسة ببعض النتابج والتً من أهمها. ًفٌه األسس التً ٌقوم علٌها المنهج التجرٌب
• إن الطب الٌونانً قبل ‖هٌبوقراط ‖و‖جالٌنوس‖ كان ٌعتمد فً األساس على الخرافات والدجل والشعوذة.
•  كانت من أهم المصادر،  وصنؾ عد ًدا من المإلفات الطبٌة، أكمل ‖جالٌنوس‖ ما بدأه ‖هٌبوقراط‖ فؤحٌا طبه وشرح كتبه
األساسٌة فً تارٌخ الطب.
• ً حٌث كان للمترجمٌن العرب والمسلمٌن آثر بارز ف، إن انتقال المإلفات الطبٌة الٌونانٌة تم من خبلل مرحلة الترجمة
 التعرؾ على مإلفات ‖هٌبوقراط‖ و‖جالٌنوس‖ وؼٌرهم من أطباء الٌونان.
• ً اتخذ ‖ابن رضوان موقفا ً إٌجابًٌا تجاه الطب الٌونان.
The uterus is a hollow, pear-shaped pelvic organ with typical dimensions of 8x5x3 cm.
The fundus refers to the rounded upper part of the uterus and the uterine body to the
main chamber. The openings of each fallopian tube (ostia) are seen where they
connect to the upper angles of the uterus (cornu) demarcating the fundus from the
body. The isthmus is the constricted lower part of the uterine body and includes the
internal cervical os (opening to the uterine body). The cervix protrudes into the vagina,
connecting the uterine cavity at the internal os to the vagina at the external os
(external uterine opening). This forms a sulcus (fornix), which is deepest posteriorly
and separates the cervix into an intravaginal and supravaginal portion. The ratio of
lengths of the uterine body to cervix is 2–3:1 in women of reproductive age and nearer
1:1 in postmenopausal women and prepubescent girls (Clark and Gupta; 2005).The
objective of an U/S examination is to get a spatial impression of the examined organ.
With the conventional technique, the examiner has to imagine a 3D idea of the shape,
size, and position of the organ being examined. By Transvaginal 2DU/S, the
examination of the uterine lesions is limited to the transverse and sagital planes,
which sometimes give an inadequate view of the uterus and its corresponding
2015 pathology (Merz., 1999).

Two-dimensional ultrasonography (2D U/S) is widely used for solving diagnostic
problems in gynecology. However, the ability to obtain certain views of the pelvic
organs with 2D U/S is inherently limited. This is due to limitations in the scan planes
that can be obtained by the abdominal or vaginal probe as well as the limited mobility
of the vaginal probe during transvaginal ultrasonography (Bega et al., 2003).Three
dimentional ultrasonography (3D U/S) is a multiplaner simultaneous 3 axes sectional
)image displayed on the same screen. These 3 planes (frontal, sagittal, and coronal
can be displayed anatomically and topographically layer by layer (Ebrashy et al.,
2004).
3D allows volume examination on the monitor simultaneously in three perpendicular
planes. All three planes are located in a separate window and each of them can be
rotated at90 degrees to each other in all three axes. After acquiring the required
volume, the presence of the patient is no longer needed, so the examination last no
more than 3 minutes. It has the ability to register all three imaging planes
simultaneously as well as to visualize surfaces 3 Dimensionally (Steiner et al.,
1994).Three-dimensional ultrasonography, especially when combined with
sonohysterography (SHG), provides detailed information regarding the internal and
external contours of the uterus, obviating the need for surgical intervention for
diagnosis alone (Ebrashy et al., 2004 and Ghi et al., 2009).Aim of the work
Evaluation of the diagnostic accuracy of three-dimensional (3D) ultrasound as a non
invasive method for diagnosis of uterine disorders.
إن اإلعاقة الحركٌة الناتجة عن حوداث السٌر وؼٌرها من الحوادث األخري هً إحدي أنواع اإلعاقات المختلفة التً قد
ٌصاب بها اإلنسان فً أي زمان و مكان  ,حٌث إن اإلعاقة الحركٌة تتخذ أشكاالً مختلفة بحسب نوع اإلصابة و حجمها ,
ومن ذلك الشلل الكلً والشلل الجزبً و حاالت البتر  .و اإلعاقة التً تصٌب اإلنسان ال شك تترك آثاراً سلبٌة علً حٌاته
بصورة عامة  .كما أن حجم المعاناة ٌزٌد عندما تحدث اإلعاقة بشكل مفاجا  ,مما ٌجعل المعاق حركٌا ً عرضة لئلصابة
2015
باألزمات النفسٌة المختلفة .
وتشٌر أسالٌب التفكٌر  Thinking Stylesإلً الطرق و األسالٌب المفضلة للفرد فى توظٌؾ قدراتهم  ,واكتساب معارفهم
 ,وتنظٌم أفكارهم والتعبٌر عنها بما ٌتبلءم مع المهام والمواقؾ التى تعترض الفرد  .فؤسلوب التفكٌر المتبع عند التعامل مع
المواقؾ األجتماعٌة فى الجوانب الحٌاتٌة قد ٌختلؾ عن أسلوب التفكٌر عند حل المسابل العلمٌة مما ٌعنى أن الفرد قد ٌستخدم
عدة أسالٌب فى التفكٌر وقد تتؽٌر هذه األسالٌب مع الزمن (. )Sternberg ,1992:68
و ٌري عدنان ٌوسؾ العتوم ( )2004أن لكل فرد أسلوبه الخاص فى التفكٌر  ,ومن الصعوبة بمكان التنبإ بطرق تفكٌر
اآلخرٌن  ,كما أن أسلوب التفكٌر ٌقٌس تفضٌبلت األفراد اللؽوٌة و المعرفٌة و مستوٌات المرونة لدٌهم فى العمل والتعامل
مع اآلخرٌن
وهناك بعض التصورات النظرٌة ألسالٌب التفكٌر والتى تختلؾ عن بعضها البعض من حٌث عدد وطبٌعة هذه األسالٌب أو
الطرق التى ٌفضلها وٌتبعا األفراد فى تفكٌرهم  ,ومنها نموذج باٌفٌو  )1971(Paivioوالذي ٌتصور وجود نوعٌن من
تفضٌبلت األفراد و طرقهم فى التفكٌر هما  :طرٌقة التفكٌر اللفظً  Verbal Thinkinhg Methodوطرٌقة التفكٌر
التصوريImagery Thinking Method
وٌمكن النظر إلً أسلوب التعلم علً انه تلك العملٌة المعرفٌة المادٌة  ,والتى ٌقوم فٌها الفرد باستٌعاب المعلومات  ,والتى ٌتم
علً أساسها تحسٌن المهارات  ,والسلوكٌات  ,واالتجاهات الخاصة بالفرد  ,سواء كان ذلك بطرٌقة مإقتة ام دابمة ,Marci
 . ))2009ولقد احتل موضوع أسلوب التعلم مكانا ً بارزاً لدي الباحثٌن فى المجال التربوي لعدد من السنوات  ,فنجد أنه
خبلل العقود السابقة ظهرت العدٌد من النظرٌات والنماذج  ,التى تحاول تفسٌر األسالٌب التى ٌتم االعتماد علٌها فى عملٌة
التعلم ( . ) Zhang, 2002
وقد تعددت مسمٌات أسالٌب التعلم بتعدد الباحثٌن  ,فمن خبلل دراسة قام بها رضا أبو سرٌع ( :1995ص  , )2أظهرت أن
تعدد أسالٌب التعلم  ,واالختبلؾ فى المصظلحات والمسمٌات  ,ناتج عن اختبلؾ الباحثٌن و أسالٌبهم فى البحث  ,لكن معانى
هذه المسمٌات و خصابصها متقاربة .

موسى ،عمر عمر على.

أسالٌب التفكٌر لدى عٌنة من الطبلب المعاقٌن حركٌا وعبلقتها
ببعض المتؽٌرات النفسٌة/
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وتقوم الفكرة اآلساسٌة الخاصة بؤسالٌب التعلم علً أن األفراد ٌختلفون فٌما بٌنهم فى الكٌفٌة التى ٌتم من خبلل تلقً
المعلومات (  ) Pashler, McDaniel, Rohrer, Bjok, 2009و علٌه  ,فإنه ٌمكن النظر إلً أسالٌب التعلم علً أنها
تلك السمات الشخصٌة المعرفٌة  ,و الوجدانٌة  ,و السلوكٌات النفسٌة  ,التً تإثر علً قدرة المتعلم علً تلقً المعلومات ,
والتفاعل مع البٌبة التً تتم فٌها عملٌة التعلم ( . ) Ashley-Dennison, 2010وبذلك تعد المعرفة الخاصة بؤسالٌب
التعلم ذات أهمٌة حقٌقٌة  ,إذ أنها تساعد المعلم فً توجٌه الممارسات التدرٌسٌة الخاصة به  ,وفقا ً ألسالٌب التعلم المفضلة .
وٌعتبر عاصؾ علً باكٌر( )2001ان االنجاز الرٌاضً الهدؾ الربٌسً الذي تسعً إلٌه الفرق الرٌاضٌة ,حتى تتمكن من
تحقٌق الفوز فى المبارٌات والوصول إلً المستوٌات العلٌا ,وٌجب أن تكون العملٌة التدرٌبٌة متكاملة فى مختلؾ الجوانب
البدنٌة والمهارٌة والخططٌة والتفسٌة,ولٌس االهتمام بجانب علً حساب الجانب اآلخر حٌث ٌعد الجانب النفسً أحد الجوانب
االساسٌة والتى تعلب دوراً مهما فى قدرة البلعب علً مواجهة المواقؾ المختلفة أثناء المبارٌات الرٌاضٌة .
وٌعرؾ عبد اللطٌؾ خلٌفة ( )2000دافعٌة اإلنجاز بؤنها استعداد الفرد لتحمل المسإولٌة والسعً نحو التفوق لتحقٌق أهداؾ
معٌنه  ,والمثابرة للتؽلب علً العقبات والمشكبلت التً قد تواجهه  ,والشعور بؤهمٌة الزمن والتخطٌط للمستقبل .
وٌشٌر عبد اللطٌؾ خلٌفة ( , )2000إلً ان دافع االنجاز عامبلً مهما ً فى توجٌه سلوك الفرد وتنشٌطه  ,و فً إدراكه
للموقؾ  ,فضبلً عن مساعدته فً فهم و تفسٌر سلوك الفرد  ,وسلوك المحٌطٌن به  ,وٌعد الدافع لئلنجاز مكونا ً اساسٌا ً فى
سعً الفرد تجاه تحقٌق ذاته  ,وتوكٌدها  ,حٌث ٌشعر الفرد بتحقٌق ذاته من خبلل ما ٌنجزه و فٌما ٌحققه من أهداؾ  ,وفٌما
ٌسعً إلٌه من أسلوب حٌاة أفضل ومستوٌات أعظم لوجوده اإلنسانً .
وٌشٌر أحمد عبد الخالق  ,مٌاسة النٌال ( :1992ص  , )176إلً أنه من أهم المتؽٌرات التً تإثر فى دافعٌة اإلنجاز لدي
الطبلب هو مفهومهم عن الذات  ,فالطبلب ذوي المفهوم المنخفض للذات ٌمٌلون دابما ً للفشل  ,فضبلً عن أدابهم المنخفض ,
إلً جانب ذلك نجدهم ال ٌسعون إلً النجاح  ,وٌنزعون إلً تجنب األعمال الصعبة  ,وٌستسلمون عند مواجهة أٌة مهمة
تتستم بالصعوبة .
هدفت الدراسة الراهنة نحو معرفة مدى تؤثٌر التباٌن فً كبل من الكفاءة الذاتٌة الصحٌة ,المساندة الوجدانٌة وإرادة الحٌاة فً
الصبلبة النفسٌة لدى مرضى األورام السرطانٌة .وقد تكونت العٌنة من (ن =  )60مرٌضا بؤورام القولون والمستقٌم
السرطانٌة ,بمتوسط عمري قدره  , 7.09+_55.73واستخدم الباحث استمارة جمع البٌانات ,ومقٌاس المساندة الوجدانٌة ,
ومقٌاس الصبلبة النفسٌة وهما من إعداد الباحث ,ومقٌاس الكفاءة الذاتٌة ( شوٌخ , )2007 ,ومقٌاس إرادة الحٌاة (الخشاب,
 , )2002وأسفرت النتابج عن وجود عبلقة ارتباطٌة دالة إحصابٌا بٌن كبل من الكفاءة الذاتٌة الصحٌة  ,والمساندة الوجدانٌة
والصبلبة النفسٌة ,وعدم وجود ارتباط بٌن هذه المتؽٌرات وإرادة الحٌاة ,فضبل عن وجود تؤثٌر واضح لكل من الكفاءة الذاتٌة
2013
الصحٌة والمساندة الوجدانٌة على الصبلبة النفسٌة  ,وإختفاء التؤثٌر إلرادة الحٌاة علٌها.
وقد أسفرت الدراسة الراهنة من عدة نتابج أهمها :

علً ,محمد عبدالقادر
عبدالموجود.

الكفاءة الذاتٌة الصحٌة والمساندة الوجدانٌة وإدارة الحٌاة وعبلقتهم
بالصبلبة النفسٌة لدى مرضى األورام السرطانٌة /
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توجد عبلقة ارتباطٌة دالة إحصابٌا بٌن كبل من الكفاءة الذاتٌة الصحٌة ,الصبلبة النفسٌة والمساندة الوجدانٌة ,فحٌن ال 1-
.توجد عبلقة بٌن إرادة الحٌاة وباقى متؽٌرات الدراسة لدى مرضى األورام السرطانٌة
ال ٌوجد تؤثٌر للمتؽٌرات الدٌموجرافٌة على كبل من الكفاءة الذاتٌة الصحٌة ,الصبلبة النفسٌة والمساندة الوجدانٌة وإرادة 2-
.الحٌاة ,ماعدا تؤثٌر متؽٌر العمر على إرادة الحٌاة
ٌ.وجد أثر واضح للكفاءة الذاتٌة الصحٌة على الصبلبة النفسٌة لدى مرضى األورام السرطانٌة 3-
ٌ.وجد أثر واضح للمساندة الوجدانٌة على الصبلبة النفسٌة لدى مرضى األورام السرطانٌة 4-
.ال ٌوجد تؤثٌر إلرادة الحٌاة على الصبلبة النفسٌة لدى مرضى األورام السرطانٌة 5-
ونوقشت النتابج فً ضوء الدالالت النظرٌة والتطبٌقٌة لنتابج الدراسة ومدى اتساقها مع دراسات اهتمت بهذه المتؽٌرات.
الطفل ثروه االمه واساس مستقبلها والطفوله هى الؽرس المؤمول لبناء مستقبل االمه فى اى مجتمع ٌهدؾ لبناء االنسان الذى
ٌعمر به ارضه واالطفال هم بهجه الحٌاه ومتعه النفس وزٌنه الحٌاه الدنٌا كما قال عنهم رب العزه سبحانه ‖ المال والبنون
2014
زٌنه الحٌاه الدنٌا‖ .
تتناول الدراسة المشكبلت البٌبٌة للجزر البٌبٌة للجزر النٌلٌة فً محافظتً قنا واألقصر دراسة فً جؽرافٌة البٌبٌة ذلك الفرع
الذي ٌعد من أبرز التطورات العلمٌة التً ظهرت فً السبعٌنٌات من القرن الماضً وقد تزاٌدت األهمٌة العلمٌة والتطبٌقٌة
لعلوم البٌبة والتخطٌط البٌبً بسبب تعاظم التؤثٌر السلبً لؤلنشطة البشرٌة المتعددة علً عناصر الوسط البٌبً مما أدي إلً
اإلخبلل بتوازنها وٌتمثل دور العلوم البٌبٌة فً تشخٌص المشكبلت البٌبٌة وتحدٌد عواملها طبٌعٌة كانت أم حضارٌة واختٌار
وسابل معالجتها واالستجابة ألخطارها والتصدي لها .تقع الدراسة فً  326صفحة بما فٌها المبلحق والمصادر والمراجع
والملخص وتشمل علً خمسة فصول ٌسبقها مقدمة وتلٌها خاتمة وثبت المراجع وتحتوي علً  51شكبل و 25صورة و42
جدولٌ.بدأ الفصل األول بدراسة المبلمح الجؽرافٌة الطبٌعٌة لبٌبة الجزر النٌلٌة وذلك من خبلل التعرؾ علً أعدادها
ومساحتها وأبعادها ثم نشؤتها وتطورها الجٌمورفولوجً وٌتناول الجزء الثانً من هذا الفصل المبلمح البٌبٌة البشرٌة وذلك
من خبلل دراسة السكان بمعرفة أعدادهم وتركٌبهم النوعً والعمري واالقتصادي والتعلٌمً وأثر ذلك علً البٌبة وٌتناول
الفصل الثانً دراسة مكونات وتصنٌؾ النظم البٌبٌة وتم من خبلله التعرؾ علً النظام البٌبً وعناصره الحٌة (التنوع
الحٌوي النباتً والحٌوانً بالجزر ) والؽٌر حٌة (والتً تضم التربة والمناخ والمٌاه)
وقد تم تقسٌم هذا النظام الربٌسً إلً عدة نظم فرعٌة ضمت نظما طبٌعٌة كنهر النٌل والمجاري المابٌة الموسمٌة التابعة له
إلً جانب الجزر والحواجز الرملٌة ،هذا بجانب النظم البٌبٌة البشرٌة والتً تضم النظام البٌبً الزراعً والنظام البٌبً
العمرانً .وقد تم فً الفصل الثالث دراسة المشكبلت الجٌمورفولوجٌة بٌبٌة الجزر والتً تشمل مشكبلت تهدل وتعرٌة
جوانب الجزر وأسباب هذا التهدل وصوال إلً التوصٌا ت التً تحد من هذه المشكلة وكذلك مشكلة أنخفاض منسوب السطح
وؼٌرها من المشكبلت المرتبطة باإلرساب وأهم اآلثار البٌبٌة التً ترتبت علً مثل هذه المشكبلت بٌنما أهتم الفصل الرابع
بدراسة المشكبلت البٌبٌة للنظام البٌبً الزراعً ومنها التدهور النوعً للتربة وتلوٌثها ومشكلة التجرٌؾ والتصحر وأهم
الحلول المقترحة لحل هذه المشكبلت وتقٌٌم األثر البٌبً لهذه الحلول.
كما عالج الفصل الخامس واألخٌر وأهم مشكبلت النظام البٌبً العمرانً ولما تمثله من ضؽط علً هذه البٌبة وٌؤتً فً
مقدمتها مشكبلت البنٌة األساسٌة والقمامة وتدنً خدمات التعلٌم والصحة وٌختم الفصل بؤقتراح تخطٌط تنموي للجزر ٌستند
علً أسس بٌبٌة وٌهدؾ لتحقٌق التنمٌة المستدامة لبٌبة الجزر.

2011

أحمد ،رضا أبو الفضل شاكر.

حمادي ،صفاء محمد مالك.

أحدث ظهور االسبلم تحوالً جذرٌا ً فى حٌاه اآلمم ونقلها من طور التجزبه القبلٌه الى طور التوحد فى اطار دوله عربٌه تدٌن
باإلسبلم وتتخذ القرأن الكرٌم مثبلً أعلى وكان البد لهذا الحدث العظٌم ان ٌعكس صداه القوى فى فى الحٌاه االدبٌه لهذه االمه2014 .

سبلم ،شورى عبد المبدى
أحمد.

2014

عبد هللا ،محمد أحمد على.

مشكلة الدراسة و أهمٌتها:
تعد دراسة الجملة المعقدة فً اللؽة العبرٌة الحدٌثة من الم وضوعات ذات القٌمة العلمٌة ؛ نظر اً
ألن هذه اللؽة أصبحت لها قوانٌنها اللؽوٌة التى ٌجب كشؾ خصابصها وسماته ا ،وخاصة أن
عبرٌة ا لعهد القدٌم  ،لم تعد تستخدم اآلن كلؽة حٌة للتعبٌر عن كافة مجاالت الحٌاة فً المجتمع
اإلسرابٌلً ،كذلك تفتقر الدراسات اللؽوٌة العبرٌة والس ٌما الحدٌثة إلى االهتمام الكافً بالدراسة
اللؽوٌة التحلٌلٌة من قبل الباحثٌن فً الجامعات المصرٌة وؾ ًقا للمناهج اللؽوٌة الحدٌثة ،ومن هنا
تؤتى أهمٌة هذه الدراسة التى تحاول تطبٌق أحد المناهج اللؽوٌة الحدٌثة على مجال من المجاالت
اللؽوٌة للعبرٌة الحدٌثة أال وهو ا لمجال التركٌبً  ،والذي ٌختص بدراسة نظام الجملة  ،والتراكٌب
اللؽوٌة داخل الجملة  ،وكذلك ٌرجع اختٌار الباحث لموضوع الجملة المعقدة فً العبرٌة الحدٌثة
لعدم و جود دراسات لؽو ٌة سابقة تناولتها بصورة خاصة ،وإنما جاءت معظم الدراسات اللؽوٌة
السابقة متناولة الجم لة المعقد ة ضمن طٌاتها بصورة عام ة ،وتحاول هذه الدراسة االهتمام بالشكل
التركٌبً للجملة المعقدة فً العبرٌة الحدٌثة بصورة خاصة ،والفصل بٌن الوظابؾ التركٌبٌة
لؤلجزاء المكونة له ا ،وكذلك الفصل بٌن األنماط التركٌبٌة المختلفة للجملة المعقدة فً العبرٌة
الحدٌثة ،وكذلك معرفة األنواع المختلفة للعبارات الفرعٌة التابعة فً الجملة المعقدة فً العبرٌةالحدٌثة وكٌفٌة التمٌٌز بٌن هذه
األ نواع المختلفة من خبلل أدوات التبعٌة الخاصة بكل عبارة فرعٌة
تابعة.
أهداؾ الدراسة:
.إدراك أهمٌة المناهج اللؽوٌة الحدٌثة فً الدراسات اللؽوٌة التحلٌلٌة -
تهدؾ الدراسة إلى تحلٌل الجملة المعقدة ومعرفة األنماط التركٌبٌة لها فً العبرٌة الحدٌثة من -
خبلل رواٌة الملجؤ البابلً .
تهدؾ الدراسة إلى إبراز قواعد لؽوٌة جدٌدة فٌما ٌخص الدراسة التركٌبٌة للجملة المعقدة فً -
العبرٌة الحدٌثة.
تهدؾ الدراسة إلى بٌان سمات الجملة المعقدة فً العبرٌة الحدٌثة من خبلل دراسة تطبٌقٌة على -
أحد النصوص األدبٌة الحدٌثة.المادة العلمٌة المستخدمة فً التحلٌل اللؽوي  ،فقد اعتمدت فٌها على نموذج نثري ألحد األدباء
العبرٌٌن البارزٌن فً العصر الحدٌث  ،أال وهى رواٌة ‖ מקלט ּבּבבלי الملجؤ البابلً ‖ وهً
عبارة عن رواٌة عاطفٌة تدور أحداثها بٌن الدكتورة ‖ חלי דה סילווה ح لً دا سٌلفا ‖ التى
تعمل محاضرة وهً امرأة جمٌلة تقارب الخمسٌن من عمره ا ،متمردة على شرقٌته ا ،وبٌن ‖
משה רחמים موشٌه رحمٌم ‖ طالب من كفر سالم ‖ ּכפר שלם ‖ شاب ٌتصؾ بال صبلبة
والتمرد ( .( 1
و تدور أحداث هذ ه الرواٌة على خلفٌة حرب لبنان ‖ االجتٌاح اإلسرابٌلً للبنان والؽلٌان الداخلً
الذي اشتعل فً المجتمع اإلسرابٌلً فً عام  1982م‖.
ذكر البروفٌسور ‖ עמיאל אלקלעי عمٌبل القلعً ‖ فً كتابه ‖ מפתחות לּבוסתן مفاتٌح
البستان‖ قاببل  :إن رواٌة ‖ الملجؤ البابلً ‖ هً حدث أدبً مركزي  ،تفتح الطرٌق أمام أشكال
أدبٌة جدٌد ة ،تحد من التوتر الداخلً الذي هو فً األساس ٌمثل المشهد االجتماعً ،والسٌاسً ،

أؼانً الطفل فً العصر الجاهلً والدولة العربٌة/
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شعر صدر اآلسبلم بٌن التقلٌد والتجدٌد/
الجملة المعقدة فً العبرٌة الحدٌثة  :دراسة لؽوٌة تحلٌلٌة على رواٌة
‖ الملجؤ البابلً إلسحاق جورمٌزانو جورٌن/
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Phylogenetic characterization of Newcastle
disease virus strains isolated from chicken in
relation to vaccination inefficiency/

Hassan، Mohammed
Ismail.

وكاتب هذه الرواٌة ه و. م1998  وقد صدرت هذه الرواٌة عن دار نشر ‖ בימת קדם לספרות ‖ عام،والثقافً إلسرابٌل
יצחק גורמזאנו גורן ‖ إسحاق جورمٌزانو جورٌن ‖ الذى ولد فً مدٌنة
 حٌث هاجر إلى إسرابٌل، ومكث بها حتى بلػ العاشرة،)1 (  م1941 اإلسكندرٌة فى مصر عام
 ثم درس األدب اإلنجلٌزي،  وعاش فً معسكر انتقال لمدة أربع سنوات، م1951 مع والدٌه عام
 كما حصل على درجة الماجستٌر فً اإلخراج، والفرنسً فً الجامعة العبرٌة وجامعة تل أبٌب
.( 1980 وبعد عودته من الوالٌات1974  التً مكث فٌها لمدة ست سنوات، المسرحً من جامعة نٌوٌورك- 2 ( م
 م باالشتراك مع زوجته الممثلة1982 المتحدة األمرٌكٌة أسس عام
 والممثل المسرحً רפאל אהרון ‖ رفابٌل أهارون בימת קדם،‖ שושנה גורן ‖ شوشانا جورٌن
‖  وقد أصدر مجلة، ًمسرح كٌدٌم ‖ الذي ٌهتم بتقدٌم الثقافة الشرقٌة فً المجتمع اإلسرابٌل
 و قام بتدرٌس الكتابة المسرحٌة،  م1986 בימת קדם לספרות ‖ بٌمت قٌدٌم لسفروت ‖ عام
. وبار إٌبلن،والسٌنمابٌة فً جامعتً تل أبٌب
 ومساعداً بقسم الدراما فً إذاعة קול ישראל ‖ صوت إسرابٌل، وعمل ‖جورٌن‖ محرر برامج
.( ‖  كما أعد العدٌد من المسرحٌات اإلذاعٌةوقد بدأ جورٌن حٌاته األدبٌة بكتابة، م1974  حتى1970 فً الفترة من
ً إذ كتب عدة مسرحٌات لؤلطفال عرضت ف، المسرحٌة
 ومسرحٌة،‖ إسرابٌل وأمرٌكا ومنها مسرحٌة משה ומוריס ומשה ‖ موشٌه ومورٌس وموشٌه
 كما كتب عدة رواٌات من أبرزها קיץ אלכסנדרוני،‖ דקלים וחולות ‖ أشجار نخٌل و رمال
‖  לבי،‖  בדרך לאצטדיום ‖ فً الطرٌق إلى اإلستاد،‖  בלאנש ‖ ببلنش،‖ صٌؾ سكندري
:במזרח אגדת חייו של ר ‖ יהודה הלוי ‖ ‖ قلبً فً الشرق ‖ أسطورة حٌاة ٌهودا البلوىالمنهج المتبع فً الدراسة
 حٌث تمثل المنهج،لقد انتهج الباحث فً هذه الدراسة نهج ا ٌجمع بٌن الوصؾ والتحلٌل
الوصفً فً استقراء األنماط التركٌبٌة المختلفة للجملة المعقدة فً العبرٌة الحدٌثة فً الرواٌة
 ثم استعان الباحث بعد ذلك بالمنهج التحلٌلً الذي قام من خبلله بتحدٌد عناصر،محل الدراسة
 وكذلك األنماط التركٌبٌة المختلفة، وبٌان وظابفها النحوٌة،الجملة المعقدة فً العبرٌة الحدٌثة
 وهو ما وضحه الباحث من خبلل،للجملة المعقدة والعبارات الفرعٌة التابعة فً الجملة المعقدة
.بعض األمثلة التطبٌقٌة التً تناولها فً فصول هذه الدراسة
Newcastle disease (ND) is one of the most economically important and prevalent
poultry diseases around the world. (NDV), the prototype avian paramyxovirus serotype
1 (APMV-1), belongs to the genus Avulavirus, in the family Paramyxoviridae and is the
causative agent of ND (Mayo, 2002).Although APMV- 1 is considered as a single
serotype, antigenic and genetic diversity have been recognized (Aldous et al., 2003;
Kim et al., 2007b; Maminiaina et al., 2010). APMV-I strains have at least three
genome lengths: 15,186, 15,192, and 15,198 nt (Czegledi et al., 2006).NDV
possesses an approximately 15,000 –nucleotide long, negative sense single-stranded
RNA genome which contains six genes in the order of 3 ` -NP- P-M-F-H N-L-5 `,
encoding eight proteins the nucleoprotein(NP), phosphoprotein(P), V, X, matrix(M),
fusion(F), hemagglutinin neuraminidase(HN), and large polymerase proteins(L),
respectively.(Seal et al. ,2000)The key contributor to APMV-1 pathogenicity is the
formation of an active fusion protein upon cleavage of the precursor F protein (F0) as
well as the presence of a number of basic residues in the fusion protein cleavage site
(FPCS) (Toyoda et al., 1987; Glickman et al., 1988).The envelope of NDV contains
two transmembrane glycoproteins, F protein, which forms spike-like protrusions on the
outer surface of the virion; F protein mediates fusion of the virion envelope with the
cellular plasma membrane (Nagai et al., 1989). The HN protein is responsible for the
attachment of virus tosialic acid-containing receptors on the host cell. In addition, HN
has neuraminidase activity (NA) that cleaves sialic acid from sugar side chains,
thereby, releasing progeny virions from the surface of infected cells (Lamb, and Parks.
2007).The HN protein also interacts with the F protein for fusion promotion activity
(Morrison et al., 1991); it induces protective immunity to NDV in chickens (Meulemans
et al., 1988). Both HN and F glycoproteins are important for virus infectivity and
pathogenicity (Nagai et al., 1976).There are two different systems of classifying NDV
genotypes, based on the FPCS sequence with nominal discrepancies. The first
system classifies NDV into 6 lineages with 13 sub-lineages (Kim et al., 2007) and
three additional sub lineages were added later (Snoeck et al., 2009). The second
system divides NDV into class I (with 9 genotypes) and class II (with 11 genotypes)
(Kim et al., 2007b).The class I viruses with a genome size of 15,198-nt are distributed
worldwide in wild birds and generally avirulent to chickens and have been isolated
2014 from live bird market samples (Kim et al., 2007; Miller et al., 2010). The class II
Phylogenic characterization of NDV field isolates and assessment its relation to
vaccine failure through the following steps.
1. Samples collection from outbreaks among the vaccinated chicken farms showing
ND clinical signs.
2. Virus propagation in the embryonated eggs.
3. Heamagglutination test (HA) and heamagglutination inhibition test (HI) to identify
NDV.
4. Pathotyping of obtained NDV isolates using MDT test.
5. RRT-PCR to confirm the NDV cRNA in HA &HI positive samples.
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Salmonella is a major food-borne pathogen, frequently associated with human
gastroenteritis throughout the world. The global burden of human gastroenteritis due
to Salmonella has been estimated 93.8 million cases, resulting in 155,000 deaths
/year (Majowicz et al., 2010). In addition to the risks to public health, Salmonella spp.
Infections imposes economical losses to both healthcare systems and the poultry
industry (Collard et al., 2008).More than 2,600 serovars of Salmonella have been
identified, some of which are responsible for human illness and diseases in a wide
variety of animals (Gast, 2008).Poultry considered a major reservoir for many nonhost specific motile serovars of Salmonella, and often human infection is attributed to
consumption of contaminated poultry products, such as eggs and meats (Gast, 2003)
and all motile serovars of them are zoonotic with variable infection intensities
Although Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis (S. Enteritidis) and S.
Typhimurium are commonly isolated from poultry and often cause human infections
(Humphrey, 2000; Herikstad et al., 2002; Galanis et al., 2006), other poultryoriginating emerging serovars are also reported (van Pelt et al., 2003;
Bangtrakulnonth et al ., 2004)]. Also, S. infantis and S. kentucky causing severe
typhoid-like symptoms sometimes leading to death. These serotypes can be
responsible for disease outbreaks leading to severe economic losses (Calenge et al.,
2010)The intestinal tract is the primary source of salmonella, where colonisation is
favored by intensive animal production (Antunes et al., 2003).Infections with nontyphoidal Salmonella (NTS) are a significant cause of illness and death worldwide.
About 1.4 million cases are observed in the United States annually, out of which 600
are fatal (Lin-Hui and Cheng-Hsun, 2007). NTS are also among the most common
causes of invasive bacterial childhood disease (Stevenson et al., 2007) for which
antimicrobial chemotherapy can be life saving.Antibiotic agents are essential for
human health to treat bacterial infections and widely used in animal husbandry for
several purposes including therapeutics, prophylaxis and growth promotion. However,
the increase in antibiotic resistance is attributable to the misuse or excessive use of
antibiotics in human and veterinary medicine )Pappaioanou, 2004).Antimicrobial
resistance is a global public health problem. Although all countries are affected, the
extent of the problem in the developing countries is unknown (Ang et al., 2004),
2014 especially the emergence of multi-drug resistant (MDR) Salmonella strains (Van
2014 The long post-partum anoestrus in buffalo is a major factor for long
calving interval and low reproductive efficiency.
This study was conducted on 29 buffalo randomly from different farmers
during the period from May to October (2012). The animals were
suffering from prolonged postpartum anestrous (3 - 9 months).
The main purpose of this study was to evaluate the effect of P4
supplementation (CIDR) in the course of ovsynch protocols in the
treatment of post-partum an estrous buffalo with subsequent resumption
of cyclicity and reduction of calving interval.
The buffaloes under the study were marked by ear tag numbers and had
been divided according to the treatment and insertion of the CIDR device
into three groups as following;
1-Control group (CTL): include 6 buffaloes have only ovsynch protocol
without CIDR insertion.
2-CIDR-A group: include 10 buffaloes have CIDR within ovsynch
protocol.3-CIDR-B group: include 13 buffaloes have CIDR inserted before
ovsynch protocol.
The blood sample were collected at the days of study as following; day 10, 0, 4, 7, 9 and 60) for determination of P4 levels and phosphorus level.
Pregnancy diagnosis was determined at 60 days post insemination by
using rectal palpation.
The overall question for this study was whether initiation of the CIDR
plus Ovsynch protocols produces differences in the rates of synchronized
pregnancy and ovulation compared to Ovsynch protocols in
anestroussupplementation from a CIDR insert before and as a part of the ovsynch
protocols would improve fertility.
In the present study, providing exogenous P4 improved the conception
rate in the post partum anestrous buffalo as following
1-Control group: The conception rate was 66, 7 %.
2-CIDR-A group: The conception rate was 30%.
3-CIDR-B group: The conception rate was 53, 8%.from the previous result our present
study suggests that:
Using of CIDR before applying the GPG synchronization regimen
could be more beneficial in improving the conception rates in
buffaloes. Since the animals may utilize more phosphorus and
other metabolites in activating the follicular dynamics and ripening
the conceiving oocyte in the ovulatory follicle.
· Using of ovsynch protocol (GPG) in postpartum buffalo had a
higher significant pregnancy rate than using of CIDR within or
before GPG.

ٌتناول هذا الملخص عرض مشكلة البحث ،وأسبلة البحث ،وحدود البحث وأهدافه ،وأهمٌته ،وفروضه  ،وخطواته  ،وأهم
النتابج التى توصل إلٌها البحث ،وتقدٌم أهم التوصٌات والبحوث المقترحة فى ضوء النتابج التى تم التوصل إلٌها وفٌما ٌلى
بٌان ذلك .
مشكلة البحث :
تحددت مشكلة البحث الحالى فى تدنى مهارات التفكٌر التخٌلى وتدنى اكتساب المفاهٌم العلمٌة لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى
اإلعدادى مما ٌستدعى البحث عن استراتٌجٌات تدرٌسٌة جدٌدة ٌمكن أن تساعد فى حل مشكلة البحث.
أسبلة البحث:
ٌجٌب البحث الحالى عن السإال الربٌس التالى:
ما فاعلٌة وحدة دراسٌة فى مادة العلوم باستخدام األلعاب اإللكترونٌة التعلٌمٌة فى تنمٌة مهارات التفكٌر التخٌلى واكتساب
المفاهٌم العلمٌة لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى؟
وٌتفرع من هذا السإال الربٌس األسبلة الفرعٌة التالٌة:
ما مهارات التفكٌر التخٌلى التى ٌمكن تنمٌتها لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى؟ 1-
ما مدى توافر مهارات التفكٌر التخٌلى لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى؟ 2-
ما صورة وحدة دراسٌة فى مادة العلوم مصاؼة باستخدام األلعاب اإللكترونٌة 3-
التعلٌمٌة؟
ما فاعلٌة وحدة دراسٌة فى مادة العلوم باستخدام األلعاب اإللكترونٌة التعلٌمٌة فى تنمٌة مهارات التفكٌر التخٌلى لدى 4-
تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى؟
ما فاعلٌة وحدة دراسٌة فى مادة العلوم باستخدام األلعاب اإللكترونٌة التعلٌمٌة اكتساب المفاهٌم العلمٌة لدى تبلمٌذ الصؾ 5-
الثانى اإلعدادى؟
أهداؾ البحث:
ٌهدؾ البحث الحالى إلى:
تحدٌد مهارات التفكٌر التخٌلى التى ٌمكن تنمٌتها لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى 1-
اإلعدادى.
تعرؾ فاعلٌة وحدة دراسٌة فى مادة العلوم باستخدام األلعاب اإللكترونٌة التعلٌمٌة فى تنمٌة مهارات التفكٌر التخٌلى لدى 2-
.تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى
تعرؾ فاعلٌة وحدة دراسٌة فى مادة العلوم باستخدام األلعاب اإللكترونٌة التعلٌمٌة اكتساب المفاهٌم العلمٌة لدى تبلمٌذ 3-
.الصؾ الثانى اإلعدادى
أهمٌة البحث:
ترجع أهمٌة البحث الحالى إلى أنه:
ٌقدم نموذجا ً لتدرٌس إحدى الوحدات الدراسٌة لمنهج العلوم بالمرحلة اإلعدادٌة باستخدام األلعاب اإللكترونٌة التعلٌمٌة ٌمكن -
.االستعانة به عند تدرٌس موضوعات العلوم بمراحل التعلٌم المختلفة
ٌقدم نموذجا ً إجرابٌا ً لكٌفٌة تصمٌم وحدة ( دورٌة العناصر وخواصها ) من كتاب العلوم المقرر على تبلمٌذ الصؾ الثانى 2-
اإلعدادى باستخدام األلعاب اإللكترونٌة التعلٌمٌة مما ٌساعد معلمى العلوم على كٌفٌة تنفٌذ دروس مادتهم باستخدام نفس
.الطرٌقة
.لفت انتباه المسبولٌن عن تعلٌم العلوم إلى ضرورة اإلهتمام بالتفكٌر التخٌلى لدى المتعلمٌن 3-
لفت انتباه واضعى مناهج العلوم إلى ضرورة االهتمام باكتساب المفاهٌم العلمٌة لدى 4-
المتعلمٌن.
فروض البحث:
ٌوجد فرق ذا داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة ومتوسطات درجات أفراد المجموعة 1-
الضابطة على مقٌاس مهارات التفكٌر التخٌلً ] األبعاد – الدرجة الكلٌة [ بعد تطبٌق البرنامج لصالح أفراد المجموعة
.التجرٌبٌة
ٌوجد فرق ذا داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة ومتوسطات درجات أفراد المجموعة 2-
.الضابطة على اختبار المفاهٌم العلمٌة ] األبعاد – الدرجة الكلٌة [ بعد تطبٌق البرنامج لصالح أفراد المجموعة التجرٌبٌة
توجد عبلقة ارتباطٌة موجبة دالة إحصابٌا ً بٌن درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة على مقٌاس مهارات التفكٌر التخٌلى 3-
.ودرجاتهم على اختبار المفاهٌم العلمٌة بعد تطبٌق البرنامج
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تسلط الدراسة الضوء على لبنان فً عهد الربٌس شمعون وهى فترة مهمة فً تارٌخ لبنان شهدت تحوالت سٌاسٌة واقتصادٌة
كان لها اثرها الواضح علٌه بدء من عام 1952م وهو العام الذي شهد اندالع الثورة اللبنانٌة التً اطاحت بالربٌس بشارة
الخوري بسبب تفشً الفساد والمحسوبٌة فً عهده والتً أتت بالربٌس كمٌل شمعون الذي كان فً صفوؾ المعارضة آنذاك,
وتنتهً بعام  1958الذي شهد أحداث األزمة اللبنانٌة ,عندما حامت الشبهات حول عزم الربٌس شمعون ترشٌح نفسه لفترة
رباسٌة ثانٌة ,معتمدا على أنصاره الذٌن ٌمثلون األكثرٌة فً البرلمان اللبنانً ,وهو األمر الذي طالما عارضه الكثٌرون,
2015
األمر الذي ادخل لبنان فً نفق مظلم لم تخرج منه إال بعد رحٌل الربٌس شمعون عن سدة الحكم.
وسوؾ ٌتم مناقشة موضوع الرسالة من خبلل تمهٌد وأربعة فصول ,وفقا للمنهج الموضوعً -مع مراعاة المنهج الزمنً.
رحلة ما قبل المدرسة هً واحدة من أهم المراحل كما أن لدٌها تؤثٌر كبٌر لٌس فقط على مستقبل الفرد ولكن أٌضا للمجتمع.
لذلك ،رعاٌة األطفال ما قبل المدرسة أمر ال مفر منه مثل االضطرابات العاطفٌة والمشاكل النفسٌة لؤلطفال واجهت ٌكون لها
تؤثٌر كبٌر على حٌاة القادمة الخاصة بهم .حٌاة اإلنسان مثل سلسلة التً تربط الحاضر بالماضً.اضطرابات لما قبل اجه -
أطفال المدارس هً صعبة للؽاٌة للتعامل معها فً المستقبل .ومع ذلك ،رعاٌة األطفال ما قبل المدرسة وتحدٌد
االضطرابات ،واالضطرابات السلبٌة خاصة تإدي إلى ارتباط عال والصحة النفسٌة الجٌدة .ونتٌجة لذلك ،أصبح من
الضروري بالنسبة لنا أن مشاهدة األطفال بعمق حتى نتمكن من تحدٌد وقت مبكر من االضطرابات التً تعوق تنمٌتها،
تشخٌص علٌها ،ومعرفة أسبابها ومحاولة حلها.عبلوة على ذلك ،واضطرابات الكبلم لها بعض اآلثار النفسٌة التً تجعلها
تستحق دراسة خاصة فً ما قبل  -المرحلة الدراسٌة .هذه االضطرابات قد ٌإدي األطفال إلى الصراع الداخلً ألنها ال
ٌستطٌعون التعبٌر عن أنفسهم .هذا ٌمكن أن ٌجعل األطفال معزولة وقلق حول محٌطها .لذلك ،تحاول الدراسة الحالٌة إلعداد
برنامج إرشادي (بالنسبة لؤلطفال واآلباء واألمهات) للحد من االضطرابات العاطفٌة لؤلطفال مرحلة ما قبل المدرسة الذٌن
2015
ٌعانون من اضطرابات الكبلم-2مشكلة الدراسة:
مشكلة الدراسة الحالٌة تكمن فً اإلجابة عن السإال الربٌس التالً:
ما هو فعالٌة  acounselingبرنامج (لؤلطفال واآلباء واألمهات) للحد من االضطرابات العاطفٌة لمرحلة ما قبل  -أطفال
المدارس الذٌن ٌعانون من اضطرابات الكبلم؟األسبلة التالٌة تؤتً تحت مظلة السإال الربٌسً السابق .1:ما هو فعالٌة
 acounselingبرنامج (لؤلطفال واآلباء واألمهات) للحد من االضطرابات العاطفٌة لمرحلة ما قبل  -أطفال المدارس الذٌن
ٌعانون من اضطرابات الكبلم؟ .ما هً درجة استمرارٌة فعالٌة برنامج إرشادي (لؤلطفال واآلباء واألمهات) للحد من
االضطرابات العاطفٌة لمرحلة ما قبل  -أطفال المدارس الذٌن ٌعانون من اضطرابات الكبلم؟-أهداؾ الدراسة:
الدراسة الحالٌة تهدؾ إلى:

فاعلٌة وحدة دراسٌة فى العلوم باستخدام األلعاب اإللكترونٌة
التعلٌمٌة فى تنمٌة مهارات التفكٌر التخٌلى واكتساب المفاهٌم العلمٌة
سلٌم ،رأفت سلٌم عبد العزٌز  .لدى تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة/

حسن ,نهلة ٌسن.

عبداللطٌؾ ،نجبلء فتحى
شوقى.

لبنان فً عهد الربٌس شمعون :

فعالٌة برنامج إرشادي ) لؤلطفال والوالدٌن ( لخفض اآلضطرابات
االنفعالٌة لدى أطفال ماقبل المدرسة المضطربٌن كبلمٌا ً/
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التعرؾ على مدى فعالٌة برنامج إرشادي فً خفض االضطرابات العاطفٌة (القلق االجتماعً  -الخجل  -سلبً تقدٌر 1.
.الذات) لؤلطفال ما قبل المدرسة الذٌن ٌعانون من اضطرابات الكبلم
 التعرؾ على مدى استمرارٌة فعالٌة برنامج إرشادي فً خفض االضطرابات العاطفٌة (القلق االجتماعً  -الخجل 2..اضطرابات  withsاحترام الذات السلبً) لؤلطفال ما قبل المدرسة
أصبح التقدم العلمً والتطور التكنولوجً سمة عالمنا المعاصر ،وحتى ٌستطٌع األفراد التفاعل مع هذا العالم ،والمساهمة فً
تطوٌر مجتمعهم أصبح االهتمام بالثروة البشرٌة ضرورة حتمٌة لتقدم المجتمعات ،ومن الطبٌعً أن عصر التكنولوجٌا
الحدٌثة وتكنولوجٌا المعلومات ،البد أن ٌتطلب تؽٌٌرات جوهرٌة فً جمٌع مجاالت الحٌاة ،وٌعد مجال التعلٌم من المجاالت
األساسٌة التً ٌتناولها هذا التؽٌٌر ،بدءاً من المفاهٌم والمسمٌات األساسٌة إلى كافة مكونات النظام التعلٌمً .وهناك العدٌد من
األسـالٌب والطرق التً تعمل فى تكامل لمعالجة المنهج  ،وإلثراء العملٌة التعلٌمٌة  ،وإثارة عقل المتعلم مما ٌساعد على
2014
االنتباه لعملٌة الشرح  ،والتركٌز  ،واالستٌعاب  ،واالسترجاع (0)79: 7

المطٌري ،سعد سعٌد دؼٌم .

وبالرؼـم من أن هناك مداخل متنوعـة ومتعددة ومختلفة للتدرٌس لكل منها إٌجابٌات وسـلبٌات إال أنه ظهرت مداخل جـدٌدة
للتدرٌس تعمل على تحدٌث العملٌة التعلٌمٌة وتحقق الهدؾ بطرٌقة سلٌمة وبؤقـل جهد فى التدرٌس والتعـلم ( 0)2: 16
أن من أعظم النعم التً كرم هللا بها اإلنسان أن حباه عقبلً معجزاً فً ملكاته وإنجازاته ،بما أودعه فً هذا العقل من قدرات
تعمل وتتفاعل فٌما بٌنها فً تنسٌق إلهً متكامل ،مما دعا الباحثٌن فً علم النفس إلى االهتمام بالجانب العقلً المعرفً
لئلنسان  ،وكان موضوع الذكاء من الموضوعات التً استمر الجدال والخبلؾ حولها لسنوات طوٌلة ،ومن ثمرة هذا الخبلؾ
ظهور نظرٌات واتجاهات عدٌدة حاولت فهم وتفسٌر العقل البشري منها االتجاه التقلٌدي لدراسة الذكاء وقٌاسه ،واتجاه
الذكاءات المتعددة
أن التربٌة فً جوهرها عملٌة إنسانٌة تهدؾ إلى بناء اإلنسان بناء متكامبلً فً جمٌع النواحً الجسمٌة ,العقلٌة ,والوجدانٌة إلى
أقصً حد تصل إلٌه قدراته ,واستعداداته ,وتزوٌده بالقدر الضروري من المعرفة األساسٌة التً تناسبه وبالوسابل التً
تتناسب مع احتٌاجاته والعمل على إزاحة المعوقات التً تعرقل مسٌرة تعلمه ،ومن أهم تلك الوسابل أنشطة الذكاءات المتعددة
والتً تسهم فً تنمٌة التوافقات العضلٌة والعصبٌة والحسٌة الحركٌة ومن ثم تحسٌن الكفاءة الحركٌة ،كما تسهم فً رفع
مستوى تركٌز االنتباه والمقدرة على اإلحساس والتصور والتذكر والتمٌٌز الحركً والبصري مما ٌطور من االستعداد
الذهنً وبالتالً ٌمكن أن تكون وسٌطا ممتازا لتعلٌم الكثٌر من المفاهٌم والخطوات الفنٌة لؤللعاب الرٌاضٌة فً جو ممتع
ومحبب للنفس) 84 :14 (.
ٌشٌر أحمد أمٌن (2006م) إلى أن االهتمام الكبٌر بالعقل البشري وإمكاناته وأسالٌب نموه وتطوٌره ٌبرز لنا بدون شك
مبلمح منظومة تربوٌة ممٌزة لمستهل األلفٌة الثالثة ،فهً منظومة تراهن على تفتٌح عقول األفراد ورعاٌتهم ،وأٌضا ً تنمٌة
إمكاناتهم وقدراتهم الذهنٌة والنفسٌة والبدنٌة علً أفضل وجه ،لتكون فً مستوى تطلعات المجتمع  ،وسعٌا ً لتحقٌق ذلك
ا ّتجهت الجهود نحو التخطٌط لتطوٌر المناهج الدراسٌة وتحلٌل ودراسة آلٌات التعلم ،وفى ضوء ذلك اهتمت بعض النظرٌات
السٌكولوجٌة بتفسٌر أسباب االختبلؾ بٌن الطبلب فً طرق التعلم ومنها نظرٌة أسلوب التعلم‖Learning- style
 ،theoryونظرٌة الذكاءات المتعددة)1: 4(Multiple intelligences theory‖ .‖ ،
ٌإكد جابر عبد الحمٌد (2003م) نقبلً عن جاردنر  ، ‖ Gardnerحٌث ٌري أن عند كل إنسان سبعة ذكاءات علً األقل
مستقلة ولكن بشكل نسبً وهذه الذكاءات هً (لفظً لؽوي  -منطقً رٌاضً  -مكانً بصري  -إٌقاعً موسٌقً -حركً
جسمً -بٌبً اجتماعً – داخلً شخصً) ،ولقد أضاؾ فً السنوات األخٌرة الذكاء الطبٌعً والذكاء الوجودي والذكاء
الروحً ،وأن أداء أي مهمة ٌتطـلب التفاعل بٌن عدة ذكاءات)9 :6(.

أثر استخدام بعض أسالٌب التدرٌس القابمة على الذكاءات المتعددة
على تحسٌن مهارة التمرٌر فً كرة القدم لدى تبلمٌذ
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ٌشٌر محمد طه (2006م) إلى أن نظرٌة الذكاءات المتعددة استثارت اهتمام العدٌد من التربوٌٌن فً الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة وحول العالم ،حتى وجد جاردنر 1994(Gardnerم) نفسه مندهشا ً من هذا اإلقبال على نظرٌته ،وٌرى الٌكس
2000(Allexم) أنه بالرؼم من أن نظرٌة الذكاءات المتعددة أوجدت جدال فً الدوابر النفسٌة ،إال أنها تلقت دعما ً أكثر فى
الدوابر التربوٌة ،النسجامها مع المفاهٌم التربوٌة ،كما ٌرى جاردنر 1994(Gardnerم) أن نقطة البدء فى التطبٌقات
التربوٌة لنظرٌة الذكاءات المتعددة هً بناء النظام التربوي على أساس الفروق الفردٌة بٌن الناس فى بروفٌبلتهم العقلٌة،
وبالتالً فى نقاط قوتهم وضعفهم ،وألهمٌة التطبٌق التربوي للنظرٌة فإن جاردنر 1994(Gardnerم) أشرؾ بنفسه على
محاولة مجموعة من العلماء فى مدٌنة إندٌانا بولٌس بوالٌة إندٌانا األمرٌكٌة ،تصمٌم أول مدرسة تقوم مناهجها على أساس
نظرٌة الذكاءات المتعددة وأسموها  ،Key Schoolكما ترأس فرٌقا ً بحثٌا ً بعنوان  ،Project Spectrumوٌهدؾ إلى
تصمٌم مجموعة مقاٌٌس ٌمكن من خبللها تحدٌد البروفٌبلت العقلٌة لتبلمٌذ المدارس فى المراحل العمرٌة المختلفة ،والذي قام
بتصمٌم خمسة عشر مقٌاسا ً لقٌاس أنواع الذكاء المختلفة فى بٌبات طبٌعٌة ؼٌر مصطنعة إضافة إلى ذلك فقد تواصلت الجهود
فى المشروع  Project Zeroالذي ٌستهل نظرٌة الذكاءات المتعددة فى فهم قدرات األطفال وتطوٌرها)235،237 :22(.
أهداؾ البحث:
.بٌان دقة منهج وجهد ابن أبً خٌثمة فً كتابه التارٌخ الكبٌر 1-
.تخرٌج األحادٌث المرفوعة إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم 2-
.دراسة األحادٌث الواردة من حٌث السند والمتن 3-
.معرفة ما فً هذا الكتاب من اإلسرابٌلٌات والموضوعات 4-
 ).القبول والرد(بٌان حالة الحدٌث من حٌث 5-
.تحقٌق حال رواة هذه األحادٌث ومعرفة أقوال العلماء فٌهم 6-
التعرؾ واالطبلع على تراجم الرجال ومعرفة أقوال النقاد فٌهم ,وكٌفٌة التعامل مع األقوال المختلفة الصادرة من إمام 7-
.واحد ,أو أكثر من إمام فً الشخص الواحد
منهج البحث وطبٌعة العمل:
:نص األحادٌث :وقد اتبعت فٌها الخطوات اآلتٌة 1-
.التزمت الرسم االمبلبً فً كتابة النص ,ووضع عبلمات الترقٌم الحدٌثة ,وضبط ما ٌحتاج إلى ضبط -
.عزوت اآلٌات المذكورة فً النص إلى سورها وأرقام آٌاتها وذلك فً الهامش -
عرفت بالكلمات الؽرٌبة ,والمصطلحات واالماكن والبلدان وتحدٌد أماكنها الحدٌثة ما استطعت إلً ذلك سبٌبل  ,وذلك على -
.سبٌل االختصار
.ترجمتً لؤلعبلم الواردة فً النص مقتصرا على ما تدعو الحاجة إلى معرفته ترجمت للصحابة الؽٌر مشهورٌن -
.رقمت األحادٌث بترقٌم تسلسلً وذلك لحصرها وتسهٌل مراجعتها -
تدنً مستوى أداء تبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادي فً التفكٌر التخٌلً و بعض مهارات التواصل الرٌاضً فً تعلٌم
الرٌاضٌات؛ االمر الذى ٌستلزم دراسة فاعلٌة استراتٌجٌة التصور الذهنً فى تدرٌس الرٌاضٌات والتً ٌمكن أن تساهم فً
2015
تنمٌة التفكٌر التخٌلً و بعض مهارات التواصل الرٌاضً لدى تبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادي.
أسبلة البحث :
أجاب البحث الحالً عن األسبلة التالٌة :
ما فاعلٌة استراتٌجٌة التصور الذهنً فً تدرٌس الرٌاضٌات علً تنمٌة التفكٌر التخٌلً لدي تبلمٌذ الصؾ األول 1-
اإلعدادي ؟
ما فاعلٌة استراتٌجٌة التصور الذهنً فً تدرٌس الرٌاضٌات علً تنمٌة بعض مهارات التواصل الرٌاضً لدي تبلمٌذ 2-
الصؾ األول اإلعدادي ؟
ما العبلقة االرتباطٌة بٌن مهارات التفكٌر التخٌلً ومهارات التواصل الرٌاضً ؟ 3-
2015

محمدٌن ,مصطفى محمد
محمود.

األحادٌث المرفوعة الواردة فً الجزء األول من كتاب التارٌخ
الكبٌر البن أبً خٌثمة :
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حسن ،مها علً محمد .

فاعلٌة استراتٌجٌة التصور الذهنى فً تدرٌس الرٌاضٌات على‖
تنمٌة التفكٌر التخٌلى و بعض مهارات التواصل الرٌاضى لدى
‖/تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة
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هدؾ البحث:
التعرؾ علً فاعلٌة استراتٌجٌة التصور الذهنً فً تدرٌس الرٌاضٌات علً تنمٌة التفكٌر التخٌلً وبعض مهارات التواصل
الرٌاضً لدى تبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادي .
أهمٌة البحث:
مخططً المناهج ومطورٌها  :حٌث ٌقدم هذا البحث استراتٌجٌة من استراتٌجٌات التعلم التى ربما تسهم فً تنمٌة بعض 1-
 .مهارات التواصل الرٌاضً و التفكٌر التخٌلً
المعلمٌن فً تطوٌر أدابهم المهنً  ،فضبل عن تقدٌم دلٌل لمعلمً الرٌاضٌات لتدرٌب طبلبهم علً توظٌؾ استراتٌجٌة 2-
 .التصور الذهنً أثناء الحصة
تبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادي  :حٌث ٌقدم البحث استراتٌجٌة من استراتٌجٌات التفكٌر لتنمٌة التفكٌر التخٌلً والتواصل 3-
 .الرٌاضً
ٌفتح البحث مجاال بحثٌا أمام الباحثٌن فً مجال المناهج وطرق تدرٌس الرٌاضٌات إلجراء مزٌدا من الدراسات لتنمٌة 4-
 .التفكٌر التخٌلً والتواصل الرٌاضً باستخدام استراتٌجٌات تعلم حدٌثة
فروض البحث :
سعً البحث الحالً إلً اختبار صحة الفروض االتٌة :
ال توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن متوسطات درجات تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة فً التطبٌق 1 -
 .البعدى على مقٌاس التفكٌر التخٌلً
ال توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن متوسطات درجات تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة فً التطبٌق 2-
 .البعدي على اختبار التواصل الرٌاضً
ال توجد عبلقة ارتباطٌة دالة إحصابٌا ً بٌن درجات تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة علً مقٌاس التفكٌر التخٌلً ودرجاتهم علً 3-
 .اختبار التواصل الرٌاضً فً التطبٌق البعدي
حدود البحث :
عند إجراء البحث تم االلتزام بالحدود التالٌة :
مجموعة من تبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادي بمدرسة عثمان بن عفان اإلعدادٌة المشتركة – رأس ؼارب – البحر األحمر 1-
 .فً الفصل الدراسً األول ، 2015 – 2014
وحدة ‖ الهندسة والقٌاس ‖ من مقرر الرٌاضٌات ( هندسة) للصؾ األول اإلعدادي 2-
 :اقتصر القٌاس علً 3-
أ .التفكٌر التخٌلً لدي تبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادي ( التخٌل عن طرٌق الحواس – التصور – التخٌل وحل المشكبلت – ما
وراء الخٌال ) .
ب .بعض مهارات التواصل الرٌاضً لدي تبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادي ( القراءة – الكتابة – التمثٌل الرٌاضً – التبرٌر
الرٌاضً ) .
مواد وأدوات البحث :
.كتٌب التلمٌذ  :الذي تم إعداده فً ضوء استراتٌجٌة التصور الذهنً لتعلم الوحدة المختارة 1-
.دلٌل المعلم  :الذي تم إعداده فً ضوء استراتٌجٌة التصور الذهنً لتدرٌس الوحدة المختارة 2-
)إعداد الباحثة(مقٌاس التفكٌر التخٌلى لتبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادى 3- .
)إعداد الباحثة(اختبار مهارات التواصل الرٌاضً لتبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادي 4- .
منهج البحث :
تم استخدام المنهج شبه التجرٌبً  ،القابم علً تصمٌم المجموعتٌن ( تجرٌبٌة – ضابطة ) مع وجود القٌاس قبلً وبعدي ،
حٌث تم دراسة فاعلٌة استراتٌجٌة التصور الذهنً فً تدرٌس الرٌاضٌات لتبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة علً تنمٌة التفكٌر التخٌلً
وبعض مهارات التواصل الرٌاضً .
Prof. Dr.Ahmed
Ibraheim Ahmed Prof.
Dr.Mohammed NourEldin Ismail Prof. Dr.
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2014 Abstract
It is common nowadays to use natural food additives to increase the fish
growth, activity and immunity.
The aim of this study was to investigate the influence of dietary
supplementation of ginger, Saccharomyces or combination of ginger and
Saccharomyces for 30 days on weight, hematological, biochemical and
immunological parameters of African sharptooth catfish Clarias gariepinus.
The results indicated that, ration containing ginger only lead to significant
decrease in fish weight. But ration containing Saccharomyces only or
combination of ginger and Saccharomyces lead to significant increase in fish
weight.
Also the present findings indicated that, ration containing ginger, and/or
Saccharomyces showed a significant increase in the level of all tested
hematological and immunological parameters during the most of experiment
when compared with the control.
Spectrophotometric analysis revealed a significant increase in serum total
protein and globulins in fish fed ration containing ginger or combination of
ginger and Saccharomyces. But there is insignificant increase in total protein
and globulins in fish fed ration containing Saccharomyces only. Also there is
insignificant increase in albumin in all fish groups in comparison to control.
There were significant increase in phagocytic activity and index in all fish
groups in comparison to control.
Challenge of the fish groups with V. vulnificus, indicated that there were
significant decrease in cumulative mortality percentage in all fish groups in
comparison to control.
Abstract
2
The present study concluded that, the combined mixture of both ginger and
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Effects of Ginger and Saccharomyces on the
Immune Response of African Sharptooth
 Catfishدكتوراه
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Saccharomyces, 0.5% and 5% of diet respectively, was beneficial than
individual administration.
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Molecular characterization of methicillin
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Staphylococcus aureus (MRSA) causing
mastitis in lactating
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Studies on fungi associated with fresh cow
meat in Qena Governorate/
تؤثٌر برنامج تعلٌمً باستخدام جوانب وأبعاد الحركة على مستوى
األداء لمهارة دفع الجلة لدى تبلمٌذ الحلقة الثانٌة

Cattle are the most producing animal for milk and meat, it can produce 83.3% of the
total milk all over the world (FAO, 2008), and so mastitis is the most predominant
infectious disease causing economic losses in dairy industry. The total annual cost of
mastitis in cattle is about (1.8 billion $) (Al-azem et al., 2013) this losses due to cost of
treatment, discarded milk, veterinary care and decrease milk yield (Seegers et al.,
2003; Fetrow and Anderson, 1987).The reports indicates that more than 137 microbes
are the etiological agents of mastitis, in between there are an important microbes such
as staphylococci, streptococci and coli forms, while S. aureus is the most prevalent
cause (Giesecke et al., 1994).S. aureus was discovered in Scotland, 1880 by the
Surgeon Sir Alexander Ogeston (Ogeston, 1984). It is a gram positive bacterium
related to family Staphylococcacae appear as clusters and has many virulence factors
help in the pathogenesis of the diseases and escape host defense mechanism (Martin
and Bradley, 2004).S. aureus is capable of causing per acute, acute, sub-acute,
choronic, and gangarenious mastitis, while the majority of intra mammary infections
are subclinical (Radostitis et al., 2007).There are some strains of S. aureus called
MRSA have the ability to resist antimicrobials during treatment due to rapid alteration
in the resistance mechanism and genetic changes in bacteria (Doworkin et al., 2007).
MRSA can resist most antimicrobials especially methicillin,tetracycline and
cephalosporins due to carrying mec A gene and blaZ gene (EFSA, 2009).Mec A gene
is a part of a large fragment of DNA, present in a specific site of S. aureus
chromosome and responsible for synthesis of penicillin binding protein 2a (PBP2a)
that has low affinity for B-lactam antibiotics and substitutes for the other PBPs in the
cell wall synthesis when they are inhibited by B-lactams (Boyle et al.,2003).Routine
techniques for diagnosis of MRSA, through isolation of S. aureus strains from clinical
specimen on the specific media, application of antibiotic susceptibility test,
chromogenic media and automated method by API-Staph system (Joshi and Devkota,
2014) while PCR technique using mec A gene primer is the accurate method for
2015 diagnosis of MRSA (Katayama et al., 2000).This study aim to:

healthy lactating dairy cows.
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MRSA.
Meat has been defined as the flesh of animals which are suitable as food (Forrest et
al., 2001). This includes all processed or manufactured products which might be
prepared from these tissues i.e. meat may be fresh, cured, dried or otherwise
processed. Fiala (2008) forecasted the consumption of meat worldwide to rise by 72%
between 2000 and 2030, and Steinfeld et al. (2006) projected the global production of
meat to more than double between 2000 and 2050 due to the increasing world
population, rising incomes and urbanization. In 2007, an average European Union
Citizen ate 91 kg of meat per year (Saarnivaara et al., 2009) and also, consumption of
meat is continuously increasing worldwide. The annual per capita consumption
increased from 10 Kg in the 1960s to 26 kg in 2000 and will reach 37 kg by the year
2030 (Heinz and Hautzinger, 2007).Meat is every edible part of any slaughtered
animals, whether the same is in its natural state or has been subjected to freezing,
chilling, salting, canning or other preservative processes (OYSGN, 1978). Meat is a
contested area of food production and consumption. Historically, meat has been a
scarce and highly appreciated foodstuff, a source of energy and protein, and a
palatable food carrying the images of strength, powder and masculinity (Twigg, 1983;
Fiddes, 1991). Even today, meat is an important part of western food cultures, and is
increasing in importance in other parts of the world. For many people, a meal without
meat is a rare exception. However, during the past few decades, meat has
increasingly become a subject of controversies relating to health and safety, the
environment and animal welfare (Vinnari and Tapio, 2009).Meat is one of the best
source of proteins, vitamins and minerals which are essential nutrients required for
proper growth and maintenance. The chief constituents of meat are water, protein, fat,
phosphorus, iron and vitamins (Eze and Ivuoma, 2012). Also meat has long been
known for its nutritive composition which could explain why it is being consumed by
many people worldwide. The protein profile of meat consists of amino acids that have
been described as excellent due to the presence of all essential ones required by the
body. A large proportion of the world‘s populations rely on meat as a source of food. It
has also been proved that protein and vitamins (especially A and B12) in meat could
not be substituted by plant sources, further justifying the nutritive importance of the
former (Collins and Setona, 2011).Meat is one of the highly perishable foods because
2015 of its high nutritional contents, enzymatic action and the presence of microorganisms
ترجع اهمٌة جوانب الحركة الى انها تمثل الجوانب االساسٌة فى العملٌه التعلٌمٌه للمهارات الحركٌه حٌث انها تساعد على
,  وتسهل االتصال,  وتسهل التعلم,  وتوجه النشاط التعلٌمى,  واختزال الحاجه للتعلم المستمر, اختزال تعقد بٌبة المنافسه
2014
. وحل المشكبلت, وإثراء البناء المعرفى للطفل

وتعد الحلقه الثانٌة من التعلٌم االساسى هى المرحله االعدادٌة فهى تعتبر مرحله اساسٌه فى بناء الفرد من حٌث الشخصٌه
 وتلعب التربٌه البدنٌه دورا كبٌرا, المتكامله واعداده بقدر ٌمكنه من أداء واجباته نحو المجتمع فى شتى المجاالت المختلفه
.فى عملٌة بناء هذه الشخصٌه المتكامله
,  والحركات الطبٌعٌه التى ٌمارسها االنسان منذ بدء الخلٌقه,تعتبرمسابقات المٌدان والمضمار احداهم مظاهر االنشطه البدنٌه
والتى كان ٌتمثل ادابها فى حركات الجرى والوثب والرمى كما انها تمارس نظرا لقٌمتها التربوٌه ولدورها الهام فى تحسٌن
 كما انها اٌضا تعتبر مظهرا من,  باالضافه الى انها تشكل القاعدة االساسٌة لمراحل التعلم الدراسٌه المتنوعه, الحاله البدنٌه
. مظاهر الحكم على مدى تقدم المجتمعات

/ ًمن التعلٌم االساس

وجد ان, مما سبق من خبلل عمل الباحث كمدرس للتربٌه الرٌاضٌه ومن خبلل تحلٌل الدراسات والمراجع العربٌه واالجنبٌه
هناك الكثٌر من الدراسات التى تعتمد على بناء البرامج التعلٌمٌه لمسابقات المٌدان والتى اهتمت فقط بتعلٌم المهارات بشكل
مباشر او استخدام ادوات وطرق تعلٌم تدعم االداء المهارى المباشر كإستخدام االلعاب الصؽٌره او القصص الحركٌه أو
طرق واسالٌب مقترحه لتحسٌن االداء المهارى دون التطرق إلى تعلٌم المهارات الرٌاضٌه االساسٌه فى ضوء جوانب
)من خبلل تقسٌم ابعاد وجوانب الحركه والذى ٌساعد التلمٌذ49()م1957(Rudlf laban الحركه االساسٌه والتى اوضحها
على التحكم والسٌطره وأداء الحركات االنتقالٌه بثبات وإتزان لجسمه خبلل االداء فى مسابقات المٌدان فى ضوء معرفته
.لمفاهٌم الجسم ومفاهٌم الجهد ومفاهٌم الحٌز والمكان ومفاهٌم العبلقات باالفراد واالدوات واالجهزه
:هدؾ البحـــــث
ٌهدؾ البحث الحالى إلى بناء برنامج تعلٌمى مقترح فى ضوء ابعاد وجوانب الحركه لتبلمٌذ الحلقه الثانٌه من التعلٌم االساسى
: وذالك للتعرؾ على
. تاثٌر البرنامج المقترح على مستوى االداء المهارى لمسابقة دفع الجلة
: فروض البحث
1_ توجد فروق ذات دالله احصابٌه بٌن متوسطات درجات القٌاسٌن القبلى والبعدى للمجموعه الضابطه فى مستوى االداء
 المهارى لمسابقة ( دفع الجلة ) لصالح القٌاس البعدى.
2_ توجد فروق ذات دالله احصابٌه بٌن متوسطات درجات القٌاسٌن القبلى والبعدى لمجموعه التجرٌبٌه فى مستوى االداء
 المهارى لمسابقة ( دفع الجلة ) لصالح القٌاس البعدى.
3_ توجد فروق ذات دالله احصابٌه بٌن متوسطات درجات القٌاسٌن البعدٌٌن للمجموعتٌن التجربٌه والضابطه لصالح
المجموعه التجرٌبٌه فى مستوى االداء المهارى لمسابقة ( دفع الجلة ) لصالح القٌاس البعدى لتبلمٌذ الحلقه الثانٌه من التعلٌم
االساسى.
4_ نسبة التحسٌن بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌه والضابطه.
:منهج البحث
استخدم الباحث المنهج التجرٌبى نظرا لمبلبمته لطبٌعه البحث وتم ذلك باستخدام التصمٌم التجرٌبى لمجموعتٌن احدهما
.تجرٌبٌة واالخرى ضابطة

4770 12197692

4771 12197711
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.كلٌة الهندسة بقنا- جامعة جنوب الوادى

: قنا##### The wear monitoring in the heavy and dusty industries like cement industry

is a very important process and should be done perfectly and reliably. All
the monitoring templates for these systems that supplied with the cement
grinding and crushing machines is manual till now. It takes many times for
a valuable number of records give us a reliable data about the wear
occurred, but the time mean cost in the production field. We developed
another portable hand held system using reverse engineering process in
order to upgrading the manual wear monitoring systems to satisfy the industry needs
in reducing the time and costs accurate system reports.
The way to do such work is to follow the reverse engineering concepts and
focusing on manual measuring methods that still used todays. [Reverse
engineering definitions and steps for approach were mentioned and
followed on study beginning with studying the manual measuring methods from all its
side (that how it be done) and the readings per wear part, also
the important results needed from the measuring process]. The next step in
reverse engineering process that CAD modelling is the model for the parts
need to be manufacturing, transferring to the stress analysis process that
prove on the parts will work properly after manufacturing these step done
by 3D CAD modelling software solidworks different versions. The next
step is to make CAM modelling that converts the data cloud in the CAD
model into traces, passes and lines could generate program consists of many
orders guide the CNC machine to producing the needed parts. The next step is to
CNC manufacturing with the available CNC machine in the college
labs taking all the manufacturing and tool machining into account. Finally
checking on the final product and make the necessary validation quality
control tests by making trials runs and measuring surfaces could prove on .
Much many efforts must be done, especially in the next phase for ‖Egypt‖ via
increasing researches related to our problems that we are faced. We are well known
2014 our resources but we must try to exploit then develop it by a way or another.

##### Under Supervision of
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The plant physiology and metabolism are considerably altered by the variation in the
surrounding nutritional and environmental factors. This alteration consequently affects
the plant growth and productivity. Water deficiency induced by drought and / or
salinity could be regarded as one of the major factors that exert considerable
alteration of plant growth and metabolism. The degree of these alterations depends on
the plant type, the plant growth stage as well as the level of water stress exerted.
In addition, agriculture is an essential source for employment. Moreover, the revenue
from agricultural exports plays an important role in supporting the country‘s economy
as it is a resource of foreign currency, which alleviates the burden on the balance of
payment and enables the country to import the needed food and industrial
commodities. The adverse effects of water stress on plants may lead to disturbances
in plant metabolism. Therefore, research for the mechanism of plant structural and
functional adaptation of drought tolerant species is a field of increasing importance.
Many trials have been made to help the plants to overcome these disturbances using
variable treatments in laboratory aiming to be applied in future in the field to alleviate
the harmful effects water stress on plant growth and the relevant metabolic activities ,
plant treatments with some exogenously added substances were used. So that, many
challenges faced researches in Egypt and we try to answer these problems in
detail:Challenge 1:- Water deficit (drought)
A major challenge in agricultural practice and research today is how to cope with the
environmental stresses including drought in an economical and an environmental
sustainable approach.
Drought, in conjunction with high temperatures and solar radiation, poses the most
important environmental constraint on plant survival and crop productivity. With
increasing aridity and a growing global population, modern agriculture is faced with a
major challenge to meet increasing food demand with reducing water resources. This
appears to be even more difficult when we know that modern agriculture is essentially
based on intensive production systems which require large quantities of irrigation
water. Improving water-use efficiency (WUE) can help to meet the higher demand for
water with a lower supply (Ennajeh et al., 2010).
In the face of a global scarcity of water resources, drought has already become a
primary factor for limiting crop production in the world. At present, around 18 % of the
global farmland is irrigated (more than 240 million hectares), producing about 40 % of
the global food supply. Permanent or temporary water-deficit stress limits the growth
and distribution of natural and artificial vegetation and the performance of cultivated
plants more than any other environmental factor.
Hamed (2009) stated that desertification, desiccation and lack of rainfall cause the
dominance of drought problem.
In Egypt, water availability is considered the prime constraint that determines the
addition of new cultivated areas. Agricultural expansion needs a huge amount of
irrigation water which is already not sufficient to meet all the expected demands
(Farouk and Amany, 2012).
This will probably increase water shortages in many parts of the world. Chaves et al.
(2003) reported that agriculture is the major user of water resources in many regions
of the world. Generally drought stress occurs when the available water in the soil is
reduced and atmospheric conditions cause continuous loss of water by transpiration
or evaporation. Drought stress tolerance is seen in almost all plants but its extent
varies from species to species and even within species (Jaleel et al., 2009).
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2015 Genetic data have become increasingly more important for
conserving, managing threatened and endangered species (Allendorf and
Luikart, 2007). Also, genetic data have been used for identifying species and
populations that have reduced genetic diversity that may face a greater risk of
extinction (Quattro and Vrijenhoek, 1989 and Saccheri et al., 1998). In
addition, genetic data can also be used to infer the number of populations or
evolutionary groups present (Waples, 1995; Parker et al., 1999; Spruell et al.,
2003; Waples and Gaggiotti, 2006; Currens et al., 2009 and Ardren et al.,
2010), information that can be useful in defining management and recovery
units. Recently genetic data have been used to address more complex
conservation issues including the estimation of effective population size
(Peterson and Ardren, 2009 and Small et al., 2009).Molecular techniques have been
used as a tool for population
structure studies by analyzing dispersal, colonization patterns and gene flow
between populations over a variety of geographic scales, however a need for
expanding the array of molecular tools available in the context of population
genetics. Inferences made from datasets may be influenced by the use of
different molecular techniques as for example, allozymes evolve at a slower
rate than mitochondrial DNA (which is maternally inherited) and nuclear
DNA such as microsatellites (Duran et al., 2004)In the fact, many molecular methods
are available for studying
various aspects of wild populations, captive brood stocks and interactions
between wild and cultured stocks of fish, they are basically categorized undertwo
types of markers; protein and DNA. Most of the molecular markers have

been used in inter- and intraspecific variations. One of these markers is intersimple
sequence repeat (ISSR) markers. (Zietkiewicz et al., 1994 and
Okumuş and Çiftci, 2003(.The ISSR )Inter-simple-sequence-repeat( method has been
added to
the growing list of molecular tools. In addition, variable ISSR patterns have
potentials as dominant markers for studying genetic diversity of many fishes.
ISSR technique was used because it is simple and reliable tool for assessing
the molecular genetic variability within and among many living organisms
with highly reproducible results and abundant polymorphism (Ratnaparkhe et
al., 1998; Tong et al., 2005; Kol and Lazebnyĭ, 2006 and Kramer et al.,
2007).Protein plays an important role in the metabolism and regulation of
water balance. It is the basic building nutrient of any growing animal and also
play crucial roles in the maintenance of life. Proteins perform the vast
majority of the biochemistry required by living organisms. (Usydus et al.,
2009 and Uversky and Dunker, 2010). Protein is a translated phenotypic
expression of a genetic code and the variations in the genome usually result
in change in the structure of proteins (Bye and Ponnaiah, 1983).Electrophoresis is
analysis of biochemical systematics in various taxa.
Each species is identified for the number of species-specific proteins by
means of high-resolution starch or polyacrylamide and isoelectric focusing
(Ferguson, 1974 and Basaglia and Marchetti, 1990). According to (Mc.Laughlin et al.,
1982) the molecular mobility of proteins in an electric field
depends on their molecular weight, conformation and surface electric charge.Wasim,
et al., 2007 and Habib and Samah, 2013 reported that fish are
considered as an important source of a cheaper and high quality animal
protein, but according to (Saravanan et al., 2011) fish are used as excellent
indicator of certain aquatic pollution due to their high sensitivity to
environmental contaminants which may damage certain physiological and
biochemical processes when contact with the organs of fishesThis study was carried
to reveal the effect of phosphate and the
petroleum oil on the genetic and biochemical structure of three different
species of Red Sea fishes (Lethrinus borbonicus, Siganus rivulatus and
Mulloidichthys flavolineatus) which belonged to three different families
Lethrinidae, Siganidae and Mullidae respectively, order: Perciformes, class:
Actinopterygii.
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 وقد كانوا من، الزالت آثاره باقٌة،أدى السبلجقة دو را مه ما على مسرح التارٌخ
 واقتبست، الجماعات التركٌة التً صنعت لها مج د وتاري ً خا وحضارة فً أوطان جدٌدة
 وسكنوا إقلٌم ما وراء النهر ثم انتقلوا إلى،من الحضارات األخرى مثل الفرس وؼٌرهم
 حٌث سمح لهم السلطان محمود الؽزنوى باالنسٌاج فى إقلٌم خراسان،إقلٌم خراسان
 حتى تمكنوا من إقامة دولة مترامٌة األطراؾ،وأخذوا فً التوسع بحً ثا عن االستقرار
.)ٖٓٔ م٧ /ٕٗ ه٩ ( بزعامة طؽرلبك سنة
، وأسٌا الصؽرى، والعراق،وازدادت تلك القبابل فً التوسع حتى وصلت إٌران
 وبعد أن ورثوا أمبلك الؽزنوٌٌن اعترفت بها الخبلفة العباسٌة سنة،والشام
ٖٕٗ  وقضوا على، ٔٓ٘٘ /ٗٗ ه٧  ٓٗٓٔ م) ثم دخلوا بؽداد فى عهد طؽرلبك سنة/) ه
 وبخاصة،آخر ملوك البوٌهٌٌن( الملك الرحٌم) فإزداد نفوذهم فى حاضرة الخبلفة العباسٌة
 وإعادة الخلٌفة العباسى إلى مقر الخبلفة،بعد قضابهم على حركة أبى الحارث البساسٌرى
 فؤصبح السبلجق ُ ة سادة الموقؾ بعد أن حققوا وحدة العالم اإلسبلمى فى،بعد طرده منها
.المشرق
ومما ال شك فٌه أن ٌكون وراء هذا التارٌخ الحافل لدولة السبلجقة والة وضعوا اللبنة
ً لذا جاء موضوع بحثً ‖والة األقالٌم فً العصر السلجوق،األولى لمثل هذه الدولة
لٌلقى الضوء على الدور السٌاسً والحضاري الذي قام به والة األقالٌم فً ترسٌخ
ًأركان الدولة السلجوقٌة والذٌن استطاعوا بعد ذلك تكوٌن دولة سجلت مكانها ف
 وبخاصة فى الفترة الملٌبة بالتؽٌرات السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة،التارٌخ
ٔٓ٩٩ ٖٕٗ (  وهى فترة السبلطٌن العظام، والثقافٌة- ٖٔٓ٧ /ٗ ه٩ٕ - م) وهم
،)ٓٔ مٖٙ / والسلطان ألب أرسبلن ( ٘٘ٗ ه،)ٖٓٔ م٨ /ٕٗ ه٩ ( السلطان طؽرلبك
ٓٔ م)وقد واجهت الدراسة بع ض الصعوبات التً تتعلق بندرة المادة العلمٌة وما تحوٌه٧ٕ /ٗ هٙ٘ ( والسلطان ملكشاه
 كما كان التناقض والتباٌن فى،بطون الكتب من قشور متناثرة عن موضوع البحث
الرواٌات التارٌخٌة الذى تتناول تلك الفترة؛ وكان هذا من المسابل التى تتطلب جهدا
مضنٌا ودراسة متؤنٌة للوصول إلى الؽاٌة المرجوة واالقتراب من الحقٌقة التارٌخٌة لهإالء
.الوالة
وقد قسمت الدراسة إلى مقدمة وثبلثة فصول ٌعقبها خاتمة ثم ملحق للبحث ثم أوردت
: ًقابمة بؤهم المصادر والمراجع التً استعنت بها فً دراست
،ً تحدثت فٌه عن جؽرافٌة أقالٌم الدولة السلجوقٌة فى العصر السلجوق:أ ما التمهٌد
 ثم تحدثت عن سبلطٌن السبلجقة،ورسمت لها صورة واضحة عن الموقع والحدود
.العظام وألقٌت الضوء على والى اإلقلٌم وشروط اختٌاره
 تناولت فٌه ‖التطورات اإلدارٌة فى عهد سبلطٌن السبلجقة العظام‖ حٌث:والفصل األول
ً ثم التطور اإلداري ف،الحالة السٌاسٌة للدولة العباسٌة عند دخول السبلجقة العراق
 والسلطان ألب أرسبلن،)ٖٓٔ م٨ /ٕٗ ه٩ ( عهد ك ٍّل من السلطان طؽرلبك

) ).ه ٖٔٓٙ /م) ،والسلطان ملكشاه ( ٘ ٗٙه ٔٓ٧ٕ /م ٘٘ٗ
وأ ما الفصل الثانً :جاء الحدٌث فٌه عن ‖مهام والة األقالٌم ووظابفهم فى الدولة السلجوقٌة
حٌث التعرؾ على اإلمارات التً كانت متبعة فً الدولة السلجوقٌة ،وتناولت ‖
الحدٌث عن إمارة العامة والتً شملت إمارة االستكفاء وإمارة االستٌبلء ،وأي ضا
تحدثت عن إمارة الخاصة وٌكشؾ عن ‖مراسم ومهام تعٌن والة األقالٌم فى الدولة
السلجوقٌة وتحدثت فٌه عن مراسم تعٌٌنهم ،والمهام التً تإول إلى الوالً كما أننً
لم أؼفل الجهاز اإلداري المعاون للوالً تناولت طبٌعة العبلقة بٌن السلطان
السلجوقً ووالة األقالٌم.
أ ما الفصل الثالث واألخٌر :تناولت فٌه الحدٌث فٌه عن ‖ الدور السٌاسً والحضاري لوالة
األقالٌم‖ حٌث تحدثت عن الثورات التً قام بها والة األقالٌم ضد سبلطٌنهم من أجل
السٌطرة على الحكم ،وتحدثت فٌه أي ضا عن الدور االقتصادي واالجتماعٌوالثقافً لوالة األقالٌم وأنهٌته بتشجٌع والة
األقالٌم للعلماء واألدباء فً أقالٌم الدولة
السلجوقٌة.
أما الخاتمة :فقد تناولت فٌها ما توصلت إلٌه من نتابج عن دور الوالة فً تطور شتى
نواحً الحٌاة فً الدولة السلجوقٌة ،وخاصة أن هإالء الوالة ك ونوا دو ً ال مستقلة
بهم.

تشهد المجتمعات عدٌد من التؽٌرات فى مناحً الحٌاة المتعددة السٌاسٌة
واالجتماعٌة واالقتصادٌة ،ونتٌجة للتقدم الهابل وظهور العدٌد من التقنٌات الحدٌثة
التى قللت الكثٌر من أعباء اإلنسان  ،إال أنها من ناحٌة أخرى أدت إلى ظهور
المشكبلت واألخطار التى تتعلق بشعور اإلنسان باألمان  ،مما ٌعنى أن هناك
حاجة إلى تربٌة أمانٌة.
وتهدؾ التربٌة األمانٌة إلى إعداد التبلمٌذ للحٌاة فى المجتمع باستقرار
ونجاح ،بإكسابهم معلومات وإتجاهات ومهارات لتحقٌق األمان  ،بحٌث ٌإثر ذلك
على سلوكهم تجاه أنفسهم واآلخرٌن  ،وفى فهمهم للخطر ومصادره ،وكٌفٌة اتقابه
وتجنبه  ،وٌمكن أن ٌتحقق ذلك من خبلل تنمٌة المفاهٌم األمانٌة والوعى األمانى
ومهارات اتخاذ القرار المرتبطة باألمان.وتظهر أهمٌة تنمٌة المفاهٌم األمانٌة والوعى األمانى خاصة من األخطار
الطبٌعٌة  ،فقد أدى حدوث زلزال عام ٕ ٔ٩٩م فى مصر إلى عدٌد من الخسابر
البشرٌة ،وعند البحث عن األسباب و جد أن تلك الخسابر تضاعفت بسبب عدم
توفر القدر الكافى من التربٌة األمانٌة والوعى األمانى .
كما تمر مصر بظروؾ صعبة فى جمٌع النواحى خصوصا ً السٌاسٌة ،
بعد ثورة ٕ٘ ٌناٌر ٕٔٔٓ م ؛ فظهرت تجربة دٌمقراطٌة جدٌدة  ،األمر الذى جعل
كثرة االحتجاجات والتظاهرات أمراً عادٌا ً ،فصاحب تلك االحتجاجات والتظاهرات
سلوكٌات ؼٌر أمانٌة كؤعمال حرق وتكسٌر وتخرٌب من قبل بعض المتظاهرٌن ،
إضافة إلى استؽبلل فبة من البلطجٌة ومثٌرى الشؽب تلك التظاهرات فى حدوث
أعمال بلطجة ترهب وتإذى المتظاهرٌن  ،مما ٌجعل وجود وعى أمانى وتنمٌته
مفاهٌم األمان أمراً ضرورٌا ً عند الخروج للتظاهرالسلمى .وتؤتى أهمٌة تحقٌق األمان من اإلنترنت؛ حٌث ٌستخدم الكثٌر من
المراهقٌن اإلنترنت استخداما ً سٌبا ً بهدؾ الوقوؾ على معرفة القٌم والعادات الؽربٌة
ومحاولة تقلٌد هذه القٌم والثقافات مما ٌنعكس على سلوكٌاتهم بالسلب  ،األمر الذى
ٌإدى إلى ظهور المشكبلت االجتماعٌة واألخبلقٌة والصحٌة والتعلٌمٌة لدٌهم .
وٌنصح الكثٌر من العلماء والباحثٌن بؤهمٌة االهتمام بتبلمٌذ المرحلة
اإلعدادٌة وضرورة فهم طبٌعتها ومتطلباتها  ،النها تمثل مرحلة خطرة ومهمة ،
تظهر فٌها بعض التؽٌرات االجتماعٌة والجنسٌة والحركٌة واإلنفعالٌة والعقلٌة ،
والتى إذا أساء المراهق التعامل معها جعلته معرضا ً للعدٌد من األخطار مما ٌعنى
وجود وعٌا ً أمانٌا ً ٌمثل أمراً ضرورٌا ً  ،كما تتسم باالستقبللٌة واالعتماد على
النفس ومحاولة االنفراد باتخاذ القرارات  ،وٌمكن االستفادة من ذلك فً توجٌه
التبلمٌذ توجٌها ً صحٌحا ً لتنمٌة مهارات اتخاذ القرار المتعلقة بمشكبلت األمان من
األخطار التى تهددهم .وتمثل مناهج الدراسات االجتماعٌة بالمرحلة اإلعدادٌة أقرب المناهج إلى
حٌاة التبلمٌذ وتجٌههم أمانٌا ً  ،فٌعد من أهم حقوق التبلمٌذ البٌبٌة التى ٌنبؽى أن
تهتم بها تلك المناهج إلعداد األجٌال الحالٌة والمستقبلٌة هو حقهم فى العٌش فى
بٌبة آمنة ومبلبمة تضمن لهم الصحة والسبلمة .
وٌمكن تنمٌة المفاهٌم األمانٌة والوعى األمانى ومهارات اتخاذ القرار
بمناهج الدراسات االجتماعٌة من خبلل نماذج تطبٌقٌة للنظرٌة البنابٌة كما فى
نموذج التعلم التولٌدى  ،فمن األساسٌات التى تعتمد علٌها تلك النظرٌة وذلك
النموذج زٌادة الوعً بٌن من ٌعرفه وما ٌرٌد معرفته وذلك من خبلل تنمٌة
المفاهٌم والوعى ،مما ٌساهم فى ازدٌاد حساسٌة اإلنسان للطرٌقة التً ٌستطٌع بهاالقٌام بنشاطاته وأفكاره حتى ٌساعده على
حل مشكبلته واتخاذ القرارات السلٌمة .تحددت مشكلة البحث فى‖ وجود قصور فى المفاهٌم األمانٌة والوعى
األمانى ومهارات اتخاذ القرار المرتبطة باألمان لدى تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة ‖.
وقد تبٌن ذلك القصور من خبلل ما أشارت إلٌه نتابج وتوصٌات الدراسات
السابقة  ،ونتابج تطبٌق االستبٌان الذى طبقه الباحث على مجموعة من معلمى
ومعلمات الدراسات االجتماعٌة بالمرحلة االعدادٌة حول مدى اهتمام وتضمٌن
مناهج الدراسات االجتماعٌة بالمرحلة اإلعدادٌة أهداؾ وموضوعات تساعد فى
تحقٌق األمان لدى التبلمٌذ  ،ودور المعلمٌن فى ذلك  ،والمقابلتٌن الشخصٌتٌن مع
عدد من األسر عن سلوكٌات أبنابهم ؼٌر األمانٌة  ،ومع عدد من أفراد الدفاع
المدنى والطوارئ حول مدى تمكن األفراد بصفة عامة وتبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة
لمهارات األمان عند حدوث اخطار طبٌعٌة ،ونتابج تحلٌل أهداؾ مناهج الدراسات
.االجتماعٌة بالمرحلة اإلعدادٌة توصٌات منظمة الصحة العالمٌة ) .(WHO
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This thesis presents results from an experimental study on the effect of
fire on the structural behavior and bond strength of normal strength
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concrete (NSC) and high strength concrete (HSC) beams. Sixteen full
scale beams (150×300×2800 mm) were tested till failure under four-point
flexural loading, The investigated parameters include cover thickness (3
and 5 cm), type of cooling (water and air), and time of firing (3 and 5
hours). Except of the control beams, beams were heated to a degree of
temperature of 600
o
c according to the ISO 834 standard fire curve and then were cooled before testing.
The test set-up was designed to evaluate
displacement changes of simply supported beams subjected to static
loading and effect of fire on bond strength between concrete and steel.
Test results for NSC and HSC beams were compared for each of the test
variables. The test results show that the relationships between time and
temperature distributions in the beam sections are very similar and are
unrelated to the strength of the concrete, with the exception of the upper part of the
beam section. Deflections were measured at each load
increment. Cracking loads, crack propagation and ultimate loads were
recorded. Reduction of ultimate loads, increase in deflection and reduction
in concrete compressive strength due to fire exposure were observed.
Test results show that the bond and compressive strength decrease
significantly as the temperature to which concrete is subjected is
increased .The loss in bond and compressive strength may be attributed to
the micro cracks in concrete developed at high temperatures. The concrete containing
mineral admixtures were found to be able to retain
their properties better at high temperatures. Mineral admixtures can be
preferably used in concrete to achieve higher resistance in structures with
high risk of fire.
 حٌث, وما ٌلقى به هذا األثر من تكثٌر للمعانً وإعجاز باإلٌجاز,إن هذه الرسالة تكشؾ عن األثر النحوي لآلٌات القرآنٌة
 والجملة كؤنها جملتان أو ثبلث على حسب, ٌختلؾ المعنى باختبلؾ اإلعراب فتصٌر الكلمة القرآنٌة كؤنها كلمتان أو ثبلث
 وبذلك تصبح الكلمة أو الجملة القرآنٌة كالماسة المشعة أنً نظرت إلٌها ألقت إلٌك بؤضواء بٌانٌة, األوجه اإلعرابٌة المحتملة
 وذلك, ه) وهو من كتب التفسٌر المشهود لها – مٌدانا تطبٌقٌا510 وقد اتخذت الدراسة من كتاب معالم التنزٌل للبؽوى (ت,
2015
. وقد بلؽت المواضع ثمانٌن موضعا, بالتتبع الحصري لما جاء فً هذا الكتاب من هذا القبٌل

. كلٌة اآلثار بقنا- جامعة جنوب الوادى

1/1/20
: قنا14.

 إشتمل موضوع البحث ‖دراسة ترمٌم وعبلج وصٌانة السرابٌوم (مدفن العجول المقدسة)بمنطقة سقارة‖ على ستة فصول1/1201
 وإنتهى بالمخرجات المستنبطة من الدراسة وقابمة من المراجع العربٌة والمعربة وألجنبٌة التى تم إستخدامها فى البحث4.

، وتناول كل فصل جانب من جوانب الموضوع على النحو التالى:
الفصل األول تناول النواحى التارٌخٌة واآلثرٌة والجٌولوجٌة لمنطقة سقارة وكانتها عبر العصور ودورها التارٌخى الذى
، ومكان سعٌد للدفن من وجهة نظر المصرٌٌن القدماء،لعبته كجبانة ملكٌة رسمٌةللببلد
وقد وجد من خبلل الدراسة ان اسم سقارة جاء تخلٌدا إلسم اإلله الجنابزى سوكر او سكر رؼم انه فى العصور الوسطى
، قطنت المنطقة قبٌلة عربٌة تحمل نفس االسم
ولقد كان الملك مٌنا موحد القطرٌن هو اول من لفت اآلنتباه الى اهمٌة هذه المنطقة عندما قام ببناء قلعة حربٌة على مقربة
من المنطقة اصبحت فٌما بعد حاضرة الببلد وعاصمتها اآلولى
‖ واطلق علٌها ‖ من نفر‖ ‖ االثر الجمٌل ‖ ثم حورت االسم فٌما بعد التسمٌة فى العربٌة الى ‖منؾ‖ وفى البلتٌنٌة الى
. ممفٌس ‖ وكانت سقارة هى الجبانة الرسمٌة لهذه الببلد
.الفصل الثانى إشتمل على وصؾ التركٌب الجٌولوجى والطبقى للصخور المحتوٌة على مقبرة السرابٌوم
. والفصل الثالث تناول هذا لفصل دراسة مظاهر وعوامل التلؾ المإثرة على السرابٌوم
. والفصل الرابع تناول دراسة المكونات المعدنٌة والنسٌج الصخرى للوحدات الصخرٌة المكونة للسرابٌوم
والفصل الخامس تناول الدراسة التجربٌة إلختبار أفضل المواد المقوٌة المقترحة إستخدامها لتقوٌة الواحدات البنابٌة للسرابٌوم
.
. والفصل السادس تناول أسالٌب ترمٌم ومعالجة السرابٌوم واألعمال التطبٌقٌة للسرابٌوم
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2015 Medicinal plant defined as ―any plant, which in one or more of
its organs contains substances that can be used for therapeutic purposes,
or which are precursors for chemo pharmaceutical semi synthesis‖.
This definition distinguishes those plants that are already scientifically
tested from those not subjected to a scientific study but are used in the
traditional systems of medicine (Saranraj and Sivasakthi, 2014). They
include annual and perennial species and may be cultivated or occur in
the wild (Anvarkhah et al., 2013).
Plants have the major advantage of being the most effective and
cheaper alternative source of drugs (Pretorius and Watt, 2011). The
local use of natural plants as primary health remedies, due to their
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pharmacological properties is quiet common in Asia, Latin America and Africa (Bibitha
et al., 2002). Researches on use of plants as the
source of drugs and dietary supplements are increasing in recent years
(Dhanalakshmi et al., 2013).
Potential of higher plants as source of new drugs is still largely
unexplored. Among the estimated 250,000 – 500,000 plant species,
only a small percentage has been investigated phytochemically and the
fraction submitted to biological and pharmacological screening is even
smaller. Thus, any phytochemical investigation of a given plant will
reveal only a very narrow spectrum of its constituents (Dhanalakshmi et
al., 2013).Historically, pharmacological screening of compounds of
natural or synthetic origin has been the source of innumerable
therapeutic agents. Random screening as tool in discovering newbiologically active
molecules has been most productive in the area of
antibiotics (Gerhartz et al., 1985; Kroschwitz and Grant, 1992).
More than 80% of the world‘s population relies on traditional
medicine for their primary healthcare needs. Plants used in traditional
medicine contain a wide range of ingredients that can be used to treat
chronic as well as infectious diseases. A vast knowledge of how to use
the plants accumulated in areas where the use of plants is still of great
importance (Diallo et al., 1999). The medicinal value of plant lies in
some chemical substances present in them (Dhanalakshmi et al., 2013).
It has been reported that natural products (their derivatives and
analogs) represent over 50% of all drugs in clinical use, in which
natural products derived from higher plants represent about 25% of the
total (Lawal et al., 2010).The World Health Organization estimated that over 80% of
the
people in developing countries rely on traditional remedies such as
herbs for their daily needs and about 855 traditional medicines include
crude plant extracts (Tripathi and Mukherjee; 2003). This means that
about 3.5 to 4 billion of the global population rely on plants resources
for drugs (Farnsworth, 1998). Consumers are increasingly interested in
complementary and alternative medicines, including herbal medicine,
as they perceive these forms of healing as being both safe and effective.
This trend in use of alternative and complementary healthcare has
prompted scientists to investigate the various biological activities of
medicinal plants (Dhanalakshmi et al., 2013).
اإلهتمام بتدرٌب المعلمٌن أثناء الخدمة ٌعتبر إهتماما برفع كفاءة النظام التعلٌمى من خبلل إطبلع المعلمٌن على الجدٌد
 ورفع الكفاٌة،والمستحدثات سواء فى طرق وتقنٌات التعلٌم أو محتوى المناهج أو فى نظم وأسالٌب إدارة المنظمات التعلٌمٌة
 حٌث،اإلنتاجٌة للمعلمٌن ٌكون عن طرٌق زٌادة كفاءتهم الفنٌة وصقل مهاراتهم التدرٌسٌة مما ٌعود بالنفع على الطبلب
لوحظ أن هناك عبلقة طردٌة بٌن المعلمٌن والطبلب فكلما زادت فعالٌة المعلمٌن زاد تؤثٌرهم على الطبلب وٌساعد ذلك على
2015
.تحقٌق األهداؾ وتنمٌة المواهب
ومما سبق ٌتضح لنا مدى أهمٌة إعادة النظر بشكل مستمر فى تؤهٌل المعلمٌن وتدرٌبهم المستمر بما ٌتناسب مع التؽٌرات
 وضرورة تؽٌٌر أسس، وبما ٌمكنهم من التعامل مع ما أفرزته الثورة العلمٌة والتكنولوجٌة من وسابل وتقنٌات،الجدٌدة
.العملٌة التربوٌة ومناهجها وأسالٌبها تبعا لذلك
وإذا كان هذا المبدأ ٌنطبق على أى معلم بوجه عام فإنه ٌنطبق على معلم التربٌة الرٌاضٌة بوجه خاص فهو ركن أساسى من
 فهو ٌعمل على تنمٌة القدرات والمهارات المختلفة لدى المتعلمٌن عن طرٌق،أركان العملٌة التعلٌمٌة وحجر الزاوٌة فٌها
 إجتماعى ٌساهم فى- هذه باإلضافة إلى الدور الرٌادى الذى ٌلعبه فهو رابد رٌاضى،معرفة حاجاتهم ومٌولهم وطرق تفكٌرهم
.تطور المجتمع وتقدمه عن طرٌق تربٌة النشء التربٌة الصحٌحة
وتعد لعبة الكرة الطابرة ضمن األلعاب الجماعٌة التى تؤثرت إٌجابٌا وبشكل واضح من خبلل تطور العلوم المختلفة المرتبطة
 كما أنها تحتل مكانة بارزة بٌن األلعاب المختلفة وهى ضمن األنشطة الرٌاضٌة داخل منهاج التربٌة،بالمجال الرٌاضى
.الرٌاضٌة للمرحلة اإلعدادٌة التى تعد من أهم المراحل السنٌة لبداٌة ممارسة األنشطة الرٌاضٌة عامة والكرة الطابرة خاصة
ولعبة الكرة الطابرة تحتاج إلى طرق التعلم الحدٌثة التى تلعب دورا هاما عند إكتساب وإتقان المهارات الحركٌة حٌث أنها
 وتساعدهم على إختزال زمن إكتساب المهارات الحركٌة،مهمة وضرورٌة لتعلم المتعلمٌن فى مختلؾ األنشطة الرٌاضٌة
 وال ٌمكن ممارسة الكرة الطابرة بصورة صحٌحة اإل من خبلل عملٌة تعلم، والمهارات الفنٌة عنصر أساسى ومهم،وإتقانها
 لذلك البد من إعداد المعلم بصورة مستمرة للتعرؾ على طرق التعلم الحدٌثة لتحقٌق أهداؾ منهاج التربٌة،المهارات الفنٌة
.الرٌاضٌة بصفة عامة وأهداؾ منهاج الكرة الطابرة للمرحلة اإلعدادٌة بصفة خاصة
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2014 Hatchery hygiene is recognized as an important factor in healthy poultry
production. Rodgers et al., (2003).
Poor standards of hatchery hygiene may lead ultimately to an explosion
of pathogenic organisms resulting in Sevier economic loss.
The environment of a poultry hatchery is very susceptible to
contamination by microorganisms which can adversely affect hatchability of
the eggs and can result in embryonic deaths.
Typical microorganisms which are believed to adversely affect chick
quality and cause embryonic deaths include E. coli, Staphylococci species,
Streptococci species and Aspergillus Fumigatus. Sheldon and Brake,
(1991).Therefore, the development and maintenance of an effective hatchery
sanitation program is essential for the successful operation of a poultry
hatchery. Investigations have revealed large microbial populations in many

hatcheries despite the application of various sanitation measures.
The degree of contamination was first measured numerically by the
microbiological examination of hatcher fluff, a method developed by Nichols
et al., (1967); Furuta and Maruyama, (1981); Chen et al., (2002).
The greatest level of microbial air contamination in a hatchery occurs
at hatching, when dust, fluff and bacteria can become airborne and circulate
throughout the hatchery. Davies and Wray, (1994).Efficiency of hatchery sanitation
procedure is evaluated by
microbiological examination of fluff, dead-in–shell )Dis( embryos and
hatchery environment.
Examination of fluff and Dis embryo indicates the presence of
pathogenic microorganisms in the hatchery environment. However, the probeinto the
sources and reservoirs of these contaminants within hatchery and
microbiological examination of hatchery environment are required.
Application of effective disinfectant at manufacturer؛s recommended
dilution level is included in any hatchery sanitation program Deeming,
(1998)Yolk sac infection is the main infectious cause of chick mortality
during the first week of the post-hatching period. Rai et al., (2005) and
Yassin, (2009) and is the main cause of chicks mortality accounting for large
economic losses to the poultry industry. Ulmer Franco, (2011).
It can cause mortality rate of about 5-10%; however the condition has
also been associated with much higher mortality especially in chicks during
first week of age. Rahman et al., (2007).Contamination of unhealed navels has been
suggested as a cause of
yolk sac infection in newly hatched chicks Fasenko and O‘Dea, )2008(.
Yolk sac infection (YSI) is a major cause of mortality in broilers
during their first week of life. Jordan, (1996).
(YSI) occurs in all flocks resulting in decreased hatchability, increased
mortality and increased cull rate due to retarded growth. Mosqueda and
Lucio ,(1985).Yolk sac infection occurs mainly due to bacterial contamination of the
eggshell at the broiler breeder farm, shortly after the egg is laid, while the
cuticle is still moistened . Saif et al., ( 2003).
It was suggested that Poor fertile egg storage conditions, poor egg
disinfection, and humidity levels during incubation may also promote egg
contamination. Bains , (1979).
Another important route of yolk sac infection is the bacterial
penetration through a poorly healed navel. Wray et al., (1996).
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2014 In this thesis, we calculated the quantum thermodynamic functions of plasma, such
as equation of state, osmotic pressure and excess free energy as well as the
distribution functions, by using Green‘s function technique. We used this technique
by the fact that thermodynamic functions can be calculated from the mean value of
the potential energy according to a general quantum statistical formula. It should be
pointed out that the mean value potential is given in terms of wave functions, Green‘s
functions, screened potential, Hartree and Hartree-Fock approximation. Also, the
screened potential was used in deriving the previous mentioned thermodynamic
functions.
On the other hand, we calculated the excess free energy and the osmotic pressure
until the third virial coefficient for one and two component plasma. In special case for
the one component plasma (OCP) (the model of identical point charges immersed in a
uniform background, while the continuous charge density of the background is chosen
to be equal and opposite to the average charge density of the point charges, so that
the
system as a whole is electrically neutral) for example the electron gas .
Also, the model under our consideration is a two-component plasma (TCP)
; i.e. neutral system of point like particles of positive and negative charges.
We plotted the curves, which illustrate the results in terms of the plasma parameters
and compared our results with other well known results in the low density. The
quantum excess energy results, until the third virial coefficient, were compared with
other results for one and two component plasma
We obtained the quantum binary and triplet distribution functions in terms of Green‘s
functions technique. The triplet distribution function was calculated in two form; one
of them is based on the Kirkwood Superposition Approximation (KSA) which
assumes that the potential in a set of three particles is the sum of three pair potentials,
this is equivalent to assuming that the triplet distribution function is the product of the
three binary distribution functions. The other form was calculated by integrating the
triplet distribution function by using the mean value potential. The results were given
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.ًالشاف
Ali‘ Ayman Mahmoud
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in terms of the Born parameter
. Also, we calculated the distribution
functions in terms of the distance between two charges r by using the screened
potential. Lastly, the numerical calculations for the electron gas were also given.
ٌهدؾ البحث الى وضع برنامج تدرٌبً باستخدام أسلوب التدرٌب باالٌقاع ومعرفة تؤثٌره على تحسٌن بعض القدرات البدنٌة
الخاصة بالسبلسل الحركٌة قٌد البحث على عارضة التوازن لناشبات الجمبازوالتعرؾ على تحسٌن مستوى آداء السبلسل
الحركٌة قٌد البحث على عارضة التوازن لناشبات الجمباز وقد استخدمت الباحثة المنهج التجرٌبً بطرٌقة القٌاسات القبلٌة
والبعدٌة كتصمٌم تجرٌبً ٌتناسب مع أهداؾ البحث ووجد الباحث أن البرنامج التدرٌبً باستخدام أسلوب التدرٌب باالٌقاع
أحدث تؤثٌراً اٌجابٌا ً على عٌنة البحث األساسٌة ووجد تحسن فى بعض القدرات البدنٌة الخاصة بالسبلسل الحركٌة قٌد البحث
سنوات والمتمثلة فى القوة العضلٌة للرجلٌن والظهر والمرونة للظهر10 على عارضة التوازن لناشبات الجمباز تحت
ومفصل الفخذ والعمود الفقرى والمدى الحركى لمفصل الفخذ فى اتجاه البسط والقبض والتوافق العضلى العصبً والتوازن
الحركى وحدوث تحسن فى مستوى اآلداء المهارى للسبلسل الحركٌة قٌد البحث على عارضة التوازن لناشبات الجمباز تحت
سنوات وحدوث تحسن فى الربط بٌن المهارات الحركٌة التى تتكون منها السلسلة الحركٌة وتحسٌن التوقٌت الزمنى10
الصحٌح آلداء السلسلة الحركٌة وتوصى الباحثة بضرورة التدرٌب على بعض السبلسل الحركٌة على عارضة التوازن
لناشبات الجمباز فى مرحلة سنٌة مبكرة حتى تكتسبها الناشبات بشكل قمة المثالٌة فى اآلداء ومراعاة التدرج فى التدرٌب على
 الصعب)وضرورة اهتمام-بعض السبلسل الحركٌة على عارضة التوازن لناشبات الجمباز والتدرج من حٌث (السهل
المدربٌن باستخدام تمرٌنات ذات أسالٌب مختلفة خاصة أسلوب التدرٌب باالٌقاع على تحسٌن القدرات البدنٌة المختلفة
ومستوى اآلداء المهارى لبعض السبلسل الحركٌة على عارضة التوازن لناشبات الجمباز ومراعاة خصابص المراحل السنٌة
عند العمل مع الناشبٌن وذلك حتى ٌمكن التخطٌط لبلرتقاء بمستوٌاتهم بما ٌتناسب مع إمكانٌاتهم البدنٌة والجسمٌة والحركٌة
2014
.والعضلٌة واالجتماعٌة
2014 In recent year communication systems had been taken more interest in
wireless systems due to easy use and availability everywhere any time.
Front end is considered the main part of wireless equipment, antenna play
the main roles in front end. Microstrip patch antennas have many
advantages make it one of research interest point in last decades.
This thesis concentrates on major parts for enhancing the performance
of microstrip patch antennas (MPAs). In the first part finite difference time
domain method (FDTD) is used to analyze and study the operation of the
microstrip patch antenna. 3D simulation for Maxwell‘s equations is carried
here with Liao‘s absorbing boundary conditions for the problem space. The
FDTD method is used to calculate the scattering parameters of the patch
antenna and visualize the EM waves through the patch. The calculated
scattering parameters from the FDTD equations are compared with the simulated
results. Good agreement between the calculated and simulated
results is achieved In the second part of this thesis, the mutual coupling effects
between the
elements of classical microstrip patch antenna arrays (MPAAs) has a great
interest and can affect the performance of MPA. A compact meander
shaped defected ground structure (DGS) is applied to reduce the mutual
coupling (MC) between elements of microstrip antenna array with 0.5 0
elements spacing. The proposed antenna array consists of two elements.
Four meander shaped slots in the ground plane are used between elements
to reduce the coupling between the array elements. The antenna is simulated
using CST microwave studio software, fabricated on FR4 substrate with
dielectric constant of 4.3 and thickness of 1.6 mm by etching the groundplane of the
microstrip antenna and measured. The results show that a
reduction in mutual coupling from -23 dB to -52 dB is obtained between
elements at the operating frequency of the antenna array. The gain is
increased by 0.6 dBi. A small shift in operating frequency from 4.74 to 4.8
GHz is introduced. The measurement results prove the high efficiency of
this configuration.The last part in this thesis has two topics the first topic is the dual
band
microstrip patch antenna (DBMPA) design on FR4 substrate with dielectric
constant of 4.3 and thickness of 1.6 mm by etching the patch using loaded
C-shape slot with three stubs, the patch has 2.4 GHz and 3.5 GHz resonance
frequency. The second topic is designing isolated elements DBMPAA with
small mutual coupling using C-shape DGS, the MC reduction has been
achieved for the low frequency because of the high frequency has low MC
without the DGS. The results show that a reduction in mutual coupling from
-25 dB to -47 dB is obtained between elements at the low operation
frequency of the antenna array. Good agreement between the FDTD
calculated and simulated results is achieved. The proposed DBMPAA
loaded with C-shape DGS fabricated and measured. Good agreement between the
simulated and measured results is achieved.
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Study of Some Efficient Algorithms for
humanface detection in image/

Hefny, Noha Abo ElWafa.

The great increase of computational software resources in the last decade has
provided the computers with the means to solve many computer vision tasks like like
object tracking and recognition.The great increase of computational software
resources in the last decade has provided the computers with the means to solve
many computer vision tasks like object tracking and recognition. Within these tasks,
face detection of humans occupy one of the most important roles. Automatic human
face detection from images in surveillance and biometric applications is a challenging
task due to the variances in image background, view, illumination, articulation, and
facial expression. Recognition of human faces is useful in any user identification
2015 system or face database management.
Detection of face humans can be used as a initializing step to human motion, lip, or
gestures tracking, as a localization step for face recognition as well as for image
databases queries.
The purpose of this research is to study various techniques for face detection and
face recognition and compare their performance by implementing them, then
investigate the possible improvements on these techniques increase their efficiency or
to find new technique that has more advantages such as reduce the execution time
and its flexibility. In this way, the objective of this thesis is obtained by proposed new
algorithm in face detection, and another algorithm of face recognition Chapter 1
presents the motivation behind this thesis and defined the fundamental problem
considered with real applications. It also summarized the contributions made toward
this problem.
Chapter 2 presents a brief study of the fundamental concepts of the face detection
operation and definitions related to color spaces behind different skin and face
detectors. Some of face detection techniques based on color models are described.
Chapter 3 introduces a proposed new algorithm that can detect human faces from an
image, skin color as a tool for detection with different filtering steps, using Template
Matching. The proposed algorithm performance compared to the previous methods,
such as Zahra, and Viola-Jones techniques. Numerical results underline the
robustness of the presented approach for tested images of faces which have a
specific complexion varying under certain range are shown.
Chapter 4 describes some basic definitions of face recognition. We study the face
recognition algorithms such as Principal Component Analysis(PCA), Independent
Component Analysis (ICA), Multilinear Principal Component Analysis (MPCA) and
Linear Discriminant Analysis (LDA). Neural networks with Gabor filters, Neural
networks and Hidden Markov Models, and Fuzzy neural networks have been
discussed.
Chapter 5 presents a new approach for face recognition based on similarity measure
method. In addition, We apply various measure classes to increase the efficiency of
the proposed method. Experimental results show that these similarity measures can
give an useful way for measuring the similarity between fuzzy sets for face recognition.
Chapter 6 summarizes the highlights and the results of this thesis and presents some
open problems.
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: ًالقضاٌا النقدٌة والببلؼٌة فً شعر الماح
/2010 شعر اآلطفال عند أحمد سوٌلم حتى

.ً مسعود صبرى نوب،نصر
. بخٌته حامد ابراهٌم،محمد

إن هذه الدراسة بعنوان القضاٌا النقدٌة والببلؼٌة فً الشعر الماحً وهً تتناول شعر محمد مصطفً الماحً وهو شاعر من
 أوال: شعراء العصر الحدٌث وثمة أسباب عدٌدة جعلتنً أقدم علً أختٌار شعر الماحً مجاال لدراستً النقدٌة الببلؼٌة منها
قلة الدراسات النقدٌة التً تكشؾ عن شخصٌة الماحً وتتناول حٌاته وأسرته والمدرسة الشعرٌة التً ٌنتمً إلٌها فقد
أنحصرت هذه الدراسات فً دراستٌن أوالهما بعنوان ‖محمد مصطفً الماحً وحٌاته وشعره ‖ وهً للباحث محمد محمد
علً عبد المجٌد وقد حصل بموجبها علً درجة الماجستٌر من كلٌة اللؽة العربٌة بؤسٌوط جامعة األزهر الشرٌؾ فً عام
ألؾ وتسعمابة وثبلثة وتمانٌن مٌبلدٌة إال أنها لم تؾ بالمطلوب وتناولت شعره بشكل عام أما الدرسات الثانٌة فكانت بعنوان
‖ً‖ االتجاه الدٌنً بٌن محمود ؼنٌم ومحمد مصطفً الماحً ‖ منح بها الباحث إبراهٌم محمود ؼنٌم ومحمد مصطفً الماح
ًمنح بها الباحث إبراهٌم محمود أمٌن حجازي درجة الماجستٌر فً كلٌة اللؽة العربٌة بالمنصورة جامعة االزهر الشرٌؾ ف
ًعام الفٌن وستة مٌبلدٌة ومن هذا المنطلق ولهذه االسباب والدوافع جاءت هذه الدراسة النقدٌة والببلؼٌة لشعر محمد مصطف
الماحً سعٌا نحو الكشؾ عن قدراته اإلبداعٌة وإلقاء الضوء علً رمز من رموز الشعر العربً البارزٌن أما المنهج النقدي
2014
. المتبع فً هذه الدراسة فهو المنهج التكاملً فقد كنت حرٌصا علً استقراء نصوص الماحً الشعرٌة
2014
 وأصبح موضوع أدب األطفال من الموضوعات الهامة على،فمنذ أواخر القرن الماضى بدأ االهتمام بالطفولة ٌظهر
 وتولى ذلك، فكان ال بد من أن تتكاتؾ الد ا رسات،ساحة األدب العربً؛ إذ أن األطفال هم رجال المستقبل وهم مرآة المجتمع
،أصبحت مهمة فى ذاتها ولذاتها،الجانب بمزٌد من االهتمام والرعاٌة والد ا رسات العلمٌة ؛ ألن ‖الطفولة فى عصرنا الحدٌث
وبالتالى، واألدب الذى ٌقدم لؤلطفال من أهم العناصر فى تكوٌن هذه المرحلة.وتعد مرحلتها أهم مرحلة فى بناء اإلنسان
 والطفل أثناء نموه العقلى ٌبدأ فى التعرؾ بالحٌاة على أساس أن خب ا رتها الماضٌة سبٌل إلى.ٌدخل فى صنع اإلنسان وبنابه
، والحاضرة، ومن ثم فقد ٌكون أدب األطفال أقوى سبٌل ٌعرؾ به األطفال الحٌاة بؤبعادها الماضٌة،فهم أعمق للحاضر
، وتقوى نواحى الخٌال فٌه، لتؽذى جوانب تفكٌره، وٌحتاج عقل الطفل وخٌاله إلى األجناس األدبٌة المختلفة.وحتى المستقبلٌة
 ومن هنا كان أدب األطفال من أقوى الدعامات فى.ولتكون وسٌلة من وسابل التعلٌم والتثقٌؾ بالتسلٌة والمشاركة فى الخبرة
(  ٌعبر عن،  ومرآة النفوس،  وهو‖ لؽة القلوب،‖ (والشعر واحد من تلك األجناس األدبٌة المختلفة.التكوٌن السلٌم لئلنسان
الخلجات الؽامضة،
 وٌنفذ إلى أعمق شًء فى اإلنسان، وٌستلهم الوحى والخٌال، ٌخاطب الوجدان والعاطفة،وٌكشؾ عن اإلحساسات الدفٌنة
( ٕ (‖ ٌقوم على اللفظ الرشٌق والتصوٌر الدقٌق والتشبٌه البدٌع والنؽم الحلو،والطبٌعة
 فقد جاءت الرسالة، وبما أن الشعر هو واحد من تلك األنواع األدبٌة التى ٌتعامل من خبللها األدباء مع األطفال

لتتناول هذا الجانب بالد ا رسة والكشؾ والتحلٌل عند شاعر معٌن أعطى الكثٌر من وقته لؤلطفال كتابة وإبداعا وهو الشاعر
أحمد محمد محمد سوٌلم الذى أصدر العدٌد من الدواوٌن التى تبٌن إٌمانه بهذه المرحلة المهمة فى حٌاة اإلنسان ،فجمٌعنا
ٌعلم ‖أن مرحلة الطفولة هى أروع الم ا رحل التى ٌمر بها اإلنسان فى رحلة حٌاته ،وأن الطفولة كلما ذكرت فإن الب ا رءة
والطهر والنقاء تذكر معها ،وٌجول فى خواطرنا قول الشاعر:
وصن ضحكة األطفال ٌا رب إنها إذا ؼردت فً ظامىء الرمل أعشبا‖( ٖوؼٌر خاؾ على الجمٌع أن ‖ لؤلدب دوره (
الحضارى فى حٌاة المجتمعات على مر العصور  ،ولؤلدٌب دوره المإثر
فى توعٌة أؾ ا رد المجتمع بقضاٌاهم المجتمعٌة واإلنسانٌة والفكرٌة خصوصا إذا قدم رسالته فى قالب فنى جمٌل وممتع
.وبنظرة عامة إلى أدب الطفل سنجد أن فٌه ذلك التعبٌر الواضح عن المجتمعات والبٌبات المختلفة بما فٌها من جوانب
اجتماعٌة وقٌم وثقافات وعادات‖( ٔ (.
ره  :ب ا وع وأ  Pو وى ا F
شعر األطفال لون من ألوان أدب األطفال ،ولكن ‖لٌس المهم أن نقدم أى شعر لؤلطفال ،بقدر أن ٌكون شع ا ر ٌحسه
وٌتذوقه األطفال ،وٌشعرون به حٌن ٌقرءونه أو ٌسمعونه أنهم ٌقرءون أو ٌسمعون شع ا ر‖( ٕ (.
ولما كان أدب األطفال مٌدانا خصبا للباحثٌن تتوق أنفسهم لئلسهام فٌه بنصٌب ،من أجل هذا تاقت نفسى لخوض
هذا المجال ،واقتحام هذا المٌدان؛ لكى أضرب لى بسهم فٌه.
وقد تحقق هذا األمر ،وتم اختٌار شعر األطفال كنموذج لد ا رستى فى أدب األطفال وقد كان من األهمٌة بمكان أن
أبحث عن شاعر له إسهامات فى شعر األطفال لم ٌتناوله أحد بالد ا رسة من قبل ،وقد شاءت إ ا ردة هللا أن ٌكون الشاعر
أحمد سوٌلم هو من أبحث عنه .
:
هدؾ ا درا
إن ؼاٌة ما تهدؾ إلٌه الد ا رسة هو تناول شعر األطفال عند أحمد سوٌلم بالتحلٌل والنقد للكشؾ عن مدى تمكنه من
تطوٌع األدوات اللؽوٌة ألفاظا ،وأسلوبا ،وصٌاؼة فى قوالب شعرٌة ٌستوعبها األطفال ،وٌتذوقونها بحٌث تنال قبولهم،
وتحوز إعجابهم ،وتوصل إلٌهم رسالة الشاعر التى أ ا ردها من خبلل قصابده.
تقع منطفة الدراسة فى الركن الجنوبى الشرقى من الصحراء الؽربٌة وتمتد حدود المنطقة من خور توشكى وحوضه جنوبا
حتى الحدود الجنوبٌة لخور كبلبشة وحوضه شماال وتهدؾ الدراسة إلى تحدٌد األشكال الجٌومورفورلوجٌة الممٌزة للمنطقة
وتتؤلؾ الدراسة من ستة فصول تسبقها مقدمة وتعقبها خاتمة وٌبدأ كل فصل بمقدمة وٌنتهى بخبلصة .وقد تم إختٌار
الموضوع لعدة أسباب منها أن هذه الدراسة تمثل إمتدادا لدراسات عدٌدة سابقة تناولت أجزاء من توشكى أٌضا توافر المادة
العلمٌة مادة الدراسة وأٌضا رؼبة فى إعداد دراسة جٌومورفولوجٌة لها أبعاد تنموٌة وتخطٌطٌة .وتهدؾ الدراسة إلى تحدٌد
األشكال الجٌومورفورلوجٌة الممٌزة للمنطقة ودراستها دراسة تفصٌلٌة وإنشاء قاعدة بٌانات جؽرافٌة لمنطقة الدراسة تسهم
2014
فى حصر إمكانٌات المنطقة .تم إختٌار الموضوع بنا ًء علً عدة أسباب،أهمها :
أن هذه الدراسة تمثل إمتدادا لدراسات عدٌدة سابقة تناولت أجزا ًء من منطقة ٔ-
توشكً أو بعض األشكال الجٌومورفولوجٌة بها ،ولذلك أراد الطالب أن ٌواصل هذه
الدراسات التً تهدؾ فً النهاٌة إلى دراسة المنطقة دراسة تفصٌلٌة ٌفٌد منها
المخططون فً المستقبل القرٌب.
محاولة تقدٌم دراسة جٌومورفولوجٌة تساعد فً تحدٌد العبلقة بٌن العملٌات ٕ-
واألشكال الجٌومورفولوجٌة من جانب وتنمٌة المنطقة من جانب آخر.
كان لتوفر المادة العلمٌة من مصادر مختلفة ،والتً تمثل أرضٌة للدراسة أثر ٖ-
كبٌر فً اختٌار موضوع الدراسة ،باإلضافة إلى أن هذه المنطقة من المناطق الواعدة
؛ لذا أراد الطالب دراستها.
،مٌل الطالب إلى التخصص فً الجٌومورفولوجٌا ذات اإلهتمام باألبعاد التطبٌقٌة ٗ-
ورؼبته فً إعداد دراسة جٌومورفولوجٌة لها أبعاد تنموٌة وتخطٌطٌة.
قدرة الطالب علً تطبٌق تقنٌات اإلستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجؽرافٌة – ٘
فً الدراسة الجٌومورفولوجٌة ،لتوضٌح إمكانٌة إسهام هذه التقنٌات فً دراسة
الجٌومورفولوجٌا والخروج بنتابج مفٌدة فً البحث.
وتهدؾ الدارسة إلى:
تحدٌد األشكال الجٌومورفولوجٌة الممٌزة للمنطقة ،ودراستها دراسة تفصٌلٌة ،ورسم ٔ-
خرٌطة جٌومورفولوجٌة تفصٌلٌة لها (.
محاولة الوقوؾ على طبٌعة العبلقة بٌن العملٌات واألشكال الجٌومورفولوجٌة من ٕ-
جانب ومواقع التنمٌة الموجودة بالمنطقة من جانب
دراسة لبعض الخوارزمٌات الفعالة الخاصة بكشؾ الوجه البشري هدفت الدراسة إلى محاولة القاء الضوء على معوقات
التنمٌة ( زراعٌة  -سمكٌة  -صناعٌة  -تعدٌنٌة  -سٌاحٌة  -عمرانٌة) بمنطقة البحٌرة سواء معوقات طبٌعٌة أم بشرٌة .ناقشت
الدراسة امكانٌة الزراعة كاستخدام اجدى للمنطقة وذلك فى ضوء العجز المابى وارتفاع تكلفة استصبلح الفدان او تركها
منطقة حماٌة طبٌعٌة وتحدثت عن مإشرات تؽٌر الخصابص الكٌمٌابٌة والبٌولوجٌة لمٌاه البحٌرة وإنعكاسها على مستقبل مٌاه
مصر وفرض قٌود التوسع العمرانى بالمنطقة ،وعنٌت بدراسة مدى ارتباط النشاط الزلزالى باسوان بتناقص المنسوب
ببحٌرة ناصر وتؤثٌره على مشروعات التنمٌة المقترحة حول البحٌرة .كما ناقشت المعطٌات الجؽرافٌة للوصول الى تنمٌة
مستمرة بالمنطقة.
لم تتجه الدراسات فً مجال اآلثار والفنون اإلسبلمٌة إلى االهتمام بالبعد الوظٌفً للتحؾ الزجاجٌة  ،وهو البعد الذي ٌحدد
الوظٌفة التً صنعت من أجلها التحفة الزجاجٌة  .فقد كان للوظٌفة دور بارز فً تحدٌد معظم أشكال تلك التحؾ وبعض
زخارفها وأحٌانا ألوانها ودرجاتها  .ومع تعدد وظابؾ واستخدامات التحؾ الزجاجٌة فً العصر اإلسبلمً  ،تعددت أشكالها
والزخارؾ المنفذة علٌها وألوان الزجاج المصنوعة منه .ولهذا وقع اختٌاري لموضوع ‖ الوظٌفٌة فً التحؾ الزجاجٌة فً
2015
العصر اإلسبلمً فً ضوء مجموعات المتاحؾ ‖.
أسباب اختٌار الموضوع :
دراسة معظم التحؾ الزجاجٌة التً نشرت من قبل من الجانب الفنً المتمثل فٌما تشتمل علٌه تلك التحؾ من زخارؾ 1.
باعتبارها تحفا فنٌه  ،ولم تكن هناك أي محاوالت لمعرفة وظٌفتها على الرؼم من أنها تحفا تطبٌقٌة لها وظابؾ واستخدامات
 .هامة أثرت على أشكالها وزخارفها وألوانها
اإلرتباط الوثٌق بٌن وظٌفة التحفة الزجاجٌة وبٌن شكلها وزخرفتها ولونها  ،فمن المبلحظ أن معظم التحؾ الزجاجٌة وإن 2.
لم ٌكن كلها شكلت وزخرفت وصنعت من زجاج ذو ألوان ودرجات محددة وذلك باألسلوب الذي ٌجعل التحفة متماشٌة مع
 .الوظٌفة التً صنعت من أجلها
تعدد وتنوع استخدامات التحؾ الزجاجٌة فً العصر اإلسبلمً فمنها ما تم استخدامه فً التجمٌل أو الطعام والشراب أو 3.
الوزن والكٌل أو فً االستخدامات الطبٌة أو حتى فً اإلضاءة  ،وبالتالً اختلفت أشكال وزخارؾ وألوان كل نوع عن النوع
 .اآلخر

حمادى ،صفاء محمد مالك.

النظم البٌبٌه بمنطقه بحٌره ناصر /

4787 12198231

بهجات ,هالة رفعت محمود.

الوظٌفٌة فً التحؾ الزجاجٌـة فً العصر اإلسبلمً فً ضوء
مجموعات المتاحؾ /

4788 12198284

إن دراسة وظٌفة التحؾ الزجاجٌة تساعد فى التعرؾ على بعض عادات وتقالٌد الشعوب اإلسبلمٌة ،وذلك من خبلل 4.
.التعرؾ على كٌفٌة إستخدامهم لكل نوع من أنواع التحؾ الزجاجٌة
من أهم األسباب التى دفعتنى إلى دراسة هذا الموضوع عدم وجود دراسة متخصصة قابمة بذاتها تتناول الوظٌفٌة فى 5.
.التحؾ الزجاجٌة فى العصر اإلسبلمى
أهداؾ الدراسة:
تهدؾ الدراسة إلى التعرؾ على وظٌفٌة التحؾ الزجاجٌة ،وذلك من خبلل وصؾ وتحلٌل تلك التحؾ من الجانب 1.
 .الوظٌفً مما ٌعطى صورة كاملة للقارئ عن كٌفٌة استخدام التحؾ الزجاجٌة بؤنواعها المختلفة
تهدؾ الدراسة إلى عرض مدى تؤثٌر وظٌفة التحفة الزجاجٌة على شكلها المتمثل فً الحجم والشكل العام وكذلك األشكال 2.
 .الجزبٌة  ،مما ٌساعد على سهولة استخدام كل تحفة للوظٌفة التً صنعت من أجلها
تهدؾ الدراسة إلى عرض مدى تؤثٌر وظٌفة التحؾ الزجاجٌة على بعض زخارفها .وأن الوظٌفة لم تفرض نفسها على 3.
الزخارؾ مثلما فرضت نفسها على شكل التحفة ،فهناك أنواع من التحؾ الزجاجٌة فرضت علٌها الوظٌفة استخدام الزخارؾ
 .وأحٌانا أخرى تفرض علٌها استخدام زخارؾ محددة  ،وهناك أنواع أخرى فرضت علٌها الوظٌفة خلوها من الزخارؾ
تهدؾ الدراسة إى عرض مدى تؤثٌر وظٌفة التحؾ الزجاجٌة على صناعتها من ألوان ودرجات معٌنة من الزجاج ،بحث 4.
.تكون متماشٌة مع الوظٌفة
تهدؾ الدراسة إلى توضٌح مدى إهتمام المسلمٌن بتطبٌق مبادئ العقٌدة اإلسبلمٌة فى إستخداماتهم للتحؾ ،ومدى تؤثٌر 5.
.ذلك على بعض أشكال التحؾ الزجاجٌة وكذلك على بعض زخارفها
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أصول النحو هى األدلة اإلجمالٌة التى بُنى علٌها علم النحو وهى عند النحاة )سماع ،وإجماع،
وقٌاس ،واستصحاب حال ()  ،( 1فبلبد من تعرٌؾ كلمة أصل .
األصل لؽةا :هو أساس كل شىء وقاعدته ٌ،قول الراؼب األصفهانى  ‖ :وأصل الشىء
قاعدته التى لو توهمت مرتفعه الرتفع بارتفاعه سابرها ؛لذلك قال هللا تعالى ﴿
وقد تؤصل كذا ،ومجد أصٌل ،وفبلن ال أصل له وال ( (﴾ 2
) فصل3 )‖.
وقال ابن فارس )‖ :أصل ( الهمزة والصاد واالم ،ثبلثة أصول متباعد بعضها من بعض
) أحدهما أساس الشىء ،1 )‖...
واألصل فى اصطبلح النحاة  :تدل كلمة أصل عند النحاة على معان عدة منها:أساس الشىء  ‖:األصل ؾ اللؽة أساس الشىء
وهو ما ٌبتنى علٌه ؼٌره .وؾ
االستعمال هو أولى حاالت الحرؾ أو الكلمة دون أن ٌطرأ علٌها أى تؽٌر ) 5 )‖...
.القاعدة األصلٌة للشىء التى تحول عنها :مثل مٌقات ،ومٌعاد ،ومٌزان -2
واألصل:موقات،وموعاد،وموزان ألنه من الوقت والوعد والوزن ؛) 6 )‖...وعلم أصول النحو هو ‖ :علم ٌبحث عن أدلة‖
 ،النحو اإلجمالٌة من حٌث هى أدلته
وكٌفٌة االستدالل بها وحال المستدل ‖) ) . 1
األصل فى اصطبلح الفقهاء  :تدل كلمة أصل ؾ استخدام األصولٌٌن على عدة معا ن ) ) 2
منها .:
 الدلٌل :فٌقال :أصل هذه المسؤلة اإلجماع ،أى دلٌلها اإلجماع‖،وأصل هذه المسؤلة 1الكتاب والسنة أى دلٌلها‖ ) ) 3
 الراجح :مثل :قولهم :األصل ؾ الكبلم الحقٌقة ،أى الراجح ؾ الكبلم حمله على الحقٌقة 2ال المجاز.
 .القاعدة :فٌقال :إباحة المٌتة للمضطر على خبلؾ األصل ،أى على خبلؾ القاعدةالعامة 3
 المستصحب  :فٌقال :األصل براءة الذمة ،أى ٌستصحب خلو الذمة من االنشؽال 1بشىء،حتى ٌثبت خبلفُه.
ومعنى أصول الفقه  ‖:هى أدلة الفقه ،وجهات داللتها على األحكام الشرعٌة ،وكٌفٌة حال
المستدل بها من جهة الجملة ال من جهة التفصٌل )‖...
تعتبر الجرابم ضد اإلنسانٌة من الجرابم الدولٌة الخطٌرة ومن األعمال البلإنسانٌة التً ترتكب ضد مجموعة من السكان
المدنٌٌن من البشرٌة واألسرة اإلنسانٌة ،ومن الجرابم التً حرمت من قبل األدٌان والشرابع السماوٌة ووجدت استنكاراً واسعا ً
من الضمٌر اإلنسانً والمنظمات الحقوقٌة العالمٌة واإلقلٌمٌة والوطنٌـة br .وترتكب هذه الجرابم من قبل أفراد ٌعملون
استناداً ألوامر أعلى من حكوماتهم ،ومنها جاءت ضرورة اتخاذ خطوات هامة من قبل أعضاء المجتمع الدولً لمواجهة هذه
الجرابم بما الٌسمح لمرتكبٌها الفعلٌٌن ومن هم ورابهم باإلفبلت من العقاب تحت ؼطاء من حصانة رباسٌة أو دبلوماسٌة أو
2015
تمسك بإسناد األفعال الجرمٌة للدولة بتطبٌق مبدأ أعمال الدولة.

أبوزٌد ,مبارك على بكٌر.

اإلجما ُع بٌن النحاه واالصولٌٌن /

4789 12198305

نجدى ,اسبلم فتحى تمام.

دور التربٌة االسبلمٌة فً الحد من الجرٌمة فً ضوء بعض
التؽٌرات المعاصرة/

4790 12198326

وقد تناولت هذه الدراسة مع التطورات السٌاسٌة فً سورٌا خبلل الفترة من  1958 - 1954أو كان ٌطلق علٌه من قبل
العدٌد من المإرخٌن والكتاب ‖الجمهورٌة البرلمانٌة الثانٌة‖ منذ ذلك الحٌن ،عاد هذا البلد إلى الحكم المدنً والتمتع بالسٌادة
البرلمانٌة والدٌمقراطٌة فً المقارنة مع القاعدة العسكرٌٌن السابقٌن التً تمٌزت عن طرٌق التحكٌم .ولكن هذه سلسلة من
الحكومات الضعٌفة قصٌرة المدى ولم ٌحقق تسوٌة كما لحن الحٌاة السٌاسٌة فً سورٌا لم ٌكن وفقا لرؼبات الجماعة الحاكمة
من الحزبٌن التقلٌدٌة (الشعبٌة والوطنٌة) .كما التحوالت الداخلٌة على المسرح السٌاسً السوري وتداعٌات الحرب الباردة
كانت فً ذلك الوقت كان السبب المباشر لخلق حالة من االضطراب السٌاسً وعدم االستقرار فً الببلد .ظهور القومٌٌن
الرادٌكالً والبعثٌٌن والشٌوعٌٌن السورٌٌن خبلل تلك الفترة وتوسٌع قوتها أٌضا .وأدى ذلك إلى زٌادة الصراع onpower
بٌنها وبٌن األحزاب التقلٌدٌة .األحزاب المتطرفة ،من ناحٌة أخرى ،ال ٌكون له نفس كبٌر الشعبً الذي ٌحتوي على األحزاب
التقلٌدٌة ،وبالتالً ،فإن هذه األحزاب لم ٌستعد للعمل الدستوري وٌؤتً إلى السلطة لٌس فقط من قبل المعارك االنتخابٌة لكنه
سعى إلى جعل العبلقات فً الجٌش الستخدام على أنها أداة فً صراعهم ضد األحزاب التقلٌدٌة ،وهذا جعل تنطوي على
المسإولٌن فً الجٌش فً الشإون السٌاسٌة ،والتً أدت بشكل واضح إلى ازدواجٌة الحاكم منذ عام  1955وزٌادة فً
السنوات المقبلة .وبحلول عام  ،1958وكان العسكرٌون تماما األطراؾ  political.الٌد العلٌا ،بدال من ،التوصل إلى اتفاق
لتشكٌل جبهة وطنٌة وتقدٌم برنامج سٌاسً ٌعبر عن تطلعات الشعب مع مختلؾ شرابح تناضل من أجل بناء مجتمع مدنً
وتحقٌق االجتماعٌة و العدالة السٌاسٌة ،تتصارع باؼان مع بعضها البعض لبلستٌبلء على السلطة لتحقٌق الهدؾ واألؼراض
2015
التً جعلت القاعدة أضعؾ بكثٌر من األحداث العظٌمة التً واجهت الببلد خبلل تلك الفترة الخاص.

محمود ،إبراهٌم محمد.

التطورات السٌاسٌه فى سورٌا 1958-1954م/

4791 12198474

4792 12198505

Evaluation the effect of the timing of
administration of misoprostol rectally in
reducing blood loss during

Mohamed , Sayad
aboalabas .

cesarean section /

4793 12198537

دور إدارة المدرسة الثانوٌة العامة فى ضوء معاٌٌر

. خالد محى الدٌن محمد،حسن

ً وزٌادة حدة الصراع بٌن االتحاد السوفٌاتArab-  كانت هناك منافسات بٌن،باإلضافة إلى هذه التحوالت السٌاسٌة الداخلٌة
والوالٌات المتحدة خبلل الحرب الباردة والتً دفعت الدول العربٌة واألجنبٌة الستؽبلل االنقسامات الداخلٌة فً سورٌا مما
،ً وبالتال.أدى لتعمٌق هذه الخبلفات وربط السٌاسة الداخلٌة لسورٌا حتما مع السٌاسة اإلقلٌمٌة والدولٌة فً نفس الوقت
 والقبلقلconspiries ًأصبحت سورٌا مركزا البنفسج التجاذب بٌن المعسكرٌن المتنافسٌن الذي قاد الببلد لكثٌر الخارج
ً ف. ومقدمة وخاتمة، فصل تمهٌدي، الى جانب ذلك،وعدم االستقرار فً الوضع الداخلً وشملت هذه الدراسة أربعة فصول
 أعطٌنا لمحة عامة عن بعض المصادر،مقدمة جبنا حول موضوع الدراسة وأهمٌته وأسباب لدٌنا الختٌار هذا الموضوع
 كان الخطاب حول فترة حكم العسكرٌٌن للببلد منذ، فً الفصل التمهٌدي.والمراجع الهامة التً استخدمناها فً هذه الدراسة
‖ الفصل األول بعنوانThe.1954  لذا جاء هذا الفصل تحت عنوان ‖الوضع السٌاسً فً سورٌا قبل.1954 - 1949
 ضد نظام1954  ناقشت أحداث انقبلب فبراٌرWe.1954 ًنهاٌة القاعدة العسكرٌة والعودة إلى حكومة مدنٌة إلى البلد ف
 تابعنا، وعبلوة على ذلك. مؽادرة الببلد والعودة إلى حكومة مدنٌة للببلد، لئلطاحة به،العقٌد أدٌب الشٌشكلً شركة
 وكان عنوان الفصل الثانً ‖القوى السٌاسٌة.ً وتشكٌل مجلس نٌابOctober1954 - االنتخابات البرلمانٌة فً سبتمبر
-1954  الستكشاؾ القوى السٌاسٌة على المشهد السٌاسً السوري خبلل هذه الدراسة،‖والصراع على السلطة فً سورٌا
 فضبل عن تدخبلت العسكر فً الحٌاة السٌاسٌة الشإون التً أدت إلى االضطراب والتوتر، والصراع على السلطة1958
 وخصص الفصل الثالث. األزمات الوزارٌة التً أنجزت هذا الوضع ؼٌر مستقر، عبلوة على ذلك،على الساحة السٌاسٌة
 لذلك هذا، والموقؾ من سورٌا من تحالؾ بؽداد ومبدأ أٌزنهاور،لدراسة التدخبلت الخارجٌة فً الشإون الداخلٌة السورٌة
‖الفصل المعنون ‖التحالفات الؽربٌة والمإامرات ضد سورٌا
 للتدلٌل على الظروؾ.‖1958 انتهى الخطاب للدراسة تحت عنوان ‖التوجه السوري نحو مصر وتحقٌق الوحدة فً عام
 وتتبع الجهود والخطوات التً أنجزت هذا الحدث1958 التً أدت السورٌٌن ٌصرون على إقامة الوحدة مع مصر عام
 الستعراض النتابج والمبلحظات من هذه، وجاء االستنتاج بعد االنتهاء من دراسة هذا الموضوع من جمٌع جوانبه.الفرٌد
الدراسة
Caesarean section is one of the most commonly performed major operations in
women through out the world. Rates are escalating, with studies from the United
States of America, the United Kingdom and China reporting rates between 20%and
2011 30% (Martin et al., 2002).
The demographic and health survey in Egypt 2004 were approved that The hospital
caesarean section rate was 22% in Egypt. Variations by place of delivery were
evident, although determinants of caesarean section characteristics were more
important in
Postpartum hemorrhage is defined as a blood loss of more than 1 000 mL in the first
24 h following cesarean delivery(Adamson et al., 2008)
Postpartum hemorrhage (PPH) is leading cause of maternal morbidity and mortality
world wide and the number of maternal deaths due to ppH is estimated to exceed
100,000 each year (Mousa et al., 2009)
Misoprostol (15-deoxy-l 6hydroxy-16-metliyl prostaglandin El [PGE1]) is asynthetic
PGE1 analog, originally intended for use to prevent nonsterodial anti -inflammatory
drug (NASID)-induced gastric ulcers (Watkinson et al.,1988). Owing to uterotonic
properties, its has become one of the most useful druges in obstetrics (Chong et al.,
2004).
The drugs low cost, ease of administration through multiple routes, stability, and
safety profile make it a good option in resource —poor setting )Derman et al.,
2006),and in patients who are vomiting unable to take medications, or under
anesthesia (Kwast et al., 1986).
This study will be done to determine the best time of administration of misoprostol
rectally during cesarean section and its role in reducing blood loss. postpartum
hemorrhage (PPH) continues to be the leading cause of maternal morbidity and
mortality worldwide and that is according to the estimates of the World Health
Organization in 1998. Average blood loss during delivery progressively increases with
the mode of delivery, vaginal delivery (500 ml), cesarean section (1000 ml) and
emergency hysterectomy (3500 ml) of blood.
Excessive blood loss as estimated by a 10% DROP in hematocrit post-delivery or by
need for blood transfusion, occurs in approximately 4% of vaginal deliveries and 6%
of cesarean births.PPH has many potential causes, but the most common by a wide
margin is uterine atony i.e. failure of the uterus to contract and retract following
delivery of the baby. PPH in a previous pregnancy is a major risk factor and every
effort should be made to determine its severity and cause. A reduction of operative
blood loss at cesarean section is beneficial to the patients in terms of decreased
postoperative morbidity and a decrease in risks associated with blood transfusions.
The routine use of misoprostol is associated with a significant reduction in the
occurrence of postpartum hemorrhage.
In countries with high incidence of anemia among pregnant women either due to
nutritional or environmental factors, even a relatively small reduction of postpartum
blood loss would be a significant measure relevant clinically.
Different management protocols for prevention of PPH have been used and these are
being continuously revised to achieve improved success rates and reduce discomfort
to the patients.
The third stage of labor is potentially the most dangerous part for the mother, and
actve management is necessary. i.e.(administration of a uterotonic medication before
the placenta is delivered, early clamping and cutting of the umbilical cord, and
application of controlled traction to cord) The main risk is the occurrence of post
partum hemorrhage PPH is the most common cause of maternal morbidity and
mortality worldwide. In developing countries the PPH is the main cause of maternal
deaths which defined as bleeding from the genital tract of 500 ml or more in the first
24 hours following delivery of the baby. Uterine atony is the most common cause of
immediate heavy PPH.
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 األمر الذى جعل،ٌشهد العالم المعاصر ثورة من التؽی ا رت والتحوالت فً جمٌع المجاالت

من تجوٌد وتطوٌر التعلٌم أمر ضرورى من أجل التكٌؾ مع هذه التؽی ا رت السرٌعة ،فؤصبح
استم ا رر التطوٌر والتقوٌم سمة أساسٌة من سمات العصر ،وأضحى تطبٌقهما واستحداث آلٌات
لتفعٌلهما ضرورة ال ؼنى عنها فى كل مناحى الحٌاة ،تحقٌقا للجودة الشاملة ،ومواكبة للتؽی ا رت
المعاصرة والمستقبلٌة المحتملة.فالدول التى تملك نظاما ً تعلٌمٌا ً متطو ا رً متجدداً تقدم ألبنابها بٌبة تعلٌمٌة متجددة صالحة،
تسمح باكتشاؾ النوابػ والمتفوقٌن والموهوبٌن من بٌن أبنابها ،وبالتالى تكون قادرة فى مستقبلها
القرٌب أن تكون فى مصاؾ الدول المتقدمة.
ولكن النظم التعلٌمٌة تواجه فى معظم دول العالم المتقدمة والنامٌة على السواء تحدٌات
كثٌرة ،وبعض هذه الدول ترى أن النظام التعلٌمى بحاجة إلى تحدٌث جذرى فى أهدافه ومفاهٌمه
وطرقه ،...وتحدٌث أجهزته وأنشطته التربوٌة ،وذلك عن طرٌق وضع است ا رتٌجٌة للتخطٌط التربوى
فى هذه الدول.مما دعى إلى الحاجة لنوع جدٌد من المدارس متصلة عضوٌا ً بالمجتمع ،وبما حولها من (.
مإسسات مرتبطة بحٌاة الناس متصلة بمإسسات الثقافة واإلعبلم،...مدرسة متصلة بمإسسات
الحكم المحلى( ٕ) .وللوصول لمدرسة بهذه المواصفات البد من تطوٌر مدرسى شامل ٌستهدؾ
االرتقاء بمستوى الممارسات المدرسٌة ومن أهمها تطوٌر أدوار إدارة المدرسة الثانوٌة العامة
للوصول إلى مستوى معاٌٌر محددة للجودة التعلٌمٌة.
وتعد إدارة المدارس الثانوٌة العامة أحد الركابز األساسٌة ،التى من خبللها ٌتم تطوٌر العملٌة
التعلٌمٌة ،وتتبوأ مكانة عظٌمة فى صلب العملٌة التعلٌمٌة .واإلدارة المدرسٌة الناجحة فى التعلٌمالثانوى العام أساس تحسٌن
العملٌة التعلٌمٌة والتربوٌة واالرتفاع بمستوى األداء عن طرٌق توعٌة
وتبصٌر العاملٌن بمسبولٌاتهم وتوجٌههم التوجٌه التربوى السلٌم( ٔ (.
ومن المعلوم أن و ا زرة التربٌة والتعلٌم قد انتهت عام ٖٕٓٓ من مهمة حٌوٌة وهى بناء
المعاٌٌر القومٌة للتعلٌم فى مصر ،لتحقٌق مبدأ الجودة الشاملة باعتبار المعاٌٌر القومٌة محددة
لمستوٌات الجودة المنشودة فى منظومة التعلٌم والتعلم بكل عناصرها(ولتطبٌق هذه المعاٌٌر واستجابة لبلحتٌاجات القومٌة (.
فً تطوٌر التعلٌم واالرتقاء بجودته ،تم
إصدار الق ا رر رقم( ٕ ) ٨لسنة  ٕٓٓٙبإنشاء الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد ،وبعد ذلك
صدر الق ا رر الجمهوري رقم ( ٕ٘ ) لسنة  ٕٓٓ٧بالبلبحة التنفٌذٌة للهٌبة ،باعتبارها كٌانا ً لبلعتماد
معترفا ً به عالمٌا ً معروفا ً بق ا ر ا رته العادلة والموضوعٌة وبرٌادته وتمٌزه فً مجال ضمان جودة التعلٌم
على المستوى المحلً واإلقلٌمً والدولً مع الحفاظ على الهوٌة المصرٌة.
وٌعتمد تطوٌر التعلٌم بصفة أساسٌة على تطوٌر إدارته وٌستتبع ذلك توضٌح دور اإلدارة
المدرسٌة والقابمٌن علٌها من مدٌر ووكٌل ،لذلك ٌعد إدخال االعتماد التربوى فً منظومة اإلدارة
المدرسٌة ضرورة ملحة لرفع مستوى األداء اإلداري وتحسٌنه وتطوٌره .ولتحدٌد أدوار إدارة المدارس
الثانوٌة العامة أثر واضح فى تمكٌنهم من قٌادة مدارسهم للحصول على االعتماد التربوى ،وإهمال
هذه األدوار ٌإدى إلى فشل المدرسة فى تحقٌق متطلبات االعتماد التربوى والحصول علٌه.
ولقد أكدت بعض الد ا رسات أهمٌة الدور البارز إلدارة المدرسة الثانوٌة العامة فى ضوء
معاٌٌر االعتماد التربوى ،فؤشارت بعض الد ا رسات السابقة لئلدارة المدرسٌة ،واالعتماد ،ومنها
د ا رسة أمل عثمان كحٌل (  ،) ٕٓٓ٧إلى أهمٌة تحوٌل المدارس التقلٌدٌة إلى مدارس مستقبل ،تمتلك
مها ا رت التؽٌٌر والتطوٌر فى كافة العملٌة التعلٌمٌة ،بما فٌها تطوٌر اإلدارة المدرسٌة( ٖ (.
وتوصلت د ا رسة محمد توفٌق سبلم (  ) ٕٓٓ٧إلى أهمٌة نشر ثقافة جودة التعلٌمواالعتماد
لقٌادات التعلٌم ومدٌرى المدارس والمعلمٌن بكافة مراحل التعلٌم المختلفهونتٌجة لما أظهرته الد ا رسات السابقة ،فإن (.
،االهتمام برفع فعالٌة إدارة المدرسة الثانوٌة العامة
أصبح أم ا رً حتمٌا حٌث بات جزءاً أساسٌا من عناصر تطوٌر الخطة اإلست ا رتٌجٌة التعلٌمٌة فى
مصروفى ضوء ما سبقٌ ،تبٌن أهمٌة توضٌح دور إدارة المدرسة الثانوٌة العامة فى تفعٌل (.
معاٌٌر االعتماد التربوى داخل المدرسة وخارجها .حٌث أن اإلست ا رتٌجٌة السلٌمة لتطوٌر النظم
.التربوٌة ،هى التى تؤخذ فى حسابها تطوٌر إدا ا رت هذا النظام وتجدٌده (.
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تنطلق هذه الد ا رسة من فكرة أساسٌة هً :طرق االستدالل عند اإلمام
الق ا رفً تلك الطرق التً لها دو ٌر كبٌ ٌر فً تشكٌل فك ره ؛ العتماد علم أصول الفقه
على هذه الطرق االستداللٌة والفروع التً تندرج تحت هذه الطرق واعتبارها
مقدمات أولٌة وضرورٌة ٌ ،رجع إلٌها األصولٌون فً تقرٌر قواعد االستنباط
واألحكام الشرعٌة .لقد كانت طرق االستدالل عند الق ا رفً بمثابة الخطوات التً وضعها فً
منهجه االستق ا ربً  ،ولم ٌركن إلى منطق أرسطو فً وضع أساسٌات تلك الطرق
االستداللٌة؛ بل كان له منه ٌج مختلؾٌ ؼٌر فٌه من سماتها ،وحدد لها شروطا ً
جدٌدة فً إطار ٌخدم أصول الفقه ومباحثه  ،فؤثبت مهارته المنطقٌة وسٌادته فً
هذا المجال التً حملتها مإلفاته فً ثناٌاهثناٌاها  ،حتى أصبح ا ربداً للمنهج التجرٌبً
على نحو لم ٌسبق له مثٌل فً عصره.
ً
كامبل لطرق االستدالل عنداإلمام الق ا رفً،
إن هذه الد ا رسة تتضمن وص ًفا
وهً طرٌقة الحد ،طرٌقة القٌاس ،طرٌقة االستق ا رء ،وطرٌقة العلة .طرٌقة الحد :وفٌها عرض اإلمام الق ا رفً لفكرة
التصور والتصدٌق،
ومفهوم الحد وشروطه وأقسامه  ،داللته المنطقٌة والفقهٌة ،كما عرض
للمفاهٌم األخرى المرتبطة بمفهوم الحد ،كمفهوم الرسم ،والجنس ،والنوع،
والفصل ،والخاصة ،العرض العام ،واألع ا رض الذاتٌة والمفارقة ،وسعى
الق ا رفً إلى تطبٌق هذه المباحث المنطقٌة على المباحث األصولٌة ؛
وأشار إلى بعض هذه التقسٌمات خاصة من حٌث داللتها اللفظٌة  ،وفى هذه الطرٌقة ظهر تؤثره الواضح بنظرٌة الحد
األرسطٌة ،فجاءت بعض آراربه متطابقة مع اراءأرسطو.وبالنسبة لطرٌقة القٌاس :وضح فٌها اإلمام الق ا رفً الفرق بٌن
القٌاس المنطقً األرسطً ،الذي عده الق ا رفً عملٌة انتقال من العام إلى الخاص،
وبٌن القٌاس األصولً الذي سار فً االتجاه المعاكس  ،وهو االنتقال منالخاص إلى ،العام أي الوصول إلً قاعدة عامة .أما
ً
ً
طرٌقة االستق ا رء :قد استخدم فٌها اإلمام الق ا رفً نوعً ا من االستق ا رءٌ،عتمد على الملحظة والتجربة من خلل مناظرته
للحاالت الجزبٌة ،وتتبع
الحكم فٌها لتؤخذ نفس حكم الجزبٌات المتشابهة معها وهذا النوع من
االستق ا رء أقرب إلى االستق ا رء العلمً الناقص ألنه اكتفً بؤكثر أو أؼلب
الجزبٌات للوصول إلى نتابج ظنٌة احتمالٌة بعكس االستق ا رء عند أرسطو،
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 وفً هذه الطرٌقة اتضح لنا كٌؾ كان للق ا رفً تؤثً ر قو، الذي اشترط إحصاء جمٌع الجزبٌات للوصول إلى نتٌجة ٌقٌنٌة
ً وجون ستٌوارت مل ف،  ونخص منهم_ بالذات_ فرنسس بٌكون، ي على نحو لم ٌسبق لهمثٌل فً فلًسفة العصر الحدٌث
.اتباع خطوات منهج القرافى االستقرابى
The groups of extremely salt-loving halophilic microbes that produce red, pink, and
purple hues in hypersaline ponds were among the earliest microorganisms to be
recognized and described. The word halophile is derived from two Greek words,
2015 ‖halos‖ and ‖philus,‖ meaning, ‖salt‖ and ‖loving‖ respectively )Leichtw, 1978(.
Halophilic bacteria can grow in very high salt concentrations without denaturation of
its proteins, giving them some biotechnological importance (Eisenberg & Wachtel,
1987; Danson, 1988). The proteins themselves appear halophilic in that they are only
stable in solvents of very high salt concentration (Danson, 1988).The order
Halobacteriales consists of a large group of aerobic microbes that live and grow in
hypersaline (i.e. brine) environments such as the Great Salt Lake and the Dead Sea.
Members of this order are the most halophilic organisms known to exist, thriving in
environments 10 times saltier than seawater; hence, collectively they are referred to
as the ‗extreme halophiles‘ )Grant et al., 2001(.However, the extreme halophiles are
well adapted to their hypersaline environment, as evidenced by their predominance in
these habitats, requiring at least 1.5 M NaCl for growth and 3.5- 4.5 M NaCl for
optimal growth (Grant et al., 2001). To prevent dehydration and maintain osmotic
balance with their surroundings, the extreme halophiles have a high intracellular
concentration of salts, as high as the NaCl concentration in their environment. They
counterbalance high extracellular salt concentrations by accumulating KCl within the
cell up to concentrations close to saturation (Chin et al., 2010; Golyshina, 2011; Cray
et al., 2013b; Harrison et al., 2013; Krisko & Radman, 2013; Oren, 1999; Roberts,
2005)Their enzymes have evolved particular features that confer to them stability and
solubility in high salt concentrations. Furthermore, chloride and sodium ions are
involved in salt bridges that lock subunits together (Pace, 1997; Yakimov et al.,
2014).High numbers of taxonomically diverse extremely halophilic microorganisms
were identified, that differ in salt requirements and metabolic capabilities (Oren, 1994,
2002; Grant et al., 1998, 2001; Anton et al., 2000; Madigan et al., 2003). Among these
halophilic microorganisms, Archaea are the most common (Anton et al., 2000; Oren,
2002). In extremely halophilic microorganisms, the distinction of halophilic Archaea
from halophilic bacteria became apparent in the 1970‘s through the molecular
phylogenetic work of Woese, who proposed the three domain view of life (Grant &
Larsen, 1990). While halophilic microorganisms represented many different taxonomic
groups in the bacterial domain, those in the archaeal domain fell into a single order
(Halobacteriales) and family Halobacteriacae (Grant & Larsen, 1990).These extreme
halophiles grow best at high salinites (3.4- 5 M NaCl) but they tolerate only 2 M
magnesium (Bolhuis et al., 2004). They form dense blooms (upto 108 cells ml-1) and
Common species of halobacteria are rods, cocci or disc-shaped, flat discs
(Halococcus), squares (Haloferax), rectangles (Halobacterium) and triangles
(Haloarcula) (Grant et al., 2001). Although triangular and even squar cells with sharp
corners measure 2- 5 μm wide, but less than 0.2 μm thick.They are either Gramnegative or Gram- positive, and many are pleomorphic (Anton et al., 1999; Oren et al.,
1999; Oren, 2002; Walsby, 2005).
The current study was conducted in order to isolate halophilic bacteria from both red
sea and mediterranean sea coasts. the obtained isolates (57 in total) were identified,
according to their phenotypic and genotypic characteristics, as belonging to three
groups
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تشهد دولة الكوٌت فً الوقت الحالى تطور هابل فً جمٌع المجاالت وتعتبر الرٌاضة من أهم هذه المجاالت التى أخذت قدر
كبٌر من األهتمام فً دولة الكوٌت وال شك ان الرٌاضة تعتبر من أهم الدعابم التى تقوم علٌها اى دولة متقدمه والشك انها
تبرز مدى التقدم الذى وصلت الٌه هذه الدوله خاصه مع التطور الهابل فً تكنولوجٌا المعلومات واألتصاالت وكذلك التطور
.الهابل فً المجال الطبى والمجال االدارى واألقتصادي وهذه المجاالت أسهمت بدورها فً تقدم الرٌاضه
وتعددت مجاالت االستثمار المختلؾ فً دوله الكوٌت وهذه المجاالت تكون لها محددات خاصة تعمل علً تنظٌمها بصورة
.سلٌمة وقانونٌة وهذه المحددات هً التً تعطٌها القوة الدافعة لبلستمرار فً هذه المجاالت من أجل استقرار عملٌة التنمٌة
ًوإذا كان هواة الرٌاضة ٌستطٌعون تحمل تكالٌؾ ممارسة رٌاضة فردٌة فإن تنظٌم األنشطة الرٌاضٌة علً المستوي المحل
والدولً ٌتطلب الكثٌر من المال وقد كان بعض أثرٌاء الٌونان قبل المٌبلد ٌتولوا رعاٌة الرٌاضة والرٌاضٌٌن فٌوفرون لهم
المال واألجهزة البلزمة للتدرٌب وفً عصر النهضة بؤوروبا كانت الطبقة األرستقراطٌة توفر الرعاٌة والمال للرٌاضٌٌن
م) إلى أنه نظراً للتقدم العلمً الهابل الذي نعٌشه هذه األٌام2004( وٌشٌر عبد العزٌز أبو عنبة.تعزٌزاً لمكانتهم االجتماعٌة
 واالنفجار السكانً الذي ٌعٌشه العالم الذي شكل ضؽطا ً مستمراً على موارد األرض،والسلع والمنتجات التً ال حصر لها
‖ وظهرت ‖منافذ التوزٌع، مما سارع فً ظهور ما ٌسمى بـ ‖ترشٌد التسوٌق‖ للمحافظة على الموارد من النضوب،المحدودة
 كما ظهرت حركة تسمى بـ ‖التسوٌق االجتماعً‖ نتٌجة لحركات.إلعادة المنتجات المستهلكة للمصانع إلعادة تصنٌعها
المستهلكٌن وعدم رضاهم عن بعض المنتجات التً تشكل خطراً علٌهم ومشاكل تلوث البٌبة الناتجة عن المخلفات الصناعٌة
م) على أنه إذا2006(  حسن الشافعى،)م2009(  وٌتفق كبلً من محمد سعده.ودخان المصانع والسٌارات والمواد المستهلكة
قمنا بتوضٌح أهمٌة التسوٌق الرٌاضى نجد أنه ٌسعى إلى االرتقاء بمستوى االنشطة الرٌاضٌة فً مجاالت التربٌة البدنٌة
. والتدرٌب واالدارة والتروٌح وجذب اهتمام الجمهور نحو ممارسة الرٌاضة مع توضٌح قٌمتها لبلنسان،والرٌاضٌة التعلٌم
)85 :12( ،)69 :36( . إلى جانب ما ٌمكن أن ٌتحقق من ربح وعابد مادي،وتعزٌزها وتدعٌمها إلى أن تصبح أسلوب حٌاة
م) على أن2000(Kotler & Dubois  كوتلر ودوبوس،)م2006(Collen & Kahie وٌتفق كبلً من كولٌن وكاهى
التسوٌق هو المٌكانٌزم االقتصادي واالجتماعً الذي ٌشبع رؼبات ومتطلبات األفراد والجماعات عن طرٌق خلق وتبادل
.المنتجات
Fullerton  فبلرتون،)م2008(Earls  اٌرلس،)م2009(Ferrand & Mccarthy ًوٌشٌر كبلً من فراند وماكرث
:ًم) إلى اهمٌة التسوٌق الرٌاضى بالمإسسة الرٌاضٌة بصفة خاصة وهً كالتال2007(
• ضرورة العمل على زٌادة موارد المإسسة من التسوٌق للخدمات الرٌاضٌة.

.ضرورة العمل على توفٌر فرص المنافسة بٌن المإسسة والمإسسات األخرى •
.االرتقاء بمستوى الخدمة الرٌاضٌة المقدمة من طرؾ المإسسة •
.ضرورة العمل على تحدٌد نوع الخدمة الرٌاضٌة التً ٌمكن أن تقدمها المإسسة الرٌاضٌة •
ٌ.جب االهتمام بتوضٌح األهداؾ التسوٌقٌة للمستفٌدٌن والعاملٌن بإدارة التسوٌق •
.االهتمام بعمل دراسات مسحٌة عن التسوٌق المحلً والدولً للخدمة الرٌاضٌة •
.االهتمام بتدرٌب الكوادر االدارٌة المتخصصة فً وضع الخطط التسوٌقٌة بالمإسسات •
ٌ.جب مراعاة دراسة الظروؾ البٌبٌة المإثرة على الخدمات الرٌاضٌة •
لقرار هو أداة وسٌلة للتعبٌر عن مدى نجاح
اإلدارة أو عدم االستثمار فً الموارد البشرٌة والمادٌة واستؽبلل الوقت المتاح لتحقٌق أهداؾ محددة ،والتً ترؼب قذٌفة من
الصعب الناري للحصول على إعادته ،ولكن ٌمكن مواجهة الوضع التخاذ جدٌدة
القرار ،فإن الؽرض من أي قرار هو مواجهة موقؾ معٌن أو القٌامإجراءات محددة أو حل للمشاكل القدٌمة ،ومن ثم اللجوء
إلى
خطة علمٌة وعملٌة صنع القرار عندما تفرض الصوت من قبل اإلدارة بوصفها الهٌبات اإلدارٌة الدعامة األساسٌة.
مشٌرا إلى أهمٌة وخطورة القرارات والخاصة
دور فً تحقٌق أهداؾ اإلدارة أن ٌنظر فً
اللوابح اإلدارٌة للمشكلة الحدٌثة من تعدد وتعقد أهدافها .كما أنه لم ٌعد التنظٌم اإلداري تسعى لتحقٌق هدؾ واحد ،بل إلى
تحقٌق العدٌد من المجمع والمتشابكة األهداؾ ،إضافة إلى المشاكل التً تواجه المدٌرٌن فً هذه
وٌهدؾ  organizations.Theبحث على :التعرؾ على الدور المركزي لل
البلمركزٌة ودورها فً صنع القرار العام للشباب وهٌبة الرٌاضة فً الكوٌت.
واحدة من أهم االستنتاجات :إن المركزي المفاهٌم الهامةالتً ترتبط إلى حد كبٌر وتركٌز السلطة فً شروط المرجعٌة
واإلدارة المركزٌة تعنً وتشٌر إلى (كبار
إدارة) التخاذ جمٌع القرارات التً تنظم تشؽٌل
الهٌبة العامة للشباب والرٌاضة.
واحدة من أهم التوصٌات :اإلدارة المركزٌة
ال ٌساعد على االفراج عن روح اإلبداع لمختلؾ التنظٌمٌةالمستوٌات والبلمركزٌة فً إدارة  Altfnivehتعطً اإلدارةمزٌد
من الحرٌة فً التصرؾ واتخاذ القرارات.
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العمر ،عبدالرحمن بدر عمر
عبدهللا.

المركزٌة والبل مركزٌة ودورها فً اتخاذ القرار بالهٌبه العامه
للشبابة والرٌاضه بدوله الكوٌت/
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ٌعد العصر ال ا رهن عصر التكنولوجٌا والتطور المعرفً فً جمٌع مجاالت الحٌاة
العلمٌة والعملٌة  ،وهو ما انعكس علً ما تقدمه المدرسة من طرق ووسابل تدرٌس مختلفة
لمساعدة التبلمٌذ علً تلبٌة احتٌاجاتهم وطموحاتهم  ،وهذا أدي إلً إب ا رز الدور الفعال
للعلوم فً مختلؾ مجاالت الحٌاة العلمٌة والعملٌة  ،حٌث ٌبلحظ أن أي تطور علمً
ٌصاحبه تقدم هابل فً المعرفة العلمٌة بمختلؾ المجاالت  ،لذا ال ٌنبؽً للتعلٌم أن ٌبقً
بمنؤى عن هذه التطو ا رت حتى نصل إلً مستقبل أفضل والذي ٌتؤتً من خبلل تعلٌم
متمٌز فً عالم ٌموج بالتؽً ا رت والتدفق المستمر للمعلومات .
وتنادي االتجاهات الحدٌثة فً طرق تدرٌس العلوم باالهتمام والتركٌز علً نشاط
الطبلب واٌجابٌتهم ٕو اكسابهم المها ا رت واالتجاهات العلمٌة التً تمكنهم من اكتشاؾ
المعلومات بؤنفسهم وذلك بتوفٌر بٌبة التعلم المبلبمة للتبلمٌذ والتً تساعدهم علً التعامل
مع مواقؾ الحٌاة الٌومٌة ومشكبلتها ( .عبد السبلم مصطفً ٕٓٓٙ ،وتعتبر المرحلة اإلعدادٌة أحد الم ا رحل . ( ٔ٨ :
التعلٌمٌة الهامة نظ ا ر لكونها مرحلة انتقالٌة
من الطفولة إلً الم ا رهقة والبلوغ تتمٌز بالكثٌر من التؽً ا رت العقلٌة والنفسٌة واالجتماعٌةالتً تإثر بصورة فعالة علً
حٌاة الفرد  ،ونظ ا رً ألهمٌتها فقد نادي العدٌد من المربٌن بضرورة االهتمام بطرق تدرٌس وتعلٌم التبلمٌذ فٌها من خبلل
استخدام طرق واست ا رتٌجٌات
تعمل علً تنمٌة المها ا رت التً تإهلهم الجتٌاز هذه المرحلة  ،ومن هذه المها ا رت المها ا رت
الحٌاتٌة وعادات العقل .
حٌث ذكر ( حسام مازن  ) ٕٕٓٓ ،أنه لكً تعمل التربٌة علً مساٌرة التقدم
العلمً والتكنول وجً  ،فان علٌها التوجه نحو إكساب المها ا رت الحٌاتٌة البلزمة للمواطن المتنور علمٌا وتكنولوجٌا  ،حٌث
أصبح من األهمٌة دمج المها ا رت الحٌاتٌة فً المناهج
التعلٌمٌة إلعداد مواطن قادر علً مواجهة كل الظروؾ والمستجدات ،
وقد أشار تقرٌر الٌونٌسٌؾ ٕ٘ٓٓ إلً أهمٌة اكتساب المتعلمٌن للمها ا رت الحٌاتٌة
األساسٌة كوسٌلة لتمكٌنهم من مواجهة المواقؾ المختلفة التً ٌتعرضون لها  ،وإكسابهم
المعارؾ المبنٌة علً السلوك الصحٌح  ،ومن أبرز هذه المها ا رت مها ا رت االتصالومها ا رت التفكٌر ومها ا رت اتخاذ
الق ا رر  ،ومها ا رت التعامل مع البٌبة  ،والمها ا رت الشخصٌة
االجتماعٌة .
حٌث تعتبر المها ا رت االجتماعٌة احد األسس المهمة التً ٌرتكز علٌها تعلٌم
اإلنسان ألنها تساعده علً اكتساب الخب ا رت وتوفر له فرص التفاعل واالتصال وتقدم له
ممارسات تدرٌبٌة تمكنه من التعامل مع المجتمع الذي ٌعٌش فٌه  (.خمٌس محمد خمٌس
. ( ٕٓٓ٩ ،
وٌرجع االهتمام بالمها ا رت االجتماعٌة إلً كونها عامبل مهما فً تحدٌد التفاعبلت
الٌومٌة للفرد مع المحٌطٌن به  ،والتً تعد فً حالة كفاءتها من عوامل التوافق النفسً : ٔ٧ ( .للتبلمٌذ علً المستوٌٌن
الشخصً والمجتمعً ( طرٌؾ شوقً ٕٕٓٓ ،
كما أنها تسمح للتبلمٌذ بالد ا رسة علً نحو مستقل والعمل ضمن مجموعات  ،وإقامة
صداقات مستمرة  ،واالستجابة علً نحو مناسب للتؽذٌة ال ا رجعة واإلرشادات التً ٌتلقوها
من المعلم  ،ومن دون هذه المها ا رت تقل فرصة التبلمٌذ للتعلم ) Schoenfeld et al,
2008 ،ومن المها ا رت االجتماعٌة التً ٌسعً تدرٌس العلوم إلً تحقٌقها  :المبادرة فً المحادثة  ،تكوٌن الصداقات ( .
 ،االستماع والتذكر  ،الوضوح فً التعبٌر  ،المشاركة
التعاون  ،االتصال  ،التؤٌٌد والمساندة  ( .حسام مازن ، ( ٕ٘ٗ-ٕٖ٘: ٕٓٔٔ ،
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أحمد ،نشوى محمد صبرى.

أثر نموذج التعلم البنابى اآلجتماعى فى تدرٌس العلوم فى تصوٌب
التصورات البدٌله وتنمٌه بعض عادات العقل والمهارات الحٌاتٌه
لدى التبلمٌذ/
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ومن دون المها ا رت االجتماعٌة قد ٌواجه التبلمٌذ عدد اً من النتابج ؼٌر المرؼوبة). (Fisher,Warner&Klein,2004
التً تتضمن تفاعبل ضعٌفا مع المتعلمٌن من زمبلبهم وتدنٌا فً التحصٌل األكادٌمً  ،لذا
فان المواد الد ا رسٌة التً تقدم فً جمٌع م ا رحل الد ا رسة ٌنبؽً أن تعمل علً تحقٌق الهدؾ

االجتماعً من التربٌة من خبلل إعداد الفرد القادر علً معرفة نفسه ومعرفة من حوله
وكٌفٌة التعامل معهم . ( Schoenfeld et al, 2008 ( .
كما ٌنبؽً أن تتضمن مناهج المرحلة األساسٌة المها ا رت الحٌاتٌة التً ٌحتاجها
التلمٌذ للقٌام بؤنشطة هادفة فً بٌبته وخاصة مناهج العلوم التً تعتمد علً ربط مادةالعلوم بخب ا رت التبلمٌذ وحٌاتهم
الٌومٌة  ،ومساعدتهم علً التفاعل مع المواقؾ الحٌاتٌة.
تعد مشكبلت (النفس-الجسم) من أكبر المشكبلت التً حٌرت الفبلسفة عصورا طوٌلة ولم ٌصلوا حتً الٌوم إلً حل مرض
لها  .أقترحت مجموعة من الدراسات السابقة أن األعراض الجسدٌة فً األكتباب أكثر أنتشارا فً الببلد النامٌة وؼٌر الؽربٌة
عن الببلد الصناعٌة والؽربٌة حٌث تنتشر لدٌها األعراض النفسٌة لبلكتباب مما خلق مجاال للبحث فً العبلقة بٌن االكتباب
2015
واالعراض الجسدٌة وخاصة فً الببلد النامٌة مثل مصر.
ٌذكر حسن عبد المعطً أن المرٌض باالعراض الجسدٌة ال ٌشكو من الناحٌة النفسٌة بل إنه ٌشكو من الناحٌة الحسمٌة حٌث
ٌتوجه للعبلج الطبً الذي ال ٌستطٌع أن ٌساعده بسبب أن أضطرابه األساسً ٌعود إلً أسباب نفسٌة ولٌست جسمٌة وهو ما
ٌعبر عنه األضطرابات أو األعراض السٌكوسوماتٌة  .ومن هنا برهن ستٌن مولر علً أن األعراض الجسدٌة مثال ألهمٌة
العبلقة بٌن الجسم والعقل فً مجال الطب والطب النفسً .وٌتفق كل من عبد الستار إبراهٌم وماودكار وترفدي وهٌدٌو
وآخرٌن وأنتونً وآخرٌن وأحمد عكاشة وطارق عكاشة فً أن االعراض الجسدٌة شابعة جاء فً األكتباب وهً فً الواقع
أالم ؼامضة وتشمل هذه األعراض ألم المزمن – آالم األطراؾ – آالم الظهر – مشاكل فً الجهاز الهضمً – التعب ا-
اإلعٌاء – اضطرابات فً النوم – التؽٌرات فً الشهٌة الصداع – واضطرابت جنسٌة  ..إلخ ومعظم المرضً المصابٌن
باألكتباب صعب جدا .وؼالبا تهمل األعراض الجسدٌة وأعراض القلق فً الكشؾ عن األكتباب وخاصة فً مراكز العناٌة
الصحٌة فعادة ما ٌظهر مرضً االكتباب مجموعة من األعراض الجسدٌة وٌشكل هنا النمط فً كثٌر فً األحوال خطر علً
علً المرضً الذٌن ٌعانون من األضطرابات االكتبابٌة حٌث ٌعزوا المرضً األعراض إلً أمراض عضوٌة .وأظهرت
مجموعة من الدراسات أن األضطرابات األكتباب والقلق ترتبط بقوة مع األعراض الجسدٌة ولكن هذه العبلقة ؼٌر الواضحة
فنمت أكثر من دراسة لفحص العبلقة بٌن األكتباب والقلق أم ال وفً دراسات متعددة كانت العبلقة ؼٌر واضحة بٌن األكتباب
واألعراض الجسدٌة.
كتاب سنن أبً داود هو واحد ممٌز .ال ٌوجد ل
كتاب مماثل مثل ذلك فً الدٌن .حصولها على موافقة من جمٌع الناس.
ولذلك ،فقد أصبح كحكم بٌن العلماء والفقهاء مع الطوابؾ المختلفة .كل عالم ٌجد احتٌاجاته .وبالتالً فإن
تعتمد شعب العراق ومصر والمؽرب وبلدان أخرى كثٌرة على الكتاب مرجعا ذلك.
فٌما ٌتعلق بؤهمٌة الكتابٌ ،قول إبراهٌم الحربً،
عندما كتب أبو داود هذا الكتاب ،تم منحه لل فهم الحدٌث تماما كما قال هللا لدٌه آل جبار منح رسوله داود (صلً هللا علٌه‖
.وسلم) االنحناءالحدٌد
بن العربً  referring-على نسخة من هذا الكتاب الذي كتبه أبو
وقال ‖ ،-Dawoodإذا لم ٌكن لدى الفرد أي علم إال كتاب هللا ثم هذا الكتاب مرجعا ،وقال انه ال ٌحتاج أي شًء آخر‖.
قال اإلمام الخطابً‖ :مما ال شك فٌه ،هللا مؽتبط لدٌها وكشؾ الكتاب تبٌانا لكل شًء ،Thermore .هللا ٌقول سبحانه
وتعالى فً القرآن الكرٌم فً اآلٌة ٌقرأ (لدٌنا ال شًء المهملة فً كتاب (آل  .)Ana‘m: 38هللا سبحانه وتعالى قال لنا أنه لم
ٌترك شٌبا من أمور الدٌن دون موضحا انه فً القرآن .ومع ذلك ،كان هذا التفسٌر على اثنٌن أنواع :أوال ،وأسلوب واضح
أن تناولت ذكرى (ذاكر) فً النص .كانت الثانٌة فً أسلوب الخفٌة التً شملت على معنى التبلوة ضمنا .تفسٌر هذا النمط
 wasentrustedإلى النبً (صلً هللا علٌه وسلم) .وقد أشار هللا هذه المسؤلة فً قوله تعالى أن ٌقرأ (ولقد أوحً إلٌك و
ذكرى أنك  maystشرح للبشرٌة الذي هاث تم الكشؾ عنها ،وعلهم تعكس) (سورة النحل:
أٌا كان ٌجمع بٌن القرآن وحصل على السنة فً اثنٌن من ببلؼة .وقد جمعت أبو داود فً كتابه عن مبادئ الحدٌث من 44).
.أصول أمهات السنن و الفقه .ال الباحث معالجة له وال وقت الحق واحدة سوؾ تصل علمه
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عوٌضه ,حسٌن أبوالمجد سٌد .األعراض الجسدٌة وعبلقتها باإلكتباب :

الصالح ،ابراهٌم أحمد عبدهللا
عبد الوهاب.

معالم السنن (شرح سنن إبى داود) لبلمام الخطابى (ت388ه) /
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وفٌما ٌتعلق كتاب  Ma‘alemآل السنن فً شرح سنن أبً داود عن طرٌق اإلمام الخطابً ،وهو واحد من الكتب المفٌدة .آل
جعلت الخطابً فً هذا الكتاب من الواضح ما كان من الصعب فً النصوص من كتاب السنن .وأوضح ما كانت مخبؤة فً
معناها،أظهرت جوانب األحكام ،اشارت الى مجاالت استخراج وخصم من خطبه ،وكشؾ معنى المشاركة فً القرآن ،لصالح
طبلبه.
Un coup d‟oeil d‟ensemble sur le XIXe siècle français révèle avant tout sa complexité.
Au rythme heurté des événements politiques correspond tout un enchevêtrement de
courants d‟idées et de mouvements littéraires. Complexité d‟autant plus sensible que
nous sommes encore tout près du dit siècle ; aussi ne songeons-nous pas à le
résumer d‟un mot, comme le « siècle de la Renaissance », le « siècle classique » ou
le « siècle des lumières ». Privés de ce moyen commode de l‟embrasser d‟un seul
regard, nous sommes en revanche préservés de la tentation de le simplifier
abusivement, et peut-être sentons-nous mieux ainsi sa richesse et sa diversité, du
romantisme au réalisme, du réalisme au symbolisme.Guy de Maupassant passe son
enfance à Fécamp avec sa mère et son frère, il rencontre Flaubert, ami de son oncle.
Mobilisé à vingt ans, il participe à la guerre de 1870, expérience qui sera une source
d‟inspiration fonctionnaire accablé d‟ennui, il s‟entraîne à l‟écriture sous l‟influence
2014 exigeante de Flaubert ; devient chroniqueur pour différents journaux.
Guy de Maupassant est le fils spirituel de Flaubert. Ses principes sont le mot exact, le
travail de la phrase et le réalisme. Sa technique réside dans :
- Le récit dans le récit,Le discours argumentatif,
- L‟économie de l‟expression, la litote le trait léger et significatif, la notation
impressionniste,
- Le parler authentique.
À l‟école de Flaubert, Maupassant avait appris à découvrir dans chaque chose « un
aspect qui n‟ait été vu et dit par personne». Plus qu‟à la trame de ses récits )histoires
de chasse, anecdotes gaillardes, farces paysannes, fait divers parisiens(, l‟intérêt de
ses contes tient à la peinture vraie des milieux, des moeurs , des types les plus
divers, qu‟il s‟agisse du monde rustique, des bourgeois ou des employés .La passion
de ce qu‟il appelait « l‟humble vérité»De fait, loin d‟étaler une documentation
massive, Maupassant se distingue par son sens de la mesure: choisissant les traits
les plus caractéristiques, il crée, avec une remarquable sobriété et une grande
»simplicité de style « la couleur, le ton, l‟aspect, le mouvement de la vie même.

Bagato, Amani
Mohammad Abdel
–Maguid.

Les aspects linguistiques et stylistiques dans
quelques contes de Guy de Maupassant/
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Maupassant est essentiellement un classique. Son génie n‟est pas apparu
brusquement, mais il s‟est développé au contact de modèles éminents : Balzac, le
grand ancêtre ; Flaubert, le maître du roman moderne ; Zola enfin, chef de file des
naturalistes. C‟est en suivant les conseils de Flaubert que le jeune Maupassant a
corrigé son style, supprimant les lourdeurs, se méfiant des abus d‟une rhétorique trop
scolaire, allant, toujoursvers un dépouillement plus poussé de l‟écriture et
l‟effacement de l‟artiste.
À lire l‟oeuvre de Maupassant, l‟impression qui domine est celle d‟une étrange
simplicité : simplicité du vocabulaire, de la syntaxe, des situations choisies et des
personnages mis en scène. Dans un cadre familier, une intrigue réduite à un petit
nombre d‟éléments se déroule de façon linéaire. C‟est un avec, le récit d‟une farce,
d‟une aventure, plaisante ou malheureuse, un souvenir qui donne toujours l‟illusion
d‟être fidèlement empruntés au réel. Comme les titres l‟indiquent [ La Ficelle , Le Petit
Fût ] , tout l‟art de Maupassant est de donner à une historiette , aussi insignifiante soit
elle , une portée morale , insignifiante soit-elle ,une portée morale , amusante ou
grinçante , destinée à faire réfléchir le lecteur.
On remarque dans les contes que la conclusion est inattendue, voir l‟absence de fin,
qui, brisant les conventions romanesques et l‟attente du lecteur, induisent une
signification symbolique et suscitent une pluralité d‟interprétations. Mais Maupassant
se garde bien d‟intervenir et de proposer un jugement personnel : Le conte, comme la
vie, n‟est ni juste ni injuste. Elle n‟a pas de morale.
ظاهرة العنؾ األسري واحدة من أهم الظواهر االجتماعٌة اآلخذة فً النمو والتزاٌد وقد تزاٌدت بكثافة عالٌة على الصعٌد
العالمى واالقلٌمً والمحلً وهذه الكثافة تعد وظٌفة أو نتٌجة لفاعلٌة متؽٌرات عدٌدة تعٌشها األسرة قد تدفع النتشار العنؾ
حتى أن كثٌرا من البحوث تشٌر إلى انتشار العنؾ بؤشكاله ومستوٌاته المتنوعة  ,وانتشار هذه الظاهرة لها آثار متعددة
وصحٌة واجتماعٌة تإثر على الطفل الذي هو رجل المستقبل  ,ولذلك فاإلهتمام بالطفولة وبتؤمٌن حقوقها أهتمام باإلنسان
كصاحب حقوق على مجتمعهٌ ,جب االعتراؾ بها وتؤمٌنها له  ,إضافة إلى اعتبارها نقطة بداٌة للوصول إلى التنمٌة
المستدٌمة إذ إن التنمٌة البشرٌة ستإدى عاجبل أو آجبل إلى التنمٌة االقتصادٌة واإلجتماعٌة .مع اإلشارة هنا إلى أن تنمٌة
الطفولة ال تعنً إصدار قوانٌن وتشرٌعات فقط  ,إنما هى سٌاسة تنموٌة ٌجب أن تتكامل مع السٌاسة التنموٌة السابدة فً
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المجتمع اآلخذة فً االعتبار مشكبلت الحاضر والمتطلعة دوما إلى المستقبل الواعد.
وٌنصب اهتمام هذه الدراسة فً التعرؾ علً تؤثٌر بعض المتؽٌرات االجتماعٌة التً تعٌشها االسرة الرٌفٌة والحضرٌة والتً
ٌفترض أنها ترتبط بالعنؾ األسري ضد الطفل.
وركزت الدراسة علً المتؽٌرات اآلتٌة ( المستوى التعلٌمً –التفكك األسري -الحالة االقتصادٌة – نمط األسرة – مهنة
الوالدٌن – المرأة المعٌلة – حجم األسرة – عمل المرأة)فى كل من الرٌؾ والحضر.
المحوسبة حزمة التعلٌمٌة ( )CIP1هً واحدة من المنحى فرد طرق التعلم ،والتً توفر الخبرات التعلٌمٌة فً شكل قطع
أووحدات صؽٌرة .كل واحد منهم له هدؾ محدد ،بحٌث ٌحصل التلمٌذالمعلومات بالطرٌقة التً ترٌد وفقا لقدراته.تصمٌم
(ٌ )CIPعتمد بشكل كبٌر على تكنولوجٌا الوسابط المتعددة التً تقدمهاالكمبٌوتر وفقا اللركابز األساسٌة ،التً التعلٌمٌة
التقلٌدٌة حزمة بنٌت على ذلك ،حتى ٌعرؾ الباحث بؤنها ‖تربٌة والتعلمنظام تنظٌم محوسب مصممة على أساس تكنولوجٌا
الوسابط المتعددة ،لمساعدة المتعلم فً تقرٌر المصٌر ،تعلم فعال من خبلل توفٌر عدد من المصادر،البدابل واألنشطة واألمثلة
التعلٌمٌة ،والمبادئ التوجٌهٌة تتجه للتعلم،المرتدة ،ما قبل وما بعد واختبارات طولٌة .من أجل الوصول إلى مستوى منإتقان
التعلم ،وتحقٌق أهداؾ متعددة المحدد ‖.حاولت الدراسة لبلستثمار مٌول التبلمٌذ للتعامل مع الكمبٌوتر وبرمجٌات الوسابط
المتعددة لعبلج بعض أوجه القصور ،التً حذفت من قبل التقلٌدٌةطرق التدرٌس وبرامج الوسابط المتعددة التقلٌدٌة .وبالتالً
فإن الهدؾ منتشٌر دراسة تحدٌد فً ‖التعرؾ على فاعلٌة ( )CIPعلى تطوٌرالتمثٌل الرٌاضً ومهارات التعلم ذاتً التنظٌم
للتبلمٌذ اإلعدادٌة ‖<.ووفقا لهذه الدراسة مهارة التمثٌل الرٌاضٌة التً تعرؾ بؤنها ‖مهارة التلمٌذ إلى التقدٌم والقفز بالتتابع -
حتى انتهى  -لمدة ثبلثةمراحل (تنظٌم وتفسٌر أو مشاكل الرٌاضٌات ،ولكل مرحلة أوضحت النحو التالً:المنظمة :قدرة
التلمٌذ على فرز وتصنٌؾ وترتٌب الرٌاضٌةأفكار أو عناصر المشكلة الرٌاضٌة وسجلت ذلك.التفسٌر :قدرة التلمٌذ على
اختٌار وتطبٌق عدة أشكال التمثٌل (لفظٌة ،رمزٌة ،بٌانٌا ،كابن ،بشكل موقعً )... ،لشرح األفكار الرٌاضٌة أو حل المسابل
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الرٌاضٌة أو القضاٌا.
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ٌكاد ٌجمع الباحثون فً األدب العبري للقرون الوسطى أن األندلس
ً
شهدت _آنذاك_ أزهى عصور األدب العبري ازدهارا ،وحتى اآلن ٌعد
الٌهود أدب تلك المرحلة العصر الذهبً لؤلدب العبري ،وال ؼرو فإن
معظم النتاجات األدبٌة شعر ا/نثر ا خرجت من رحم األدب العربً،
وتؤثٌر البٌبة األندلسٌة اإلسبلمٌة ،وما ضمنه اإلسبلم من حقوق وحسن
معاملة ألهل الذمة ،فً سٌاسة انتهجها معظم حكام المسلمٌن آنذاك،
وأكبر معطٌات ذلك ما بقً إلى اآلن من نتاج وتراث أدبً ٌشهد علٌه
القاصً والدانً.إن البحث فً التؤثٌرات العربٌة واإلسبلمٌة على المإلفات العبرٌة
والٌهودٌة تصدت له دراسات عدٌدة بلؽات مختلفة وال ٌزال الباحثون
ٌكتشفون مدى تؤثٌر العرب وثقافتهم على الٌهود ومإلفاتهم فً تلك
الفترة .وقد لوحظ أن معظم هذه الدراسات أولت الشعر اهتمام ا كبٌر ا
مقارنة بالنثر الفنً المتمثل فً فن المقامات ،ؼٌر أن الجدٌر بالذكر هنا
أن المقامة العبرٌة حظٌت بالعدٌد من الدراسات فً الفترة األخٌرة؛
والسٌما الدراسات التً تبحث فً مدى تؤثرها باألدب العربً بشكل
عام والمقامات العربٌة بشكل خاص.وقد توصلت معظم هذه الدراسات إلى نتٌجة مهمة ،تإكد تؤثٌر األدب
العربً على المقامات العبرٌة فً األندلس .هذا ،وقد أثبت الباحثون أن
المقامات العربٌة المشرقٌة للهمذانً والحرٌري كانت المعٌن الربٌس،
الذي نهل منه المقامٌون الٌهود مواد مقاماتهم وأفكارها ،حتى وصل
األمر إلى وجود نصوص كاملة نقلها المقامٌون الٌهود إلى مقاماتهم،مع إجراء بعض التؽٌٌرات الطفٌفة ،وادعابهم أنها من
قرٌحتهم ،هذا
باإلضافة إلى مصادر عربٌة أخرى توصل الباحثون إلى تؤثٌرها على
المقامات العبرٌة .كل ذلك ٌدعو إلى مزٌد من البحث عن المصادر
األصلٌة التً اعتمد علٌها الٌهود فً مقاماتهم؛ والسٌما المصادر
العربٌة التً وجدت فً األندلس فً الفترة نفسها ،األمر الذي ٌدعو
إلى البحث فً المقامات العربٌة باألندلس.لقد فطن شموبٌل شتٌرن
هذا االتجاه؛ وبالفعل لقد توصل إلى مصادر أخرى تكمن فً المقامة
العربٌة األندلسٌة ،وأثبت أن الحرٌزي – رابد المقامة العبرٌة_ كتب

مصطفى ,نسرٌن صبلح.

المتؽٌرات اإلجتماعٌة المرتبطة بالعنؾ األسري ضد األطفال :

فاعلٌة حقٌبة تعلٌمٌة محوسبة فً تنمٌة مهازتً التمثٌل الرٌاضى و
محمد ،مصطفً محمود عطٌة .التعلم ذاتً التنظٌم لدى تبلمٌذ المرحله االعدادٌة/
صورة المجتمع بٌن المقاومه العربٌه والعبرٌه فى االندلس/
إبراهٌم ،هٌثم محمود.

4802 12198929

4803 12198936
4804 12198974

ا.د /سامح أحمد محمد رٌحان
ا.م.د /عماد شوقى ملقى.

مقامته العاشرة معتمد ا على نصوص وأفكار من مقامة ابن الشهٌد
األندلسً ،ومن بعده نبه بعض الباحثٌن إلى أهمٌة البحث فً المقامات
العربٌة األندلسٌة مصدر ا للمقامات العبرٌة ،لكن الفكرة لم تحظ بعناٌة
ً
خاصة أن معظم المقامات العربٌة األندلسٌة كانت حبٌسة
وتدقٌق،
المخطوطات.ومن هذا المنطلق تبلورت فكرة االتجاه إلى إجراء دراسة مقارنة
بٌن المقامات العربٌة والعبرٌة فً األندلس ،ساعد على ذلك عدة
تطورات طرأت على حقل المقامات العربٌة األندلسٌة؛ كان أهمها توفر
ً
حدٌثا؛ ومن بٌنها مقامات
بعض نسخ المقامات العربٌة المحققة
السرقسطى اللزومٌة ،التً تعد األكثر واألشهر بٌن المقامات األندلسٌة.
ً
واستقر األمر لدى الباحث على اتخاذ صورة المجتمع مجاال للبحث؛
وذلك من حٌث كونها فكرة ربٌسة ٌمكن االعتماد علٌها فً إجراء
مقارنة بٌن المقامتٌن العربٌة والعبرٌة فً األندلس.أهمٌة الدراسة
تؤتً أهمٌة الدراسة من منطلق تركٌزها على فترة من أهم فترات
األدب العبري فً العصور الوسطى؛ ً
بحثا عن نقاط التبلقً واالختبلؾ
بٌن النثرٌن العربً والعبري فً األندلس ،متمثبل فً فن المقامات؛
وذلك من خبلل تسلٌط الضوء على صورة المجتمع فً المقامتٌن
العربٌة والعبرٌة؛ باعتبارها تمثل انعكاس ا فعلً ا للصورة المترسخة فً
ذهن المقامً ،سواء أكانت صورة مجتمعه أم مجتمع آخر ٌرتبط به.
مشكلة الدراسة  :تحددت مشكلة الدراسة فى قصور طرق التدرٌس وبرمجٌات الكمبٌوتر والوسابط المتعددة التقلٌدٌة
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 #####المستخمة حالٌا فى تعلٌم وتعلم الرٌاضٌات ،فى تنمٌة مههارتى التمثٌل الرٌاضى،والتعلم ذاتى التنظٌم فى الرٌاضٌات .
إجراءات الدراسة :تحددت فى جانبٌن أحدهما نظرى واالخر تجرٌبى.
نتابج الدراسة ٌ:وجد فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن متوسطى درجات تبلمٌذ المجموعة التجربٌة والمجموعة الضابطة فى
التطبٌق البعدى إلختبار مهارة التمثٌل الرٌاضة لصالح المجموعة التجربٌة .
أهمٌة (رٌاض األطفال) ،ومإسسات التعلٌم باعتباره أرضا خصبة ،ومختبر طفولً الفعال ألنشطة من المزاٌا والحوافز
المعرفٌة والمادٌة ،هادفة نشطة ذهنٌا ،وعملٌة الممارسات تطور تصورات األطفال ،مختلفة فً تكوٌن العلمٌة مفاهٌم
مبسطة ،ومجاالت روحٌة تساهم فً ؼرس القٌم الدٌنٌة والوطنٌة والقومٌة مع الطفل ،وأنشطة فنٌة وموسٌقٌة متعة الرٌاضة
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ومرٌحة.
وهو ما ٌتطلب ضرورة التوسع فً إنشاء وتطوٌر هذه المإسسات ،وتوفٌر المبانً واألجهزة وإعداد الموارد البشرٌة المإهلة
والمناهج المتطورة لصالحهم ،مما ٌساعد على تحقٌق أهداؾ هذه المرحلة.
ومن هنا جاءت جهود المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً دعم الحكومات .الحكومة وحدها ال ٌمكن أن توفر كافة الخدمات
لمواطنٌها وحقق إلى حد كبٌر من خبللها الجودة فً تقدٌم هذه الجهود ،وخاصة فٌما ٌتعلق بتوفٌر الخدمات التعلٌمٌة التً
تحتاج إلى مشاركة المنظمات ؼٌر الحكومٌة ،لتحقٌق المعادلة ،مما ٌتٌح توفٌر جمٌع الخدمات للمواطنٌن ،وتحقٌق الجودة
المرجوة من هذه الخدمات ،األمر الذي ٌتطلب ضرورة التخطٌط لصالح دور هذه الجمعٌات
مشكلة الدراسة:
تحدٌات ال  21قد فرضت على الحكومات حتمٌة تعزٌز دور القطاعات ؼٌر الحكومٌة فً تطوٌر المجتمع مع ضرورة
تسلٌط الضوء على جمعٌات أدوارا بارزة فً مجال الخدمات التعلٌمٌة ،ووزارة التربٌة والتعلٌم فً مصر لعقد وظٌفة مع
المنظمات ؼٌر الحكومٌة من أجل تفعٌل دور هذه الجمعٌات فً تعزٌز قضاٌا التعلٌم لتؽطٌة العجز ،نتٌجة لتناقص الخدمات
التعلٌمٌة الحكومٌة ورفع كفاءة العملٌة التعلٌمٌة.
تطوٌر رٌاض األطفال ال ٌنبؽً أن تكون عشوابٌة ولكن باستخدام التخطٌط االستراتٌجً ،ومن هنا تؤتً أهمٌة التخطٌط
االستراتٌجً لتطوٌر الجمعٌات رٌاض األطفال ،حٌث ٌتم تحدٌد نقاط القوة والضعؾ والفرص والتهدٌدات وتطوٌر التصور
للحد من تحدٌات رٌاض األطفال وكٌؾ لتطوٌره من أبجدٌات عمل المنظمات بشكل عام ،والمإسسات التعلٌمٌة على وجه
الخصوص.
ومن هنا جاءت فكرة الدراسة الحالٌة من أجل استخدام التخطٌط االستراتٌجً كمدخل لتطوٌر الجمعٌات رٌاض األطفال
أسبلة الدراسة- :
ما هو التخطٌط االستراتٌجً من حٌث (المفهوم وأهدافها وأهمٌتها ،وفوابدها ومراحلها وخصابصها والقٌود تطبق؟ 1.
،ما هو المقصود من الجمعٌات األهلٌة من حٌث (المفهوم ،وتطور نشؤتها فً مصر ،وأهدافها ،وأهمٌتها ،وخصابصها 2.
وشكلت وتمول ،وأهم األنشطة والتحدٌات والتشرٌعٌة والقانونٌة إطار للمنظمات ؼٌر الحكومٌة فً مصر؟
)المفهوم ،ونشؤتها ،وفلسفتها وأهدافها وأهمٌتها ،وهٌكلها التنظٌمً؟(ما هً روضة أطفال تابعة المإسسات من حٌث 3.
ما هً التحدٌات التً تواجه رٌاض األطفال من المنظمات ؼٌر الحكومٌة؟ 4.
ما هو واقع استخدام التخطٌط االستراتٌجً كمدخل لتطوٌر الجمعٌات رٌاض األطفال؟ 5.
ما هً االستراتٌجٌة المقترحة الستخدام التخطٌط االستراتٌجً كمدخل لتطوٌر الجمعٌات رٌاض األطفال فً سوهاج؟ 6.
تسعى هذه الدراسة بعنوان ‖العوامل المإثرة فً السٌاسات اإلعبلمٌة فً  radiobroadcastsالمصرٌة توجه بعد ٌناٌر
ثورة ( 52thدراسة المسح)‖ ،تعتبر واحدة من الدراسات التفسٌرٌة والوصفٌة ،هذه الدراسة إلى التعرؾ على المبلمح العامة
للسٌاسات وسابل اإلعبلم الحالٌة فً و radiobroadcastsالمصرٌة الموجهة فً سٌاق الكشؾ عن العوامل المإثرة فً
أعقاب ثورة ٌناٌر  ،23thواإلفصاح عن السٌاسات وسابل اإلعبلم ،والعوامل التً تإثر على محتوى البث ،وطبٌعة عمل
االتصاالت فً البث الموجه ،فإنه ٌعتمد على نظرٌة ومسح نهج بوابة حارس ،واستخدامها على حد سواء وثٌقة تحلٌل
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المحتوى ،واستمارة استبٌان فً دراسة مٌدانٌة للمجتمع الدراسة التحلٌلٌة
ومثل ذلك فً كل من خدمات البث فً البث المصرٌة الموجهة ،والتً بلػ عددها  13خدمة البث الموجه وفقا لئلحصاءات
األخٌرة .أنها تستخدم  21لؽة مختلفة ،وٌتم توزٌعها على  4إدارات ربٌسٌة حٌث أن كل من خدمات البث الموجه ٌعرض كل
من :أخبار النشرات والبرامج ،وبعد ذلك تحدٌد مجتمع الدراسة فً نشرات األخبار
عٌنة الدراسة التحلٌلٌة
وقد قام الباحث دراسة تحلٌلٌة لها على نشرات األخبار ل(عٌنة الفبة) التً تتكون من  4قنوات من خدمات البث الموجهة لفً
الخارج فً لؽات مختلفة .واحد من كل منطقة أو اإلدارة على النحو التالً:
 .من منطقة آسٌا والشرق األوسط)البرنامج الفارسً( -
 .من منطقة شرق ووسط وجنوب أفرٌقٌا)برنامج اللؽة اإلنجلٌزٌة( -
 .من منطقة ؼرب أفرٌقٌا)برنامج فوالنً( -
 .من منطقة إسرابٌل وفلسطٌن)برنامج العبرٌة( -
 .من منطقة أوروبا)البرنامج الفرنسً( -
من منطقة األمرٌكتٌن)برنامج صوت مصر( -
تنفٌذ دراسة تحلٌلٌة
وقد قام الباحث بدراسة جمٌع النشرات البث للبرامج مبحوث ستة (سجن الشامل) خبلل النصؾ األخٌر من الدورات البث
الثانٌة فً المتوسط من ثبلثة أشهر (أكتوبر-.نوفمبر - .دٌسمبر) من  .2062ووصلوا ( )332نشرات األخبار فً متوسط
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قنا:

جامعة جنوب الوادى -كلٌة التربٌة بقنا.

عطٌة محمد،مصطفى محمود

فاعلٌة حقٌبة تعلٌمٌة محسوبة فى تنمٌة مهارتى التمثٌل الرٌاضى
والتعلٌم ذاتى التنظٌم لدى تبلمٌذ مرحلة اإلعدادٌة.

عبد الؽنً ،مروة السٌد احمد.

التخطٌط االستراتٌجً كمدخل لتطوٌر رٌاض األطفال التابعة
للجمعٌات األهلٌة/

4806 12199000

العوامل المإثره فى السٌاسات االعبلمٌه باإلذاعات المصرٌه
إسماعٌل ،الزهراء أحمد محمد .الموجهه بعد ثورة ٌ 25ناٌر/

4807 12199061

ماجستٌر

4805 12198980

 استخدمت الباحثة استمارة تحلٌل المضمون.نشرات لكل الموجهة خدمات البث فً الخدمات من عٌنة الدراسة
مجتمع الدراسة المٌدانٌة
.124  والتً بلػ عددها،ومثل ذلك فً جمٌع االتصاالت فً شبكات المصرٌة الموجهة
عٌنة الدراسة المٌدانٌة
 قناة متنوعة شملت جمٌع600  تعتمد على عٌنة عشوابٌة بسٌطة تتكون من، فً دراسة مٌدانٌة لها،تم تمكٌن الباحث
 المشرؾ برامج)؛ باإلضافة إلى مدٌريA -  محضرA -  محرر-  المذٌع-  برامج مقدمA -  مدٌرA(programmatics
.اإلدارات المختلفة لشبكة البث الموجه

4808 12199201

4809 12199205

A new Method to study Bottomonium/

أثر التعرض للشبكات االجتماعٌة على اإلنترنت فً إدراك القضاٌا
/ًواألحداث الجارٌة لدى عٌنة من الشباب الجامع

nahool, tarek Abdelwahab Mohamedian
khalaf allah.

. نوره عبد هللا محمود،أحمد

2014 Particle physics is the study of the particles that make up the universe,
and the interactions that take place between them. It is also referred to as
elementary particle physics, by which we mean that we would ideally like
to understand the universe in terms of its ―elementary‖ constituents that
are not composed of other particles. Why do we study particle physics?
The questions ―What is the universe made of?‖and ―How does it work?‖
are of fundamental interest for their own sake. In addition, understanding
the universe as it is now might help us answer the question ―where did it
come from?‖ Aside from these weighty questions, what about immediate
material benefits? Like much of fundamental research, it is impossible to
know now what benefits might be realized from particle physics.
However, it is worth noting that in 1897 the quest to understand the
universe led to the discovery of the electron by J.J. ThompsonThe Standard Model
provides a unified framework for our current
understanding of fundamental forces and particles. The fundamental
particles include leptons, quarks and gauge bosons. Leptons include
electrons and their heavier cousins the muons and taus as well as
associated neutrinos. Interactions between the fundamental particles are
seen as arising from the exchange of gauge bosons: photons for
electromagnetic, W and Z bosons for weak and gluons for strong
interactions. The Standard Model also predicts the existence of the Higgs
boson, which couples with many of the other fundamental particles to
give them mass [1]. The elementary particles included in the Standard
Model are shown in Figure (1.1The Standard Model recognizes two types of
elementary fermions: quarks
and leptons. In all, the model distinguishes 24 different fermions: six
quarks: the up quark, down quark, strange quark, charmed quark, bottom
quark, and top quark; and six leptons (electron, electron neutrino, muon,
muon neutrino, tau particle, tau neutrino), each with a corresponding anti
particle. The 12 fundamental fermionic flavours are divided into three
generations of four particles each. Six of the particles are quarks. The
remaining six are leptons, three of which are neutrinos, and the remaining
three of which have an electric charge of −1: the electron and its two
cousins, the muon and the tau. There are also 12 fundamental fermionic
antiparticles that correspond to these 12 particles. For example, the anti
electron )positron( e+ is the electron‘s antiparticle and has an electric
charge of +1.Table (1.1) shows the 12 fundamental fermionic flavours
and fundamental fermionic antiparticles are listed in Table (2.2) [2].Particles obey the
Bose-Einstein statistics are called bosons, In the
Standard Model, vector (spin-1) bosons (gluons, photons, and the W and
Z bosons) mediate forces, whereas the Higgs boson (spin-0) is responsible
for the intrinsic mass of particles. Bosons differ from fermions in the fact
that multiple bosons can occupy the same quantum state (Pauli Exclusion
Principle). Also, Bosons can be either elementary, like photons, or a
combination, like mesons. The spin of bosons is integers instead of half
integers. There are only five particles that considered as elementary
particles [3].
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 والتً فتحت آفاق جدٌدة للتواصل،فً ظل الثورة االتصالٌة التً ساهمت فً صناعتها شبكة اإلنترنت
ً ظهرت أشكال جدٌدة من المواقع أصبحت من أكثر المواقع تؤثی ا ر،ألؽت من خبللها الحدود الزمنٌة المكانٌة
 وباتت تنافس،والتً تقدم العدٌد من الخدمات االتصالٌة، ًفً العالم وتسمى بمواقع التواصل االجتماع
وسابل االتصال التقلٌدٌة مثل الصحؾ واإلذاعة والتلفزٌون لما لها من خصابص تفاعلٌة آنٌة وبؤشكال
.( ٔ (وطرق متعددة
ً سٌاسٌة واقتصادٌة واجتماعٌة فً حٌاة الشعوب ف,شبكات التواصل االجتماعً لعبت أدوا ا رً عدٌدة
, وبات تؤثٌرها ٌتصدر أحداث الساعة؛ نظ ا رً الرتباط قطاع كبٌر من األؾ ا رد بتلك الشبكات,كافة أنحاء العالم
 حٌث تلعب، وأصبح تؤثٌر الشبكات االجتماعٌة على النواحً السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة واضحا
مواقع التواصل االجتماعً دو ا رً كبی ا رً فً التواصل بٌن األؾ ا رد وكان لها دو ا رً كبی ا رً فً الحشد لثو ا رت الربٌع
 وقد لعبت شبكات التواصل االجتماعً دو ا رً ربٌسٌا ً فً إحداث تحوالت،)ٕ (العربً وعلً أ رسها الثورة المصرٌة
 وأصبح أي مواطن عادي لدٌه حرٌة ؼٌر مسبوقة فً إظهار أ رٌه فً مختلؾ،ًسٌاسٌة فً دول الربٌع العرب
 وٌتم نقل صوته وأفكاره لكل الناس وهذا ما كان محروما ً منه،  فلٌست لدٌه خطوط حم ا رء،الموضوعات

الشباب.
وبناء علً االستخدام المت ا زٌد لمواقع التواصل االجتماعً ،جاءت أهمٌة د ا رسة أثر تعرض الشباب
الجامعً لمواقع الشبكات االجتماعٌة علً االنترنت فً إد ا رك القضاٌا واألحداث الجارٌة  ،للتعرؾ على
أسباب هذا التعرض ،ومعرفة أنماط وعادات تعرضهم لها ،ومدى مشاركتهم وتفاعلهم علً مواقع الشبكات
االجتماعٌة  ،ودور هذه المواقع فً إد ا رك القضاٌا واألحداث الجارٌة على الساحة المصرٌة والعربٌة و
العالمٌة.
قامت الباحثة بتقسٌم الد ا رسة إلى أربعة فصولٌ ،تناول الفصل األول اإلطار المنهجً ،وٌتناول الفصل
الثانً تعرٌؾ ،نشؤة وتطور مواقع التواصل االجتماعً ،وٌشتمل الفصل الثالث على اإلطار النظري للد ا رسة
والمتمثل فً مبحثٌن األول ٌتناول نظرٌة التماس المعلومات ،والثانً ٌتناول المدخل التفاعلً ،أما الفصل
ال ا ربع وهو نتابج الد ا رسة المٌدانٌة فقد اشتمل على مبحثٌن األول ٌتناول مدخل معرفً للقضاٌا واألحداث
الجارٌة التً خضعت للد ا رسة ،والثانً ٌتناول خصابص عٌنة الد ا رسة والمإش ا رت التحلٌلٌة لنتابج الد ا رسةالمٌدانٌة،
ثم التطرق إلى اختبار فروض الد ا رسة ،وانتهت الد ا رسة بعرض ألهم النتابج التً توصلت إلٌها
الباحثة ،واختتمتها بمجموعة من المقترحات ،وتقدٌم ملخص للد ا رسة باللؽة العربٌة واإلنجلٌزٌة ،واستع ا رض
الم ا رجع بنوعٌها العربٌة واألجنبٌة ،ومبلحق الدراسة.
أصبح التدرٌب الرٌاضً علما له أصوله وقواعده وطرقه المختلفة ،التً تساعد الفرد للوصول إلً أعلً مستوي رٌاضً
ممكن فً نوع النشاط الممارس ،عن طرٌق تنمٌة القدرات البدنٌة والمهارٌة والفسٌولوجٌة والنفسٌة واالرتقاء بها لدرجة
2014
تتناسب مع احتٌاجات ومتطلبات هذا النشاط وفقا لقدرات األفراد وخصابصهم.
وٌري ‖محمد حسن عبلوي‖ (1990م) أن رٌاضة مسابقات المٌدان وسباقات المضمار من الرٌاضات التً تتؤثر بجمٌع
عناصر اللٌاقة البدنٌة ،فعلً مستوي هذه العناصر تتوقؾ النتابج التً ٌحصل علٌها البلعبٌن فً مسابقاتها المختلفة ولذلك
تتطلب ممارسة مسابقات ألعاب القوي المختلفة االرتقاء بمستوي عناصر اللٌاقة البدنٌة مثل ‖القوة ،السرعة ،التحمل،
المرونة ،الرشاقة ،التوافق العضلً والعصبً‖.
وٌعد سباق جرى المسافات المتوسطة ( 800متر) من السباقات التً اختلؾ علٌها العدٌد من اآلراء العلمٌة حول إٌجاد
أسلوب أو وسٌلة تدرٌب مناسبة تساعد على تنمٌة القدرات البدنٌة الخاصة بمتسابقى جرى المسافات المتوسطة ومن ثم تحقٌق
المستوٌات العالٌة.
ٌعتبر سباق  800متر جري مجرد تدرٌبا ً الكتساب قوة التحمل والجلد حٌث ٌعمل الجهاز العضلً لمدة قصٌرة وبسرعة
منتظمة وعلى ذلك ٌجب أن تكون األجهزة الحٌوٌة الداخلٌة للجسم فً أحسن حال حتى تقوم الدورة الدموٌة والتنفسٌة بنشاطها
أثناء العمل .واتفق كبل من ‖خٌرٌة السكري وأخرون‖ (2004م) ،بانكلً وأخرون 1996(Binkley et alم) ،ساندرا
ورٌبً 1994(Sanders& Rippeم) ،برنت 1993(Brentم) علً أن التدرٌب داخل الوسط المابً ٌإدي إلً
تطوٌر القدرات البدنٌة الخاصة والمرتبطة بنجاح األداء المهاري لنوع الرٌاضة التخصصٌة لبلعب كالقوة ،التحمل ،المرونة
فهو ٌعمل علً مرونة المفاصل واستطالة العضبلت وتقوٌتها دون التعرض ألي إصابات أو مضاعفات ،وذلك عن طرٌق
تدرٌبات ضد مقاومات الماء باستخدام أدوات ،وأثقال متدرجة ،واستخدام حركات مشابهة لنموذج األداء الفنً من حٌث
(الشكل ،العضبلت المستخدمة ،المسار الزمنً للقوة).
وٌذكر ‖زكً محمد حسن‖ (2004م) أن التدرٌب فً الرمال أحد السبل التدرٌبٌة السهلة ،التً تهٌا وتعٌد للجسم القدرة علً
التحكم خاصة إذا ما استخدم كنوع من اإلحماء الخاص وأٌضا ً بؤن التدرٌب فً الرمال ٌعمل علً المساعدة المباشرة علً
رفع قدرة العضبلت وعلً االمتداد الكامل لها ،وأٌضا ً لقد حظً التدرٌب فً الرمال اآلن وبخاصة فً اآلونة األخٌرة باهتمام
الكثٌر من العلماء وبعض الباحثٌن.

عبلم ،كرم محمود.

تؤثٌر استخدام تدرٌبات الوسط المابى و البٌبة الرملٌة على بعض
عناصر اللٌاقة البدنٌة الخاصة والمستوى الرقمً لمتسابقى 800
متر جرى/

4810 12199232

ومن خبلل عمل الباحث مدربا ُ بمنتدى شباب الجزٌرة لمتسابقى جرى المسافات المتوسطة ومتابعته لبعض البطوالت المحلٌة
التى ٌقٌمها نادي الجزٌرة أللعاب القوى وكذلك بطوالت الجمهورٌة التً ٌنظمها اإلتحاد المصري أللعاب القوى تبٌن أن
هناك انخفاض فً المستوى الرقمً لمتسابقى جرى المسافات المتوسطة بالنادي مقارنة بقرنابهم من متسابقى الجمهورٌة,
ومن خبلل متابعة الباحث للمتسابقٌن قد الحظ ظهور بعض التؽٌرات فً األداء أثناء مراحل السباق مثل (انخفاض السرعة
بشكل عام وملحوظ أثناء السباق) ,لذلك مما ٌإدى إلى انخفاض المستوى الرقمً للمتسابقٌن نتٌجة ضعؾ القدرات البدنٌة
الخاصة.وهذا ما دعً الباحث للقٌام بهذا البحث العلمً وذلك لمعرفة أي األسلوبٌن (الوسط المابً – البٌبة الرملٌة ) أفضل
تؤثٌراً على بعض عناصر اللٌاقة البدنٌة الخاصة والمستوى الرقمً لمتسابقى  800متر جري.
تعتبر السنوات األولى فً حٌاة اإلنسان من سنوات حٌاته المهمة ومن المراحل المتمٌزة  ،فإنها
الفترة التكوٌنٌة الحاسمة من حٌاته ؛ إذ ٌتم فٌها بناإه ووضع البذور األولى لشخصٌته بكل جوانبها .
وفً ضوء ذلك فتعد مرحلة رٌاض األطفال إحدى المراحل المهمة فً حٌاة اإلنسان؛ نظراً ألن
فٌها ٌبدأ تكوٌن الطفل وإعداده  ،وفٌها تتشكل العادات واالتجاهات ،و ُتكتسب القٌم واألنماط
السلوكٌة  ،كما أنها فترة تعر ؾُّ واستطبلع وتجرٌب ٌستمتع فٌها الطفل بؤي عمل جدٌد ٌتمكن من
طارق عبد الرءوؾ عامر ، ٕٓٓ٨ ،إتقانه والنجاح فٌه (أمل حسونةٕٓٓ ،وتصبح لمرحلة رٌاض األطفال(). (ٔ) (٨ ، ٧
قٌمتها إذا عملت على تلبٌة احتٌاجات الطفل الجسمٌة والعقلٌة
ومن  ،واالجتماعٌة والنفسٌة وبشكل تدرٌجً (فرماوي محمد فرماوي و حٌاة المجادي ٘٘ )، ٔ٩٩٩ ،
االحتٌاجات االجتماعٌة التً ٌنبؽً تلبٌتها لدى الطفل تنمٌة الوعً االقتصادي االستهبلكً ؛ حٌث أشار
إلى أن الوعً ٌعد الخطوة األولى فً تكوٌن الجوانب ( ،حسن شحاتة وزٌنب النجار ٖٖ٩ ) ٕٖٓٓ ،
الوجدانٌة بما تتضمنه من االتجاهات والقٌم  ،وذلك ألنه فً ظل الظر وؾ الراهنة التً ٌواجهها
المجتمع المصري النامً من ضؽوط اقتصادٌة ،وتفاقم المشكبلت المتصلة باستهبلك الؽذاء والمٌاه
والطاقة ،وقصور الثقافة االستهبلكٌة لدى بعض أفراده ،وتعاظم التؤثٌرات السلبٌة لثقافة االستهبلك
على النواحً االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة  ،فٌج ب أن تكون تنمٌة الوع ي االقتصادي االستهبلكً من أهم أهداؾ
المجتمعات عامة  ،فإن ترشٌد الموارد عنصر مهم من عناصر التنمٌة االجتماعٌة
واالقتصادٌة  ،ومن َثم فبلبد من تشجٌع تنظٌم االستهبلك الفردي واألسري ،السٌما
االستهبلك لدى األطفال حٌث إن نمط استهبلك الؾ رد ٌتوقؾ على مدى وعٌه وعلى نوعٌة المعلومات
والعادات واالتجاهات االقتصادٌة االستهبلكٌة التً تكونت وتؤصلت لدٌه منذ الصؽر (أحمد إبراهٌم ،
ممدوح عبد الرحٌم الجعفري وهالة إبراهٌم الجروانً ٕٓٔ ،وتحتاج الروضة لتنمٌة الوعً االقتصادي( )ٗ .(ٔٗٓ ،
االستهبل كً لدى الطفل إلى استخدام إستراتٌجٌات
وأسالٌب وطرق فعالة فً هذا الصدد ،ولعل من األسالٌب الفعالة استراتٌجٌة لعب األدوار التً عرفه ا
بؤنها طرٌقة التمثٌل التً تعتمد أساسا على الطفل بحٌث ( ،إبراهٌم عبد هللا الحمٌدان ٩ٗ ) ٕٓٓ٘ ،
تقوم المعلمة بشكل مسبق قبل شرح الدرس بتوزٌع األدوار على األطفال مع االستعداد لتمثٌلها.
إلى األسباب التً جعلت استراتٌجٌة  ، ٔٓٙ -ولقد أشار ٌحًٌ محمد نبهان ( ٔٓ٧ ) ٕٓٓٙ
لعب األدوار من أهم وأوفً االستراتٌجٌات التعلٌمٌة بؤؼراض عملٌتً التعلٌم والتعلم فً مرحلة رٌاض
األطفال ؛ وانبعثت تلك األهمٌة من إشباعها حاجٌات األطفال فً هذي المرحلة.

2014

تعد المراهقة مرحلة مهمة فً حٌاة الفرد؛ ألنها تمثل مرحلة انتقالٌة بٌن الطفولة والرشد،
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أثر استراتٌجٌة لعب األدوار فً تنمٌة الوعً االقتصادي
العدٌسً ،كوثر محمد الشاذلً  .االستهبلكً لدى أطفال الروضة/

عزت ،فاطمه محمد الشهٌر.

فاعلٌه برنامج ارشادى لتحسٌن جودة الحٌاه النفسٌه للمراهقٌن
الموهوبٌن/
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ولما تشمله من تؽٌرات نفسٌة واجتماعٌة وجسمٌة تإثر على مشاعره وسلوكه ،و ٌك ون فٌها الفر د
اتجاهاته ،وٌنشؽل بؤزمة الهوٌة وتحقٌق الذات ،وٌمر المراهق بكثٌر من الصعوبا ت والتحدٌا ت
والتناقضات؛ السٌما المراهق فً عالم الٌوم الذي ٌواجه الصراع بٌن حاجاته ورؼباته ومتطلبا ت
وقٌم المجتمع المحٌط به ،والتً تترك آثا را كبٌرة على شخصٌته ،وعلى تقدمه األكادٌمً والنفس ي
واالجتماعً إذا لم ٌحسن فٌها رعاٌته وتوجٌهه ومساعدته على التوافق.
والمراهق الموهوب – الذي ٌمثل قاطرة المجتمع وقابده وأؼلً ما ٌمتلك ه أي مجتمع ،
فٌعتمد علٌه فً حل مشكبلته وتذلٌل الصعاب ومواجهة تحدٌات المستقبل ٌ -عانً م ن مشكبل ت
بعضها مشابه لما ٌعانٌه أقرانه العادٌون ،وبعضها اآلخر ٌنبع من خصابصه التً ٌتمٌز به ا ع ن
أقرانه ،خاصة إذا تواجد فً بٌبات ال تقبل هذا االختبلؾ والتمٌز ،وال توؾ ر ل ه الرعاي ةالتً
ٌحتاجها ،فٌتعرض الموهو ب لصراعات داخلٌة وخارجٌة ،و لمشكبلت عدم التواؾ ق الشخص ي
واالجتماعً .
وٌعانً الموهوب من مشكبلت عدٌدة ،كالكمالٌة  ،والتقلبا ت المزاجٌة  ،والشعو ر
باالختبلؾ ،والعزلة عن اآلخرٌن ،وصعوبة تكوٌن صداقات مع األقران ،وعدم تفه م المحٌطً ن
الحتٌاجاته المتنوعة  ،والشعور بالذنب ،واهتزاز مفهوم الذات ،والحساسٌة الشدٌدة نح و الذا ت
والعالم ،واإلحباطات والضؽوط النفسٌة الناتجة عن التباٌن الشدٌد فً مظاهرالنمو.
والموهوب ال ٌتقبل ذاته للتوقعات العالٌة التً ٌطالب بها ذاته ،كما ٌطالبه بها اآلخرون
وأي ضا للتقٌٌم الدقٌق لذاته وألدابه ،فبل ٌتقبل األخطاء أو األعمال الؽٌر كاملة ،باإلضافة لمشاعر
االختبلؾ عن اآلخرٌن بسبب موهبته (آمال عبدالسمٌع باظة ٔ٩٩٨ ،؛ عبد الرحمن سٌد سلٌمان،
باإلضافة لمعاناته فً عبلقاته بؤفراد أسرته ،فهم ال  : ٕٗ٧-وصفاء ؼازي أحمدٕٖ٘ ). ٕٓٓٔ ،
ٌدركون طبٌعة الموهبة واختبلفه عن اآلخرٌن ،وما ٌنتج عن هذا من احتٌاجات مختلفة ،وتب عا لذلك
ال ٌتفهمون كثً را من تصرفاته ،كما أن الموهوب تحكمه نظرة كمالٌة نحو ذاته واآلخرٌن ،وربما
ٌحاسبهم من هذا المنطلق فٌإثر هذا على تفاعبلته داخل كما أن مدرسة الموهوب الحالٌة ال تقدم له تحدٌات أكادٌمٌة مبلبمة،
فالمناهج قاصرة ال
تلبً احتٌاجاته ،واألسالٌب التقلٌدٌة للتعلم ال تمكنه من االستكشاؾ والتحلٌل ،وال توجد
نشاطات كافٌة فً المدرسة لممارسة هواٌاته ،وٌمر الموهوب بخبرات سلبٌة فً المدرسة؛ فبل ٌجد
زمبلء ٌشاركونه نفس االهتمامات واألفكار ،وٌضطر الموهوب إلخفاء موهبته لٌدعم عبلقتة مع
زمبلبه ،كما أن معلمه ؼٌر معد للتعامل معه ،وال ٌدرك اختبلفه عن اآلخرٌن ومتطلبات موهبته،
ولذا ال ٌقدم له الدعم الذي ٌحتاجه ( .(Pekrun,Goetz,Titz,&Perry, 2002
كما ٌفتقر بعض الموهوبٌن إلً وجود هدؾ واضح محدد فً حٌاتهم،فنجد أن  % ٙٙمن
الموهوبٌن فً المراهقة المبكرة لم تظهر لدٌهم عبلمات وجود هدؾ ،وربم ا ٌعو د هذ ا لتعد د
االهتمامات ،ورؼبة الموهوب فً الوصول للكمال ،ولعدم فهمه لطبٌعة الموهبة ،فٌشعر الموهو ب
بانخفاض جودة حٌاته النفسٌة( .(Bronk,Finch,&Talib, 2010
وجودة الحٌاة النفسٌة متؽٌر إٌجابً فً الشخصٌة لكونه محد دا م ن محددا ت الصح ة
با من مطالب النفس البشرٌة (حامد عبد السبلم زهرا ن ٕٓٓ٘ ،وه و أح د  :النفسٌة ،ومطل ٔٔ ).
الؽاٌات من الحٌاة لدى جمٌع البشر وإن اختلفت توجهاتهم فً السعً نحو تحقٌقه.
وترجع أهمٌة متؽٌر جودة الحٌاة النفسٌة لما أشارت إلٌه الدراسات من قٌمة هذا المتؽً ر
فً السلوك ،وذلك نظ را للصبلت المتبادلة بٌنه وبٌن العدٌد من الخصابص اإلٌجابٌة المتمثلة ؾ ي
اإلحساس بالرضا ،والثقة ،والتواصل ،والوعً بالذات واآلخرٌن ،والتعامل اإلٌجابً م ع الذا ت
والعالم ،والرتباطه بقدرة الفرد على مواصلة حٌاته بفعالٌة ،وشعوره بؤن لدي ه حٌا ة ذات قٌم ة
وهً حاجا ت  ,Seligman & Csikszentmihalyi(.ومعنى تستحق أن ٌعٌش من أجلها ( 2000
ٌتطلبها النمو النفسً السوي للشخصٌة اإلنسانٌة .كما أن شعور الفرد بحٌاة نفسٌة جٌدة ٌوسع م ن
وعٌه ،وٌزٌد من انفتاحه العقلً ،وٌنقً تفكٌره ،وٌسمح بالمزٌد من المرونة فً ح ل المشكبل ت
واالستجابات اإلبداعٌة ،وتشجٌع االنخراط فً تعلم أكثر عمًقا ( .(Levenson, 2003
ولجودة الحٌاة النفسٌة تؤثٌرات إٌجابٌة عدٌدة على حٌاة الفرد ،فالفرد السعٌد ٌكون أكث ر
إنتاجٌة وجودة فً عمله ،وأكثراجتماعٌة وإٌجابٌة فً عبلقاته مع اآلخرٌن ،كما أنه ٌقد م دع م ا
اجتماع ٌا لمن حوله ،وٌصبح أكثر إبدا عا ومساعدة وعطا ء لآلخرٌن ،وثقة بالنفس ،وأكث ر فه م ا
لذاته ،وٌصبح كذلك قاد را على التعامل معها ومع قدراته ،وٌتؽلب على الصعوبات التً تقابله ؾ ي
حٌاته ،وٌتمتع بحالة صحٌة أفضل ،وتنخفض لدٌه مستوٌات التوتر والقلق
).(Lyubomirsky,King,&Diener, 2005;Lopez,2009
وشعور الموهوب بانخفاض جودة الحٌاة النفسٌة من الممك ن أن ٌإد ي إل ى التشت ت
واالستسبلم لآلثار السلبٌة لضؽوط األقران وضٌق األفق وٌقلل التعاون ،واالستمتاع بالحٌاة ،وٌزٌد
.العزلة وانخفاض مستوٌات النجاح الشخصً والمهنً فٌما بعد ) Fredrickson&Branigan,
2014 Surgical procedures performed within the biliary tract are very
common. The incidence of IBDI has increased recently, and has been
associated with increased use of laparoscopic cholecystectomy
worldwide. It is essential to be careful in the proper visualization of the
surgical area and the identification of structures before ligation or
transsection in order to decrease the risk of bile duct injuries during
surgery.Anatomical anomalies of the bile ducts and hepatic arteries
significantly increase the risk of IBDI. The most frequent cause of IBDI
is misidentification of the bile duct. About 70%-80% of all IBDI are a
consequence of misidentification of biliary anatomy .
When biliary injury develops, early recognition and appropriate
treatment are most important. Early and correct treatment allows
avoidance of serious complications in patients with IBDI.
The best treatment for an iatrogenic wound of the biliary tract is
prevention by adequate education of surgeons in the performance of a
safe technique of cholecystectomy. Great care must be exercised during
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other biliary tract operations, difficult gastrectomies, pancreatic
operations, endoscopic biliary tract investigations and operations in order
to preserve the bile ducts. It is very important for every surgeon to be
aware of the variants of biliary duct anatomy. It is recommended that, the
routine use of intra-operative cholangiography in association with carefuldissection of
the blood supply to avoid any unexpected bleeding is
essential.
During cholecystectomy cystic structures can be identified by
critical view of safety technique, by cholangiography, by infundibular technique, or by
dissection of the main bile duct with visualization of the
cystic duct or common duct insertion .
When a laparoscopic procedure is performed by two surgeons the
incidence of BDI significantly decreases, and thus a second opinion from
a colleague before cutting any suspicious vital structure may be
recommended .The negative effects of conversion or even aborting the procedure
are minor compared with the negative effect of BDI. Failure of
progression of the dissection, inability to grasp and retract the
gallbladder, anatomic ambiguity, and poor visualization of the field due
to bleeding should trigger the surgeon not to go on and consider
alternative methods. Conversion to open procedure, proceeding with
partial cholecystectomy, or even aborting the operation and placing
cystostomy tube are all viable and acceptable options to decrease the risk
of BDI. After partial resection the remnants of the gallbladder may be
removed later on.Injuries recognized during the operation must be repaired
immediately by a specific technique suited to the specific injury. The
injury should be repaired by an experienced hepatobiliary surgeon. If it is
impossible, a patient should be transferred to a referral hepatobiliary
surgery center, after adequate drainage of a subhepatic region.
A delayed elective reconstruction is associated with fewer
complications compared to acute repair under suboptimal circumstances
and has a success rate of 90% in experienced centers. Diagnostic work up
and treatment of bile duct injuries needs a multidisciplinary approach
(gastroenterologists, radiologists, surgeons). Surgical reconstruction for
delayed detected bile duct injuries in the early postoperative phase isassociated with
a higher risk for complication compared with elective
repair after 6-8 weeks.
Chronic abdominal pain is a difficult complaint. It leads to evident suffering and
disability, both physically and physiologically.It is associated with poor quality of life
and significant levels of depressive symptoms. Much is known about the prevalence,
societal burdens, and suffering associated with chronic abdominal pain. (Gouda and
2014 Emad 2010);Camilleri 2006); Ferrell 1995);Magni et al, 1992)
Chronic abdominal pain is common disorder in general practice and in hospitals.
Although patients with this type of pain may undergone numerous diagnostic workups,
including surgery, their pain remain a challenge to all known diagnostic and treatment
methods. After all more than 40% of the patients presenting with chronic abdominal
pain had no specific etiological diagnosis at the end of their diagnostic workup
(Paajanen et al, 2005)
Many common organic and functional diseases can cause it. The most common
organic condition includes intestinal adhesions(Peters and Van Den Tillaart
2007);Van Goor 2007), biliary causes(Dumont and Caniano 1999); Johnson 2001)
and appendicular causes(Fayez et al, 1995). While functional conditions include
irritable bowel diseases(Mertz 2003), functional dyspepsia(Tack and Lee 2005) and
various motility disorders(Abell and Werkman 1996) . Abdominal wall pain is common
and frequently mistaken for visceral pain.( Lindsetmo and Stulberg 2009);Costanza
2004), After ruling out common diseases by careful investigations, many patients are
still undiagnosed and represent a major diagnostic challenge to the surgeon. (Galili et
al, 2009)
With the introduction of laparoscopic surgery, a new tool has been added to our
knowledge. The use of this new technology in the diagnosis and management of
chroni abdominal pain has been tried in previous studies. ( Salky and Edye 1998) ;
Klingensmith et al, 1996); Mueller et al, 1995)
Laparoscopy can identify abnormal findings and improve the outcome in a majority of
patients with chronic abdominal pain, as it allow the surgeon to see and treat many
abdominal conditions that cannot be diagnosed otherwise. (Paajanen et al, 2005) ;
Kingensmith et al, 1996))
It is a safe and effective tool and can establish the etiology and allow for the
appropriate intervention in such cases. (Onders and Mittendorf 2003)
Abdominal adhesions are the most likely findings, especially in a patient with a past
history of abdominal operations. Other findings such as appendiceal pathology,
hepatobiliary causes and endometriosis can be discovered and dealt with. (Szomestin
et al, 2006) ; Salky and Edye 1998)

Major abdominal operations result in random and unpredictable intraabdomial scar
tissue formation. Intraabdomial scar tissue may result in chronic abdominal pain,
recurrent episodes of bowel obstruction or both. Laparoscopic adhesolysis may
provide relief of symptoms in patients with prior abdominal surgery with chromic
)abdominal pain. (Vafa et al, 2002
However some author denies the value of laparoscopy in adhesolysis and considers it
controversial and not evidence based and therefore do not recommend it as a
treatment for adhesions in patients with chronic abdominal pain. (Ikrad 1992) ; swank
et al, 2003) Other authors says it is a safe and effective management option for
patients with prior abdominal surgery for chronic abdominal pain or recurrent bowel
)obstruction. (Vafa et al, 2002
ً
عامة وتكنولوجٌا المعلومات والحاسبات
ٌشهد القرن الحادي والعشرٌن تقدم ا هاببل فً مجال التكنولوجٌا
ً
خاصة  ،كما أنتج هذا العصر العدٌد من آلٌات تصنٌع المعرفة والمزٌد من الوسابل التكنولوجٌة
واالتصاالت
الحدٌثة التً جعلت العالم قرٌة صؽٌرة  ،حٌث ي عرؾ العصر ا لراهن بعصر الثورة المعلوماتٌة والتكنولوجٌة ،
عصر التبلحم العضوي بٌن الحاسبات والعقل البشري  ،ففٌه تؽزو الحاسبات كل مجاالت النشاط اإلنسانً
المعاصر  ،وتقوم تكنولوجٌا الحاسبات  ،والسٌما اإلنترنت بدور كبٌر فً نقل مظاهر الثورة إلً جمٌع أنحاء
العالم  ،ومن ثم فرضت الثورة المعلوماتٌة ضرورة وجود اإلنسان الفعال المتعدد المهارات والقادر علً التعلم
المستمر والقابل للتدرٌب والتؤهٌل لمواكبة احتٌاجات العصر المستمرة .وٌتؤتً إعداد هذا اإلنسان الؾ عال من خبلل
االهتمام بالتعلٌم والسٌما التعلٌم الجامعً  ،حٌث ٌعد التعلٌم
الجامعً مسبوال عن تقدم العلم والحضارة فً الدول ؛ لكونه مرحلة تعلٌمٌة تتسم بالتخصص العلمً وإعداد
األفراد للحٌاة العملٌة  ،فهو أداة لتحدٌث وتطوٌر المجتمع فً ظل ما تقدمه الجامعة من أنشطة تعلٌمٌة وبحث
علمً وخدمة للمجتمع ( ٔ) ،كما ٌعد التعلٌم الجامعً محور اهتم ام معظم المجتمعات المتقدمة والنامٌة علً حد
سواء باعتباره الرصٌد االستراتٌجً الذي ٌؽذي المجتمع بكل احتٌاجاته من الكوادر البشرٌة التً ٌحتاج إلٌها
للنهوض بؤعباء التنمٌة وتوفٌر الرإٌة العلمٌة والفنٌة المتخصصة فً مجاالت الحٌاة المختلفة ( ٕ ( .
وقد نال التعلٌم الجامعً ً
حظا وافر ا من التطورات الهابلة فً مجال تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت
والحاسبات  ،حٌث أسهمت المستحدثات التكنولوجٌة واإللكترونٌة فً مواجهة الكثٌر من المشكبلت التً ٌعانً منها
التعلٌم التقلٌدي وبعض اآلثار السلبٌة لمشكبلت المجتمع والتً من أهمها-:االنفجار السكانً  :حٌث النمو التعددى المتبلحق
للسكان  ،والذي أسفر عن زٌادة سرٌعة فً أعداد
الطبلب فً الفصول المختلفة وٌمكن مواجهة ذلك بإعداد نظم تعلٌمٌة حدٌثة وأشكال جدٌدة من التعلٌم
ٌمكن أن تتكٌؾ مع المشكلة  ،حٌث استنباط أنواع جدٌدة من التعلٌم  ،منها التعلم من بعد والتعلٌم المفتوح
مع تؽٌٌر دور المعلم من المصدر الربٌسً للمعرفة إلى منظم وموجه للعملٌة التعلٌمٌة ( ٖ . ( ،
مشكلة الفجوة بٌن أعداد الطبلب الراؼبٌن فً التعلٌم واإلمكانات المتاحة الستٌعابه م (الفجوة بٌن العرض
والطلب)  ،وتظهر هذه الفجوة بوضوح فً مإسسات ا لتعلٌم العالً التً تعجز عن استٌعاب المتخرجٌن
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من الثانوٌة العامةالهادر الكبٌر فً الطاقات البشرٌة ،إذ أن العملٌة التعلٌمٌة بشكلها التقلٌدي تتطلب أن ٌتفرغ كل من ( .
الخبراء واإلدارٌٌن والمستفٌدٌن جمٌعا لها ،إذ أن علٌهم جمٌعا التواجد فً الزمان والمكان المحد دٌن ،فبل
ٌمكن للخبراء القٌام بؤعمال أخرى  ،وال ٌمكن للمستفٌدٌن أن ٌحصلوا على ال فابدة من العملٌة التعلٌمٌة
نتٌجة لتعارضها مع برنامج عملهم  ،األمر الذي ٌفرض على المستفٌد االختٌار بٌن الدراسة والعمل ،
وذلك أٌضا ٌعود العتماد العم لٌة التعلٌمٌة على عنصري الزمان والمكان وكل ذلك ٌسهم فً تفاقم
المشاكل االقتصادٌة وتعطٌل القوى العاملة والحد من طاقاتها وإمكاناتها.
مشكلة عدم القدرة علً مواكبة االنفجار المعرفً وزٌادة المعلومات بحٌث ال ٌمكن لمإسسات التعلٌم
التقلٌدي أن تستوعبها ،األمر الذي ٌستلزم ضرورة العمل علً توسٌع نطا ق المإسسات التعلٌمٌة التً
تشمل علً تخصصات حدٌثة وبرامج تعلٌمٌة متطورة كالكلٌات و الجامعات اإللكترونٌة بمفاهٌمها
الجدٌدة( ٔ ( .
وكل هذه المشكبلت أدت إلً أن ٌكون هناك أنماط ؼٌر تقلٌدٌة من التعلٌم الجامعً  ،ومن أهمها الجامعات المفتوحة من بعد
والتً ترتكز علً فكرة أساسٌة وهً أن التعلٌم الجامعً ال ٌمكن أن ٌتم إال بالدعم بنظام
معلوماتً تكنولوجً متطور( ٕ ( .
وفً ضوء ما سبق فإن هذه المتؽٌرات المعاصرة والمتبلحقة فرضت علً الجامعات ومإسسات التعلٌم العالً
المختلفة دور ا أساسً ا فً مواجهة هذه التحدٌات حتى تستطٌع تح قٌق أهدافها من إعداد للقوي البشرٌة والكوادر
المتخصصة فً المجاالت المختلفة وتؤهٌلهم  ،وإجراء البحوث العلمٌة بما ٌفً بمتطلبات التنمٌة واحتٌاجات
المستقبل ؛ لذا اتجهت األنظار إلً التعلٌم الجامعً المفتوح من بعد  ،وهو تعلٌم ٌوثق الصلة بٌن نظم التعلٌم
الجامعً وتكنولوجٌا التعلٌم بمعناها الواسع  ،من حٌث اعتماده علً المعارؾ والتطبٌق التقنً ( ٖ (.
وٌسعً التعلٌم المفتوح إلً توفٌر الفرص التعلٌمٌة بعٌدا عن الشروط النمطٌة التقلٌدٌة التً ٌتسم بها التعلٌم
النظامً لمقابلة حاجات تربوٌة ألولبك الذٌن حرموا من التعلٌم النظامً أو من ٌرٌدون المزٌد من التعلٌم.
2014 Assisted reproductive technology (ART) is any treatment or
procedure that includes the handling of oocytes and sperm or
embryos outside the body for the purpose of establishing a
pregnancy. The first IVF baby was conceived in 1978 (Louise Brown) in
Lancashire, England. However, IVF has been used in the United
States since 1981 (Von Wald and Thornton, 2007) .
In vitro fertilization (IVF) and many other assisted conception
treatments are now routinely carried out in clinical practice and are
proving to be more efficient and cost effective than some traditional
medical therapies and tubal surgery. Conventional IVF is the name
given to the original test tube baby treatment method and involves
addition of a measured volume of prepared sperm suspension to a dish
containing the retrieved oocytes. Most other variants of conventional
IVF still share several similarities with it. where they differ is
mainly in the method used to produce fertilization of the oocytes
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and the site of deposition of the gametes or embryos in the female
genital tract (Meniru, 2004).
Assisted reproductive technology (ART) includes methods for
assisted fertilization by intracytoplasmic sperm injection (ICSI) using
sperm isolated from the ejaculate or obtained by microsurgical
epididymal sperm aspiration (MESA) or testicular sperm extraction
(TESE), assisted embryo hatching, and preimplantation genetic
diagnosis (PGD) (Andersen et al., 2006). Other forms of ART involve
the tubal transfer of oocytes and sperm (gamete intrafallopian
transfer; GIFT), zygotes (zygote intrafallopian transfer; ZIFT) or
embryos (tubal embryo transfer; TET) via laparoscopy (Basso andOlsen, 2005).In
vitro fertilization (IVF) was initially designed to overcome the
problem of tubal infertility but is now widely held to represent the
treatment of choice for unexplained infertility, male factor,
endometriosis, and ovarian dysfunction resistant to ovulation induction
(Templeton et al., 2006).
The introduction of ICSI has rendered severe forms of male
infertility amenable to treatment and further widened the scope of
IVF. This has been reflected in the rapid expansion of indications for IVF
and an estimated current annual number of IVF cycles worldwide
approaching 500,000 resulting in 1 in 100 to 1 in 150 babies born in the
western world being conceived by IVF (Van Steirteghem et al.,2006).The degree to
which IVF merits this growth in application remains
unclear, however, since prospective randomized trials comparing the
effectiveness of IVF with simpler fertility treatments are still
lacking. Despite the relative lack of data objectively supporting the use of
IVF, it has attained a central role in the treatment of infertility
throughout the world. In recent years, data have emerged which allow us
to re-evaluate how to assess these indications. It has become clear that
factors other than the cause of infertility itself are of importance in
determining the chance of IVF success (Macklon et al., 2005).
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لتعلٌم المصري قد دخل القرن الحادي والعشرٌن تواجه العدٌد من التحدٌات .التحدي األكثر أهمٌة هو عدم االستقرار ،وذلك
بسبب تؽٌر ونقص الموارد البشرٌة والمادٌة البلزمة للعملٌة التعلٌمٌة .التعلٌم الثانوي له أهمٌة خاصة فً النظام التعلٌمً.
كما أنه ٌقع بٌن التعلٌم األساسً والتعلٌم العالً أو الجامعً .باإلضافة إلى دورها كما أنه ٌلعب دورا مزدوجا إما إلعداد
الطبلب للحٌاة العملٌة أو مواصلة تعلٌمهم العالً أو  .universitystudyونتٌجة لهذه األهمٌة للتعلٌم الثانوي ،شهدت هذه
المرحلة اهتماما كبٌرا ل educationandالثانوي هٌكلها والمناهج الدراسٌة ،ومنذ زارة التربٌة والتعلٌم بدأت استراتٌجٌتها
2014
الجدٌدة لتطوٌر مختلؾ مراحل التعلٌم.
العدٌد من الدراسات والتقارٌر واألبحاث وأشار إلى أن التعلٌم الثانوي لدٌه الكثٌر من المشاكل .أنه لم ٌعد ٌهتم أهدافها الطقس
فً الجودة التً هً واضحة عن مستوى خرٌجٌها أو اقتصادٌا الذي ٌرتبط إلى معطؾ وعدد من الخرٌجٌن القادرٌن على
المشاركة فً إنتاج  process.Alsoالرإٌة للتعلٌم الثانوي أن وإنما هً أداة لنشر المعلومات األكادٌمٌة ومنح الشهادات.
لهذا السبب أعطى المسإولٌن والعلماء التعلٌم اهتماما كبٌرا للتخطٌط االستراتٌجً واستخدامه فً مجال التعلٌم .ألنها تعتبر
استخدامه فً المإسسات التعلٌمٌة عملٌة أساسٌة ألنه ٌإدي إلى تطوٌر كفاءة األداء.
قامت وزارة التعلٌم استراتٌجٌة وطنٌة إلصبلح التعلٌم قبل الجامعً فً مصر .مصر (.)2012 / 2011-2008 / 2007
وتشمل أهدافها تطوٌر وتحدٌث التعلٌم الثانوي فً لقسمٌن (العامة والفنٌة) .كما تضمنت توفٌر فرص تعلٌم عالً الجودة
لخرٌجً التعلٌم األساسً ،وتحسٌن كفاءتها وإعدادهم للتعلم مدى الحٌاة.
هذا ٌبٌن لنا أهمٌة التخطٌط االستراتٌجً فً تحقٌق نجاح المإسسة التعلٌمٌة وتحسٌن مستوى التعلٌم .ولكن هذا ال ٌمنعنا من
القول أن هناك العدٌد من التحدٌات والعقبات التً ٌواجهها تطبٌقه .لؤلسؾ وزارة التعلٌم لم تعط اهتماما لهذه العقبات
ودراسات حول تطوٌر التعلٌم الثانوي العام باستخدام التخطٌط االستراتٌجً ،وكذلك لم تنظر فً إمكانٌة تطبٌق التخطٌط
االستراتٌجً والعقبات من هذا التطبٌق.
هذا هو السبب زٌارتها الباحث فكرة هذه الدراسة بؤنها محاولة للوصول إلى أهم المعوقات التً تواجه تطبٌق التخطٌط
االستراتٌجً فً التعلٌم الثانوي العام فً مصر.
مشكلة الدراسة:
التعلٌم الثانوي فً مصر ٌواجه الكثٌر من التحدٌات بما فً ذلك التحدٌات الثقافٌة والتكنولوجٌة .عندما ننظر إلى التعلٌم
الثانوي وعبلقته بالمتؽٌرات السرٌعة فً المجتمع المصري ،وسوؾ نجد أنه معزول تقرٌبا من هذه المتؽٌرات ،باإلضافة إلى
العدٌد من المشاكل التً العامة لقاء التعلٌم الثانوي مثل انخفاض الكفاءة والخبرة و  trainingofالعمال والقادة فً إدارة
.أٌضا ؼٌاب المشاركة الفعالة theweakness ،دور المجتمع المحلً ،وعدم وجود تقٌٌم األداء والرصد الفعال لجودة
العملٌة التعلٌمٌة .باإلضافة إلى أنها تفتقر إلى قدرات ومهارات التخطٌط التً ٌحتاجها النواب ،مدراء والمبادئ .ونظرا
ألهمٌة التعلٌم الثانوي العام وذلك من خبلل التحسٌن المستمر للنظام التعلٌمً بشكل عام وخصوصا
 ،secondaryeducationوأسالٌب التخطٌط االستراتٌجً وقد استخدم ،التً تعتبر واحدة من أكثر importantstyles
فً تحسٌن  educationalestablishmentnow.Butالتعلٌم الثانوي العام ٌواجه بعض العقبات فً تطبٌق التخطٌط
االستراتٌجً .هذه العقبات ٌمكن إدارة والمالٌة أو المتعلقة االنتصاؾ البٌانات أو األهداؾ.
وفقا للنقاط السابقة ،فإن مشكلة الدراسة هً تحدٌد أهم المعوقات التً تواجه التخطٌط االستراتٌجً فً التعلٌم الثانوي العام فً
مصر من وجهة نظر العاملٌن منه ومنها تطوٌر رإٌة استراتٌجٌة المقترحة للتؽلب على العقبات تطبٌق التخطٌط االستراتٌجً
فً التعلٌم الثانوي العام فً مصر.

chemistry department,faculty of
scince،
chemistry department -faculty of
scince،
physics department-faculty of
scince,

ahmed,doaa sayed
ameer
aly,nasr yehia abdelhaleem
ahmed,abd el-moez
ahmed mohammed

شحاته ،مشٌرة أحمد عبد
الرحٌم.

recent trends in the determination of heavy
and trace metals in some kinds of the egyption
meat by stripping voltammetric analysis and
atomic absorption/
synthesis and studies on some heterocyclic
compounds and their biological activity/
structural and electrical properties of nickel
doped la0,7 st0.3 mno3 compound/

معوقات تطبٌق التخطٌط االستراتٌجً بالتعلٌم الثانوي العام بمصر/

4817 12199405
4818 12199443
4819 12199585

4820 12199590

هدفت الدراسة إلى رصد احتٌاجات وسلوك البحث عن المعلومات لدى المستفٌدٌن فى مجال علم النفس ،وكذلك تحدٌد
الؽرض من حصولهم على المعلومات ،والقنوات المستخدمة للحصول على المعلومات .تطوٌر نظم المعلومات المتخصصة
فى علم النفس بما ٌتوافق واحتٌاجات المستفٌدٌن منها .وقد استخدم المنهج المٌدانى ،واعتمد فى جمع البٌانات على استبانة
أعدت للمستفٌدٌن فى مجال علم النفس من المكتبات ،كما تم اعداد قابمة مراجعة للمكتبات األساسٌة التى ٌنتمى الٌها مجتمع
الدراسة .توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن المتخصصٌن فى علم النفس واحتٌاجاتهم من المعلومات
بإختبلؾ  :الوظٌفة ،والعمر ،والنوع .ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن المتخصصٌن فى علم النفس وسلوك البحث عن
المعلومات بإختبلؾ  :الوظٌفة ،والعمر ،والنوع .التوجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن القدرات اللؽوٌة لمجتمع
2014
المتخصصٌن فى علم النفس بإختبلؾ  :الوظٌفة ،والعمر ،والنوع.
إن من أهم العلوم الشرعٌة بعد تفسٌر كبلم الرحمن الرحٌم هو علم الحدٌث ولعل شرفه من شرؾ صاحبه صلى هللا علٌه
وسلم  ,وأشرؾ علوم الحدٌث ببل منازعة هو علم الجرح والتعدٌل ,والذي به ٌمٌز بٌن ما هو منقول عن النبً صلى هللا علٌه
وسلم  ,وبٌن ماهو مفترى به علٌه صلى هللا علٌه وسلم  ,وذلك لما تفشى بعد عصر الصحابة من فتن واضطرابات سٌاسٌة
وتشٌع ,وكثر الكذب ,وكثر وضع األحادٌث سواء نصرة للمذهب  ,أو حقدا على االسبلم ,وتكلم فً العلوم الشرعٌة كل
صالح وطالح  ,مما جعل الحاجة ماسة لهذا العلم للتثبت من الرواة فً صحة المنقول عن النبً صلى هللا علٌه وسلم ,
2015
والتحذٌر من أهل البدع واألهواء  ,ولقد أشارت اآلٌات البٌنات إلى التثبت من حقٌقة األخبار قال تعالى :
‖ٌا أٌها الذٌن آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبٌنوا أن تصٌبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمٌن‖
اعتمدت فً بحثى على المنهج االستقرابً لتمشٌه مع موضوع البحث  ,وذلك بالبحث عن األقوال ,واألدلة  ,والنتابج فى
مظانها  ,كما استعنت بالمنهج التحلٌلً للحاجة إلٌه فى الوصول إلى النتابج  ,والمعلومات.
فبعد التعرؾ علً حٌاة اإلمام القطان العامة  ,ومكانته العلمٌة ,وشٌوخه وتبلمٌذه تم التعرؾ على نشؤة علم الجرح والتعدٌل ,
ثم تطوره فً القرن الثانً الهجري  ,ومن ثم قمت بإعداد مراتب للجرح عند اإلمام القطان  ,ثم قمت باستقراء االصطبلحات
النقدٌة لئلمام القطان ,وذلك بالبحث عنها فً مظانها من كتب الجرح والتعدٌل  ,والعلل ,وكتب الرجال ,وجمعت المادة
العلمٌة من خبلل هذه الكتب ,وخاصة كتب تبلمٌذ اإلمام القطان ,والتً تعكس منهج اإلمام القطان فً جرح الرواة  ,ثم
اعتنٌت بما انفرد به اإلمام القطان من اصطبلحات نقدٌة خاصة به فى جرح الرواة ,ثم إبراز جهوده فً علل الحدٌث  ,ثم
تؤثره بمن سبقه من نقاد الحدٌث ,وتؤثٌره فٌمن بعده من نقاد الحدٌث أٌضا  ,وأخٌرا وضعت جدوال لبلصطبلحات النقدٌة
ودالالتها.
تعتبر المرحلة اإلعدادٌة من الم ا رحل التعلٌمٌة الهامة نظ ا ر لكونها مرحلة
انتقالٌة من الطفولة إلى الم ا رهقة والبلوغ ،وتتمٌز بالكثٌر من التؽً ا رت الجسمانٌة
والعقلٌة والنفسٌة واالجتماعٌة التً تحدث فٌها والتً تإثر بصوة ر فعالة وبالؽة على
حٌاة الفرد.وترجع أهمٌة هذه المرحلة نظ ا ر إلً أن ما ٌحدث فٌها من تؽً ا رت ٌبقً وال
ٌزول ،كما أن أثر هذه التؽً ا رت هو ما ٌحدد الكثٌر من اتجاهات التلمٌذ فٌما بعد،
ولذلك اهتمت الد ا رسات التربوٌة بتنمٌة هذه المرحلة لتقلٌل الص ا رعات الكثً ة ر التً
تحدث خبللها ،كما ظهرت نظرٌات تربوٌة تصؾ علم نفس الم ا رهقة وطرق التدرٌس
األكثر صبلحٌة لهذه المرحلةونظ ا ر ألهمٌة هذه المرحلة ،فقد نادي العدٌد من المربٌن بضروة ر االهتمام
بالتبلمٌذ فٌها من خبلل تنمٌة العدٌد من المها ا رت لدٌهم ،ومن هذه المها ا رت مها ا رت
التفكٌر الناقد.وترجع أهمٌة تنمٌة مها ا رت التفكٌر الناقد لدي هإالء التبلمٌذ فً هذه المرحلة
إلً أن أسلوب التفكٌر الذي ٌكتسبه التلمٌذ من خبلل م ا رحل تعلمه ،هو ما ٌحدد
أسلوب تفكً ه ر الذي سٌستخدمه فٌما بعد طوال حٌاته ،هذا إلً جانب أنها تإدي إلى فهم
أعمق للمحتوى المعرفً لدي التلمٌذ وتقوده إلى االستقبللٌة فً التفكٌر ،وتحره ر من
التبعٌة والتمحور حول الذات ،وتشجع روح التساإل والبحث وعدم التسلٌم بالحقابق دون
تحر كاؾ ،وكذلك تجعل من الخب ا رت المدرسٌة ذات معنى ،وتعزز من سعً التلمٌذ
لتطبٌقها وممارستها ،وترفع من المستوى التحصٌلً له حٌث تجعله أكثر إٌجابٌة
وتفاعبلً ومشاركة فً عملٌة التعلم ،وتزٌد من ثقته بنفسه وترفع من مستوى تقدي ه ر لذاته
وتتٌح له فرص النمو والتطور واإلبداع (عبدالعزٌز المؽٌصٌب.( ٕٓٓ٧ ،
كما أشار رٌاض الزؼبً (  ) ٕٓٓ٨إلً أن التفكٌر الناقد ٌتضمن إثا ة ر
األسبلة و التساإل و هذا مهم بالنسبة للتلمٌذ حٌث ٌتعلم إثا ة ر األسبلة الجٌدة و كٌفٌةالتفكٌر السلٌم و ذلك من أجل التقدم فً
مجال التعلم و التعلٌم و فً مجال المعرفة ،
حٌث إن المجال المعرفً ٌبقى حٌا ً و متجدداً طالما هناك أسبلة تثار و تعالج بجدٌة.
وٌشٌر علً ا رشد وآخرون ( ٕٕٓٓ ) إلً أن التفكٌر الناقد ٌحترم استقبللٌة
التلمٌذ ،وٌدعو إلً العقبلنٌة ،وٌساعد الفرد فً استٌعاب المعارؾ واآل ا رء المتعددة بعد
التثبت من صدقها ،وتبنً اتجاهات وآ ا رء ٌقبلها العقل ،وتمٌٌز اآل ا رء التً تستند إلً
أدلة منطقٌة من اآل ا رء الضعٌفة.ولعل تنمٌة مها ا رت التفكٌر الناقد لدي تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌةٌ ،حتاج إلً
استخدام است ا رتٌجٌات فعالة فً التدرٌس ،ومن هذه االست ا رتٌجٌات التً قد ٌكون لها
األثر فً ذلك ،است ا رتٌجٌة ‖كتابة العلوم‖ ،فقد أشارت بعض الد ا رسات إلً فاعلٌتها فً
تحقٌق العدٌد من أهداؾ تدرٌس العلوم مثل مساعدة التبلمٌذ فً بناء المعرفة فً
الكٌمٌاء ،ومساعدتهم علً النقد البناء ،وكذلك تطوٌر وزٌادة أداء التفكٌر الناقد فً
األحٌاء ،وفً تحفٌز مستوٌات تفكٌر علٌا أكثر عمقا لدي التبلمٌذ ،وأٌضا زٌادة الفهم
لبعض الظواهر الطبٌعٌة ( ،(Quitadamo, Kurtz, 2007) ، (Pook, 2005
هذا وقد أشار كثٌر من المربٌن إلً أهمٌة هذه).(Shepardson, Britsch, 2001) ،(Scantlebury, 2007
االست ا رتٌجٌة ،حٌث ٌري
البعض منهم أهمٌة إتاحة الفرصة للمتعلمٌن للتعبٌر عن استجاباتهم كتابة وذلك من
خبلل القٌام باألنشطة العلمٌة أو اإلجابة عن األسبلة التً ٌطرحها المعلم أو األق ا رن
كما ٌشٌر بعضهم إلً  ,Richmond, Kurth( ،أثناء م ا رحل الدرس المختلفة ( 1999
أهمٌة التفاعبلت االجتماعٌة واستخدام اللؽة المكتوبة والشفوٌة فً االتصال علً حد
فتنمٌة مها ا رت الكتابة ٌإدي بشكل عام إلً تنمٌة التفكٌر الناقد  ,Shepardson( ،سواء ( 1996
لدي الطبلب و ٌطور لدٌهم مهارتً التحلٌل والنقد بشكل خاص( 1998وتصلح هذه االست ا .( Ladenburg, Tegnel,
رتٌجٌة كطرٌقة من طرق تفرٌد العلوم والتعلم الفردي ألنها
ت ا رعً الفروق الفردٌة بٌن التبلمٌذ حٌث ٌكتب كل تلمٌذ ما فهمه من الدرس بنفسه،
وبذلك ٌستطٌع المعلم معرفة مقدار نمو كل تلمٌذ علً حدة ،وهً تساعد التبلمٌذ علً
التعلم وتنظٌم المعرفة ،وعلً اكتساب وتخلٌق وتحلٌل المعلومات بٌنما ٌقوم هإالءالتبلمٌذ بتكوٌن اإلحساس بمفاتٌح الحل،
والكتابة هً أٌضا عنصر أساسً لتوضٌح
المعرفة ( .(‖Science writing Proquest‖, 2000
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البقلى ،أمٌن شعبان امٌن.

سلوك االقباط المسٌحٌن فى البحث عن المعلومات فى محافظتى
االقصر وقنا/

4821 12199597

محمود ,ربٌع محمود ٌوسؾ.

منهج اإلمام ٌحًٌ بن سعٌد القطان ت(198ه) فً جرح الرواة /

4822 12199598

محمد ،أسماء عبد الحارس
سعدالدٌن.

أثر استخدام استراتٌجٌه ‖كتابة العلوم‖ فً التدرٌس علً تنمٌة
بعض مهارات التفكٌر الناقد لدى تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة/

4823 12199604

وعلً الرؼم من أهمٌة تنمٌة مها ا رت التفكٌر الناقد لدي تبلمٌذ المرحلة
اإلعدادٌة واألهداؾ التً ٌمكن الوصول إلٌها من خبلل استخدام است ا رتٌجٌة كتابة
العلوم فً التدرٌس،
من المسلم أن البحث العلمً البد أن ٌلتزم صاحبه فٌه منهجا معٌنا ٌسٌر علٌه ,وطرٌقة محددة ٌسلكها فٌه ,وقد التزمت فً
2015
هذا البحث المنهج اآلتً :
أوال :قمت بحصر المسابل األصولٌة التً أوردها الشٌخ الشنقٌطى فً أضواء البٌان مع بٌان آراء علماء األصول فً هذه
المسابل  ,ولم أذكر األدلة تحاشٌا لئلطالة.
ثانٌا :سرت فً بحث كل مسؤلة من المسابل على النهج العلمً المتكامل  ,بدءا بالتعرٌؾ وتحرٌر محل النزاع ,وذكر أقوال
المذاهب فً المسؤلة مع بٌان أدلة كل مذهب والمناقشات الواردة علٌها كما ذكرها الشٌخ الشنقٌطً ,ثم إن كان هناك أدلة
أخرى استدل بها كل مذهب فً حكم هذه المسؤلة ولم ٌذكرها الشٌخ الشنقٌطً أذكرها بعد كلمة قلت  ,ثم أذكر ترجٌح الشٌخ
الشنقٌطً فً المسؤلة  ,إن كان له ترجٌح ,وؼالبا ما كان ٌرجح -رحمه هللا , -ثم أبٌن بعد ذلك األثر األصولً فً حكم هذه
المسؤلة.
ثالثا :قمت بنقل اآلٌات القرآنٌة من المصحؾ الشرٌؾ بالرسم العثمانً ,مع عزو اآلٌات إلً سورها؛ بذكر رقم اآلٌة ,واسم
السورة.
رابعا :خرجت األحادٌث النبوٌة الشرٌفة ,واآلثار المروٌة عن الصحابة -رضً هللا عنهم -وذلك باإلحالة على مصدر الحدٌث
أو األثر ,بذكر المصدر ,والجزء ,والصفحة ,والكتاب ,والباب ,علما بؤن الحدٌث إن كان مذكورا فً الصحٌحٌن فإنً اكتفٌت
بتخرٌجه منهما ,وإن لم ٌكن فً أي منهما فإنً أقوم بتخرٌجه من المصادر األخرى المعتمدة ,وأذكر ما قاله أهل الحدٌث فٌه
ما استطعت إلً ذلك سبٌبل.
خامسا :أشرت إلى مصادر األبٌات الشعرٌة الموجودة فً البحث  ,مع نسبة األبٌات إلى قابلٌها.
سادسا :قمت بترجمة موجزة لكل علم ورد فً البحث ,إال األعبلم المشهورة ,كالمبلبكة واألنبٌاء ونحوهم ,أما األعبلم التً
هً مظنة عدم المعرفة ,فإنً أعرؾ بها؛ وذلك بذكر االسم ,والشهرة ,واللقب ,وسنة المٌبلد ,والوفاة وشًء من األعمال
والصفات والمصنفات ونحو ذلك حسب المستطاع وأكتفً بالترجمة عند ذكر العلم أول مرة.

تعد اللؽة العربٌة من أهم الظواهر االجتماعٌة التً ال ؼنً لئلنسان عنها،
وبخاصة اللؽة المنطوقة التً مٌزت اإلنسان عن شتً المخلوقات ،إذ ال ٌستطٌع العٌش
بدونها ،فهً أداته التً تعٌنه على االتصال باآلخرٌن ،فبل ٌوجد على سطح األرض أٌة
جماعة إنسانٌة دون لؽة تتفاهم بها ،ولذلك لما خلق هللا سٌدنا آدم لعمارة الكون علمه
اللؽة؛ فقال تعالً‖ :وعلم آدم األسماء كلها ثم عرضهم على المبلبكة فقال أنببونً
بؤسماء هإالء إن كنتم صادقٌن‖( .البقرة( ٖٔ :
وتعد اللؽة العربٌة مثا ً ال صاد ًقا للؽات الحٌة التً تتضمن بداخلها اإلرث الثقافً
والحضاري ألمتها ،ومتحدثٌها ،حٌث إنها لؽة القرآن الكرٌم ،والحدٌث النبوي الشرٌؾ،
والتراث العربً العرٌق ،وقد عكؾ العلماء –قدامً ومحدثٌن -على دراستها وتحلٌلها
معان لؽوٌة
لمعرفة نظامها ،وطرٌقة تؤلٌؾ تراكٌبها ،وما تإدٌه هذه التراكٌب من
ٍ
صحٌحة.
وقد أكد أهمٌتها وعظم شؤنها كبار العلماء ،ومن هإالء الثعالبً حٌنما ذكر فً
مإلفه فقه اللؽة وأسرار العربٌة‖ :والعرب خٌر األمم ،والعربٌة خٌر اللؽات واأللسنة
َ ،
واإلقبال على تفهمها من الدٌانة؛ إذ هً أداة العلم ،ومفتاح التفقه فً الدٌن ،وسبب
إصبلح المعاش والمعاد‖( .الثعالبً(ٕ٩ ، ٕٓٓٓ :
وتمثل اللؽة العربٌة فً المنهج الدراسً إحدي المواد المهمة فً تحقٌق المدرسة
لوظابفها ،فاللؽة تعد من أهم وسابل االتصال بٌن الطالب وبٌبته ،وهً األساس الذي
تعتمد علٌه تربٌته فً جمٌع النواحً :الجسمٌة ،والعقلٌة ،واالجتماعٌة ،وهً أداته للتعلمواكتساب المهارات ،كما أنها وسٌلته
للتفاهم فً كل مواقؾ الحٌاة( .فتحً ٌونس:
(ٖٖ ،ٔ٩٩ٙ
وعلم النحو أحد علوم العربٌة التً نشؤت فً ظل القرآن الكرٌم؛ ألن به ٌستقٌم
اللسان العربً من االنحراؾ ،وٌإكد على هذا ابن خلدون بقوله‖ :أركان علوم اللسان
أربعة هً :اللؽة ،والنحو ،والبٌان ،واالدب ،واألهم منها النحو‖.
ابن خلدون(ٕٙٓ ، (ٕٕٓٓ :
والنحو له أهمٌة كبٌرة تمتد إلى مهارات االتصال اللؽوي المتمثلة فً االستماع،
والتحدث ،والقراءة ،والكتابة ،فبدونه ٌفقد التواصل قٌمته من حٌث الفهم واإلفهام .حٌث
إن النحو فً أٌة لؽة من مقومات االتصال الصحٌح السلٌم ،فالخطؤ فً اإلعراب وفً
ضبط الكلمات ٌإثر فً نقل المعنً المقصود ،وبالتالً ٌإدي إلى العجز عن فهمه.
رشدي طعٌمة ومناع(ٖ٘ ، (ٔ٩٩٨ :
كما ٌعد تعلم القواعد النحوٌة مهارة من المهارات التً تكتسب بكثرة المران
والتدرٌب علٌها تدرٌبًا متكررً ا فً المواقؾ التدرٌسٌة المختلفة( .صالح سمك، ٔ٩٨ٙ :
ٔ(٧ٙ
مع صالح سمك فٌما ذهب إلٌه بؤن ‖تعلٌم  ،وٌتفق حسن الخلٌفة ( ٖٕٓٓ ) ٔٓ٧
اللؽة العربٌة أصبح مهتمًا بالتمهٌر؛ أي أن اللؽة ال تخرج عن كونها مجموعة من
المهارات والعادات التً ال ٌكفً فً اكتسابها المعرفة وحدها ،بل البد من الممارسة
والتكرار‖.
ومرضً الزهرانً (  ،وقد أشارت دراسة كل من عبد الحً السٌد( ٖٕٓٓ ٘ٙ )،
أن تحدٌد المهارات النحوٌة ٌعد خطوة مهمة؛ حٌث تمثل الركٌزة األولً ٧٩ ) ٕٓٓ٘،
فً التحكم على اللؽة لكل من المعلم والمتعلم ،كما أن وضوحها ٌساعد المعلم على
اختٌار االستراتٌجٌات والطرق ،والوسابل ،التً تحفز المتعلم على ممارستها واكتسابها
بصورة منظمة.
وعلى الرؼم من هذه العناٌة بتعلٌم النحو إال أن تدرٌس مقررات قواعد اللؽة
العربٌة فً المراحل التعلٌمٌة المختلفة تعانً من صعوبات عدة فً تدرٌس النحووتتضح فً النفور الشدٌد من قواعد اللؽة
العربٌة ،وشكوي الطبلب من عدم فهمهم لها،
وكثرة األخطاء النحوٌة الشابعة على ألسنة الطبلب ،وفً استخداماتهم اللؽوٌة( .محمد إبراهٌم
الخطٌب(ٖ٨ ، ٕٓٓ٘ :
كما اشارت دراسة كل من محمد الخطٌب ( ٕٗٓٓ ) ،وسلوي محمد (  ) ٕٓٓ٨إلى
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محمد ,صبري فاٌز مدنً.

المسابل األصولٌة وأثرها فً إستنباط األحكام الشرعٌة فً أضواء
البٌان فً إٌضاح القرآن بالقرآن للشنقٌطً ت  1393ه /

4824 12199608

أبو بكر ،حمادة محمد السٌد .

استخدام نموذج التعلم البنابً فً توظٌؾ القواعد النحوٌة‖
المقررةلتنمٌة مهارات األداء اللؽوي المنطوق لدى طبلب الصؾ
/األول الثانوي

4825 12199609

أن مقررات قواعد اللؽة العربٌة فً المراحل التعلٌمٌة المختلفة تعانً من صعوبات عدة
فً تدرٌس النحو ،وتتضح هذه الصعوبات فً النفور الشدٌد من قواعد اللؽة العربٌة،
وشكوي الطبلب من عدم فهمهم لها ،وكثرة األخطاء النحوٌة الشابعة على ألسنة الطبلب
وفً قراءاتهم واستخداماتهم اللؽوٌة فً حٌاتهم الٌومٌة ،إضافة إلى شكوي المعلمٌن
والموجهٌن من انخفاض مستوي طبلبهم ،وعلى الرؼم من االهتمام الذي ٌولٌه الباحثون
لهذا العلم والبحث فً مختلؾ جوانبه إال أن هذا االهتمام على ما ٌبدو لم ٌوفق كثٌرً ا فً
تٌسٌر قواعد اللؽة العربٌة.
وإن كثٌرً ا من المهتمٌن ممن حاولوا تشخٌص الحالة وصلوا إلى أن تدرٌس اللؽة
العربٌة فً واقعه الحالً ال ٌكسب اللؽة الوظٌفٌة التً ٌوظفها الدارس فً تنمٌة مهاراته
بشكل متوازن ،وإنما ٌقدم معارؾ لؽوٌة محتشدة عسٌرة الفهم بتجرٌداتها وتفرٌعاتها ثم
ببعدها عما ٌحتاجه الدارس فً ممارسته اللؽوٌة الحٌوٌة(.محمد الزهرانً، ٕٓٓ٧ :
(ٔٙ
و ٌبلحظ أن الضعؾ واالنهٌار لم ٌقتصر على طبلب التعلٌم العام بل تعداه إلى كل
شرابح المجتمع ،فإذا تتبعنا طالب التعلٌم العام فً المرحلة الجامعٌة لوجدنا استنكارً ا
شدٌدً ا لضعفه فً اللؽة وكثرة أخطابه ،وهكذا تجاوزت الشكوي إلى الخرٌجٌن ممثلٌن
فً العامٌلن بوسابل اإلعبلم ،وصفحات الجرابد والمجبلت (محمود
مما ٌإكد أن المشكلة ال تتجلً فً األخطاء اللؽوٌة فحسب ،وإنما  ،الناقةٖٕ ) ٕٓٓٔ :
تتضح فً القصور فً عملٌة التعبٌر اللؽوي؛ بحٌث ال ٌتمكن أحدنا من االنطبلق
والتحدث فً المناقشات( .محمود السٌد :د.ت( ٔ٧ ،
وٌتضح مما سبق أن عبلج القصور النحوي ٌتمثل فً االهتمام بتدرٌس النحو
الوظٌفً وتفعٌله ،وأن النحو الوظٌفً هو لب النحو وخبلصته؛ إذ ٌقدم للطبلب بصورةمبسطة وأمثلة من استخدامهم
اللؽوي بعٌ ًدا عن اختبلؾ المدارس النحوٌة ووجهات نظر
حٌث ذكر أن ‖النحو الوظٌفً من  ،النحاة ،وٌدعم هذا الرأي سام عمار ( ٕٓٓٓ ) ٘ٔ٩
سبل عبلج الضعؾ لدي طبلب التعلٌم العام‖.
.
ا.د/بدوى محمد إسماعٌل
ا.د/محمد عبدهللا على معروؾ
ا.م.د/نسرٌن محمد نبٌل الحدٌدى ##### .تاتى الرسالة تحت عنوان
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قنا:

جامعة جنوب الوادى  -كلٌة اآلثار بقنا.

محمود على ،محمود سٌد

تقٌٌم دور مواد التقوٌة فى عبلج بعض أنواع األخشاب اآلثرٌة
التالفة ‖دراسة تطبٌقٌة على منشآت آثرٌة مختارة بصعٌد مصر‖.

دكتوراه

4826 12199615

‖
تقٌٌم دور مواد التقوٌة فى عبلج بعض أنواع األخشاب اآلثرٌة التالفة
‖.دراسة تطبٌقٌة على منشآت آثرٌة مختارة بصعٌد مصر‖
Evaluation of the role of consolidation materials in the treatment of some types
of deteriorated archaeological wood ‖Applied study on chosen archaeological
‖buildings in Upper Egypt
تحتوى على أربعة فصول تم ترتٌبها على النحو التالى :
الفصل األول  :دراسة تطبٌقٌة لتصنٌؾ بعض أنواع األخشاب المستخدمة بالمنشآت اآلثرٌة بصعٌد مصر
ٌتضمن هذا الفصل اٌضا دراسة ألهم الصفات التشرٌحٌة التى ٌمكن استخدامها فى
التعرؾ على األخشاب التى تستخدم فى تنفٌذ العمال الخشبٌة اآلثرٌة.
كما ٌتضمن هذا الفصل مقدمة عامة عن مناطق الدراسة وهى ممثلة فى اربعة محافظات وهى:
‖سوهاج ‖ جرجا-بردٌس  -أخمٌم‖  ,البحر األحمر ‖ القصٌر‖  ,قنا ‖فرشوط بهجورة  -نجع حمادى ‖ ,االقصر ‖إسنا(
ٌلٌها مقدمة عن المشؤت اآلثرٌة المختارة للدراسة فى هذا الفصل .
هذا باالضافة الى دراسة عملٌة مفصلة تم من خبللها تصنٌؾ كل أنواع اآلخشاب اآلثرٌة التى تم
استخدامها فى المنشآت اآلثرٌة موضوع
الدراسة بطرق علمٌة عن طرق عمل قطاعات مٌكروسكوبٌة
مختلفة لعٌنات من هذه االخشاب ومقارنتها بعٌنات حدٌثة واخرى مرجعٌة من نفس النوع للتؤكد من التعرٌؾ الدقٌق لهذه
األخشاب اآلثرٌة .

الفصل الثانى :عوامل ومظاهر تلؾ األخشاب اآلثرٌة بالمنشآت اآلثرٌة المختلفة بصعٌد مصر
‖ دراسة مقارنة بعٌنات متقادمة معملٌا‖
الفصل الثالث :التجارب واألختبارات المعملٌة لتقٌٌم
دور بعض مواد التقوٌة فى عبلج األخشاب اآلثرٌة الجافة
الفصل الرابع :الدراسة التطبٌقٌة
تبدأ هذه الدراسة بتناول الجزء المتبقى من بلكونة خشبٌة ألحد
المنشآت التارٌخٌة بصعٌد مصر.
ٌعد القرن الحادي والعشرون حقبة زمنٌة تتحدى المشتؽلٌن بالتعلٌم ،فقد زاد الوعً بمشكبلت التعلٌم ،وأهمٌته ،وتزاٌدت
الدراسات التً تتناول قضاٌاه ،ووضعت مداخله  ،وأسالٌبه موضع التثبت من صدقها ،وموثوقٌتها ،ومساٌرة لهذه التؽٌرات ،
والتحدٌات سعى التربوٌون وعلماء النفس إلى تبنً أسالٌب حدٌثة فً التدرٌس تركز على االهتمام بالمتعلم ،وإٌجابٌاته
ومشاركته فً العملٌة التعلٌمٌة مما أدى إلى حدوث انتقال من األنشطة التً تتمحور حول المعلم إلى األنشطة التً تتمحور
حول الطالب نفسه ،وبنابه المعرفً وخصابصه ،واإلستراتٌجٌات التً ٌستخدمها وكذلك كٌؾ ٌمكنه تذكر المعلومات
واسترجاعها عند الحاجة إلٌها.وٌشٌر أحمد محمد عبدالخالق ( )264 :2000إلى أن هناك صلة وثٌقة بٌن الذاكرة ،والتعلم
فكل تعلم ٌتضمن ذاكرة ،فمعظم علماء النفس ٌعتقدون أن التعلم ٌحدث تؽٌرات تركٌبٌة بنابٌة فً المخ وأن هذه التؽٌرات
ٌحتفظ بها فً المخ أو ستبقى لفترة محدودة من الزمن ثم تكشؾ هذه التؽٌرات عن نفسها فٌما بعد ،و تإدي بالفرد إلى أن
2013
ٌسلك بطرٌقة مؽاٌرة عن تلك التً كان ٌسلكها من قبل التعلم.

حلمى ،مرفت محمد جمال.

أثر برنامج تدرٌبً قابم على بعض اإلستراتٌجٌات المعرفٌة وما
وراء المعرفٌة فً تحسٌن مهارات االسترجاع وكفاءة السعة العقلٌة
لدى عٌنة من طبلب الجامعة المتعثرٌن دراسٌّا/
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وفً نفس الوقت تولى نظرٌات التعلم المعرفً أهمٌة قصوى لكٌفٌة تشؽٌل ،ومعالجة الفرد للمعلومات ،وكٌفٌة اكتساب الفرد
للمعرفة ذاتها واإلستراتٌجٌات التً ٌستخدمها الكتسابها.
وٌشٌر جودت عزت عبدالهادي ( )141 :2000أن هذه النظرٌة تعنً بتوضٌح ،وبحث الخطوات التً ٌسلكها األفراد فً
جمع المعلومات ،وتنظٌمها ،واالحتفاظ بها ،وتذكرها من حٌث انها تركز إهتمامها على المدخبلت ،وطرٌقة التخزٌن
،وطرٌقة االسترجاع
وٌوضح عماد عبدالرحٌم الزؼلول ( )133 :2001أن نظرٌة معالجة المعلومات تعد من االتجاهات المعرفٌة المعاصرة التً
تعتنً بدراسة عملٌة التعلم ،والذاكرة البشرٌة.
وٌذكر رجاء محمود أبو عبلم (  )105 :2004أنه ٌمكن إرجاع معظم نماذج تجهٌز المعلومات ،ومعالجتها إلى
( ) Atkinson & Shiffrin 1968فقد اقترحا نظرٌة فً الذاكرة متعددة المراحل ،بدء من استقبال المعلومات التً تمر
بسلسلة من التحوٌبلت إلى أن ٌتم تخزٌنها تخزٌنا ً دابما ً فً الذاكرة.ثم ظهرت العدٌد من النماذج التً تفسر مراحل تخزٌن
المعلومات ،ووفر األدب التربوي النظري العدٌد من هذه النماذج.وفً هذا الصدد ٌشٌر عبدالمنعم الدردٌر و جابر محمد
عبدهللا ( )47 :2005إلى إهتمام بعض الباحثٌن فً اآلونة األخٌرة بوضع تصورات كٌفٌة التعلم بدالً من التصورات الكمٌة
(مقدار التؽٌر فً السلوك المبلحظ) أي التعرؾ على الفروق الفردٌة فً العملٌات المعرفٌة لتفسٌر التؽٌر فً السلوك المبلحظ
بدراسة الظروؾ ،واألسالٌب التً ٌتبعها الطبلب عند تعاملهم مع المعلومات فظهر مصطلح أسالٌب التعلم ،والتً تعد نوعا ً
من اإلستراتٌجٌات العامة التً ٌستخدمها الطبلب.
ونتٌجة لمبلحظات  Alan Baddelyعالم النفس اإلنجلٌزي للمهارات التً تقاس بها الذاكرة قصٌرة المدى ،والتً ٌراها
شدٌدة البساطة لعمل الذاكرة صاغ مصطلح الذاكرة العاملة .Working Memory
ٌإكد ( Baddely )1996أن مفهوم السعة العقلٌة للذاكرة العاملة استخدم لٌشٌر إلى مجموعة من العملٌات التً تشكل
االحتفاظ النشط  Active Maintenanceبالمعلومات المتعلقة بالمهام أثناء أداء المهام المعرفٌة كالتفكٌر ،وحل المشكبلت
حٌث تمثل الذاكرة العاملة المكون المعرفً األكثر تؤثٌراً فً تنشٌط المعلومات داخل الذاكرة اإلنسانٌة ،واالحتفاظ بها للقٌام
بالعدٌد من االستنخدامات المعلوماتٌة خاصة التحصٌل ،وٌتم ذلك من خبلل النظم الفرعٌة المتصلة بها ،وهذا ٌعنً الدور
الوظٌفً للسعة العقلٌة للذاكرة العاملة فً المهام المعرفٌة الخاصة بالتعلٌم والتفكٌر المنطقً والفهم.
هدؾ البحث الحالً إلى التعرؾ على العبلقة بٌن االتجاه نحو ختان اإلناث وعبلقته ببعض سمات الشخصٌة لدى طالبات
جامعة جنوب الوادي بقنا ,والتعرؾ على العبلقة بٌن االتجاه نحو ختان اإلناث والمرحلة الدراسٌة ,والفروق بٌن الشعب
العلمٌة واألدبٌة فً االتجاه كذلك بٌن الرٌؾ والحضر  ،والفروق بٌن المرتفعٌن والمنخفضٌن على مقٌاس االتجاه نحو ختان
اإلناث فً سمات الشخصٌة .تكونت العٌنة النهابٌة من ( )477طالبة من طالبات من مُختلؾ التخصصات  ,مقسمة بٌن
طالبات الشعب العلمٌة واألدبٌة تتراوح أعمارهن بٌن (  18إلى 22سنة) ،طبق علٌهن مقٌاس االتجاه نحو ختان اإلناث
من(إعداد :الباحثة )،ومقٌاس العوامل الخمسة لسمات الشخصٌة (تعرٌب وتقنٌن  :رجب على شعبان.)2003,
توصلت النتابج إلى وجود عبلقة ارتباطٌه جزبٌة بٌن االتجاه نحو ختان اإلناث وبعض سمات الشخصٌة ,كذلك وجود فروق
فً االتجاه نحو ختان اإلناث تبعا للمرحلة الدراسٌة كمتؽٌر تصنٌفً ،جود فروق فً االتجاه بٌن طالبات الشعب العلمٌة
واألدبٌة لصالح الشعب العلمٌة ،كذلك وجود فروق دالة بٌن مرتفعً ومنخفضً الدرجات على مقٌاس االتجاه فً سمات
الشخصٌة ،ولم تكن الفروق دالة بٌن الرٌؾ والحضر ،وتوصل البحث إلى أن الشخصٌة االنبساطٌة أكثر قبوال للممارسات
التً اعتاد علٌها المجتمع ,ومن هنا كانت من الشخصٌات التً تإٌد ختان اإلناث ,بالتالً نجد إمكانٌة التنبإ بالمتؽٌر المستقل
بمعلومٌة المتؽٌر التابع .

تعد القراءة الناقدة من أهم وأبرز أنواع القراءة ،وذلك لما تمثله من أهمٌة فى حٌاة التبلمٌذ؛ إال أن
العدٌد من الدراسات الحدٌثة أكدت ضعؾ التبلمٌذ فى اكتساب مهارات القراءة الناقدة ،وأشارت نتابجها
إلى ضرورة االهتمام بتنمٌة هذه المهارات لدٌهم خبلل المراحل التعلٌمٌة المختلفة.
كما الحظ الباحث من خبلل عمله فى مجال تدرٌس اللؽة العربٌة انخفاض درجات تبلمٌذ الصؾ
الخامس االبتدابى فى اختبارات التحصٌل الشهرٌة لمادة اللؽة العربٌة ،وكذلك ضعؾ التبلمٌذ فى تقوٌم
المقروء والحكم علٌه ،وأخذهم للمعلومات واألفكار الواردة بالموضوعات الدراسٌة المقررة على أنها
مسلمات ال تقبل النقد أو محاولة إبداء الرأى فٌها ،مما ٌإكد الحاجة إلى تنمٌة مهارات القراءة الناقدة
لدى التبلمٌذ حتى ال ٌتقبلون كل ما ٌقرءونه على أنه قضٌة مسلمة بل ٌعملون فٌه عقولهم فٌقبلون ما ٌرونه
صحٌحً ا وٌرفضون ما دون ذلك.ومع ظهور التعلم اإللكترونى وانتشاره فى الببلد وحدوث حالة من االنبهار به لدرجة أن
البعض
طالب بإلؽاء الفصول التقلٌدٌة ،وإحبلل محلها الفصول اإللكترونٌة فى المدارس والجامعات ! بدأت
البحوث العلمٌة والتجارب العملٌة تكشؾ لنا جوانب القصور فى التعلم اإللكترونى ،والتى منها ؼٌاب
الجانب اإلنسانى فى التعلم اإللكترونى ،واإلصابة باالنطوابٌة والملل ،وحدوث بعض حاالت الؽش
والتدلٌس.من هنا ظهر مفهوم التعلم الخلٌط كؤحد حلول تكنولوجٌا المعلومات الواقعٌة بدمجه للتعلم
كل منهما لتحقٌق
اإللكترونى مع التعلم التقلٌدى (وجهًا لوجه) فى نموذج واحد؛ لبلستفادة بمزاٌا ٍ
األهداؾ التربوٌة المنشودة ،ولما كانت مشكلة البحث الحالى تتمثل فى تدنى مستوٌات التحصٌل
المعرفى ومهارات القراءة الناقدة لدى تبلمٌذ الصؾ الخامس االبتدابى ،وقصور استخدام الوسابط
اإللكترونٌة فى تعلٌم القراءة وتعلمها؛ لذا كانت الحاجة ماسة إلجراء دراسة فى هذا المجال لدراسة فاعلٌة
استخدام مدخل التعلم الخلٌط فى تدرٌس القراءة على التحصٌل وتنمٌة مهارات القراءة الناقدة لدى
تبلمٌذ الصؾ الخامس االبتدابىهدفا البحث:
هدؾ البحث الحالى إلى:
تنمٌة مهارات القراءة الناقدة لدى تبلمٌذ الصؾ الخامس االبتدابى -.رفع مستوى تحصٌل تبلمٌذ الصؾ الخامس االبتدابى -
.فى مادة القراءة
سإاال البحث:
حاول البحث الحالى اإلجابة عن السإالٌن التالٌٌن:
ما فاعلٌة استخدام مدخل التعلم الخلٌط فى تدرٌس القراءة على التحصٌل لدى تبلمٌذ الصؾ ٔ-
الخامس االبتدابى؟
ما فاعلٌة استخدام مدخل التعلم الخلٌط فى تدرٌس القراءة على تنمٌة مهارات القراءة الناقدة ٕ-
لدى تبلمٌذ الصؾ الخامس االبتدابى؟
فرضا البحث:
سعى البحث الحالى إلى اختبار صحة الفرضٌن التالٌٌن -ٔ:وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات تبلمٌذ
المجموعة التجرٌبٌة
 ،ومتوسطات درجات تبلمٌذ المجموعة)التى درست باستخدام مدخل التعلم الخلٌط(
الضابطة (التى درست بالطرٌقة المعتادة) فى التطبٌق البعدى الختبار التحصٌل لصالح
المجموعة التجرٌبٌة.
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ٌوسؾ  ،سامٌة أسعد محمد .

االتجاه نحو ختان اإلناث وعبلقته ببعض سمات الشخصٌة لدى
طالبات الجامعة/
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المرقاقى ،سعٌد السٌد أحمد
عبد العال .

فاعلٌة استخدام مدخل التعلم الخلٌط فى تدرٌس القراءة على
التحصٌل وتنمٌة مهارات القراءة الناقدة لدى تبلمٌذ الصؾ الخامس
االبتدابى/
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وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة ٕ-
 ،ومتوسطات درجات تبلمٌذ المجموعة)التى درست باستخدام مدخل التعلم الخلٌط(
الضابطة (التى درست بالطرٌقة المعتادة) فى التطبٌق البعدى الختبار مهارات القراءة
الناقدة لصالح المجموعة التجرٌبٌة.
منذ بداٌة القرن الواحد والعشرٌن  ،والعرب مشؽولون بالحدٌث عن النهضةومشارٌعها  ،ومرجع هذا االنشؽال هو الحالة
التً تمر بها األمة اإلسبلمٌة اآلن <.فهناك اتفا ًقا من قبل علماء المسلمٌن ومفكرٌهم على أ ن األمة اإلسبلمٌة<الٌوم تمر
بفترة من أحلك فترات تارٌخها  ،تتفاوت ح دتها وتختلؾ آثارها من مجتمعإلى آخر .فلقد رحلت األلفٌة الثانٌة و خرج العالم
اإلسبلمً منها مثق ً ال بالهموم  ،ولم تحمل له بداٌة األلفٌة الثالثة ما ٌبعث علً األمل  ،بل شهدت ما جعل أزماته تزداد
ً
محبطا فً سعٌه إلً حل عادل لنزعاته
تفاقما .وبٌن هموم الماضً وتحدٌات األلفٌة الجدٌدة  ،وجد العالم اإلسبلمً نفسه
اإلقلٌمٌة  ،وفً الحصول علً نصٌب وافر من التقدم اإلنسانً فً شتً مجاالت الحٌاة  ،وفً تجسٌده لمشروع حضاري طال
انتظاره .ومع أن الحدٌث عن الفكر النهضوي أو مشارٌع النهضة العربٌة واإلسبلمٌة ٌطرح نفسه اآلن وبقوة علً الساحة
الفكرٌة  ،فإن هذا األمر لٌس بجدٌد فً الواقع فلقد طرحت العدٌد من األفكار والرإى النهضوٌة منذ قرنٌن من الزمان فً
محاولة الستنهاض األمة من كبوتها وإٌقاظها من سباتها  ،وإن تعددت المصطلحات التً تحمل معنً النهضة  ،فلقد ظهر
الفكر اإلصبلحً  ،والفكر التنوٌري  ،والفكر<التقدمً معنً ذلك أن مفهوم النهضة لم ٌكن واحدا بًل تطور مع الفكر
والوعً<واالتجاه  ،من مجرد اإلصبلح  ،إلً التقدم أو التحدٌث  ،لٌشمل مفهوم التحرر> والوحدة ٕ ( .ولقد شكل عصر
النهضة منذ أكثر من مابة وخمسٌن عامًا  ،مرحلة تارٌخٌة مهمة بالنسبة للعرب وللمسلمٌن على حد سواء  ،وٌمكن القول :
إن هذه المرحلة كانت هً الفاعل األكبر فً تشكٌل الوعً و التارٌخ المعاصرٌن .وبنظرة سرٌعة للماضً العربً وحاضره
ٌمكن القول إن <:المجتمع العربً قد عاش فً ظل الحضارة اإلسبلمٌة أزهً عصور التقدم الفكري والعملً وعلً النقٌض
اآلن نراه ٌعٌش حالة من الضعؾ والوهن والتخلؾ  .فبعد التجدٌد واإلبداع واإلضافات  ،التً تمٌزت بها وشهدتها مختلؾ
جبهات الفكر وفروع العلم والمعرفة  ،والتً مثلت وجسدت العصر الذهبً لحضارتنا ،وقؾ الجهد عند الجمع والتصنٌؾ
والتدوٌن واإلعداد والتهذٌب والتنقٌح  .وتمٌزالعصر بالحفظ واالهتمام بالتراث والخرافة  ،اكثر من البحث عن العلم  ،ولم
تتعداإلضافات نطاق الشروح والحواشً  ،التً وضعت علً المتون وسادت الدوابرالفكرٌة تلك الحكمة التً تقول  :من حفظ
المتون حاز الفنون  .ومن هنا فإن مطلب النهضة ٌنطبق بصورة واضحة تمامًا على المجتمع العربً  ،فهو ٌعٌش األن حال
التخلؾ والتؤخر والفقر والضٌاع والتشتت وٌرٌدالعٌش حالة أفضل وهً حال التقدم والتطور والؽنى والحضور والوحدة ،
2013
هذا<االنتقال من الوضع األول إلى الوضع الثانً هو ما تنتجه عملٌة النهوض للوصول
إلى النهضة المنشودة  ،والتً تعنً الوضع الثانً المتمثل فً التقدم والتطور والؽنى
والحضور والوحدة .
لذلك فإن األمة مطالبة األن بالبحث فً تارٌخها الفكري لٌس بهدؾ اجترارالماضً أو اإلقامة فٌه  ،وإنما لتحقٌق االستفادة
الفكرٌة  ،والنهوض باألمة  ،لتحقٌق ما كانت علٌه من عزة ومكانة .
للتقدم العلمً والتكنولوجً الهابل الذى حدث خبلل القرن العشرٌن وبداٌة القرن الحادى
والعشرٌن أثر كبٌر فى تقدم الحٌاة البشرٌة وتطورها فى كافة مٌادٌن الحٌا ة  ،مما أدى إلى ظهور
بعض التقنٌات الحدٌثة المتعددة لتناسب طبٌعة هذا العصر والذى ي وص ؾ بؤنه عصر ثورة
االتصاالت أو عصر اال نفجار المعرفى  ،هذه التقنٌات الحدٌثة نقلت اإلنسان إل ى مراحل متقدم ة
وهٌؤت له أسباب االتصال والتؤثً ر( ٔ)  ،وحولت المجتمع اإلنسانً عامة والمجتمع العربى خاصة
.إلى مجتمع معلوماتى ٌعتمد أساسًا فً اقتصاده ورفاهٌة أفراده على تقنٌات المعلومات (.
ومن أبرز سمات هذا التقدم العلمى والتكنولوجى الهابل اختراع الحاسب اآللً ‖الكمبٌوتر‖
الذي ؼٌر كثٌرً ا من نمط وطبٌعة حٌاة البش ر ،إذ أنه استطاع أن ٌٌسر الوصول بسرعة إل ى حل
كثٌر من الم شكبلت العلمٌة والتجارٌة التى كان من الصع ب حله ا  ،بل وأحٌا ًنا من المستحٌل إٌجا د
الحلول المبلبمة لها بالوسابل التقلٌدي ة ( ٖ)  ،إال أن استخدا مه فى تزاٌد مستمر حٌث أصبح ؾ ي
اإلمكان استخدام األطفال المصرٌٌن للحاسبات اآللٌة فى أماكن متعددة  ،سوا ء ؾ ي المنازل أو
المدارس أو النوادى أو المكتبات العامة  ،حٌث تقوم العدٌد من المإسسات بتوفٌر أعداد كبٌرة من
أجهزة الحاسب اآللى .وٌمثل االن ترنت قفزة هابلة على طرٌق المعرؾ ة ،مما جعل من عولمة الثقافة والمعرفة
واقعًا فعلًٌا ملموسًا ال ٌنكره أح د ،فبل ٌوجد أى مجال من مجاالت الحٌاة الٌومٌة لم ٌتؤثر بتكنولوجٌا
االنترنت ( ٗ) ،والذي شؤنه شؤن أى اختراع جدٌد بظهوره أحدث ممارسات ج دٌدة ومفاهٌم وقٌمًاسلوكٌة مستحدثة فرضت
نفسها على المجتمع وتحولت إلى واقع  ،فلٌس االنترنت مجرد شبكة
اتصاالت بل أنه ظاهرة حقٌقٌة فى المجتمع .
فعلى الرؼم من الجوانب اإلٌجابٌة والمزاٌا العدٌدة التى وفرها االنترن ت  ،والكم الهابل
الذى ٌحوٌه من المعلومات المفٌد ة فى العدٌد من المجاالت التى ال ؼنى عنها ل دى الكثً ر من
المستخدمٌن سواء المإسسات أو األفراد  ،إال أن الخطر ٌكمن فى هذا التدفق المعلوماتى ؼٌر
المسٌطر علً ه  ،وعدم امتبلك بعض المجتمعات المتلقٌة وخاصة العربٌة منها لخٌار االنتقاء  ،وهذا
ما أدى إلى نتابج وإفرازات سلبٌة وبروز ظاهرة سوء االستخدام لها من قبل بعض المشتركٌن ( ٔ ( .
كما ٌوجد بعد مهم من أبعاد الثورة التكنولوجٌة بجانب الكمبٌوتر واالنترنت ٌتمثل ؾ ي
عولمة البث التلٌفزٌونً المباشر من خبلل األقمار الصناعٌة وما تبثه من قنوات مختلفة  ،والت ي
أصبح من الممكن عن طري قه االتصال المسموع والمربً ب ٌن األماكن المختلفة والمترامً ة( ٕ ( ،
لذا فإنه ٌعد وسٌلة لتعمٌم الوعً لدى الجماهٌر إذا أحسن استخدامه بؤسلوب عملً وواقعً .
وقد شؽل موضوع البث التلٌفزٌونً األجنبً ‖ الفضابٌات ‖ الوافد إلى المنطقة العربٌة
اهتمام كثٌر من الباحثٌن اإلعبلمٌٌن والمسبولً ن ( ٖ)  ،وانطلقت صٌحات التحذٌر من اآلثار السلبٌة
التً قد تترتب على وصول هذا البث التلٌفزٌونً بهذا الشكل المفتوح  ،والذ ي ٌشكل تهدٌدً ا
للمجتمعات النامٌة بما ٌحمله من اختراق للمقاٌٌس األخبلقٌة والثقافٌة لهذه المجتمعات  ،وذلك لما
ٌقدمه من موا د إعبلمٌة موجهة من دول ذات أخبلقٌات وعادات وقٌم تختلؾ عن ثقافة المجتمع
العربً ( ٗ)  ،تعتمد هذه المواد اإلعبلمٌة فً الؽالب على اإلثارة بؤنماطها المختلفة من تشوٌه
صورة المرأة فى اإلعبلنات والدراما وأؼانً الفٌدٌو كلٌب واألفبلم الفاضحة  ،حتى توفر مقومات
جذب لؤل ؼلبٌة العظمى من جمهور المشاهدٌن وبصفة خاصة المراهقٌن والشباب وهى الفبة األكثر
تؤثرً ا بما ٌعرض من أنماط الثقافة الؽربٌة الدخٌلة .ومن األجهزة التكنولوجٌة الحدٌثة أٌضًا والتً لها تؤثٌر مهم علً اإلنسان
الهواتؾ
المحمولة التً انتشرت بصورة ؼٌر مسبوقة فً تار ٌخ األجهزة التكنولوجٌة كلها تقرٌبًا  ،فهً
األداة التكنولوجٌة الوحٌدة التً ال تكاد تفارق مستخدمٌها لٌل نها ر( ٔ) ،وعلً الرؼم من الفوابد
الكثٌرة من هذه الهواتؾ من تقوٌة وت عضٌد الصبلت االجتماعٌة فً المجتمع عن طرٌق تبادل
المعلومات واألفكار والمشاعر بٌن النا س( ٕ)  ،إال أن ل ها الكثٌر من السلبٌات على القٌم االجتماعٌة
واالقتصادٌة والثقافٌة وأٌضًا الكثٌر من األضرار الصحٌة .
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2012 Reading is a complex cognitive process. mastery of all aspects of
reading is essential for academic success. According to Paris (2005)
learning to read is one of the greatest accomplishments in childhood
because it is the foundation for learning and academic achievement. No
skill is more important to student achievement than the ability to read
and derive meaning from the printed page (McGuire, 2008). However,
learning to read is not an easy task and is probably the most complex
mental activity people have to do in their whole lives. It is a slow and
difficult process and takes time, effort and practiceReading in a foreign language such
as English might be a problem
for some people. In this respect, Snow, Burns and Griffin (2008)
claimed that there are three potential stumbling blocks in reading,
namely, the difficulty in understanding and using the alphabetic
principle, the failure to transfer the comprehension skills of spoken
language to reading and the lack of motivation and appreciation for
reading. Griffin (2008) further added that children who face early
reading problem lack prior knowledge and relevant skills such as the
ability to produce words, to distinguish sounds, to master the
mechanics of reading and the ability to identify letters. This difficulty
leads to low motivation and can be problematic for language teachers
as ―the motivation of reading to read is powerful‖ )Nuttal, 1996, p.3(.
Nevertheless in order to help children to read, it is important to get
them to read extensively.Reading objectives in the early language learning stages
place an
emphasis on ‘learning to read‘ which involves an understanding of thealphabetic
principle, phonemic awareness, decoding, word recognition
and phonological and orthographic processing (Lyon, 1997). However,
many students fail to acquire basic reading skills in the early
elementary years (Lyon, 1999). Ehri (1994) pointed out that reading
difficulties relate to problems in phonemic awareness, poor decoding
skills or word recognition. Supporting this view, Samuels and Flor
(1997) believed that poor word recognition or an inability to decode is
considered the primary cause of reading comprehension failure.
Blachman (2000) reported that children who read poorly in first and
second grade tend to remain poor readers throughout school.
Supporting this view, Lyon (1998) asserted that approximately 75
percent of the children who struggle with reading in third grade will
still be poor readers at the end of high school. Consequently, each
subsequent year, these children face increasing obstacles to reading.
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 محورً ا ربٌس ًٌا تدور حوله جهود المجتمعات من، أصبحت قضٌة التنمٌة البشرٌة
 وتتسع آفاق التنمٌة لتشمل تنمٌة اإلنسان إلى أقصى ما ٌمكن أن تصل، أجل النماء والتقدم
 فالعنصر البشرى المتع لم ٌمثل جوهر التنمٌة، إلٌه قدراته وطاقاته على مدى الحٌاة
 ومن هنا ؾ إن جوهر التنمٌة البشرٌة،  وال وسٌلة لذلك إال بالتعلً م، اإلقتصادٌة وا إلجتماعٌة
ٌنطلق أساسًا من األهداؾ األساسٌة للت ربٌة الحدي ثة التً دعت إلى أهمٌة إستمرارٌة التعلٌم
من أجل مبلحقة التؽٌرات الحادثة فً المعرفة والتً كانت سببًا فً ظهور التعلٌم ؼٌر
وتعد مشكلة األمً ة وتعلٌم الكبا ر من أخطر. النظامً كالتعلٌم المستمر والتعلٌم من أجل الحٌاة والتعلم الذاتً وتعلٌم الكبار
المشكبلت التى تواجة التنمٌة البشرٌة
 وذلك ألنه، إقتصادًٌا وإجتماعًٌا ؛ فتعلٌم الكبا ر وسٌلة هامة لتحقٌق التنمٌة المجتمعٌة الشاملة
، ٌختص بفبة من األفراد تقوم عل ى عاتقه م التنمٌة واإلنتاج وتنشٌط المإسسات ا إلقتصادٌة
. (*) ( ٕٓ٘ : ٕٕٓٔ (  سعد طه عبلم. ولهذا دوره الهام فً إحداث التنمٌة اإلجتماعٌة
وإذا كان هدؾ تعلٌم الكبار فً العقود السابقة معرفة الحد األدنى من مهارات القراءة
 إال أن هذا الفكر قد، والكتابة والحس اب للدارسٌن والذي أطلق علٌه محو األمٌة الهجابٌة
تؽٌر بفعل التؽٌرات العلمٌة والتكنولوجٌة المتبلحقة وأصبح المفهوم الذي ٌستحق ا إلهتمام هو
ًمحو األمٌة الحضارٌة الذى ٌتناول قضاٌا أخرى جدٌدة مثل الوعً الؽذابً والبٌبً والسكان
. ( ٕ٧ٙ :  تحقٌق التعلٌم األساسى،  محمد رفعت حسنٌن ( ٕٓٓومن أه م ركابز التنمٌة البشرٌة فى المجتمع. ًوالصح
الشامل والقضاء
..  واإلهتمام بالناحٌة الصحٌة والثقافٌة وتحسٌن األحوال الصحٌة للمرأة والطفل، على األمٌة
وٌشٌر ك ً ال من. وؼٌرها
2001 )  – ) أن الجوانب الصحٌة من أهم اإلحتٌاجات للدارسٌن بفصولCarlos ,z (2005)
. تعلٌم الكبار
ً وهدؾ إستراتٌج، ً وهو مطلب أساس، فالبعد الص حى من األبعاد األساسٌة للتنمٌة البشرٌة
تسعى دول العالم ومنظماته وأفراده إل ى بلوؼه وتعمل جاهدة عل ى النهوض به من أجل حٌاة
. صحٌة سلٌمة ٌسهم من خبللها الفرد فى مجاالت التنمٌة المختلفة له وألسرته ومجتمعه
وٌتطلب ذلك إعداد الفرد للحٌاة المعاصرة وتزوٌده ب المعارؾ وا إلتجاهات والسلوكٌا ت
نحو العلم والتكنولوجٌا لٌشارك بمعرفته وتفكٌره مشاركة فعالة فً بٌبته ومجتمعه وٌكون
 وهذا ٌعنى زٌادة الحاجة إلى التربٌة العلمً ة، قادرً ا عل ى مواجهة وحل المشكبل ت الصحً ة
ً
إرتباطا وثٌ ًقا با لتربٌة العلمٌة وتمثل أحد جوانبها الهامة والت ي
حٌث ترتبط بالتربٌة الصحٌة

ٌمكن من خبللها تزوٌد األفراد بالمعارؾ والمهارات وا إلتجاهات المرتبطة بكٌفٌة التعامل مع
ما ٌستحدث من قضاٌا ومشكبلت تتعلق بسبلمتهم وصحتهم .ولعل هذ ا األمر ٌستلزم من القابمٌن على إعداد المناهج
التعلٌمً ة بشكل عا م توجٌه
المزٌد من ا إلهتمام بالقضاٌا والمشكبلت الصحٌة فً مناهج العلو م  ،فهً الوسٌط التربو ي
الذي ٌمكن من خبلله توفٌر الخبرات التً ٌمكنها مساعدة التبلمٌذ على ما تنشده التربٌة
العلمٌة والصحٌة من أهداؾ وتوؾ ٌر الفرص لتحقٌقها  ،هذا إلى جانب اإلهتمام بتطوٌر مناهج
تعلٌم الكبا ر بشكل خاص  ،فهم عصب التنمٌة البشري ة  ،والحاجة إلى أفراد أصحاء ٌساهموا
فً دفع عجلة التنمٌة ٌتطلب عناٌة خاصة بهم فى الجوانب الصحٌة المختلفة .وٌرتبط الوعً الدوائ ي بالتربٌة الصحٌة حٌث
أنه كث ٌرً ا ما تحدث مشكبلت صحٌة
لؤلفراد نتٌجة سوء إستعمال الدواء  ،فقد أشار ت دراسة ك ً ال م ن إٌمان فتحً جبلل ( ( ٕٓٓ٧
و هاله إسماعً ل أحمد (  ) ٕٓٓ٨إلى أ ن م ن مجاالت التربٌة ال صحٌة الهامة مجال التعامل
مع الدواء .
تعد اإلدارة أداة تطوٌر أساسٌة لمإسسات المجتمع ،سواء علً المستوي الكلً أو علً
مستوي مإسساته وقطاعاته الفرعٌة ،وأن الفرق بٌن الدول المتقدمة والدول النامٌة هو فرق
أساسً فً اإلدارة بالدرجة األولً وخٌر مثال علً ذلك أن ما ٌعانٌه التعلٌم المصري المعاصر
من مشكبلت وأزمات تعوق حركة تقدمة نحو التنمٌة الشاملة ال ترجع إلً الفقر أو النقص فً
الموارد البشرٌة والمادٌة بقدر ما هو أزمة فً إدارة التعلٌم.
وٌعد النظام اإلداري الذي ساد فً القرن العشرٌن والذي بنٌت معظم مبادبه علً دراسات
كتاب اإلدارة الؽربٌة الذٌن راجت أفكارهم من أمثال تاٌلور ،كابول ،فٌبر ،برنارد وؼٌرهم ممن
ساهموا فً وضع المبادئ اإلدارٌة ما هو إال عبارة عن نموذج لئلدارة ٌساعد علً تحقٌق الحركة
الدٌنامٌكٌة للمنظمة ولكنه ال ٌحقق الجودة فً األداء ( .( 1
ومن أهم ما نجده فً مجال اإلدارة هو ظهور التقنٌات الحدٌثة فً اإلدارة والتنظٌم التً
انتشرت فً معظم مإسسات المجتمع الحدٌثة خاصة الٌابان والدول الؽربٌة والوالٌات المتحدة
والتً أصابت التربٌة نصٌب منها ،وال ٌقتصر األمر علً مٌكنة اإلدارة وعلً استخدام الحاسبات
االلكترونٌة بل األمر ٌتجاوز هذا كله إلً استخدام تقنٌات إدارٌة ال تحتاج بالضرورة إلً اآللة
مثل :مداخل الجودة ،إعادة بناء العملٌات،اإلدارة باألهداؾ ،اإلدارة المتمركزة حول المدرسة أو
الموقع ،إدارة الفرٌق ،إدارة الوقت ،إدارة األزمات ( .( 2
وهذه االتجاهات اإلدارٌة هً تعبٌر عن الثورة اإلدارٌة التً وجدت فٌها الدول المتقدمة
ضرورة لتطوٌر الحٌاة ودفع عجلة التقدم تعبٌرا عن التقدم التكنولوجً الذي وصلت إلٌه فً
مختلؾ المجاالت.وٌتؤثر التعلٌم إلً حد كبٌر بقدر ما ٌواجهه مدٌر المدرسة من مشاكل وصعوبات تعٌقه
عن أداء عمله فً النواحً اإلدارٌة والفنٌة التً ٌمارسها ٌومٌا ،فإن نجاح مدٌر المدرسة فً أداء
رسالته ٌتوقؾ علً مدي قدرته علً التعامل مع المجتمع المدرسً والتصدي للمشكبلت التً
تواجه إدارة المدرسة سواء المتعلقة بالمعلم أو التلمٌذ أو المنهج أو االمتحان أو المبنً المدرسً أوأولٌاء األمور وؼٌرها،
وهذا ٌتطلب من مدٌر المدرسة توفر مجموعة من السمات لحل هذه
المشكبلت.
ولما كانت اإلدارة المدرسٌة أداة لتحقٌق أهداؾ العملٌة التربوٌة من خبلل االستخدام
األمثل لئلمكانات والتسهٌبلت التربوٌة المتاحة وإٌمانا بؤهمٌة اإلدارة المدرسٌة ،تجلت الحاجة إلً
إبراز الدور المهم والفاعل الذي ٌمكن أن تقوم به اإلدارة المدرسٌة فً تنمٌة اإلبداع  ،وذلك من
خبلل تتبع وجهة نظر المٌدان لدٌنا ممثبل فً إدارات مدارسنا.( 1 ( .
ولما كان مدٌر المدرسة ٌقع فً قمة الهرم المإسسً فً هذه المإسسة التربوٌة فإنه
ٌتحمل العبء األكبر فً قٌادة تلك العناصر وتوجٌهها فً عملٌات التخطٌط والتنفٌذ والتقوٌم وفق
رإي تربوٌة تنعكس علً التطوٌر المهنً لعاملٌن واالستخدام األمثل للموارد البشرٌة ومصادر
التعلم سواء كانت فً البٌبة الداخلٌة المدرسٌة أو المجتمع المحلً الذي ٌعد رافدا ربٌسا ٌؽذي
المدرسة بإمكاناته المادٌة وخبراته العلمٌة والعملٌة فٌكون االتصال بٌن المدرسة والمجتمع اتصاال
تفاعلٌا قابما علً التؤثر والتؤثٌر من الطرفٌن(ومدٌر المدرسة العصري ال ٌنبؽً أن ٌقؾ عن حد معٌن من الكفاءة وال أن ( .
ٌقتنع بما
وصل إلٌه من أدابه لعمله بإخبلص ،ؼٌر أنه من الضروري أن ٌكون لدٌه الطموح والدافعٌة
القوٌة ألبعد من ذلك بكثٌر ،بحٌث ٌكون علً استعداد تام للتكٌؾ مع متطلبات العصر من خبلل
تفجٌر الطاقات اإلبداعٌة الكامنة فً النفوس وحفز القدرات فً العاملٌن معه بحٌث ٌصبح اإلبداع
والتجدٌد والمرونة هً المحك األساسً الذي ٌدٌر به العملٌة التعلٌمٌة لمدرسته وفً تحركاته فً
المجتمع المدرسً( .( 3
لذا فإن اإلبداع ٌقود إلً التجدٌد والتطوٌر ومدٌر المدرسة المبدع عامل ربٌسً لنجاح
المدرسة ،وهذا من خبلله تستطٌع المدرسة أن تواكب ركب الحضارة ،وأن ٌكون لها موقع علً
الخرٌطة التعلٌمٌة .
وفً ظل عدم توافر المناخ المبلبم لئلبداع والذي قد ٌكون سبب وجود بعض العوامل التً
تحول دون تمكٌن األفراد من إظهار ما لدٌه من قدرات إبداعٌةٌ ،تجه مدٌري المدارس إلً البحث عن الحلول السهلة
والبسٌطة المضمونة النتابج بالنسبة للمشاكل التً تواجههم أو ٌتعاملون معها
بحٌث ال تدخلهم هذه الحلول فً تعقٌدات إدارٌة أو مشاكل مع اآلخرٌن.
من هنا كان هذا البحث للقٌام بدراسة اإلبداع اإلداري فً ضوء بعض االتجاهات اإلدارٌة
المعاصرة و اإلفادة فً تطوٌر أداء مدٌري المدارس الثانوٌة العامة .
فلقد حظٌت السنة النبوٌة بمكانة عظٌمة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة مما جعلها محل اهتمام
المسلمٌن خاصهم وعامهم ؛ نظرا ألنها سنة خٌر خلق هللا  ،محمد بن عبد هللا
فهً المصدر الثانً للتشرٌع بعد القرآن الكرٌم  ،فالسنة بنص القرآن الكرٌم من
‖)ٔ(،
الوحً  ،بذلك نطق القرآن الكرٌمهً العلم الذي تفجرت منه بحار العلوم الفقهٌة  ،واألحكام ‖
الشرعٌة  ،وتزٌنت
بجواهره التفاسٌر القرآنٌة والشواهد النحوٌة  ،وهً العلم الذي ٌسلك بصاحبه نهج السبلمة ،
وٌوصله إلى دار الكرامة  ،وهً العلم الذي ٌرجع إلٌه األصولً وإن برز فً علمه  ،والفقٌه
وإن برز فً ذكابه وفهمه  ،والنحوي وإن برز فً تجوٌد لفظه  ،واللؽوي وإن اتسع فً
.
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إبراهٌم ،محمد صبري
األنصاري .

اآلبداع اآلدارى فى ضوء االتجاهات االدارٌه المعاصره واآلفاده
منه فى تطوٌر أداء مدٌرى المدارس الثانوٌه العامه/
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ٌوسؾ ،أحمد محمد عبد
الرحمن.

مروٌات محمد بن مسلم بن تدرس الملقب بؤبً الزبٌر المكً فً
الكتب الستةدراسة حدٌثٌة/
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حفظه ،والواعظ المبصر  ،والصوفً المفسر  ،كلهم إلٌه راجعون ولرٌاضة منتجعون ( ٖ ( .
ونظرا لهذه األهمٌة التً حظٌت بها السنة النبوٌة  ،انك ب المسلمون للعناٌة بال سنةالنبوٌة  ،والمحافظة علٌها والدفاع
عنها من أٌدي العابثٌن بها  ،وح ملوا أنفسهم لواء حفظ
األمانة عن رسول هللا .
فاهتم المسلمون – منذ عهد الصدر األول – بحفظ أسانٌد شرٌعتهم من الكتاب والسنة
تعن به أمة قبلهم .ونظرا ألن أؼلب أحادٌث السنة آحاد ؛ استدعى ذلك النظر فً أحوال الرواة  ،وبٌان
بما لم ِ
ضوابط وشروط قبول أخبارهم أو ردها  ،وبٌان صحة ما قالوه أو ضعفه .
ولقد قام علماء الحدٌث بذلك خٌر مقام  ،فبحثوا وم حصوا ودققوا فً األخبار وفتشوا
حتى م حصوا ال سنة  ،وم ٌزوا الصحٌح من ؼٌره  ،والمقبول من ؼٌر المقبول  ،ووضعوا فً
ذلك موازٌن وضوابط ما عرفت البشرٌة قبلها قط  ،وعرفت هذه الموازٌن والضوابط – فٌما
بعد – بعلم (مصطلح الحدٌث) وهو علم بؤصول وقواعد ٌعرؾ بها أحوال السند والمتن من
حٌث القبول والرد  ،فموضوعه لٌس حال الرواة فقط بل السند والمتن  ،بل نستطٌع أن نقول
قد جعل هذا األمر من خصابص هذه األمة لم ٌشاركها فٌه أحد  ،وبهذا نجد أن أن هللا
الذٌن حملوا لواء العمل بالسنة النبوٌة جمع وافر من المسلمٌن .
ولقد كان ألهل الصدر األول من المسلمٌن – فً القرون الثبلثة األولى – عظٌم
الشرؾ بؤنهم نالوا حظهم الوافر فً العمل بال سنة النبوٌة  ،وعلى رأسهم  :الخلفاء األربعة  ،ثم
بقٌة العشرة المبشرٌن بالجنة  ،ثم عدد وافر من الصحابة والتابعٌن وتابعً التابعٌن .
ولقد كان ضمن هإالء الرواة طابفة قامت بجهود طٌبة فً الحفاظ على السنة النبوٌة ،أال وهم (الموالً)  ،هذه الطابفة التً
قامت بجهود طٌبة فً خدمة الحدٌث النبوي فً القرون
الثبلثة األولى – لها عظٌم األثر فً علم رواٌة الحدٌث .
ومن أشهر رواة هذه الفرقة – ممن ح ملوا أنفسهم لواء حفظ السنة النبوٌة  : -عطاء
بن أبً رباح  ،وسعٌد بن جبٌر  ،وطاوس بن كٌسان  ،وعبد الملك بن عبد العزٌز بن جرٌج،
وسفٌان بن عٌٌنة  ،ومحمد بن مسلم بن تدرس .
وبالرؼم من الجهود الطٌبة التً قامت بها فرقة الموالً  ،إال أنه من المبلحظ أن هذه
الطابفة لم تؤخذ حقها من الدراسة – خاصة منذ القرن الثانً الهجري – للوقوؾ على دورهم
فً السنة وموقؾ العلماء من رواٌاتهم  ،ومن هإالء الرجال محمد بن مسلم بن تدرس الملقب
بؤبً الزبٌر المكً  ،وهو أحد الموالً الذٌن كان لهم دور مهم فً خدمة السنة النبوٌة  ،ولكنه
لم ٌنل قدرا من الدراسة  ،وهو أحد الرواة الذٌن تعددت رواٌاتهم واختلفت فٌه أقوال العلماء
وخاصة فٌما ٌتعلق بقضٌة وصفه بالتدلٌس  ،ومن هنا كان اختٌار الموضوع لجمع رواٌات
أبً الزبٌر وبٌان دوره فً السنة وموقؾ العلماء من تدلٌسه.
الدٌن اإلسبلمً لٌس فقط على العقٌدة التقلٌدٌة توجٌه الرجل ل
لدي اعتقاد فً وحدانٌة هللا بطرٌقة باطلة ،وإنما هو
شكل شامل توجٌه له فً جمٌع جوانب الحٌاة ،صب
جمٌع التفاصٌل بخصوص ما ٌتعٌن علٌه القٌام به فً عبلقته مع هللا،
األسرة وؼٌرها من المخلوقات والكون كله .أن ٌنظم اإلنسان
الحٌاة والسلوك ،وتوجه الرجل إلى الخٌرات للمساعدة
له أداء الرسالة الثقافٌة له فً الحٌاة ورٌثا إلى هللا،
والذي ٌجلب له االرتٌاح والسعادة والنفسٌة
األمن فً الدنٌا واآلخرة.
وقال علماء النفس أن الدٌن (اإلسبلمً) النفسٌة
التوجٌه ٌعطً الرجل قوة اإلٌمان باهلل سبحانه وتعالى ،والسبب
والبصٌرة .كما تعمل على تهذٌب سلوكه ،وتقٌٌم
األخبلق وتحقٌق المعاملة الخٌرٌة ،و
إنشاء قواعد الحق والعدل فً المنطقة المجاورة للجماعة
ومقاومة الفساد والفوضى التً قد تكون موجودة فً كل مكان اآلن مجتمعاتنا العربٌة واإلسبلمٌة تذهب من خبلل سلسلة من
السرٌع
والتؽٌٌرات المتبلحقة التً لها تؤثٌرها على الشباب منهم
طبلب الجامعات هم جزء ربٌسً .تؤثٌر هذه
أصبحت تؽٌٌرات واضحة جدا علٌها أنها حصلت الخلط حول لهم
االعتقاد فً أحقٌة اإلسبلم كؤساس للمستقبل لهم
الحضارة ،ومذاهب الفلسفة المادٌة ،التً
ٌهٌمن على المجتمع .لذلك هم ٌعٌشون أزمة حقٌقٌة .إنها
األزمة السلوكٌة ،أزمة الفكر والتوجٌه ،وهذا هو ،أزمتهم
هً أزمة اإلٌمان بالقٌم اإلنسانٌة العلٌا.
هذا ٌضع مسإولٌة على الجامعة إلجراء
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الجنٌد ,عبد الرحمن عبد الفتاح فعالٌة برنامج إرشادي دٌنً لتنمٌة األمن النفسً وأثره على العوامل
الخمسة الكبرى للشخصٌة لدى عٌنة من طبلب الجامعة/
.
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البحث الرابد ،الذي ٌجمع بٌن التقلٌد والحداثة بهدؾ إلى إحٌاء الحضارة اإلسبلمٌة مع مختلؾ العلوم وبه المعرفة التً ٌمكن
أن تساعد فً توفٌر الحلول والعلمٌة اإلسبلمٌة بدابل للقضاٌا والمشاكل التً قد تواجه  nationInهذه اللحظات التارٌخٌة،
وإدارات اإلسبلمٌة العلمً البحث التربوي ،كلٌات التربٌة على وجه الخصوص ،لتوفٌر  .M.Asودرجات الدكتوراه كنموذج
جٌد .وتعكس هذه األبحاث مدى هذه المسإولٌات العلمٌة أن هذه التعلٌمٌةالكلٌات للقضا ٌا المجتمعٌة .هناك حاجة ملحة لدراسة
والدٌنٌة اإلرشاد ‖اإلسبلمٌة‖ وأثره على تطوٌر األمن النفسً باعتباره حجر الزاوٌة فً الصحة العقلٌة .هذا الحقل فً حاجة
إلى مزٌد من الدراسات والبحوث التً تساعد على رسم العلمٌة خرٌطة لواقع شبابنا لٌوم من حٌث البحوث اإلسبلمٌة.
البحث الحالً هو خطوة فً هذا االتجاه.
أهمٌة البحث -:
أوال  -:األهمٌة العلمٌة للبحث-:
تتضح أهمٌة البحث العلمٌة فى محاولة تحلٌل اإلصابات الشابعة التى تحدث بمٌدان إجتٌاز الموانع وبناء برنامج تؤهٌلى 1.
.وقابى من تللك اإلصابات لتقلٌل نسبة حدوثها بٌن الجنود
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محمد ،أحمد جمال أحمد.

برنامج ‖ تؤهٌلى – وقابى ‖ لبعض اإلصابات الشابعة بمٌدان إجتٌاز
الموانع لجندى المشاة بالقوات المسلحة المصرٌة /
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ٌعتبر البحث إنطبلقة جدٌدة بالقوات المسلحة الذى ٌفتح المجال أمام الكثٌر من الباحثٌن إلى دراسات مختلفة تهدؾ إلى 2.
.اإلرتقاء بالمستوى الصحى ألفراد القوات المسلحة
ثانٌا  -:األهمٌة التطبٌقٌة للحث-:
قد تسهم النتابج التطبٌقٌة للبحث الحالى موضوع الدراسة فى توجٌه القابمٌن على تدرٌب األفراد فى القوات المسلحة 1.
المصرٌة إلى تؤهٌل ووقاٌة األفراد من اإلصابات أثناء التدرٌب وكٌفٌة التعامل مع اإلصابات المختلفة من خبلل معرفة
أسباب كل إصابة حٌث تعتبر هذه األهداؾ الدعامة األساسٌة التى ٌرتكز علٌها الجنود فى أداء واجبهم والقٌام بمهامهم للدفاع
.عن وطنهم
قد تسهم أٌضا نتابجه فى تعدٌل قادة القوات المسلحة إلى أسلوب التدرٌب المتبع داخل مٌدان إجتٌاز الموانع والعمل على 2.
.توفٌر عوامل األمن والسبلمة داخل مٌدان إجتٌاز الموانع للوقاٌة من حدوث اإلصابات المختلفة
أهداؾ البحث -:
ٌهدؾ البحث إلى تصمٌم برنامج ( تؤهٌلى – وقابى) لبعض اإلصابات التى تحدث بمٌدان إجتٌاز الموانع العسكرٌة لجندى
المشاة بالقوات المسلحة المصرٌة ومعرفة أثره على -:
.تحسن مستوى اللٌاقة البدٌنة لجندى المشاة 1.
.تقلٌل نسبة اإلصابة الشابعة فى مٌدان الموانع العسكرٌة 2.
فروض البحث -:
توجد فروق دالة إحصابٌا بٌن القٌاس القبلى والقٌاس البعدى فى تحسن مستوى اللٌاقة البدنٌة لجندى المشاة لصالح القٌاس 1.
.البعدى
توجد فروق دالة إحصابٌا بٌن القٌاس القبلى والقٌاس البعدى فى تقلٌل نسبة اإلصابات الشابعة فى مٌدان الموانع العسكرٌة 2.
.لصالح القٌاس البعدى

مع نسابم الحرٌة التً مؤلت المنطقة العربٌة ومع تعالً األصوات الخافتة التً
تنادي بالحقوق المسلوبة  ،تؤتً حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لتطالب بالمساواة  ،ونفض
كل ما علق بها من وصؾ بالعجز وعدم القدرة لنٌل هذه الحقوق  ،وتبدٌل صور التمٌٌز
ؼٌر المقبولة فً زمن الحرٌة الذي الحت بواكٌره علً األفق .
لقد اتجه العالم فً اآلونة األخٌرة اتجاهًا أكثر جدٌة وعم ًقا نحو االهتمام
باألشخاص ذوي اإلعاقة  ،بقصد رعاٌتهم وتوفٌر كافة الخدمات الصحٌة واالجتماعٌة
والتربوٌة البلزمة لهم  ،وذلك لتحقٌق الكفاٌة الذاتٌة واالجتماعٌة والمهنٌة التً تمكنهم من
الحٌاة والتوافق مع المجتمع  ،والستبدال مفاهٌم اإلعاقة بؤخرى معبرة عن حالة االندماج
المجتمعً .وفً هذا ٌشٌر (دٌان برادلً وآخرون ٕٓٓٓ ،
توفٌر الفرص المناسبة لهم للمشاركة الوظٌفٌة التامة فً الحٌاة  ،وذلك من خبلل التدرٌب
علً المهارات التً من شؤنها تحسٌن أدابهم الوظٌفً فً البٌبة العامة من خبلل التفاعل
والتواصل والقدرة علً تحسٌن عبلقاتهم االجتماعٌة .
فالثابت أن قدرتهم علً التعلم أبطؤ من أقرانهم فً نفس الفبة العمرٌه  ،وأنهم
ٌواجهون صعوبات فً االحتفاظ بما اكتسبوه من مهارات  ،وصعوبات فً تعمٌم
المهارات الوظٌفٌة األكادٌمٌة علً المواقؾ المستخدمة أو علً المواقؾ الصعبة
ومما ٌزٌد األمر صعوبة أن هذه الفبة لدٌها قصورً ا فً بعض الجوانب الجسمٌة) . ( Ryndak & Alper , 1996, 25
والحركٌة والصحٌة والمهنٌة وأسالٌب التواصل والتفاعل االجتماعً والمشكبلت النفسٌة
والشخصٌة ( حلٌم بشاي  ،فتحً عبد الرحٌم  . ) ٖٙ،ٔ٩٩ٕ ،األمر الذي ٌإدي إلً
القصور فً أداء مهارات السلوك التكٌفً والتً تمثل مكو ًنا ربٌسًٌا فً مناهجهم ومطلبًا
أساسًٌا الستقبللٌتهم وتقبل اآلخرٌن لهم .
ومن ناحٌة أخري تقل درجة ذكاء التلمٌذ القابل للتعلم بؤكثر من ٕ٘ درجة عن
التلمٌذ العادي أي أن درجة ذكابه تعادل ثبلث أرباع القدرة العقلٌة للفرد العادي المساوي
له فً العمر  ،وهناك تباٌن فً األعمار العقلٌة بٌن التلمٌذ السوي والتلمٌذ المعوق عقلًٌا
كلما زاد العمر الزمنً  ،وٌقابل هذا مشاكل تعلٌمٌة واجتماعٌة تزداد فً حدتها كلما
ازدادت درجة اإلعاقة الفكرٌة التً تإدي إلً قصور فً بعض الوظابؾ والعملٌات العقلٌة
الضرورٌة للعمل األكادٌمً وخاصة فً الذاكرة واالنتباه واإلدراك والتذكر ( إبراهٌم
المبرز ٕٓٔٓ ،وٌواجه التبلمٌذ المعوقون عقلًٌا القابلٌن للتعلم مشكبلت واضحة فً التكٌؾ مع ( ٕٕ ،
البٌبة  ،حٌث ٌمٌلون إلً االنسحاب من المواقؾ االجتماعٌة  ،وٌمٌل بعضهم إلً التمرد
والعدوان الموجه نحو الذات أو اآلخرٌن  ،إلً جانب ضعؾ قدرتهم علً إقامة عبلقات
اجتماعٌة مع أقرانهم العادٌٌن  ،وؼالبا ما ٌمٌلون إلً مشاركة اآلخرٌن األصؽر منهم س ًنا
فً نشاطاتهم االجتماعٌة والشعور بالخوؾ وعدم األمان (أمل الهجرسً ٕٓ ،باإلضافة إلً ذلك فإن تبلمٌذ هذه الفبة ٕ٧ٙ ،
تتوافر لدٌهم مشاعر من الؽضب واإلحباط
مما ٌنتج عنه سلو ًكا اجتماعًٌا ؼٌر مقبول قد ٌإدي إلً ظهور مشكبلت فً البٌبة ،
االجتماعٌة ( نعٌمة الحسن (٧ ، ٕٖٓٓ ،
وتوصلت بعض الدراسات إلً أن التبلمٌذ المعوقٌن عقلًٌا القابلٌن للتعلم ٌؽلب علً
سلوكهم التبلد االنفعالً وعدم االكتراث بمن حولهم وٌإثرون االنعزال واالنسحاب من
المواقؾ االجتماعٌة  ،والشعور بالدونٌة واإلحباط وضعؾ الثقة بالنفس  ،وهذا األمر
ٌإدي بهم إلً سلوكٌات مضاده للمجتمع  ،وأوصت بتقدٌم البرامج التربوٌة لتساعدهم علً
تنمٌة مهارات التفاعل االجتماعً لخفض أنماط السلوك ؼٌر المقبول اجتماعًٌا ( أمٌرةوأشار أٌضا ك ل من الروسان وهارون
( ٕٔٓٓ
محتوي م ناهج المعوقٌن عقلًٌا عد دً ا من األبعا د والمهارات والمفاهٌم والتً تشكل فً
مجموعها المادة التعلٌمٌة لهم ومن هذه المهارات ( المهارات األكادٌمٌة واالستقبللٌة
والمهنٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ) .
وتشٌر األدلة النظرٌة والواقعٌة إلً أن هناك ح دً ا أدنً من مستوٌات التفاعل
االجتماعً التً ٌنبؽً أن تتوفر لكل شخص  ،فإذا حرم منها ٌصبح أقرب إلً الشعور
بالوحدة النفسٌة و ٌتهدد توافقه النفسً  ،و أن انخفاض مهارات الكفاءة االجتماعٌة ٌإدي
إلً فشل الحٌاة االجتماعٌة وتكرار الضؽوط  ،وفشل العبلقات المتبادلة بٌن األشخ اص (
.دانٌٌل جولمان (ٔٙ٘ ، ٕٓ ،
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مصطفً ،ؼادة ُقصً .

أثر برنامج قابم علً إستراتٌجٌات ضبط المثٌر فً الدراسات
االجتماعٌة لتنمٌة بعض مفاهٌم التربٌة االقتصادٌة والمهارات
المهنٌة والتفاعل االجتماعً لدي التبلمٌذ المعوقٌن عقلًٌا القابلٌن
للتعلم/

4838 12200000

Prof / Sayed Ahmad
Mohamed Taha Dr /
Abdel Aziz Ezz-eldin
Tammam.

The continual technical advances made in the field of prenatal ultrasound (US) have
rapidly improved diagnostic and therapeutic capabilities. Although current standard of
care is almost exclusively to perform two-dimensional (2D) ultrasound, threedimensional (3D) and recently four dimensional (4D) ultrasound have found its way
into clinical practice over the last 10 years. In the future, additional clinical indications
may be specifcally identifed for 3DUS due to its ability to evaluate anatomical
2014 structures and pathologic findings with multiplanar and surface-rendered images.
#####
We agree with Pretorius et al. )2003( when they affirm that ‗although threedimensional ultrasound will not replace two-dimensional ultrasound, many additional
benefits will be identified and its use will continue to grow‘.
3DUS can enhance the diagnostic capability of 2DUS in evaluating fetal
malformations. 3DUS was able to discover some complicated fetal malformations that
were missed by 2D US and to determine the fetal malformations more precisely than
2DUS did. 3DUS was particularly superior to 2DUS in identifying malformations of the
cranium/face, spine/ extremities, and body surface. Malformations of the cranium/face
and spine/extremities are often associated with specific curved deformities that cannot
be displayed completely on 1cross sectional image. It is therefore difficult for
conventional 2DUS to delineate the 3D shape of these malformations and their
relationships to neighboring structures (Mertz et al., 2004).
3D neurosonography of the fetal brain offers significant improvements compared with
conventional 2D sonography. These improvements include shorter time of data
acquisition in three orthogonal planes with an unlimited number of planes, the
possibility of comprehensive and thorough analysis of the obtained dataset, volume
rendering, volumetric studies, and color and power Doppler studies (Azumendi et al.,
2003).
تعتبر التنمٌة الرأسٌة واالفقٌة الركٌزتان االساسٌتان للتنمٌة االقتصادٌة الزراعٌة وتهدؾ التنمٌة الزراعٌة الرأسٌة الى رفع
كفاءة استخدام الموارد المتاحٌة حالٌا الى ان لها حدود معٌنة قد تقؾ عن تجاوزها كما انها لٌست موضوع بحثنا .أما التنمٌة
الزراعٌة االفقٌة فتهدؾ الى اضافة وحدات انتاجٌة جدٌدة عن طرٌق استصبلح واستزراع اراض جدٌدة لم تكن مستؽلة فى
2013
االنتاج الزراعى من ذى قبل وهذه لٌس لها حدود.

قنا:

جامعة جنوب الوادى  -كلٌةالطب البشرى .

Osama Ahmad ،
Mohamed Ali

عترٌس ،نجاح مختار.

)Clinical value of three dimensional (3D
 ultrasound in Obstetrics.ماجستٌر

دور الجامعه فى تنمٌه بعض القٌم اآلقتصادٌه واآلجتماعٌه لدى
طبلبها فى ضوء بعض بعض التؽٌرات العصرٌه/
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ٌهدؾ هذا البحث الً اجراء دراسة تطبٌقٌة ألنماط مختلفة من العاملٌن باحدي الشركات الزراعٌة التً تم تصفٌتها وتسلموا
أراضً استصبلح مقابل الوظٌفة بمنطقة وسط الدلتا وذلك عن طرٌق تحلٌل االنتاجٌة الزراعٌة ألهم الزروع االستزراعٌة
القابمٌن بزراعتها لتقرٌر المستوي االنتاجً الذي وصلت الٌه انتاجٌة هذه األراضً وكذلك التعرؾ علً حجم المدخبلت
المستخدمة فً مثل هذه األراضً وكذلك مخرجاتها بالنسبة لكل محصول مزرعً ،وكذلك التعرؾ على حجم المدخبلت
والمخرجات فى مثل هذه االراضى لٌتسنى اتخاذ القرارات االنتاجٌة .كذلك ٌهدؾ البحث نحو التعرؾ على لصعوبات التى
تعترض مشارٌع التوسع الزراعى االفقى عامة وافراد الحابزٌن المملكٌن الراضى استصبلح خاصة لٌتسنى الوقوؾ على
ممكنات زٌادة المساحات االرضٌة الواجب اضافتها للرقعة الزراعٌة وفقا للخطة .وباالضافة الى الوقوؾ على السٌاسة
الزراعٌة التى ٌتبعها أفراد الحابزٌن المملكٌن الراضى االستصبلح ومدى جدواها االقتصادٌة كما ٌهدؾ اٌضا الوصول الى
نظام الحٌازة االكثر مبلبمة وكفاءة اقتصادٌة كذلك ٌهدؾ الوقوؾ على الحدود القصوى للتوسع الزراعى االفقى فى جمهورٌة
مصر العربٌة وحجم هذا التوسع ؾ السنوات المقبلة حتى عام .2000
ٌهدؾ البحث الى :
.الكشؾ عن الفروق بٌن المتفوقٌن عقلٌا متدنى التحصٌل والمتفوقٌن عقلٌا مرتفعى التحصٌل فى الدافعٌة لبلنجاز 1-
.الكشؾ عن الفروق بٌن المتفوقٌن عقلٌا متدنى التحصٌل والمتفوقٌن عقلٌا مرتفعى التحصٌل فى مفهوم الذات 2-
.الكشؾ عن الفروق بٌن المتفوقٌن عقلٌا متدنى التحصٌل والمتفوقٌن عقلٌا مرتفعى التحصٌل فى وجهة الضبط3-
والمنهج المتبع هو المنهج الوصفى االرتباطى والمنهج التجرٌبى.
واهم النتابج هى :
توجد فروق دالة احصابٌا بٌن متوسطى درجات الطبلب المتفوقٌن عقلٌا متدنى التحصٌل والمتفوقٌن عقلٌا مرتفعى 1-
.التحصٌل فى الدافعٌة لئلنجاز فى اتجاه الطبلب المتفوقٌن عقلٌا مرتفعى التحصٌل
درجات الطبلب المتفوقٌن عقلٌا متدنى التحصٌل والمتفوقٌن عقلٌا مرتفعى التحصٌل فى مفهوم الذات فى اتجاه الطبلب 2-
.المتفوقٌن عقلٌا مرتفعى التحصٌل
درجات الطبلب المتفوقٌن عقلٌا متدنى التحصٌل والمتفوقٌن عقلٌا مرتفعى التحصٌل فى وجهة الضبط فى اتجاه الطبلب 3-
.المتفوقٌن عقلٌا متدنى التحصٌل
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هدفت الدراسة الحالٌة إلى ا لتعرؾ علً مفهوم الكلٌات التكنولوجٌة المصرٌة وأهدافه ا ،
وواقعها فً ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة وتحدٌد أهم المشاكل التً تواجه الكلٌات
التكنولوجٌة المصري ة فً ضوء النتابج ،ووضع تصور مقترح لتطوٌر الكلٌات التكنولوجٌة
فً ضوء خبرات بعض الدو ل المعاصر ة  .واعتمد الباحث على المنهج الوصفى التحلٌلى ،
وذلك لوصؾ أوضاع الكلٌات التكنولوجٌة المصرٌة فً مصر  ،كما اعتمد الباح ث فى
الدراسة المٌدانٌة على االستبانة و ذلك باختبار أعضاء هٌبة التدرٌس فى الكلٌة التكنولوجٌة
بجنوب الوادى والبالػ عددهم ( ٓ ) ٨عضو أساسى ومتعاقد للوقوؾ على واقع الكلٌات
التكنولوجٌة المصرٌة والتوصل لبعض مقترحات التطوٌر فى ضوء استجابات أفراد العٌنة .
ولقد مرت الدراسة بمجموعة من اإلجراءات  ،بدأت باإلطار النظرى للدراسة حٌث
اشتمل على ثبلثة فصول  ،تناول الفصل األول اإلطار العام للدراسة وتناول الفصل الثانى
واقع ومشكبلت الكلٌات التكنولوجٌة المصرٌة  ،وعرض الفصل الثالث بعض الخبرات
المعاصرة فى مجال الكلٌات التكنولو جٌة  ،ثم عرض الباحث نتابج الدراسة المٌدانٌة ونتابج
تطبٌق االستبانة  ،وانتهت الدراسة بوضع تصور مقترح لتطوٌر الكلٌات التكنولوجٌة لتواكب
التطورات التكنولوجٌة الحدٌثة .نتابج الدراسة  :أسفرت الدراسة عن النتابج التالٌة :
عجز الكلٌات التكنولوجٌة عن تحقٌق مع ظم األهداؾ التى أسست من أجلها  ،خاصة فٌما ٔ-
ٌتعلق بتقدٌم خدمات للبٌبة المحٌطة  ،وعجز هذه الكلٌات عن أن تكون مراكز تدرٌب معتمدة
تقدم تدرٌب مهنٌا وفنٌا للعاملٌن فى قطاع األعمال .
ضعؾ تحقٌق األهداؾ الخاصة برفع كفاءة الخرٌجٌن وتزوٌدهم بالمهارات المطلوبة فى سو ق ٕ -
العمل  ،ومساعدة الخرٌجٌن على الحصول على فرص عمل  ،وذلك لعدم وجود أى بروتوكوالت
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فاعلٌه تعلم اآلقران فى تنمٌه بعض المتؽٌرات الشخصٌه لدى كل
عثمان ،محمود أبو المجد حسن .من المتفوقٌن عقلٌا ً والمتفوقٌن ذوى التفرٌط التحصٌلى/

جبلل ،إبراهٌم خلٌل محمد .

تطوٌر الكلٌات التكنولوجٌة المصرٌة فى ضوء بعض الخبرات
العالمٌة المعاصرة/

4841 12200084

4842 12200149

تعاون بٌن هذه الكلٌات وقطاع األعمال  ،وعدم تفعٌل دور إدارة الخرٌجٌن فى هذه الكلٌات لفتح
قنوات إتصال بٌنها وبٌن المجتمعات الصناعٌة التى توفر فرص عمل لهإالء الخرٌجٌن .
تقتصر و ظٌفة الكلٌات التكنولوجٌة على توفٌر تعلٌم فنى ومهنى فوق متوسط للطبلب الملتحقٌن ٖ -
بهذه الكلٌات  ،بٌنما عجزت هذه الكلٌات عن إعادة تؤهٌل الطبلب لبللتحاق بالجامعة وذلك لضعؾ
البرامج التى تقدمها هذه الكلٌات وعدم االعتراؾ بجدارتها من قبل الجامعة  ،باإلضافة إلى تدن ى
نظرة الجامعات للتعلٌم الفنى وعدم وضوح رسالة هذه الكلٌات فى نظام التعلٌم العالى المصرى.
تواجه المجتمعات اإلسبلمٌة والعربٌة بصفة خاصة تحدٌات مصٌرٌة فرضت نفسها على هذه
المجتمعات تتمثل فً التقدم التكنولوجً الهابل والثورة المعلوماتٌة الضخمة والحشد الكبٌر من
المعرفة والحقابق والمعلومات ،مما ٌتطلب إعداد جٌل قادر على التعامل مع هذه المتؽٌرات
ومواكبتها  ،لذا فاإلنسان أؼلى ثروة ٌملكها الوطن ،وٌعد تنمٌة قدرات التفكٌر لئلنسان أفضل
استثمار للمستقبل فهو قادر على تؽٌٌر الواقع وتحسٌنه باستؽبلل الطاقات الكامنة لدٌه وتفجٌرها إذا
ما أتٌحت له فرص التعلٌم المناسبة  ،والتً تحدث تؽٌٌرات إٌجابٌة فً القدرات العقلٌة واألدابٌة كما
فً االتجاهات والمواقؾ والقٌم الخلقٌة واالجتماعٌة من أجل إعداد إنسانا ً ٌبنى الوطن وٌقؾ فً
وجه هذه التحدٌات .
لذا ٌنبؽً على التربٌة مواجهة هذه التحدٌات والتصدي لها بإعداد الفرد المتعلم إعدادا سلٌما ،
بحٌث ٌكون قادراً على مواكبة التطور المتسارع فً مجال تخصصه  ،وذلك من خبلل تنمٌة قدراته
ومهاراته فً التفكٌر والتحلٌل والنقد ووزن األدلة والبراهٌن وتوظٌؾ مصادر المعرفة المتاحة فً
عملٌتً التعلٌم والتعلم وتربٌته تربٌة تمده بالمعارؾ والمهارات وأسالٌب التفكٌر البلزمة للحٌاة فً
عصر المتؽٌرات السرٌعة والتطورات المتبلحقة (خالد عمران.( ٕٓٓ٧ ،ٔ٩٧ ،
وٌعد التفكٌر بجمٌع أنواعه من أهم األهداؾ التربوٌة التً تسعى المإسسات التربوٌة إلى
تحقٌقها ،حٌث تهدؾ إلى تنمٌة قدرات المتعلمٌن المختلفة حتى ٌتمكنوا من التوافق مع المجتمع الذي
ٌعٌشون فٌه وٌتفاعلون معه لٌصبحوا قادرٌن على حل المشكبلت التً تواجههم فً مجتمعهم
الحاضر والمستقبل .لذلك ركزت حركة اإلصبلح التربوي فً العقدٌن األخٌرٌن على تنمٌة قدرات التفكٌر عند
الطبلب عن طرٌق إعدادهم لذلك وتوعٌتهم لما سٌكون علٌه المستقبل الذي سٌتطلب منهم مزٌد من
التخطٌط القابم على التفكٌر بكل البدابل المتاحة لمزٌد من االستثمار والتطوٌر فً شتى مٌادٌن
الحٌاة ،ولن ٌتوفر لهم ذلك إال بتبنً البرامج التً تعمل على تنمٌة قدرات ومهارات التفكٌر المختلفة
لدٌهم ؛ وفى مقدمتها مهارات التفكٌر الجماعً مما ٌستوجب استخدام الطرق التدرٌسٌة المناسبة مع
تلك البرامج لتفعٌلها واستثمار ما لدى الطبلب من طاقات كامنة ( ولٌد فهاد .( ٕٓٓ٨، ٕ ،
وقد ظهرت حركة ‖ صناعة التفكٌر ‖ التً مفادها أن التفكٌر لم ٌعد نشاطا ً شخصٌا ً أو مهمة
فردٌة ٌقوم بها المفكر لٌحقق هدفا ً ذاتٌا ً أو ٌحل مشكلة معٌنة ولكن أصبح نشاطا ً جماعٌاً ،وصار
التفكٌر فً ظل هذه الحركة تفكٌر فً مجموعات أو ‖ تفكٌر تعاونً ‖ وٌنبؽً أن تعتمد عملٌة إٌجادالحلول أو مواجهة
االحتماالت المستقبلٌة على قاعدة بٌانات موثقة وعلى الدروس المستفادة من
تارٌخ العلم وتارٌخ اإلنسانٌة ( .محمد المفتى .(ٔٓ - ٔ٩٩٧ ، ٩ ،
كما أن الممارسات التعلٌمٌة التعلمٌة فً حجرات الدراسة ال تهتم باألنشطة التعلٌمٌة التً تساعد
على تشجٌع التفكٌر الجماعً ،فمن النادر أن ٌعطى المعلم أسبلة  ،أو مشكبلت  ،أو تعٌٌنات تحتاج
إلى جهد مشترك تقوم به مجموعة من الطبلب للتعامل معها ،وٌجري التعلٌم فً حجرات الدراسة
بشكل جماعً ولكن بدون تفاعل بٌن الطبلب فكل منهم ٌفكر وٌجٌب وٌحل مشكلة مستقبلً تماما ً عن
زمبلبه مما ٌحول دون تكوٌن العقل الجمعً أو تنمٌة التفكٌر الجماعً ( محمد المفتً ، ٕٓٓ٧ ،
. (ٔٙ
The present study was conducted to evaluate the effect of different dietary fat sources
(fish oil, sunflower oil and animal fat) with two antioxidants (Se-vitamin E mix or Lcarnitine) on growth performance and carcass traits of Japanese quails. In addition,
blood biochemical parameters, meat chemical composition, meat quality tests and
2015 economical evaluation of quail diets were also studied.
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A total number of 189 unsexed Japanese quail chicks (Coturnix coturnix japonica) one
day old which distributed randomly into 7 groups, a control and other six treated
groups, each of 27 chicks and assigned to the seven experimental diets. Each group
was subdivided into three replicates each of 9 chicks. Basal control and experimental
diets were formulated to contain the recommended levels of CP and ME. Birds in the
first group were fed ad-libitum on the basal control diet without addition of oils and
antioxidants. This group was assigned as a control to which the other treated groups
were compared. Chicks in the second, third and fourth groups fed on the experimental
diets (D2, D3, D4) containing 3% FO, Sun O and AF and supplemented with 5g
vitamin E-Se mix/kg diet. Birds in the fifth, sixth and seventh groups fed on the other
three experimental diets (D5, D6, D7) containing the same level of FO, Sun O and AF
(3%) but supplemented with 50 mg L-carnitine/kg diet. Each experimental group was
treated according to the suggested design going be tested.
Camel‘s milk represents the principal milk for consumers in the arid and sub-arid
areas where camels present the main animal source because camel can thrive under
extreme hostile conditions and produce milk of high nutritional value. Regular
consumption of camel‘s milk in those areas is mainly occurred in raw state or just
2014 soured by nomads.
Unhygienic measures adopted during production, handling, processing, storage and
distribution were responsible for the highly contamination of raw milk. The high rate of
contamination of the raw milk with different types of microorganisms may induce
undesirable and objectionable changes rendering them unfit for consumption,
moreover it indicates that them may at times, constitute a public health hazards.
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أثر نموذج التقصً الجماعً فً تدرٌس التارٌخ على التحصٌل
وتنمٌة التفكٌر الجماعً لدى طبلب المرحلة الثانوٌة/

Effect of dietary fat sources with antioxidant
supplementations on growth performance and
 meat quality of Japanese quails.ماجستٌر

Prevalence of microbial infection in camel‘s
milk and antimicrobial activity against these
 isolates.ماجستٌر
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So the present work was planned to investigate Prevalence of microbial infection in
raw Camel‘s milk )non heat treated( and antimicrobial activity against these isolates. A
total 89 samples of Egyptian camel‘s milk )Camelus dromedarius( collected from
different places from desert of Mersa Matruh 57 samples from Swani Samalos and
Dabaa, 30samples from Ras El-hekma and 2 samples from camel research center in
Mersa Matruh governorate where are those areas considered as the largest
gatherings of dairy camel in Egypt.
These samples were examined bacteriologically, it has been found that most of the
microbes isolated from these samples as the following:considered as major pathogen isolated from camel milk.
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2014 The aim of this study was to determine the levels of environmental pollution
in three governorates in Upper Egypt; Qena, Sohag and New-Valley by using
Cattle Egret as bio-indicator for environmental pollution.
A total numbers of 61 were collected as follows: Qena (n=20), Sohag (n=22)
and New-Valley (n=19). The level of lead and cadmium in feather, liver and bone
of cattle egret was determined by using atomic absorption Spectrometry (AAS)
method.
Our results revealed that; the average means of lead levels in feathers in
Qena, Sohag, and New-Valley regions were (0.7 ± 0.355, 0.566 ± 0.447& 0.356 ±
0.158) mg/ kg respectively. While the average mean of cadmium levels in feathers
in Qena, Sohag, and New-Valley governorate were (1.003 ± 0.902, 0.304 ± 0.107
& 0.275 ± 0.229) mg/ kg respectively.
The average mean lead levels in the liver of cattle egret in Qena, Sohag, and
New-Valley governorate were (0.901 ± 0.214, 0.266 ± 0.233 & 0.207 ± 0.324) mg/
kg. While the average means cadmium levels in liver of cattle egret in Qena,
Sohag, and New-Valley governorate were (0.168 ± 0.026, 0. 130 ± 0.050 & 0.113
± 0.042) mg/ kg respectively.
The average mean lead levels in bone of cattle egret in Qena, Sohag, and
New-Valley governorate were (1.84 ± 0.346, 1.66 ± 0.977 &0.862 ± 0.566) mg/ kg
respectively. While the average means cadmium levels in bone of cattle egret in
Qena, Sohag, and New-Valley governorate were (0.238 ± 0.032, 0.098 ± 0.036 &
0.041 ± 0.024) mg/ kg respectively.
The highest lead concentration between the three tissues (bone, liver and feather)
in the three governorate (Qena, Sohag and New-Valley) was present in bone in
Qena governorate was (1.84 ± 0.346 mg/kg), while the highest Cadmium
concentrations between the three tissues (bone, liver and feather) in the three
governorate (Qena, Sohag and New-Valley) was recorded in feathers collected
from the Qena governorate and was (1.003 ± 0.902 mg/ kg).
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2013 Mathematical modes of infectious diseases provide new aspects in
understanding the spread of diseases, and it suggests control strategies.
Typically, these models are formulated with classical derivatives of integer
order. Here we propose the use of generalized fractional derivatives.
Fractional calculus (FC) has been extensively applied in many fields of
science and engineering. Many mathematicians and applied researchers have
tried to model real processes using the fractional calculus. This is because of
the fact that the realistic modeling of a physical phenomenon does not depend
only on the instant time, but also on the history of the previous time which
can be successfully achieved by using fractional calculus. In this thesis, we
are interested in the fractional order models of infectious diseases. Such
models have become very important for decision-making about infectious
disease intervention programs. Main claim is that a fractional model can give
a more realistic interpretation of natural phenomena. Generalized models of
infectious diseases are presented in this thesis by using ordinary differential
equations of fractional orderChapter one
An introduction and a survey of mathematical modeling of infectious of
diseases are presented including those of fractional order. Some of the basic
definitions of fractional calculus are presented. The idea of Homotopy
analysis method (HAM) and generalized Euler method (GEM) for solving
initial value problems based on fractional order ordinary differential
equations are discussed in this chapter.
Chapter two
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In this chapter, two generalized epidemic models for infectious disease
that spread in the host population and are presented. The first one is the
model of Hantavirus infection model, while the second is the second one is
the model of non-fatal disease in a population. The numerical solutions of the
two models are presented in this chapter.
Chapter three
The main aim in this chapter is to discuss the models of Infectious diseases
with drug therapy effect. The solutions of two generalized models of HIV-1
infection are presented.
Chapter four
This chapter is devoted for solving generalized models of viral population
dynamics in host cells. The scope is indicated for the fractional order model
of (HIV-1) infection and (HTLV-1) infection
Chapter five
This chapter attempts to find numerical solutions for a general class of
fractional order model of infectious diseases with constant vaccination
strategy or those with immune response term. For this purpose this chapter
summarizes specific techniques for (HAM) and (GEM), as well as the
applications of Caputo fractional calculus. This chapter gives an attention to
the importance of the generalized model of childhood diseases with
vaccination impact. Also generalized models of chronic viral infection with
immune response are discussed in this chapter
Chapter six
Comparisons between the numerical results and the plasma viral load data
obtained from ten patients during primary HIV-1 infection are presented. The
comparisons prove that, the results of the fractional order model are closer to
the experimental data than the results of the integer order model.
عالمنا الٌوم ٌشهد التطور الهابل فً كافة المجاالت ،لذلك ٌواجه الكثٌر من التحدٌات التً تفرض نفسها على األفراد
والمجتمعات فً كل مكان .هذه التحدٌات :ثورة المعلومات ،متوالٌات من العولمة ،واتساع المعرفة ،الفضاء الكونً واألنظمة
الرقمٌة متداخلة والمعرفة والمعلومات؛ لذا الرٌح عاصفة من التؽٌٌر قد رافق كل الجوانب فً الحٌاة ،بما فً ذلك انتشار
الدٌمقراطٌة التعلٌم قامت مسإولٌة إعداد اجتماعٌا وسٌاسٌا لئلنسان أن ٌعٌش بوصفه عضوا فً المجتمع المحلً ،ثم كعضو
فً المجتمع البشري من خبلل حق المواطنة .وٌتحقق ذلك من خبلل التربٌة المدنٌة أن ٌعلم اإلنسان أن ٌكون حرا فً بلد
الحرٌة والتعلٌم  democracyCivicتقدٌم طلبة المدارس الثانوٌة العامة مع فرصة لمعرفة حقوقهم ومسإولٌاتهم من خبلل
التردد على العالم السٌاسً الذي ٌعٌشون فٌه ،حتى ٌتمكنوا من  -seeل -themselvesكٌؾ القضاٌا الموضوعة على
جدول األعمال العام ،وكٌفٌة مناقشة السٌاسة العامة ،وتمكٌنهم من فهم مبادئ المواطنة وحقوق اإلنسان ،وممارسة الطرق
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الدٌمقراطٌة فً البحوث والتشاور والدعم ،وتكون على استعداد للوصول إلى حلول وسط أو التعدٌبلت.
بسبب التطورات والتؽٌرات التً تحدث فً عالمنا الٌوم ،مصر تحتاج إلى نوع جدٌد من المدارس التً مرتبطة ارتباطا
عضوٌا المجتمع والمإسسات التً ترتبط بحٌاة الناس ،ومتصبل قواعد العمل واإلنتاج ،نبض الرأي العام ومإسسات الثقافة
واإلعبلم ،ولها أنشطة التً تإثر بعمق على المجتمع.
ونتٌجة لذلك ،أصبحت المدرسة معزولة عن المجتمع بسبب الهدؾ القصٌر على التعلٌم ،والتً تنتهً فً الحصول على
الشهادة .الناس ال ٌهتمون بما ٌحدث داخل المدرسة ،كما لم ٌعد ٌعنً أن المدرسة ما ٌحدث خارج أسوارها .أٌضا ،تحولت
أولٌاء األمور ومجالس المعلمٌن لمجرد فارؼة.
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تمتد منطقة الدراسة فٌما بٌن مدٌنتً األقصر وقنا ،أي تقع منطقة الد ا رسة
 ْ 52شماالً ،وٌحدها خط كنتور  522بٌن دابرتً عرض 52 ،ْ 52 َ 93
شرق وؼرب النٌل ،أي بٌن خطً طول  ْ 95 َ 92و  ْ 99 َ 25شرقاً،
ومساحتها  9292كم  ،5ومن وبلػ طول النهر  26.35كمٌ ،ؤخذ مجرى النهر
طرٌقه فٌها بٌن الضٌق واألتساع واالستقامة واالنحناء داخل المنطقة ،وٌبلػ
متوسط عرض المجرى  652م ،بمتوسط عمق  6م.
اهتم هذا البحث فً د ا رسة الجٌومورفولوجٌا التطبٌقٌة للمنطقة وظاه ا رتها
المختلفة التً من أبرزها المجرى والجزر النهرٌة ،والسهل الفٌضً وظهٌره
الصح ا روي ،إضافة إلى د ا رسة خصابص بعض األودٌة التً تصب فً منطقة
الد ا رسة وأخطارها على المنطقة.
ٌتؤلؾ البحث من ستة فصول ٌسبقها مقدمة تتناول تحدٌد منطقة الد ا رسة،
واألسباب التً دعت إلى اختٌار الموضوع ،والهدؾ من الد ا رسة ،ومشكبلت
وتساإالت الد ا رسة ،والد ا رسات السابقة سواء كانت جٌولوجٌة أو جػ ا رفٌة
وؼٌرها ،ودور الد ا رسات الحقلٌة وم ا رحلها ،وأهم الخ ا ربط والمربٌات الفضابٌة
التً تفٌد البحث ،ومناهج وأسالٌب الد ا رسة ،وتنتهً بخاتمة تم خبللها عرض
النتابج التً توصلت إلٌها الد ا رسة والتوصٌات التً ي رى الطالب أنها ذات فابدة
وضرورٌة للمنطقة وأولوٌات مواجهة األخطار.
وقد تناول الفصل األول الخصابص الجػ ا رفٌة العامة للمنطقة ،والتً أهمها
التركٌب الجٌولوجً والتركٌب البنابً للمنطقة ،والمناخ والنبات الطبٌعً
بالمنطقة ،وشبكة التصرٌؾ المابً المنحد رة إلى منطقة الد ا رسة ،كما تناول
الخصابص البشرٌة بالمنطقة منها عدد القرى بالمنطقة وكثافتها السكانٌة،
وأنماط العم ا رن المرتبط باألشكال الجٌومورفولوجٌة ،وشبكة الطرق والترع
والمصارؾ المابٌة المنتشرة بالمنطقة.
ملخص البحث:
2
أما الفصل الثانً فتناول دور الجٌومورفولوجٌا التطبٌقٌة للمجرى النهري
من حٌث اتساع المقطع العرضً والتؽً ا رت فً اتجاه المجرى وبلػ المتوسط

حسٌن ،هالة حامد حسن .

دور المدرسة الثانوٌة العامة فً تفعٌل التربٌة المدنٌة للطبلب/
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السنوي لمعدالت النحت النهري بالمنطقة  2.22كم  5فً السنة ،بٌنما وصلت
معدالت اإلرساب  2.23كم  / 5عام لذا فإن النهر ٌمٌل إلً اإلرساب ،ونتٌجة
لحركة النحت واإلرساب ظهرت أخوار مابٌة مهجورة قدٌمة داللة على تؽٌر
موقع المجرى ،وقد ساعدت هذه األخوار والقنوات المهجورة على إمكانٌة
ز ا رعتها واقامة عدد من م ا ركز العم ا رن كما أمكن االستفادة من المجرى فً
إنشاء الصٌد واقامة الموانا النهرٌة.
وقد تناول الفصل الثالث الجٌومورفولوجٌا التطبٌقٌة للجزر النهرٌة
وخصابصها وبلػ عددها  29جزٌرة عام  ، 5229وهً فً ت ا زٌد مستمر عدداً
ومساحة وتندرج تربتها فً تكوٌنها الحجمً ضمن التربة الرملٌة الخشنة.
وٌحدث للجزر النهرٌة هجرة وانقسام فً بعض المناطق ،وااللتحام بالضفاؾ
فً مناطق أخرى ،فقد التحم نحو  22جزٌرة حتى عام  ، 5229وتوجد جزر
موسمٌة بلػ عددها  2جزر ،إضافة إلى األلسنة الرملٌة وكلها أمكن استخدامها
بشرٌا ً فً الز ا رعة واقامة قرى ونشاط رعوي )رعً( إضافة إلى النشاط
السٌاحً.
وتضمن الفصل ال ا ربع الجٌومورفولوجٌا التطبٌقٌة للسهل الفٌضً
وبلؽت مساحته  299كم  ،5ومتوسط اتساعه Applied flood plain ، 4
كم ،والتربة ما بٌن رملٌة إلً رملٌة طمٌٌة ،وتتصل به الم ا روح الفٌضٌة مما
تزٌد من مساحته كما توجد مجموعة من الجسور الطبٌعٌة . Levee
ومن الجٌومورفولوجٌة التطبٌقٌة للسهل الفٌضً أمكن ز ا رعته وز ا رعة أج ا زء
من الم ا روح الفٌضٌة والظهٌر الصح ا روي  ، Desert Hinterlandواقامة
عم ا رن وم ا ركز عم ا رنٌة والحصول على المٌاه الجوفٌة من أجل انشاط البشري.
وتناول الفصل الخامس تقٌٌم األخطار الجٌومورفولوجٌة على المنطقة
كؤخطار النحت واإلرساب النهري ،وأخطار السٌول من األودٌة المنحدرة إلى
منطقة الد ا رسة.
ٌهدؾ البحث إلى تقنٌن جرعات تدرٌبٌة استسفابٌة لبلعبات الكرة الطابرة خبلل فترة المنافسات وفقا لتوزٌع أزمنة التدرٌب
والراحة ومعرفة مدى تؤثٌرها وتم استخدام المنهج التجرٌبً وتمثل محجتمع البحث من العبات كرة الطابرة وعددهن 24
العبة وتم اختٌار عٌنة البحث بالطرٌقة العمدٌة واستنتجت الباحثة ان أسلوب تمرٌنات التنفس العمٌق كوسٌلة استشفابٌة خبلل
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فترة المنافسات لبلعبات.
أصبح اإلهتمام بعملٌات االستشفاء فى مجال التدرٌب الرٌاضى الحدٌث ال ٌقل أهمٌة عن اإلهتمام بموضوع تقنٌن حمل
التدرٌب الذى ٌعد الوسٌلة الربٌسٌة التى ٌستخدمها المدرب للتؤثٌر على الرٌاضى بهدؾ اإلرتفاع بمستوى األداء واإلنجاز
الرٌاضى وال ٌمكن الوصول إلى النتابج الرٌاضٌة العالٌة إعتمادا ًعلى زٌادة حجم وشدة التدرٌب فقط بدون مصاحبة عملٌات
االستشفاء للتخلص من التعب الناتج عن أثر حمل التدرٌب حٌث تتطلب طرق التدرٌب ضرورة التنسٌق الكامل بٌن فترات
األداء وفترات الراحة  ،وخاصة فً الرٌاضات واأللعاب التً تعتمد على األداء المستمر مثل مختلؾ األلعاب الجماعٌة بما
فٌها الكرة الطابرة .
فتتمٌز طبٌعة األداء فً الكرة الطابرة بؤهمٌة الدور الحٌوي الذي تلعبه فترة االستشفاء ،حٌث ال تقتصر هذه العملٌة على فترة
اإلنتهاء من التدرٌب أو المباراة ،وإنما تستمر خبلل المباراة ذاتها عندما ٌنخفض معدل اللعب  ،كذلك وقت الراحة بٌن
األشواط  ،وأثناء عملٌات التبدٌل التً ٌخرج فٌها البلعب ،أو خبلل فترات الوقت المستقطع وذلك فً األلعاب الرٌاضٌة التً
ٌسمح فٌها القانون بذلك حٌث تإدي نوبات اللعب السرٌعة إلى استهبلك الطاقة بطرٌقة الهوابٌة  ،ولكً ٌتمكن المدرب من
التخطٌط الجٌد فعلٌة أن ٌكون ملما بجوانب التنسٌق والربط بٌن تؤثٌرات األحمال التدرٌبٌة وجرعات االستشفاء الختٌار
أكثرها مبلبمة لبلستخدام  ،مع مراعاة عدم إؼفال التخطٌط الجٌد لفترة المنافسات لبلحتفاظ بالمستوى العالً الذي وصل إلٌه
البلعب  /البلعبة خبلل فترة اإلعداد بمراحلها المختلفة والعمل على تحقٌق الفورمة الرٌاضٌة  .تبرز مشكلة البحث الحالً
من خبلل ما أشار إلٌه ‖علً فهمً البٌك‖ و‖ آخرون ‖ (2008م)  ‖ ،أبو العبل عبد الفتاح ‖ و ‖ أحمد نصر الدٌن ‖
(2003م) إلى أن ؼالبٌة المدربٌن ٌركزون على التدرٌب كمجموعة واحدة فً توزٌع درجات الحمل (الشدة – الحجم -
الكثافة) وإؼفال عملٌة االستشفاء بالرؼم من أهمٌته الذي أصبح فً مجال التدرٌب الرٌاضً ال ٌقل عن أهمٌة حمل التدرٌب .
لذا ترى الباحثة ضرورة إلحاق البرنامج التدرٌبً لبلعبً الكرة الطابرة ببرنامج استشفابً متكامل ٌضمن وصول البلعب
إلى الحالة الطبٌعٌة حتى ٌنمو لدٌه القدرة على اإلستمرار فً األداء دون الوصول إلى مرحلة الحمل الزابد الذي قد ٌإدي إلى
إنخفاض مستوى البلعب  ،مع مرعاة التنوع فً استخدام وسابل االستشفاء حتى ال ٌصل البلعب إلى مرحلة الملل وأن تكون
مناسبة لدرجة الحمل الذي ٌقع على عاتقة  ،فٌجب مراقبة كل العب أثناء المباراة والتدرٌب ومحاولة تقدٌر المجهود الذي
ٌقوم به خبلل المباراة أو الوحدة التدرٌبٌة حتى ٌتمكن من وضع فترة االستشفاء المناسبة له والتً تمكنه من التخلص من
التعب .
ٌخرج األبناء إلى الحٌاة صحفه بٌضاء ٌكتب األب واألم علٌها ما ٌشؤن وتقع
على عاتقه المسبولٌة ما األولى فى تربٌتهم وذلك من خبلل األسالٌب او الطرق التى
ٌتعاملون بها مع أبنابهم ،فإذا كانت أسالٌبهم سوٌة وصال حة صلح األبناء والعكس
صحٌح ،وإذا كانت أسالٌبهم هذه ؼبر سوٌة اخرجوا للمجتمع مضطربٌن نفسٌٌن
وربما مرضى نفسٌٌن ،فؤسالٌب التنشبة الوالدٌة التً ٌتبناها الوالدٌن فى معاملتهما
ألبنابهم وخاصة المراهقٌن بمثابة حجر األساس لصحتهم النفسً ة ،والسٌما مع التقدم
التكنولوجً الذي ٌعتبر اإلنترنت أبرز مخرجاته بما ٌحتوٌه من برامج متعددة مؽرٌه
خطٌرة  ،األمر ٌزداد خطورة وخصوصا على المستوى الدراسً واالنفسى فى ظل
مرحلة حرجة لها خصابص خاصة ،األمر الذى ٌتطلب اهتمام ورعاٌة من الوالدٌن
وتعدٌل من أسالٌبهما القدٌمة الواهٌة التى ٌستخدمونه ا مع أبنابهما فى زمن التكنولوجٌاالتً زادت المشكبلت النفسٌة
واالجتماعٌة تعقٌدا وتشابكا.
تتزاٌد أهمٌة تلك الدراسة فً ظل الظروؾ االتصالٌة المتطورة التى أبرزت لنا ما
ٌسمى بظاهرة عالمٌة االتصال والتً تدفعنا إلى ضرورة اإللمام بهذه الوسٌلة
ومعرفة جمٌع جوانبها واالستفادة من الجوانب االٌجابٌة وتجنب السلبٌة منها .
تحظى استراتٌجٌات ما وراء المعرفة باهتمام الباحثٌن فى مجال الفهم فى القراءة واالستماع والتى تشٌر الى وعى القارىء او
المستمع بذاتة وبما ٌقوم بة من عملٌات معرفٌة فى اثناء القراءة واالستماع مما ٌترتب علٌة مراقبة تلك العملٌات وتنظٌمها
وادراكة لعملٌانه المعرفٌة والخصابص المرتبطة بطبٌعة المعرفة لدٌة والفهم القرابى فى اساسة قابم على عملٌة التفكٌر هذا
من ناحٌة اخرى فان تبلمٌذنا ٌنقصهم الحس النقدى فاذا ما استمعوا الى حدٌث او قراءوا موضوعا او نصا انخدعوا بما
سمعوااو قرءوا النة لم تتم لدٌهم مهارات التفكٌر الناقد لكل ما هو مسموع او مقروء وقد اهتمت الدراسة الحالٌة بتنمٌة بعض
المهارات الدنٌا والعلٌا للفهم الناقد ومستوى الفهم االبداعى وفى ضوء النتابج السابقة تددت مشكلة الدراسة فى وجود ضعؾ
لدى معظم تبلمٌذ الصؾ الثانى االعدادى فى بعض مهارات الفهم القرابى واالستماع الناقد لقلة استخدام استراتٌجٌات تدرٌس
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حدٌثة لعبلج هذا الضعؾ.
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الصؽٌر ،هالة محمد عبد
المطلب.

تقنٌن جرعات التدرٌب االستشفابً لفترة المنافسات وأثرها على
بعض متؽٌرات اللٌاقة الهوابٌةوالبلهوابٌة لبلعبات كرة الطابرة /

4851 12200493

عبد العظٌم ،ناهد سهرى
برشاوى.

اسالٌب التنشبه الوالدٌه كما ٌدركها المراهقون وعبلقتها باآلدمان
السلبى لآلنترنت/

4852 12200533

فاعلٌة احدى استراتٌجٌات ما وراء المعرفة()KWLفى تنمٌة بعض
مهارات الفهم القرابى واالستماع الناقد لدى تبلمٌذ المرحلة
اسماعٌل .عمر صاحب االمٌر .االعدادٌة/

4853 12200551

استهدفت الدراسة معرفة مدي وداللة الفروق فً السلوك التوافقً بٌن األطفال األٌتام وؼٌر األٌتام والكشؾ عن مدي تؤثٌر
كل من الٌتم ونوع الطفل ونوع التفاعل بٌنهما فً السلوك التوافقً لدي األطفال األٌتام وعن مدي تؤثٌر كل من نوع الٌتم
ونوع الطفل والتفاعل بٌنهما فً درجة الشعور بالٌتم لدي األطفال األٌتام ودراسة السلوك التوافقً لدي كل من األطفال األكثر
شعوراً بالٌتم واألطفال األقل شعوراً به .وقد تكونت عٌنة الدراسة من ( )365تلمٌذاً وتلمٌذة من تبلمٌذ المدارس االبتدابٌة
واإلعدادٌة بمدٌنة المنصورة ( )6حاالت ٌمثلون التبلمٌذ األكثر شعوراً بالٌتم ( )3واألقل شعوراً بالٌتم ( ،)3وقد استخدم
الباحث :مقٌاس السلوك التوافقً  ،مقٌاس الشعور بالٌتم  ،استمارة جمع البٌانات  ،اختبار تفهم الموضوع لؤلطفال ، C.A.T
مع االعتماد علً اختبار ‖ت‖  ،تحلٌل التباٌن ثنابً االتجاه  ،معادلة بٌرسون لحساب معامل االرتباط  ،معادلة ألفاكرونباخ ،
كؤسالٌب إحصابٌة .وأسفرت الدراسة عن عدم وجود فروق دالة فً السلوك التوافقً بٌن األطفال األٌتام وؼٌر األٌتام  ،وجود
فروق دالة فً السلوك التوافقً لصالح األطفال أٌتام األب مقارنة بؤٌتام األم  ،وجود فروق دالة فً االتزان االنفعالً لصالح
األطفال أٌتام األب مقارنة بؤٌتام األم وأٌتام الوالدٌن ،وجود فروق دالة فً بعد اإلحباط والدرجة الكلٌة علً مقٌاس السلوك
التوافقً لصالح األطفال األقل شعوراً بالٌتم مقارنة باألطفال األكثر شعوراً بالٌتم  ،وجود فروق دالة فً بعد االتزان االنفعالً
ببن األطفال األٌتام األقل شعوراً بالٌتم واألطفال األٌتام األكثر شعوراً بالٌتم لصالح األطفال األقل شعوراً بالٌتم وتباٌن
الدالالت الكلٌنٌكٌة لدي األطفال األكثر شعوراً بالٌتم عنها لدي األطفال األقل شعوراً بالٌتم مما ٌشٌر الختبلؾ البناء النفسً
2012
الدٌنامً الناتج عن فقدان أحد الوالدٌن أو كلٌهما لدي األطفال األكثر شعوراً بالٌتم عنه لدي األطفال األقل شعوراً به.

2014
2013
تطورت الشاهد الرٌاضة بشكل كبٌر فً اآلونة األخٌرة ،خصوصا مع تزاٌد اهتمام العدٌد من البلدان فً العالم للرٌاضة
ومراحل خاصة من الناشبٌن ،والتً هً حجر األساس إلعداد الرٌاضة ومجهزة الستضافة البطولة وإحضاره إلى أعلى
المستوٌات الرٌاضة اإلنجاز الذي جعل هذه الدول بمواصلة الجهود إلعداد الشباب على أسس واضحة العلمٌة.

الدنقبلوى ،سٌد على السٌد
أحمد .
szege
ahmed korany abdelraof abdelaal، d:
hammam abdelaal hammam
bumba
alshazly،
i:

abdelaal,ahmed
korany abdelraof
alshazly,hammam
abdelaal hammam
موسى ،هاشم عبد المرٌد عبد
الحمٌد .
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القرٌة فى الشعر المصرى الحدٌث/
environmental modelling and spatial
landscape analysis for the contamination risk
assessmentof sensitive areas/
remote controlling of mobile robot using
bluetooth technology/

4856 12200893

أثر تنمٌت القدراث التوافقٌة علً بعض مظاهر االنتباه ومستوى
أداء بعض المبادئ الخططٌة الهجومٌة لناشا كرة القدم/

4857 12200897

4854 12200665

4855 12200878

وتوافق كل من ‖ج 1990(Rosak RACZEK‖ .م) ،و ‖ج ،Crog .س .هارتمان ،ج )2002(Hpabl‖ .أن القدرة
التوافقٌة لها أهمٌة كبٌرة جدا فً مجال التدرٌب بشكل عام والصؽار على وجه الخصوص حٌث  flectedمستوى القدرات
التوافقٌة مباشرة فً شكل مهارة أداء لهم أي درجة  Madtأكبر من الكمال من قدرات التوافقٌة والتعلم بشكل أسرع وتحسٌن
مهارات األداء على نحو أفضل ،أي األداء الحركً ٌتناسب طردٌا مع القدرة التوافقٌة وٌوافق على المهتمٌن فً تطوٌر األداء
الرٌاضً على التفوق فً الرٌاضة هو نتاج عوامل كثٌرة والبٌولوجٌة والوظٌفٌة والنفسٌة ،والتً تعانً السنوات األخٌرة،
وزٌادة االنتباه إلى العامل النفسً ومسإولة عن مساعدة الرٌاضٌٌن لتحقٌق الحد األقصى لؤلداء وضمان االستقرار فً
المنافسة انتباه ل المهرة نفسٌة هامة لبلعبٌن ،وهذا هو األساس لنجاح عملٌة التعلم والتدرٌب والمنافسة بؤشكالها المختلفة،
واالهتمام أو التركٌز له تؤثٌر سلبً على أداء أكبر عدد ممكن من البلعبٌن العودة السبب فً تدنً مستوى أدابها فً مسابقة
لتفقد التركٌز ،وكثٌرا ما نجد العب بعد منافسة تبرر انخفاض مستوى األداء أو الفشل ‖ Pfkdhالقدرة على التركٌز‖ ،كما
ٌعزو بعض المدربٌن وضعؾ أداء فرقهم التً  Edrbunhaإلى فقدان التركٌز خبلل المنافسة.
وٌعتقد الباحث أن ٌحدث ذلك ،ودمج جمٌع جوانب التدرٌب فً مرحلة الشباب ٌنبؽً إٌبلء االهتمام لجمٌع هذه الجوانب ،بما
فً ذلك التكتٌكٌة وخاصة مبادئ التكتٌكٌة ،التً هً أساس لتعرٌؾ الجانب الناشبة أهمٌة التكتٌكٌة وكٌفٌة بناء الخطط
وتنفٌذها وكٌفٌة تحسٌن التفكٌر التكتٌكً على طول الطرٌق إلى قمة األداء التكتٌكً فً جوانبه المختلفة.
حٌث ٌشٌر ‖طارق عبد المنعم‖ ( )2003أن فرٌق إتقان لمبادئ التكتٌكً جعل العبً الهجوم االنتقال من محور الهجوم،
وأٌضا بعٌدا عن تحقٌق محورها أٌضا التفاهم واالنسجام بٌن تحركات العبٌن مختلفٌن ،وٌمكن لكل العب لبلقبلع الى خطوة
جدٌدة وفقا لموقع الكرة فً  thepitchوكذلك وفقا للشروط زمبلبه والمنافسٌن حتى تتمٌز هذه األعمال بتوافق اآلراء
واالنسجام.
وحقٌقة أن الباحث إلى القطاع السابق العب ومدرب الناشبٌن قنا النادي الرٌاضً ومن خبلل متابعة العدٌد من البرامج
التدرٌبٌة للفبة العمرٌة مرحلة تحت  14سنة وشهدت العدٌد من االلعاب  ...وٌعتقد الباحث أن أهم األسباب ل عدم وجود
تحركات العبً متنوعة ولٌس لبلنتقال إلى المكان الصحٌح للحركة الزمٌل والكرة والخصم ولٌس محافظة البلعبٌن على
عمق واتساع المناسب للفرٌق خبلل الهجوم ،والتكٌؾ البطًء للموقؾ موقؾ السٌارات حركً جدٌد وٌثٌر الدهشة هو
انخفاض مستوى التوافق مع قدرة هذا العصر الناشبة.
وكذلك ٌرى الباحث أن العدٌد من األخطاء تحدث فً األداء الفنً والمهارة خبلل المنافسة وهذا ٌحدث فً ؼٌرها من األلعاب
دون ولكن نظرا لفقدان االهتمام خبلل المنافسة أو عدم القدرة على االحتفاظ بها لفترة طوٌلة.
وبدأت بعد ذلك الحاجة للباحث لتوجٌه هذه الدراسة إلى محاولة التعرؾ على أثر تنمٌة القدرات التوافقً بعض مظاهر
االهتمام ومستوى أداء بعض المبادئ الهجومٌة التكتٌكٌة.
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تعد مرحلة رٌاض األطفال مرحلة تعلٌمٌة هادفة ال تقل أهمٌة عن المراحل
التعلٌمٌة األخرى  ،كما أنها مرحلة تربوٌة متمٌزة وقابمة بذاتها لها فلسفتها التربوٌة
وأهدافها السلوكٌة وسٌكولوجٌتها التعلٌمٌة الخاصة بها .
كما تركز أهداؾ رٌاض األطفال علً احترام ذاتٌة األطفال وفردٌتهم واستثارة
تفكٌرهم اإلبداعً المستقل وتشجٌعهم علً التعبٌر دون خوؾ  ،ورعاٌة األطفال بدنًٌا
وتعوٌدهم العادات الصحٌة السلٌمة  ،ومساعدتهم علً المعٌشة والعمل واللعب مع
اآلخرٌن  ،وتذوق الموسٌقً والفن وجمال الطبٌعة  ،وتعوٌدهم التضحٌة ببعض
رؼباتهم فً سبٌل صالح الجماعة.وتزداد قدرة الطفل فٌما بٌن سن الرابعة والرابعة والنصؾ علً الخً ال
اإلٌهامً واإلبداعً  ،ثم ٌؤخذ فً االنحدار إن لم ٌجد الظروؾ البٌبٌة والرعاٌة
التربوٌة البلزمة .
حٌث أن مرحلة الطفولة المبكرة تتمٌز بالرؼبة القوٌة فً العمل والنشاط
واللعب والخٌال  ،وعن طرٌق الرؼبة فً العمل والخٌال ٌمكن تنمٌة االستعداد
اإلبداعً لدي األطفال .وقد كان من نتابج البحوث والدراسات العلمٌة أن نسبة الموهوبٌن والمتفوقٌن فً
وهإالء هم الذٌن تعتمد علٌهم  -المجتمع ٌمثلون نسبة تتراوح ما بٌن ٕ ٘% ،
اإلنسانٌة فً تقدمها الحضاري  ،نتٌجة لما ٌصلون إلٌه من أفكار واختراعات
وإصبلحات.
ومن المهم ضرورة الكشؾ عن األطفال الموهوبٌن من سن ٗ
واهتمت بجوانب الموهبة لدٌهم  ،مع محاولة تحدٌد الخصابص الممٌزة للموهبة العقلٌة
إلً جانب القدرة اإلبداعٌة لهم.علً هذه النسبة إٌجابًٌا وسلبًٌا نتٌجة للخبرات المبكرة  ،فالبٌبة الؽنٌة
بالخبرات المتنوعة ترفع مستوي الذكاء وتإثر فً القدرة علً التحصٌل والتعلم وتنمً
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qena:

physicochemical studies on charge transfer
complexes involving some pharmaceutical
rabiee,ramadan abd ramadan abd elnaim mohamed
drugs/
elnaim mohamed
rabiee،
فعالٌة برنامجٌن إثرابٌٌن فً تنمٌة التخٌل واإلبداع لدي الطفل
أبو العبل ،زٌنب قرشً جمعة  .الموهوب فً مرحلة رٌاض األطفال/

4858 12200911
4859 12200934

اإلدراك والحواس والعكس بالنسبة للبٌبة المحرومة .وتتراوح نسبة األطفال الموهوبٌن ما بٌن ٘ٔ  %إلً ٕٓ  %من مجموع
األطفال إذا ما تم استخدام العدٌد من وسابل الكشؾ عن الموهوبٌن .
تعتبر هذه نسبة كبٌرة تمثل شرٌحة عرٌضة من المجتمع  ،لذا ٌجب أن تحظً
بكل اهتمام ورعاٌة سواء فً عملٌة الكشؾ عنها أو تنمٌة جوانب الموهبة والتفوق
لدٌهم  ،حٌث ٌعتقد البعض أن ما ٌتمٌز به األطفال الموهوبون والمتفوقون من
خصابص وسمات وقدرات تإهلهم لحل مشكبلتهم بدون مساعدة  ،ولكنهم شؤنهم شؤن
ؼٌرهم من األطفال العادٌٌن فً حاجة ماسة فً بعض األحٌان إلً المساعدة عن
طرٌق اإلرشاد والتوجٌه .
إن االهتمام بالتقوٌم التربوي وأسالٌبه ونظمه  ،مدخل فعال لتطوٌر جمٌع مكونات العملٌة التعلٌمٌة من
أهداؾ ومحتوى وطرق تدرٌس وب ا رمج إعداد وتدرٌب المعلمٌن  ،ومن هذا المنطلق تتضح أهمٌة الحرص على
سبلمة التقوٌم ودقة أدوات القٌاس وشمولٌة التقوٌم واستم ا ررٌته.
وٌتناول نظام التقوٌم الشامل الجانب المعرفى من شخصٌة التلمٌذ ،كما ٌهتم بالجوانب الوجدانٌة
والمهارٌة التى ال تستقٌم الشخصٌة بدونها ،كما أن نظام التقوٌم الشامل ٌكفل بناء الشخصٌة المتكاملة للمتعلم
التى تجعله قاد ا رً على التفكٌر الخبلق واإلبداع ومواجهة المشكبلت وحلها ،كما ٌجعله مهٌبا ً للتعامل مع عالم
جدٌد سرٌع التؽٌر والتطور.كما ٌهدؾ إلى إعادة الدور التربوى للمدرسة المصرٌة وجعلها بٌبة جاذبة للمتعلمٌن  ،وتطوٌر
دور
المعلم من مجرد الناقل الوحٌد للمعلومات إلى كونه مٌس ا رً لبٌبة التعلم  ،وتنمٌة القٌم واالتجاهات اإلٌجابٌة لدى
المتعلم  ،واكتشاؾ المواهب ورعاٌتها وتشجعٌها  ،و ٕا ا زلة رهبة االمتحانات وعدم التقٌد بنظام الفرصة الواحدة
وإتاحة فرص متعددة للتقوٌم بما ٌدعم عملٌة التقوٌم الذاتى  ،وتشخٌص جوانب الضعؾ وعبلجها ودعم جوانب
القوة بما ٌحقق تحسنا ً مستم ا رً لؤلداء (وزاره التربٌة والتعلٌموٌعد التقوٌم التربوى البدٌل (.
جوهرٌا ً فى الممارسات التقلٌدٌة السابدة فى قٌاس وتقوٌم تحصٌل المتعلمٌن وأدابهم فى الم ا رحل التعلٌمٌة
المختلفة ،وعلى الرؼم من أن هذا النمط الجدٌد من التقوٌم ٌُعد جزءاً ال ٌتج أ ز من حركات إصبلح التعلٌم  ،وما
ٌتعلق به من قضاٌا تربوٌة ربٌسٌة فى كثٌر من الدول فى وقتنا الحاضر  ،إال أنه أصبح مثار كثٌر من
النقاش والجدل فى األوساط التربوٌة  ،وبٌن خب ا رء القٌاس والتقوٌم فى هذه الدول  ،وٌتعلق هذا الجدل باألطر
الفكرٌة والقضاٌا المنهجٌة واألسس السٌكولوجٌة والتربوٌة التى ٌستند إلٌها التقوٌم التربوي البدٌل ومتطلباته
المادٌة  ،واآلثار االجتماعٌة الناجمة عنهوٌعتبر ملؾ اإلنجاز .( ٖٔ ،
أعمال التلمٌذ الٌومٌة أو األسبوعٌة أو الشهرٌة لكل مادة على حدة  ،وتضم أحٌانا ً أعمال التلمٌذ فى جمٌع
المواد  ،وهى بمثابة رمز توضٌحى ألداء التلمٌذ ومستواه وتحصٌله على مدى فصل د ا رسى أو سنة د ا رسٌة ،
وكؤنها د ا رسة طولٌة تتبعٌه مما ٌعطى صورة متكاملة عن جوانب القوة والقصور عند كل تلمٌذ.
ا.د/نصر هللا محمود محمود
د/مبروك حسن على د/محمد
محمد أحمد عوض.

الهدؾ :هدفت الدراسة الى معرفة اثر استخدام نموذج باٌبى البنابى فى تدرٌس وحدتى الهندسة المستوٌة على التحصٌل
 #####الدراسى وبعض المهارات الهندسٌة لدى طالبات الصؾ االول الثانوى.
النتابج :توصلت الدراسة الى النتابج التالٌة:
وجود فروق ذات داللة احصابٌة عند بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعتٌن التجربٌة والضابطة فى التطبٌق البعدى -
 .لبلختبار المهارات الهندسٌة لصالح المجموعة التجربٌة
الهدؾ :هدفت الدراسة الى معرفة اثر استخدام نموذج باٌبى البنابى فى تدرٌس وحدتى الهندسة المستوٌة على التحصٌل
الدراسى وبعض المهارات الهندسٌة لدى طالبات الصؾ االول الثانوى.
النتابج :توصلت الدراسة الى النتابج التالٌة:
وجود فروق ذات داللة احصابٌة عند بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعتٌن التجربٌة والضابطة فى التطبٌق البعدى -
 .لبلختبار التحصٌل الهندسى لصالح المجموعة التجربٌة
الهدؾ :هدفت الدراسة الى معرفة اثر استخدام نموذج باٌبى البنابى فى تدرٌس وحدتى الهندسة المستوٌة على التحصٌل-
.الدراسى وبعض المهارات الهندسٌة لدى طالبات الصؾ االول الثانوى
النتابج :توصلت الدراسة الى النتابج التالٌة:
وجود فروق ذات داللة احصابٌة بٌن درجات طالبات المجموعتٌن التجربٌة والضابطة فى اختبار ى التحصٌل الهندسى -
.والمهارات الهندسٌة
لقد خلق هللا سبحانه وتعالى لئلنسان الحواس لكً ٌستطٌع التكٌؾ مع
بٌبته اجتماعًٌا وعقلًٌا ونفسًٌا وقد وهبها الخالق لكافة الكابنات األخرى لتعٌش
على األرض وتسبح فً ملكوت هللا عز وجل.
قد ظل الكفٌؾ ٌعانى من اإلهمال والنبذ والقسوة فً المعاملة لفترة طوٌلة م ن
الزمن عبر المراحل التارٌخٌة لتطور اإلنسانٌة؛ فقد كان طابع الحٌاة قدٌمًا هو
الصراع والبقاء فٌها لؤلقوى ومع ظهور األدٌان فً العصور الوسطً بدأ
االهتمام بالمعاقٌن وتقدٌم الرعاٌة لهم؛ فقد بدأ االهتمام بذوي اإلعاقات البصرٌة
فً المجتمع اإلسبلمً أوال ،ثم كان اهتمام المجتمعات األخرى بهذه الفبة بعد
ذلك؛ حٌث تؤسست فً العصور الوسطً بٌوت ومبلجا للمكفوفٌن.وعلى الرؼم مما تسببه الضؽوط للكفٌؾ من آثار نفسٌة
سٌبة فإن
الضؽوط لٌست جمٌعها شٌ ًبا ضارً ا أو حالة مرضٌة وؼٌر سوٌة ،بل قد تكون
ً
حالة صحٌة دافعة للسلوك الجٌد ولنجاحه وتفوقه وحافزا على تحقٌق اإلنجازات
وقادرً ا على إثبات ذاته وتجعله ٌشعر بالبهجة والتفاإل واإلقبال على الحٌاة
والرؼبة فٌها واالستمتاع بها.
والحقٌقة أن الضؽوط التً أصبحت تحٌط بالمعاقٌن بصرٌا من كل
جانب كثٌرة ومتعددة وذات درجات متفاوتة،وقد ٌرجع ذلك إلى التؽٌرات التً
طرأت على الحٌاة األسرٌة واالجتماعٌة والمهنٌة لدٌهم ،وهكذا أصبح الضؽط
النفسً من أكثر الظواهر انتشارً ا لدى الكفٌؾ فً الوقت الحاضر ،والتً ٌعانً
منها الشخص الكفٌؾ فً مواقؾ ومجاالت مختلفة مما ٌستوجب ضرورة
التعامل معها بفاعلٌة  ،فالضؽوط شانها شؤن معظم الظواهر النفسٌة األخرى مثل
القلق والعدوان والعنؾ والصراع واإلحباط  ،وبالتالً ال ٌستطٌع الفرد اإلحجام
عنها أو الهروب منها.تعد الضؽوط النفسٌة من أهم الموضوعات الحدٌثة التً تطورت فً مجمعتنا الحالً.فهً ظاهرة من
أهم وأخطر الظواهر التً تهدد حٌاة الكفٌؾ

2012

2014
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قنا:

جامعة جنوب الوادى  -كلٌة التربٌة بقنا.

حسٌن ،احمد حسٌن محمد .

بعض العوامل المعرفٌه والوجدانٌه الكامنه لدى معلمى التعلٌم
اآلساسى وراء اآلستخدام الفعال للبورتوفلٌو/

‖محمد نور‖
عبدالرحمن،أسماء عبدالسبلم

أثر إستخدام نموذج باٌبى فى تنمٌة بعض المهارات الهندسٌة
والتحصٌل لدى طالبات المرحلة الثانوٌة األزهرٌة.

إسماعٌل ،بسمة أحمد السٌد .

فعالٌة برنامج اإلرشاد بالمعنى فً تخفٌؾ الضؽوط النفسٌة لدى
المراهقات الكفٌفات/

4860 12200969

ماجستٌر

4861 12200986

4862 12201004

ومن أكثر الظواهر النفسٌة واالجتماعٌة تعقٌ ًدا وقد تزاٌدت مع تزاٌد سرعة
التقدم التكنولوجً فعصرنا لم ٌعد عصر الحٌاة السهلة المٌسورة بل تعقدت
ظروؾ الحٌاة مع التقدم الحادث وشهدت تؽٌرات فً كل جوانب الحٌاة مما
دفعت الكفٌؾ إلى الوقوع تحت وطؤة الضؽوط ومواجهة العدٌد من المواقؾ
الضاؼطة التً تنطوي علٌه الكثٌر من مصادر القلق والتوتر وعوامل الخطر
والتهدٌد فً كافة مجاالت الحٌاة ومن ثم مواجهة الفرد للمطالب المتبلحقة التً
قد تتجاوز إمكاناته وقدراته وتعرضه لكثٌر من مواقؾ الفشل واإلحباط فً
تحقٌق رؼباته وإشباع حاجاته وانعكس آثارها علً معظم جوانب شخصٌته.
فمهمة البحث عن المعنً هً أن ٌجد المرء المعنى فً الطرٌق؛ وما
ٌحدث من صراع داخلً لٌس بالضرورة معبرً ا عن مر ٍ ض ٌستدعً العقاقٌر
المهدبة ،بل شًء من الصراع والحرارة والطاقة الدٌنامكٌة المعنوٌة الداخلٌة
دلٌل وبرهان على سو ي ة اإلنسان ،وهً من مإشرات الصحة النفسٌة؛ فحٌنما
تكون فً توتر بٌن ما أنجزته وبٌن ما ال ٌزال علٌك أن تنجزه ٌصبح لحٌاتك
الحرارة التً تدفعك إلى معناك إذن البحث عن المعنى والتسامً إلٌه ٌحاوالن
أن ٌستثٌرا روح المسإولٌة للعثور على معنى الحٌاة الت ي ٌجب أن ٌكونهااإلنسان من ذاته هو ال من إسقاطات الؽٌر كل
الؽٌر علٌه .فالمعنى لٌس نصابح
أخبلقٌة ،وال حتى تعلٌم منطقً(-المعنى أعمق من المنطق لمن تؤمل !) -وإنما
حفر فً الضمٌر :الحفر فً الٌابسة بدل الماء ،ومن ٌضحً بضمٌره من أجل
أحبلمه كمن ٌحرق صورة جمٌلة من أجل الرماد.
1238
ا.د/فتحى عبدالرسول محمد ا.د/
محمد النصر حسن د/محمد سٌد
محمد.

التربٌة عملٌة خلقٌة تستهدؾ تكوٌن اإلنسان وفق المعاٌٌر الخلقٌة التى تتفق مع ما ٌحدده المجتمع  ،كما أنها أساس هام ٌقوم
2014
 #####علٌه تقدم المجتمع وتطوره .فالتربٌة فى محصلتها النهابٌة عملٌة تستجٌب لتطورات المجتمع الخلقٌة والسلوكٌة.
وٌعد الجانب الخلقً من أهم سمات شخصٌة المعلم  ،وهذا الجانب له أثر كبٌر فً نجاح العملٌة التعلٌمٌة وتحقٌق أهدافها ألن
العلم إذا تكامل مع الخلق كانت التربٌة المثالٌة .فصبلح المعلم ٌكون فً الدرجة األولى من صبلح خلقه وإن فقدان هذا
الجانب فى شخصٌته ٌعد مإثراً سلبٌا ً على بناء األجٌال.
و العنصر األخبلقً فً التربٌة اإلسبلمٌة ٌعد األساس فً بناء الشخصٌة اإلسبلمٌة  ،وذلك ألن البناء األخبلقى للشخصٌة
ٌحقق الهدؾ الربٌسً للتربٌة اإلسبلمٌة وهو بناء المواطن الصالح الذي ٌعرؾ حقوق هللا علٌه وحقوق البشرو لما لؤلخبلق
من أهمٌة فً حٌاة األمة فإن تمثلها لجمٌع أفراد المجتمع مطلب أساسً وتزداد هذه األهمٌة إذا كان األمر متعلقا ً بؤهم دعابم
المجتمع أال وهو المعلم .
وإذا كان المعلم بصفة عامة من أهم جوانب العملٌة التعلٌمٌة التً ٌتحتم علٌنا إعطاإها المكانة المناسبة  ،فإن هذه األهمٌة
تزداد بالنسبة لمعلم المرحلة االبتدابٌة  ،فهذه المرحلة تعد أكثر مراحل التعلٌم أهمٌة ؛ لكونها المرحلة األساسٌة لمراحل
التعلٌم األخرى  ،ونقطة البداٌة التعلٌمٌة الصحٌحة لتؤسٌس القٌم األخبلقٌة الرفٌعة وتعزٌز الهوٌة  ،وتشكٌل السلوكٌات
اإلٌجابٌة  ،وبناء العادات العقلٌة السلٌمة.
مشكلة الدراسة
إذا كان تلمٌذ المرحلة االبتدابٌة  -تحدٌداً  -أكثر من ؼٌره تعلقا ً بؤستاذه  ،وحرصا ً على تقلٌده  ،واقتفاء آثاره .فإن أهمٌة
الجانب الخلقى لمعلم المرحلة االبتدابٌة تشكل محوراً ربٌسٌا ً فى تنمٌة تبلمٌذه فى ضوء القٌم واألخبلق المستمدة من مصدرها
االساسى ومنبعها الربٌسى وهو التربٌة االسبلمٌة.
فمن خبلل إطبلع الباحثة على الدراسات السابقة  ،تؤكد أنه على الرؼم من أهمٌة الجانب الخلقً للمعلم إال أنه ال ٌلقى اهتماما ً
ً
ملحوظا ً
مقارنة بجوانب اإلعداد األخرى  ،و أن كلٌات التربٌة ال تعطى للجانب القٌمى األخبلقً اهتماما كبٌراً  ،و التدهور
األخبلقً الذي ٌشهده المجتمع المعاصر ٌرجع إلى ضعؾ دور كلٌات التربٌة فً تنمٌة القٌم األخبلقٌة لدى الطالب المعلم
ومن هنا تتبلور مشكلة الدراسة فً السإال الربٌسى التالى
ما معطٌات التربٌة اإلسبلمٌة فى الجانب الخلقى لمعلم المرحلة االبتدابٌة ؟
ومن هذا السإال الربٌسى تتفرع األسبلة األتٌة :
ما مكانة المعلم فى التربٌة اإلسبلمٌة؟ 1-
ما مبلمح الجانب الخلقى لمعلم المرحلة االبتدابٌة فى القرآن الكرٌم و السنة النبوٌة ؟ 2-
ما تحدٌات الجانب الخلقى لمعلم المرحلة االبتدابٌة ؟ 3-
ما التصور المقترح لتفعٌل الجانب الخلقً لمعلم المرحلة االبتدابٌة ؟ 4-
لقد شهدت أحداث التارٌخ المصري منذ نشؤت الحضارة المصرٌة المبكرة عدٌداالدراسة .االتصاالت الخارجٌة العسكرٌة منها
والدبلوماسٌة كما تناقلت عبر معابر حدود مصر التؤثٌرات المصرٌة على الحضارات المجاورة لها أو نقلت عنها ما ٌبلبم
ظروؾ حضارتها على أرض وادي النٌل وتعددت األؼراض والدوافع الكامنة وراء تلك الحركة النشٌطة لعبلقات مصر
الخارجٌة عبر التارٌخ المصري الطوٌل وإن كانت فى مجملها إما ألؼراض دفاعٌة من اجل حماٌة حدود مصر من أخطار
ؼزو أو تسلل الهجرات البشرٌة إلى حدودها أو طمعا ً فى الحصول على موارد اقتصادٌة ضرورٌة ومهمة لبلستؽبلل
االقتصادي المصري والتً لم تكن متوفر أو كانت موجودة بها على أرض وادي النٌل ولعل الدالبل األثرٌة التً تخلفت عن
المراكز الحضارٌة المصرٌة على طول وادي النٌل كشفت عن بعض التؤثٌرات الحضارٌة المتبادلة بٌن حضارة وادي النٌل
2013
وجٌرانها خاصة الشمال الشرقً اآلسٌوى.
أسباب اختٌار موضوع الدراسة:
ٌرجع اختٌار موضوع الدراسة لعدد من األسباب التً ٌُمكن حصرها على النحو التالً:
أهمٌة موضوع الدراسة فً إجبلء واقع التارٌخ المصري القدٌم وأهمٌة السٌاسة الخارجٌة لمصر التً شكلت مظهراً مهما ً 1-
.من مظاهر التارٌخ المصري فً عبلقاته وتؤثٌره وتؤثره بالحضارات األخرى
.محاولة الوصول إلى أهداؾ السٌاسة الخارجٌة وإبراز أهم نقاط القوة والضعؾ 2-
 .إبراز الجوانب السلبٌة واإلٌجابٌة للسٌاسة الخارجٌة المصرٌة إبان فترة الدراسة 3-
:إبراز مفهوم السٌاسة الخارجٌة من ناحٌتٌن 4-
أ -السِ لمٌة.
ب -الؽزوات والفتوحات.
وتجدر اإلشارة إلى أن الناحٌة السلمٌة هً التً اتبعها بعض الملوك ؼٌر القادرٌن على التوسع الخارجً من خبلل الحروب
والؽزوات ،فلجؤوا إلى المصاهرة والنسب ‖أمنحتب الثالث‖
وأما ناحٌة الؽزوات ،وبسط سلطان مصر ونفوذها خارجٌا ًفهً التً اتبعها ملوك قادرٌن علً التوسع وقٌادة وتنظٌم الجٌوش
مثلما حدث مع الملك تحتمس الثالث .ولهذا آثر الباحث فً خبلل الفصل األول الذي أطلق علٌه السٌاسة الخارجٌة لمصر فٌما
قبل عصر األسرة الثامنة عشرة أن ٌوضح عدة نقاط متمثلة فً :ماهٌة السٌاسة الخارجٌة وأحوالها قبٌل عصر األسرة الثامنة
عشرة.

sohag:

قنا:

eco-physiological response of olive leaf due to said,alramah almahdi
cement dust air pollution/
ahmed
alramah almahdi ahmed said,

جامعة جنوب الوادى -كلٌة التربٌة بقنا.

محمد حسن  ،الشٌماء فراج.

الجانب الخلقى لمعلم المرحلة اإلبتدابٌة فى ضوء توجهات التربٌة
اإلسبلمٌة.

محمود ،مإمن سعد محمد .

السٌاسة الخارجٌة ومظاهر الدعاٌة السٌاسٌة لملوك عصر األسرة
الثامنة عشرة/

4863 12201008

ماجستٌر

4864 12201030

4865 12201057

انصب اختٌار الباحث على عصر األسرة الثامنة عشرة ألنه عصر النهضة والقوة واالزدهار لملوكها آنذاك ،كما أنه 5-
.موضوع لم ٌتم تناوله من قبل بالدراسة الوافٌة
ومن َّثم فقد توجه اهتمام الدراسة فً إبراز مظاهر السٌاسة الخارجٌة لملوك األسرة الثامنة عشرة ،بدءًا من ال َشمال وال َشمال -
الشرقً ألنهما كٌان سٌاسً مستقل ال ٌنفصبلن  ،ثم تطرقت الدراسة إلى أعمال السٌاسة الخارجٌة فً الجنوب ،وانتقلت من
ال َشمال إلى الجنوب مرة واحدة ،ذلك ألن الجنوب كان ٌُعد فً عصر الدولة الوسطى كٌانا ً واحداً متصبلً بمصر ،وقد حدثت
بعض الثورات فً فترات الضعؾ ،والسٌما عصر الهكسوس ،مما أدى إلى انفصال الجنوب عن مصر ،وأصبح ٌمثل كٌانا ً
مستقبلً ،لذلك آثر ملوك األسرة الثامنة عشرة أن ٌقوموا ببعض التوسعات جنوبا ً إلرجاعه كما كان سابقا ً .استنادا علً النقوش
والمناظر التً تركها الملوك وكبار رجال الدولة خبلل عصر األسرة الثامنة عشرة ,وكذا محاولة استٌضاح السٌاسة الخارجٌة
.فً الؽرب ,و حماٌة الحدود الؽربٌة ,والتوسع وبسط النفوذ
 .إبراز ماهٌة ومفهوم الدعاٌة السٌاسٌة المصرٌة إبان الفترة موضوع الدراسة 7-
 .توضٌح أصول الدعاٌة السٌاسٌة المصرٌة القدٌمة ومدى عبلقتها باألدب المصري القدٌم 8-
 .إجبلء مظاهر الدعاٌة السٌاسٌة لملوك عصر األسرة الثامنة عشرة 9-
 .تبٌان مدى عبلقة الزواج السٌاسً كؤحد مظاهر الدعاٌة المصرٌة القدٌمة آنذاك 10-
ا.د /محمد عبدالهادى محمد ا.د/
خٌرى محمود البدرى ا.م.د/
عبده عبد البله عمران الدربى.

تزخر االثار االسبلمٌة من مساجد وقصور ومدارس واسبلة واضرحة بالنوافذ الزجاجٌة المعشقة بالجص والتى تعد من اهم
 #####سمات الفن والعمارة االسبلمٌة.

2014

قنا:

جامعة جنوب الوادى  -كلٌة اآلثار بقنا.

عبد البله محمد  ،عبدالبله
عبدالعال

دراسة عبلج وترمٌم وصٌانة الزجاج المعشق بالجص منذ بداٌة
العصر العثمانى وحتى نهاٌة عهد محمد على بمصر -تطبٌقا على
نموذج مختار .

ماجستٌر

4866 12201094

ومع تزاٌد حدة عوامل التلؾ الطبٌعٌة والصناعٌة والبشرٌة
كان من الضرورى اتخاذ االجراءات البلزمة للحفاظ على هذه اآلثار من التلؾ
جاءت هذه الدراسة لتعطى تصور علمى وتطبٌقى الهم عوامل التلؾ وآلٌات العبلج والصٌانة  ،وجاء احتٌار عنوان البحث
دراسة عبلج وترمٌم وصٌانة الزجاج المعشق بالجص منذ بداٌة العصر العثمانى‖
وحتى نهاٌة عهد محمد على بمصر -تطبٌقا على نموذج مختار‖ وتم تقسٌمه الى ستة فصول
الفصل األول  :دراسة تارٌخٌة لتطور صناعة وفن الزجاج المعشق بالجص فى مصر .
الفصل الثانى :دراسة تكنولوجٌا المواد المستخدمة فى صناعة نوافذ الزجاج المعشق
بالجص ا) الزجاج  .ب) الجص .
الفصل الثالث  :دراسة عوامل ومظاهر تلؾ العناصر الزجاجٌة المعشقة بالجص و طرق فحص وتحلٌل المكونات ونواتج
التلؾ .
ا)الزجاج
ب) الجص.
ج) طرق الفحص والتحلٌل :
ا) الجص.
.الزجاج )2
الفصل الرابع :طرق عبلج وترمٌم وصٌانة اآلثار الزجاجٌة المعشقة بالجص .
ا)الجص
ب) الزجاج
الفصل الخامس :دراسة تجرٌبٌة لتقٌٌم المواد المستخدمة فى عبلج وترمٌم وصٌانة اآلثار المعشقة بالجص .
ا)الجص
ب) الزجاج
الفصل السادس  :دراسة تطبٌقٌة لعبلج وترمٌم وصٌانة نموذج من الزجاج المعشق بالجص
ٌرجع الى العصر العثمانى .
فً عصر تتعاظم فٌه أهمٌة العلم والمعرفة  ،وفً زمن تتسم فٌه الحضارة بالتسارع وترفع راٌات المادٌة وتجعلها شعاراً لها
 ،وتعمل بقصد أو بدونه على إضعاؾ القٌم الروحٌة وتؽٌٌبها  ،أال وأنه ال تزال األولوٌة للقٌم ولؤلخبلقٌات  ،فبل جدوى للعلم
2013
بدون سلوكٌات تحكمه وال قٌمة لما ٌحوٌه الفرد من ثقافة ومعرفة دون قٌم وأخبلقٌات تحدد وتضبط وتهذب أفعاله .
والقرآن الكرٌم ٌثنى على أخبلق النبً الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم فٌقول َ :وإِ َّنكَ لَعَلى ُخل ُ ٍق عَظِ ٌٍم ]القلم [4:إشارة إلى
أهمٌة األخبلق ومكانتها وٌلخص الرسول صلى هللا علٌة وسلم جوهر رسالته والؽاٌة األولى من بعثته فً األخبلق فٌقول (
إنما بعثت ألتمم مكارم األخبلق ) ‖رواه البخاري ‖.
ً
محركة لسلوك الفرد وعمله  ،وهى توجه أداء الطفل وجهة دون أخرى  ،والقٌم ٌتشربها الفرد من الحٌاة
تعد القٌم قو ًة
االجتماعٌة  ،ألنها تبدو كما لو كانت شخصٌة وملكا للفرد نفسه ،وهى مرجعا للفرد فى الحكم على الجمال والقبح والشر
والخٌر كما ٌعد النمو الخلقً من أهم جوانب الشخصٌة اإلنسانٌة  ،وٌكتسب هذا الجانب أهمٌته بما ٌجتاح هذا العصر من
تطور مادي سرٌع ٌ ،تطلب تمسك الفرد بما لدٌه من قٌم ومبادئ أخبلقٌة ٌقاوم بها تٌار الؽزو الثقافى  ،فالعدٌد من مشكبلت
المجتمع الراهنة ترجع لكونها مشكبلت أخبلقٌة  ،وتعبر مظاهرها عن أزمة أخبلقٌة ناتجة عن قصور فً نمو الجانب الخلقً
فً شخصٌة أفراده ( فوقٌة عبد الفتاح  ،منى بدوى  )196 ، 2000 ،كما أنه لٌس من المتوقع أن ٌنمى الطفل لنفسه مبادئ
سلوكٌة أو قٌم خلقٌة بل هو ٌتعلمها عن طرٌق احتكاكه بالجماعة ( مفٌد نجٌب  ،زٌدان نجٌب  ) 109 ، 1989 ،فالقٌم تنمو
بصورة واضحة ومستمرة كلما كان المناخ التعلٌمً صحٌا ٌتمتع فٌه المتعلم باإلحساس باألمن ومن تلك اآلداب التً ٌجب أن
ٌتخلق بها األطفال منذ الصؽر الصدق واألمانة  ،واالستقامة  ،والنظافة  ،وإؼاثة الملهوؾ  ،واحترام الكبٌر  ،وإكرام الضٌؾ
 ،واإلحسان إلى الجار ،ومحبة اآلخرٌن وتنزٌه ألسنتهم عن السباب والشتابم  ،وترفعهم عن دناٌا األمور كالكذب  ،مع
تعوٌدهم مشاعر إنسانٌة كرٌمة وإحساسات نبٌلة كاإلحسان إلً الٌتامى  ،والبر بالفقراء  ،والعطؾ علً المساكٌن (عبد هللا
ناصح علوان . ) 182 ، 2007 .
وإلكساب األطفال تلك اآلداب من خبلل مضمون جٌد ٌ ،ضمن تحقٌق أهدافه ٌ ،نبؽى أن ٌكون جذابا فٌإكد(ٌعقوب الشارونى
)1989،37 ،على أن المضمون إذ افتقد الجاذبٌة فلن ٌصل منه شىء للمتعلمٌن  ،وتعد تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت
إحدى القوى المحركة والمإثرة فى عملٌة التعلٌم والتعلم وذلك نتٌجة لما أفرزت عنه هذه التكنولوجٌا من تقنٌات وأسالٌب
تفاعل وتواصل متعددة األشكال واألنماط (نجبلء محمد فارس ، )187 ، 2008 ،وٌتوقع علماء االتصال التربوى
وتكنولوجٌا التعلٌم مزٌداً من االنفتاح التكنولوجً فى أداء المعلم فى العملٌة التعلٌمٌة  (.زكرٌا الل ،علٌاء عبدهللا 2008، ،
. )227،
فاستخدام التكنولوجٌا فً مجال التعلٌم ٌساعد علً إثراء العملٌة التعلٌمٌة  ،وٌسهم فً تحقٌق األهداؾ المنشودة بما تتٌحه من
تؤكٌد علً إٌجابٌة المتعلم ونشاطه  ،واإلسهام فً زٌادة تحصٌله للمعارؾ والمعلومات ،وتنمٌة قدرات التفكٌر الناقد ومهارات
حل المشكبلت لدٌه  ،وإكسابه االتجاهات والقٌم المرؼوب فٌها  ،وتعدٌل سلوكٌاته.
2011

عبدهللا ،إٌمان سعٌد أحمد.

bath:

ibrahim abdallah ismail hassan,

hassan،ibrahim
abdallah ismail

فاعلٌة برنامج مقترح قابم على الصورة الرقمٌة فً تدرٌس التربٌة
الدٌنٌة لتنمٌة بعض القٌم الخلقٌة لدى تبلمٌذ المرحلة اإلبتدابٌة /

solar energy conversion by
photoelectrochemical processes

4867 12201117

4868 12201119

ا.د /عبدالمنعم أحمد الدردٌر د/
ٌاسر عبدهللا حفنى .

هدؾ البحث الحالى الى تعرؾ طبٌعة العبلقات بٌن أسالٌب التفكٌر لدى المعلمٌن فى التربٌة الخاصة واتجاهاتهم نحو
تبلمٌذهم المعوقٌن  ،وهدؾ اٌضا الى تعرؾ تؤثٌر اختبلؾ نوع المعلمٌن ( معلم – معلمة) على أسالٌب تفكٌرهم ،كما هدؾ
 #####الى تعرؾ تؤثٌر اختبلؾ نوع اعاقة التبلمٌذ على اسالٌب التفكٌر لدى المعلمٌن فى التربٌة الخاصة .
وتكونت عٌنة البحث من ( )140معلما ومعلمة من معلمى التربٌة الخاصة ببعض المدارس التابعة إلدارة التربٌة الخاصة
بقنا ( مدرسة األمل للصم وضعاؾ السمع بنٌن  ،مدرسة األمل للصم وضعاؾ السمع بنات  ،مدرسة التربٌة الفكرٌة  ،معهد
النور للمكفوفٌن ) بقنا  )109( ،ذكور  ،و ( )81أنثى للعام الدراسى . 2012/2013
وقد تم استخدام األدوات اآلتٌة :
استبٌان أسالٌب التفكٌر لدى المعلمٌن ( تعرٌب وتقنٌن  :عبدالمنعم احمد الدردٌر  2004،ب)  ،ومقٌاس اتجاهات المعلمٌن
فى التربٌة الخاصة نحو تبلمٌذهم المعوقٌن  ،ونحو المهنة ( إعداد  :الباحثة) .
هدفت الد ا رسة الحالٌة الى التحقق من فعالٌة برنامج ارشادي سلوكً لتخفٌؾ
االنح ا رفات الجنسٌة لدي الم ا رهقٌن المعاقٌن ذهنٌا القابلٌن للتعلم ،وتكونت عٌنة الد ا رسة من
) عام  ) ٔٓ - ،تبلمٌذ من الذكوركمجموعة تجرٌبٌة وتت ا روح اعمارهم الزمنٌة بٌن ( ٗٔ ) ٔ٨
واشتملت ادوات الد ا رسة على مقٌاس االنح ا رفات الجنسٌة  -ومستو ذكاء ٌت ا روح بٌن ( ٘٘ ٙ٩ )،
،والبرنامج االرشادى الولٌاء االمور والمعلمٌن  ،والبرنامج االرشادى السلوكى)اعدا الباحث (
للم ا رهقٌن المعاقٌن عقلٌا،واستخدم الباحث االسالٌب االحصابٌة البلبا ا رمترٌة لمعالجة نتابج
الد ا رسة والتى اسفرت عن وجود فروق دالة إحصابٌا ً بٌن متوسطً رتب درجات المجموعة
التجرٌبٌة فً القٌاسٌن القبلً والبعدي علً مقٌاس االنح ا رفات الجنسٌة بابعاده (النظارٌة –
االحتكاك الجنسى – العادة السرٌة ) لصالح القٌاس البعدي ،وعدم وجود فروق دالة إحصابٌا ً
بٌن متوسطً رتب درجات المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاسٌن البعدي والتتبعً علً مقٌاس
االنح ا رفات الجنسٌة مماٌدل على فعالٌة برنامجى الدراسة واستم ا رر اثرهماعلى مجموعة الدراسه.
تإدي مظاهر نمو األعضاء الجنسٌة األولٌة والثانوٌة للم ا رهق فً فترة البلوغ إلً
تركٌز اهتمامه علً مسابل الجنس إلً الحد الذي ٌشؽل معظم وقته وتفكٌره فٌقارن بٌن شكل
جسمه وأجسام األخرٌن من أق ا رنه من الجنس نفسه وٌحاول الحصول علً بعض المعلومات
عن الجنس وٌلجؤ إلً مصادر ؼٌر دقٌقة مثل األصدقاء  ،الشارع  ،الخدم  ،أفبلم الجنس
التً شاعت فً السنوات األخٌرة وتمثل خط ا رً بالؽا ً علً الم ا رهقٌن وقد ٌقود ذلك كله
الم ا رهقٌن إلً بعض المشكبلت الجنسٌة خاصة ممارسة العادة السرٌة  ،وتتناقص هذه

2014

2012

قنا:

جامعة جنوب الوادى  -كلٌة التربٌة بقنا.

أسالٌب التفكٌر لدى معلمى التربٌة الخاصة وعبلقتها بإتجاهاتهم نحو
ماجستٌر
مؽازى أبو الحسن،محاسن أحمد المعوقٌن .

4869 12201150

محمود ،العباسً محمود محمد فعالٌة برنامج إرشادي سلوكً لتخفٌؾ االنحرافات الجنسٌة لدي
المراهقٌن المعاقٌن ذهنٌا/
.

4870 12201166

المشكبلت إذا توافرت ظروؾ تربوٌة مناسبة .وال تختلؾ المظاهر الجنسٌة عند األشخاص المعاقٌن عن العادٌٌن لكن طرق
التربٌة ٌجب أن تكون ادق بحٌث ٌجب توجٌه الفتٌان والفتٌات من أجل منع التعرض
لئلستؽبلل الجنسً مما ٌإدي إلً مشاكل نفسٌة  ،وقد ٌصر البعض علً إستخدام العقاب
ا ا زء أي مظهر جنسً إو أسالٌب التهدٌد والتهوٌل والذي قد ٌإدي إلً مشكبلت نفسٌة
متعددة.
تعد مشكلة العنؾ من أخطر المشكبلت التً تواجه المجتمعات الحدٌثة ،فهً ؼٌر مقبولة فً
المجتمعات ذات الحضارة اإلنسانٌة الراسخة ،ومع ذلك فقد انتشر ما ٌعرؾ بثقافة العنؾ ،التً
تجسد اتجاهات المجتمع نحو العنؾ ،مثل تمجٌد العنؾ فً األفبلم ووسابل اإلعبلم سواء المربٌة
أو المسموعة أو المقروءة.
فبل ٌمر ٌوم دون أن تطالعنا الصحافة بؤخبار حوادث وقتل وانتقام  ،رؼم أن اإلحصاءات
والبٌانات الرسمٌة ،عن حوادث العنؾ ال تمثل الحقٌقة بكاملها ،نظراً ألن المجتمع ٌعانً من
الزٌادة السكانٌة الرهٌبة التً ال ٌقابلها توفٌر المتطلبات األساسٌة لؤلفراد.
وتمس مشكلة العنؾ
المحل األول أسرة الشخص الذي ٌمارس العنؾ أو العدوان ،كما أن العنؾ ٌخلق كثٌراً من
المشكبلت لرجال األمن والشرطة والمعلمٌن إلى جانب ضحاٌا العنؾ ،كذلك تهم دراسة العنؾ
كل المإسسات اإلصبلحٌة فً المجتمع .وتعتبر وجهة النظر الحدٌثة العنؾ مرضا ً أو اضطرابا ً
اجتماعٌا ً أكثر من كونه جرٌمة؛ ومن ثم البد له من البحث عن أسباب وطرق معالجته ،فمظاهر
أو جرس إنذار ٌجب علً المجتمع أن ٌحسن قراءتها Symptom .العنؾ ُتعد مرضا ً
ولمعرفة ظاهرة العنؾ ٌجب معرفه دوافعها الكامنة فً شخصٌة الفرد الذي ٌلجؤ إلً العنؾ
وكذلك بواعثها االجتماعٌة ،ومن هنا فإن دارس العنؾ البد أن ٌدرس المناخ االجتماعً الذي
ٌقع فٌه العنؾ ،وقد ٌإدي العنؾ إلً جرابم كثٌرة منها القتل والسرقة والثورة والتمرد والعصٌان
والضرب واالعتداء والتدمٌر وإتبلؾ الممتلكات( .عبد الرحمن العٌسوي(ٖٗٗ : ٔ٩٩ٓ ،
وفً ظل هذا أصبح العنؾ الطبلبً ٌمثل قضٌة هامة فً الوقت الحالً ،وخاصة فً
البٌبة الحضارٌة المزدحمة مما ٌإدي الزدٌاد الشؽب الطبلبً الذي ٌعبر عن ؼضب الطبلب
وعدم الرضا وٌفرغ هذا العنؾ فً تحطٌم الممتلكات بل ٌصل األمر ألكثر من هذا ،فٌمتد هذا
االضطراب من حرم المدرسة إلى أخر فهو ٌتخذ لدى الطبلب أشكاالً وصوراً متعددة ،منها
الضرب فٌما بٌنهم ،والعنؾ المتعمد مع إدارة المدرسة( .عادل الشرقاوي(ٔ٧٘ : ٕٓٓ٧ ،
فالعنؾ الطبلبً أصبح ٌشكل ظاهرة خطٌرة تجتاح مدارسنا ،انتقلت من الشوارع إلً
المدارس بعد أن اجتاح بٌوتنا ،الكل ٌرمً باللوم علً اآلخر .المنزل ٌلقً باللوم علً الشارع...
والمدرسة تلقً باللوم علً االثنٌن حٌث تشٌر الدراسات إلً أن ٖٖ  %من األطفال الذٌن تمت
دراسة حاالتهم ٌظهرون سلوكا ً عدوانٌاً،فهى مشكلة خطٌرة ٌبلحظها معظمنا ،وتحتاج إلً أن
تضبط فً مرحلة مبكرة ،وخطورتها أنه ٌمكن أن تقترن أٌضا ً بالعنؾ فً أثناء مرحلة الرشدوالرجولة بعد ،وذلك إن هناك
دراسات تإكد من خبلل متابعة هإالء األطفال أن نسبه كبٌرة من
هإالء ٌصبحون راشدٌن عدوانٌٌن ( .سناء سلٌمان(٧ٔ : ٕٓٓ٨ ،
فضبلً عن أن موجة العنؾ الطبلبً فً هذه اآلونة أصبحت الفتة للنظر ،لذلك تستدعى
االهتمام من الباحثٌن لدراستها ومحاولة تقدٌم تفسٌرات لنتمكن من إٌجاد حلول لها أو التقلٌل
منها ،ولقد أمتد العنؾ فً البٌبة المدرسٌة مما كان له األثر السلبً علً األداء التعلٌمً
والتربوي لدور المدرسة فً المجتمع بما ٌإثر علً أداء رسالتها التربوٌة واالجتماعٌة ،فقد
كثرت الشكوى منه ،وآثر علً عدم االستقرار فً المدرسة وانتشر التوتر فٌها ،وال شك أن
هناك عوامل عدٌدة تحرك هذا العنؾ وتسٌره لدي بعض طبلب المدارس ،وقد تكون اجتماعٌة
أو اقتصادٌة أو نفسٌة ،فاألمر ٌحتاج إلى البحث( .عادل الشرقاوي(ٔٙٓ : ٕٓٓ٧ ،
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In Egypt, the Red Sea has a major importance in the production of fishes. Fishes
appeared seasonally where there are more than 150 species recorded from the Red
Sea (Al-Kholy, 1972). Fisheries in the Red Sea are of considerable socio-economic
importance to the Red Sea countries in terms of national food security and income
generation for rural communities.Fishes are one of the main sources of protein supply
to man, as it can serve to solve the malnutrition and deficiency of proteins in the
world. According to Norman (1951) fish contains proteins and fats which are easily
digested by humans. The economic importance of fishes was represented in the food
resources for the countries laying on the Red Sea shores (Al-Kholy, 1972).Marine fish
parasitology is a rapidly developing field of aquatic science. This is due to the growing
importance of marine aquaculture, concerns on pollution effects on fish health and a
generally increasing interest in marine environmental biology (Moller and Anders,
1986). The marine environment encompasses a wide variety of biological, chemical
and physical parameters, which if altered beyond acceptable limits, such as under
culture conditions, may weaken the fish leading to disease outbreaks (Roberts, 1989).
2012 It is important, therefore,
that there is information on the occurrence of parasites of marine fish in their natural
habitats (Roberts, 1989).Parasites are of economic importance in that they affect the
productivity of fish through mortalities, decreasing growth rate, efficiency in feed
conversion ratio and levels of the total plasma proteins due to a fall in absorbed amino
acids that are essential for protein synthesis as well as lowering the quality of the
meat (Fraser and Mays 1986).Williams (1967) recorded that, parasites of fishes may
harm their hosts in a variety of ways: (a) by irritation of tissues and occlusion of the
alimentary canal, blood vessels or other ducts. (b) By producing toxic products. (c) By
depriving the fish from food. (d) By acting as vectors of pathogens. (e) By providing
other pathogens.

Ahmed, Nahla
Hossam El-din
Mohamed .

Studies on the endoparasitic infections of
some Red Sea fishes/

ًفؤصبحت تنتشر بٌن طبلب المرحلة الثانٌة من التعلٌم األساسً هذه الظاهرة متمثلة ف
 وذلك،الضرب واالعتداء اللفظً بالقول واالعتداء البدنً وإتبلؾ ممتلكات المدرسة وؼٌرها
 ولتعدد األسباب التً تقؾ خلؾ انتشار،نتٌجة ألسباب ؼٌاب التوجٌه السلٌم لطبلب هذه المرحلة
.هذه الظاهرة
وٌترتب علً العنؾ الكثٌر من األضرار واآلثار السٌبة فً المدارس وال تقتصر هذه اآلثار
 أمام جهود المعلمٌن فً تحقٌق،بل تقؾ عقبة، علً الضرر الجسمً والنفسً للطبلب فقط
 الرتباطه بؤنماط العنؾ األخرى مثل القتل أو االؼتصاب أو السرقة إلخ خارج،أهداؾ المإسسة
نطاق المدرسة والتساهل فً مواجه العنؾ الطبلبى ٌترتب علٌه زٌادة العنؾ االجتماعً وأجٌال
.األكثر عنؾ
The present study investigated the effects of digital storytelling on developing English
vocabulary skills of EFL third year students enrolled at Rawafea El Qussair
Preparatory School, Sohag. Participants of the study are 80 female students .The
control group students (n = 40) received traditional classroom instruction whereas the
experimental group students (n = 40) received treatment (digital storytelling program).
Data were collected through the English Vocabulary Test. Descriptive statistics,
independent sample t- test, and Spearman rank order coefficient of correlation were
used in data analysis. Findings revealed a significant improvement in English
vocabulary performance of the digital storytelling group compared with the non –
digital storytelling group. Findings also indicated significant gains obtained by the
experimental group in the post – administration of the test as compared with the pre –
administration. Moreover, the study concluded that digital storytelling has positive
effect on developing the subjects‘ English vocabulary skills )i. e., recognition, recall
and word usage) . Results of the study confirmed that the digital storytelling program
is an effective instructional tool that enhances the students‘ English vocabulary
2014 performance .
Key Words: digital storytelling , English vocabulary skills , recognition, recall, word
usage.

جامعة جنوب الوادى كلٌة التربٌة بقنا

:قنا

هدفت الدراسة الحالٌة الى استنباط بعض القٌم التربوٌة من بعض القصص الرمزى فى القرآن الكرٌم واالستفادة منها فى
2014
- المإسسات التربوٌة وخاصة فى مدارس المرحلة االبٌتدابٌة وذلك من خبلل ك#####
-توضٌح طبٌعة وخصابص وأنواع القٌم االسبلمٌة.
-التعرؾ على الدور الذى تلعبه القصة القرآنٌة وخاصة القصص الرمزى فى ؼرس القم اإلسبلمٌة فى نفوس النشء.
- التعرؾ على اهم القٌم التربوٌة المتضمنة فى القصص الرمزى بالقرآن الكرٌم وكٌفٌة االستفادة منها فى تنمٌة الشخصٌة
المسلمة.
- وضع تصور مقترح لتفعٌل القٌم االسبلمٌة من خبلل القصص القرآنى داخل األنشطة التربوٌة بالمرحلة اإلبتدابٌة.
.وقد استخدمت الباحثة فى دراستها المنهج الوصفى
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 هإالء،تفتقر الجامعة الطالبات من مختلؾ التخصصات (النظرٌة أو العملٌة) االقتصاد المنزلً المفاهٌم األساسٌة أٌضا
.الطبلب ال ٌعرفون كٌفٌة استخدام عقولهم متعددة فً تطبٌق هذه المفاهٌم فً الحٌاة األسرٌة فً المستقبل
:أهداؾ البحث
:تهدؾ الدراسة الحالٌة إلى
 النموذجً فً تطوٌر مفاهٌم االقتصاد المنزلً بٌنwheatly ً التعرؾ على أثر البرنامج المإقت المقترح فً ضوء ف.أ
.طالبات الجامعة الذٌن ٌمثلون عٌنة البحث
 النموذجً فً تنمٌة الذكاءاتwheatly ً التعرؾ على أثر البرنامج المقترح فً الدراسة الحالٌة على أساس التعدٌل ف.ب
.المتعددة لدى الطالبات الجامعٌٌن الذٌن ٌمثلون عٌنة البحث
. تحدٌد تؤثٌر التخصص األكادٌمً فً تنمٌة الذكاءات المتعددة لدى طبلب الجامعات من اإلناث الذٌن ٌمثلون عٌنة البحث.ج

 فتحى عبدالرسول محمد/د.ا
عبدالناصر راضى/د.حسن ا
أمال محمد إبراهٌم/د.محمد ا

فرضٌات الدراسة:
هناك فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات المجموعة التجرٌبٌة فً اختبار المفاهٌم االقتصاد المنزلً فً A.
.اإلدارة قبل وبعد االختبار ،لصالح تلك التطبٌق البعدي لبلختبار
ب .هناك فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات المجموعة التجرٌبٌة فً مقٌاس الذكاءات المتعددة فً إدارة
القبلً والبعدي لمقٌاس ،لصالح تلك التطبٌق البعدي لمقٌاس.
هناك فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات المجموعة التجرٌبٌة فً ورقة مراقبة سلوك الطالبات أثناء أداء
المهام كمإشر الذكاءات المتعددة فً اإلدارة قبل وبعد ورقة ،لصالح تلك التطبٌق البعدي لل ورقة.
د .ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة فً متوسطات درجات عشرات الطبلب فٌما ٌتعلق التخصصات األدبٌة والتخصصات
العلمٌة فً تطوٌر مفاهٌم االقتصاد المنزلً فً التطبٌق البعدي لبلختبار.
ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة فً متوسطات درجات عشرات الطبلب فٌما ٌتعلق التخصصات األدبٌة والتخصصات
العلمٌة فً تطوٌر الذكاءات المتعددة فً التطبٌق البعدي لمقٌاس.
ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة فً متوسطات درجات عشرات الطبلب فٌما ٌتعلق التخصصات األدبٌة والتخصصات
العلمٌة فً سلوكهم فً ورقة المراقبة فً التطبٌق البعدي للرقة وتحدٌدات للبحوث:
وقد طرحت الدراسة الحالٌة ترسٌم على ما ٌلً:
أوال :مكان ترسٌم الحدود:
تم تطبٌق البرنامج التدرٌبً المقترح على مجموعة من طبلب السنة الرابعة لجامعة جنوب الوادي بما فً ذلك ست كلٌات،
ثبلثة منهم الكلٌات النظرٌة (اآلداب والتجارة والقانون) والثبلثة األخرى الكلٌات التطبٌقٌة ((الزراعة والعلوم والطب
البٌطري الطب).
ثانٌا :تعٌٌن الوقت:
تم تطبٌق البرنامج فً العام الدراسً .2011/2012
تهدؾ الدراسة إلى التعرؾ على فاعلٌة استخدام التعلٌم اإللكترونً
فً اكتساب بعض المفاهٌم من التربٌة من اجل السبلم
روضة لؤلطفال.
وٌتم ذلك فً مقارنة مع الطرٌقة العادٌة .قد كان
ضروري لقٌام هذه الدراسة نظرا لعدد قلٌل من األبحاث التً تركز على
استخدام التعلٌم اإللكترونً فً الحصول على بعض مفاهٌم التربٌة من اجل
السبلم روضة لؤلطفال ،والتنمٌة لرٌاض األطفال
المناهج الدراسٌة لتلبٌة االتجاهات الحدٌثة التً ظهرت فً عصرنا
وهناك أوجه قصور للروضة لؤلطفال مفاهٌم
التعلٌم من أجل السبلم.
لتحقٌق هذه األهداؾ ،وقد أجاب الدراسة ما ٌلً:
السإال:
كٌؾ ٌتم استخدام التعلٌم اإللكترونً فً اكتساب بعض المفاهٌم
التعلٌم من أجل السبلم المتضررة من روضة لؤلطفال؟ وقد كان هذا
ٌتم عن طرٌق اختبار مدى مبلءمة هذه الفرضٌة التالٌة:
هناك فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط
درجات أطفال المجموعة التجرٌبٌة واألطفال فً
المجموعة الضابطة فً القٌاس البعدي الختبار مفاهٌم
التعلٌم للمصور السبلم لرٌاض األطفال للصفوؾ من
أطفال المجموعة التجرٌبٌة.
وقد تم ذلك من خبلل اإلجراءات التالٌة:
أوال :تحدٌد قابمة أولٌة من مفاهٌم التربٌة لل
السبلم المناسب ألطفال الحضانة.
آراء االستطبلع المحكمٌن حول صحة قابمة _
مفاهٌم التربٌة من أجل السبلم المناسب ألطفال الحضانة.
وضع قابمة نهابٌة للمفاهٌم التربٌة من أجل السبلم _
تعتمد للروضة لؤلطفال.
التعرؾ على مفاهٌم التربٌة من أجل السبلم التً سٌتم اكتسابها _
لروضة لؤلطفال باستخدام التعلم اإللكترونً.
ثانٌا :تصمٌم موقع التعلٌم اإللكترونً على شبكة اإلنترنت ،واختبارها من قبل
المتخصصٌن.
رابعا :إعداد اختبار لقٌاس تحقٌق توافر
بعض مفاهٌم التربٌة من أجل السبلم روضة لؤلطفال
وتدوٌنه.
خامسا :اختٌار عٌنة الدراسة حالة من ( )KG2األطفال،والسخرٌة لٌصل إلى مجموعات سحب (التجرٌبٌة  -الضابطة).
سادسا  ::تطبٌق ما قبل القٌاس على مجموعتٌن من
الدراسة (التجرٌبٌة  -الضابطة).
سابعا :القٌام تجربة الدراسة.
ثامنا :تطبٌق قٌاس ما بعد على الفبات سحب
).التجرٌبٌة  -الضابطة(
تاسعا :تسجٌل درجات األطفال فً التجرٌبٌة
مجموعة والمجموعة الضابطة التً تم الحصول علٌها من المفاهٌم اختبار التعلٌم للمصور السبلم روضة لؤلطفال .الوقد نتابج
تحلٌلها إحصابٌا ،والتحقق من صحة االفتراض عن طرٌق حساب قٌمة ‖ ‖Tاالختبار ،وحساب حجم أثر استخدام التعلم
اإللكترونً فً الحصول على بعض مفاهٌم التربٌة من أجل السبلم روضة لؤلطفال
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فعالٌة استخدام التعلم اإللكترونً فً إكساب أطفال الروضة بعض
مفاهٌم التربٌة من أجل السبلم/
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تناولت ىذه الد ا رسة التارٌخٌة والحضارٌة كثٌر من المصادر والم ا رجع االساسٌة
والمساعدة لمحصول عمى المادة والمعمومات التارٌخٌة التً شكمت البنٌة االساسٌة لمحتوٌات
ىذه الرسالة ؛ وجاءت المصادر التارٌخٌة واالدبٌة فً بداٌة المصادر من حٌث االىمٌة ،
حٌث امدت الد ا رسة بمعظم المعمومات والنصوص التارٌخٌة لمموضوع  ،كما انٌا اعطت ىذه
المعمومات بصورة واضحة احٌانا وخاصة المصادر االدبٌة والتارٌخٌة القرٌبة من ىذا العصر
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عبدالرحٌم ،عمر ممدوح عبد
الرحمن .

المجالس العلمٌة واالجتماعٌة بالعراق فً العصر العباسً األول
 243 343ه 957 759 /م(/
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واحٌانا كانت تمدنا بمعمومات ىامة بصورة ؼٌر مباشرة  ،حٌث كانت تٌتم فً بعض ،
االحٌان بالحدٌث عن السٌاسة واالحداث التارٌخٌة  ،ولكن تعطى لنا مادة حضارٌة بدون قصد
من المإلؾ  ،وتفٌدنا فً بناء ىذا الموضوع  ،ونتناول اىم المصادر والم ا رجع بالد ا رسة
والتحلٌل كالتالً:
أمدتنا بجل المعمومات فً ىذا الموضوع  ،ولما كان بعضٌا معاص ا ر لمعصر العباسً
األول )  231 131ى 749 847 /م(  ،وبعضٌا كان قرٌبا لٌذا العصر فجاء بقدر كبٌر من - -
االىمٌة التارٌخٌة لمد ا رسة ؛ ولما كانت ىذه الد ا رسة تشمل مجالس العموم واالجتماع ؛ فؤفادتنا
المصادر االدبٌة افادة جمو فً اماطة المثام عن مكونات ومحتوٌات ىذا الموضوع وجاء عمى
أ رسٌا :
كتاب ‖ األؼانً ‖ لؤلصفٌانً  :وىو ابى الفرج عمى بن الحسٌن بن محمد بن احمد -
بن الٌٌثم بن عبد الرحمن بن مروان بن عبدهللا بن مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن
ابى العاص بن امٌة ابن عبد شمس القرشى األموي )ت  356ى 966 /م(  ،وىو من اىم ادباء
عصره عارفا بكل نواحً االدب والشعر والعمم واالنساب والسٌر والتا رٌخ ؛ وٌعتبر كتاب
األؼانً من الم إلفات التً تشكل موسوعة شاممة فً الشعر واالدب والؽناء  ،واستعرض فٌهااخبلق وعبلقات العمماء
واالدباء بالخمفاء خبلل العصر العباسً األول ؛ واستخمصنا منو جل
المعمومات عن المجالس العممٌة وكثً ا ر من المجالس االجتماعٌة والتً ذكرىا بدون قصد فً أثناء حدٌثة عن العمماء
والشع ا رء واالدباء الذٌن مدحوا الخمفاء والوز ا رء واالم ا رء واثرٌاء القوم بالشعر والنثر  ،والعبلقات بٌن الناس واىل
العمم  ،واعطانا صورة واضحة جمٌة عن ما ٌدور
فً ىذه المجالس  ،ومناسباتٌا  ،وذكرٌاتٌا  ،واالحتفاالت بالمناسبات القومٌة واالجتماعٌة ؛
وما دار بٌا من مجالس عممٌة  ،واخرى اجتماعٌة ؛ ومثل ىذا الكتاب فابدة عظٌمة لٌذه الد ا رسة من حٌث االحداث التارٌخٌة
واالدبٌة واالخبلقٌة واالجتماعٌة واحوال المجتمع الع ا رقً
فً ىذه الحقبة .
ٌعد مجال اضطرابات النطق والكبلم واللؽة أحد مجاالت التربٌة الخاصة التى نالت
اهتمامًا كبٌرً ا فى اآلونة األخٌرة نظرً ا ألنه مرتبط بعملٌة التواصل االجتماعً بٌن أفراد
المجتمع.
وتعد االضطرابات النطقٌة من أكثر االضطرابات اللؽوٌة شٌوعًا لدى أطفال الروضة،
ولقد أصبحت ظاهرة تلفت االنتباه بٌن هإالء األطفال بصورة ال ٌمكن تجاهلها  ،مما
حث العاملٌن فى مجال عبلج اضطرابات اللؽة والنطق االهتمام بهذه الفبة وتقدٌم البرامج
العبلجٌة المناسبة لهم ؛ وذلك ألن اضطرابات الن طق تجعل كبلم الطفل ؼٌر مفهوم
لآلخرٌن واستمرارها لدى الطفل ٌجعله أكثر عرضة لصعوبات التعلم ومشكبلت فى
التفاعبلت االجتماعٌة .
ونظرً ا للمضاعفات العدٌدة لهذه االضطرابات فقد تعددت األسالٌب والطرق العبلجٌة
المستخدمة فى عبلج اضطرابات النطق  ،ومنها التعزٌز والن مذجة والتقلٌد والمحاكاة
والتشكٌل ولعب الدور والتلمٌحات واللعب الجماعى والعبلج اللؽوى الجماعى  ،واإلدراك
الفونٌمى .
تنبع مشكلة الدراسة الحالٌة فى اإلجابة على السإال التالى :
س ما مدى فعالٌة برنامج تدرٌبى فى عبلج بعض اضطرابات النطق لدى أطفال
الروضة ؟
وٌتفرع منه األسبلة التالٌة -:
س ٔ هل توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن رتب درجات أطفال المجموعة
التجرٌبٌة و درجات أطفال المجموعة الضابطة على مقٌاس اضطرابات النطق فى
القٌاس البعدى لصالح أطفال المجموعة التجرٌبٌة؟
س ٕ هل توجد فروق ذا ت داللة إحصابٌة بٌن رتب درجات أطفال المجموعة
التجرٌبٌة على مقٌاس اضطرابات النطق فى القٌاسٌن القبلى والبعدى لصالح القٌاس
البعدى ؟
س ٖ هل توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن رتب درجات أطفال المجموعة
التجرٌبٌة فى القٌاسٌن البعدى والتتبعى بعد مرور ثبلثة أشهر من انت هاء تطبٌق
البرنامج التدرٌبى المقترح لصالح القٌاس التتبعى؟
ً
ثالثا  :أهداؾ الدراسة :
تهدؾ الدراسة الحالٌة إلى عبلج بعض اضطرابات النطق ( اإلبدال – التشوٌه –
الحذ ؾ) لدى أطفال الروض ة ،ومعرفة مدى استمرارٌة فعالٌة البرنامج بعد مرور ثبلثة
أشهر من انتهاء تطبٌق البرنامج .
رابعًا  :أهمٌة الدراسة :
تكمن أهمٌة الدراسة الحالٌة فى اآلتى :
تقدٌم برنامج تدرٌبى لعبلج بعض اضطرابات النط ق( اإلبدال – التشوٌه – الحذ ؾ)
لدى أطفال الروضة والوقوؾ على مدى فعالٌته  ،ومن ثم إمكانٌة اإلفادة من النتابج
الممكن التوصل إلٌها ؾ ى المإسسات المختلفة التى تقدم خدمات التؤهٌل التخاطبى لؤلطفال
ذوى االضطرابات النطقٌة.
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علٌان ،هانى شحات أحمد.

فعالٌه برنامج تدرٌبى فى عبلج بعض اضطرابات النطق لدى
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ٌعتبر االستقبلل الذاتً من مطالب النمو النفسً ومكون هام من مكونات الشخصٌة السوٌة ،ومنذ مرحلة الطفولة ٌسعى
الطفل نحو تؤكٌد ذاته من حٌث كونه إنسان له عقل وإرادة خاصة به ،وٌصبح الطفل أقل اعتمادا على اآلخرٌن وأكثر استقبلالً
بنفسه ،ومن أهم مهام النمو السوي إحساس الطفل باالستقبلل أي إحساسه بؤنه إنسان مستقل ،ومع ذلك فهو قادر على أن
ٌتقبل مساعدة اآلخرٌن وتوجٌههم فً المسابل الهامةٌ ،هدؾ البحث إلى التعرؾ على فعالٌة بعض األلعاب الصؽٌرة علً
تنمٌة االستقبلل الذاتً لدى تبلمٌذ الصؾ السادس من التعلٌم األساسً بمحافظة سوهاج ،واستخدمت الباحثة المنهج التجرٌبً
لمبلبمته لهدؾ وفروض البحث وذلك باستخدام التصمٌم التجرٌبً لمجموعتٌن إحداهما تجرٌبٌة واألخرى ضابطة ،كما تم
اختٌار عٌنة البحث بالطرٌقة العمدٌة من تبلمٌذ الصؾ السادس بمدرسة جٌل المستقبل االبتدابٌة بمحافظة سوهاج قوامها
( )60تلمٌذ للعٌنة األساسٌة تم تقسٌمهم إلً مجموعتٌن إحداهما ضابطة واالخري تجرٌبٌة ،كما استخدمت مقٌاس االستقبلل
الذاتً من إعداد الباحثة لجمع البٌانات وتوصلت الباحثة إلى أن ممارسة األلعاب الصؽٌرة لها تؤثٌر اٌجابً على االستقبلل
الذاتً لدى تبلمٌذ الصؾ السادس االبتدابً بمدرسة جٌل المستقبل بسوهاج كما أن التبلمٌذ الذٌن ٌنتمون إلى بٌبات متوسطة
اجتماعٌا والذٌن تعتمد علٌهم األسرة فً تصرٌؾ شبون حٌاتهم وإتاحة الفرصة لهم للتعامل النقدي البسٌط فً البٌع والشراء
ٌزٌد ذكابهم االجتماعً واعتمادهم على أنفسهم ،وتوصى الباحثة بإتاحة الفرصة لتبلمٌذ الصؾ السادس االبتدابً من ممارسة
النشاط الرٌاضً بصفة عامة واأللعاب الصؽٌرة بصفة خاصة لما لها من تؤثٌر اٌجابً على تنمٌة االستقبلل الذاتً لدٌهم،
2014
 #####واستخدام األلعاب التروٌحٌة فً تنمٌة االستقبلل الذاتً لدى تبلمٌذ الصؾ السادس االبتدابً.
This investigation was conducted to study how to exploit sea water in the irrigation of
large egyptian desert area in the planting cotton plant(Giza-90).Particular interest was
focused on the effect of compost as abiofertilizing agent which mixed 10% of the
sandy soil to can alleviate or at least modify the pattern of changes occured by sea
2012 water treatments.
No one denies that cotton (Gossypium barbadense) is one of the most
economic plants in the world. It is a major crop widely grown in more
than 80 countries for fiber and oil purposes. It is placed in moderately
salt tolerant group of plant species (Munis, et al., 2010).
Cotton is one of the most important economic fiber crops in the world.
Cotton known as the ‗King of fiber‘ and called as the ‗White Gold‘ is
the most vital crop of commerce to many countries including Egypt and
India (Reddy, 2006).Cotton not only produces the natural fibers used in textiles and
clothing, but also yields a high grade vegetable oil, multiple cellulosic
byproducts, and whole seeds used as a primary source of fiber and
protein in animal rations.
Cotton is considered as being fairly tolerant to salinity (Ali, et al,
2005).Cotton is known to be relatively salt tolerant and is one of the crops
suitable for the irrigation with saline water (Vulkan-Levy, et al.,
1998).Although agricultural aspects of cotton are well known, little
information exists on physiological and biochemical characteristics of
cotton with particular reference to photosynthesis and stress
metabolism, which control productivity and survival (Desingh and
Kanagaraj, 2007).No one knows exactly how old cotton is. Scientists searching caves
in
Mexico found bits of cotton bolls and pieces of cotton cloth that proved
to be at least 7,000 years old. They also found that the cotton itself was
much like that grown in America today In the Indus River Valley in
Pakistan, cotton was being grown, spun and woven into cloth 3,000
years BC. At about the same time, natives of Egypt‘s Nile valley were
making and wearing cotton clothing Arab merchants brought cotton
cloth to Europe about 800 A.D. When Columbus discovered America
in1492 ،the found cotton growing in the Bahama Islands. By 1500,
cotton was known generally throughout the world.
ثمة أسباب سٌاسٌة واقتصادٌة واجتماعٌة خبلل الحقبة األخٌرة لحكم مبارك ,أفضت إلى حدوث ثورة (ٌ 25ناٌر)  ,تناولتها
األفبلم الوثابقٌة بالطرح والتؤرٌخ والتؤصٌل والتفسٌر وأسهمت التكنولوجٌا الحدٌثة فً التروٌج لهذه األفبلم ,من خبلل مواقع
التواصل االجتماعً ممثلة فً موقع الٌوتٌوب الذي ٌحظى بكثافة المشاهدة ,الذي أسهم دوره فً تعدد رإى مشاهدي هذه
األفبلم وتعلٌقاتهم  ,ووفقا لفرضٌات السٌمٌابٌة والتؤوٌلٌة ,ال ٌكتفً هذا الطرح بالتفسٌر الخارجً للظاهرة ,ولكنه ٌولد العدٌد
من المعانً والدالالت الكامنة خلؾ الظاهرة ,لذا ٌمكن تحدٌد المشكلة البحثٌة فً التحلٌل السٌنمابً لؤلفبلم الوثابقٌة لثورة
2015
(ٌ 25ناٌر) المصرٌة فً موقع الٌوتٌوب.
تنتمً هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفٌة الكٌفٌة معتمدة على نظرٌة التؤوٌل ,حٌث ٌعود تارٌخ هذه النظرٌة إلى القرن
السابع عشر فً الكتابات البلهوتٌة ,حٌنما ظهر لفظ الهرمنٌوطٌقا على ٌد البلهوتً ‖ٌوهان كونراد دانهاور1654( ,م),
فالتؤوٌل هو اإلطار التفسٌري للسٌمٌابٌة ,التً تقول بطرح العدٌد من الدالالت ,وهو ما ٌتفق مع التؤوٌل القابل بؤنه ال توجد
حقابق  ,إنما ٌمكن االقتراب منها من خبلل طرح العدٌد من الرإى والسٌنارٌوهات والتؤوٌبلت والدالالت حٌث ٌمكن أن
نرسم ظبلل الحقٌقة ولٌست الحقٌقة ذاتها.
تعتمد الدراسة بشكل ربٌسً على منهج المسح ,واألسلوب المقارن ,ووحدة التحلٌل السٌنمابً المتمثلة فً الوحدات القاربٌة,
وتمثلت عٌنة الدراسة فً خمسة أفبلم هً االكثر مشاهدة علً موقع الٌوتٌوب وفقا لئلحصابٌات الموقع مع مراعاة عدم
تناول أكثر من فٌلم للمنتج الواحد .وهذه األفبلم هى فٌلم قصة مٌبلد ثورة من انتاج قناة الجزٌرة  ,وفٌلم سلمٌة انتاج قناة اون
تى فً ,وفٌلم الطٌب والشرس والسٌاسً انتاج قناة النهار ,وفٌلم العاشرة فً ٌ 18وم انتاج قناة درٌم ,وفٌلم ملحمة شهداء
الجامعات المصرٌة من انتاج وزارة التعلٌم العالً ,الذي انتجه االستاذ الدكتور عدلً رضا ,استاذ اإلعبلم بجامعة القاهرة.
Impulsive differential equations arise naturally in the description of Physical systems
that are subjected to sudden changes in their states. Most often the dynamics take
place during afinite time interval.Impulsive differential equations arise naturally in the
2012 description of physical
systems that are subjected to sudden changes in their states. Most often the
dynamics take place during a finite time interval. Most scientific problems and
phenomena are modeled by impulsive differential equations: For examples, biological
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systems such as heart beats, blood flows, population dynamics, theoretical
physics, radiophysics, pharmacokinetics, mathematical economy, chemical
technology, electric technology, metallurgy, ecology, industrial robotics,
biotechnology, medicine and so on. This leads to the study of impulsive differential
equations.Impulsive differential equations, that is, differential equations involving
impulse
effect, appear as a natural description of observed evolution phenomena
of several real world problems. There are many good monographs on the impulsive
differential equations [1, 11-15]. Many processes studied in applied
sciences are represented by differential equations. However, the situation is
quite different in many physical phenomena that have a sudden change in
their states such as mechanical systems with impact, biological systems such
as heart beats, blood flows, population dynamics [16,39], theoretical physics,
radiophysics, pharmacokinetics, mathematical economy, chemical technology,
electric technology, metallurgy, ecology, industrial robotics, biotechnology processes,
chemistry [17], engineering [3], control theory [21,37], medicine [2,28]
and so on. Adequate mathematical models of such processes are systems of
differential equations with impulses. The theory of impulsive differential equations
is a new and important branch of differential equations.
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Quaternary sediments exposed along three main roads, (Qena-Safaga Qift-Quseir
2012 and Qena-Nag Hammadi road) were investigated on the basis of
its geological and geotechnical properties. The main goals of this study are
evaluation of the geotechnical properties of the Quaternary sediments which
exposed at Qena region, engineering geological classification of these
sediments, evaluation of old sand and gravels quarries, determination of the
effect of the geological, the mineralogical and the chemical characteristics of
the studied sediments on their geotechnical behavior, evaluation of
geotechnical properties of banks sediment (Nile silt soil) and an improvement
of its geotechnical properties using lime chemical stabilization. Forty eight
samples were collected from Quaternary sediments to evaluate the
geotechnical properties of the studied sediments. Grain size analysis,
gradation parameters, natural water content, organic matter content,
Atterberg limits, compaction parameters, free swelling were measured to
classify the studied sediments geotechnically. Also the mechanical behavior
of these sediments was interpreted on the basis of its geological
characteristics. Quaternary sediments in the studied area were evaluated to
assay its suitability for using as natural aggregates. Eighteen representative
samples were selected for evaluating these natural aggregates for quarrying.
Physical and mechanical investigations were carried out to determine the
suitability of these aggregates for a specific engineering application. Study
deals with the effect of hydrated lime as a treatment method in the
improvement of the geotechnical properties of Nile silt soil. In this study,
lime chemical stabilization was applied to treat and improve the geotechnical
properties of the Nile silt soil. The results showed that the geotechnical
properties of the Nile silt soil including plasticity, free swelling, unconfined
compressive strength and California bearing ratio were improved due to
treatment of the studied soil with lime.
2012

 وٌظهر ذلك من خبلل الثورة،ٌشهد العالم اآلن تقدما واسعا فً جمٌع مجاالت الحٌا ة
 ولما كان، وهذا أدى بدوره إلى ازدٌاد الوعً بمشكبلت التعلٌم وأهمٌت ه،العلمٌة والتكنولوجً ة
 والمعلم هو المكلؾ ببذل هذا الجهد حتى،المتعلم هو المستهدؾ ا ألول لهذا الجهد التعلٌمً الكبً ر
 لذلك ٌشؽل إعداده وتدرٌبه حٌزا كبٌرا من اهتمام المسبولٌن عن،ٌصل به إلى ما ٌرجوه المجتم ع
. العملٌة التربوٌة فً مختلؾ ببلد العالم
 التعلمٌة فبواسطته ٌقوم المعلم/وٌعد التدرٌس عنصرا أساسٌا من عناصر العملٌة التعلٌمً ة
 والمعلم ٌمثل،بتوظٌؾ المحتوى التدرٌسى لمادته لتحقٌق األهداؾ المنشود ة من تعلٌمها وتعلمه ا
 والسٌاسات والخطط، وعلٌه فمهما كانت األهدا ؾ،العامل األساسً والفاعل فى العملٌة التدرٌسً ة
 فإن هذا كله فى حقٌقة األم ر ال ٌفوق الدور،التربوٌة والمناهج والتنظٌمات اإلدارٌة والوسابل
األساسً واإلٌجابً الذي ٌقوم به المعلم فى تسخٌر تلك اإلمكانات للوصول إلى تحقٌق األهداؾ
 والتً كان من أهمها اعتماد مدخل،لقد عرفت برامج إعداد المعلمٌن العدٌد من التطورا ت.المنشودة
 أى اعتماد ما ٌعرؾ،الكفاٌات بدال من اعتماد المعرفة كإطار مرجع ى فى إعداد المعلمً ن
بالتدرٌس القابم على الكفاٌة والتى أصبحت من أبرز مبلمح التربٌة المعاصرة خاصة لدى الجهات
المسبولة والتً أصبح شؽلها الشاؼل إعداد معلمٌن أكفاء وتدرٌبهم وفق أحدث نظرٌات التعلم
والتعلٌم؛ األمر الذي جعل الكثٌر من المهتمٌن ال ٌتحدثون عن الكفاٌات إال بربطها بالمعلمٌن(محمد
.(ٔ)(ٕ٩٩ ،  ٕٓٓوإذا كانت رسالة التربٌة هى إعداد النشء لزمن ٌتسم بالثورة العلمٌة والتكنولوجٌة،الدرٌج
 فبلبد من جعل المتعلم ٌشارك فً العملٌة التعلٌمٌة مشاركة فعالة ٌتم فٌها اكتساب،والثقافٌة
 كما ٌحتاج،المعارؾ والخبرات وت نمٌتها بما ٌإهله للتعامل مع علوم المستقبل واكتشاؾ اته وإبداعات ه
 لذا ٌنبؽً علٌهم أن،الطبلب المعلمون إلى فهم التدرٌس الذي سٌصبح مهنتهم فى المستقب ل
 وذلك،ٌبلحظوا عملٌة التدرٌس سواء بحواسهم مباشرة أو باالستعانة ببعض الوسابل التعلٌمً ة

لٌتمكنوا من معرفة الكفاٌات المرتبطة بها ،ومن ثم ٌسعون إلى اكتساب هذه الكفاٌات وتنمٌتها.
وتعد المهمة الربٌسة لبرنامج اللؽة العربٌة مهمة لؽوٌة قبل أى شىء آخ ر ،ولكن ذلك ال
ٌعنى أن تنمٌة اإلبداع بعٌدة عن هذه المهم ة ،أو فرعٌة ال أهمٌة لها فى البرنام ج ،بل ٌعنى أن
الهدؾ الوا ضح المحدد للبرنامج هدؾ لؽوى ٌسهم فى تنمٌة تفكٌر الطالب حٌث ٌربط سلوكه
اللؽوى بقدراته العقلٌة عموما وتفكٌره خصوصا(سمر روحى الفٌصل.(ٖٔٓ ، ٕٖٓٓ ،
وبذلك فمعلم اللؽة العربٌة فى حاجة ماسة إلى كفاٌات التدرٌس اإلبداعى ل لنهوض بثقافة
اإلبداع وتقلٌل االعتماد على ثقافة الذاكرة فى مجال تدرٌس اللؽة العربٌة ومهاراتها.
وٌمكن القول بؤن اعتماد نجاح معلم اللؽة العربٌة فى عمل ه -إلى حد كبٌر ٌ-رتكز على
الكفاٌات التدرٌسٌة كما ونوعا والتى ٌكتسبها أثناء مر وره ببرنامج إعداد ه ،فمن خبلل هذه البرام ج
ٌمكن إكساب الطبلب المعلمٌن كفاٌات التدرٌس ،فالمعلمون متعلمون مدى الحٌا ة ،لذا ٌنبؽى أن
ٌفكروا فى تطوٌر أسالٌبهم التدرٌسٌة والبحث عن أفكار جدٌدة ودراستها بعد مراجعتها من أجل
التكٌؾ معها واستخدامه ا ،كما ٌنبؽى على المعلمٌن استخدام مداخل تدرٌسٌة متعددة لمراعاة
الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن وتنمً ة األفكار اإلبداعٌة لدٌه م ،ومن هنا أصبحت الحاجة ماسة إلى
إعداد معلم قادر على إحداث التعلم الفعا ل ،ممتلكا ألدوات التدرٌس المناسبة والمعززة والفعال ة؛
ألن طرق التدرٌس التى تهتم بمشاركة المتعلم وتركز على التنوع فى األنشطة التعلٌمٌة واحترام
استجابات المتعلمٌن ي مكن أن تنمى القدرات اإلبداعٌة لدى التبلمً ذ ،فى مقابل طرق التدرٌس التى
تهتم بنقل المعلومات ألذهان التبلمٌذ وحفظها فق ط ،فإنها ته مل جوانب التعلم المهمة لدٌهم مث ل:
تنمٌة مهارات التفكٌر واإلبداع.

إن الصحوة التى نشاهدها اآلن لتطوٌر التعلٌم تنادى باالهتمام به فى جمٌع جوانبه ،حٌث تسعى
إلى إعداد متعلم قادر على القٌام بدور نشط وإٌجابى فى عملٌتى التعلٌم والتعل م ،مما دفع علماء التربٌة
والباحثٌن لضرورة البحث عن أسالٌب وإستراتٌجٌات تعل م ،تساعد المتعلم فى التؽلب على العقبات
وتنمً ثقته فى قدرته على حل المشكبلت التى ٌواجهها.
فإن اإلطار لفهم القاعدة النفسٌة للتعلم انتقل بشكل تدرٌجى خبلل العقود الثبلثة الماضٌة من
نظرة متمركزة حول المعلم إلى نظرة متمركزة حول المتعل م ،وذلك المنظور وضع مسبولٌة متزاٌدة
على المتعلمٌن (*)( .(semra & ceren, 2006
فقد أسفر كثٌر من البحوث عن أن التعلم حٌن ٌتم من أجل التعلم بد ً ال من أن ٌكون تلبٌة
لمتطلب خارجى أو رؼبة فى الحصول على مكا فؤة – ٌزداد احتمال ا الحتفاظ ب ه ،وٌزداد احتمال بلوؼه
مستوٌات أعلى من الفه م ،وتضمنه اكتساب إستراتٌجٌات تعلم أكثر نؾ عا ،كما كشفت بحوث أخرى ع ن
أن هذا التعلم ٌزٌد من الدافعٌة المستمرة للتعلم ومن مشاعر الكفاءة األكادٌمٌة ومن اكتساب مهارات
.استدالل متقدمة (جابر عبدالحمٌد.(ٕٗ٘ ، ٔ٩ ،
حٌث لم ٌعد األمر مجرد تلقٌن الطبلب معارؾ أو معلوما ت ،بل أصبح ا الهتمام ٌكمن فى
كٌفٌة اكتساب وفهم الطبلب هذه المعارؾ والمعلومات والتعامل مع ها من خبلل اعتماد الفرد على ذاته
وإمكاناته وقدراته واستعداداته من أجل تحقٌق النجاح والتفوق (مسعد أبوالعبل.( ٕٖٓٓ ،
فقد أشار العدٌد من البحوث التربوٌة التى تركز حال ٌا على عملٌات التعلم إلى ما ٌسمى
مركبات االستعداد ،أى جملة االستعدادات ذات األثر فى عملٌتً التعلٌم والتعلم ،ونتجت عن هذه النظرة
ٌ.ا بنى متعددة األوجه منها ما ٌسمى التعلم المنظم ذات
حٌث بد أ الباحثون خبلل السنوات القلٌلة الماضٌة تحدٌد ودراسة العملٌات المفتاحٌة التى من
خبللها ٌوجه الدارسون اكتسابهم المعرفة األكادٌمً ة ،فٌما ٌعرؾ بالتعلم المنظم ذات ي ا ،إذ إن معرفة
مكونات وإستراتٌجٌات هذا النوع من التعلم تحسن من فاعلٌة الذات ومشاعر الضبط وتجنب المتعلم
المشاعر المصاحبة للفشل األكادٌم ى ،بل وتجعله ٌدرك كٌؾ ٌنوع وٌعدل أو ٌؽٌر من عملٌات التنظٌم
.الذاتى لٌواجه المهام المتنوعة وتصبح لدٌه الدافعٌة للتعامل مع تلك المهام (لطفى عبدالباسط.( ٔ٩٩ ،
لسنوات القلٌلة الماضً ة ،وذلك ألن الهدؾ األساسى للتعلٌم هو تنشا ة الطبلب وتشجٌعهم على
بشكل فعال ،ومبلبم ،وباستقبللٌة ( .(Paris, et al., 2001
استخدام إستراتٌجٌات التعلم
ٍ
والتعلم وؾ ًقا لهذا المفهوم لٌس أم را ٌحدث للطبل ب ،وإنما هو شً ء ٌحدثونه بتعامبلتهم مع
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محمد ،دعاء عطا جاد الكرٌم.

فعالٌة برنامج تدرٌبى قابم على بعض إستراتٌجٌات التعلم المنظم
ذاتً فى تحسٌن الدافعٌة لئلنجاز لدى طبلب الصؾ األول الثانوى/

4885 12202183

الموقؾ التعلٌمى بشكل نشط وفعال.ألنه ٌهدؾ إلى مساعدة الطبلب على تعلم كٌؾ ٌتعلمو ن ،بحٌث ٌصبحون فى النهاٌة ؼٌر
معتمدٌن على المدارس والمدرسً ن ،باإلضافة إلى مساعدة الطبلب على اكتساب مهارات التعلم التى
ستخدمهم خبلل الحً اة كله ا ،وتضم هذه المهارات كٌؾ تحدد موقع المعلومات ومواضعه ا ،وكٌؾ
تحللها ،وكٌؾ تركبه ا ،أو تإلؾ بٌنها وكٌؾ تقومه ا ،وكلما أتٌحت فرص أكثر للمتعلمٌن لٌبحثوا
بإصرار عن المعلومات وٌوؼلوا فى البحث أو ٌحكموا علٌها وٌستخدموها.
لتدرٌب على المهارات االجتماعٌة تخفٌض القلق االجتماعً للمراهقٌن.
هدفت هذه الدراسة إلى إعداد برنامج قابم على المهارات االجتماعٌة للحد من
القلق االجتماعً للمراهقٌن لتبلمٌذ المرحلة دعامة ،عٌنة
الدراسة تكونت من ( )40تلمٌذا وتلمٌذة من األولى والثانٌة والثالثة الصفوؾ اإلعدادٌة
ما بٌن ( )15-12سنة .واستخدمت الدراسة مقٌاس القلق االجتماعً من adescents
التً كتبها أمانً عبد  ،)2000(EL maksodومقٌاس لتقٌٌم أعدت
المهارات االجتماعٌة لل addescentsالتً كانت من إعداد الباحث ،ودراسة
تستخدم أٌضا برنامج التدرٌب على المهارات االجتماعٌة التً  researherعلى استعداد لخفض
القلق االجتماعً لتبلمٌذ المرحلة الدعامٌة.
نتابج الدراسة -1 :توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى (- )0.01
مستوى بٌن العشرات من تبلمٌذ المجموعة الضابطة والتجرٌبٌة
المجموعة فً القٌاس البعدي على مقٌاس القلق االجتماعً لصالح
المجموعة التجرٌبٌة  -2.توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى ()0.01
مستوى بٌن العشرات من تبلمٌذ المجموعة الضابطة والتجرٌبٌة
المجموعة فً القٌاس البعدي على مقٌاس المهارات االجتماعٌة ،لصالح
المجموعة التجرٌبٌة  -3.توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى ()0.01
مستوى بٌن العشرات من تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة فً منصب و
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إسكندر ،إٌفت كٌرلس ٌنً .

فعالٌه التدرٌب على المهارات اآلجتماعٌه لتخفٌؾ القلق اآلجتماعى
لدى المراهقٌن/

4886 12202222

متابعة قٌاس درجة على مقٌاس القلق االجتماعً وأبعاده ،لصالح
من  0.4المجموعة التجرٌبٌة  -توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى
بٌن درجات تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة فً ما بعد )(0.01
ومتابعة قٌاس درجة على مقٌاس المهارات االجتماعٌة وأبعاده ،فً
صالح المجموعة التجرٌبٌة .حققت الدراسة الحالٌة على فعالٌة
من التدرٌب على المهارات االجتماعٌة فً الحد من القلق االجتماعً.
إن التؽٌرات السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة السرٌعة المتبل حقة التً ٌشهدها العالم
المعاصر كرد فعل للثورة المعلوماتٌة والتكنولوجٌة ،وظهور العولمة ،وما نتج عنها من انفتاح
على ثقافات األمم المختل فة ،وتنوع مصادر المعرفة ،و سهولة تداول المعلومات ،والمنافسة
ً
ملحة ،تتجاوز
فً سوق العمل واالقتصاد العالمً ،جعلت من تطوٌر التعلٌم وتحسٌنه ضرور ًة
المفاهٌم والممارسات التربوٌة التقلٌدٌة ،وتضمن جودة المنتج التعلٌمً؛ ومن هذا المنطلق سعت
دول العالم إلى تطبٌق مبادئ االعتماد التربوي ،وتحقٌق ضمان الجودة فً مإسسات التعلٌم.
والجودة فً التعلٌم هً االنتقال من ثقافة الحد ا ألدنى إلى ثقافة اإلتقان والتمٌز  ،لذا حرصت
المجتمعات وبشكل مستمر على العمل نحو تطوٌر المإسسات التعلٌمٌة بما ٌفً باحتٌاجات
الحاضر وٌتبلءم مع معطٌات المستقبل( ٔ) ،وفً ظل االتجاهات التربوٌة الحدٌثة لتطبٌق االعتماد
التربوي ،تسعى نظم التعلٌم جاهدة إلعداد معاٌٌر للجودة واالعتماد فً ضوء المعاٌٌر العالمٌة وما
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ٌنشده المجتمع من نظامه التعلٌمً.ولقد قامت مصر بعدة خطوات لتطوٌر التعلٌم وتحدٌثه ،حٌث أعدت وزارة التربٌة والتعلٌم
فً عام ( ٖٕٓٓ م) وثٌقة المعاٌٌر القومٌة للتعلٌم؛ لتجوٌد جمٌع عناصر المنظومة التعلٌمٌة .كما
أصدرت الوثٌقة المتكاملة لمعاٌٌر جودة المدرسة الفعالة؛ لتطوٌر األداء المدرسً الشامل بصفة
عامة ،واالحتكام إلٌها عند تقوٌمه( ٕ (.
و ُتوجت هذه الخطوات بصدور القانون رقم( ٕ ) ٨لسنة (  ٕٓٓٙم) بإنشاء الهٌبة القومٌة
لضمان جودة التعلٌم واالعتماد )National Authority of Quality (NAQAAE
إلقرار مدى استٌفاء المدارس لمعاٌٌر Assurance and Accreditation of Education
الجودة واالعتماد التربوي .ولقد أصدرت الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد فً عام
) م) وثٌقة معاٌٌر ضمان الجودة واالعتماد لمإسسات التعلٌم قبل الجامعً؛ لمساعدة ٕٓٓ٨
المدارس المصرٌة للحصول على االعتماد التربوي.ولقد أصبح تطبٌق االعتماد التربوي فً المدارس المصرٌة ٌمثل دافع ا
ذاتً ا لدى كافة
الممارسٌن التربوٌٌن فٌها للسعً الدابم لئلفادة من فرص التنمٌة المهنٌة المستمرة التً ُتتاح لهم
لٌتمكنوا من االرتقاء المستمر بالنوعٌة التعلٌمٌة التً ٌقدمونها للتبلمٌذ كشرط أساسً لوفاء
مدارسهم بمتطلبات االعتماد التربوي( ٔ) .وهذا ٌجعل دور الموجه فً ظل تطبٌق االعتماد
التربوي دور ا حٌوي ا وربٌسً ا من خبلل ما ٌقدمه من مساعدة للمعلمٌن فً التنمٌة المهنٌة
المستدامة.
وتنبع أهمٌة التوجٌه الفنً من واقع الحاجة الماسة إلى جهاز دابم لتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة
وتفعٌلها حتى تحقق التربٌة هدفها األسمى وهو بناء اإلنسان( ٕ (.
وتتفق األطر واألدبٌات النظرٌة على أن أهداؾ التوجٌه الفن ي تنحصر فً مساعدة المعلمٌن
على فهم وظٌفتهم ،وتحقٌق النمو فً مهنتهم لتحسٌن أدابهم المهنً،و إك ساب هم مهارات إدارة
الصؾ والتفاعل مع المتعلمٌن وفهم مراحل نموهم  ،ومراعاة الفروق الفردٌة بٌن المتع لمٌن،
ا( ٖ ا سلٌم ا علمً واستخدام طرق التدرٌس المناسبة لهم ،باإلضافة إلى تقوٌم العملٌة التربوٌة تقوٌم (.
لقد تطور مفهوم التوجٌه الفنً ت طور ا كثٌر ا ؾ ي السنوات األخٌرة  ،حٌث مر ال توجٌه بعدة
مراحل ،فقدٌم ا كان ي طلق على التوجٌه (التفتٌش) ،وكان ٌقوم على أساس استخدام السلطة
وتصٌد األخطاء وتوجٌه النقد وانعدام التوجٌه واإلرشاد من جانب المفتش  ،ومن هنا كان ٌنظر
المعلم للمفتش نظرة تتسم ب الخوؾ والرهبة  .وهكذا كان ت العبلقة بٌن المعلم ٌن والمفتش ٌن عبلقة
.معتلة ال تقوم على أساس صحً سلٌم من العبلقات اإلنسانٌة الصحٌحة (.
تشكل الصحة النفسٌة للطبلب جانبًا مهما ً من جوانب العمل التربوي من خبلل أستخدامها ألسالٌبها ووسابلها العلمٌة والمهنٌة
2010
وذلك عن طرٌق توفٌر الخدمات الوقابٌة
واإلرشادٌة والعبلجٌة للمشكبلت واألزمات التً تعترضهم  ،ومساعدة المدرسة على تهٌبة الجو المدرسً الذي ٌسوده التفاهم
 ،وٌعزز األمن واالطمبنان فً نفوس الطبلب وذلك من خبلل البرامج التً تنفذ على المستوى الطبلبً كؤفراد أو جماعات أو
على المستوى المدرسً ككل وبمشاركة البٌبة التً توجد بها المدرسة لمواجهة المشكبلت الطبلبٌة وهناك عدة مشكبلت
تربوٌة تواجه مدارسنا من وقت آلخر منها ما ٌتعلق بالمدرسٌن ومنها ما ٌتعلق بإدارة المدرسة والطبلب وؼٌر هم مما ٌإثر
تؤثٌرً ا سلبًٌا على تحقٌق أهداؾ المنهج ومن هذه المشكبلت التً تكاد أن تكون ظاهرة اجتماعٌة تربوٌة مقترنة بالمدرسة
مشكلة حٌث تشكل مشكلة العنؾ المدرسً مإشرً ا خطٌرً ا على  School Violenceالعنؾ المدرسً سلوك المجتمع
المدرسً وقد تمتد أثاره على البً بة المحٌط ة .وتحدث أعمال العنؾ فً المدارس على أنواع وفترات تخٌل البعض ألول
وهلة أنها مجرد أحداث ٌومٌة تنشؤ
لظروؾ طاربة وعارضة  ،والخطر الذي ٌنشؤ عنها فٌما بعد تكون عواقبةوخٌمة على المجتمع والمشكبلت السلوكٌة للمجتمع
تنشؤ من صؽابر ا ألمور  ( .جابر(  : ٕٗ٘- ٕٗٙعوض سٌد  ،أبو الحسن عبدالموجود ٕٓٓٗ ،فالعنؾ سلوك ٌصدر من
أفراد أوجماعه تجاه فرد أخر أو آخرٌن مادًٌا كان أو لفظًٌاإٌجابٌا أم سلبًٌا  ،مباشرً ا أو ؼٌر مباشر نتٌجة للشعور بالؽضب أو
اإلحباط أو للدفاع عن النفس أو
الممتلكات أو الرؼبة فً االنتقام من اآلخرٌن  ،أو الحصول على مكاسب معٌنة و ٌترتب علٌة( ٗ  :إلحاق أذى بدنً أو مادي
أو نفسً بصورة متعمدة بالطرؾ اآلخر ( .أمٌمه جادو ٕٓٓ٘ ،وٌؤخذ سلوك العنؾ فً المدرسة أشكا ً ال مختلفة منها
ارتكاب المخالفات والتحرٌض
علٌها والخروج عن طاعة المدرس ورفض تنفٌذ أوامره واالعتداء على المدرسٌن واالعتداء
على اآلخرٌن وتحطم أثاث المدرسة وإتبلفه .حٌث نجد أن العنؾ الطبلبً هو الطاقة التً تجمع داخل اإلنسان وال تنطلق إال
بتؤثٌرالمثٌرات الخارجٌة  ،وهى مثٌرات العنؾ  ،وتظهر هذه الطاقة على هٌبة سلوك ٌتضمن أشكاال من
التخرٌب والسب والضرب بٌن تلمٌذ وتلمٌذ أو بٌن تلمً ذ ومدرس وتلعب االتجاهات الوالدٌه دورً ا أساسًٌا فً تحدٌد
شخصٌة الطفل وسلوكه فً حاضرة
ومستقبلة فقد ٌسود أس لوب التق بل والتسامح مشوبًا بالحب والحنو  ،بٌنما قد ٌسود أسلوب النبذ والتشدد أو استخدام الع قاب
البدنً والمعنوي أو قد ٌسود أسلوب التساهل واإلهمال
والتفرقة أو نجد أسلوب التذبذب فً المعامل ة  ،والنموذج األ ول ٌخلق شخص ٌة إٌجابٌة فعالة
بٌنما تخ لق الن ماذج الثبلثة التالٌة أنماط ؼٌر سوٌة من الشخصٌة  ( .نبٌل عبد الفتا ح( ٓٔٔ  :حافظ وآخرون ، ٔ٩٩٧ ،

مدنى ،سٌد عباس عثمان.

إسماعٌل ،أكرم محمد طلعت.

اآلداءالوظٌفى للموجه الفنى بالمرحله الثانوٌه فى ضوء متطلبات
االعتماد التربوى/

العنؾ المدرسى وعبلقته بؤسالٌب المعاملة الوالدٌة واآلمن النفسى
لدى تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة/

4887 12202243

4888 12203375

ًكما أن تعرض األطفال لئلساءة من قبل والدٌهم ٌإدى إلً العنؾ لدٌهم كما ٌإدى إل
( ٕ٧ ٕ٩ : ٔومن هنا نجد أن ثقة الطفل فً نفسه وفى ؼٌره من٩٩٧ ،  (ولٌد سرحان. ضعؾ التحصٌل وفقدان الثقة بالنفس
الناس بوجه عام تتوقؾ على نوع
الرعاٌة التً ٌتلق اها داخل األسرة فالطفل الذي تلبى حاجاته وٌجد من ٌدهلل وٌتحدث إلٌه
 أما إذا لم تتوافر،  ٌتصور العالم مكا ًنا آم ًنا والناس أهبل للثق ة، وٌشاركه اللعب والضحك
الرعاٌة النفسٌة واالجتماعٌة العضوٌة للطفل داخل أسرته فإنه ٌشعر أن الناس ؼٌر جدٌرٌن
( ٧ٖ : ٔ٩٩٨ ،  ( إبراهٌم عٌد. بالثقة فً نفسه وفى اآلخرٌن وفى العالم المحٌط به.
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On Some Special Functions in means of
fractional calculus/

بعض األسالٌب المعرفٌة وعبلقتها بتوجهات أهداؾ اإلنجاز لدى
/تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة
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Ecotoxicological Studies on Freshwater
Gastropods (Mollusca) at Qena Governorate,
Upper Egypt/
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Right-hemispheric dominance of dentate
granule cells c-fos expression after spatial
exploration in split-brain mice/

Mohammed, Hassan
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2012 Fractional calculus is [90] ‖the theory of integrals and derivatives of arbitrary
order, which unify and generalize the notions of integer-order differentiation
and n-fold integration‖. The idea of generalizing differential operators
to a non-integer order, in particular to the order 1
2 , first appears in the
correspondence of Leibniz with L‘Hopital )1695(, Johann Bernoulli )1695(,
and John Wallis (1697) as a mere question or maybe even play of thoughts.
In the following three hundred years a lot of mathematicians contributed to
the fractional calculus: Laplace (1812), Lacroix (1812), Fourier (1822), Abel
(1823-1826), Liouville (1832-1837), Riemann (1847), Grunwald (1867-1872),
Letnikov (1868-1872), Sonin (1869), Laurent (1884), Heaviside (1892-1912),
Weyl (1917), Davis (1936), Erdelyi (1939-1965), Gelfand and Shilov (19591964), Dzherbashian (1966), Caputo (1969), and many others. Yet, it is only
after the First Conference on Fractional Calculus and its applications that
the fractional calculus becomes one of the most intensively developing areas
of mathematical analysis. Its fields of application range from biology through
physics and electrochemistry to economics, probability theory and statistics.
On behalf of the nature of their definition the fractional derivatives provide an
excellent instrument for the modeling of memory and hereditary properties of
various materials and processes. Half-order derivatives and integrals prove to
be more useful for the formulation of certain electrochemical problems than
the classical methods. Fractional differentiation and integration operators are
also used for extensions of the diffusion and wave equations and, recently, of
the temperature field problem in oil strata.
This thesis consists of five chapters.
 فقد،ًنتٌجة للتقدم فً دراسة الفروق الفردٌة فً اإلدراك وأسالٌب التعامل مع مواقؾ الحٌاة وظهور مفهوم التماٌز النفس
 ولقد تزاٌد االهتمام بدراسةاألسالٌب المعرفٌة، برزت علً ساحة البحث العلمً النفسً ما ٌسمً بدراسة األسالٌب المعرفٌة
 حٌث ٌلعب األسلوب المعرفً للفرد دورا ال، باعتبارها أبعاد هامة داخل المجال المعرفً ومٌزة هامة داخل مجال الشخصٌة
 وذلك ألن السلوك المعرفً لؤلفراد فً المواقؾ التعلٌمٌة ٌتؤثر، تقل أهمٌته بالنسبة للعملٌة التعلٌمٌة عن معرفة نسبة ذكابه
و قد شهدت السنوات األخٌرة اهتماما كبٌرا من قبل الباحثٌن التربوٌٌن المهتمٌن بدراسة األسالٌب. باألسالٌب المعرفٌة لؤلفراد
 وتمثل كذلك الحصانة النفسٌة للفرد بما ٌتناسب وفطرته وٌتفق،  حٌث إنها تمثل دور ا مهم ا فً العملٌةالتعلٌمٌة، المعرفٌة
وٌعتبر موضوع األسالٌب المعرفٌة من الموضوعات التً حظٌت بؤهمٌة بالؽة عند علماء النفس التربوي من حٌث.مع منهجه
2012
 هذا وتتنوع األسالٌب، حٌث ٌساعد ذلك المعلمٌن فً التخطٌط لتعلٌم األفراد، العمق فً الدراسة وكذلك البحث
المعرفٌة ألنه ال ٌوجد أسلوب واحد ٌحقق أفضل النتابج لجمٌع التبلمٌذ إذ أن
 لذا فإن األسالٌب المعرفٌة تمثل عنصرا، أسلوبا معٌنا قد ٌكون مناسبا لتلمٌذ معٌن بٌنما ال ٌناسب تلمٌذا آخر بالدرجة نفسها
فالتحول من علم النفس السلوكً إلً علم النفس المعرفً صاحبه تؤكٌد. مهما فً عملٌة التعلم
أكثرعلً المسبولٌة الملقاة علً عاتق المتعلمٌن عن تعلمهم ولم تعد النظرة للمتعلمٌن علً أنهم مستقبلون للمعلومات بل أكثر
من ذلك فهم نشٌطون فً إعادةتعلٌم السادة المتعلمٌن وإعادة بناء المعرفة الموجودة وربطها بالمعرفة السابقة
. مما ٌسهم فً تكوٌن بنٌات معرفٌة أكثر استقرارا
1 (  وقد ذكر أنور محمد الشرقاوي: األسالٌب المعرفٌة من أنه ٌمثل أحد موضوعٌن أساسٌن)تؤتً أهمٌة موضوع5991
 كما أنها تسهم بقدر كبٌر فً الكشؾ عن الفروق،ظهرا فً مجال علم النفس المعرفً فً الفترة األخٌرة من تقدم علم النفس
 كما تؤتً أهمٌتها كذلك من أنها تعبر عن الطرٌقة األكثر تفضٌبل لدي الفرد فً تنظٌم ما ٌمارسه من نشا،الفردٌة بٌن األفراد
كما أنها تهتم بالطرٌقة التً بها، دون االهتمام بمحتوي هذا النشا وما ٌتضمنه من مكونات،سوا ء كان معرفٌا أو وجدانٌا
ٌتناول الفرد المشكبلت التً ٌتعرض لها فً مواقؾ حٌاته الٌومٌة.
In the present study toxicological effects of plant extracts of white cypress Callitris
glaucophylla (heart wood), African mahogany Khaya sengalentsis (seeds) and carrot
Daucus carota (seeds) against Aedes acgypti and Culex annulirostris 4 th instar
2012 larvae were studied.
Meanwhile, The susceptibility of both mosquito sepecies to synthetic insecticides,
fenitrothion and lambda-cyhalothrin and the insect growth regulatator, methoprene
was evaluated.
Efficacy of sublethal concentrations of C. glaucophylla on the development of Ae.
Aegypti larvae was compared to that of the synthetic insecticides.
Binary mixtures of botanical extracts with or without synthetic insecticides were tested
as integrated control against both mosquito species.
The study involved also efficacy of two predaceous insects against immature stages of
Cx. Annulirostris in different habitats.

2012 Laterality of cerebral hemisphere has been well known based
on dominance of higher brain functions in human such as language
processing in the left hemisphere (Broca, 1861; Wernicke, 1874) and
spatial navigation in the right hemisphere (Fenton and Bures, 1993;
Maguire et al., 1996; Bohbot et al., 1998; Czeh et al., 1998; Nunn et

al., 1999; Burgess et al., 2002; Klur et al., 2009; Igloi et al., 2010). L-R
asymmetry of macroscopic structure of the brain has been reported
since 1968 first found in the plenum temporal, which was larger in
the left than the right (Geschwind and Levitsky, 1968). In addition,
dendritic branches were found to be greater in the left hemisphere
speech area than the right, and the central sulcus located in the primary motor cortex
was deeper and larger in the right hemisphere
(Toga and Thompson, 2003). Recent technologies such as fMRI, PET
and CT have also demonstrated L-R asymmetry in various brain
regions such as temporal cortex, striatum and amygdala (Maguire et
al., 1996, 1997 and 2000). Studies on the L-R asymmetry extended to
involve the biochemical and molecular basis including asymmetric
distribution of GABA binding sites in the cerebral hemisphere (Oke
et al., 1980), nitric oxide lateralization in the hippocampus (Kristofikova et al., 2008),
and dominance of dopaminergic D2
receptor in the right striatum (Afonso et al., 1993). Furthermore, the
first description of L-R asymmetry has been done at the synapse
level in the hippocampal pyramidal cells (Kawakami et al., 2003; Wu
et al., 2005). Density of NMDA glutamatergic receptor subunit
GluN2B and AMPA glutamatergic receptor subunit GluA1 in CA1
pyramidal cells are about 50% higher in synapses receiving afferents
from the left and right CA3 pyramidal cells, respectively (Kawakami et al., 2003;
Shinohara et al., 2008). Furthermore, size and shape of
the spine synapses and induction of LTP were also found to be
asymmetrical depending on the side of input in CA1 pyramidal cells
(Kawakami et al., 2003; Wu et al., 2005 and Kohl et al., 2011).
Surprisingly, the asymmetrical allocation of GluN2B disappeared
resulting in right isomerism in inversus viscerum (iv) mutant mice,
which have a point mutation in LrD and randomized laterality in
internal organs (Kawakami et al., 2008). Thus iv mutant can serve as an interesting
model to investigate physiological roles of brain
asymmetry (Goto et al., 2010).
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2012 Tropospheric ozone is also highly variable in time, both seasonal and
daily scales. Owing to the photochemical mechanisms that synthesize
ozone, minimum ozone concentration is usually found early in the
morning, while the maximum value is set in late afternoon. Changes in
tropospheric ozone from day to day can be as large as a factor of 2 or 3.
Regarding long-time trends, the WMO (1994) estimates an enhancement
of boundary layer ozone levels of up to 50% in some populated Northern
Hemisphere regions; Janach (1989) estimates a global averaged increase
of 1–2% for tropospheric ozone between the 1960s and 1989; and the
Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC (2001) assigns a small
but significant positive radiative forcing to increased tropospheric ozone
concentration, which is estimated to be some 8 DU between 1750 and
current days. Although tropospheric ozone is very variable both in time
and space, it has been suggested that in industrial areas of the Northern
Hemisphere increased tropospheric ozone can overcompensate (as far as
filtering UV-B is concerned) for stratospheric ozone depletion (Brühl and
Crutzen, 1989).
The sensitivity of erythemal ultraviolet (EUV), will be discussed later,
to atmospheric ozone is frequently expressed with the radiation
amplification factor (RAF), also called sensitivity by Madronich (1992)
or magnification factor by Bais et al. (1993a), defined as the percentage
increase in EUV that would result from a 1% decrease in the column
amount of atmospheric ozone )McKenzie et al., 1991; Madronich, 1995a ;
Madronich et al., 1995b; Durzan and Smertenko, 2005(. For that aim, the
RAF has become a widely used standard index during last years
(McKenzie et al., 1991; Madronich, 1993b; Bodhaine et al., 1997;
Madronich et al., 1998; Dubrovsky, 2000; Zerefos, 2002, Serrano et al.,
2008).

2012 As world‘s population is rapidly increasing, there is an increasing
demand for food including animal protein.
Fish protein is an important source of animal protein as it is highly
nutritious, palatable and easily digested (Rifaat et al., 1980).Fish may
harbour many pathogens including parasites, (Srisawangwong et al.,
1997; Waikagul, 1998; Sukontason et al ., 1999; Wongsawad et al.,
2004 ; Kue and Wiwanitkit, 2005).Encysted metacercariae parasitic diseases have the
upper hand in fish

parasitic diseases .The presence of encysted metacercariae are very
common especially in freshwater fish as that may cause public health
importance(Eissa, 2002). Humans acquire the infection from handling
infected raw fish (fishermen and house wives) or eating insufficiently
cooked fish (roasted, smoked or pickled). Animals and fish eating birds
also get infected as they consume raw infected fish .In the past, these diseases were
limited for the most part to
populations living in low and middle-income countries, but the
geographical limits and populations at risk are expanding and changing
because of growing international markets, improved transportation
systems, and demographic changes (such as population movements). The
WHO ,(1995) has estimated that the number of people currently infected
with fish-borne trematodes exceeds 18 million, but worldwide the number
of people at risk, including those in developed countries, is more than half
a billion.The present work aims to the following :
1-Determine the incidence of encysted metacercariae of
zoonotic importance in some Nile fish e.g(Tilapia nilotica
and Clarias lazera) in Sohag and El-Minia Province fish
markets.
2- Study the morphology of these metacercariae .
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2012 The aim of this dissertation, which consists of four chapters, is provide an analytical solutions for some problems of di¤erent types of non-Newtonian ‡
uids and study
their behavior . In the following a brief discussion of the chapters is given.
In chapter one, the objective of this chapter is to introduce and to illustrate
the frequent and wide occurrence of non-Newtonian ‡
uid behavior. Starting with
the de…
nition of a non-Newtonian ‡
uid, di¤erent types of non-Newtonian ‡
uids are
brie‡
y described, e¤ects of chemical reaction, thermal radiation, thermophoresis, basic equations of micropolar, power-law and viscoelastic ‡
uids. A basic idea of an
analytical technique (HAM) which we used in this study has been presented
In chapter two, we introduced an analytical solutions for a problems of heat
and mass transfer of a non-Newtonian micropolar ‡
uid, the following two problems
have been studied:
In the …
rst problem (2.1), the e¤ects of chemical reaction and heat source/sink
on ‡
ow of a magnetomicropolar ‡
uid past a continuously moving plate in the presence of radiation are studied. The governing equations for the problem are changed
to dimensionless ordinary di¤erential equations by similarity transformation. The
e¤ects of radiation parameter, magnetic …
eld parameter, Prandtl number, Schmidt
number, heat generation/absorption parameter and chemical reaction parameter on
the velocity, angular velocity, temperature and concentration pro…
les have been discussed through graphs (see …
gures from 2:1:1 to 2:1:17). Also, Nusselt number and
Sherwood number have been presented in tables.
In the second problem (2.2), the problem of heat and mass transfer on the
ow of non-Newtonian micropolar ‡
‡
uid with uniform suction/blowing, heat generation, thermal radiation, thermophoresis and chemical reaction is presented and discussed. The homotopy analysis method (HAM) is employed to compute an approximat solution of the system of nonlinear di¤erential equations governing the problem.
The e¤ects of various physical parameters such as material parameter, suction parameter, heat generation/absorption parameter, Prandtl number, radiation parameter,
thermophoretic parameter, chemical reaction parameter and Schmidt number on the
velocity pro…
le temperature pro…
le and concentration pro…
le are studied and shown
in several plots (see …
gures from 2:2:1 to 2:2:15). Also, Nusselt number and Sherwood
number have been presented in tables.
In chapter Three, we introduced an analytical solutions for partial di¤erential
equations of heat and mass transfer of a power-law ‡
uid, the following two problems
have been studied:In chapter Three, we introduced an analytical solutions for partial
di¤erential
equations of heat and mass transfer of a power-law ‡
uid, the following two problems
have been studied:In the …
rst problem (3.1), the problem of heat and mass transfer on
unsteady
magneto hydrodynamic ‡
ow of non-Newtonian power-law ‡
uid caused by an impulsively stretching plate in the presence of chemical reaction is studied. The e¤ect of the
integral power-law index (n=0.5,1.0,1.5) of the non-Newtonian ‡
uid is investigated.
The e¤ects of the various dimensionless parameters entering into the problem on
the velocity, temperature and concentration have been investigateed. Also, Nusselt
number and Sherwood number have been presented in tables.
In the second problem (3.2), the problem of heat and mass transfer on MHD
ow of a power-law ‡
‡
uid due to a linearly stretching sheet, heat and mass transfer
characteristics using variable thermal conductivity is studied in the presence of a

non-uniform heat source/sink, porous medium and chemical reaction. The thermal
conductivity is assumed to vary as a linear function of temperature. The similarity
transformations have been used to convert the governing partial di¤erential equations
into a set of non-linear ordinary di¤erential equations. One type of boundary heating
is considered, namely prescribed power-law surface temperature (PST). The e¤ects
of various physical parameters such as magnetic …
eld parameter, porosity parameter,
Prandtl number, non-uniform heat source/sink parameter, thermal radiation parameter, Schmidt number, chemical reaction parameter and variable thermal conductivity
parameter on the dynamics have been analyzed and shown in several plots (see …
gures from 3:2:1 to 3:2:18). Also, Nusselt number and Sherwood number have been
presented in tables.
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والتفكٌر والمٌول العلمٌة لـدى تبلمٌذ الحلقة الثانٌـة من التعلٌم
/ ًاألساس

Mohammed, Nehal
Mohammed Abd ELMobdy.

 نشــوي محمـد، أحمـد
. صبـري

2012 Salinity is one of the oldest enemies of agriculture. Excess amount
of salts in the soil or irrigation water adversely affect plant growth and
development. Nearly 20% of the world‘s cultivated areas are affected
by salinity (Zhu, et al., 2010). Seedling growth, flowering and fruit set
are influenced by high salt concentration leading to diminished
economic yield (Sairam and Tyagi, 2004 and Bybordi and
Tabatabaei, 2009).
Salinity is considered as a severe problem in agriculture since it
results in a noticeable reduction in crop productivity (Bybordi, et al .,
2010b).Generally, salinity can affect germination, metabolism, the size of
plants, branching, leaf size and overall plant anatomy. Salt also affects
photosynthetic components such as enzymes, chlorophyll and
carotenoids contents (Heidari, 2012).
In fact, soil salinity is an important growth-limiting factor for nonhalophytic
plants (Bybordi, et al., 2010b). Salts inhibit plant growth
by osmotic stress, nutritional imbalance, and specific ion toxicity
(Hussain, et al., 2010). Also salinity damage is mainly due to altered
water relation caused by high salt accumulation in the intercellular
spaces (Zhang, et al., 2006). One of the major constraints of salt stress
is nutrient imbalance (Jadhav, et al., 2010).Abiotic pressure like salt stress and
chemical insulate impose
limitation on crop productivity and also limit land available for
farming, often in regions that can ill afford such as constraints, thus
highlighting a greater need for understanding how plants respond to
adverse conditions with the hope of improving tolerance of plants to
environmental stress (Joseph, et al., 2010).However, one of the cost effective
strategies for counteracting
salinity stress involves growing crops possessing inherent ability to
tolerate saline conditions (Ashraf and Harris, 2004 and Sabir and
Ashraf, 2008a). Furthermore incorporating factors that enable plants to
tolerate salt stress could improve growth and production under saline
conditions (Ashraf and Foolad, 2007, Sharifi, et al., 2007 and
Ashraf, et al., 2008a). However alleviation of salinity problem is
expensive and often represents only a temporary solution.
In Egypt the cultivated regions restricted to the Nile Valley which
depends on fresh water of the Nile river for irrigation does not exceed
4% of the total Egypt land area according to (Younis, et al., 1994).
The toxic effects of salt on plants are the consequence of both a water
deficit that results from the relatively high solute concentrations in the
soil as well as a stress specific to Na+ and Cl- resulting in a wide variety
of physiological and biochemical changes that inhibit plant growth
development and proteins synthesis (Taffouo, et al., 2010 a and b).
 والذي من، إن التقدم العلمً الذي أحرزه اإلنسان فً العصر الحالً كان من الضخامة بحٌث سمً هذا العصر بعصر العلم
 ولقد كان من الطبٌعً أن ٌتؤثر تدرٌس، سماته الهامة التطور والتؽٌر حٌث ٌظهر كل ٌوم جدٌد فً مٌدان العلوم والتكنولوجٌا
 بل أصبح هناك اهتمام بتنمٌة الجوانب االنفعالٌة، ً فلم ٌعد اكتساب التبلمٌذ للمعلومات هو الهدؾ النهاب، العلوم بهذا التطور
 فللمٌول أهمٌتها كقوة تدفع الفرد إلً بذل الجهد الكتساب المعلومات والمهارات، فً تدرٌس العلوم ومنها المٌول العلمٌة
2010
.  كما أن تنمٌة المٌول العلمٌة لدي التبلمٌذ قد تسهم فً إعداد علماء المستقبل الذٌن ٌقوم علٌهم تقدم المجتمع، المرجوة
 واكتشاؾ المعارؾ الجدٌدة وإثرابها،  قادرة على االختٌار واالنتقاء، فقد أصبحت قوة األمم تقاس بما لدٌها من عقول مبدعة
)ٕٖٓٓ:ٖٖ٘،وتحوٌلها إلى أسالٌب تكنولوجٌة توجه بها حركة الحٌاة واألحٌاء (علً أحمد مدكور
 ولذلك ٌنبؽً توفٌر فرص التربٌة العلمٌة السلٌمة وتنمٌة المٌل العلمً للقاعدة، ًفتقدم أٌة دولة ٌقاس بمقدار تقدمها العلم
العرٌضة من التبلمٌذ فً مرحلة التعلٌم األساسً والتً تعتبر فترة هامة فهً تسبق مرحلة التعلٌم الثانوي التً ٌتحدد فٌها
. التحاق الطبلب بالشعب العلمٌة أو األدبٌة
 فكلما اتسعت قاعدة، ولذا ٌجب االهتمام بتنمٌة المٌول العلمٌة فً هذه المرحلة حتى تكون هناك فرص اكبر لظهور العلماء
. الهرم زاد ارتفاعه

كما ٌجب االهتمام فً هذه المرحلة بتنمٌة أنماط التعلم والتفكٌر حٌث ٌذكر ( فهٌم مصطفً  ) 18-19: 2002،أن تلمٌذ
المرحلة الثانٌة من التعلٌم األساسً تنمو قدرته علً االنتباه لدرجة ٌستطٌع معها أن ٌحل المشكبلت المعقدة  ،كمـا تزداد
قدرته علً التذكر المبنً علً الفهـم  ،وربط الموضوعات التً ٌفهمها بخبراته السابقة  ،كذلك ٌمٌل التلمٌذ إلً فرض
الفروض لحل ما ٌقابله من مشكبلت  ،كما ٌمٌل إلً التحلٌل المنطقً واالستنتاج .
وقد ألقت بعض البحوث الحدٌثة الضوء علً الوظابؾ المعقدة للمخ  ،والتً تتضمن مختلؾ جوانب التفكٌر التً ٌقوم بها كل
نصؾ من نصفً المخ .
وقد قسم تورانس ‖ ‖Torranceأنماط التعلم والتفكٌر الخاصة بؤداء النصفٌن الكروٌٌن للمخ إلً ثبلثة أنماط هً :النمط
األٌسر ‖ ‖left styleوالنمط األٌمن ‖ ‖Right styleوالنمط المتكامل‖ ( ‖Integrated styleصبلح أحمد مراد ،
)ٖٗٓ-ٔ٩٩ٗ:ٕٗ٩
وٌتم فً النمط األٌسر استخدام وظابؾ النصؾ الكروي األٌسر للمخ مثل االستجابة للمثٌرات اللفظٌة  ،التعامل مع الرموز
المجردة ،التفكٌر المنطقً والتخٌلً والتجرٌب فً خطوات منظمة ،وتفسٌر البٌانات الخطٌة التتابعٌة  ،أما النمط األٌمن فٌتم
فٌه استخدام وظابؾ النصؾ الكروي األٌمن للمخ مثل التعامل مع مثٌرات مصورة ومتحركة  ،استخدام الخٌال فً التذكر ،
التعامل مع األشكال الفراؼٌة والهندسٌة  ،المبادأة والتفكٌر المجرد ،استخـدام الصور والتصـورات  ،إعطاء معلومات عن
الحركـة والتمثٌل  ،واالستجابة للمثٌرات الوجدانٌة  ،أما النمط المتكامل فٌعنً التساوي فً استخدام وظابؾ النصفٌن
الكروٌٌن األٌسر واألٌمن معا  ( .رفعت محمود بهجات)ٔٙٙ:ٔ٩٩٩ ،
وٌستخدم كل تلمٌذ النصفٌن الكروٌٌن ولكن االختبلؾ ٌكمن فً سٌادة نصؾ كروي علً النصؾ اآلخر ،فاألفراد ذوي النمط
األٌسر ٌسٌطر علً أدابهم وظابؾ النصؾ الكروي األٌسر  ،واألفراد ذوي النمط األٌمن ٌسٌطر علً أدابهم وظابؾ النصؾ
الكروي األٌمن  ،أما األفراد ذوي النمط المتكامل فٌتساوي عندهم استخدام النصفٌن الكروٌٌن  ،وتوجد نسبة كبٌرة من األفراد
تستخدم الوظابؾ العقلٌة الكامنة فً النصؾ الكروي األٌسر فقط وال تستفٌد من الطاقات الكامنة فً النصؾ الكروي األٌمن ،
مما ٌعمل علً استفادة الفرد فقط من  %50من الطاقات العقلٌة الموجودة لدٌه  ،ولذا ٌنبؽً أن ٌهتم تدرٌس العلوم باستخدام
أسالٌب تدرٌسٌة حدٌثة تقوم علً استخدام وظابؾ النصفٌن الكروٌٌن األٌسر واألٌمن معا حتى ٌمكن تنمٌة النمط التفكٌري
المتكامل .
اهتم البحث الحالً بدراسة المعتقدات المعرفٌة بؤبعادها األربعة ( االعتقاد فً ثابت المعرفة
االعتقاد فً بنٌة المعرفة  ،االعتقاد فى القدرة على التعلم  ،االعتقاد فى سرعة ا لتعلم) التً ٌعتنقها
الطلبة و أسالٌب التعلم و عبلقتهما بالتحصٌل األكادٌمى فى اللؽة االنجلٌزٌة لدى طبلب الصؾ
األول الثانوي  ،كما اهتمت البحث الحالٌة بدراسة تؤثٌر النوع ( ذكور /إناث )  ،كما اهتم البحث
بمعرفة  :هل ٌمكن التنبإ بالتحصٌل األكادٌمى لدى الطبلب ( ذكور /إناث ) بمعلومٌة درجاتهم فى
األبعاد األربعة للمعتقدات المعرفٌة وأسالٌب التعلم ؟ .
وقد تم عرض إطار نظري ومجموعة من البحوث السابقة ذات الصلة بمتؽٌرات البحث  ،وتم
تصنٌفها إلى ثبلث محور ربٌسٌة كما ٌلً:
 .البحوث التى تناولت المعتقدات المعرفٌة 1.
 .البحوث التى تناولت أسالٌب التعلم 2.
 .البحوث التً تناولت المعتقدات المعرفٌة وأسالٌب التعلم والتحصٌل الدراسً 3.
وبعد عرض البحوث قدم الباحث تعلٌقا على كل محور على حدة من حٌث :الهدؾ ،والعٌنة
واألدوات  ،والنتابج ثم تعلٌق عام على البحوث المرتبطة كلها.
مشكلة البحث :
تتلخص مشكلة البحث فً اإلجابة على التساإالت اآلتٌة :
هل تختلؾ أسالٌب التعلم باختبلؾ مستوى المعتقدات المعرفٌة ( مرتفعً  /منخفضً ) لدى )1
طبلب المرحلة الثانوٌة ؟
هل تختلؾ المعتقدات المعرفٌة باختبلؾ الجنس ( ذكور – إناث ) ؟ )2
) هل ٌختلؾ التحصٌل الدراسً باختبلؾ مستوى المع تقدات المعرفٌة ( مرتفعً  /منخفضً )3
لدى طبلب المرحلة الثانوٌة ؟
هل ٌمكن التنبإ بالتحصٌل الدراسً فً اللؽة اإلنجلٌزٌة لدى الطبلب بمعلومٌة درجاتهم فً )4
المعتقدات المعرفٌة وأسالٌب التعلم ؟ دؾ البحث الحالٌة إلى :
الكشؾ عن العبلقة بٌن أسالٌب الت علم فً اللؽة اإلنجلٌزٌة لدى طبلب المرحلة الثانوٌة -1
و المعتقدات المعرفٌة لدٌهم .
).ذكور -إناث(دراسة الفروق فً مستوٌات المعتقدات العرفٌة لدى طبلب المرحلة الثانوٌة -2
التعرؾ علً الفروق بٌن مرتفعً ومنخفضً المعتقدات المعرفٌة فً التحصٌل الدراسً -3
لدى طبلب المرحلة الثانوٌة .
الكشؾ عن مدى إسهام كل من المعتقدات المعرفٌة وأسالٌب التعلم فً التنبإ بالتحصٌل -4
الدراسً فً اللؽة اإلنجلٌزٌة لدى طبلب المرحلة الثانوٌة.
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أحمد ،أحمد محمود خلٌل .

المعتقدات المعرفٌة وأسالٌب التعلم وعبلقتهما بالتحصٌل األكادٌمً
فً اللؽة اإلنجلٌزٌة لدى طبلب الصؾ األول الثانوي/
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وركز المبحث على الحدٌث عن ألفاظ الخلق والتكوٌن ،ومنها  :الخلق ،والجعل ،البدٌع،
و الفطر ،والدحو ،والسطح ،والطحو ،والَفرش ،والمد ،والرتق ،والفتق ،والتسوٌة ،وؼٌر ذلك .
وركزت الدراسة على إبراز االختبلفات بٌن هذه األلفاظ واختصاص كل لفظ بالتعبٌر عن مرحلة
معٌنة من التكوٌن واإلٌجاد.
المبحث الثانً :فً التعبٌر عن األوصاؾ واألحوال.
وجاء موضحا ما اتصل بالسماء واألرض من أوصاؾ وأحوال ،واشتمل المبحث على قسمٌن:
األول :فً التعبٌر عن أوصاؾ األرض وأحوالها ،ومنها :بساطا ،والجرز ،وحصٌدا  ،وخاشعة  ،و
ذلول ،و سببل ،ذات الصدع ،وكفاتا  ...وؼٌر ذلك من األوصاؾ واألحوال التً تعلقت باألرض
دون ؼٌرها.الثانً :فً التعبٌر عن أوصاؾ السماء وأحوالها ،ومنها  :أبوابا ،والع لى ،وبناء  ،ودخان  ،وذات
الحبك ،وذات البروج ،وذات الرجع ،وسقفا ،وطباقا ،ومدرارا...وؼٌر ذلك من األوصاؾ
واألحوال التً تعلقت بالسماء دون سواها.
المبحث الثالث :عن مظاهر التحول األخروي.
وجاء للحدٌث عن أحوال القٌامة وأهوالها مبرزا دور السماء واألرض فً هذا الموقؾ
العظٌم وما ٌلحقهما من مراحل التبدٌل والتؽٌٌر؛ وقسمته إلى ثبلثة أقسام:
األول :األرض ومظاهر التحول األخروي ،ومنها :إخراج األثقال ،وبارزة  ،وترجؾ  ،و حملت ،
والدك ،والرج ،وزلزلت ،وؼٌر ذلك من مظاهر تعتري األرض ٌوم القٌامة.
الثانً :السماء ومظاهر التحول األخروي ،ومنها  :الطً ،وانشقت ،وانفطرت ،كالمهل ،وكشطت ،
وواهٌة وؼٌر ذلك من األهوال التً تعتري السماء ٌوم القٌامة.
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حمد هللا ،حمد هللا عبد الحكٌم
محمد.

‖/مواضع التعبٌر عن السماء واألرض فً القرآن الكرٌم‖
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الثالث :السماء واألرض ومظاهر التحول األخروي ،ومنها :التبدٌل ،والتشقق وهً أهوال تعترٌهما
معا.
ثم جاء الفصل الثانً بعنوان ‖ :توظٌؾ األدوات والصٌػ‖ ،وتضمن خمسة مباحث:
المبحث األول :اإلفراد والجمع.
المبحث الثانً :الشرط.
المبحث الثالث :االستفهام.المبحث الرابع :القسم.
المبحث الخامس :األسماء الموصولة.
وركز هذا الفصل على عدد من الصٌػ واألدوات التً لعبت دورا كبٌرا فً إثراء
المعنى ،وجاءت موظفة فً سٌاقها أبرع توظٌؾ ،وقد ارتبطت ارتباطا وثٌقا بسٌاق السماء
واألرض.
ثم جاء الفصل الثالث بعنوان‖ :التنوٌع فً خصابص البناء التركٌبً‖ وتضمن ثبلثة
مباحث:
المبحث األول :التقدٌم والتؤخٌر.المبحث الثانً :الذكر والحذؾ.
المبحث الثالث :االلتفات.
وركز هذا الفصل على إبراز التنوع األسلوبً للقرآن فً التعبٌر عن أهمٌة الشًء ولفت
االنتباه إلٌه مرة بتقدٌمه وأخرى بتؤخٌره وثالثة ذكره أو حذفه أو بااللتفات عنه أو إلٌه.
تعتبر مرحلة الطفولة المبكرة الفترة التكوٌنٌة الحاسمة فً حٌاة اإلنسان  ،ألنها الفترة التً ٌتم فٌهـــا وضع البذور األولى
للشخصٌة التى تتبلور وتظهر مبلمحها فً مستقبل حٌـــــاة الطفل  ،وتعتبر من أخطر وأهم فترات الحٌاة اإلنسانٌة  ،ألن ما
ٌحدث فٌها من نمو ٌصعب تقوٌمه أو تعدٌله فى مستقبل حٌاة الفرد (. )1
إن إدارة وتنظٌم األجهزة المسبولة عن تربٌة طفل رٌاض األطفال تخضع لمٌدان اإلدارة التعلٌمٌة ٌعتبر مٌدان اإلدارة
التعلٌمٌة من مٌادٌن الدراسات الحدٌثة ولٌدة القرن العشرٌن  ،وإن كانــت الممــارســة الفعلٌة لها قدٌمة قدم الحضارة
البشـــرٌة نفسها  ،لقد تطور مفهوم اإلدارة التعلٌمٌة من ناحٌة أخرى  ،وٌبلحــظ فٌما سبق أن المبادئ اإلدارٌة المجردة لكل
منها واحدة  ،أما اإلختبلؾ فهو فى المجال التطــبٌقى فقط (.)2

حمادى ،عفاؾ محمد فإاد.
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وتستخلص مما سبق أن إدارة رٌـــــاض األطفال ٌمٌز مستواها اإلجرابى على مستوى دور األطفال  ،وتتعلـق كل ما تقوم به
الروضة من اجل تحقٌق رسالة طفل رٌاض األطفال  ،وهى بهذا تصبح جزءاً ال ٌتجــزأ مــن اإلدارة التربوٌة ككل  ،أما
تنظٌم دور الرٌاض  ،فهى العملٌة التى تهدؾ إلى تحدٌد األعمال التربوٌة المراد إنجازها داخل الروضة مع وضع خطوط
السلطة والمسبولٌة  ،وإنشاء العبلقات التعاونٌة بٌن المجموعـــــــة العاملة مع اإلهتمام بحاجات ورؼبات العاملٌن بالروضة
واإلهتمام بتكنولوجٌا العمل التربوى داخل الروضة لتحقٌق أهداؾ طفل تلك داخل الروضة .
ومن هنا تعتبر الروضة مرحلة تربوٌة تعلٌمٌة ضرورٌة للتمهٌد لمسار العملٌة التربوٌة لتكون الطرٌق المشوقة والجسر
القوى الذى ٌعبر من خبلله الطفل الصؽٌر من جو األسرة إلى جو المدرسة (.)1
ٌرى البعض أن أهداؾ مإسسات الرعاٌة الٌومٌة لؤلطفال فٌما قبل المدرسة هى أهداؾ تنموٌة بمعنى أن برامجها ال بد من
أن تخطط أساسا للوصول إلى متطلبات النمو المتكامل لطفل هذه المرحلة مع توافقهـا مع متطلبات المجتمع ()2
إن الخبرة والتجربة التى ٌكتسبها الطــــفل والتجربة من المنزل والجٌران فى بداٌة األمر تإهبلنه لٌتلقى تجارب وخبرات من
خارج ذلك اإلطار مما ٌزٌد فى خبراته  ،تجاربه وإن التحاق الطفل بالروضة ٌ ،وفر الفرص للطفل لٌتفاعل مع ؼٌره من
األطفال وٌشاركهم نشاطهم وتصبح للروضــة قٌمتها إذا عملت على إشباع حاجات الطفل ولكى ٌتم ذلك البد من تعاون
مشترك بٌن المنزل والروضــة ()3
وانطبلقا من اهتمامنا بالطفولة وتمشٌا مع االتجاهات التربوٌة المعاصرة  ،عمدت وزارة التربٌة والتعلٌـــم فً جمهورٌة
مصر العربٌة إلى إصدار قرار بتنظٌم العمل فى رٌاض األطفال – قرار وزاري ( )154لسنة 1988م بشؤن تنظٌم رٌاض
األطفال فى المدارس الرسمٌة (. )4

2013
ال ٌوجد تركز على العبلقة بٌن متؽٌرات الدراسة الحالٌة دراسة .وبالتالًٌ ،مكن تحدٌد المشكلة فً األسبلة التالٌة:
هل هناك تماٌز فً قوة فضل معلمٌن والمعلمات أسالٌب التفكٌر؟ 1.
هل هناك تماٌز فً قوة فضل معلمٌن والمعلمات أسالٌب التدرٌس؟ 2.
هل هناك هٌكل عامل بٌن (الذكور) التفكٌر وأسالٌب التدرٌس المعلمٌن؟ 3.
هل هناك هٌكل عامل بٌن (اإلناث) التفكٌر وأسالٌب التدرٌس المعلمٌن؟ 4.
أهداؾ الدراسة:
الدراسة الحالٌة تهدؾ إلى التعرؾ على ما ٌلً:
).الذكور واإلناث(أنماط التفكٌر فضل المعلمٌن 1.
).الذكور واإلناث(وأسالٌب التدرٌس المفضل للمدرسٌن 2.
.هٌكل عامل بٌن (الذكور) التفكٌر وأسالٌب التدرٌس المعلمٌن 3.
.هٌكل عامل بٌن (اإلناث) التفكٌر وأسالٌب التدرٌس المعلمٌن 4.
عٌنة الدراسة:
تكونت عٌنة الدراسة من ( )200معلما ومعلمة ( 94الذآور  106أنثى) من أبو تشت  ،Idarraوالمتوسط ( )8سنوات،
وأدوات االنحراؾ المعٌاري الدراسة:
.قابمة أسالٌب التفكٌر 1.
Grigorenko، 1993).إعداد ستٌرنبرغ و(
 Eldardeer، 2004).مترجم وموحدة من قبل عبد المنعم(
.قابمة أسالٌب التدرٌس 2.
).ورٌتشمان Grasha 1996 ،إعداد(
 .فً الدراسة الحالٌة)مترجم وموحدة من قبل الباحث(

حضارة الكتاب فً أي أمة من األمم مظهر من مظاهرها الحضارٌة ،بل لعلها أهم تلك المظاهر وأبعدها أثرا ،ألنها الوعاء
الذي ٌضم ثمرات عقول أبنابها وابداعاتهم فً شتى مناحً الحٌاة.
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ولٌس من اإلسراؾ القول بؤن الكتاب مجرد كٌان مادي ولكنه كابن حً ٌصنع اإلنسان الكامل ،ومن المإكد أن حٌاة البشر قد
تاثرت بهذه الوسٌلة القدٌمة واألساسٌة من وسابل االتصال .وٌمكن أن نقول مطمبنٌن أن حضارات كوكبنا وثقافاته وما ارتقى
ؼلٌه منهج التفكٌر من دقة وترتٌب وموضوعٌة إال بعد اختراع الكتاب كما ٌإرخون لها منذ ظهرو عصر الطباعة فً القرن
الخامس عشر ،والتً ٌعتبرونها ثورة حضارٌة نقلت الفكر والكتاب من دابرة المخطوط الضٌقة إلى جمهور عرٌض قارئ،
ولسنا بحاجة إلى التؤكٌد على أن الكتب قد بلؽت فً عصرنا هذا درجة هابلة من االنتشار والذٌوع ومصدرا مهما من مصادر
المعلومات فً صرح الحضارة ،ال ٌستؽنً عنه المتخصصون فً التارٌخ العام ،وتارٌخ العلوم والفنون ،وتارٌخ الكتب
والمكتبات.
وتعد القراءة من أهم وسابل كسب المعرفة والثقافة والحصول على معلومات فالقراءة عنصر فاعل فً نمو المعرفة والمفاهٌم
والقٌم إلى جانب تكوٌن الخبرات البلزمة لكل فرد ،ألنها أرقى وسط ذهنً شعوري ٌعٌش فٌه الفرد ،وهً من أعظم وسابل
االتصال وأكثرها قدرة على إشباع حاجات اإلنسان ،واحتراما لحرٌة تفكٌره واختٌاره.
والقراءة ضرب من ضروب الثقافة ،والثقافة ضرورة ذاتٌة واجتماعٌة ،ومهارة من المهارات التً تحتاج إلى الدراسة
الواعٌة والنظرة الفاحصة المتؤنٌة التً تتخذ من المنهج العلمً أسلوبات لها ،وأداة موضوعٌة لبحث جوانبها ،وذلك لما تمتاز
به القراءة من أهمٌة بالؽة نوه القرآن الكرٌم إلى خصوصٌتها ،ونادى بتفردها فً أول ما تنزل من وحً السماء على الرسول
األمٌن علٌه الصبلة والسبلم قول الحق سبحانه وتعالى} :اقرأ باسم ربك الذي خلق* خلق اإلنسان من علق * اقرأ وربك
األكرم * الذي علم بالقلم * علم اإلنسان ما لم ٌعلم{ .
وهكذا بدأت اآلٌات الكرٌمة بالقراءة وانتهت بالكتابة وهً نعمة من أجل نعم هللا على عباده ،وهذا األمر اإللهً (اقرأ) بمثابة
إشارة عمٌقة إلى أن مفتاح الدنٌا والدٌن ٌكمن فً القراءة.
وقد عنى علماء التربٌة بموضوع تعلٌم القراءة ،وبخاصة تعلٌمها لؤلطفال ،لما لها من أثر بالػ فً حٌاتهم ،وكان لجهودهم فً
البحث والدراسات النفسٌة والتجارب التربوٌة نتابج محمودة فً ابتكار عدة طرق لتعلٌم القراءة.
وإذا كانت القراءة أساسا بنابٌا لكل إنسان متحضر ،وإذا كانت تكلٌفا دٌنٌا وواجبا حتمٌا وثقافٌا ومعرفٌا لكل إنسان فإنها تكون
أشد أهمٌة وأكثر حٌوٌة وإلحاحا لدى األطفال فً توسٌع مداركهم واالرتقاء بؤذواقهم ومٌولهم القرابٌة ومدخبل لتعلم حقابق
المواد المختلفة ،كما أنها أساس النجاح المدرسً فً كل فرع من فروع المعرفة والمواد الدراسٌة.
ان مرحلة الطفولة تمثل ركٌزة اساسٌة فى حٌاة االنسان  ،حٌث ان الخبرات والمواقؾ والسلوكٌات التى ٌمر بها الطفل فى
2012
حٌاته االولى تترك اثارا باقٌة فى حٌاته .
لذلك ٌرى بعض الباحثٌن ان الطفل الٌنمو نموا سلٌما اال اذا توفرت له بٌبة تربوٌة ؼنٌة وملٌبة بالمثٌرات التى تتمشى مع
قدراته وطاقاته وتعمل على تنمٌة جوانبه الجسمٌة والنفسٌة واالجتماعٌة والعقلٌة والتى تمكنه من الحٌاة كانسان وهذه البٌبة
التربوٌة ما هى اال رٌاض االطفال التى ٌلتحق بها االطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة.
لذا صدر القانون رقم ( )12لسنة  1996الخاص باصدار قانون الطفل والذى نص فى احد مواده ان الهدؾ من تعلٌم الطفل
هو تكوٌنه علمٌا وثقافٌا وروحٌا وتنمٌة شخصٌته ومواهبه وقدراته العقلٌة والبدنٌة وهذا تاكٌد على الدور التربوى الذى تقوم
به رٌاض االطفال .
مشكلة الدراسة -:
هناك العدٌد من المعوقات التى تعوق الدور التربوى لرٌاض االطفال فقد عجزت عن تحقٌق االهداؾ المنوطة بها نظرا
الفتقادها الكثٌر من المقومات الربٌسٌة لنجاحها سواء الفنٌة منها او االجتماعٌة التى تإهلها للقٌام بوظابفها التربوٌة واالساس
الفلسفى الذى انشبت من اجله اٌضا .
منهج الدراسة -:

عثمان  ،رشا عثمان خلٌفه.

بعض معوقات الدور التربوي لرٌاض األطفال بجنوب صعٌد مصر
/

4906 12205141

تستخدم المنهج الوصفى لمبلبمته لطبٌعة واهداؾ الدراسة وٌهتم هذا المنهج بتوفٌر اوصاؾ دقٌقة للظاهرة المراد دراستها .
ادوات الدراسة -:
استطبلع راى واستبانه موجهة لمعلمات رٌاض االطفال للتعرؾ على المعوقات الدور التربوى لدٌهم
من مشكبلت التعلٌم الجامعً فً مصر قلة عدد الجامعات بالصورة التً تمكنها من استٌعاب خرٌجً التعلٌم الثانوي الراؼبٌن
فً متابعة دراستهم الجامعٌة ،وقلة الموارد المالٌة المخصصة للتعلٌم العالً للتوسع فٌه وتجدٌده وتحسٌنه كما ً ونوعا ً ,عبلوة
على ذلك فإن أنظمة التعلٌم العالً ال تتبنً االتجاهات التربوٌة المعاصرة لتطوٌر أنماطه من حٌث والطرق والتقنٌات
واإلدارة لتساعد فً استٌعاب األعداد المتزاٌدة من الراؼبٌن فً التعلٌم الجامعً  ،كما أن مؽادرة عدد كبٌر من األساتذة
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المتمٌزٌن إلى أقطار عربٌة وأجنبٌة تمنح رواتب وامتٌازات أعلى أفقد الجامعات المصرٌة الكثٌر من كفاءاتها
وبعد الجهود والمحاوالت التً بُذلت إلصبلح التعلٌم الجامعً فً مصر ,تم إنشاء الجامعة المصرٌة للتعلم االلكترونً ,التً
تهدؾ إلى تحسٌن نوعٌة التعلٌم العالً باستخدام التكنولوجٌا الحدٌثة ,وإنشاء قاعدة واسعة لتكنولوجٌا المعلومات ,واستخدام
االسالٌب الحدٌثة للتعلٌم االلكترونً.
وبذلك تتحدد مشكلة البحث الحالً فً محاولة تطوٌر الجامعة المصرٌة للتعلم االلكترونً وذلك فً ضوء خبرات بعض
الدول األجنبٌة والعربٌة الرابدة فً هذا المجال.
أسبلة الدراسة:
ٌسعى البحث الحالً لئلجابة على األسبلة التالٌة :
ما الجامعة االفتراضٌة  -وما أهدافها  -وأنواعها – ومتطلباتها  -وعناصرها االساسٌة؟ 1-
ما نظام جامعة فونكس على الخط فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فى ضوء القوى والعوامل الثقافٌة المإثرة فٌها؟ 2-
ما نظام الجامعة االفتراضٌة الدولٌة فً المملكة المتحدة فى ضوء القوى والعوامل الثقافٌة المإثرة فٌها؟ 3-
ما نظام الجامعة االفتراضٌة فً سورٌا فى ضوء القوى والعوامل الثقافٌة المإثرة فٌها؟ 4-
ما نظام الجامعة المصرٌة للتعلم االلكترونً فً ضوء القوى والعوامل الثقافٌة المإثرة فٌها؟ 5-
ما أوجه الشبه واالختبلؾ بٌن نماذج الجامعات االفتراضٌة فً دول المقارنة وكٌؾ ٌمكن تطوٌر الجامعة المصرٌة للتعلم 6-
االلكترونً فً ضوء خبرات دول المقارنة؟
أهداؾ الدراسة :
 .التعرؾ على الجامعة االفتراضٌة كصٌؽة حدٌثة لتطوٌر التعلٌم الجامعً  ،والقٌام بتحلٌل أهم عناصرها األساسٌة1 -
تحلٌل نظام الجامعة االفتراضٌة فً كل من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ,والمملكة المتحدة ,وسورٌا ,وجمهورٌة مصر2-
.العربٌة ,وذلك فى ضوء القوى والعوامل الثقافٌة الخاصة المإثرة فٌها
,الوقوؾ على أوجه الشبه واالختبلؾ فى الجامعات االفتراضٌة فً موضع المقارنة واستنتاج أهم الجوانب اإلٌجابٌة منها 3-
وصٌاؼة بعض التوصٌات التً ٌمكن أن تفٌد فً تحسٌن وتطوٌر الجامعة المصرٌة للتعلم االلكترونً وذلك من خبلل
.االستفادة من خبرات كل من الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة,والمملكة المتحدة ,وسورٌا فً هذا المجال
2012
المشاركة المجتمعٌة ضرورة حتمٌة فى التعلٌم حتى تستطٌع المدرسة أ ن تحقق أهدافها
وطموحات مجتمعها ،فالمدرسة كمإسسة مجتمعٌة ال تعمل فى فراغ أوعزلة عن الظروؾ
والعوامل المجتمعٌة التى تحٌط بها ،ولكنها جزء من المجتمع تنفعل به وتتفاعل معه؛ لمساهمة
فى حل المشكبلت وإصبلح التعلٌم وتطوٌره.
مشكلة الدراسة:
تعانى المشاركة المجتمعٌة من بعض الصعوبات التى تعٌق تحقٌق اإلصبلح ا لمدرسى،
وتتلخص مشكلة الدراسة فى اإلجابة على التساإالت اآلتٌة:
ما المقصود بالمشاركة المجتمعٌة؟ وما أسسها ومتطلباتها وأنواعها وآلٌاتها ؟ ٔ-

عبدالبله ،ناهد ٌسٌن.

محمود ،محمد أحمد عبدهللا .

الجامعة االفتراضٌة فى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وانجلترا
وسورٌا وإمكانٌة اإلفادة منها فى مصر /

المشاركة المجتمعٌة كمدخل لئلصبلح المدرسى
فى ضوء معاٌٌرالجودة واالعتماد/

4907 12205191

4908 12205320

ما المقصود باإلصبلح المدرسى؟ وما فلسفته وأهدافه؟ وما التحدٌات التى تواجهه ؟ ٕ-
ما مجاالت اإلصبلح المدرسى؟ وما دور المشاركة المجتمعٌة فى مجاالته بالمرحلة اإلعدادٌة؟ ٖ-
ما مفهوم الجودة ؟ وما مقوماتها؟ وما معاٌٌر المشاركة المجتمعٌة فى ضوء الجودة واالعتماد؟ ٗ-
وما المراحل التى ٌمر بها اإلصبلح المدرسى من خبلل المشاركة المجتمعٌة لتحقٌق الجودة
واالعتماد للمدرسة اإلعدادٌة؟
ما واقع المشاركة المجتمعٌة فى مدارس التعلٌم اإلعدادى فى ضوء معاٌٌر الجودة ٘-
واالعتماد فى محافظة قنا ؟
ما التصور المقترح لتفعٌل المشاركة المجتمعٌة فى مدارس التعلٌم اإلعدادى فى ضوءمعاٌٌر الجودة واالعتماد فى ٙ-
محافظة قنا ؟
أهداؾ الدراسة : Objectives of the study
تنبع أهداؾ الدراسة الحالٌة من االعتبارات اآلتٌة :
إلقاء الضوء على مفهوم اإلصبلح المدرسى ،وأهمٌته وفلسفته ،وأهدافه ،والدور الوظٌفى ٔ-
للمدرسة فى إصبلح المجتمع والتربٌة ،والتحدٌات التى تواجه اإلصبلح المدرسى.
التعرؾ على مجاالت اإلصبلح المدرسى ودور المشاركة المجتمعٌة فى تحقٌق الجودة ٕ-
واالعتماد للمدرسة اإلعدادٌة.
الكشؾ عن واقع المشاركة المجتمعٌة بالمدارس اإلعدادٌة فى ضوء معاٌٌر الجودة واالعتماد ٖ-
فى محافظة قنا.
وضع تصورمقترح لتفعٌل المشاركة فى المدارس اإلعدادٌة فى ضوء معاٌٌر الجودة واالعتماد ٗ-
فى محافظة قنا.
أهمٌة الدراسة
تتناول الدراسة واقع المشاركة المجتمعٌة فى محافظة قنا والعوامل المإثرة فٌها إٌجابا
وسلبا ،والتى ٌمكن أن تسهم فى حل مشكبلت مدارس الحلقة المتوسطة.
منهج الدراسة:
تعتمد الدراسة الحالٌة على المنهج الوصفى ،وهوالمنهج الذى ٌشٌع استخدامه فى الدراسات
الى تصؾ الوضع الراهن للظاهرة وتفسٌرها.
أدوات الدراسة:
االستبانة التى تطبق على عٌنة من المجتمع المدرسى (مدٌرى وإخصابٌى ومعلمى مدارس
التعلٌم اإلعدادى) ،وعٌنة أخرى (تمثل شرابح المجتمع)؛ وذلك للتعرؾ على واقع المشاركة
المجتمعٌة فى محافظة قنا.
حدود الدراسة
تتمثل حدود الدراسة فٌما ٌلى :
:الحدود الموضوعٌة )ٔ
تتناول الدراسة معاٌٌرالمشاركة المجتمعٌة كمدخل لئلصبلح المدرسى فى ضوء معاٌٌر الجودة
واالعتماد التربوى ،فى مجاالت اإلصبلح المدرسى التالٌة :
اإلدارة المدرسٌة ٕ -األنشطة المدرسٌة ٖ -المبانى المدرسٌة ٗ -الوسابل التكنولوجٌة ٔ-
:الحدود البشرٌة )ٕ
سوؾ تقتصر الدراسة على:
عٌنة من المجتمع المدرسى (مدٌرى وإخصابٌى ومعلمى مدارس التعلٌم بالحلقة الثانٌة من التعلٌم -
األساسى)؛ وذلك ألنهم من المسبولٌن عن المدرسة وعلى معرفة بمدى فاعلٌة المشاركة المجتمعٌة
فى اإلصبلح المدرسى .
عٌنة من أولٌاء األمور(تمثل شرابح وأفراد المجتمع المحلى) المشاركٌن بمجلس األمناء وؼٌر -
المشاركٌن أٌضا؛ وذلك تحقٌقا للحٌادٌة وعدم انحٌاز مجلس األمناء للمدرسة.
:الحدود الجؽرافٌة )ٖ
تقتصر الدراسة على عٌنة عشوابٌة من مدارس التعلٌم اإلعدادى وعددها ( ٕٓ ) مدرسة فى
نفس اإلدارات السابقة بمحافظة قنا وهى :قوص وقفط وقنا ونجع حمادى ونقادة؛ لتنفٌذ االستبانة.
:الحدود الزمنٌة )ٗ
/حتى ٖٓ . ٕٓٔٔ/٨/ ٕٓٔٔ ٨/
المشاركة المجتمعٌة ضرورة حتمٌة فى التعلٌم حتى تستطٌع المدرسة أ ن تحقق أهدافها
وطموحات مجتمعها ،فالمدرسة كمإسسة مجتمعٌة ال تعمل فى فراغ أوعزلة عن الظروؾ
والعوامل المجتمعٌة التى تحٌط بها ،ولكنها جزء من المجتمع تنفعل به وتتفاعل معه؛ لمساهمة
فى حل المشكبلت وإصبلح التعلٌم وتطوٌره.
مشكلة الدراسة:
تعانى المشاركة المجتمعٌة من بعض الصعوبات التى تعٌق تحقٌق اإلصبلح ا لمدرسى،
وتتلخص مشكلة الدراسة فى اإلجابة على التساإالت اآلتٌة:
ما المقصود بالمشاركة المجتمعٌة؟ وما أسسها ومتطلباتها وأنواعها وآلٌاتها ؟ ٔ-
ما المقصود باإلصبلح المدرسى؟ وما فلسفته وأهدافه؟ وما التحدٌات التى تواجهه ؟ ٕ-
ما مجاالت اإلصبلح المدرسى؟ وما دور المشاركة المجتمعٌة فى مجاالته بالمرحلة اإلعدادٌة؟ ٖ-
ما مفهوم الجودة ؟ وما مقوماتها؟ وما معاٌٌر المشاركة المجتمعٌة فى ضوء الجودة واالعتماد؟ ٗ-
وما المراحل التى ٌمر بها اإلصبلح المدرسى من خبلل المشاركة المجتمعٌة لتحقٌق الجودة
واالعتماد للمدرسة اإلعدادٌة؟
ما واقع المشاركة المجتمعٌة فى مدارس التعلٌم اإلعدادى فى ضوء معاٌٌر الجودةواالعتماد فى محافظة قنا ؟ ٘-
ما التصور المقترح لتفعٌل المشاركة المجتمعٌة فى مدارس التعلٌم اإلعدادى فى ضوء ٙ-
معاٌٌر الجودة واالعتماد فى محافظة قنا ؟
أهداؾ الدراسة : Objectives of the study
تنبع أهداؾ الدراسة الحالٌة من االعتبارات اآلتٌة :
إلقاء الضوء على مفهوم اإلصبلح المدرسى ،وأهمٌته وفلسفته ،وأهدافه ،والدور الوظٌفى ٔ-
للمدرسة فى إصبلح المجتمع والتربٌة ،والتحدٌات التى تواجه اإلصبلح المدرسى.
التعرؾ على مجاالت اإلصبلح المدرسى ودور المشاركة المجتمعٌة فى تحقٌق الجودة ٕ-
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.واالعتماد للمدرسة اإلعدادٌة
ٖ- الكشؾ عن واقع المشاركة المجتمعٌة بالمدارس اإلعدادٌة فى ضوء معاٌٌر الجودة واالعتماد
.فى محافظة قنا
ٗ- وضع تصورمقترح لتفعٌل المشاركة فى المدارس اإلعدادٌة فى ضوء معاٌٌر الجودة واالعتماد
أهمٌة الدراسة.فى محافظة قنا
تتناول الدراسة واقع المشاركة المجتمعٌة فى محافظة قنا والعوامل المإثرة فٌها إٌجابا
. والتى ٌمكن أن تسهم فى حل مشكبلت مدارس الحلقة المتوسطة،وسلبا
:منهج الدراسة
 وهوالمنهج الذى ٌشٌع استخدامه فى الدراسات،تعتمد الدراسة الحالٌة على المنهج الوصفى
.الى تصؾ الوضع الراهن للظاهرة وتفسٌرها
:أدوات الدراسة
االستبانة التى تطبق على عٌنة من المجتمع المدرسى (مدٌرى وإخصابٌى ومعلمى مدارس
 وعٌنة أخرى (تمثل شرابح المجتمع)؛ وذلك للتعرؾ على واقع المشاركة،)التعلٌم اإلعدادى
.المجتمعٌة فى محافظة قنا
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The Effectiveness of a Program Based on
‖Podcasting‖ inDeveloping Some EFL
Listening Comprehension Skills among
Preparatory Stage Students

Al-Ammary, Alaa
Shehata Amin
Mohammad.

2015 The current study aimed at investigating the effectiveness of a program
based on podcasts in developing some EFL listening comprehension skills
of second-year preparatory students. To achieve this purpose, the
researcher constructed and validated a questionnaire, a listening
comprehension skills test and a program based on podcasts. Participants
of the research included two classes (sixty students) from second-year
preparatory students at Sohag governorate, Awlad Khalifa preparatory
school at Dar El-Salam Administration. They were randomly selected and
divided into an experimental group and a control group. Both groups were
pre-tested using the listening comprehension skills test. Then, the
experimental group students were taught listening using the program
based on podcasts while the control group students were taught according
to the teaching procedures included in the Teacher‘s Guide set by the
Ministry of Education. After teaching the program, both groups were
post- tested using the same tool utilized in the pre-testing. Findings of the
research regarding the development of the students‘ levels of English listening
comprehension skills showed a significant difference between
both groups on the listening comprehension skills post-test in favor of the
experimental group students. The researcher recommended that more
attention should be given to teaching listening comprehension in the
preparatory stage.
Language is a peerless human phenomenon; it is mainly a system used for
communication by a whole community. Effective communication skills are now
required in
every aspect of life. Teachers of English should have good command over the
language and
possess excellent communication skills. There are two types of communication; the
first is
verbal communication that includes oral and written communication. The second is
nonverbal communication that includes expressive behavior and body language.
Listening is one of the important oral skills in communication. Many researchers
assert the effective role that listening skills play in developing language learning and
communication. Kul (2010) emphasizes the important role listening comprehension
occupies in teaching EFL, stating that listening is a pre-requisite to speaking, reading,
and
writing. Listening comprehension sets the foundation for the acquisition of speaking
and
promotes the development of linguistic competence Ridgway (2000) points out that
listening is elementary in the classroom language
because it provides input for the learner. Without understanding input at the right
level, no
learning can begin; therefore, listening is fundamental and demanding to speaking
and other
language skills. Buck )2001:120( states, ―Our brains are well programmed to learn
languages through sound and speech.‖Moreover, Rost )1994:53( states that listening
plays an important role in secondlanguage
instruction for several reasons. First, listening provides comprehensible input for
the learner which is essential for any learning to occur. Second, listeners need to
interact
with speakers to achieve understanding. Third, listening exercises help learners direct
their
attention to new forms (vocabulary, grammar, interaction patterns) in the language. In
addition, Saricoban (2002) indicates that listening provides the foundations for
learning and
functioning in a language. Buck )1995:118( says, ‖To arrive at understanding of the
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The Physiological Response of AluminumStress on Sorghum and Maize Plants Under
Compost Applied /
Studies on acetyl pyrrole, synthesis and
characterization of some new aza and Sulfur
heterocyclic derivatives/

أثر ضؽوط العمل عمى األداء الوظٌفً ألعضاء هٌبة التدرٌس
/ومعاونٌهم بجامعة جنوب الوادي

Mohammed, Nehal
Mohammed Abd El
Mobdy.
Abdellah، Amany
Salah .

 فرٌدة صبلح الدٌن سٌؾ،ٌس
. الدٌن

message, listeners must understand the phonetic input, vocabulary and syntax
(bottom- up
processing), and at the same time, use the context of situation, general knowledge,
and past
experiences )top- down processing(.‖
The objective of this study was to investigate the effects of Al3+ stress: 0. 10, 20, 30,
40 and 50mM Al2 (SO4)3 16 H2O on growth, productivity and some related
physiological activities of sorghum cv. Giza 15 and maize cultivars cv. Hagean 323
Ahamed Mohammed
and a distinct variation of aluminum tolerance of these cultivars. Also, particular
Ismail, Hamdy
interest was focused on the effect of compost on stressed plants to alleviate or at least 23/2/2 Ramdan Mohammed
2015 modify the pattern of changes induced by aluminum stress.
015.
Galal.

2015 The present work includes the synthesis of some different
compounds derived from pyrrole. Thus on reaction of acetyl pyrrole
with CS2 it furnished the oxoketene gem-dithiol (2).Reaction of (2) with salicyaldehyde
in acetonitrile as a solvent
and marble as a catalyst and gives 2-mercapto-3-(1-methyl-1Hpyrrole2-carbonyl)chromen-4-one (4) while on reaction the (2) with
cinnamaldehyde and ethylcyanoacetate in tetrahydrofuran and drops
of glacial acetic acid it furnishes 2-Mercapto-3-(1-methyl-1Hpyrrole2-carbonyl)-4-oxo-6-phenyl cyclohexa- methyl-1H-pyrrol-1-2yl)-2-oxoethylidene]-3a,7adihy-drobenzo[1,3]
dithiol-4,7-dione (6); 2-[2-(1-methyl-1H-pyrrol-1-2yl)-2-oxoethylidene]3a,9a-dihydronaphtho[2,3-d][1,3]dithiol-4,9-dione (7); 2-(2,4-dithiabicyclo[
3.2.1]octa-6-en-3-ylidene)-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2yl)
ethanone (8) and 2-[2-(1-m-ethyl-1-H-pyrrol-2-yl)-2-oxo-ethylidene]
dihydro[1,3]dithiolo[4,5-c]furan-4,6-dione (9) respectively.2,5- Treatment of (2) with
malononitrile in THF/AcOH it gives
thiopyrane derivative (10) while on reaction of dithiol (2) with
thiosemicarbazide in refluxing ethanol, 3-mercapto-3-thiosemicarbazide1-(2-pyrr-olyl)-2-propenone (11) was obtained. Reaction of
dithiol (2) with indole in methylene chloride in the presence of monochloroacetic
acid it gave 3-(1H-indol-3-yl)-3-mercapto-1-(1-methyl1H-pyrrol-2-yl)propenone (12). Formylation of 1,2-dithione-3-thione (3) in the
presence of DMF/
POCl3 it gives 5-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-3-thioxo-3H-[1,2]dithiol4-carbaldehyde (17). When 1,2-dithione-3-thione (3) was heated
under reflux with p-benzoquinone or 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone
it gives 2-[2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2thioxoethylidene]-3a,7adihydrobenzo[
1,3]dithiol-4,7-dione (18) and 3a,3a-dichloro-2-[2-(1methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2-thioxoethylidene]-3a,9a-dihydronaphtho[2,
3-d][1,3]dithiol-4,9-dione (19) respectively.dienecarbonitrileReaction of (3) with
salicyaldehyde in acetonitrile in the presence
of marble it gives mercapto-3-(1-methyl-1H-pyrrole-2-carbothioyl)
chromen-4-one (20). Treatment of (3) with cinnamaldehyde and ethyl
acetoacetate in THF/AcOH it gives 1-[3-mercapto-4-(1-methyl-1Hpyrrole2-carbothioyl(-biphenyl-2-yl]ethanone )21(.α-Oxo ketene dithioacetals, which bear a
carbonyl group at the α-C atom, are
versatile intermediates in organic synthesis. α-Oxo ketene dithioacetals reacts as 1,3electrophilic three-carbon synthones. Oxoketene dithioacetals behaves on the bases
that, the α-carbon of ketene dithioacetals is reactive towards electrophiles and this
electrophilic susceptibility makes the functionalization of ketene dithioacetals a
convenient tool for the construction of diverse ketene dithioacetal scaffolds and other
useful building blocks. These arylketones are well known for their use as a building
block for the synthesis of various pharmaceuticals.)1-8( These are α,β-unsaturated
carbonyl compounds with two electron-donating alkylsulafanyl groups on one end
and an electron-withdrawing aroyl group at the other end of the double bond, i.e., they
are ‖push-pull‖ alkenes.
ًمن المعروؾ ان العدٌد من مركبات النواتج الطبٌعٌة التً تحتوي علً حلقة الثٌازولٌدٌن والثٌوهٌدانتوٌن لها نشاط بٌولوج
هام كمضادات للمٌكروبات وااللتهابات والتشنجات والمبلرٌا واالٌدز والسرطان والدرن والفٌروسات واالنفلوانزا وادوٌة
2015
. البنسلٌن والمسكنات
فً هذه الدراسة الباحث قام بوضع طرٌقة عامة لتحضٌر بعض مشتقات الثٌازولٌدٌن والثٌوهٌدانتوٌن كمركبات لها خواص
. بٌولوجٌة هامة
 وتم ذلك عن طرٌق مفاعلة مخلوط.حمض الكربوكسٌل كمخلوط من متشابهٌن-4-أوال تحضٌر بعض مركبات الثٌازولٌدٌن
 مكافا من بعض االلدهٌدات بالؽلٌان وذلك فً المٌثانول المحمض واعطً كمٌات ممتازة من1  مكافا من السستاٌن و1 من
ً ف6a  تم ؼلٌان السستاٌن مع زٌادة من محلول الفورمالهٌد%40  وفً حالة محلول الفورمالدهٌد.)%93-76( النواتج
 وعند.حمض الكربوكسٌل-4- من المركب االساسً للثٌازولٌدٌن%84 ً) حٌث اعط1:1( الماء/مخلوط من المٌثانول
ارٌل-2  فً المٌثانول المحمض اعطً مخلوط من متشابهٌن منb-i6 استبدال الفورمالدهٌد ببعض مشتقات البنزالدهٌد
 وكانت نسبة المتشابهٌن تتراوح% 93-76  بناتج عال ٌتراوح بٌنb-i172  و171b-i حمض الكربوكسٌل-4-ثٌازولٌدٌن
.53  مخطط، 1:1 ً ال1.6:1 من

فً كل الحاالت المتشابه الموجود بنسبة اكبر  171b-iتكون البروتونات  2Hو  4Hفً نفس االتجاه بٌنما المتشابه االقل
تكون البروتونات 2Hو 4Hفً اتجاهٌن متعاكسٌن  ،مخطط .53
ومن الجدٌر بالذكر انه لوحظ وجود اتزان عندما ٌكون المركب فً صورة محلول بٌن المتشابهٌن  171b-iو 172b-iوذلك
عن طرٌق االٌمٌن المفتوح . 174b-iحٌث انه عند مفاعلة -4نٌتروبنزالدهٌد 6cتم تكوٌن المتشابه االكثر 171cفقط وتم
اثبات ذلك عن طرٌق تحالٌل الرنٌن النووي المؽناطٌسً باستخدام المذٌب ( )CDCl3/CD3ODللمخلوط الناتج من
التفاعل .وبترك المحلول لمدة  24ساعة فً درجة حرارة الؽرفة ظهر المتشابهٌن 171b-iو  172b-iبنسبة  . 2:3ولوحظ
اٌضا ان اقصً نسبة للشبٌهٌن 171b-iو 172b-iكانت  1:1وذلك عند ترك المحلول لمدة  48ساعة فً درجة حرارة
الؽرفة ولم ٌبلحظ اي تؽٌر فً نسب الشبٌهٌن 171b-iو  171b-iحتً بعد اسبوعٌن  ،االشكال .17-14
ٌعتقد ان المتشابه االكثر 171b-iالبد ان ٌكون فً حالة اتزان مع االٌمٌن المفتوح  174والذي ٌعانً من هجوم عن طرٌق
مجموعة الثٌول من االتجاه المعاكس لٌعطً المتشابه االقل  ، 171b-iمخطط .54
وعلً جانب اخر وبمفاعلة السستاٌن مع -2نٌتروبنزالدهٌد ٌ 6dعطً مركب االوكزازولٌدٌنون  177كمركب وحٌد بنسبة
 .46%وبتركه عند درجة حرارة الؽرفة لمدة  48ساعة ٌعطً المتشابهٌن  177و  175بنسبة  1:11علً التوالً وعند
ترك المركب لمدة اسبوع فً المحلول لم ٌبلحظ اي تؽٌر فً نسبة المتشابهٌن .ومن الهام لفت االنتباه الً ان معدل التحول
بٌن الشبٌهٌن  177وٌ 175كون اقل بكثٌر منه فً حالة مشتقات الثٌازولٌدٌن-4-حمض الكربوكسٌل .وهذا المعدل البطا فً
التحول بٌن الشبٌهٌن  177وٌ 175عتقد ان ٌكون بسبب الشكل الفراؼً للمركب  177والذي ٌقلل من مساهمة االلكترونات
الؽٌر مشاركة علً ذرة النٌتروجٌن  . N-4حٌث ان هذه الظاهرة تحدث فقط فً حالة -2نٌتروبنزالدهٌد .6d
اوضحت دراسات الرنٌن النووي الؽناطٌسً ان مركبات االوكزازولٌدٌنون  177تظهر اختبلؾ كبٌر فً السلوك الخاص
بالمركب وذلك عند تؽٌٌر المذٌب المستخدم فً تجارب الرنٌن النووي الؽناطٌسً .وذلك عند استخدام المذٌب
( )CDCl3/TFAوجد ان مركب االوكزازولٌدٌنون  177تفكك لٌعطً مخلوط من متشابهٌن من مركبات الثٌازولٌدٌن
171b-iو 172b-iبنسبة  1:3علً التوالً باالضافة الً -2نٌتروبنزالدهٌد ، 6dمخطط  56الشكل .24
قد ٌكون تكوٌن المركب  177تم عن طرٌق تكوٌن مخلوط من المتشابهٌن 171b-iو  172b-iوالذي بدوره ٌتفاعل مع
جزئ اخر من -2نٌتروبنزالدهٌد  6dلٌعطً فً النهاٌة االوكزازولٌدٌنون  .177واوضحت دراسات الرنٌن النووي
المؽناطٌسً ان الشبٌه االقل  172dهو المسإل عن عملٌة تكون الحلقة لٌعطً االوكزازولٌدٌنون  177وذلك بسبب التزاحم
الفراؼً .وهنا ٌمكن القول بان هذه النتٌجة اعطت دلٌل اضافً لبلتزان الموجود بٌن الشبٌهٌن االكثر  171b-iواالقل
172b-iعن طرٌق االٌمٌن المفتوح  ، 174مخطط .57
تمثلت أهداؾ الرسالة فى -:
التعرؾ على طبٌعة العبلقة بٌن األنماط القٌادٌة وبٌن اإلبداع اإلدارى للعاملٌن بجامعة جنوب الوادى ،والتعرؾ على طبٌعة
العبلقة بٌن الكفاءة الذاتٌة وبٌن اإلبداع اإلدارى للعاملٌن بجامعة جنوب الوادى ،وتحدٌد ما إذا كان هناك دور للكفاءة الذاتٌة
كمتؽٌر وسٌط فى العبلقة بٌن أنماط القٌادة واإلبداع اإلدارى للعاملٌن بجامعة جنوب الوادى ،وكذلك تقدٌم التوصٌات التى
ٌمكن لجامعة جنوب الوادى اإلستفادة بها فى تطوٌر األنماط القٌادٌة بها وخاصة التى ٌكون لها دور فى تحقٌق اإلبداع
اإلدارى للعاملٌن ،وأخٌرا تقدٌم دلٌل إرشادى مقترج للمساعدة فى تنفٌذ تلك التوصٌات.
ولتحقٌق هذه األهداؾ ،طبقت الباحثة الدارسة على عٌنة مقدارها ( )383مفردة ،وتمثلت وحدة المعاٌنة فى العاملٌن
اإلدارٌٌن بالجامعة محل الدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى العدٌد من النتابج ،كان من أبرزها-:
.وجود عبلقة إٌجابٌة ذات داللة إحصابٌة بٌن أنماط القٌادة واإلبداع اإلدارى -
.وجود عبلقة إٌجابٌة ذات داللة إحصابٌة بٌن نمط القٌادة المهتم بالمشاعر واإلبداع اإلدارى -
.وجود عبلقة إٌجابٌة ذات داللة إحصابٌة بٌن نمط القٌادة المهتم بهٌكلة المهام واإلبداع اإلدارى -
.وجود عبلقة إٌجابٌة ذات داللة إحصابٌة بٌن الكفاءة الذاتٌة واإلبداع اإلدارى -
.وجود دور الكفاءة الذتٌة كمتؽٌر وسٌط تفاعلى فى عبلقة أنماط القٌادة باإلبداع الئلدارى -
.وجود دور الكفاءة الذاتٌة كمتؽٌر وسٌط تفاعلى فى عبلقة نمط القٌادة المهتم بالمشاعر باإلبداع اإلدارى -
.وجود دور الكفاءة الذاتٌة كمتؽٌر وسٌط تفاعلى فى عبلقة نمط القٌادة المهتم بهٌكلة المهام باإلبداع اإلدارى -
Anesthetists manage patients with both normal and injured lungs in the perioperative
setting. The incidence of pulmonary complications after non-cardiac surgery is
)comparable with that of cardiac complications (2.7% vs. 2.5%, respectively).(1
Pulmonary complications, specifically respiratory failure requiring ventilation, are
associated with high morbidity and mortality, increased costs, and length of hospital
stay. Normal lungs need protection from multiple potentially injurious factors including,
but not limited to, cardiopulmonary bypass (CPB), sepsis, trauma, lung
ischemia–reperfusion, and blood product transfusion. Injured lungs need protection
from ongoing injury. Anesthetic management, particularly mechanical ventilation, can
influence the extent and course of perioperative lung injury More than 230 million of
patients undergoing general anesthesia for major surgery require mechanical
ventilation annually worldwide.(2) It has been reported that 5% to 10% of all surgical
patients and up to 30% and 40% of those undergoing thoracic or abdominal surgery
develop postoperative pulmonary complications.(3) Postoperative pulmonary
complications adversely affect clinical outcomes and healthcare utilization, so that
prevention has become a measure of the quality of perioperative care.(4)Mechanical
ventilation is an essential supportive therapy to maintain adequate gas exchange
2015 during general anesthesia for surgery.
Intraoperative mechanical ventilation
Historically, anesthetists ventilate patients in the perioperative period with relatively
large tidal volumes. Volumes as high as 15 ml/ kg ideal body weight have been
suggested to avoid intraoperative atelectasis This far exceeds normal spontaneous
)tidal volumes (6 ml kg-1) common to most mammals.(6
The concept of lung protective ventilation using low VT ventilation was popularized by
the publication of two landmark acute respiratory distress
syndrome (ARDS) studies in the New England Journal of Medicine.(7,8) The ARDS
Network low tidal volume study,(7) which combined a VT of 6 mL/kg predicted
bodyweight and plateau pressure of no more than 30cmH2O, demonstrated a 22%
reduction in mortality and a greater number of ventilator free-days in contrast to
patients treated with traditional VT.
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Diabetic neuropathy (DN) is the most common and troublesome complication of
diabetes mellitus, leading to the greatest morbidity and mortality and resulting in a
huge economic burden for diabetes care (Vinik et al, 1995). It is the most common
form of neuropathy in the developed countries of the world and accounts for more
hospitalizations than all the other diabetic complications combined, and is responsible
for 50-75% of non-traumatic amputations (Holzer et al, 1998).Diabetic neuropathy
(DN) is a set of clinical syndromes that affect distinct regions of the nervous system,
singly or combined and it may be silent and go undetected while exercising its
ravages; or it may present with clinical symptoms and signs that, although nonspecific
and insidious with slow progression, also mimic those seen in many other diseases,
therefore, diagnosed by exclusion (Herman et al, 2005).Neurologic complications
occur equally in type 1 and type 2 diabetes mellitus and additionally in various forms
of acquired diabetes (Dyck et al, 1993). Diabetic neuropathy also has a tremendous
impact on patients‗ quality of life predominantly by causing weakness, ataxia and
incoordination predisposing to falls and fractures (Vinik et al, 2005). Once autonomic
neuropathy sets in, life can become quite dismal and the mortality rate approximates
2014 25-50% within 5-10 years (Levitt et al, 1996).
Definition
Diabetic neuropathy is defined as the presence of symptoms and/or signs of
peripheral nerve dysfunction in people with diabetes after the exclusion of other
causes. A careful clinical examination is needed for the diagnosis, since asymptomatic
neuropathy is common. A minimum of two abnormalities (symptoms, signs, nerve
conduction abnormalities, quantitative sensory tests or quantitative autonomic tests)
are required for diagnosis and, for clinical studies, one of these two abnormalities
should include quantitative tests or electrophysiology (Boulton et al, 2004).
Intraperitoneal instillation of local anesthetics is a simple method of analgesia and
should considered in addition to other morphine sparing analgesics such as NSAIDs,
2015 acetaminophen and incisional local anesthetics (1,2).
Data from a nationwide survey in the UK of anaesthesia for gynaecological
laparoscopy revealed that local anaesthetic solutions are administered commonly,
particularly into the wound and the peritoneal cavity(3)
For this type of ambulatory surgery and anaesthesia, the main advantage of using
local anaesthetics is that they do not have the adverse effects of opioids which may
delay recovery and discharge from hospital. These effects include postoperative
nausea, sedation, (4) impairment of return of gastrointestinal motility, and pruritis. In
addition, time to return of bowel function in the postoperative period may be reduced
when the use of opioids is obviated by administering local anesthetics (5).Local
anesthetics have been administered into the peritoneal cavity during minimally
invasive procedures, such as laparoscopic cholecystectomy and gynecological
laparoscopy for sterilization and diagnosis(6) in addition to open abdominal
procedures, such as total abdominal hysterectomy.(7-9) The rationale for this route of
administration is that the peritoneum is exposed to block of visceral nociceptive
conduction, thereby providing an additional mechanism of analgesia. However,
absorption from the large peritoneal surface may also occur, and may be a further
mechanism of analgesia. Nonetheless, pain after laparoscopy may be moderate or
even severe for some patients, and may require opioid treatment. Interestingly, the
type of pain after laparoscopy differs considerably from that seen after laparotomy.
Indeed, whereas laparotomy results mainly in parietal pain (abdominal wall), patients
complain more of visceral pain after operative laparoscopy(10) Finally, shoulder pain
secondary to diaphragmatic irritation as a result of CO2 pneumoperitoneum is a
frequent postoperative observation after laparoscopy (35% to 60%) (11,12)Moreover,
because of the pathophysiologic changes of renal blood flow induced by
pneumoperitoneum, the safety of preoperative administration of NSAIDs may be
questionable.(13)
Hepatitis B and C are amongst the world‘s greatest infectious disease health problems
(Shepard et al., 2005). Egypt is considered to be a region of intermediate prevalence
for hepatitis B virus (HBV) infection, with a reported prevalence of 6.7% for hepatitis B
surface antigen (HBsAg) (Lehman et al., 2009). Egypt also has an extremely high rate
of hepatitis C virus (HCV) infection, with 14.7% of the population being seropositive
for antibodies, and 9.8% positive for RNA (El-Zanaty et al., 2009).Blood transfusion is
the principal route of transmission of HCV in children (Irshad et al., 2002). Recent
evidence suggests that new cases are due to perinatal (vertical) transmission
(Bortolotti et al., 1998). Although blood transfusion, circumcision, vertical
transmission, and living in a house with an infected family member are the established
risk factors for HCV transmission, approximately 70% of acquired infections are due to
unidentified risk factors (Habib et al., 2001). A recent study of intrafamilial
transmission showed that the incidence of offsprings to acquire HCV from antiHCV–positive parents is slightly higher )incidence rate of 8.7/1000‘ per year( in the
2014 positive mother than in the anti-HCV positive father (6.6/1000) (Mohamed et al., 2005).
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Acute infection is rarely recognized in children outside special circumstances and
most chronically infected children are asymptomatic and frequently with normal or
borderline Alanine Transaminase (ALT) value (Mohan et al., 2007). Although the
natural history of HCV infection acquired in children seems benign in the majority of
instances, the infection takes an aggressive course in a proportion of cases leading to
cirrhosis and end-stage liver disease during childhood and even hepatocellular
carcinoma (Strickland et al., 2000).
The current study was carried out on fifty five apparently healthy post hatching
Muscovy ducks of both sexes ranging from 1-60 days old. They were divided
2015 according to their age into 5 groups.
- The length of the stomach formed nearly 1.5 fold at 15 days old and 3.5 folds at 60
days old, while the weight formed nearly 4.5 folds at 15 days old and 29 folds at 60
days old when compared with that at one day old.
- In all studied ages, the proventriculus length formed 42.7-47.7 % and the gizzard
length 52.2-57.2 % of the total length of the stomach. While proventriculus weight
formed 8.5-12.9% and gizzard weight 86.6- 91.4% of the total weight of the stomach.
-The proventriculus began cranially opposite to the level of the cranial end of the liver
at 1-15 days old, but infront to this level at 30 and 60 days old, it terminated caudally
infront of the caudal end of the left lobe of the liver by a variable distances dependent
on the age of the bird.The interior structure of the proventriculus had 4 thin
longitudinal folds at one day old which became thicker and separated by grooves with
the advancement of age. Moreover, at 15 days old, fine openings of the proventricular
glands could be observed. At 30-60 days, these openings became numerous, oval or
round in shape and uniformly distributed.
- The esophago-proventricular junction was characterized internally by few faint
longitudinal folds at one day old. With advancement of the age, 8-9 longitudinal folds
could be distinguished.
-The proventricular-gizzard junction distinguished externally dependent on its
diameter at 1-7 days old, but up to 15 days old depending on its color in addition to its
diameter.Scanning electron microscopical findings revealed that the demarcation
between esophagus and proventriculus was recognized at one day old, became more
obvious at 15 days old and was distinct at 60 days old.
-The gizzard extended from the level of 4th intercostal space to terminate behind the
last rib at a variable distances dependent on the age of the duck.
- With the advancement of the age, the distance between the two blind sacs of the
gizzard increased. While the ratio of their height to that of the gizzard decreased.
- The gizzard lumen in all studied ages, appeared nearly S-shaped in the dorsoventral
section through thick muscles of the gizzard and nearly rectangular surrounded in
both sides by semi ellipsoid thick muscles in the dorsoventral section through the thick
muscles and tendinous center.
2014 The thesis is organized into the following chapters:
Chapter (1) presents an introduction to the fundamental aspects of electrodeposition
and corrosion of alloys.
Chapter (2) presents a literature survey on the binary Zn-Co, Zn-Fe alloys and ternary
Zn-Co-Fe alloys.
Chapter (3) investigates the experimental ways used in the thesis.
Chapter (4) investigates the results and discussion of the electrodeposition and
corrosion of zinc and zinc alloys from a sulfate bath on steel substrate, corrosion
behavior of zinc and zinc alloys electrodeposited galvanostatically on steel substrate
and using of different substrate material types.
Chapter (5) studies the influences of operating parameters, such as current density,
deposition potential, deposition time, metal ion concentration and pH value for
deposition of Zn-Co-Fe alloy.
Chapter (6) presents the references of this thesis.
Chapter (7) presents the summary and conclusion of this thesis.
1. ELECTRODEPOSITION
Electrochemical deposition is called electrodeposition, electroplating or simply plating.
Its extensive applications lie both in engineering and decorative purposes. Zn alloys
are one of the most widely used in electronic and other industry.
The main focus of this thesis is on morphology, structure and corrosion resistance of
electrodeposited Zn and Zn alloys. In order to achieve a deposit with optimum
morphology, structure in terms of corrosion resistance, it is imperative to understand
the basic electrochemical fundamentals of electrodeposition Electroplating is
performed in a liquid solution, called an electrolyte, otherwise referred to as the
‖plating bath‖. The bath is a specially designed chemical solution that contains the
desired metal (such as zinc, cobalt, or iron) dissolved in a form of submicroscopic
metallic particles (positively charged ions). In addition, various substances (additives)
are introduced into the bath to obtain smooth and bright deposits. The object that is to
be plated is submerged into the electrolyte (plating bath). Usually placed at the center
of the bath, the object that is to be plated acts as a negatively charged cathode. The
positively charged anode(s) completes the electric circuit; those may be at opposite
edges of the plating tank, thus causing film deposit on both sides of the cathode. A
power source in the form of a battery or rectifier (which converts ac electricity to
regulated low voltage dc current) is providing the necessary current.

ٌهدؾ البحث الحالً إلً -:
تصمٌم برنامج تدرٌبً للتنمٌة العضلٌة المتوازنة لتحسٌن أو تطوٌر المستوي الرقمً لناشا الوثب الطوٌل وتؤثٌره علً بعض
المتؽٌرات البدنٌة والمستوي الرقمً لناشا الوثب الطوٌل تحت  18سنة ،واستخدم الباحث المنهج التجرٌبً الذي ٌتعمد على
القٌاس القبلً والقٌاس البٌنً والقٌاس ألبعدي للمجموعة التجرٌبٌة الواحدة  ،وقد أجرى البحث على عٌنة قوامها ( )10متسابقا ً
منهم ( )7متسابقٌن كعٌنة أساسٌة ،و( )3متسابقٌن للدراسة االستطبلعٌة.
وقد أظهر هذا البحث تؤثٌراً اٌجابٌا ً على تنمٌة التوازن العضلى لكبلً من العضبلت (العاملة والمقابلة) على جمٌع مفاصل •
الجسم
وقد أظهر هذا البحث تؤثٌراً اٌجابٌا ً على المدى الحركى (المرونة) والقوة العظمى لجمٌع المفاصل وذلك بزٌادة معدالت •
 .النمو بٌن متوسط القٌاس القبلى والبٌنً والبعدى ألفراد عٌنة الدراسة
وقد أظهر هذا البحث تؤثٌراً اٌجابٌا ً على مستوى السرعة القصوى والقدرة العضلٌة للرجلٌن والتوافق وذلك بزٌادة معدالت •
 .النمو بٌن متوسط القٌاس القبلى والبٌنً والبعدى ألفراد عٌنة الدراسة
وقد أظهر هذا البحث أن البرنامج التدرٌبى باألثقال للتوازن العضلى للقوة العضلٌة حقق التوازن العضلى للقوة العضلٌة بٌن •
 .العضبلت (العاملة – المقابلة) للطرؾ العلوي والطرؾ السفلى لمتسابقى الوثب الطوٌل
وقد أظهر هذا البحث أن تنمٌة التوازن العضلى تإدى إلى االرتقاء بمستوى األداء المهارى لمتسابقى الوثب الثبلثً •
 .والمتمثلة فً االختبارات المهارٌة
.وقد أظهر هذا البحث أن وضع تدرٌبات اإلطالة والمرونة ضمن البرنامج التدرٌبً أدى إلى تنمٌة المدى الحركً •
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عاش جٌل األجداد لفترة طوٌلة حٌاة قوامها الحركة والنشاط وفرضت علٌهم ظروؾ الحٌاة
الشاقة آنذاك أعماال مهنٌة وٌدوٌة وحركة داببة لكسب حاجاتهم الؽذابٌة وتوفٌر متطلبات حٌاتهم،
وقد أدى ذلك إلً تمتعهم بلٌاقة بدنٌة ومها ا رت ٌدوٌة عالٌة ساعدتهم علً الوفاء بمتطلبات
الحٌاة.
وعلً النقٌض شهد جٌلنا تطو ا ر حضارٌا وعلمٌا وتكنولوجٌا تبعه تؽی ا ر واضحا فً أنماط
الحٌاة ،أدي إلً انخفاض حجم الطاقة المبذ ولة لمواجهة االحتٌاجات الٌومٌة وواكبه االعتماد
علً اآللة وسرعة حركة الحٌاة دفع االنسان إلً السكون الحركً لفت ا رت طوٌلة فترهل جسده مما
أفقد العمل قٌمته المعنوٌة واالبتكارٌه التً ٌوفرها العمل الٌدوي.
وتعد السمنة من المشكبلت الصحٌة التً بدأت تت ا زٌد بإستم ا رر علً مستوي العالم وتإدي
إلً العدٌد من المشاكل الطبٌة والج ا رحٌة مثل إرتفاع ضؽط الدم وأم ا رض الش ا رٌٌن التاجٌة
واألختناق أثناء النوم وتآكل المفاصل وآالم الظهر والتهاب الم ا ررة وت ا زٌد معدل حدوث سرطان
الثدي والبروستاتا والقولون وؼٌر ذلك ،ولمعرفة مدي إؾ ا رط السمنة وضع العلماء مإشر كمقٌاس
كتلة الجسم ،وهو ٌساوي الوزن بالكٌلو ج ا رم مقسوما علً مربع الطول بالمتر ،وٌت ا روح مإشره
.الطبٌعً بٌن ٕٓ و  ٕ٧كجم .
هدؾ البحث
ٌهدؾ البحث إلى تصمٌم برنامج تمرٌنات هوابٌة باستخدام البٌبة الساحلٌة علً إنقاص
الوزن لدي الرجال المصابٌن بالبدانة وذلك من خبلل التعرؾ على:
مدى تؤثٌر ممارسة التمرٌنات الرٌاضٌة على إنقاص الوزن ومإشر كتلة الجسم لدى الرجال ٔ -
المصابٌن بالبدانة.
التعرؾ على مدى تؤثٌر ممارسة التمرٌنات الرٌاضٌة على قٌاس محٌطات الجسم ونسبة ٕ -
الدهون لدى الرجال المصابٌن بالبدانة.
فروض البحث Hypotheses :
.توجد فر وق دالة إحصابٌا بٌن القٌاس القبلً والبعدي فً إنقاص الوزن و مإشر كتلة الجسمٔ -
توجد فر وق دالة إحصابٌا بٌن القٌاس القبلً والقٌاس البعدي فً قٌاس محٌطات الجسمٕ -
ونسبة الدهون.اإلستنتاجات-:
إعتمادا على ما توصل إلٌه الباحث من نتابج فً حدود عٌنة البحث والمنهج المستخدم
وفً ضوء معالجته اإلحصابٌة لهذه البٌانات وفً نطاق أهداؾ البحث تمكن الباحث أن
ٌستخلص من خبلل المناقشة وتفسٌر النتابج اإلستنتاجات التالٌة:
إن التم رٌنات الهوابٌة داخل الماء وعلً الشاطا ذات تؤثٌر إٌجابً علً المجموعة ٔ -
التجرٌبٌة فً إنقاص الوزن.
إن التمرٌنات الهوابٌة داخل الماء وعلً الشاطا ذات تؤثٌر إٌجابً علً المجموعة ٕ -
التجرٌبٌة فً إنخفاض قٌاس المحٌطات بالجسم.
.تؤثرت نسبة الدهون بالجسم نتٌجة لممارسة التمرٌنات الهوابٌة علً الشاطا وفً الماء ٖ -
إنخفاض مإشر كتلة الجسمٗ -
أداء التمرٌنات الرٌاضٌة خارج الصاالت الرٌاضٌة أضافت باب من التنوع والتجدٌد فً ٘ -
الب ا رمج الحركٌة.
التوصٌات-:
فً ضوء النتابج التً توصل إلٌها الباحث فً موضوع بحثه ٌوصً الباحث بما ٌلً :
تطبٌق البرنامج قٌد البحث وتعمٌم استخدامه فً م ا ركز التؤهٌل والعبلج الطبٌعً فً المدن ٔ -
الساحلٌة كنوع من التجدٌد وكسر حاجز الملل والروتٌن خاصة للمصابٌن الذٌن ٌبسوا من إنقاص
وزنهم.
نشر الوعً الصحً بٌن اؾ ا رد المجتمع على كٌفٌة الحد من البدانة بوضع ملصقات والندوات ٕ -
واالعبلنات ومحاض ا رت تثقٌفٌة والب ا رمج الثقافٌة  -االستم ا رر فً أداء تمرٌنات الرٌاضٌة حتى بعد انتهاء البرنامج
التؤهٌلً بؽرض الوقاٌة من
األم ا رض.
ضرورة التعلٌم والتثقٌؾ على أهمٌة التمارٌن الرٌاضٌة المنتظمة للمصابٌن بالبدانة وأكتساب ٗ -
الصحة العامة.
٘-اإلستعانة ببرنامج ؼذابً خاص (حمٌة ؼذابٌة) بجانب التمرٌنات الهوابٌة إلنقاص الوزن ٘ -
بفاعلٌة أكبر.
االهتمام بعبلج البدانة مبك ا ر لتجنب الوصول الى أع ا رض مرضٌة وإصابات ناتجة عن زٌادة ٙ -
نسبة الشحوم بالجسم وزٌادة وزن وكتلة الجسم الواقع علً الجهاز الهٌكلً وذلك لمختلؾ فبات
المجتمع وفق طبٌعة عملهم وم ا رحلهم السنٌة.
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السعً ألج ا رء بحوث مشابهة والتً ٌتناول فٌها تؤثٌر التمرٌنات الهوابٌة فً البٌبة الساحلٌة ٧ -
علً المصابٌن بالبدانة ولكن علً م ا رحل عمرٌة أخري وفً جمٌع الجوانب الفسٌولوجٌة والبدنٌة
والنفسٌة.
ٌعتبر الذكاء الوجدانى من المفاهٌم التى ظهرت مإخرً ا فى التراث النفسى  ،وتعددت الرإى
واالتجاهات التى فسرته نتٌجة إلختبلؾ الباحثٌن فى تحدٌد هذا المفهم فهناك من ٌرى أن
الذكاء الوجدانى ٌنتمى إلى مٌدان القدرات العقلٌة ومنفصل عن سمات الشخصٌة وهو اإلتجاه
الذى تبناه كل من سالوفى وماٌر ،وهناك من ٌرى أن الذكاء الوجدانى هو سمة من سمات
الشخصٌة وهو اإلتجاه الذى تبناه جولمان ،وهناك إتجاه ثالث ٌإكد على أن ال ذكاء الوجدانى
ٌتكون من قدرات وجدانٌة معرفٌة ولٌست معرفٌة خالصة وٌمثل هذا اإلتجاه بارون.
وتشهد كثٌر من الدراسات على أن من لدٌهم مستوى متمٌز من الذكاء الوجدانى هم أنفسهم
الذٌن نراهم متمٌزٌن فى كل مجاالت الحٌاة وهم األكثر إحساسًا بالرضاعن أنفسهم ،والتمٌز
بالكفاءة فى حٌاتهم وفى أعمالهم (دانٌال جولمان.( ٕٓٓٗ،٘٨ ،
كما ٌإكد جولمان(  ) ٔ٩٩٨أن األفراد ذوى الذكاء الوجدانى المرتفع ٌتصفون بالقدرة على أداء
أعمال تتصؾ بالتمٌز والتفرد مما ٌدفع إنتاجهم اإلبتكارى قدمًا إلى األمام  ،وهذا ما اكدته
.العدٌد من الدراسات مثل دراسة ماٌر وآخرون ( ٕٔٓٓ )  ،وعبد المنعم الدردٌر ٕٓٓ (.
مشكلة الدراسة-:
ٌمكن بلورة مشكلة الدراسة الحالٌة فً محاولة اإلجابة علً التساإالت اآلتٌة:
هل توجد عبلقة ارتباطً ة ذات داللة إحصابً ة بٌن درجات السلوك القٌاد ى بؤبعاده ٔ -
المختلفة و درجات الذكاء الوجدانى لدى مدٌرى المدارس اإلبتدابٌة بالكوٌت ؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصابٌة فى متوسطات إجابات أفراد عٌنة الدراسة على ٕ -
مقٌاس السلوك القٌادى لدى مدٌرى المدارس اإلبتدابٌة بالكوٌت تعزى لمتؽٌرا ت (العمر،
المإهل العلمى ،سنوات الخبرة اإلدارٌة ،الدورات التدرٌبٌة)؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصابٌة فى متوسطات إجابات أفراد عٌنة الدراسة على ٖ -
مقٌاس الذكاء الوجدانى لدى مدٌرى المدارس اإلبتدابٌة بالكوٌت تعزى لمتؽٌرا ت (العمر،
المإهل العلمى ،سنوات الخبرة اإلدارٌة ،الدورات التدرٌبٌة)؟أهداؾ الدراسة
تهدؾ الدراسة الحالٌة إلى التعرؾ على طبٌعة العبلقة بٌن السلوك القٌادى و الذكاء
الوجدانى لد ى مدٌرى المدارس اإلبتدابٌة بالكوٌت ،كما تهدؾ الدراسة إلى الكشؾ عن الفروق
بٌن متوسطات استجابات أفراد عٌنة الدراسة فى السلوك القٌادى وف َقا لمتؽٌرات العمر،
المإهل العلم ى ،سنوات الخبر ة اإلداري ة ،الدورات التدرٌبٌة ،أٌضًا تهدؾ الدراسة إلى الكشؾ
عن الفروق بٌن متوسطات استجابات أفراد عٌنة الدراسة فى الذكاء الوجدانى وف َقا لمتؽٌرات
العمر ،المإهل العلمى ،سنوات الخبرة اإلدارٌة ،الدورات التدرٌبٌة .
أهمٌة الدراسة
تعزي أهمٌة الدراسة الحالٌة لآلتً:
ً
ارتباطا وثٌ ًقا باإلدارة التربوٌة ٔ-
تناولها إلحدى موض وعات اإلدارة المدرسٌة التى ترتبط
وهوالسلوك القٌادى لمدٌرى المدارس اإلبتدابٌة بالكوٌت  ،مما ٌساعد على محاولة توجٌه
السلوك القٌادى وتطوٌر القادة التربوٌٌن فى كافة مراكز القٌادة فى العملٌة التعلٌمٌة من
اإلدارات العلٌا والوسطى والدنٌا وبما فٌها اإلدارة المدرسٌة لبلستفادة من ذلك وجعلها
اٌجابٌة وفاعلة فى تطوٌر اإلدارة التربوٌة  ،بحٌث ٌكونوا مبدعٌن وذوى أفق واسع ٓ
كما تؤتى أهمٌة الدراسة من تناولها ألحد متؽٌرات الشخصٌة اإلنسانٌة أال وهو الذكاء ٕ-
الوجدانى والذى ٌلعب دورً ا مهمًا فى سلوك الفرد وفى تكٌفه ومواجهته للضؽوط النفسٌة ،
وكذلك ٌإدى إلى النجاح فى الحٌاة  ،وله دور فعال فى التحكم فى المظاهر السلوكٌة
وإدارتها وكٌفٌة التواصل مع اآلخرٌن ،ومساعدة األفراد فى مواجهة التؽٌرات اإلقتصادٌة
والثقافٌة والبٌبٌة التى ٌصعب مواجهتها باستخدام القدرات العقلٌة فقط ٓ
تستهدؾ الدراسة مدٌرى المدارس وهم فبة ال تحظى باالهتمام البحثى السٌكولوجى ٖ-
بالرؼم من أنها على رأس العمل ومخولة بقٌادة اآلخرٌن ومسبولة عن تطبٌق المعاٌٌر
القومٌة للتعلٌم بهدؾ االصبلح والتحسٌن المدرسى والتؤهٌل للحصول على االعتماد
للمدرسة .
ندرة الدراسات التً تناولت السلوك القٌادى وعبلقته بالذكاء الوجدانى فى العالم العربى ٗ-
بصفة عامة والمجتمع الكوٌتى بصفة خاصة فى حدود علم الباحثة.
ٌمكن أن تكون لهذه الدراسة إضافة معرفٌة للمكتبة العربٌة ،وٌمكن أن تكون لها ٘-
انعكاسات اٌجابٌة على المٌدان االدارى التربوى بتوفٌر أساس سلٌم لتعدٌل ممارسات وأنماط السلوك القٌادى لمدٌرى
المدارس بما ٌعزز عبلقتهم الوظٌفٌة بالمعلمٌن والطبلب ،
وٌوفر سبل نجاح العملٌة اإلدارٌة والتعلٌمٌة.
فً ضوء نتابج هذه الدراسة أٌضا ٌمكن إعداد برامج تدرٌبٌة وارشادٌة لمدٌرى المدارس ٙ-
اإلبتدابٌة لتساعدهم على تنمٌة الذكاء الوجدانى لدٌهم وتعزٌز السلوك القٌادى اإلٌجابى
ٌمكن أن تفٌد الدراسة الحالٌة القٌادات العلٌا وصانعى القرار إلتخاذ التدابٌر ومعالجة ٧-
الصعوبات التى تعٌق تطبٌق األتماط القٌادٌة اإلٌجابٌة لدى مدٌرى المدارس اإلبتدابٌة.
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Studies on environmental radiation levels and radionuclide distributions in the
environment are important for several reasons: First, the basic purpose may be a
desire to satisfy basic scientific curiosity and gain knowledge and an improved
understanding of the world. Second, baseline information on radiation level and
radionuclide distributions in the environment is essential in understanding human
exposure from natural sources and distinguishing it from man-made contribution.
Third, may be to assess the impact of human activities involving radioactivity and
radiation on the environment, a process which may require differentiation of natural
and anthropogenic sources of radioactivity and lead to assessment of dose from
environmental sources (Harb, 2004). Fourth, studies of the dose from these sources
and its effect on health impose the understanding of radiation damage. Fifth, the
accumulation of data on radiation levels of a specific region is also essential in
establishing rules and regulations relating protection. Last, our knowledge of the
natural radiation levels serves as a historical record of the environment‘s quality and
provides a reference database for future use, e.g. for epidemiological studies (Ebaid,
2015 2001).
Radiation is with us all the time. We are radioactive. We ingest appreciable amounts
of radioactive 40K )potassium – 40( and 14C )Carbon-14, or radiocarbon(, as well as
minute amounts of radioactive uranium, thorium, tritium, polonium and radium. We
inhale radioactive 222Rn and the radon daughters, other naturally occurring
radioactive gases and particulates, and small amounts of radioactive materials
present in the atmosphere from nuclear weapons use and testing of decades ago. In
addition, we are bombarded by cosmic rays, and we receive radiation from the
ground, consumed products such as smoke detector, color television and other
sources. Medical x – ray may be of importance too )Douglas, 1990(.
After the discovery of radioactivity in 1896 by A. H. Becquerel (Allisy,1996) the
science of radioactivity has been extensively studied. Radionuclides are the sources
of radioactivity and emit nuclear radiations which have become a part of our daily
lives. The most common forms of ionizing radiation are alpha particles, beta particles
and gamma rays (Lilley, 2001). The unit of activity is the Becquerel. One Becquerel
(Bq) represents one disintegration per second. The reference unit of activity is the
Curie (Ci); 1 Curie is equivalent to 37 Giga becquerels and fairly close to the activity
of 1 gram of radium (Draganic et al. , 1993).Every person on earth is exposed to
natural radiation. The most important source of radiation is radon gas 222Rn (United
Nation Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR, 1977
report).
In the past, many names have been given to such materials, such as Technologically
Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials (TENORM) and Low Specific
Activity (LSA) but now are more generally described as NORM (IAEA, 2006).
Radioactivity may be defined as spontaneous nuclear transformation that results in
the formation of new elements. These transformations are accomplished by one of
several different mechanisms, including alpha particle emission, beta particle and
positron emission and orbital electron capture. Each of those reactions may or may
not be accompanied by gamma radiation.
 دور وقابً من التعلٌم والعبلجً دور:ٌمكن النظر إلى التعلٌم والدور الذي ٌمكن أن تلعبه فً المجتمع فً اتجاهٌن ربٌسٌٌن
ً لذلك ٌختلؾ تماما عن الدور العبلجً التربٌة والتعلٌم والتً تؤت، دور وقابً من التعلٌم هنا ٌؤتً فً البداٌة.التربٌة والتعلٌم
 من خبلل،ً واحد منهم هو قدمت فً التثقٌؾ الوقاب.بعد وقوع المشكلة وتتمٌز التربٌة اإلسبلمٌة من خبلل نهجٌن كبٌرة
 ومنع من تدهور األكاذٌب الباهظة واألخرى فً التعلٌم،اتخاذ االحتٌاطات والتدابٌر القانونٌة التً حماٌة من الوقوع فً الخطؤ
> والتً تؤتً بعدالوقوع فً الخطؤ والوقوع فً الفجوة فً باهظة وتسعى التعلٌم الوقابً لتشكٌل اإلنسان الذي لدٌه،ًالعبلج
 وما هو مفٌد له، الرجل الذي ؼٌر قادرة على<التمٌٌز بٌن ما هو ضار له ولمجتمعه.سوؾ مستقلة ؼٌر تابعة إلرادة اآلخرٌن
 على، والبدابل النتقاد أكثر مفٌدة وقٌمة عالٌة، أن ٌجعله قادرا على توفر البدابل، الرجل الذي لدٌه التفكٌر النقدي،ومجتمعه
ً وٌعامل بوعً لبلستثمار وتطوٌر ف، الرجل الحرٌص على البٌبة الطبٌعٌة واالجتماعٌة.ًالشخصٌة أو المستوى االجتماع
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وإضافة إلى أن ٌكون مشاركا فعاال فً تحسٌن ما تنطوي علٌه هذه
 لذلك تؤتً الدراسة الحالٌة أن تكون محاولة متواضعة لشرح ضرورة.متؽٌرات المخاطر واالستفادة من الذي ٌعطٌه الخٌر
 مشكلة الدراسة بسبب زٌادة.وحتمٌة التثقٌؾ الوقابً اإلسبلمً والحاجة الملحة لتكون تدرج فً مختلؾ المإسسات التعلٌمٌة
 لذلك ارتفعت النداءات. صحٌة<األزمات التً تهدد حٌاة اإلنسان ومستقبله،فً مشاكل متكررة األخٌرة واالجتماعٌة
 فإن القوانٌن، ومع ذلك.و<المإتمرات الدولٌة التً عقدت لطرح تواجه هذه المشاكل ووضع التشرٌعات <وقوانٌن لحلها
 أن الكثٌر من المشاكل التً تظهر على الساحةYaken والتشرٌعات لم تكن قادرة على تحقٌق الؽرض المقصود وٌشرح
 ولكن ل، ألنه ال ٌهتمون الوقاٌة من المشاكل التً ٌمكن تجنبها إلى عنوان،الناجمة عن نوع خاطا من الناحٌة العملٌة
 ٌضٌؾ أن ‖السبب األزمات التً لحقت بها أمتنا فً مجاالت الحٌاةAlhaddry و.التصدي لها بعد ظهورها والتطور
 وعندما، حٌث األمورأن تترك حدث عبثا حتى ٌقع الخطؤ،ً هو إهمال الجانب الوقاب،ً وخاصة فً الحقل التعلٌم،العامة
الخطؤ وقعت نحن سارع تصل للبحث عن العبلج الذي أصبح ٌكلؾ مرتٌن أكثر مما ٌمكن أن ٌكلؾ الجانب الوقابً من هنا
 لذلك أصبح التثقٌؾ. ومعاملتهم،ٌمكن أن ٌكون حاجة ملحة التخاذ الوقابً والتدابٌر التربوٌة للحد من هذه المشاكل واألزمات
الوقابً على وجه االستعجال والضرورة ل>هو الشخصٌة التً قادرة على حماٌة نفسها من الوقوع فً اهمٌن مختلفةأنواع
 وأهمٌتها،ًما هو مفهوم التثقٌؾ الوقاب-1>:أسبلة الدراسةbr>ًالتً تقود الفرد إلى تراجع فً االنحراؾ والتدمٌر الذات
ما هو مفهوم التثقٌؾ الوقابً فً تربٌة اإلسبلمٌةٌعتقد وما أهدافها وأهمٌتها واألسس التً على-2واألسس التً بناء علٌها؟
ًما هو التصور المقترح لتفعٌل التثقٌؾ الوقابً ف-4ما هً حقول التثقٌؾ الوقابً فً تربٌة اإلسبلمٌةفكر؟-3<>أساس؟
الفكر اإلسبلمً من خبلل بعض المإسسات التعلٌمٌة؟
 التعرؾ على مفهوم وأهداؾ-2  التعرؾ على مفهوم وأهمٌة التثقٌؾ الوقابً واألسس التً تقوم على-1الؽرض من الدراسة
ًالتعلٌم فً أسس الفكر التربوي اإلسبلمbr>وأهمٌة وقابٌة
3-لوضع تصور مقترح لتفعٌل التثقٌؾ الوقابً فً اإلسبلمٌة-4تحدٌد مجاالت والتثقٌؾ الوقابً فً تربٌة اإلسبلمٌة فكر
 إبراز دور الفكر التربوي اإلسبلمً ورعاٌتها لل-الفكر التربوي من خبلل بعض المإسسات التعلٌمٌة<أهمٌة الدراسة

التثقٌؾ الوقابً ،حٌث اإلسبلم هو أول من وضع األسس للحق والتعلٌم القابم على الوقاٌة ->.مساعدة المربٌن العاملٌن فً
مجال التعلٌم للتعرؾ على أصولوخصابص التثقٌؾ الوقابً فً الفكر التربوي اإلسبلمً ،أن تمكنهم من استؽبللها فً
مجاالت العمل> -ندرة فً الدراسة فً مجال التثقٌؾ الوقابً حٌث الدراسات العربٌة ،وال تزال األبحاث فً مجال التثقٌؾ
الوقابً متواضع<ولٌس لدٌها أهمٌة كافٌة
الفصل األول:مصادر البحث تناول ذكر قابمة بالمصادر المدروسة مرتبة طبقا ألسماء أصحابها><باألبجدٌة المصرٌة
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القدٌمة ،و كل مصدر ٌشتمل على نبذة تارٌخٌة للموظؾ،وأهم ألقابه،وأهم المراجع
التى تناولت المصدر بالدراسة  .وظفت تلك النصوص كل طبقا لنوعه داخل متن الرسالة فى الفصول
من الثانى إلى الرابع.
الفصل الثانى  :مقدمة السٌر الذاتی ة تن اول دراس ة للصٌػ و الجم ل و التعبی رات االفتتاحی ة لنصوص -
السٌر فى عصر الدولة الحدٌثة و معناها و طرق كتاباتها و مدى ظهورها فى نصوص تلك الفترة .
الفصل الثالث  :مضامٌن السٌر الذاتٌة تناول دراسة لمضامٌن السٌر فى عصر الدول ة الحدٌث ة و ال ذى -
تنوع ما بٌن ؼرض حربى  ،أو ؼرض معمارى من إقامة للمنش آت المعماری ة أو ترمٌمه ا  ،أو غ رض
وظٌؾ ى م ن تعی ٌن و ترقی ة ،أو غ رض خ اص بالمكاؾ آت و العطای ا الت ى حصل علٌه ا أصحاب الس ٌر
الذاتٌة  ،أو سرد لمرحل عمر أصحاب السٌر .
الفصل الرابع  :الصٌػ الملحقة بالسٌر الذاتٌة و الخاتمة تن اول دراس ة لصٌػ الن داء على األحی اء و -
التى ارتبطت بنصوص السٌر  ،ثم دراسة لؤلسالٌب التى اختتمت بها تلك النصوص .
تنوعت مضامٌن الس ٌر الذاتی ة ؾ ى عصر الدول ة الحدٌث ة و ك ان بعضها اس تمرارا للموضوعات التى ظهرت فى
العصور الس ابقة ،و ظه رت بعض السٌر المستحدثة التى أثبتته ا الدراس ة وهى ( ٔ)انتق ال
العرش جاء مرة واحدة من األسرة الثامنة عشر فى نقش إننى  ،حٌث ذك ر انتق ال الحك م بع د وؾ اة الملك
تحتمس الثانى إلى ابن ه تحتمس الثالث و الوصٌة علی ه حتشبس وت  -)ٕ ( .األصل البسٌط لم وظفى فت رة
العمارنة  ،و التفاخر بوصولهم إلى مكانتهم المرتفعة بفضل اإلله و الملك ( ٖ) -ذكر أصحاب السٌر فً
عصر الرعامسة مراحل حٌاتهم منذ الطفولة فالشباب إلى أن وصلوا إلى أعلى مناصبهم الوظٌفی ة التى
تقلدوها .
استمر استخدام الصٌػ االستهبللٌة و الختامٌة لنصوصالسٌر الذاتٌة التً كانت فٌما قب ل الدول ة الحدٌث ة ،
و ظهرت صٌػ جدٌدة استهبللٌة فً سٌر عصر الدولة الحدٌثة أثبتتها دراس ة النصوص و كانت ( ٔ ( -:
بمعنى الثن اء  .…iAwt n.kبمعنى تق دٌم الثن اء ل ، ......أو  .…rdi(t) iAwt nالصٌؽة
أًعطً  diw m Hswt nt (xr) nswtلك ٌ .....تبعها اسم اإلل ه أو اآلله ة المق دم له ا الثن اء)ٕ ( .الصٌؽة
مُعطى كمنح ة م ن الملك  .و ك ان بدای ة ظهوره ا فً مقدم ة السٌر  diw m Hswtالمدح من الملك  .أو
بمعنى كبلم ٌق ال  Dd mdw inالذاتٌة فً عصر األسرة الثامنة عشر )ٖ ( .والدة بادئ ة جدی دة
بواسطة  ،والظهور الوحٌد لها فً عصر األسرة الثامنة عشر عند رخ مى رع )ٗ ( .صٌػ التضرع لئلل ه
بمعن ى ‖و حی اة اإلل ه  anx NTr nfrو اقتصرت نصوص عصر العمارن ة  .و صٌؽة القس م بالمل ك
الطٌب‖ و ظهرت فً عصر األسرة الثامنة عشر عند جح وتى ب ن ق ارى م ن عه د تحتمس األول  ،و آى
من عهد أمنحتب الرابع.
وترى الدراسة أن سٌر عصر الدولة الحدٌثة هً أكثر تعددا لمضامٌنها عن سٌر العصور الس ابقة له ا ،وكذلك احتوت على
العدٌد من الصٌػ و المؾ ردات األكث ر ببلغ ة ظه رت فً الصٌػ االستهبللٌة و صٌؽة
النداء على األحٌاء و الصٌػ المستخدمة فً ختام السٌرة .و ه ذا التطور نتٌج ة لحال ة الرخ اء و االزده ار
التً كانت تعٌشها الببلد فانصبت على مجاالت الفن األدبى المختلفة و منها السٌر الذاتٌة .

للتعلٌم دور أساسً ومهم فً حٌاة الفرد وال سٌما الفرد الذي ٌبحث دابما عن التطوٌر واإلبداع فً
مجاله العلمً  ،ولن تسٌر عملٌة تقوٌم نواحى ضعؾ المقرر إال بعد إج ا رء عملٌات التقوٌم المتعاقبة
والمناسبة ألي عنصر ٌرؼب اإلنسان المتعلم وخصوصا ً اإلنسان التربوي فً تطوٌره وبالذات لو كان هذا
التطوٌر ٌشمل عنص اً ر أساسٌا ً من عناصر العملٌة التعلٌمٌة مثل المقرر والذي ٌعد أساس ومرتكز
العملٌة التعلٌمٌة فً شتى العلوم والمجاالت .
أى أن المقر ا رت التعلٌمٌة تمثل جوهر العملٌة التعلٌمٌة كما تشكل نوعٌة محتواها اإلطار النفسً
والفلسفً واإلجتماعى والفك ري والتربوي للمتعلم وتبلمٌذ الٌوم إنما ٌعبرون عن اتجاهاتهم ومواقفهم
وسلوكهم وتصرفاتهم فً المستقبل عما ٌتلقونه فً مقر ا رتهم من مبادئ وقٌم ومفاهٌم  ،لذا فان مقر ا رت
الٌوم تسهم إلى حد كبٌر فً تكوٌن نوعٌة أؾ ا رد مجتمع الؽد  ،بكل فبات هذا المجتمع ومن هنا
تستقطب المقر ا رت جهد المهتمٌن بالتربٌة وعلمابها وإلٌها ٌعزى تقدم المجتمع وإٌجابٌاته وتتحمل
التربٌة العبء األكبر فً ذلك .
لذا ٌعد الكتاب المدرسً أحد أهم العناصر فً تنفٌذ المقرر وهو الركٌزة األولى للمقرر الشامل
وهو المرجع الذي ٌستقى منه التبلمٌذ معلوماتهم وخب ا رتهم المستقبلٌة كما أنه هو أٌضا مرجع المعلم ،
لذلك ٌنؽنى أن تم دابما تجدٌد المقرر وتطوٌره بما ٌتناسب مع المستحدثات العلمٌة والتطور العلمً
السرٌع الذي ٌط أ ر على المجتمع والمشكبلت التً ترؼب التربٌة فً تعدٌلها حٌث أنه ٌعد أداة التربٌة
عباس &  &Ravets ,201فى التؤثٌر على المجتمع(انظر كبل من  :هاشم السم ا ربى 201 ،
عبلم 2003ومن هذا المنطلق البد من تقوٌم المقر ا رت الد ا رسٌة من حٌث أهدافها ومحتواها ووسابل التقوٌم ( .1
لمعرفة مدى مبلبمتها ومواكبتها للتطور العلمً والتكنولوجً السرٌع الحادث العصر كما ٌنبؽى معرفة
ما إذا كانت تتطرق للمشكبلت التً ٌعانى منها المجتمع  ،ولتحدٌد المواكبة العلمٌة الجدٌدة البد من استخدام المعاٌٌر العالمٌة
التً تتبلءم مع المقرر باعتبار أن عملٌة التقوٌم تحمل فً طٌاتها ثبلثة
مفاهٌم وهى(انظر كبلً من  :حسن البٌبلوى و رشدى طعٌمة  & 2006 ،عبد هللا صمادى ،ماهر
ال ا ربٌع : ( Brown, 2001 & 2004 ،
 .أن عملٌة التقوٌم عملٌة مستمرة الحدوث لتضمنها تساإالت تتطلب إجابات محددة للمعلومات 1.
توفٌر مجموعة من المعلومات لصانعً المقر ا رت  ،التً ٌمكن أن تفٌد عند بناء المقر ا رت الجدٌدة 2.
ٌدعم عملٌة صنع الق ا ر ا رت خبلل توفٌر مجموعة من االختٌا ا رت البدٌلة ومتابعة نتابج الق ا ر ا رت 3.
وبناء على ذلك فإن عملٌة التقوٌم تحتاج إلى رإٌة واضحة مبنٌة على أسس منهجٌة نابعة من
معاٌٌر محددة ومتفق علٌها عالمٌا  ،وأن هذه المعاٌٌر بمثابة عقد إجتماعى جدٌد فى المجتمع حول
متطلبات التعلٌم وتؤكٌد التوقعات المتفق علٌها اجتماعٌا  ،وتكمن أهمٌتها فى وضع مستوٌات معٌارٌة
متفق علٌها ومرؼوب فٌها لؤلداء التربوى فى كل جوانبه وتقدٌم لؽة مشتركة وهدؾ مشترك لمتابعة
وتسجٌل تحصٌل المتعلمٌن  ،وإظهار قد ا رتهم على تحقٌق النواتج المحددة سابقا والتؤكد على النواحى
اإلٌجابٌة النجا ا زت المتعلمٌن  ،وحصول المتعلمٌن على تؽذٌة ا رجعة من أجل تدعٌم تطورهم وتقدمهم وتوفٌر سبل تقوٌم
المقر ا رت ألن اعادة المقر ا رت الد ا رسٌة وتحدٌث كتبها فى اى مجتمع عملٌة
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على ،هبة الحسٌنى أبو الوفا .

السٌر الذاتٌة لكبار موظفى عصر الدولة الحدٌثة/

4926 12218471

محمود ،أحمد محمود أحمد .

تقوٌم مقرر الجؽرافٌا فى ضوء المعاٌٌر الجؽرافٌه العالمٌة لتنمٌة
المفاهٌم والمهارات الجؽرافٌه لدى التبلمٌذ المعوقٌن سمعٌا بالصؾ
الثالث االعدادى/

4927 12218508

مستمرة بسبب التؽٌر الحضارى المتواصل وبسبب اإلنفجار المعرفى فى كافة المجاالت.
وتعد فبة المعوقٌن من فبات المجتمع ولهم حاجاتهم المخصصه وخاصة فً النواحً التربوٌة
والتعلٌمٌة األمر الذى جعلهم ٌحتاجون إلى نوع مختلؾ من المقر ا رت عما ٌتطلبه أق ا رنهم
الطبٌعٌٌن .فذوى االحتٌاجات الخاصة هم أؾ ا رد تجمعهم مع العادٌٌن صفات متعددة مشتركة وهم مثل
جمٌع األؾ ا رد بحاجة إلى التواصل مع البٌبة المحٌطة بهم.
تدور الدراسة الحالٌة حول ‖التخطٌط االستراتٌجً كمدخل ل
تطوٌر جمعٌات رٌاض األطفال ‖.
تهدؾ هذه الدراسة إلى التعرؾ على مفهوم التخطٌط االستراتٌجً ولها
األهداؾ وأهمٌتها ،وفوابدها ومراحلها وخصابصها
والقٌود المطبقة ،وتحدٌد المنظمات ؼٌر الحكومٌة من حٌث (المفهوم،
تطور نشؤتها فً مصر ،وأهدافها ،وأهمٌتها ،ولها
الخصابص ،وخصابصها ،والتموٌل ،وأهمها
األنشطة ،والتحدٌات ،واإلطار التشرٌعً والجمعٌات القانونٌة
األهلٌة فً مصر ،والتعرؾ على مإسسات رٌاض األطفال لل
المنظمات ؼٌر الحكومٌة من حٌث (المفهوم ،ونشؤتها ،وفلسفتها،
أهداؾ وأهمٌة ،والهٌكل التنظٌمً لها ،والوقوؾ على
التحدٌات التً تواجه رٌاض األطفال من الجمعٌات من وجهة نظر
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التخطٌط االستراتٌجً كمدخل لتطوٌر رٌاض األطفال التابعة
عبد الؽنً ،مروة السٌد احمد  .للجمعٌات األهلٌة/

4928 12218560

اللتعلٌمٌة ،وصلت إلى االستراتٌجٌة المقترحة الستخدام التخطٌط االستراتٌجً كمدخل لتطوٌر رٌاض األطفال فً الجمعٌات
محافظة سوهاج.
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفً ،والمنهج المناسب ل
هذه الدراسة استخدمت الباحثة لدراسة عٌنة اإلدارٌٌن وأداة
المعلمٌن والمشرفٌن روضة الجمعٌات األهلٌة فً محافظة سوهاج.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتابج منها:
.نقاط القوة والضعؾ فً جمعٌات رٌاض األطفال
.الفرص والتهدٌدات رٌاض األطفال الجمعٌات األهلٌة
بدابل االستراتٌجٌة المقترحة لتطوٌر رٌاض األطفال
الجمعٌات األهلٌة.
فً ضوء النتابج التً توصلت إلٌها الدراسة هو وضع استراتٌجٌة التً ل
استخدام التخطٌط االستراتٌجً كمدخل لتطوٌر رٌاض األطفال
الجمعٌات.
 ال ت ؽ ٌ ٌر االج تماعى  ،ف لب ت ٌ عد مجرد ؼ ضب ال ش عب عمى األك ضاع
تٌعد الثكا رت مؾ أى عكام
 ح ٌاو ة جدٌ دو ة ت ل با ت ط كر ال ع صر
 ل خم
 ت قدمو  ،ك ان ما ت م ٌ ٌد اى ل ت ؽ ٌ ٌر شامو
كالنظ التى تعك
كالكصك
 ال عال  .كما شٌدتو مصر عمى مدار الثلبثٌؾ
 ال دٌ مق ا رطى ال ذل ظ ٌر ب ص كة ر م ك ث فة ف ى دك
لمتحك
 ال ت ؽ ٌ ٌر ل ٌس ب ال ٌ س ٌر  ،ك ما أؾ ت كاب ع
 ال ظم ك ال ف ساد ك ال سمط ك ٌة ج ع
عام ان الماضٌة مؾ أشكا
الثكا رت
 ص ا رع ال م صال ح ب ٌؾ ال قدي ك ال حدٌ ث  ،ب ٌؾ
دابما تككؾ ممٌبة بالتناقضات كالص ا رعات التى تنشؤ كتمث
 ك مؾ ى نا ت بدأ معرك ة ال ص ا رع مؾ أج
تعم ل ت ؽ ٌ ٌر األك ضاع ك ؤخ رل ؼ ٌر ث ك رٌ ة .
ق كل ثك رٌة 
ترسٌخ مبادلء الثكة ر فٌنشؤ الص ا رع بٌؾ قً قدٌمة كؤخ رل
حدٌثة  .حٌنما تفجرت ثكة ر ٌناٌر تطكر ىدفٌا األساسً لٌصبح إسقاط النظا االستبدادل كتحقً
 ال مرحمة ال ك س ٌطة ب ٌؾ إن ٌ ٌار ال نظا ك لع
 ال دٌ مق ا رطً .
 ل م تحك
 ال ك صك
الدٌمق ا رطٌة ب
القدي كبناء
 ب ال مرحمة االن ت قال ٌة اك ل تى ت ش ٌد ال ترت ٌ بات ال خا صة ب إق امة
 ال تى ت كص
النظا الجدٌد ىى تم
النظا ،
كبناء مإسسات الدكلة عمى أسس دٌمق ا رطٌة لكؾ ما حدث عمى أرض الكاقع مؾ أزمات كؤحداث ا رح ضحٌتٌا عش ا
رت القتمً كمبات الجرحً
المخاك م ن ٌا ش بح ال ع كدة إل ى اال س ت بداد أك
كالمصابٌؾ كخسابر اقتصادٌوة فادحوة  ،أثار العدٌد مؾ 
 ب ما ٌ ٌ عرض ب االرت داد
ري ال تحك
انتشار الفكضى العارمة كىى سٌنا رٌكىات مفتكحة كمطركحة فى ط 
 ب ٌؾ ع نا صر ال نظا ال قدي ك ال ع نا صر ال ثك رٌ ة  ،ك ال دٌ نى
 ال تداخ
عمى الدٌمق ا رطٌة  .كلع
اكلمدنى ،


ضؽطت عمى شك


كسائ

 م صاعب س ٌا س ٌة ك ؤم ن ٌة ك اق ت صادٌ ة
 ال مرحمة االن ت قال ٌة ف ى ظ
 أداء ال سمطة ال حاك مة خ لب
اكرتبا
 ال مرحمة االن ت قال ٌة ك ظ ٌ كر ث كة
 أدل إل ى ف ش
ال دك لة ال مص رٌ ة ذات ٌا ك فى ذل
ر ثانٌة
 ال دٌ مق ا رطى .
 ب ال دك لة ل مرحمة ال تحك
 ف ى إدا ة ر ال مرحمة االن ت قال ٌة ك ال ك صك
إلسقاط نظا أخؾ
فالمتتبع

 اإلع لب مؾ
 ت ا رٌ خ ن ي ل مجم ك عوة مؾ األح داث ك األزمات  ،ك لما ل ك سائ
لممرحمة االنتقالٌة ٌجد أنٌا سج ه
 ال م ع ك قات
دكر فى حماٌة مكاسب التؽٌٌر الدٌمق ا رطى كتط كٌرىا كالحفاظ عمى ركح الكىج الثك رل ككش
 اإلع لب خا صة ال صحاف ة مؾ ال م صادر ال رب ٌ س ٌة ل مجم ٌ كر ال مص رل ف ى
كفى ىذا اإلطار تعد كسائ
 ال دٌ مق ا رطى ن ظ ان ر ل قدرت ٌا عمى
 عمى ت كج ٌات ال نظا ال س ٌا سى ن حك ق ضاٌ ا ال تحك
التعر
تشكً
 ال م ت ؽً ا رت ال دك ل ٌة ك اإلق م ٌم ٌة ال م صاح بة ل مم كجة
 ال ق ضاٌ ا ،خا صة ن ف ى ظ
اتجاىاتو تجاه تم
الثالثة
 اخ ت بار ن ظ رٌ ة األط ر  Framing Theoryاكلتى تشٌر إلى أؾ
 ال دٌ مق ا رطى مؾ خ لب
لمتحك
 دك ؾ ن جاح ٌااإلع لب ت مارس ت ؤث ً ان ر ذا دالل وة عمى ال جم ٌ كر مؾ
ك ال ص ع ك بات ال تى ت حك
 ى ذه
 ب ناء ال كاق ع االج تماعى ل دٌ و  ،ح ٌث ت شك
خلب
الكسائ


ص كر ال كاق ع االج تماعى ب ؤذى اؾ ال جماى ٌر ،ك تطرح ن ظ رٌ ة األط ر ف ر ضان رب ٌ سان م فاده أؾ

2015

محمذ ،أسماء ‖ محمذ بهاء
الذٌن ‖ مصطفى .

خطاب الصحؾ المصزٌه نحو قضاٌا المزحله اإلنتقالٌه منذ ثورة
ٌ 52ناٌز حتى اإلنتخاباث الرباسٌه  5105م/

4929 12219156


خلب

 ا ست ا رت ٌج ٌات
االستعانة بؤطر كنقاط مرجعٌة مختمفة فى الرسالة اإلعلبمٌة ٌإدل بدكه ر إلى اختلب
 ال جم ٌ كر عمى األح داث ك ال ق ضاٌ ا ال مخ تم فة .كتؤتى الد ا رسة ال ا رىنة
االختٌار كاصدار األحكا مؾ قب
لتٌت بد ا رسة حج الخطاب الصحفً لقضاٌا المرحمة االنتقالٌة فى الصح
مؾ ِِ
المص رٌة كؤطر التناك
 ل ٌذه ال ق ضاٌ ا م نذ ان ت ٌاء ث كة ر ٌ ناٌ ر ح تى االن تخاب ات ال رب ا س ٌة ُِِ َِ
 ال مص رٌ ة م تم ثمة ف ى األى ا ر  ،ال ك فد  ،ال م صرل
د ا ر سة ت حم ٌم ٌة م قارن ة ل ع ٌ نة مؾ ال ص ح
الٌك
 ال نظ رٌ ة ل نظ رٌ ة األط ر.
فى ضكء الفركض التى ارتكزت عمٌٌا المداخ
ىدفت الد ا رسة الحالٌة إلى معرفة فعالٌة برنامج تكاممى لؤلطفال واآلباء والمعممٌن لخفض بعض اضط ا ربات
لدى األطفال التوحدٌٌن ،وتكونت عٌنة الد ا رسة من  21طفبلً توحدي اً ،تم تقسٌمٌم إلى مجموعتٌن ضابطة وتجرٌبٌة
كل مجموعة مكونة من  6أطفال ،وتم استخدام األدوات التالٌة :مقٌاس تقدٌر ذاتوٌة الطفولة )إعداد/عبدالرقٌب
أحمد البحٌرى وعفاؾ عجبلن ، ( 1222 ،مقٌاس سموسون المعدل لذكاء األطفال والكبار )تعرٌب
وتقنٌن/عبدالرقٌب أحمد البحٌرى  ،ومصطفى أبوالمجد سمٌمان  ، ( 1222 ،قابمة تقدٌر اضط ا ربات التواصل لدى
األطفال التوحدٌٌن‖ صورة اآلباء – صورة المعممٌن ‖)إعداد /الباحث( ،برنامج عبلجى تكاممً لخفض بعض
اضط ا ربات التواصل لدى األطفال التوحدٌٌن)إعداد/الباحث ( ،برنامج إرشادى تدرٌبى آلباء ومعممى األطفال
التوحدٌٌن لكٌفٌة خفض بعض اضط ا ربات التواصل لدى ىإالء األطفال)إعداد/الباحث ( ،وأشارت نتابج الد ا رسة
إلى فعالٌة البرنامج التكاممى فى خفض بعض اضط ا ربات التواصل لدى األطفال التوحدٌٌن عٌنة الد ا رسة
التجرٌبٌة .وفى ضوء النتابج المستخمصة توصمت الد ا رسة إلى مجموعة من التوصٌات والمقترحات لتحقٌق الفابدة
العممٌة والعممٌة من الدراسة الحالٌة.
ٌشٌد مجال التربٌة الخاصة اىتماما ً كبً ا رً فً اآلونة األخٌرة من قبل القابمٌن عمى رعاٌة األطفال ذوى
االحتٌاجات الخاصة  ،نظ ا رً إلٌمان المجتمعات بحق ىإالء األطفال فً الرعاٌة واالىتمام من أجل أن ٌحٌوا حٌاة
كرٌمة مثل أق ا رنٌم العادٌٌن .ولٌذا تٌتم الشعوب المتقدمة بتنمٌة ثروتٌا البشرٌة عمى اختبلؾ أنواعٌا ومستوٌاتٌا
سوا ًء األسوٌاء منٌم أو ذوى االحتٌاجات الخاصة  ،حٌث ٌعتبر االىتمام بفبات ذوى االحتٌاجات الخاصة استثما ا رً
لجزء ال ٌستٌان بو من أؾ ا رد المجتمع.
وتعد فبة األطفال التوحدٌٌن أحد فبات التربٌة الخاصة التى بدأ االىتمام والعناٌة بٌا بشكل ممحوظ فى
اآلونة األخٌرة  ،نظ ا رً ألن التوحد ٌعد من أكثر االضط ا ربات النمابٌة صعوبة وتعقٌداً ؛ ذلك ألنو ٌإثر عمى الكثٌر
من مظاىر النمو المختمفة وبالتالى ٌإدى إلى االنسحاب لمداخل ،واالنؽبلق عمى الذات  ،وىذا من شؤنو أن
ٌضعؾ اتصال الطفل بعالمو الخارجى المحٌط بو .وأشار الدلٌل التشخٌصً واإلحصابً لبلضط ا ربات العقمٌة
الخامس الصادر عن الجمعٌة األمرٌكٌة لمطب النفسً (American Psychiatric Association, 2013:50 -
) إلى أن األطفال التوحدٌٌن ٌعانون من ضعؾ فى التواصل المفظً وؼٌر المفظً ونقص فى التفاعل 51
االجتماعً مع وجود اىتمامات ونشاطات نمطٌة مكررة.
وٌعانى األطفال التوحدي ون من اضط ا ربات فى التواصل تشمل التواصل المفظى والتواصل ؼٌر
المفظى(  ،(Noens & Berekelaer-onnes, 2005إلى أن  :وأشار عبدهللا محمد الصبى ) 64 ( 9007
مشكبلت التواصل تنتشر بصورة كبٌرة لدى األطفال التوحدٌٌن  ،وىى من أكثر وأىم المشكبلت لدٌٌم  ،وٌوجد
من المصابٌن بالتوحد ال ٌستطٌعون التعبٌر المؽوى المفٌوم  ،وعندما ٌستطٌعون الكبلم تكون لدٌٌم بعض %30
المشكبلت فى التواصل المؽوى  ،ومثال عمى ذلك تؤخر النطق وانعدامو  ،عدم القدرة عمى التواصل المؽوى مع
اآلخرٌن  ،عدم القدرة عمى تسمٌة األشٌاء  ،كممات وجمل بدون معنى  ،التردٌد كالببؽاء .
وتوجد عدة اتجاىات عبلجٌة تستخدم مع األطفال التوحدٌٌن منٌا  :العبلج السموكى  ،العبلج بالفن ،
؛ إب ا رىٌم محمود بدر : ،العبلج بالموسٌقى  ،العبلج بالمعب  ،العبلج المؽوى) سٌى أحمد أمٌن67 9009 ،
إلى أن االتجاىات العبلجٌة لؤلطفال التوحدٌٌن كثٌرة  .( 604 :وأشارت ىبل نعٌم السعٌد ) 601 ( 9002: 9007
ومتعددة ،إال أنو ال توجد طرٌقة عبلج مإكدة وناجحة مع كل األشخاص المصابٌن بالتوحد  ،لذا فإنو من المفٌد
استخدام أج ا زء من طرق العبلج المختمفة لعبلج الطفل الواحد  ،كما ال ٌجب إؼفال دور الوالدٌن والمعلمٌن وضرورة
تدرٌبٌما لممساعدة فى البرنامج العبلجى .وفى ىذا المحتوى أكد فٌتكوفٌتش ) 2008
أن أى تدخل عبلجى لؤلطفال ذوى اضط ا ربات التواصل البد وأن ٌشترك فٌو الوالدان والمعممون ؛ ألنٌم ىم الذٌن
ٌتعاممون معو بطرٌقة دابمة  ،بعد إعطابٌم تعمٌمات لكٌفٌة التدخل ومتابعة العبلج حتى نضمن أن العبلج شمل
البٌبة األوسع لمطفل.
2015
وتعتبر حروؾ الجر واحدة من األكثر استخداما على نطاق واسع األدوات والدور األكبر
فً أداء المعانً .وباإلضافة إلى ذلك ،فهً مهمة مثل دراسة
األسماء واألفعال ،ألنها أجزاء من الكبلم .لذلك ،والبحث عن المعانً
من هذه الرسابل فً القرآن هً واحدة من أعظم مقاصد التفاهم و
تفسٌر ذلك.
لذلك ،تتحدث هذه الدراسة عن دالالت ووظابؾ العربٌة واإلنجلٌزٌة
حروؾ الجر فً سورة آل عمران .أٌضا ،فإنه ٌهتم أهمٌة ترجمة
معنى القرآن الكرٌم إلى كل لؽات العالم ،لتسهٌل
فهم المسلمٌن من ؼٌر الناطقٌن بالعربٌة ،وخدمة لبنً جلدتنا
الناطقة باللؽة اإلنجلٌزٌة .باإلضافة إلى العمل ،وقول رسول هللا ‖قد
وقال ‖:السبلم علٌكم ورحمة هللا صلى هللا علٌه وسلم بلؽوا (الرسالة) من‖
أنا؛ حتى لو آٌة واحدة فقط ‖( .شٌخ البخاري).
ومع ذلك ،فإننا ندرك أن ترجمة معانً القرآن الكرٌم مهما كانت
الصحٌح أنها ستقتصر على أداء المعانً العظٌمة التً ٌحتوٌها
فً انه النص القرآنً المعجز .ولذلك ،تحلٌل المقارن هو واحد من أفضل
طرق لهذه الدراسة ،ألنه ٌهتم بدراسة مكونات
لؽة .وباإلضافة إلى ذلك ،فمن ٌهتم بدراسة علم األصوات ،morphologysyntax ،دالالت والبراؼماتٌة .اللسانٌات
التقابلٌة تحتل واحدة من
اهتمامات اللؽوٌات التطبٌقٌة.
هذه الدراسة ( -حروؾ الجر بٌن دالالت وظٌفة فً
تفسٌر سورة آل عمران بٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة) ٌ -عنً أن
طرٌقة التحلٌل التقابلً عاد الى اللؽوٌات ،والمتخصصٌن مع الكثٌر من
المنفعة .وقد ساهم هذا األسلوب لتصنٌؾ لؽات مختلفة
من العالم ألسر متعددة اللؽات ،من خبلل دراسة دراسة مقارنة
2015

علٌان ،هانى شحات أحمد .

فعالٌة برنامج تكاملى لؤلطفال واآلباء والمعلمٌن لخفض بعض
اضطرابات التواصل لدى األطفال التوحدٌٌن/
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مهدي ،خدٌجة فٌصل محمد .

حروؾ الجر بٌن المعنى والوظٌفة فً تفسٌر سورة آل عمران/
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إلى  contrastive.Perhapsواحدة من أهم أسباب تطور ونجاح هذه
األسلوب فً الدراسات اللؽوٌة الحدٌثة هو اهتمام من معلمً اللؽة
والمنهج التحلٌلً  learners.Contrastiveكانت ناجحة فً تفسٌر
مشكلة التداخل فً مجال تعلم اللؽة ،واالستفادة منه.
طالب فً مدرسة ثانوٌة ٌمر بفترة تتمٌز بعدد من المتؽٌرات
كما بوساطة المراهقة ،وقال انه طالب فً مدرسة ثانوٌة ٌمر بفترة تتمٌز
عدد من المتؽٌرات كما المراهقة بوساطة ،أو فً حالة عدم االمتثال
شخصٌا وعاطفٌا واجتماعٌا ٌنحرؾ سلوكه عن المتوسط الشخص
السلوك ،فنجدهم فً حاجة إلى ضبط عواطفهم وتقدٌمها الى حً
الفكر والوجدان والشعور مهارات الخط .تقدٌم المشورة السلوكٌة هو وسٌلة ل
األسالٌب الحدٌثة تعتمد على استخدام نظرٌات وقواعد التعلم وتشمل مجموعة واسعة
من المهنٌٌن ،والتً تهدؾ إلى إحداث تؽٌٌر إٌجابً فً بناء السلوك البشري،
وخاصة سلوك عدم التوافق .وأشار رمضان عبد الحمٌد أٌضا ( )2008أنه
ٌمكن تحقٌق التوافق النفسً االجتماعً للطالب من خبلل ممارسة القٌادة
األدوار أو مع زمبلبه .بسٌطة وتربط بٌن النقاط السابقة ،نجد أن
أفضل وسٌلة لتحقٌق طالبة فً المدرسة الثانوٌة الشخصٌة واالجتماعٌة واألكادٌمٌة هً
وٌهدؾ البرنامج التوافق المشورة السلوكٌة لتطوٌر القٌادة الشخصٌة المرتبطة
مع خط النفسً.
عرض للمشكلة:
ٌمكن تعرٌؾ المشكلة فً األسبلة التالٌة:
ما لم طبٌعة العبلقة بٌن الخصابص الشخصٌة للقٌادة 1.
بٌن طبلب المدارس الثانوٌة فً الفترة العمرٌة ( 17-15سنة) ،واتفاقهما النفسٌة؟
ما هو السلوكٌة ارشادي فعالٌة فً الخصابص النفسٌة الشخصٌة 2.
ٌرتبط مع القٌادة تمشٌا مع برنامج التنمٌة طلبة المدارس الثانوٌة؟
ثالثا :أهداؾ الدراسة:
وتهدؾ هذه الدراسة إلى:
التعرؾ على طبٌعة العبلقة بٌن الخصابص الشخصٌة للقٌادة 1.
بٌن طبلب المدارس الثانوٌة فً الفترة العمرٌة ( 17-15سنة) ،واتفاقهما
نفسً.
التعرؾ على فعالٌة برنامج إرشادي سلوكً فً القٌادة الشخصٌة 2.
الخصابص المرتبطة خط النفسً مع تطور المدرسة الثانوٌة
طبلب.
أهداؾ الدراسة:
أهمٌة الدراسة هً كما ٌلً- :
أوال :من الناحٌة النظرٌة- :
طبٌعة الفبة العمرٌة التً تتعامل مع الدراسة الحالٌة على أنها أكثر دقة 1.
مراحل النمو وتنعكس من خبللها اإلنسان بسبب التؽٌٌرات الخاصة بهم جذرٌة وسرٌعة
على الجوانب التً أثارها الجسدٌة والعقلٌة والنفسٌة والنمو االجتماعً ،و
التؤثٌر فً المراحل التالٌة من العمرة ..
وتشمل بعض المواضٌع الهامة فً مجال علم النفس والصحة النفسٌة فً 2.
على وجه الخصوص ،كما تهدؾ إلى معرفة الخصابص الشخصٌة القٌادٌة المرتبطة القٌادة الشخصٌة النفسٌة وفقا لطبلب
المدارس الثانوٌة.
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عبد هللا ،الهام فتحً بؽدادي .

خصابص الشخصٌة القٌادٌة المرتبطة بالتوافق النفسً وفعالٌة
برنامج إرشادي سلوكً لتنمٌتها لدي طبلب المرحمة الثانوٌة/
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Endochondral ossification in embryonic and
neonatal rabbits/
Study of some physical properties of
 دكتوراهBi2(SexTe1-x)3
)0 ≤ x ≤ 1( crystal compounds

 دكتوراهAIR POLLUTION MODELLING
IN URBAN ENVIRONMENT

Long bone development and growth occur through endochondral ossification, which
occurs during embryonic development. During embryonic development, the
mesenchymal tissue transformed into a cartilage template and the bone tissue is
formed on remnants of this cartilage tissue. The growth cartilage of the long bone is
formed of chondrocytes which secrete and maintain the surrounding cartilage
extracellular matrix. The chondrocytes of the growth cartilage are organized into three
dynamic zones; resting, proliferative and hypertrophic zones. Resting cells act as
stem cells for the proliferative chondrocytes. The proliferative chondrocytes undergo a
continuous division and differentiation into hypertrophic chondrocytes. Hypertrophic
chondrocytes die by a mechanism described by many authors as apoptosis; however
some recent studies confirmed the hypertrophic chondrocytes die by non-apoptotic
modes of physiological cell death. Dying chondrocytes leave empty lacunae and
degraded matrix, on which the invading bone cells deposit bone tissue. Continuous
proliferation and death of chondrocytes with bone tissue formation lead to long bone
development and growth (endochondral ossification). Although, the enormous
literature on the process of endochondral ossification, there are still many gaps need
to be filled towards our better understanding of endochondral ossification. The current
thesis was curried out with three main aims; to carefully describe the most dramatic
histological changes during development of mammalian long bone, to investigate the
development of the cartilage canals and to examine the modes of physiological death
of hypertrophic chondrocytes. To achieve the three aims of the this study, samples
were collected from the humerus of NewNew Zealand rabbits during a wide range of
developmental stages; starting from the appearance of the limb bud until the complete
development of the long bone (samples from embryos of 12, 14, 15, 16, samples from
embryos of 12, 14, 15, 16, samples from embryos of 12, 14, 15, 16, samples from
embryos of 12, 14, 15, 16, samples from embryos of 12, 14, 15, 16, samples from
embryos of 12, 14, 15, 16, samples from embryos of 12, 14, 15, 16, samples from
embryos of 12, 14, 15, 16, samples from embryos of 12, 14, 15, 16, samples from
embryos of 12, 14, 15, 16, samples from embryos of 12, 14, 15, 16, samples from
embryos of 12, 14, 15, 16, samples from embryos of 12, 14, 15, 16, samples from
embryos of 12, 14, 15, 16, samples from embryos of 12, 14, 15, 16, samples from
2015 embryos of 12, 14, 15, 16, samples from embryos of 12, 14, 15, 16, samples from
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2009 Bismuth telluride and its derivative selenide compounds are
extremely interesting semiconductors due to their technological importance.
The fabrication devices with alloys of these compounds, possessing
thermoelectric generators have been an important and recent technological
development. Therefore, thin films of new compounds Bi2(SexTe1-x)3 where 0
≤ x ≤ 1, has been chosen as the subject of this work.
Stoichiometric bulk ingot materials of Bi2)SexTe1-x(3 where 0 ≤ x ≤ 1
were prepared by Bridgman technique in vacuum-sealed silica tubes. X-ray
diffractometry has revealed that the prepared ingot materials with indicated
compositions are single –phase polycrystalline materials corresponding to
the rhombohedral type structure. The elemental analysis (EDAX) of the ingot
materials indicated that they are nearly stoichiometric. The lattice parameters
were determined.
Nearly stoichiometric thin films of Bi2(SexTe1-x)3 with different
compositions were deposited on either glass or KBr discs as substrates by
thermally evaporating method. The structural properties of the as-deposited
and annealed films under vacuum at 373, 423, 473K for 2 hours were studied
by X-ray diffractometry (XRD) and transmission and scanning electron
microscopy. These studies confirmed that as-deposited and annealed films at
373K with different compositions were amorphous but for annealed films at
423, 473K were polycrystalline with rhombohedral structure as that of the
bulk material with (015) predominant reflecting plane . Moreover, the grain
size, microstrain, dislocation density and the number of crystallites were
calculated.

2010 One of the dominant sources of air pollution affecting environmental
living quality in urban areas is road traffic-induced air pollution. Providing
information about traffic air pollution and finding out its distribution is
therefore a crucial starting point for planning effective measures to improve
air quality. Such information helps decision makers to optimize e.g. urban
design.
In the present work, a line source model, developed in laboratory of
environmental physics, faculty of science at Qena, Egypt is proposed to
describe the downwind dispersion of pollutants near roadways, at different
cities in Egypt. The model is adopted completely Graphical User Interface
(GUI) technique for operating in various windows-based microcomputers.
The software interface and code have been designed by Microsoft Visual
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basic 6.0 based on the Gaussian diffusion equation. This software is
developed to predict concentrations of gaseous pollutants (eg. CO, SO2, NO2
and particulates) at a user specified receptor.
This thesis contains four chapters, summarized as follows:
Chapter one gives a general introduction for air pollutant dispersion
models and its applications. Also, necessity and the aim of this study have
been presented. In this regard the main aim of this work is restricted to study
air pollutant dispersion in urban environment released from a line source with
the aid Gaussian model using computer simulation. In this consideration the
following have been carried out:
1. Developing a predictive model using computer program designed
by the authors using Microsoft Visual basic 6.0 to predict
اهتم التدرٌب العقلً بالمجال التنافسً إلى جانب عملٌة التعلم ،فً محاولة للتعرؾ على المشاكل والمواقؾ التً تواجه
البلعبٌن ،وزٌادة ضؽوط المنافسة ،وتقارب برامج اإلعداد البدنً والمهاري ،والسابق بٌن الدول فً إحراز البطوالت العالمٌة
والفوز بالمٌدالٌات األولمبٌة ،واختلؾ أسلوب تناول الدراسات فً اإلعداد للمنافسات ألنها توظؾ لبلستخدام قبل األداء
مباشرة ،وتتضمن عدداً من االستراتٌجٌات اإلعداد العقلً مثل :التصور العقلً ،مهارة تركٌز االنتباه ،واالستثارة،
2015
وممارسات الثقة بالنفس.

الصلٌلى ،عبد هللا ابنٌه نزال .

التصور العقلً وأثره على مستوى أداء مهارة الوثب الطوٌل لناشبً
ألعاب القوى بدولة الكوٌت /
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شهد عام ( )1890أولى المحاوالت فً الربط بٌن التدرٌب العقلً واألداء وكانت ذات طبٌعة تؤملٌة أكثر منها اعتماداً على
التحلٌل ،وهدفت إلى التحكم فً االسترجاع العقلً وقد أصدرت ‖واشبورن  ‖Washburnأول كتاب عن مظاهر التصور
فً الحركة عام (ٌ )1916ضم مجموعة من األفكار أكثر منها حقابق علمٌة ،ولكنها قدمت األساس لمعظم البحوث بعد ذلك.
ٌتفق كل من أحمد عبد الوافً (1998م) ،أسامة أحمد (1998م) ،محمد حسن (1997م) على أن التدرٌب العقلً هو تلك
التدرٌبات المرتبطة بالعملٌات العقلٌة العلٌا والتً ال ٌإدي فٌها البلعب ؼالبا ً أداء حركً فعلً والتً تتضمن العدٌد من
الوسابل كالتدرٌب على االسترخاء والتدرٌب على االنتباه والتدرٌب على التصور العقلً لمحاولة التحكم فً األداء العقلً
والحركً لبلعب والتً تسهم فً التحكم فً القلق واالستثارة والضؽوط وكذلك مساعدته على سرعة تعلم واكتساب وإتقان
المهارات الحركٌة وخطط اللعب واإلسهام فً إعداد البلعب نفسٌا ً قبل وأثناء وبعد المنافسة الرٌاضٌة:6( ،)387 :4( .
)18 :36( ،)13
وٌذكر محمد عنبر (1996م) فً حٌن ظهر أول عمل علمً فً هذا المجال على ٌد ‖جاكٌسون  ‖Gacbsonعام
( )1932حٌث أكد على وجود انقباضات عضلٌة أثناء التصور الحركً من خبلل استخدام جهاز الرسم الكهربً للعضبلت
 ،)EMG(Electromygramأي أن الصورة العقلٌة التً تتكون خبلل التدرٌب العقلً تتسبب فً بعض االستجابات
الفسٌولوجٌة وقد وضعت بعض المسلمات ،منها أن عملٌات التفكٌر ٌنتج عنها انقباضات فً المجموعات العضلٌة المستخدمة
إلنتاج الحركة التً ٌتم تصورها ،وأن األداء البدنً ٌتضمن درجات من االرتباط بالنشاط العقلً)85 :43( .
وظهرت برامج تدرٌب التصور العقلً أمثال ‖سٌر ،كونللً‖  Syerkonllyو‖جاٌرون‖  ،Gauronو‖بنٌت ،برافٌتز‖
 ،Bennet&Prrivatzووضعت مبادئ للتطبٌق وتحددت األهداؾ فً تنظٌم التوتر العضلً  ،وتعدٌل وتؽٌٌر األفكار
واالتجاهات السلبٌة إلى إٌجابٌة ،واستخدام الخبرات السابقة فً الوصول إلى حالة األداء المثالٌة ،وتطبٌق المهارات العقلٌة
فً تطوٌر األداء فً المنافسة ،وعلى الرؼم من اتفاق هذه البرامج فً الكثٌر من المكونات ،إال أن هناك اختبلفا ً واضحا ً بٌن
واضعً البرامج فالبعض ٌركز على اإلٌحاء الذاتً واآلخر ٌدعم الوعً بالجسم.
وٌرى أسامة كامل (2000م) أن التصور العقلً أعم وأشمل من عملٌة التصور البصري  Visualizationحٌث أنه ٌشمل
حواس أخرى إضافٌة إلى حاسة البصر ،مثل السمع واللمس والشم واإلحساس الحركً)316 :10( .
وٌوضح محمد العربى (2001م) أن للتصور العقلً دوراً واضحا ً فً برامج التدرٌب العقلً حٌث ٌمثل لب عملٌة التفكٌر
الناجحة ،فالتصور وظٌفة معرفٌة للكابن الحً وعامل أساسً فً تطوٌر المهارات الحركٌة وتحسٌن مستوى األداء،
والتصور العقلً عملٌة شمولٌة تحمل طابعا ً مركبا ً تشتمل على مكونات بصرٌة وحركٌة ،لذلك ٌجب النظر إلى التصور
العقلً على أنه أكثر من مجرد الرإٌة فهو خبرة فً عٌون العقل لذلك ٌفضل استخدام جمٌع الحواس كلما أمكن ذلك:31( .
)208
وأشار موراي 1995(Murrayم) إلى أن التصور العقلً ما هو إال تكنٌك عقلً ٌقوم ببرمجة عقل اإلنسان لتكوٌن رد فعل
ثم التدرٌب علٌه بواسطة استخدام كل الحواس لخلق أو إعادة خلق الخبرة)1 :64( .
وترجع أهمٌة برامج التصور العقلً إلى أنه ال ٌقتصر استخدامه على االشتراك فً المنافسة الرٌاضٌة ،ولكن ٌستخدم فً
مجال الحركة بشكل عام وفً مراحل اكتساب المهارات الحركٌة ،وٌإدي دوراً مهما ً فً عملٌة التعلم ال تقل أهمٌة عن
اإلعداد للمنافسات ،وقد بدأ تطبٌقه كؤحد األبعاد الربٌسٌة فً المنهاج المدرسً فً كل من السوٌد وأسترالٌا واحتل خمسة
عشرة دقٌقة من درس التربٌة الرٌاضٌة.
ٌتفق كل من أسامة كامل (1995م) ،عزة خلٌل (1995م) ،محمود بسٌونً وباسم فاضل (1994م) على أن التصور
العقلً هو ‖تكرار استرجاع خط سٌر المهارة الحركٌة فً ذهن البلعب قبل أن ٌإدٌها وعلٌه ٌنقٌها من األخطاء وٌصلحها
ذاتٌا ً بهدؾ ترقٌة هذا األداء بدون األداء الفعلً لها)223 :46( ،)8 :26( ،)118 :8( .
Dr. Mostafa M. ElSheekh Dr. Hamdy
R.M. Galal Dr. Abla
##### A.M. Farghl

2014 This study was carried out to investigate the bioremediation efficiency
of two unicellular green microalgae; Chlorella vulgaris (isolated from
sewage water of El-Salhya sewage station, Qena) and Chlorella salina
(isolated from lake Marriott). It is also aimed to indicate the efficiency of the
same genus Chlorella present in different habitat to remediate different types
of water samples (sewage, sea and well), reuse of these water samples in
irrigation and cultivation of some economic plants; broad bean (Vicia faba
L.) and wheat (Triticum aestivum L.) and to follow the changes that might
take place in growth and some related physiological activities of the treated
algae and plants.
The cells of C. vulgaris and C. salina were inoculated in different
mixtures of water samples; sewage (100% sewage wastewater), mixture1
(70% sewage : 30% sea water), mixture2 (70% sewage : 30% well water) and
mixture3 (70% sewage : 15% sea : 15% well water). Each alga was
inoculated by the concentration of 5%. The changes in physico-chemical
characteristics of water samples were estimated prior and after treatment with
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algae as well as the removal percentage after 10 days.
The results obtained during this investigation indicated that, water
samples were mainly characterized by considerable levels of pH, salinity,
BOD, COD, nitrate, ammonia, phosphate, sulphate, bicarbonate, chloride,
calcium, magnesium, sodium and potassium. In addition, occurrence of
considerable concentrations of heavy metals as Zn, Cu, Mn, Ni, Co, Fe and
Cr were also recorded in the water samples. Moreover, the number of total
Coli-form bacteria in water samples were determined before and after
treatment with algae.
Cimicifuga racemosa rhizome dry extract used for manufacturing the commercially
available products Klimadynon® (CR BNO 1055). Cimicifuga racemosa a member of
the buttercup family, is a plant native to the forests of North America, the common
name is black cohosh. Estrogens in combination with progestins (Hormone
Replacement Therapy (HRT)) helps to prevent the development of pathologies
resulting from menopausal include hot flushes, night sweats, difficulty sleeping,
reductions in cardiovascular health and enhanced risk for developing osteoporosis
and Alzheimer‘s disease. However, because a greater incidence of breast,
endometrial and ovarian cancer has been linked to some forms of HRT increased
attention has been placed on finding viable and safe alternatives (natural estrogenic
alternatives). The present work aimed to study the effects of klimadynon® ( CR BNO
1055 extract( as natural estrogenic alternative and 17β-estradiol as a reference
compound for estrogenicity on maternal rats and their postnatal day 21 immature
female youngs (PND21) in order to compare hormonal stimulation from each
2015 substance.
In this study, eighteen pregnant albino rats and their 48 immature female offspring
were used. The dams were assigned to three groups:
1-Control group, composed of six mothers rats and twenty one postnatal day 21
females younges.
2- Klimadynon group, composed of six mothers rats and nineteen PND21. Dams were
dosed by gavage from GD7 to GD21 and from PD2 to PD21 with 33 mg/rat/day of
Klimadynon® .
3-17β-estradiol group, composed of six mothers rats and eight PND21. Dams were
dosed by gavage from GD7 to GD21 and from PD2 to PD21 with 12.5 μg/rat/day of
17β-estradiol.

2015 Detection of Human faces within images plays an important role in many
facial image- related applications such as face recognition/verification,
facial expression analysis, pose normalization, and 3D face reconstruction.
The performance of these applications is usually to a large degree
dependent on accuracy of face detector. Detection of faces is easy
for human beings; however, for machines it is not an easy task at all.
The difficulty comes from high inter-personal variation (e.g., gender,
race), intra-personal changes (e.g., pose, expression), and from acquisition
conditions (e.g., lighting, image resolution). Despite the considerable
amount of the previous studies on the subject, face detection is
not completely solved and it remains a very challenging task. The existing
methods need improvements in their accuracy, and a novel robust
method that can work under various imaging conditions are required. In
this thesis, we propose a new approach that brings us a step closer to this
goal.
The principal objective of this thesis is to investigate a novel approach
toward robust automatic face detector in uncontrolled imaging
conditions. We propose an efficient approach that efficiently combines
generalized Hough transform by Random decision Forests. Random
forests (RF) have become a popular technique for classification, prediction,
studying variable importance, variable selection, and outlier detection.
There are numerous successful applications examples of RF in
a variety of fields, such as object detection, pedestrian detection, and
object tracking and action recognition. Random Forests are probabilistically
efficient technique that can operate quickly over large datasets.
The present experiments were carried out at El-Mattana Agriculture Research (latitude
of 25.17oN and 32.33o E) Station, Luxor Governorate, Egypt, during 2009 season to
evaluate technological characters and chemical composition of juice and syrup of
three sweet sorghum varieties (Brandes, Rex and Williams) and compared to G.T. 549 sugar cane variety. Also, evaluation the use of juice of the three sweet sorghum
varieties as alcoholic fermentation substrate. The obtained results can be summarized
2013 as follow:
Juice and syrup extraction percentage
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Juice extraction percentage was higher (65.04 %) in G.T. 54-9 sugar cane variety than
that in sweet sorghum (54.49, 50.86 and 48.67 %) for Rex, Brandes and Williams
varieties, respectively. On the other hand, G.T. 54-9 sugar cane variety had the
maximum value (23.20 %) of syrup extraction percentage whereas Rex sweet
sorghum variety gave 20.35 % and Brandes gave 19.52 %. Williams variety gave the
minimum value (19.17 %).
Firstly juice:
Total soluble solids
It was noticed that juice of G.T. 54-9 sugar cane variety contained the highest value of
total soluble solids (21.45 %), while juice of sweet sorghum varieties recorded 19.26,
19.18 and 16.61 % for Williams, Brandes and Rex, respectively.
تحدٌد مستوى إدراك أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم بجامعة جنوب الوادى لضؽوط العمل الواقعة علٌهم والتعرؾ على
مستوى األداء الوظٌفى لدى أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم بجامعة جنوب الوادى وتحدٌد اذا ماكان هناك اثر لضؽوط
 وسلوكٌات العمل المضادة، العمل على االداء الوظٌفى المتثل فى سلوكٌات الدور االساسى وسلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة
2015
. النتاجٌة
A. S. ABDEL-RADY
M. A. MANSOUR N.
##### F. El-ANSSARY

2008 Title of M. D: EFFECT OF CHEMICAL REACTIONS ON HEAT AND
MASS TRANSFER FOR BOUNDARY LAYER FLOW THROUGH
POROUS MEDIA
The main aim of this dissertation, which consists of five chapters, is to
study numerical solutions for some problems of heat and mass transfer over
different shape surfaces in the boundary layer flow through a porous medium.
In the following, a brief discussion of the chapters is given.
In chapter one, we have introduced a general introduction to boundary layer
flows, flows through porous medium, Darcy‘s law, Non-Darcian models,
basic equations of porous medium, combined heat and mass transfer and
effects of chemical reactions.
In chapter two, we introduced numerical solutions for partial differential
equations of heat and mass transfer for four boundary conditions over
different shape surfaces embedded in porous media and the following three
problems have been studied:
In the first problem (2.1), an approximate numerical solution for the flow
problem has been obtained by solving the governing equations using shooting
technique with a fourth-order Runge-Kutta integration scheme. Four different
cases of flows have been studied namely an isothermal surface, a uniform
heat flux surface, a plane plume and flow generated from a horizontal line
energy source a vertical adiabatic surface. Numerical results are presented for
the perturbation analysis for the four conditions with various parameters with
considering suction or injection flow. The results obtained show that the flow
4
field is influenced appreciably by the presence of chemical reaction, viscous
dissipation and suction or injection flow.
(This work accepted for publication in International Journal of Applied
Mathematics and Mechanics [43]).
In the second problem (2.2), an approximate numerical solution for steady
boundary-layer flow is presented to study the effects of chemical reactions on
magneto-hydrodynamic natural convection flow. Four different cases of
flows have been studied namely an isothermal surface, a uniform heat flux, a
plane plume and flow generated from a horizontal line energy source a
vertical adiabatic surface. Rosseland approximation is used to describe the
radiative heat flux in the energy equation. Numerical results are presented for
the perturbation analysis for the four boundary conditions with various
parameters and analyzing the results.
(This work accepted for publication in JP Journal of Heat and Mass Transfer
[54]).
In the third problem (2.3), the effect of chemical reaction with a regular
two-parameter perturbation analysis has been studied for the effects in
magnetohydrodynamic free convection flows of Newtonian fluid-saturated
porous medium. The Rosseland approximation is used to describe the
radiative heat flux in the energy equation. Four different cases of flows have
been studied namely an isothermal surface, a uniform heat surface, a plane
plume and flow generated from a horizontal line energy source a vertical
adiabatic surface. Numerical results are presented for the perturbation
analysis for the four boundary conditions are solved numerically by the
fourth-order Runge-Kutta integration scheme. A representative set is
displayed graphically to illustrate the influences of the parameters on the
velocity, temperature and concentration
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2008 The main goal of this thesis, which consists of four chapters, is to
introduce a developed procedure for solving some differential and optimal
control problems. This procedure joins the spectral methods and the
optimization techniques.
In chapter one, we introduce surveys on the subjects required for
the numerical solution of optimal control problems. We give the basic
concepts of optimization, spectral approximation and optimal control
theory.
In chapter two, we discuss Legendre spectral Approximation. We
present a Legendre approximation of any continuous function and an
approximation of its finite integral. Error estimates for the Legendre
approximations are derived. Some numerical results are given to
illustrate the efficiency and accuracy of the proposed method. We use the
idea of approximating the function at the zeros of the first term of the
residual (the next term of the truncating series of approximation)
depending on the goodness of approximation accuracy at the zero point.
In chapter three, we apply the method discussed in Chapter 2 with
three types of problems: non linear differential equation, system of
differential equations and system of differential algebraic equations
Firstly we introduce an optimization approach based on minimizing the
least squares errors of the problem. The resulting objective function
contains a Legendre spectral approximation as stated in chapter two.
An improved method is introduced for these problems. In this
method an optimal control problem is constructed. The objective
function is the least squares error of approximation solution. The
constraints are the Legendre spectral approximation of the given
differential problem.
Preface
V
In chapter four, we discuss an optimization method for optimal
control problems governed by ordinary, system and algebraic system of
differential equations. We use Legendre spectral approach to approximate
the state and control variables. The problem then is reduced to a
constrained optimization problem. We modify Penalty leap frog method
to be more efficient to solve the resulting constrained optimization.
We choose for numerical experiments in this thesis some examples
which are taken into consideration in the recently papers.
Remarks:
1. some new results discussed in chapters four are included in a paper
tilted: Numerical Treatment for some Optimal Control Problems
Which presented in Al-Azhar International Scientific Conference
2. some new results discussed in chapters three are included in a paper
tilted: Numerical Treatment for some Differential Problems
Which is submitted for publication in the journal of Nonlinear Science
and Numerical Simulation
3. some new results discussed in chapters four are included in a paper
tilted: Numerical Treatment for some Optimal Control Problems
Which is submitted for publication in the journal of Applied Mathematics
and Computation
.
The well-known Numerov‘s method for solving Schrödinger‘s equation is reintroduced
by transforming it into a matrix form. Accurate eigenvalues and eigenvectors are
calculated for variety of bottomonium spectra. The method gives high accuracy results
2014 which are in a good agreement with other methods and with experimental results.
KEY WORDS: Numerov‘s method, Schrödinger equation, eigenvalues, eigenvectors,
bottomonium spectra.
Fractional differential equations (FDEs) appear more and more frequently in various
research areas and engineering applications including fluid flow, electrical networks,
control theory, electromagnetic theory, optics, potential theory, biology, chemistry,
probability, statistics, diffusion theory, fractals theory, electrochemistry, viscoelasticity,
2010 and biological systems.
In this work, we generalized some of bio-mathematical models by using partial
differential equations of fractional order, and we found analytical solutions for these
models by using generalized differential transform method )GDTM( and Adomian‘s
decomposition method (ADM).
This thesis contains sex chapters, which are briefly described as follow:
Chapter I
Contain the basics of differential and integral equations with fractional orders.

T. M. El-Gindy S. Z.
##### Rida H. S. Hussien

Galal S. Hassan
##### Yasser M. A. Mustafa

A. M. A. El-Sayed S.
##### Z. Rida

Chapter II
Solutions were found for a three generalized biological models:
1. Generalized Fisher equation
2. Generalized Fitzhugh–Nagumo equation
3. Generalized Biological Population Model
Chapter III
Solutions were found for generalized reaction-diffusion model for bacteria growth
called (Bacillus subtilis) which describe the evolution of bacteria pattern formation:
1. Generalized reaction-diffusion model of fractional-order for bacterial growth (in one
dimension)
2. Generalized reaction-diffusion model of fractional-order for bacterial growth (in two
dimensions).
Chapter IV
Solutions were found for generalized reaction-diffusion model for bacteria growth with
chemotaxis called (Escherichia coli (E. coli)):
1. Generalized reaction-diffusion-chemotaxis model of fractional-orders for bacterial
growth (in one dimension).
2. Generalized reaction-diffusion-chemotaxis model of fractional-order for bacterial
growth (in two dimensions).
Chapter V
Solutions were found for generalized reaction-diffusion model for bacteria growth with
chemotaxis called (Escherichia coli (E. coli)) in a semi-solid medium and in a liquid
medium:
1. Generalized reaction-diffusion bacterial chemotaxis model in a semi-solid medium.
2. Generalized reaction-diffusion bacterial chemotaxis model in a liquid medium
Chapter VI
Solutions were found for generalized reaction-diffusion model for bacteria growth with
chemotaxis called (Escherichia coli (E. coli)) in a diffusion gradient chamber:
1. Generalized reaction-diffusion bacterial chemotaxis in a diffusion gradient chamber
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This thesis is on the non-resonant interaction between athree-level A-type atom and
2015 one-mode cavity field.
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The present work deals with 34 species belonging to 25 genera of 11 tribes from the
total 19 tribes among Gramineae in Egypt; Andropogoneae, Aristideae, Arundineae,
Aveneae, Brachypodieae, Bromeae, Eragrostideae, Paniceae, Poeae, Stipeae and
Triticeae. The study depended on using herbarium specimens collected and kept in
the Botany Department Herbarium of Faculty of Science, South Valley University in
Qena, (QNA a proposed agronym) and with some plant samples received on loan
from CAI herbarium (Cairo University). The plants are collected from 5 of the total 7
phytogeographical regions defined in Egypt; the Mediterranean region, Nile valley,
Red Sea region, Sinai Peninsula and from Gebel Elba in south Egypt. Also the plants
have been defined and named scientifically according to the available known sources.
Taxa of eleven tribes studied by four means of modern taxonomic tools revealed in
four chapters with an introduction; generally; of the identification of Gramineae,
phytogeography, economic importance, historical notes in the systematic of
Gramineae and a scope on the thesis and its general aims. Accomplished with a
2010 preamble of the nomenclature and the collection of the studied taxa (Chapter ONE).
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2014 The general scope of the present thesis is a systematic
investigation of the charge-transfer (CT) interactions between some
pharmaceutical drugs as electron donors with the ζ-acceptor, iodine,
and the π-acceptor, 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone
(DDQ), whereas the study involves determination of the
physicochemical properties of these CT interactions and their
products. Another goal of this thesis is to find out a simple, accurate,
precise, and fast method that can be applied in the quality control
laboratories for determination of these drugs either in pure forms or
in their pharmaceutical formulations.
2015

2015 .

ٌسبلسٌبل
قد تتمثل أهداؾ الرسالة فى تحٌد مستوى تبنى نمط القٌادة التحوٌلٌة من قبل القٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة بجامعة جنوب
الوادى والتعرؾ على مستوى األداء المحقق بالجامعة وفقا لبطاقة األداء المتوازن والتعرؾ على االختبلؾ فى مستوى األداء
المحقق وفقا ألبعاد بطاقة األداء المتوازن وتحدٌد ماإذا كان هناك فروق ذات داللة معنوٌة فى إجابات مفردات العٌنة نحو
تبنى نمط القٌادة التحوٌلٌة ومستوى األداء المحقق وفقا ألبعاد بطاقة األداء المتوازن وذلك طبقا للمتؽٌرات الشخصٌة
.والوظٌفٌة والتعرؾ على الدور الذى ٌمكن أن ٌساهم به تبنى نمط القٌادة التحوٌلٌة تحسٌن األداء وفقا لبطاقة األداء المتوازن

قد ٌتمثل الهدؾ الربٌسى للدراسة فى محاولة التعرؾ على األدوار التى ٌمكن أن تقوم بها المراجعة الداخلٌة بالبنوك
وتطوٌرها لتفعٌل الحوكمة داخل البنوك فى مصر ولتحقٌق هذا الهدؾ تناولت الدراسة الجوانب التالبة -1حوكمة البنوك -2
دور المراجعة الداخلٌة فى تطبٌق جوكمة البنوك فى مصر-3إجراء دراسة مٌدانٌة لتقٌٌم دور المراجعة الداخلٌة فى البنوك
فى مصر.وتوصلت الدراسة إلى عدة نتابج أهمهاٌ-1مكن أن تقوم المراجعة الداخلٌة بتفعٌل حوكمة البنوك من خبلل (تقدٌم
2014 .
خدمات التؤكٌد بشؤن نظم الرقابة الداخلٌة -عملٌة ادارة المخاطر -االلتزام بالسٌاسات واالفصاح  -تقدٌم الخدمات االستشارٌة.
من خبلل استقراء مجمل التراث العلمً السابق من حقل تارٌخ الصحافة المصرٌة والذي ٌتسع لعشرات الدراسات ما بٌن
رسابل الدكتوراة ورسابل الماجستٌر وعدد اخر من المإلفات العلمٌة الحظ الباحث ان صحافة الصعٌد والتً عرفتها مصر
منذ عام  1886مع صدور مجلة النزهة بمدٌنة اسٌوط لصاحبها جورجً خٌاط لم تحظ باالهتمام الكافً من الدراسة والبحث
ربما باستثناء دراسة ابراهٌم الدسوقً عبدهللا المسلمً والتً تناولت موضوع ‖الصحافة االقلٌمٌة فً مصر ودورها فً تنمٌة
 2011القاهره:
المجتمعات المحلٌة‖ .
تزاٌدت اهمٌة البحث فً اشكالٌة االصبلح السٌاسً خبلل السنوات االخٌرة خاصة بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر
 2001ففً اعقاب هذا الحدث صارت النظم السٌاسٌة العربٌة بشكل عام موضعا للتحلٌل والدراسة من قبل علماء السٌاسة
وقٌادات الراي العام فً الؽرب فبعد ان كان مطلب االصبلح السٌاسً هدفا وطنٌا من قبل قوي المعارضة السٌاسٌة العربٌة
فً الثمانٌنٌات والتسعٌنات من القرن العشرٌن اضحً تعدٌل وتؽٌر واصبلح تلك النظم علً اجدة الؽرب .
لقد اصبحت قضاٌا االقلٌات منذ اعوام قلٌلة وتحدٌدا منذ العقد التسعٌنات من القرن العشرٌن واحدة من المسابل المهمة التً
تطرحها اصحابها او مإٌدو حقوقها امام الهٌبات والمحافل السٌاسٌة الدولٌة امبل فً اٌجاد صٌػ سٌاسة وقانونٌة تحمٌها من
االضطهاد والظلم الؽبن الذي تتعرض له فً بلدان عدٌدة من العالم.
ادت التؽٌرات التً مر بها العالم والمجتمع العربً الً تطور وتحدٌد ادق لكثٌر من القضاٌا من بٌنها المرأة حٌث اصبح
واضحا لدي ؼالبٌة الدول ومن بٌنها مصر ان القضٌة االصلٌة للمرأة تمكن فً طبٌعة عملٌة ادارة شبون المجتمع والدولة
التً ال تعطً للمرأة موقعا ومركزا مإثرا فٌها ومع نزوع الدول المتقدمة لفرض انماط ثقافٌة واجتماعٌة قد ال تتبلءم مع
الخصوصٌات الحضارٌة لكل دولة اصبح من الضروري امتبلك رإٌة وطنٌة لحسد الموارد المادٌة والبشرٌة وكفاءة
استخدامها.
ؼٌرت شبكة االنترنت العالم اذ مثلت نشاتها فً اواخر الستٌنٌات من القرن العشرٌن وتحولها فً بداٌة التسعٌنٌات الً وسٌلة
اتصال شخصٌة وجماهرٌة فً ان واحد ثورة فً االتصال االنسانً ؼٌرت من المفاهٌم والنظرٌات االتصالٌة التً ظلت قابمة
لقرون عدٌدة وولدت مفاهٌم ونظرٌات جدٌدة تشرح عملٌة االتصال الجدٌدة امتد استخدامها فً االنشطة االتصالٌة خاصة فً
نطاق ممارسات العبلقات العامة حٌث تستخدم فً التعامل مع العمبلء ووسابل االعبلم وتطوٌر الرسالة االتصالٌة وتنوٌع
اشكالها.
ان التطورات السرٌعة والمتبلحقة التً ٌعٌشها العالم الٌوم نتٌجة للتقدم الهابل فً تكنولوجٌا االتصاالت جعلت من العالم قرٌة
صؽٌرة تتفاعل وحداتها مع بعضها وٌتؤثر كل جانب منها بما ٌحدث فً جوانب اخري حٌث شهدت السنوات العشر االخٌرة
من القرن المنصرم تطورا مذهبل فً التكنولوجٌا الحدٌثة من النظم االتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة واالقمار الصناعٌة
وخطوط بث االلٌاؾ البصرٌة وشبكات المٌكرووؾ وؼٌرها رافقة انخفاض فً التكلفة مما ٌسر انتشار منتجات ووسابل هذه
التكنولوجٌا كالتلفونات واالت الفاكس والحاسبات االلٌة وسهل استخدامها فً كثٌر من المجاالت خاصة مجال االتصاالت
والمعلومات.
تعد حرٌة الصحافة دعامة النظام الدٌمقراطً فً العالم اجمع وهً احدي اوجه حرٌة التعبٌر عن الراي والفكر واكبر مشكلة
لدي الصحافة هً مشكلة حرٌتها حٌث ٌنظر الً الحرٌة فً صورتها االصلٌة علً انها التحرر الكامل من القٌود والفصل
بٌن الفرد ورؼباته ونشاطه وبصفة عامة فان الحرٌة الصحافة قٌمة ضرورٌة للمجتمع ٌجب الحفاظ علٌها فً جزء ال ٌتجزأ
من الحرٌات العامة والحقوق االساسٌة لبلنسان فً المجتمع وهً الدلٌل الصادق علً ممارسة الدٌمقراطٌة فً هذا المجتمع
فحرٌة الصحافة ضمان للحرٌات االخري كحرٌة الفكر.
عفاؾ مصطفى عبدالدبم،رجب
عبدالرحمن عمٌش.

محمد المعتصم ابراهٌم
الخضرى  ،محمد عبد الؽفار
احمد .

فاطمة عبد الحمٌد ابو
النوارج،محسن مصطفى محمد
عبد القادر.

العربى للنشر والتوزٌع,

محمد ,أحمد محمد رمضان.

دور المراجعة الداخلٌة فى تفعٌل حوكمة البنوك :

ماجستٌر

4951 12238087

صدٌق ،رامً عطا

صحافة الصعٌد وموقفها من القضاٌا الوطنٌة واالجتماعٌة فً مصر
من 1886الً 1960

دكتوراه

4952 12247228

2008

موسً،عٌسً عبدالباقً

انعكاسات الخطاب الصحفً علً تشكٌل اتجاهات الجمهور العام
والنخبة فً مصر نحو قضاٌا االصبلح السٌاسً/

دكتوراه

4953 12247233

2000

الداؼر ،مجدي محمد
عبدالجواد عبدالفتاح

اتجاهات الخطاب االعبلمً فً معالجة قضاٌا االقلٌات االسبلمٌة
فً الصحافة العربٌة/

ماجستٌر

4954 12247238

2009

احمد،هبة عبدالمعز

اتجاهات الخطاب الصحفً نحو قضاٌا المرأة المصرٌة/

ماجستٌر

4955 12247244

2014

عبدالعزٌز ،عبده قناوي احمد

دور اجهزة العبلقات العامة فً التسوٌق االلكترونً وانعكاساته
علً تنشٌط السٌاحة الخارجٌة فً مصر/

ماجستٌر

4956 12247248

2014

تؤثٌر استخدام تكنولوجٌا االتصال الحدٌثة علً فاعلٌة النشاط
محفوظ،إٌناس حسن عبدالعزٌز التسوٌقً فً الوكاالت االعبلنٌة بالمإسسات الصحفٌة المصرٌة/

ماجستٌر

4957 12247253

ماجستٌر

4958 12247257
4959 12250017

ماجستٌر

4960 12267181

2012
2015

 #####وٌهدؾ البحث الى :
.اظهار القٌم الجمالٌة والتشكٌلٌة لبلشكال الهندسٌة االولٌة من خبلل صٌاؼات مجسمة بالشرٌحة المعدنٌة1-
 .توظٌؾ الشرابح المعدٌنة من خبلل امكانٌة تطوٌعها فى المشؽولة المعدنٌة المجسمة2-
.تحقٌق بعدا جدٌد فى مجال التشكٌل المعدنى من الناحٌة الفنٌة والتقنٌة3-
اهمٌة البحث:
ٌقوم البحث على ابراز اهمٌة الضٌاؼات التصمٌمٌة لبلشكال الهندسٌة االولٌة وكٌفٌتها فى تحقٌق قٌم فنٌة تضاؾ الى1-
.مكونات المشؽولة المعدنٌة المجسمة
ٌ.سهم البحث فى االستفادة من القٌم التشكلٌة للشرابح المعدنٌة كاحدى طرق بناء ومعالجة المشؽولة المعدنٌة2-
ٌسهم البحث فى تاكٌد الترابط بٌن مجاالت التربٌة الفنٌة من خبلل الفكر البنابى للمشؽوالت المجسمة ومعالجة السطح3-
.بالشرابح المعدنٌة
فروض البحث:
توجد عبلقة اٌجابٌة بٌن امكانٌة تشكٌل الشرٌحة المعدنٌة وتراكٌب المفردات الهندسٌة االولٌة فى بناء مشؽولة معدنٌة1-
.مجسمة من الناحٌة الفنٌة والجمالٌة
ٌإثر التناول التجرٌبى تاثٌرا اٌجابٌا لصٌاؼات االشكال الهندسٌة االولٌة على امكانٌة تنظٌم العبلقات التشكلٌلٌة وتنوعها فى2-
البناء المشؽولة المعدنٌة المجسمة
مشكلة البحث  :ان قصة رومٌو وجولٌٌت تناولها عدٌد من الموسٌقٌٌن برإى وقالب موسٌقٌة مختلفة وفى عصور مختلفة لذا
رات الباحثة ان التطرق الى دراسة موسٌقى قصة رومٌو وجولٌٌت وكٌفٌة تناولها عند بعض المإلفٌن سوؾ ٌظهر مدى
االتفاق واالختبلؾ بٌنهم تبعا تبعا لفكرهم الموسٌقى .
2012
اهداؾ البحث  -1 :القاء الضوء على اسلوب صٌاؼة موسٌقى البالٌه .
 .القاء الضوء على اسلوب صٌاؼة االفتتاحٌة السٌمفونٌة 2-
 .القاء الضوء على تؤثٌر العصر الرومانتٌكً على اسلوب تشاٌكو فسكى والقرن العشرٌن على اسلوب بروكوفٌٌؾ 3-
 .القاء الضوء على اوجه التشابه واالختبلؾ بٌن كل منهم فً تناولهم لموسٌقى قصة رومٌو وجولٌٌت عٌنة البحث 4-
اهمٌة البحث  :ترجع اهمٌة البحث الى اظهار كٌفٌة تناول نص درامً موحد بطرق موسٌقٌة مختلفة .
تتحدد مشكلة البحث فى ضعؾ اداء طبلب الفرقة الرابعة شعبة التربٌة الفنٌة فى مهارات االتصال البصرى لتصمٌم شعار
معاصر ٌتوافر فٌه القٌم التشكلٌة وعدم تحدٌد هذه المهارات وتحلٌلها بشكل متخصص فى مجاالت التربٌة الفنٌة لتكون
مدركات شكلٌة االمر الذى ٌعارض بشكل سلبى فى اعداد معلم التربٌة الفنٌة واكسابه كفاٌات التعلٌم من خبلل الممارسة
2008
 #####باعتابره محورا ربٌسا ٌحدث من خبلل اكتساب مهارات االتصال البصرى ومن ثم التعلم.
اهمٌة البحث:
تنبع اهمٌة البحث الحالى من عدة اعتبارات اهمها ماٌلى-:
سعى البحث الحالى الى استلهام رموز فى احد المجاالت (السٌاسة-االقتصادٌة-الثقافٌة –السٌاحة-الرٌاضٌة) ٌتوافر فٌها -
.الباسطة والمرونة والجمال الهندسى والفنى
سع البحث الحالى الى تصمٌم شعار ٌحمل رسالة تربوٌة ذى خصوصٌة عربٌة للبعد عن تقلٌد االسالٌب االجنبٌة فى تصمٌم -
.الشعارات لتعمٌق االحساس بالوحدة العربٌة لدى طالب التربٌة الفنٌة خاصة واالفراد على نطاق المجتمع
2006

القاهرة:

كلٌة التربٌة النوعٌة،

القاهرة  :كلٌة التربٌة النوعٌة  -قسم التربٌة الموسٌقٌة .

قنا:

كلٌة التربٌة بقنا،

حسٌن ،شرٌهان محمود
مستقبل حرٌة الصحافة فً مصر /
ابوالحسن
صوص ،مرٌم صوص فهمً .الدٌسكلكولٌا وعبلقتها ببعض االضطرابات السلوكٌة :
االشكال الهندسٌة االولٌة واالفادة منها فى استحداث مشؽوالت
معدنٌة مجسمة بالشرٌحة لطبلب كلٌة التربٌة النوعٌة/
احمد،محمد السٌد كامل.

محارب  ،كاترٌن الفى رمٌس  .موسٌقى رومٌو وجولٌت عند كل من
تشاٌكوفسكى وبروكوفٌٌؾ ‖دراسة تحلٌلٌة مقارنة ‖

رشوان،فاطمة الزهراء كمال
احمد.

فعالٌة برنامج مقترح باستخدام الرمز كمدخل لتصمٌم شعار للوحدة
العربٌة فى تنمٌة بعض مهارات االتصال البصرى لدى طبلب
شعبة التربٌة الفنٌة/

ماجستٌر

دكتوراه

4961 12267197

4962 12267202

امٌرة سٌد فرج  ،صفاء محمد
شوقى مهدى .

مجدى فرٌد عدوى،حسٌنى على
محمد.

عفاؾ مصطفى عبدالداٌم،محمد
دروٌش زٌن الدٌن ،محمد حامد
محمود رسمى.

2009

 .سعى لبحث الحالى الى توظٌؾ الخط العربى الحر فى تصمٌم الشعار باعتباره احد العناصر التى تمٌز المنطة العربٌة -
سعى البحث الحالى الى تزوٌد الطالب ببعض مهارات االتصال البصرى فى تصمٌم الشعار حتى ٌظهر فى شكل ؼٌر -
.مالوؾ ومثٌر الهتمام المعلن الٌه ومنها (مهارة تصمٌم الشكل الفنى للشعار
سعى البحث الحالى الى دراسة الشعار بطرٌقة علمٌة مدروسة كنمط من انواع االتصال البصرى القادر على نشر اراء -
وافكار تربوٌة فى مجاالت متنوعة
مشكلة البحث  :الحظت الباحثة من خبلل قٌامها بتدرٌس مادة الصولفٌج وتدرٌب السمع بكلٌة التربٌة النوعٌة بجامعة جنوب
الوادي ان بعض الطبلب ٌعانون من صعوبات فً الؽناء الصولفابى واالمبلء اللحنً واإلٌقاعً عند تدوٌنهم لما ٌملى علٌهم
سواء ما اختص باإلمبلء اللحنٌة او االٌقاعٌة مما ٌعوق عملٌة االستفادة واالنعكاس على المواد الموسٌقٌة االخرى وبذلك
تحددت مشكلة البحث فً وجود قصور فً اداء بعض طبلب الفرقة الثالثة بكلٌة التربٌة النوعٌة بمحافظة قنا فً مادة
الصولفٌج الؽربً وتدرٌب السمع سواء الشفوي او التحرٌري مما دعً الباحثة الى القٌام بؤجراء هذا البحث مستعٌنة باألؼانً
2009
الحدٌثة الستفادة منها للتؽلب على هذا القصور .
اهداؾ البحث  -1 :اعداد برنامج قابم على استخدام نماذج من األؼانً المصرٌة الحدٌثة لتنمٌة مادة الصولفٌج وتدرٌب السمع
لدى طبلب الفرقة الثالثة قسم التربٌة الموسٌقٌا بكلٌة التربٌة النوعٌة بجامعة جنوب الوادي .

قٌاس فاعلٌة البرنامج المقترح القابم على استخدام نماذج من األؼانً المصرٌة الحدٌثة لتحسٌن الصولفٌج اللحنً لتحسٌن 2-
 .الصولفٌج ؼناء واداء وامبلء لدى طبلب الفرقة الثالثة قسم التربٌة الموسٌقٌة بكلٌة التربٌة النوعٌة بجامعة جنوب الوادي
قٌاس فاعلٌة البرنامج المقترح القابم على استخدام نماذج من األؼانً المصرٌة الحدٌثة لتحسٌن الصولفٌج اإلٌقاعً اداء 3-
 .وامبلء لدى طبلب الفرقة الثالثة قسم التربٌة الموسٌقٌا بكلٌة التربٌة النوعٌة بجامعة جنوب الوادي
اهمٌة البحث  :ترجع اهمٌة البحث الى تنمٌة موسٌقٌة الطالب بما ٌمكنه من استٌعاب بقٌة المواد الموسٌقٌة بطرٌقة اكثر
موسٌقٌة
 27/4/2تدور مشكلة البحث حول االستفادة من امكانات الكمبٌوتر فى ابتكار تصمٌمات زخرفٌة للوحات الجدارٌة اعتمادا على
2004
 004.الوحدات الزخرفٌة االسبلمٌة وٌمكن صٌاؼة المشكلة فى السإال التالى:
ما امكانٌة ابتكار تصمٌمات زخرفٌة قابمة على استلهام وحدات من التراث االسبلمى الزخرفى وذلك من خبلل االستفادة من
امكانات الكمبٌوتر فى المعالجات اللونٌة وتاثٌرالخامة واستثمار ذلك فى تنفٌذ اللوحات الجدارٌة.
وقد اتبع الباحث خبلل هذه الدراسة عدة خطوات تم تنظٌمها فى ستة فصول
.
29/4/2
 009.اهداؾ البحث واهمٌته:

كامٌلٌا امٌن سالم  ،شرٌؾ زٌن
العابدٌن عبد المجٌد

2004

محمد المعتصم ابراهٌم
الخضرى  ،محمد عبد الؽفار
احمد زناتى /

2012

منال محمد على .

2004

2009

ترجع اهمٌة الدراسة الى ان مٌدان التربٌة الفنٌة تفتقر الى البحوث المٌدانٌة فى مجال التذوق الفنى بصفة عامة والنحت بصفة
خاصة حٌث انها تعد احد االهداؾ االساسٌة فى مناهج التربٌة الفنٌة فى كافة مستوٌات التعلٌم كما ان مناهج ومقررات النحت
بالكلٌات المتخصصة فى اعداد معلم التربٌة الفنٌة تحتاج الى البٌانات الواقعٌة والتوصٌات المستمدة من البحوث المٌدانٌة.
وٌهدؾ البحث الى:
.الكشؾ عن اثر فن النحت فى الهواء الطلق فى تنمٌة التعبٌر الفنى والتذوق الجمالى1-
الكشؾ عن الخصابص الفنٌة لبلعمال النحتٌة المٌدانٌة التى ٌفضلها مجتمع العٌنة وكٌؾ ٌمكن االستفادة منها فى مجال2-
التربٌة الفنٌة بصفة عامة والنحت بصفة خاصة (استخبلص بعض الخصابص الفنٌة والجمالٌة لبلعمال النحتٌة والتى تحقق
التفاعل منم الجانب المتذوق ٌتححق فى القدرة على االنتباه لعناصر الجمال ومعرفة خصابص العمل النحتى والقٌم الجمالٌة
.الكامنة فٌه واصدار الحكم الجمالى
فروض البحث.:
.هناك عبلقة ذات داللة احصابٌة بٌن فن النحت فى الهواء الطلق والمتذوق فى تنمٌة التعبٌر الفنى والتذوق الجمالى1-
تفترض الدراسة وجود فروق دالة بٌن تفضٌل االعمال النحتٌة الواقعٌة واالعمال النحتٌة فى المداراس فى المدارس الفنٌة2-
.الحدٌثة (التجرٌدٌة) لدى مجتمع العٌنة قبل وبعد تذوق االعمال النحتٌة المٌدانٌة
تفترض الدراسة وجود فروق دالة فى مستوى التعبٌر الفنى والتذوق الجمالى لؤلعمال النحتٌة بٌن طبلب كلٌة التربٌة3-
النوعٌة قبل وبعد تذوق االعمال النحتٌة المٌدانٌة
.
مشكلة البحث  :اؼفال مإلفات مورٌس موسكو فسكى للبٌانو على مستوى مرحلة البكا لورٌوس بالرؼم من قٌمتها الفنٌة
والتربوٌة العالٌة والتً ٌمكن االستفادة بها فً تنمٌة المهارات العزفٌة للطبلب مما دعا الباحثة الى ضرورة تناول هذه
2004
المإلفات بالبحث والدراسة وذلك الحتوابها على العدٌد من العناصر التكنٌكٌة الموسٌقٌة .
اهداؾ البحث  -1 :تحلٌل المقطوعات الرومانتٌكٌة لموسكو فسكى والوصول الى التقنٌات المستخدمة فً االداء
 .الوصول الى تقنٌات الصعبة االداء فً هذه المقطوعات 2-
 .وضع الطرٌقة المقترحة للتؽلب على صعوبات االداء 3-
اهمٌة البحث  -1 :اداء الطالب للمقطوعات الرومانتٌكٌة عند موسكوفسكى تضٌؾ له اداء تقنٌات مؽمورة .
 .تتسع دابرة اختٌار المقطوعات فً اداء البٌانو لمعرفة اعمال مإلؾ جدٌد للعصر الرومانتٌكً 2-
مشكلة البحث  :نظرا الن مإلفة البرلٌود والفٌوج من المإلفات البولٌفونٌة التً لها طابع خاص من حٌث التؤلٌؾ وتؽٌر
المبلمح الفنٌة والتً ازدهرت فً عصر الباروك وظهورها فً العصور الموسٌقٌة المختلفة لذا رأت الباحثة ضرورة التطرق
الى كٌفٌة تناول اسلوب تؤلٌؾ البرلٌود والفٌوج من خبلل دراسة تحلٌلٌة مقارنة لبعض المإلفٌن فً العصور الموسٌقٌة
2012
المختلفة لتوضٌح كٌفٌة تناول العناصر الموسٌقٌة وتطور استخدامها فً تلك االنواع من المإلفات .
اهداؾ البحث  -1 :القاء الضوء على اسلوب تؤلٌؾ البرلٌود والفٌوج فً العصور المختلفة من عصر الباروك حتى القرن
العشرٌن .
التعرؾ على كٌفٌة تناول العناصر الموسٌقٌة فً مإلفات البرلٌود والفٌوج عند بعض المإلفٌن من عصور موسٌقٌة 2-
 .مختلفة
اهمٌة البحث  :ترجع اهمٌة البحث الى التركٌز على كٌفٌة تناول المإلفٌن لقالب موحد فً العصور الموسٌقٌة المختلفة تبعا
لتطور الفكر الموسٌقى .
مشكلة البحث  :لقد الحظت الباحثة من خبلل ترددها لبعض دور رٌاض االطفال بمحافظة قنا ان هناك بعض اوجه القصور
فً البرنامج الذى ٌقدم لطفل رٌاض االطفال وانه خالً من ادراج المفاهٌم الخاصة بالبٌبة أي عدم وجود أي انشطة موسٌقٌة
تساهم فً تنمٌة المفاهٌم البٌبٌة وؼرس السلوك البٌبً الصحٌح لطفل هذه المرحلة مما دعً الباحثة فً اجراء هذا البحث
وهو ( تنمٌة الوعى البٌبً لطفل رٌاض االطفال من خبلل االنشطة الموسٌقٌة ) لكى تجعله طفل ٌدرك ما حولة وٌعً بٌبته
2004
وٌحافظ علٌها .
اهداؾ البحث  -1 :تصمٌم انشطة موسٌقٌة جماعٌة وفردٌة تنمى فً الطفل المفاهٌم البٌبٌة السلٌمة .
.اختبار مدى فاعلٌة البرنامج الموسٌقى المقترح فً تنمٌة المفاهٌم البٌبٌة للطفل 2-
 .تحدٌد الفروق فً درجات االطفال على المقاٌٌس المستخدمة فً الدراسة قبل وبعد تطبٌق برنامج االنشطة الموسٌقٌة 3-
اهمٌة البحث ٌ :نعم المجتمع ببٌبة تنعكس على حٌاته عمبل وقوال وفعبل فٌتقدم المجتمع وٌزدهر .

القاهرة  :كلٌة التربٌة النوعٌة  -قسم التربٌة الموسٌقٌة .

القاهرة:

القاهرة:

كلٌة التربٌة الفنٌة ،

كلٌة التربٌة النوعٌة ،

اثر برنامج مقترح ٌستخدم الحان االؼنٌة المصرٌة الحدٌثة فى
ابراهٌم  ،والء ٌسرى الطاهر  .تحسٌن اداء الطالب فى تدرٌب السمع .

عثمان،بركات سعٌد محمد.

ابتكار تصمٌمات زخرفٌة قابمة على الوحدات االسبلمٌة باستخدام
الكمبٌوتر واالستفادة منها فى تنفٌذ اللوحات الجدارٌة/

االعمال النحتٌة فى الهواء الطلق واثرها فى تنمٌة التعبٌر الفنى
محمد،عمرو عبدالقادر محمود .والتذوق الجمالى/

طرٌقة مقترحة لتذلٌل الصعوبات فى اداء المقطوعات الرومانتٌكٌة
لمورٌس موسكوفسكى للبٌانو لدى طبلب التربٌة النوعٌة .

القاهرة  :كلٌة التربٌة النوعٌة بالدقى .

حسٌن  ،ابتسام ربٌع على .

كلٌة التربٌة ( االقسام النوعٌة ) -قسم التربٌة
القاهرة  :الموسٌقٌة .

قالب البرلٌود والفٌوج خبلل العصور الموسٌقٌةالمختلفة ‖ دراسة
همام  ،اسماء عبد النبى احمد  .تحلٌلٌة مقارنة ‖

القاهرة  :كلٌة التربٌة النوعٌة  -قسم التربٌة الموسٌقٌة .

احمد  ،امٌرة ٌحٌى سباق .

تنمٌةالوعى البٌبى لطفل رٌاض االطفال من خبلل االنشطة
الموسٌقٌة .

ماجستٌر

دكتوراه

دكتوراه

ماجستٌر

4963 12267229

4964 12267237

4965 12267285

4966 12267775

ماجستٌر

4967 12267866

ماجستٌر

4968 12267895

محمد شرٌؾ سعٌد ٌسرى /

متولى إبراهٌم الدسوقى ،منٌر
محمد سمٌر ،على عبدالرحمن
الصهبى.

عفاؾ مصطفى عبدالداٌم.

اٌهاب حامد عبد العظٌم  ،سماح
خلؾ محمود .

محمد احمد عرابى،سحر بطرس
نجٌب.

2015

فروض البحث  -1 :تفترض الباحثة ان البرنامج الموسٌقى المقترح ٌساهم فً اكتساب االطفال سلوكٌات وعادات بٌبٌة
مرؼوب فٌها حٌث ان االنشطة الموسٌقٌة كؽناء االناشٌد والعزؾ على أالت الباند االٌقاعٌة تساهم فً توصٌل المفاهٌم البٌبٌة
لطفل رٌاض االطفال .
مشكلة البحث  :الحظت الباحثة من خبلل تدرٌسها اللة البٌانو بالكلٌة قلة عزؾ مإلفات ثنابً البٌانو سواء كانت على الة
بٌانو واحدة او على التً بٌانو ضمن برامج العزؾ بالكلٌة او ضمن برامج النشاط بها بالرؼم من ان هذا النوع من العزؾ
ٌساعد على تنمٌة المهارات الفنٌة لعازؾ البٌانو وتنمٌة شخصٌه الموسٌقٌة  ،وهذا ما دفع الباحثة لتناول بعض من االعمال
السٌمفونٌة المعدلة للعزؾ كثنابٌات على الة البٌانو منها الحركة االولى للسٌمفونٌة الخامسة لبتهوفن  ،بولٌرو رافٌل  ،للتعرؾ
على هذا النوع من المإلفات وذلك بالدراسة والتحلٌل العزفى لتساعد الطبلب فً تفهم هذا النوع من المإلفات واالستفادة منه
2015
فً عزؾ الة البٌانو .
اهداؾ البحث  -1 :تحدٌد االسالٌب التً ٌجب اتباعها حتى ٌتمكن الدارس من عزؾ المإلفات المعدلة لثنابٌات البٌانو من
خبلل مإلفات ( عٌنة البحث ) .
) عٌنة البحث(تحدٌد الصعوبات العزفٌة التً تحتوى علٌها المإلفات المعدلة لثنابٌات البٌانو من خبلل مإلفات 2-
تحدٌد االرشادات العزفٌة التً تساعد فً التؽلب على الصعوبات العزفٌة التً تحتوى علٌها المإلفات المعدلة لثنابٌات 3-
 ) .عٌنة البحث(البٌانو من خبلل مإلفات
اهمٌة البحث ٌ :هتم البحث بدراسة اسالٌب اداء المإلفات السٌمفونٌة المعدلة الستثمار القبول الضخم الذى تتمتع به هذه
المإلفات لدى كافة دارسً العزؾ على الة البٌانو كما ان البحث فرصة جٌدة لدراسة احٌاء التراث السٌمفونً فً صورته
المصؽرة كموسٌقى للحجرة وتشجٌع الطبلب على العزؾ الجماعً .

7/9/19
ٌ 99.هدؾ البحث إلى -:
.التؤصٌل التارٌخى لصناعة الفخار فى مصر وفى قنا بشكل خاص •
.التناول الوصفى والتحلٌل لبعض منتجات الفخار بقنا •
.تحلٌل نوعٌات متعددة من الطٌنات المحلٌة بقنا للوقوؾ على خصابصها الكٌمٌابٌة والفٌزٌابٌة •
.اإلهتمام بالمعالجات المختلفة للطٌنات المستخدمة فى صناعة الفخار بقنا •
اإلستفادة بنتابج هذه المعالجات الخاصة بهذه الطٌنات لعمل خلطات طٌنٌة ذات موصفات جودة ٌمكن أن تكون مصدرا •
.للتشكٌل الخزفى
أهمٌة البحث -:
 .تتضح أهمٌة البحث فى اإلستفادة من إستؽبلل طٌنات الفخار الشعبى بمحافظة قنا •
محاولة التوصل إلى خلطات طٌنٌة محلٌة من قنا ٌمكن أن تكون مصدرا جدٌد فى مجال اإلنتاج الخزفى لدى كلٌة التربٌة •
.النوعٌة بقنا
.اإلستفادة من الخبرات المتنوعة لصانعى الفخار بقنا •
ٌ.ساهم البحث فى تنمٌة الوعى الفنى واإلقتصادى من خبلل تطوٌع خامات البٌبة المحلٌة واإلستفادة منها •
 2004مشكلة البحث

2015

احمد البنهاوى  ،شٌماءعبد
القاهرة  :كلٌة التربٌة النوعٌة بقنا  -قسم التربٌة الموسٌقٌة  .الفتاح محمد /

حماده ،محمد سعٌد عبدهللا.

1999

2004

تكمن اهمٌة البحث فى دراسة اثر البٌبة النوبٌة بمفهومها الشامل بماتحوٌه من مظاهر جمالٌة متمثلة فى العادات والتقالٌد
والحرؾ الخاصة بهذه الشعوب وفنونهم وزخارفهم الشعبٌة الممٌزة والتى تحمل ثقافات هذه الشعوب على التعبٌر النحتى
الطفال النوبة فى المرحلة العمرٌة من ( )12-8سنة وكٌؾ ٌمكن لهذه البٌبة الثرٌة بفنونها ان تكون مصدرا ملهما لهإالء
االطفال فى تعبٌراتهم المجسمة فى مجال النحت وٌمكن تلخٌص مشكلة البحث فى التساإالت االتٌة :
ماثر البٌبة النوبٌة على نحت االطفال فى مرحلة التعلٌم االساسى منم سن 12-8سنة والى اى مدى ٌظهر هذا االثر فى1-
 .تنمٌة التعبٌر النحتى لبلطفال
.كٌؾ ٌمكن للبٌبة النوبٌة ان تكون مصدراستلهام لبلطفال فى تعبٌراتهم النحتٌة2-
اهداؾ البحث
تهدؾ الدراسة الى .
 .الكشؾ عن خصابص الفنون النوبٌة فى مجال نحت االطفال1-
.الكشؾ عن اثر البٌبة النوبٌة على نحت االطفال فى مرحلة التعلٌم االساسى2-
توسٌع مدارك االطفال من خبلل رإٌة البٌبة المحٌطة بهم والتعبٌر عنها من خبلل الخامات البٌبٌة المناسبة للتشكٌل الطٌن3-
االسوانى
.الوقوؾ على بعض التقنٌات التى ٌجب ان ٌتعلمها االطفال فى هذا السن فى مجال النحت4-
مشكلة البحث  :الحظت الباحثة من خبلل تدرٌسها اللة القانون وجود بعض الصعوبات العزفٌة التً تواجه الطبلب عند
االداء على االلة فً مقررات المنهج الدراسً  ،مما دفع الباحثة الى محاولة تذلٌل بعض صعوبات هذه المهارات من خبلل
2015
مجموعة من التمارٌن المبتكرة .
اهداؾ البحث  -1 :التعرؾ على صعوبات االداء العزفٌة التً تحتوى علٌها مقررات عزؾ الة القانون لمرحلة البكالورٌوس
.
 .ابتكار تمارٌن تفٌد فً تذلٌل اداء هذه الصعوبات وتنمى المهارات االساسٌة فً عزؾ االلة 2-
 .اقتراح ارشادات عزفٌه تساعد الطالب فً التؽلب على تلك الصعوبات 3-
اهمٌة البحث  :بتحقٌق اهداؾ البحث ٌمكن االرتقاء بمستولى االداء على اله القانون فً مقررات المنهج الدراسً لمرحلة
البكالورٌوس من خبلل التمارٌن المبتكرة بما ٌنمى المهارات االساسٌة فً العزؾ على االلة .
اسبلة البحث -1 :ما صعوبات االداء العزفٌة التً تحتوى علٌها الة القانون لمرحلة البكالورٌوس ؟
ما االرشادات العزفٌة التً تساعد الطالب فً التؽلب على تلك الصعوبات العزفٌة ؟ 2-

ما التمارٌن المبتكرة التً تساعد فً التؽلب على تلك الصعوبات العزفٌة وتنمى المهارات االساسٌة فً العزؾ على االلة ؟ 3-
مشكلة البحث  :من خبلل اطبلع الباحث على الدراسات والبحوث السابقة فً مجال التصوٌر وجد ندرة اهتمام الدراسات
بموضوع البحث وهو مبلمح الواقع السحري فً فن التصوٌر المعاصر بٌن مصر والعالم الؽربً برؼم ما ٌزخر به هذا
 7/7/20الموضوع من تعدد فً ابداعات الفنانٌن لذا ٌتساءل الباحث  -1 :ما االسباب والظواهر التً ادت الى ظهور الواقعٌة
2015
 15.السحرٌة .
 .ما عبلقة االسطورة بمفهوم الواقعٌة السحرٌة 2-
 .هل ٌوجد ارتباط بٌن مفهوم الواقعٌة  ،السحرٌة  ،العجاببٌة  ،الؽراببٌة 3-
 .ما وجه االختبلؾ والتشابه بٌن الواقعٌة السحرٌة والسرٌالٌة 4-
.ما وجه االرتباط بٌن الواقعٌة السحرٌة فً مصر والعالم الؽربً 5-
 .ما مدى التشابه واالختبلؾ بٌن الواقعٌة السحرٌة وما بعد التعبٌرٌة 6-
هدؾ البحث -1 :دراسة مقارنة بٌن مبلمح الواقع السحري فً فن التصوٌر المعاصر بٌن مصر والعالم الؽربً.
فروض البحث -1 :ارتبطت الواقعٌة السحرٌة فً مصر بالمٌتافٌزٌقٌا الشعبٌة.
 .الواقعٌة السحرٌة معادل بصرى لرإٌة الفنان لما ٌعٌشه من واقع بؤبعاده المربٌة والبلمربٌة 2-

القاهرة:

كلٌة التربٌة النوعٌة،

محمود،عمرو عبدالقادر.

القاهرة  :كلٌة التربٌة النوعٌة بقنا  -قسم التربٌة الموسٌقٌة  .تهامى  ،عبٌر ربٌع احمد .

اسٌوط:

كلٌة التربٌة النوعٌة.

على،صفاء على عبدالهادى.

طرٌقة اداء بعض االعمال السٌمفونٌة المعدلة للعزؾ كثنابٌات اللة
البٌانو .

ماجستٌر

4969 12267903

معالجة طٌنات الفخار الشعبى بمحافظة قنا واإلفادة منها فى التشكٌل
ماجستٌر
الخزفى /

4970 12267959

ماجستٌر

4971 12267975

اثر البٌبة النوبٌة على نحت االطفال فى مرحلة التعلٌم االساسى/

دراسة تحلٌلٌة عزفٌة لبعض مقررات الة القانون لمرحلة
البكالورٌوس لبلرتقاء بمستوى الخرٌج فى ضوء متطلبات الجودة  .ماجستٌر

مبلمح الواقع السحرى فى فن التصوٌر المعاصر بٌن مصر والعالم
الؽربى/

ماجستٌر

4972 12268009

4973 12268018

 .مزجت اعمال الواقعٌة السحرٌة التصوٌر الواقعً لؤلحداث والشخصٌات بالفانتازٌا والخرافة 3-
 .ارتباط الواقعٌة السحرٌة بفنون ما بعد الحداثة 4-
 .اعتماد الواقعٌة السحرٌة على بعض اسس واسالٌب المدرسة الواقعٌة 5-
اهمٌة البحث-:
القاء الضوء على الواقعٌة السحرٌة ومدى تؤثٌرها على فن التصوٌر المعاصر.

سهٌر عبد العظٌم محمد  ،منال
محمد على بخٌت .

2004

مشكلة البحث  :من خبلل قٌام الباحثة بتدرٌس مادة تدرٌب السمع بكلٌة التربٌة النوعٌة بمحافظة قنا وجدت بعض الصعوبات
فى الؽناء الصولفابى واالمبلء اللحنى لدى الطبلب مما دعى الباحثة للقٌام باجراء هذا البحث مستعٌنة بمقطوعات البٌانو لبٌبل
2004
بارتوك من مجموعة Mikrokosmos، ‖for childrenواالستفادة من اسلوبه فً تؤلٌفها للتؽلب على هذه الصعوبات .

القاهرة:

شاكر مصطفى الجندى،تهانى
السٌد خلٌؾ،محمد نجاتى
الؽزالى.

2002

سامى ابراهٌم على  ،محمد عبد
الرإوؾ  ،جٌهان ولٌم مرقص 2008 .

احمد على سالمان،نادٌة السٌد
الحسٌنى،ماجدة محمد ماضى
محمود.

كلٌة التربٌة النوعٌة -قسم التربٌة الموسٌقٌة .

سلٌمان،كرٌمة رمضان أبوزٌد اإلستفادة من بعض مقطوعات البٌانو لبٌبل بارتوك فى التؽلب على
الصعوبات التى تواجة الطبلب فى مادة تدرٌب السمع .
.

ماجستٌر

4974 12268029

اهداؾ البحث  -1 :االستفادة من بعض مقطوعات البٌانو لبٌبل بارتوك من مجموعة Mikrokosmos، ‖for children
فى التؽلب على الصعوبات التى تواجه الطبلب فى مادة تدرٌب السمع الؽناء الصولفابى – االمبلء اللحنً بانواعها .
 .تحسٌن الؽناء الصولفابى واالمبلء اللحنى لدى طبلب العٌنة من خبلل مقطوعات البٌانو لبٌبل بارتوك 2-
اهمٌة البحث  :ترجع اهمٌة البحث الى تنمٌة موسٌقٌة الطالب بما ٌمكنه من استٌعاب بقٌة المواد الموسٌقٌة بطرٌقة اكثر
موسٌقٌة .
تهدؾ هذه الرسالة الى ابراز الدور الضار للمبٌدات الفسفورٌة العضوٌة (الماالثٌون-الدٌمثٌوت)والمبٌدات الحشرٌة الكلورنٌة
العضوٌة (اللندٌن-د.د.اى) على الصحة العامة لبلنسان وخاصة الرضع واالطفال وقد شمل البحث تؽذٌة  80من ذكور
االرنب اعمارها (ٌ 35-30وما) ووزنها حوالى ( )800باللبن الفرٌزان البقرى الملوث بالمبٌدات الحشرٌة لمدة ٌ 60وما
2002
متتالٌة ( 100مل لبن ٌوما).

القاهرة:

كلٌة البنات،

سلٌم،منى محمد الطاهر.

دراسات بٌوكٌمٌابٌة عن تاثٌر التلوث بالمبٌدات الحشرٌة فى اللبن
ومنتجاته/

دكتوراه

4975 12268060

2008

القاهرة:

كلٌة التربٌة النوعٌة  ،قسم التربٌة الموسٌقٌة .

حسٌن  ،ابتسام ربٌع على .

دراسة تحلٌلٌة عزفٌة لبعض مإلفات الفالس لٌوهان شتراوس
وامكانٌة افادة الطالب المعلم فى عزفها .

دكتوراه

4976 12268088

مشكلة البحث  :القاء الضوء على مإلفات الفالس لٌوهان شتراوس لما فٌها من الحان راقصه جذابه وتقنٌات عزفٌه عالٌة
لتوسٌع دابرة االختٌار فً المقطوعات للسنوات المتقدمة
اهداؾ البحث  -1 :التعرؾ على خصابص العناصر الموسٌقٌة التً تمٌز اسلوب اداء فالسات ٌوهان شتراوس .
 .تحدٌد التقنٌات العزفٌه والصعوبات التً تشمل علٌها فالسات ٌوهان شتراوس 2-
تذلٌل الصعوبات التكنٌكٌة التً تشتمل علٌها الفالسات من خبلل اقتراح تدرٌبات وارشادات عزفٌه للوصول الى االداء 3-
 .الجٌد
اهمٌة البحث  :اضافة دراسة علمٌة فنٌه لفالسات ٌوهان شتراوس لٌستفٌد منها الطالب عند عزفه لها وتوسٌع دابرة االختٌار
للمقطوعات .

10/1/2
 009.اهداؾ البحث :
اوال:اهداؾ الدراسة النظرٌة:وتتمثل فى النقاط التالٌة:

2009

القاهرة:

كلٌة التربٌة النوعٌة،

تاثٌر بعض التراكٌب البنابٌة لبلقمشة على تصمٌم مبلبً مستوحاة
محمود،ام محمد حماد رسبلن .من رسوم االطفال ذوى االحتٌاجات الخاصة (المعاقون عقلٌا)/

دكتوراه

4977 12268120

دراسة ذوى االحتاجات الخاصة الماقون عقلٌا1-
دراسة التصمٌم والعوامل المإثرة علٌه2-
.دراسة التراكٌب البنابٌة وتاثٌرها على خواص المنتج3-

امٌرة سٌد فرج  ،كامٌلٌا امٌن
سالم .

2008

نادٌة السٌد الحسٌنى  ،سعدٌة
حلٌم منصور  ،هبه عاصم
الدسوقى .

2014

ومن احدى الدراسات التى استخدمتها الباحثة دراسة:
دراسة االمٌر الفونس بطرس ()1988بعنوان التشكٌل باستخدام التراكٌب النسجٌة البسٌطة.
تهدؾ الدراسة الى التعرٌؾ على امكانٌات الجمع بٌن اكثر من تركٌب نسٌجى او تقنٌة القطعة النسجٌة الواحدة.واحتماالت
التشكٌل الفنى باستخدامها .وقد اقتصرت الدراسة على تناول التراكٌب النسجٌة البسٌطة .ومشتقاتة وتقنٌاتة باستخدام نول
المنضدة ذى االربع درات وقد قام بعمل نماذج نسجٌة على نول المنضدة ٌتضح فٌها تنوع التراكٌب النسجٌة والتولٌؾ بٌن
عدد منها وذلك للتعرؾ على التاثٌرات الجمالٌة الناتجة من تنوع استخدام التراكٌب النسجٌة البسٌطة وقد توصثل الباحث الى
تصنٌؾ للمتؽٌرات المإثرة فى التراكٌب النسجٌة وقسمها الى متؽٌرات مرتبطة باعداد النول واخرى مرتبطة بالعملٌة
النسجٌة حٌث ان استخدام اختبلؾ التراكٌب والتقنٌات النسجٌة ٌعطى تاثٌرات مختلفة للمظهر السطحى اال ان تاثٌر اختبلؾ
سمك اللحمات اكثر فاعلٌة للتشكٌل المجسم فى تاثٌر التراكٌب النسجٌة وتتبع هذه الدراسة المنهج التجرٌبى ..النسٌج السادة-
)plain weave
مشكلة البحث  :الحظت الباحثة من خبلل زٌارتها لمعهد النور للمكفوفٌن بمحافظة قنا ان المناهج الدراسٌة المقررة للتبلمٌذ
المكفوفٌن فى المرحلة االبتدابٌة هً نفس المناهج المقررة للتبلمٌذ المبصرٌن لكن ٌتم تعلٌمهم اٌاها بطرٌقة براٌل حٌث ٌقوم
المدرس بتحفٌظهم الحروؾ واالرقام الخاصة بطرٌقة براٌل حتى ٌمكنهم القراءة والكتابة بهذه الطرٌقة وهذا ٌستؽرق جزء
كبٌرا من العالم الدراسً نظرا لصعوبة تلك الطرٌقة وسرعة نسٌانها وبذلك تتحدد مشكلة البحث فً صعوبة حفظ االطفال
2008
المكفوفٌن للحروؾ واالرقام بطرٌقة براٌل  ،وٌنبثق عن هذه المشكلة التساإالت االتٌة :
مااالؼانى المبلبمة لتعلٌم الحروؾ الهجابٌة بطرٌقة براٌل للمكفوفٌن ؟ 1-
مااالؼانى المبلبمة لتعلٌم االرقام بطرٌقة براٌل للمكفوفٌن ؟ 2-
ما اثر تطبٌق األؼانً المبتكرة على التحصٌل الموسٌقى ؟ 3-
اهداؾ البحث ٌ :هدؾ هذا البحث الى اعداد برنامج تدرٌبً ٌشمل :
 .ابتكار أؼانً لتعلم الحروؾ الهجابٌة بطرٌقة براٌل للمكفوفٌن 1-
 .ابتكار أؼانً لتعلم االرقام بطرٌقة براٌل للمكفوفٌن 2-
 .تطبٌق االنشطة الموسٌقٌة لتحسٌن التحصٌل الموسٌقى 3-
اهمٌة البحث  :ترجع اهمٌة هذا البحث الى:
 .استفادة القابمٌن والموجهٌن على مدارس النور للمكفوفٌن من األؼانً المبتكرة 1-
ٌ .ساعد البرنامج التدرٌبً المكفوفٌن على سرعة تفهم طرٌقة براٌل 2-
اهمٌة االنشطة الموسٌقٌة لما توفره من مناخ مبلبم ٌشجع على تعلم المفاهٌم المختلفة بشكل فعال ومحبب لهذه الفبة من 3-
 .االطفال
 .قد تزداد جهود المتخصصٌن ال عداد انشطة موسٌقٌة متنوعة تساعد على اكتساب مهارات متنوعة للمكفوفٌن 4-
فروض البحث :
توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن متوسط درجات اطفال المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس القبلً البعدي لصالح القٌاس 1-
 .البعدي للحروؾ الهجابٌة
توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن متوسط درجات اطفال المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس القبلً البعدي لصالح القٌاس 2-
 .البعدي لؤلرقام
توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن متوسط درجات اطفال المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس القبلً البعدي لصالح القٌاس 3-
 .البعدي للتحصٌل الموسٌقى

تحدد الباحثة مشكلة البحث الحالى فى التسإالت االتٌة:

2014

القاهرة  :كلٌة التربٌة النوعٌة  -قسم التربٌة الموسٌقٌة .

القاهرة:

كلٌة التربٌة النوعٌة ،

سلٌمان  ،كرٌمة رمضان ابو
زٌد .

تعلم الحروؾ الهجابٌة واالرقام بطرٌقة براٌل للمكفوفٌن من خبلل
اؼانى مبتكرة .

دكتوراه

4978 12268163

سلٌمان،رحمة اسحاق عجٌب.

رفع مستوى التحصٌل واالداء المهارى فى مادة التعلم واالستذكار
لطالبات التعلٌم الثانوى الصناعى/

دكتوراه

4979 12268174

ما اثر استخدام مهارات التعلم واالستذكار على تحصٌل المعومات والمعارؾ الخاصة بتنفٌذ الجاكٌت الكبلسٌك الحرٌمى1-
.لدى طالبات الصؾ الثالث الثانوى الصناعى
ما اثر استخدام مهارات التعلم واالستذكار على اكساب مهارات تنفٌذ الجاكٌت الكبلسك الحرٌمى لطالبات الصؾ الثالث2-
.الثانوى الصناعى
اهداؾ البحث :وٌهدؾ البحث الحالى الى :
اكساب طالبات التعلٌم الثانوى الصناعى شعبة المبلبس الجاهزة المعلومات والمعارؾ الخاصة بتنفٌذ الجاكٌت1- 1-
الكبلسٌك الحرٌمى باستخدام مهارات التعلم واالستذكار
.تنمٌة المهارات الخاصة بتنفٌذ الجاكٌت الكبلسٌك الحرٌمى باستخدام مهارات التعلم واالستذكار2- 2-
اهمٌة البحث :وترجع اهمٌة البحث الحالى الى:
.معرفة الصعوبات التى ٌعانى منها الطبلب فى دراستهم االكادٌمٌة ومساعدتهم فى التؽلب علٌها1-
مساعدة الطبلب على اكتساب اسالٌب وانماط سلوكٌة صحٌحة وجدٌدة فى االستذكار مما ٌإدى الى تحقٌق مستوى اعلى2-
.من التحصٌل فى مجال تنفٌذ المبلبس وبالتالى رفع مستوى االداء المهارى لدٌهم
.مساعدة الطبلب على تنظٌم الوقت وااللتزام به لتسهٌل مهام التعلم وبالتالى انجازها بدون ملل3-
.اعداد خرٌج على مستوى علمى وفنى مرتفع لدٌه اتجاهات اٌجابٌة نحو المإسسة التعلمٌة ونحو عملٌة التعلم4-
مساعدة القابمٌن على تدرٌس مقررات المبلبس والنسٌج على تنوٌع اسالٌب تدرٌسهم بما ٌتبلءم مع اسالٌب التعلم المفضلة5-
للطبلب
سناء محمد البندارى،محمد
نجاتى الؽزالى،اسامة السٌد
مصطفى.

الهدؾ من الدراسة هو التعرؾ على اكثر االؼذٌة الجاهزة التى ٌتناولها طبلب الجامعة خارج المنزل والتحقق من مدى جودة
2008
 #####هذه االؼذٌة من الناحٌة المٌكروبٌة .
ولتحقٌق هذا الهدؾ تم االتى :
تم اختبار عٌنة عشوابٌة من طبلب جامعة جنوب الوادى ( 43طالب و46طالبة) تترواح اعمارهم بٌن 22-18سنة ومن
خبلل استمارات استبٌان مبلت بواسطة الباحثة اثناء المقابلة مع الطبلب تم التعرؾ على -:
)الطوال والوزن(المقاٌٌس الجسمانٌة لكل طالب-
.اكثر االؼذٌة الجاهزة التى ٌتناولها الطبلب خارخ المنزل وذلك من خبلل استمارة صممت لذلك الهدؾ-
الحالة الصحٌة للطبلب من خبلل استمارة تم من خبللها معرفة االمراض التى ٌعانى منها الطبلب اثناء فترة الدراسة ثم تم-
.اجراء فحص معملى على عٌنة من الدم لمعرفة مدى االصابة باالنمٌا
التوصٌات-
.الموصفات المحلٌة لبلؼذٌة فى كثٌر من النواحى المرتبطة بسبلمة الؽذاء ؼٌر كافٌة1-

كامٌلٌا محمد صبلح الدٌن ،
انتصار دسوقى حسن .

2004

سامى ابراهٌم على  ،عبلء الدٌن
ٌس عبد العال .

2009

.ضرورة زٌادة ومتابعة حمبلت التفتٌش على محبلت االؼذٌة السرٌعة من قبل الجات المسإلة للتحقق من سبلمة االؼذٌة2-
.توجٌه برامج تثقٌفٌة للباعة لمعرفة كٌفٌة اتباعبل االسس الصحٌة ومراعاة الشروط الصحٌه لسبلمة االؼذٌة3-
مراعاة الكشؾ الدورى على العاملٌن فى مجال نصنٌع االؼذٌة للتاكد من سبلمتهم من االمراض التى ٌمكن تنتقل عن4-
.طرٌق الؽذاء
.مراعاة النظافة التامة والشروط الصحٌة المامن اعداد وتجهٌز وتصنٌع االؼذٌة5-
.اعداد كمٌات بالقدر الكافى استهبلكٌا من االؼذٌة المتناولة وعدم تركها فترات طوٌلة وتصنٌع اصناؾ مختلفة6-
.توجٌه الطبلب الى اهمٌة تناول وجبات ؼذابٌة متوازنة7-
توجٌه برامج تثقفٌة ؼذابٌة وصحٌه للطبلب بالمدارس والجامعات لمعرفة اهمٌة التؽذٌة السلٌمة8-
مشكلة البحث  :من خبلل قٌام الباحثة بالمشاركة فً التدرٌب بكلٌة التربٌة النوعٌة بقنا لمادة البٌانو فقد الحظت عدم معرفة
العدٌد من الطبلب بالكلٌة بمإلفات شوبٌرت بالرؼم من الثراء الذى اتسمت به تلك المإلفات عامة والمٌنوٌت خاصة فً
االلحان والهارمونى لذا رات الباحثة ضرورة تناولها بالبحث والدراسة وكٌفٌة التؽلب على الصعوبات التً ٌواجهونها فً
2004
ادابهم لتلك المإلفات .
ومن هنا جاءت تساإالت البحث فٌما ٌلى  -1 :هل ٌمكن وضع طرٌقة لتذلٌل الصعوبات العزفٌة لمإلفات المٌنوٌت والترٌو
عند فرانز بٌتر شوبٌرت لتدرٌسها لطبلل كلٌة التربٌة النوعٌة والوصول الى اسلوب االداء المقبول .
 .ماهً خصابص العناصر الموسٌقٌة التً تمٌز مقطوعات المٌنوٌت والترٌو عند فرانز بٌتر شوبٌرت 2-
اهمٌة البحث  -1 :تحدٌد خصابص العناصر الموسٌقٌة التً تحتوى علٌها بعض من مقطوعات المٌنوٌت والترٌو عند
شوبٌرت تساعد فً تحسٌن العزؾ عند الطالب .
 .تحدٌد الصعوبات التكنٌكٌة التً تحتوى علٌها تلك المقطوعات لتذلٌلها ومساعدة الطالب على االداء الصحٌح 2-
 .محاولة التؽلب على الصعوبات التكنٌكٌة باإلرشادات العزفٌة والتمارٌن المقترحة للوصول ال دابها الفنً الصحٌح 3-
هدؾ البحث  :ان تناول مقطوعات المٌنوٌت عند شوبٌرت بالتحلٌل العزفى والدراسة والتعرؾ على مشكبلتها وصعوباتها
واقتراح حلول لتلك المشكبلت ٌساعد الدارس على ادابها االداء المقبول .
مشكلة البحث  :بالرؼم مما تتسم به مإلفات االرتجاالت مصنؾ  5جٌن سٌبلٌوس من الحان جذابة وتقنٌات عزفٌه متنوعة
وتراكٌب هارمونٌة مكثفة تعبر عن اتجاهاته الفكرٌة فً وصفه مظاهر الحٌاة فً المجتمع الفنلندي فقد تم اؼفالها من المناهج
الدراسٌة ألله البٌانو ولم ٌتناولها احد بالتحلٌل النظري والعزفى الذى ٌساعد دارس البٌانو فً التعرؾ على خصابصها الفنٌة
واسلوب ادابها مما ٌشجع الدارسٌن على دراستها وٌساعدهم فً االرتقاء بالمستوى التعلٌمً والفنً اللة لذا فكرت الباحثة فً
2009
االستفادة من تقنٌاتها العزفٌة لبلرتقاء بالمستوى التعلٌمً لدى طبلب كلٌة التربٌة النوعٌة – جامعة جنوب الوادي .
اهداؾ البحث :
 .تحدٌد الخصابص الفنٌة البنابٌة للصٌاؼة اللحنٌة الرتجاالت جٌن سٌبلٌوس مصنؾ  5اللة البٌانو المنفرد 1-

القاهرة:

كلٌة التربٌة النوعٌة،

القاهرة  :كلٌة التربٌة النوعٌة .

القاهرة  :كلٌة التربٌةالنوعٌة  -قسم التربٌة الموسٌقٌة .

محمد،امانى احمد عبدالعزٌز.

المحتوى المٌكروبى لبعض االؼذٌة الجاهزة االكثر تناوال بٌن
طبلب الجامعة بمحافظة قنا وعبلقته بالحالة الؽذابٌة والصحٌة/

احمد  ،منى عبد الرحٌم عادلى طرٌقة مقترحة لتذلٌل الصعوبات فى اداء مإلفات المٌنوٌت والترٌو
عند فرانز بٌتر شوبٌرت للبٌانو لدى طبلب كلٌة التربٌة النوعٌة .
.

برنامج مقترح لتحسٌن االداء من خبلل ارتجاالت جٌن سٌبلٌوس
عثمان  ،اٌمان عبد الفتاح على  .للبٌانو لطبلب كلٌة التربٌة النوعٌة .

ماجستٌر

ماجستٌر

دكتوراه

4980 12268251

4981 12268312

4982 12268545

.التعرؾ على الصعوبات االدابٌة والتقنٌات العزفٌة ( التكنٌكٌة – والتعبٌرٌة ) التً تشمل علٌها ارتجاالت سٌبلٌوس للبٌانو 2-
 .التؽلب على الصعوبات التكنٌكٌة عن طرٌق التدرٌبات واالرشادات العزفٌة المقترحة من قبل الباحثة 3-
 .التعرؾ على التدرٌبات واالرشادات العزفٌة التً تشتمل علٌها ارتجاالت سٌبلٌوس عٌنة البحث 4-
اهمٌة البحث :
تفهم الخصابص الفنٌة للصٌاؼة اللحنٌة التً تشتمل علٌها ارتجاالت سٌبلٌوس من خبلل الدراسة المسحٌة الوصفٌة لتلك 1-
االرتجاالت
 ) .عٌنة البحث (
تحدٌد المستوى التعلٌمً لمإلفة االرتجاالت عند جٌن سٌبلٌوس التً تتناسب مع القدرات العزفٌة لطبلب كلٌة التربٌة 2-
 .النوعٌة
 .تفهم بالتقنٌات العزفٌة والصعوبات االدابٌة التً اشتملت علٌها مإلفات االرتجاالت عند سٌبلٌوس 3-
 .تحسٌن االداء باستخدام البرنامج المقترح 4-
محمد رشوان عبدالعال
رشوان،سامى ابراهٌم
الصٌاد،ماجده عبدالحمٌد سلٌم.

18/9/1
 996.اجرٌت هذه الدراسة على ثبلثة اصناؾ من بذور فول الصوٌا وهى.:
ولٌامز-كبلرك-كبلند -وتناولت الدراسة ماٌلى-:

1996

اسٌوط:

كلٌة الزراعة،

دراسات تفصلٌة على تركٌب زٌت فول الصوٌا ومدى تاثره
عوض هللا،مصطفى احمد على .بعملٌات التكرٌر/

ماجستٌر

4983 12268546

الخواص الطبٌعٌة والكٌمٌابٌة اقسام اللٌبٌدات تجزوات اللٌبٌدات الكلٌة واقسامها المختلفة تجزإات اقسامها المختلفة تركٌب
االحماض الدهنٌة فى اللٌبٌدات الكلٌة واقسامها المختلفة وكذللك تركٌب المواد الؽٌر متصبنة المفصولة من اللٌبٌدات الكلٌة
باالضافة الى ذلك تناولت الدراسة اٌضا دراسة تاثٌر عملٌات التكرٌر (معادلة الحموضة،التبٌٌض،ازالة الربحة الهدرجة)على
المكونات السابقة فى الزٌت المستخلص من الصنؾ ولٌامز.
نصر هللا محمد محمود  ،جٌبلن
احمد عبد القادر  ،هدٌة محمد
2007
دندراوى .

اهمٌة البحث ٌ -1 :عد البحث الحالً من االتجاهات التربوٌة المطلوبة فً مجال التعلم حٌث ان استخدام استراتٌجٌة التعلم
2007
التعاونً فً التدرٌس ٌإدى الى نتابج اٌجابٌة .
ٌقدم نموذجا اجرابٌا لكٌفٌة استخدام استراتٌجٌة التعلم فً مجال تدرٌس التربٌة الموسٌقٌة االمر الذى قد ٌسهم فً اعداد 2-
 .نماذج اخرى للتربٌة الموسٌقٌة لتقدٌمها لمراحل تعلٌمٌة مختلفة
ٌسهم البحث الحالً فً تنمٌة بعض المفاهٌم والمهارات الموسٌقٌة لدى تبلمٌذ المرحلة االعدادٌة حٌث انهما من االهداؾ 3-
 .االساسٌة التً تسعى التربٌة الموسٌقٌة الى تحقٌقها وتنمٌتها 2007
ٌفٌد البحث الحالً معلمً التربٌة الموسٌقٌة فً تبنى استراتٌجٌة مناسبة للتدرٌس ٌمكن ان تسهم فً تحقٌق اهداؾ التربٌة 4-
 .الموسٌقٌة فً هذه المرحلة
ٌسعى البحث الحالً الى التعرؾ على امكانٌة تنمٌة الوعى القومً لدى تبلمٌذ المرحلة االعدادٌة  ،حٌث ان تنمٌة الوعى 5-
 ) .الجانب الوجدانً(القومً من اهم جوانب التربٌة الموسٌقٌة التربوٌة

القاهرة:

كلٌة التربٌة بقنا  -قسم المناهج وطرق التدرٌس .

حسن  ،بدرٌة حسن على .

فعالٌة استراتٌجٌة التعلم التعاونى فى تنمٌة بعض المفاهٌم
والمهارات الموسٌقٌة والوعى القومى لدى تبلمٌذ المرحلة االعدادٌة
دكتوراه
.

4984 12268572

 .محاولة للتؽلب على اوجه القصور فً اسالٌب واستراتٌجٌات تدرٌس التربٌة الموسٌقٌة المعتادة والشابعة فً المدارس 6-
هدؾ البحث ٌ :هدؾ البحث الحالً الى معرفة اثر استخدام استراتٌجٌة التعلم التعاونً فً تنمٌة بعض المفاهٌم والمهارات
الموسٌقٌة وزٌادة الوعى القومً لدى تبلمٌذ المرحلة االعدادٌة .
منهج البحث :نظرا لطبٌعة هذا البحث فانه تم استخدام المنهج التجرٌبً لقدرته على التحكم فً المتؽٌرات المستقلة فً التجربة
ومبلحظة وقٌاس المتؽٌرات التابعة.
سامٌة محمد محمد
الطوبشى،عزة احمد محمد.

9/11/2
 015.وٌهدؾ البحث الحالى الى:

2015

قنا:

كلٌة التربٌة النوعٌة بقنا،

حامد،روفٌدة حسٌن احمد.

اثراء جمالٌات النسٌج فى بعض اقمشة المفروشات باستخدام اسلوب
الصباؼة والطباعة واالفادة منها فى مجال الصناعات الصؽٌرة/

ماجستٌر

4985 12268575

.اثراء جمالٌات النسٌج فى اقمشة المفروشات باستخدام اسلوب الصباؼة والطباعة1-
.االستفادة من المنتجات المنفذة فى عمل الصناعات الصؽٌرة2-
اهمٌة البحث-:
ٌ.ساهم البحث فى انتاج مفروشات ممٌزة وبتكلفة منخفضة من خبلل الدمج بٌن اسلوب الصباؼة والطباعة1-
ٌ.ساهم البحث فى االستفادة من ممٌزات اسلوبى الصباؼة والطباعة فى تجمٌل المفروشات المنزلٌة2-
.المشاركة فى حل مشكلة البطالة وتنمٌة المجتمع من خبلل العمل بالصناعات الصؽٌرة3-
فروض ابحث ٌ:فترض البحث الحالى انه-:
ٌمكن الدمج بٌن اسلوبى الصباؼة والطباعة لتحقٌق الجانب الوظٌفى الجانب الجمالى للقطعة المنفذة المبلءة باستخدام1-
.التركٌب النسجى السادة
توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن القطع المنفذة المعلقة باستخدام التراكٌب النسجٌة السادة المبردى االطلسى فى تحقٌق3-
.الجانب الوظٌفى والجمالى
توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن القطع المنفذة االباجورة باستخدام النسجٌة السادة المبردى االطلسى فى تحقٌق الجانب4-
.الوظٌفى والجمالى
توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن القطع المنفذة المفرش باستخدام التراكٌب النسجٌة السادة المبردى االطلسى فى تحقٌق5-
الجانب الوظٌفى والجمالى
.
عبدالحفٌظ محمود حفنى
همام،لمٌاء شعبان احمد.

18/3/2
 006.اهمٌة البحث:
تنبع اهمٌة البحث من االعتبارات االتٌة:
لبلقتصاد المنزلى عبلقة وثٌقة بمشكبلت االفراد التى تواجههم فى المنزل واالسرة وذلك احٌاجاتهم االساسٌة والعاطفٌة1-
.والنفسٌة وصحة المجتمع وثقافة افراده

2004

قنا:

كلٌة التربٌة بقنا،

فعالٌة برنامج فى االقتصاد المنزلى لتنمٌة الوعى االستهبلكى
محمد،فاطمة عبدالرزاق عمر .وبعض المهارات الحٌاتٌة لؽٌر المتخصصٌن من طبلب الجامعة/

ماجستٌر

4986 12268608

 :تعرٌؾ ؼٌر المتخصٌٌن باهمٌة االقتصاد المنزلى ودوره فى حل مشكبلتهم الشخصٌة واالسرٌة كما انه قد ٌإدى الى2-.الوعى باهمٌة التؽذٌة السلٌمة واحتٌاجات كل فرد من افراد االسرة من الؽذاء والملبس والمسكن3-
.تربٌة وتوعٌة االفراد ؼٌر المتحصصٌن بحقوقهم وواجباتهم فى عملٌتى االنتاج واالستهبلك4-
.اكساب ؼٌر المتخصصٌن من طبلب الجامعة بعض المهارات الحٌاتٌة فى مجاالت االقتصاد المنزلى5-
.التا كٌد على تنمٌة شخصٌة الفرد بصورة مكتملة ومتوازنة6-
.اعداد البالؽٌن والشباب للقٌام بادوارهم فى تكوٌن اسرهم وبناء حٌاتهم االسرٌة7.
قدٌساعد هذا البحث فى تنمٌة الوعى االستهبلكى وبعض المهارات الحٌاتٌة لدى طبلب الجامعة الؽٌر متحصصٌن فى8-
االقتصاد المنزلى
عبدالحفٌظ محمود حفنى
همام،فاطمة محمد حسن ابراهٌم2007 .

مشكلة الدراسة :
نظرا لما تولٌه الدولة من اهتمام كبٌر بالتعلٌم الفنى الصناعى الذى اصبح ٌحظى بمكانة خاصة على السلم التعلٌمى فى مصر
لما له من اهمٌه كبٌرة تزاٌدت فى االونة االخٌرة نتٌجة التقدم العلمى والتكنولوجى فى مجال االجهزة بصفة عامة واحتٌاجات
سوق العمل بصفة خاصة فقد كان من الضرورى ان ٌواكب هذا التقدم تطورا مماثبل فى مجال اعداد القوى العاملة الماهرة
فى مختلؾ التخصصات وتنمٌة مهارتهم واكسابهم اتجاهات اٌجابٌة نحو العمل واالنتاج.
لذا فقد قامت الباحثة باجراء استفتاء على مجموعة من المعلمٌن والمعلمات بمدرسة قنا الثانوٌة الفنٌة الصناعٌة بنات بقنا بلػ
عددهم ( )50معلم ومعلمة بهدؾ التعرؾ على اكثر المشكبلت التعلمٌة شٌوعا لدى الطالبات على ارض الواقع والتى ٌعانى
منها المعلمون اثناء شرحهم للمواد الدراسٌة داخل الفصول والورش وقد ظهرت مجموعة من المشكبلت التى تقؾ حاببل
عامام االهداؾ المرجوة من هذا التعلٌم وٌوضح .
اهمٌة الدراسة:
تنبع اهمٌة الدراسة الحالٌة من عدة اعتبارات ٌمكن ذكرها على النحو التالى:
تعد الدراسة الحالٌة تطبٌق فعلى وحقٌقى لما نادى به التربوٌون فى العصر الحالى من الضرورة استخدام استراتجٌات1-
.حدٌثة فى التدرٌس والتعلم وٌمثل نموذج التعلٌم البنابى احد هذه االستراتٌجٌات الحدٌثة المستخدمة فى التدرٌس
توجه نظر الباحثٌن الى اهمٌة النظرٌة البنابٌة ونماذجها التدرسٌة وكٌفٌة تطبٌقها فى تدرٌس مادة رسم الباترون مما قد2-
ٌ.سهم فى تطوٌر التدرٌس فى مجال التعلم الصناعى تخصص المبلبس الجاهزة
تسعى الدراسة الحالٌة الى التعرؾ على امكانٌة تنمٌة قدرات التفكٌر االبتكارى لدى طالبات التعلٌم الفنى الصناعى3-
.باستخدام احدى طرق التدرٌس الحدٌثة وهو نموذج التعلم البنابى
ٌ .مكن ان تسه الدراسة الحالٌة فى تنمٌة بعض المهارات الٌدوٌة لدى طالبات التعلٌم الفنى الصناعى4-

2007

قنا:

كلٌة التربٌة بقنا،

محمد،ؼادة محمد حسنى
النوبى.

فعالٌة استخدام نموذج التعلم البنابى فى تنمٌة التحصٌل والتفكٌر
االبتكارى وبعض المهارات الٌدوٌة لرسم الباترون لدى طالبات
التعلٌم الثانوى الفنى الصناعى/

ماجستٌر

4987 12268654

تقدم الدراسة الحلٌة نموذجا للتدرٌس ودلٌبل للمعلم ٌمكن ان ٌفٌد القابمٌن على التدرٌس بالمدارس الفنٌة الصناعٌة فى رفع5-
نسبة التحصٌل الدراسى وتنمٌة القدرة على التفكٌر االبتكارى وبعض المهارات الٌدوٌة لمادة رسم الباترون
نجبلء محمد فارس  ،سحر
محمد السٌد .

2015

مشكلة البحث:
ومما سبق امكن التعبٌر عن مشكلة البحث فٌما ٌلى -:
توجد الحاجة لتحدٌد انسب نمط للتعلم المدمج وتؤثٌره على كل من مهارات انتاج الرسوم التعلمٌة الكمبٌوترٌة وتنمٌة التفكٌر
اإلبداعً لدى معلمً المرحلة االعدادٌة.
اهداؾ البحث:
ٌهدؾ البحث الحالً الى :
.اقتراح تصمٌمات تعلمٌة لبٌبة التعلم المدمج قابم احدهما على النمط المرن واالخر على النمط المتناوب 1-
تعرؾ اثر البرنامج القابم على التعلٌم المدمج المرن /المتناوب فً تنمٌة الجانب المعرفً المرتبط ببعض مهارات انتاج 2-
الرسوم التعلمٌة الكمبٌوترٌة لدى معلمً المرحلة االعدادٌة
تعرؾ اثر البرنامج القابم على التعلٌم المدمج المرن /المتناوب فً اكساب معلمً المرحلة االعدادٌة بعض مهارات انتاج 3-
.الرسوم التعلٌمٌة الكمبٌوترٌة

2015

القاهرة  :كلٌة التربٌة النوعٌة  -قسم تكنولوجٌا التعلٌم .

اثر اختبلؾ نمطى التعلم المدمج ( المرن  /المتناوب ) فى اكتساب
معلمى المرحلة االعدادٌة بعض مهارات انتاج الرسوم التعلٌمٌة
سعٌد  ،مصطفى احمد عبد هللا  .الكمبٌوترٌة وتنمٌة التفكٌر االبتكارى لدٌهم .

ماجستٌر

4988 12268705

تعرؾ اثر البرنامج القابم على التعلٌم المدمج المرن /المتناوب فً تنمٌة التفكٌر االبتكاري لدى معلمً المرحلة االعدادٌة 4-
اهمٌة البحث:
تتضح اهمٌة هذا البحث فً انه :
قد ٌسهم نتابج البحث فً تزوٌد مصممً ومطوري بٌبات التعلم المدمج بمجموعة من المبادئ واالسس العلمٌة عند 1-
تصمٌم هذه البٌبات وذلك بما ٌتعلق بنمط التعلم المدمج المبلبم الكتساب المعلمٌن بعض مهارات انتاج الرسوم التعلٌمٌة
.الكمبٌوترٌة وتنمٌة التفكٌر االبتكاري لدٌهم
ٌ .قدم نموذجٌن من انماط التعلم المدمج ٌمكن االستفادة منه فى اعداد وتصمٌم برامج مماثلة وتطبٌقها فً العملٌة التعلٌمٌة 2-
قد ٌفٌد البحث الحالً المعلمٌن فً زٌادة الوعى باالستراتٌجٌات التدرٌسٌة الحدٌثة لتقدٌم المحتوى التعلٌمً بصورة شٌقة 3-
.وجذابة عن طرٌق اكسابهم مهارات انتاج الرسوم التعلٌمٌة الكمبٌوترٌة
توجٌه انظار المسبولٌن بؤهمٌة الرسوم التعلٌمٌة الكمبٌوترٌة وتطبٌقها فً العملٌة التعلٌمٌة 4-
عبدالحفٌظ محمود حفنى
همام،نجبلء محمد فارس،عماد
شوقى ملقى سفٌن.

9/1/20
 14.تهدؾ الدراسة الى:

2013

قنا:

كلٌة التربٌة بقنا،

عبدالوهاب،سلوى حشمت
حسن.

فاعلٌة االستفسار القابم على الوٌب فى اكساب بعض مفاهٌم
التصوٌر الرقمى وتنمٌة التفكٌر التاملى لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم /ماجستٌر

4989 12269010

.تقدم قابمة لبعض مفاهٌم التصوٌر الرقمى البلزمة لطبلب تكنولوجٌا التعلٌم1-
.معرفة مهارات التفكٌر التاملى التى ٌمكن تنمٌتها لدى الطبلب2-
تحدٌد تصمٌم تعلٌمى اجرابى الستخدام االستفسار القابم على الوٌب فى اكساب الطبلب مفاهٌم التصوٌر الرقمى وتنمٌة3-
.مهارات التفكٌر التاملى لدٌهم
معرفة مدى فاعلٌة استخدام االستفسار القابم على الوٌب فى اكساب مفاهٌم التصوٌر الرقمى عند طبلب قسم تكنولوجٌا4-
.التعلٌم بكلٌة التربٌة النوعٌة بقنا
معرفة مدى فاعلٌة استخدام االستفسار القابم على الوٌب فى تنمٌة التفكٌر التاملى عند طبلب قسم تكنولوجٌا التعلٌم بكلٌة5-
.التربٌة النوعٌة بقنا
اهمٌة الدراسة
تتمثل اهمٌة الدراسة فى:
.توجٌه انظار مخططى المناهج بضرورة تبنى االستراتٌجٌات الحدٌثة القابمة على الوٌب فى بناء وتطوٌر المناهج المختلفة-
لفت انتباه الباحثٌن من خبلل القاء الضوء على نمط من انماط التفكٌر فى حاجة الى مزٌد من البحث واالهتمام-
واالستراتٌجٌات الحدٌثة القابمة على الوٌب
سامح احمد محمد
رٌحان،مبروك حسن على
عبدهللا،احمد حلمى محمد ابو
المجد.

نبٌل جاد عزمى،نجبلء محمد
فارس.

 #####وٌهدؾ البحث الحالى الى-:
.اعداد قابمة معاٌٌر خاصة بتصمٌم المقررات االلكترونٌة التدربٌٌة العضاء هٌبة التدرٌس1-
.اعداد قابمة بالمهارات البلزمة لتصمٌم المقررات االلكترونٌة2-
بناء برنامج تدرٌبى قابم على التعلم االلكترونى فى تنمٌة مهارات تصمٌم المقررات االلكترونٌة لدى اعضاء هٌبة التدرٌس3-
.بجامعة جنوب الوادى
التعرؾ على فاعلٌة برنامج قابم على التعلم االلكترونى فى تنمٌة مهارات تصمٌم المقررات االلكترونٌة لدى اعضاء هٌبة4-
.التدرٌس بجامعة جنوب الوادى
اهمٌة البحث
تنبع اهمٌة البحث مما ٌلى:
.نشر ثقافة التعلم االلكترونى لدى بعض اعضاء هٌبة التدرٌس1-
.الحاجة الماسة الى مهارات اعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة جنوب الوادى فى تصمٌم المقررات االلكترونٌة2-
.تنمٌة اتجاهات اٌجابٌة نحو المقررات االلكترونٌة لدى اعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة جنوب الوادى3-
 .تنمٌة ثقافة التدرٌب االلكترونى لدى اعضاء هٌبة التدرسً بالجامعة4-
ٌمكن ان ٌسهم فى تقلٌل القصور فى مجال االبحاث العربٌة التى تناولت تصمٌم المقررات االلكترونٌة على االنترنت (على5-
).حد علم الباحث
.قد ٌفٌد تصمٌم برنامج قابم على التعلم االلكترونى فى تنمٌة مهارات تصمٌم المقررات االلكترونٌة6-
مصطفى احمد على عوض هللا /مجاستٌر /الرقم العام82
اجرٌت هذه الدراسة على ثبلثة اصناؾ من بذور فول الصوٌا وهى.:
ولٌامز-كبلرك-كبلند -وتناولت الدراسة ماٌلى-:
الخواص الطبٌعٌة والكٌمٌابٌة اقسام اللٌبٌدات تجزوات اللٌبٌدات الكلٌة واقسامها المختلفة تجزإات اقسامها المختلفة تركٌب
االحماض الدهنٌة فى اللٌبٌدات الكلٌة واقسامها المختلفة وكذللك تركٌب المواد الؽٌر متصبنة المفصولة من اللٌبٌدات الكلٌة
باالضافة الى ذلك تناولت الدراسة اٌضا دراسة تاثٌر عملٌات التكرٌر (معادلة الحموضة،التبٌٌض،ازالة الربحة الهدرجة)على
المكونات السابقة فى الزٌت المستخلص من الصنؾ ولٌامز
6/8/20
 15.مشكلة البحث :

برنامج قابم على التعلم االكترونى لتنمٌة بعض مهارات تصمٌم
المقررات االلكترونٌة لدى اعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة جنوب
الوادى/

2011

قنا:

كلٌة التربٌة بقنا،

محمد،محمد السٌد احمد.

ماجستٌر

4990 12269044

2015

قنا:

كلٌة التربٌة النوعٌة بقنا،

فاعلٌة برنامج تدرٌبى قابم على الرسوم المتحركة فى اكساب معلمى
المرحلة االعدادٌة بعض مهارات استخدام السبورة التفاعلٌة
ماجستٌر
مصطفى،مصطفى حسن احمد .واالتجاه نحو استخدامها/

4991 12269094

وفى ضواء ماسبق امكن التعبٌر عن مشكلة البحث مما تطلب االمر الى تصمٌم برمجٌة تعلمٌة فى اكساب معلمى المرحلة
االعدادٌة مهارات استخدام السبورة التفاعلٌة لمعلمى المرحلة االعدادٌة وتنمٌة االتجاه نحو استخدام السبورة التفاعلٌة.
اسبلة البحث :
السإال الربٌسى :
ما فاعلٌة برنامج تدرٌبى قابم على الرسوم المتحركة فى اكساب معلمى المرحلة االعدادٌة بعض مهارات استخدام السبورة
التفاعلٌة واتجاهمم نحو استخدامها.
وٌتفرع من هذا التساول مجموعة تساإالت فرعٌة:
.ما مهارات استخدام السبورة التفاعلٌة-
مالتصمٌم التعلٌمى لبرنامج تدرٌبى قابم على الرسوم المتحركة فى اكساب المعلمٌن بعض مهارات استخدام السبورة-
.التفاعلٌة واالتجاه نحو استخدامها
.مافاعلٌة البرنامج المقترح فى اكساب مهارات استخدام السبورة التفاعلٌة لمعلمى المرحلة االعدادٌة-
.مافعلٌة البرنامج المقترح فى تنمٌة اتجاهات معلمى المرحلة االعدادٌة نحو استخدام السبورة التفاعلٌة فى العملٌة التعلمٌة-
فروض البحث:
ٌوجد فرق دال احصابٌا عند مستوى ( )0.01بٌن متوسطى درجاتالمعلمٌن فى التطبٌق القبلى والبعدى لبلختبار التحصٌلى1-
.لقٌاس الجانب المعرفى من مهارات استخدام السبورة التفاعلٌة لصالح التطبٌق البعدى
ٌوجد فرق دال احصاببٌا عند مستوى ( )0.01بٌن متوسطى درجات المعلمٌن فى التطبٌق القبلى والبعدى لبطاقة 2-
.المبلحظة لصالح التطبٌق البعدى
ٌوجد فرق دال احصابٌا عند مستوى( )0.01بٌن متوسطى درجات المعلمٌن فى التطبٌق القبلى والبعدى لمقٌاس االتجاه3 -
.لصالح التطبٌق البعدى
اهداؾ البحث:
هدؾ البحث الحالى الى :
 .اكساب بعض معلمى المرحلة االعدادٌة مهارات استخدام السبورة التفاعلٌة -
التعرؾ على فاعلٌة برناج قابم على الرسوم المتحركة فى اكساب مهارات استخدام السبورة التفعالٌة لدى معلمى المرحلة -
.االعدادٌة
التعرؾ على اتجاهات المعلمٌن نحو استخدام السبورة التفاعلٌة فى العملٌة التعلمٌة.
اهمٌة البحث:
:تتمثل اهمٌة البحث الحالى فى -
قد ٌفٌد البحث الحالى المشرفٌن التربوٌٌن والمتخصصٌن فى مجال التدرٌب فى االطبلع على اسالٌب تدرٌب مبتكرة -
.وحدٌثة تعتمد على الرسوم المتحركة بمختلؾ انوعها لما لها من قدرة على جذب االنتباه والتشوٌق واالثارة
توجٌه انظار المسإلٌن بالتربٌة والتعلٌم والتطوٌر التكنولوجى –على االخص –الى ضرورة االهتمام باستخدام السبورات -
.التفاعلٌة وتوظٌؾ كل ما هو جدٌد فى مجال تقنٌات التعلٌم فى العملٌة التعلٌمٌة
.تسلٌط الضوء على اتجاهات المعلمٌن نحو استخدام السبورة التفاعلٌة فى العملٌة التعلٌمٌة -
حدود البحث :
محددات بشرٌة:
اقتصر البحث الحالى على بعض معلمى المرحلة االعدادٌة بادارة قنا التعلمٌة .
محددات مكانٌة:
مدرسة قنا الجدٌدة تعلٌم اساسى المرحلة االعدادٌة حٌث انها من المدارس المشرؾ علٌها الباحث فى التوجٌه الفنى.
محددات موضوعاتٌة:
وتمثلت فى برمجٌة الرسوم المتحركة ومهارات استخدام السبورة التفاعٌلٌة واتجاهات المعلمٌن نحوه استخدامها
زٌنب محمد امٌن،محمد حماد
هندى،محمود احمد محمود
نصر.

2005

مشكلة البحث:
تحددت مشكلة البحث الحالى فى السإال الربٌسى التالى:
مافعالٌة برمجٌة الكمبٌوتر فى تنمٌة بعض كفاٌات تكنولوجٌا التعلٌم لدى معلمى الفبات الخاصة.
اهداؾ البحث :
هدؾ البحث الحالى الى:
.تحدٌد قابمة بكفاٌات تكنولوجٌا التعلٌم الواجب توافرها لدى معلمى الفبات الخاصة1-
وضع تصور لبناء نظام تعلٌمى لتدرٌب معلمى الفبات الخاصة من خبلل الكمبٌوتر التعلٌمى فى ضوء النظرٌة البنابٌة2-
.المعرفٌة
.االفادة بالكمبٌوتر التعلٌمى لتنمٌة بعض كفاٌات تكنولوجٌا التعلٌم لدى معلمى الفبات الخاصة3-
.الوقوؾ على فعالٌة الكمبٌوتر التعلٌمى لتنمٌة بعض كفاٌات تكنولوجٌا التعلٌم لدى معلمى الفبات الخاصة4-
اهمٌة البحث :
تتمثل اهمٌة البحث فى العناصر التالٌة:
.تقدٌم قابمة بكافٌات تكنولوجٌا التعلٌم البلزمة لمعلمى الفبات الخاصة لبلسترشاد عند تصمٌم برامج التدرٌب1-
.تقدٌم برنامج قابم على توظٌؾ الكمبٌوتر التعلٌمى لتنمٌة بعض كفاٌات تكنولوجٌا التعلٌم لدى معلمى الفبات الخاصة2-
تقدٌم بطاقة مبلحظة ٌمكن ان ٌفٌد عند تقٌم ومتابعة الجانب االدابى فى كفاٌات تكنولوجٌا التعلٌم لدى معلمى الفبات3-
.الخاصة
توجٌه نظر القابمٌن على برامج التدرٌب لمعلمى الفبات الخاصة فٌما ٌتعلق بتكنولوجٌا التعلٌم الى تطبٌق استراتٌجٌة4-
.التدرٌب والممارسة الكمبٌوترٌة والقابمة على نظرٌة البناء المعرفى عند ممارسة تلك البرامج
اكرم فتحى مصطفى على /دكتوراة /الرقم العام 37
ٌهدؾ البحث الى :
.التصل الى المعاٌر البنابٌة (التربوٌة والتكنولوجٌة) لمواقع االنترنت التعلٌمٌة1-
.التوصل الى مهارات انتاج مواقع االنترنت التعلمٌة2-
.تصمٌم برنامج لتنمٌة مهارات انتاج مواقع االنترنت التعلمٌة لدى طبلب كلٌة التربٌة3-
بٌان فعالٌة البرنامج المقترح فى تنمٌة مهارات انتاج مواقع االنترنت التعٌمٌة لدى طبلب كلٌة التربٌة وتكونت مجموعة4-
)رٌاضٌات –طبٌعة-وكمٌاء-احٌاء(البحث منم  91طالب وطالبة من طبلب المعلمٌن بالفرقة الثالثة بكلٌة التربٌة بقنا شعب
) .التربٌة الموسٌقٌة –التربٌة الفنٌة-االقتصاد المنزلى(وطبلب الفرقة الثالثة بكلٌة التربٌة بقنا شعبة
وٌتبنى البحث مستوى التعلٌم بمساعدة شبكة االنترنت حٌث تكون فٌه الشبكة احد الوسابط التعلمٌة المساعدة للمعلم فٌكون
الؽرض من الموقع التعلٌمى الذى سٌنتجه الطالب المعلم هو دعم التعلم الفصلى وقد تم تطبٌق ادوات البحث (االختبار
التحصٌلى –بطاقة االمبلحظة-بطاقة تقٌم االداء) على مجموعة البحث قبلما ثم تدرٌس البرنامج المقترح وتطبٌق ادوات
البحث بعدٌا.

2005

بنى
سوٌؾ:

كلٌة التربٌة ببنى سوٌؾ،

حقى،حاتم جاد الكرٌم محمد
ابراهٌم.

فعالٌة برمجٌة الكمبٌوتر التعلٌمٌة فى تنمٌة بعض كفاٌات تكنولوجٌا
دكتوراه
التعلٌم لمعلمى الفبات الخاصة بمحافظة قنا/

4992 12269229

وتوصلت النتابج الى-:
.بناء قابمة المعاٌر البنابٌة النتاج مواقع االنترنت التعلٌمٌة1-
.بناء قابمة لمهارات انتاج مواقع االنترنت التعلٌمٌة2-
بناء برنامج باستخدام الوسابط الفابقة لتنمٌة مهارات انتاج مواقع االنترنت التعلٌمٌة لدى طبلب كلٌة التربٌة وفقا الربع3-
:مراحل هى
مرحلة االعداد التربوى /مرحلة االعداد والتجهٌز/مرحلة البرمجة والتالٌؾ/مرحلة التجرٌب والتطوٌر.
تم رصد نتابج التطبٌقٌن القبلى والبعدى الدوات البحث (االختبار التحصٌلى-بطاقة المبلحظة-بطاقة التقٌم) ثم معالجة نتابج4-
البحث احصابٌا وقد اظهرت التنابج وجود فروق ذات داللة احصابٌة عند مستوى( )0.01بٌن متوسط درجات مجموعة
البحث فى التطبٌقًٌ القبلى والبعدى لصالح التطبٌق البعدى وتراوحت قٌم حجم التاثٌر بٌن( )0.97،0.96مماٌدل على ان
هذه الفروق لم تكن ولٌدة الصدفة بل كانت بتاثٌر البرنامج المقترح كما تراوحت نسبة الكسبالمعدل اكبر من ( )1:2وبذلك
ٌمكن القول بان البرنامج المقترح ٌتصؾ بالفعالٌة فى تنمٌة مهارات انتاج مواقع االنترنت التعلمٌة لدى مجموعة البحث
عبلء محمود صادق،نصرهللا
محمد محمود ،عبدالحفٌظ
محمود حفنى همام.

21/12/
ٌ 2005.هدؾ البحث الى :

2005

قنا:

كلٌة التربٌة بقنا،

على،اكرم فتحى مصطفى.

فعالٌة برنامج مقترح لتنمٌة مهارات انتاج مواقع االنترنت التعلٌمٌة
لدى طبلب كلٌة التربٌة/

دكتوراه

4993 12269752

.التصل الى المعاٌر البنابٌة (التربوٌة والتكنولوجٌة) لمواقع االنترنت التعلٌمٌة1-
.التوصل الى مهارات انتاج مواقع االنترنت التعلمٌة2-
.تصمٌم برنامج لتنمٌة مهارات انتاج مواقع االنترنت التعلمٌة لدى طبلب كلٌة التربٌة3-
بٌان فعالٌة البرنامج المقترح فى تنمٌة مهارات انتاج مواقع االنترنت التعٌمٌة لدى طبلب كلٌة التربٌة وتكونت مجموعة4-
)رٌاضٌات –طبٌعة-وكمٌاء-احٌاء(البحث منم  91طالب وطالبة من طبلب المعلمٌن بالفرقة الثالثة بكلٌة التربٌة بقنا شعب
) .التربٌة الموسٌقٌة –التربٌة الفنٌة-االقتصاد المنزلى(وطبلب الفرقة الثالثة بكلٌة التربٌة بقنا شعبة
وٌتبنى البحث مستوى التعلٌم بمساعدة شبكة االنترنت حٌث تكون فٌه الشبكة احد الوسابط التعلمٌة المساعدة للمعلم فٌكون
الؽرض من الموقع التعلٌمى الذى سٌنتجه الطالب المعلم هو دعم التعلم الفصلى وقد تم تطبٌق ادوات البحث (االختبار
التحصٌلى –بطاقة االمبلحظة-بطاقة تقٌم االداء) على مجموعة البحث قبلما ثم تدرٌس البرنامج المقترح وتطبٌق ادوات
البحث بعدٌا.
وتوصلت النتابج الى-:
.بناء قابمة المعاٌر البنابٌة النتاج مواقع االنترنت التعلٌمٌة1-
.بناء قابمة لمهارات انتاج مواقع االنترنت التعلٌمٌة2-
بناء برنامج باستخدام الوسابط الفابقة لتنمٌة مهارات انتاج مواقع االنترنت التعلٌمٌة لدى طبلب كلٌة التربٌة وفقا الربع3-
:مراحل هى
مرحلة االعداد التربوى /مرحلة االعداد والتجهٌز/مرحلة البرمجة والتالٌؾ/مرحلة التجرٌب والتطوٌر.
تم رصد نتابج التطبٌقٌن القبلى والبعدى الدوات البحث (االختبار التحصٌلى-بطاقة المبلحظة-بطاقة التقٌم) ثم معالجة نتابج4-
البحث احصابٌا وقد اظهرت التنابج وجود فروق ذات داللة احصابٌة عند مستوى( )0.01بٌن متوسط درجات مجموعة
البحث فى التطبٌقًٌ القبلى والبعدى لصالح التطبٌق البعدى وتراوحت قٌم حجم التاثٌر بٌن( )0.97،0.96مماٌدل على ان
هذه الفروق لم تكن ولٌدة الصدفة بل كانت بتاثٌر البرنامج المقترح كما تراوحت نسبة الكسبالمعدل اكبر من ( )1:2وبذلك
ٌمكن القول بان البرنامج المقترح ٌتصؾ بالفعالٌة فى تنمٌة مهارات انتاج مواقع االنترنت التعلمٌة لدى مجموعة البحث
محسن مصطفى محمد عبد
القادر  ،رودولؾ كامٌرل ،
منصور عبد الفتاح احمد محمد 2011 .

مشكلة البحث:
تحددت مشكلة البحث فً تحدٌد طرٌقة تنظٌم المحتوى فً برمجٌات الوسابط المتعددة االكثر فاعلٌة (خطٌة-ؼٌر خطٌة) فً
تنمٌة مهارات انتاج الرسومات التعلٌمٌة بالكمبٌوتر لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم باإلضافة الى وجود صعوبات فً تنمٌة
مهارات انتاج الرسومات التعلمٌة بالطرق التقلٌدٌة وقصور فً بعض مهارات الرسم والتصمٌم بالطرق الٌدوٌة او التقلٌدٌة
وحاجة الطبلب الى تعلم تقنٌات انتاج الرسومات التعلمٌة باستخدام برامج الرسم والتصمٌم بالكمبٌوتر واستخدام برمجٌات
الكمبٌوتر التعلمٌة متعددة الوسابط فً تعلم المهارات المطلوبة.
اهمٌة البحث :
تنبع اهمٌة البحث الحالً من عدة اعتبارات اهمها:
ٌفٌد فً التؽلب على الصعوبات التطبٌق العلمً لمهارات انتاج الرسومات التعلمٌة بالطرق التقلٌدٌة واستبدالها بمهارات1-
.انتاج الرسومات التعلٌمٌة بالكمبٌوتر
تعلم تقنٌات انتاج الرسومات التعلٌمٌة بالكمبٌوتر ٌإدى الى توفٌر الوقت والجهد والتكلفة بالضافة الى جودة االنتاج حٌث2-
.تتٌح برامج الرسم والتصمٌم فرصة التجرٌب دون خوؾ من االخطاء ال مكانٌة التراجع عن أي خطوة
ٌعد البحث محاولة لمساٌرة االتجاهات العالمٌة المعاصرة واستجابة للعدٌد من توصٌات البحوث والدراسات بضرورة3-
اجراء المزٌد من البحوث والدراسات التجرٌبٌة لدراسة متؽٌرات تصمٌم وتقدٌم البرمجٌات التعلمٌة والتً ٌمكن ان تزٌد من
فاعلٌة هذه البرمجٌات
اهداؾ البحث:
 .اعداد قابمة ببعض مهارات انتاج الرسومات التعلمٌة بالكمبٌوتر لطبلب تكنولوجٌا التعلٌم1-

2011

القاهرة  :كلٌة التربٌة بقنا  -قسم المناهج وطرق التدرٌس .

حلوى  ،احمد محمد احمد
عباس .

فاعلٌة تنظٌم المحتوى فى برمجٌات الوسابط المتعددة على تنمٌة
مهارات انتاج الرسومات التعلٌمٌة بالكمبٌوتر لدى طبلب تكنولوجٌا
التعلٌم .

دكتوراه

4994 12269766

تحدٌد الطرٌقة المناسبة لتنظٌم المحتوى فً برمجٌات الوسابط المتعددة لتنمٌة مهارات انتاج الرسومات التعلٌمٌة بالكمبٌوتر2-
.تنمٌة بعض مهارات انتاج الرسومات التعلٌمٌة بالكمبٌوتر لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم3-
منهج البحث:
اتبع البحث المنهج التجرٌبً وذلك بهدؾ مقارنة طرقتٌن من طرق عرض وتنظٌم المحتوى العلمً للبرمجٌات التعلٌمٌة وهذا
ٌستلزم مقارنة نتابج مجموعتٌن تجرٌبٌتٌن بعضهما ببعض وقد تم من خبلله التعرؾ على الطرٌقة المناسبة لتنظٌم المحتوى
فً برمجٌات الوسابط المتعددة لتنمٌة بعض مهارات انتاج الرسومات التعلٌمٌة بالكمبٌوتر لدى مجموعة البحث
محمد رضا محمود
البؽدادى،عبدالحفٌظ محمود
حفنى همام،منصور عبدالفتاح
احمد محمد.

19/2/2
 009.اهداؾ البحث :
استهدؾ البحث الحالى الى:
.تحدٌد المهارات البلزمة لطبلب تكنولوجٌا التعلٌم النتاج برامج الفدٌو التفعالٌة1-
تصمٌم وانتاج برمجٌة مقترحة باستخدام الوسابط الفابقة الكساب بعض مهارات انتاج برامج الفدٌو التفاعلٌة لدى طبلب2-
.تكنولوجٌا التعلٌم
تعرؾ فعالٌة البرجمة المقترحة باستخدام الوسابط الفابقة على التحصٌل المعرفى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم لبعض مهارات3-
.انتاج برامج الفدٌو التفاعلٌة

2009

قنا:

كلٌة التربٌة بقنا،

ابو المجد،احمد حلمى محمد.

فعالٌة برمجٌة مقترحة باستخدام الوسابط الفابقة فى تنمٌة بعض
مهارات انتاج برامج الفدٌو التفاعلٌة لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم/

دكتوراه

4995 12269774

تعرؾ فعلٌة البرمجٌة المقترحة باستخدام الوسابط الفابقة على اداء طبلب تكنولوجٌا التعلٌم لبعض مهارات انتاج برامج4-
.الفدٌو التفاعلٌة
فروض البحث:
اخضع البحث الحالى للفروض التالٌة للتحقٌق من صحتها :
ٌوجد فرق دال احصابٌا عند مستوى( )0.05بٌن متوسطى درجات التطبٌق البعدى لبلختبار التحصٌلى المرتبط بالجانب1-
المعرفى لمهارات انتاج برامج الفدٌو التفاعلى للمجوعة الضابطة والمجموعة التجرٌبٌة لصالح المجموعة الترٌبٌة تعرضت
.لبرمجٌة الوسابط الفابقة المقترحة
ٌوجد فرق دال احصابٌا عند مستوى ( ).0.05بٌن متوسطى درجات التطبٌق البعدى لبطاقة مبلحظة االداء العلمى2-
لمهارات انتاج برامج الفدٌو التفاعلى للمجموعة الضابطة والمجموعة التجرٌبٌة لصالح المجموعة التجرٌبٌة التى تعرضت
.لبرمجٌة الوسابط الفابقة المقترحة
ٌوجد فرق دال احصابٌا عند مستوى ( )0.05بٌن متوسطى درحات التطبٌق القلبى والبعدى لبلختبار التحصٌلى المرتبط3-
بالجانب المعرفى لمهارات انتاج برامج الفٌدٌو التفاعلى للمجوعة التجرٌبٌة التى تعرضت للبرمجٌة للوسابط الفابقة المقترحة
.لصالح التطبٌق البعدى
ٌوجد فرق دال احصابٌا عند مستوى( )0.05بٌن متوسطى درجات التطبٌق القبلى والبعدى لبطاقة مبلحظة االداء العلمى4-
لمهارات انتاج برامج الفدٌو التفاعلى للمجموعة التجرٌبٌة التى تعرضت للبرمجٌة الوسابط الفابق المقترحة لصالح التطبٌق
البعدى
اهمٌة البحث :
صٌؽت اهمٌة البحث الحالى من عدة اعتبارات وهى:
ٌعد البحث محاولة لمساٌرة االتجاهات الحدٌثة واستجابة للعدٌد من توصٌات البحوث والدراسات والمإتمرات من حٌث1-
.توظٌؾ البرمجٌات والوسابط الفابقة فى التعلٌم الجامعى
ٌعد البحث محاولة الثراء مجال برمجة المناهج الدراسٌة الجامعٌة لها من الفاعلٌة فى عملٌة التعلٌم والتعلم ٌ-3مكن ان ٌمد2-
البحث القابمٌن على العلمٌة التعلٌمٌة والمهتمٌن ببرامج الفدٌو التفاعلٌة بقابمة من المعاٌر التربوٌة والتكنولوجٌة التى تساعدهم
.على تصمٌم وانتاج هذه البرامج
ٌمد البحث القابمٌن على برامج اعداد الطالب المعلم بقابمة مهارات انتاج برامج الفدٌو التفاعلٌة التى البد من توافرها لدى4-
.الطالب المعلم عند اعداده وتدرٌبه
ٌمد البحث القابمٌن على اعداد طبلب تكنولوجٌا التعلٌم بمهارات انتاج برامج الفدٌو التفاعلٌة البلزمة لقٌامهم بدورهم5-
المهنى بكفاءة
عبدالرحٌم احمد سبلمة،عماد
شوقى ملقى سٌفٌن،احمد حلمى
محمد ابو المجد.

جمٌل ٌوسؾ حسن  ،محمد
محمد ابراهٌم  ،حسٌن عبد
الحمٌد سٌد  ،مصطفى محمد
الوقاد .

محمد صابر سلٌم،عبدالحفٌظ
همام.

كلٌة
التربٌة
بقنا،

1/10/2
 011.مقدمة البحث ومشكلته
لقد زادا االهتمام باستخدام تكنولوجٌا التعلٌم فً العملٌة التعلٌمٌة ومن المعروؾ ان اخصابً تكنولوجٌا التعلٌم من االركان
الربٌسة فً هذا المجال حٌث ٌساعد فً تعزٌز العملٌة التعلٌمٌة من خبلل دورة فً اختٌار وانتاج واعدادمصادر التعلٌم
والتقنٌات التكنولوجٌة الحدٌثة وتوفٌرها وتوظٌفها بطرٌقة ٌمكن من خبللها توفٌر الوقت والجهد المبذ ول اثناء التدرٌس
واالرتقاء بالتفكٌر والمهارات العقلٌة لدى المتعلمٌن
ونظر ألهمٌة الدور الذي ٌلعبه اخصابً تكنولوجٌا التعلٌم فان االهتمام بمهارات البرمجة
علً وجه التعمٌم والبرمجة باستخدام البرامج الجاهزة عل وجه التخصٌص Programming skills
بعد امرا ضرورٌا فً إعداده مما دعا بعض الكلٌات الً وضع هذا الرإٌة وصٌاؼتها فً شكل
مقررات وبرامج وذلك فً ضوء مطالب المجتمع ومإسسات التعلٌم قبل الجامعً بؤعداد اخصابً
تكنولوجٌا تعلٌم ٌمتلك مهارات البرمجة الحدٌثة وتتوفر لدي امكانٌة البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة
والتً منها برنامج البٌزك المربً ( ( micro soft visual basric netوبرنامج التعبٌر علً الشبكة
) (Microsoft expression web
وترجع اهمٌة تنمٌة مهارات البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة لدي اخصابً تكنولوجٌا التعلٌم الً
انها تساعده علً القٌام بالمهام التً تسند الٌة وتحقق التنمٌة المستدامة لة الوصول الً اهداؾ متنوعة
وتعٌٌنه علً التوصل الً طرٌقة تفاهم بٌن الحاسب االلً ولؽة االنسان بخبلؾ محاوالت الزكاء
االصطناعً حٌث تستخدم البرمجة بعض المصطلحات واالدوات والكلمات التً تشبه تلك التً
ٌستخدمها االنسان وتمكنه من انتاج برمجٌات الوسابط المتعددة والفا بقة التً تعد من اهم المصادر
المستخدمة فً العملٌة التعلٌمٌة إلمكانٌاتها علً استثارة الحواس والقدرات العقلٌة لدى المتعلمٌن والتً
ٌمكن من خبللها تشجٌع المتعلم علً اتقان المادة التعلٌمٌة (ٌورك برس (,)2004.29,هاشم سعٌد السنوبً )2008,
)احمد مصطفً كامل عصر واٌهاب مصطفً جادو , (2009,
وٌحتاج تنمٌة هذة المها رات لد اخصابً تكنولوجٌا التعلٌم الً تطوٌر مقررات البرمجة فً
اقسام تكنولوجٌا التعلٌم بكلٌات التربٌة النوعٌة  ,وادراج هذة المقررات فً لوابح بعض الكلٌات
التً التتضمنها هذة المقررات لتساٌر التطورات المحلٌة والدولٌة فً هذا المجال ,مع ضرورة استخدام
تقنٌات تعلٌمٌة مناسبة فً تنمٌة هذة المهارات لدٌة ومن هذه التقنٌات تقنٌات التعلٌم اإللكترونً
ملخص الرسالة  :تتناول هذه الرسالة قٌاسات على بعض الخصابص الفٌزٌابٌة لعٌنات مجسمة ()BuIK specimen
للمركبات الكالكوجٌنٌة  Inse.Inte, insكل من هذه المركبات الثالثة ٌحتوى على عنصرٌن احد هما من المجموعة الثالثة
واالخر من المجموعة السادسة من الجدول الدوري .وقد تم تحضٌر كل من هذه المركبات فً صورة متعددة التبلر (
 )poIycrytaIIineبواسطة التبرٌد البطى للمنصهر وقد امكن التؤكد من تحالٌل االشعة السٌنٌة ان ناتج التحضٌر هو
1989
 1989المركب المطلوب بالصٌؽة الكٌمٌابٌة المطلوبة .
والسعة ) ( Thermal diffusivityواهتمت الدراسة بقٌاس الخصابص الحرارٌة متمثلة فً قٌاس االنتشارٌة الحرارٌة -
الحرارٌة النوعٌة
وذلك خبلل مدى من ) ) Th ermal conductivityوكذلك الموصٌلٌة الحرارٌة ) ( specific heat capacity
درجات الحرارة وٌتراوح بٌن  773 ،300كلفن  .وقد اخذ فً االعتبار تؤثٌر عملٌة التخمٌر عند درجات حرارة مختلفة
.تراوحت بٌن  773 ،573كلفن للزمنٌن  32 ،16ساعة
( باإلضافة الى ذلك فقد عنٌت الرسالة بقٌاس المعامبلت المختلفة لخصابص العزل لهذه المركبات ومنها ثابت العزل -
) ) conductivity Dielectricوالتوصٌلٌة العزلٌة )  ( Loss tangentوظل زاوٌة الفقد )DieIectric constant
ولقد اخذت فً ) ) parallel component of sample reistanceوكذلك المركبة الموازٌة لمقاومة العٌنات
االعتبار تؤثٌر العوامل المختلفة منها درجة حرارة وزمن التخمٌر ودرجة حرارة القٌاس وكذلك تؤثٌر التردد عند قٌاس
 .خصابص العزل المختلفة

1996

وقد اجرٌت تحالٌل االشعة السٌنٌة على العٌنات البكر وكذلك المخمرة تحت ظروؾ محددة للكشؾ عن امكانٌة التحوالت -
 .الطورٌة فضبل عن الكشؾ عن امكانٌة تكوٌن اطوار جدٌدة وفصل اطوار بلورٌة معٌنة للعناصر الداخلة فً التركٌب
مشكلة البحث ٌ :حاول البحث اإلجابة على السإال االتً  :ما االتجاهات البٌبٌة لطبلب المرحلة الثانوٌة نحو بعض قضاٌا
1996
البٌبة ؟
وٌرتبط بهذا السإال االسبلة االتٌة :

قنا:

قسم المناهج وطرق التدرٌس،

القاهرة  :كلٌة العلوم بقنا  -قسم الطبٌعة .

القاهرة:

معهد الدراسات والبحوث البٌبٌة،

احمد،محمود محمد حسٌن.

شعبان  ،حمدى توفٌق .

ادم،على محمد عمر.

فعالٌة استخدام تقنٌات التعلم االلكترونى فى تنمٌة بعض مهارات
البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة لدى طبلب شعبة تكنولوجٌا
التعلٌم/

الخواص الحرارٌة وخصابص العزل لبعض مركبات االندٌوم .

ماجستٌر

4996 12269822

ماجستٌر

4997 12269898

اتجاهات طبلب وطالبات المرحلة الثانوٌة نحو بعض القضاٌا البٌبٌة
ماجستٌر
فى محافظة قنا/

4998 12269963

 .ما مدى تؤثٌر التخصص او نوع الدراسة على اكتساب طبلب المرحلة الثانوٌة االتجاهات البٌبٌة نحو بعض قضاٌا البٌبة 1-
.ما مدى تؤثٌر الجنس على اكتساب طبل ب المرحلة الثانوٌة االتجاهات البٌبٌة نحو بعض قضاٌا البٌبة 2-
.ما مدى تؤثٌر البٌبة على اكتساب طبلب المرحلة الثانوٌة االتجاهات البٌبٌة نحو بعض قضاٌا البٌبة 3-
اهمٌة البحث :
ما ٌسفر عنه البحث من نتابج ٌوضح اتجاهات لطبلب المرحلة الثانوٌة نحو بعض قضاٌا البٌبة وتبٌن الجوانب االٌجابٌة 1-
 .فٌها والسلبٌة وتدعٌم اتجاهاتهم البٌبٌة االٌجابٌة
مقٌاس االتجاهات الذى تعده الدراسة ٌمكن ان ٌعد على ؼراره مقاٌٌس اخرى وتطبٌقاتها على فبات اخرى مثل طبلب 2-
 .المرحلة االعدادٌة وطبلب المدارس الثانوٌة الفنٌة وطبلب الجامعات
ٌ.وضح البحث دور المرحلة الثانوٌة فً تنمٌة االتجاهات البٌبٌة المرؼوبة لدى الطبلب 3-
ما ٌقدم به البحث من توصٌات ومقترحات ٌمكن ان ٌساهم فً تحقٌق اهداؾ التربٌة البٌبٌة بالنسبة لطبلب المرحلة 4-
 .الثانوٌة
حدود البحث :
ٌقتصر البحث على قٌاس االتجاهات البٌبٌة لدى طبلب المرحلة الثانوٌة السنة النهابٌة الثالثة ال نها تمثل حصٌلة ما 1-
 .درسوه فٌها طوال سنواتهم الدراسٌة السابقة
ٌقتصر البحث على قٌاس االتجاهات البٌبٌة لطبلب المرحلة الثانوٌة فً محافظة قنا بتخصصاتها المختلفة واختٌار بعض 2-
.المدارس الثانوٌة بها
حسٌن حمدى الطوبجى،نظلة
حسن احمد خضر،اسامة عثمان
1994
الجندى.

عبد الحفٌظ محمود حفنى همام ،
سمٌحة على ابراهٌم باشا .

2011

معهد الدراسات والبحوث التربوٌة،

مشكلة البحث:
تتحدد مشكلة البحث فى السإال االتى.:
ماهو التصور المقترح لبرنامج باسراتجٌة تستخدم اكثر من طرٌقة لتدرٌس المفاهٌم الرٌاضٌة والعملٌات الحسابٌة فى مرحلة
رٌاض االطفال.
وٌتفرع من هذا السإال االسبلة االتٌة:
مامدى فعالٌة تدرٌس هذا البرنامج لمجموعات صؽٌرة متجانسة (ت )1من االطفال بطٌى التعلم فى تعلٌم بعض المفاهٌم1-
 .الرٌاضٌة والعملٌات الحسابٌة فى مرحلة رٌاض االطفال
مامدى فعالٌة تدرٌس هذا البرنامج لمجموعة من االطفال العادٌٌن (ت )2فى تعلٌم المفاهٌم الرٌاضٌة والعملٌات الحسابٌة2-
.فى مرحلة رٌاض االطفال
فروض البحث:
التوجد فروق ذات احصابٌة بٌن درجات االختٌار القبلى والبعدى فى المفاهٌم الرٌاضٌة باستخدام اسلوب القصة والمسرحة1-
.لدى اطفال العٌنة بطٌى التعلم ت1
التوجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن درجات االختبار القبلى والبعدى فى العملٌات الحسابٌة باستخدام االلعاب التعلٌمٌة2-
.لدى اطفال العٌنة بطٌى التعلم ت1
التوجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن درجات االختبار القبلى والبعدى فى المفاهٌم الرٌاضٌة باستخدام اسلوب القصة3-
.والمسرحة لدى اطفال العٌنة العدٌٌن ت2
التوجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن درجات االختبار القبلى والبعد فى العملٌات الحسابٌة باستخدام االلعاب التعلٌمٌة لدى4-
.اطفال العٌنة العادٌٌن ت2
التوجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن درجات االختبار البعدى فى المفاهٌم الرٌاضٌة باستخدام اسلوب القصة والمسرحة5-
.لدى اطفال العٌنة بطٌى التعلم ت 1
التوجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن درجات االختبار البعدى فى العملٌات الحسابٌة باستخدام االلعاب التعلمٌة لدى اطفال6-
.العٌنة بطٌى التعلم ت1
حدود البحث:
ٌقتصر البحث على -:
.بعض المفاهٌم االساسٌة من كتب الرٌاضٌات لرٌاض االطفال1-
(10).بعض العملٌات الحسابٌة (الجمع والطرح )والتى الٌزٌد ناتجها عن عشرة2-
.عٌنة من اطفال مرحلة رٌاض االطفال3-
اهمٌة البحث:
محاولة التؽلب على بعض مشكبلت االطفال بطٌى التعلم فى بداٌة العملٌة التعلٌمٌة قبل تزاٌد هذه المشكبلت فى المراحل1-
 .الدراسٌة التالٌة
.مساعدة مخططى المناهج فىاعداد برامج وانشطة للطفل بطى التعلم2-
ٌعد هذا البحث استجابة للعدٌد من توصٌات البحوث والمإتمرات والتى اوصت باستخدام طرق تدرسٌة خاصة لبلطفال3-
.بطٌى التعلم
مسلمات البحث.:
 .هناك فروق فردٌة بٌن اطفال الفصل الواحد فى جوانب متعددة1-
ٌ.حتاج الطفل بطى التعلم الىطرق تدرسٌة متعددة الثارتة للتعلم2-
ٌحتاج الطفل بطى التعلم الى مناخ تعلٌمى محبب ؼٌر المناخ التقلٌدى داخل الفصل3-

1994

القاهرة:

االهداؾ
ٌهدؾ البحث الحالً الً
التعرؾ علً مهارات تنفٌذ المبلبس التً ٌمكن ان تكتسبها طالبات الفرقة االولً شعبة اقتصاد المنزلً بكلٌة التربٌة1-
 .النوعٌة من خبلل مقرر ادوات وماكٌنات الحٌاكة
قٌاس فعالٌة استخدام استراتٌجٌة التعلم التعاونً فً زٌادة تحصٌل المعرفً لبعض مهارات تنفٌذ المبلبس لدي طالبات 2 -
 .الفرقة االولً  -شعبة االقتصاد المنزلً بكلٌة التربٌة النوعٌة
قٌاس فعالٌة استخدام استراتٌجٌة التعلٌم التعاونً فً اكتساب بعض المهارات تنفٌذ المبلبس لدي طالبات الفرقة االولً – 3
 .شعبة االقتصاد المنزلً بكلٌة التربٌة النوعٌة
قٌاس فعالٌة استراتٌجٌة التعلٌم التعاونً فً اكتساب بعض مهارات التعلم التعاونً لدي طالبات الفرقة االولً شعبة 4-
 .االقتصاد المنزلً بكلٌة التربٌة النوعٌة
االهمٌة :
تتضح اهمٌة البحث الحالً فً النقاط التالٌة :
تقدٌم قابمة بمهارات تنفٌذ المبلبس للمهتمٌن بتعلم وتدرٌس هذه المهارات لطالبات االقتصاد المنزلً بكلٌات التربٌة النوعٌة1-
حتً ٌمكنهم التؤكٌد
علٌها فً اثناء تدرٌس مقرر ادوات وماكٌنات الحٌاكة .
.تقدٌم قابمة بمهارات العمل الجماعً التً ٌنبؽً التؤكٌد علٌها أثناء تدرٌس المقرر2-

2011

القاهرة  :كلٌة التربٌة بقنا  -قسم المناهج وطرق التدرٌس .

على،وابل عبدهللا محم.

محمد  ،فاطمة عببد الرزاق
عمر .

فاعلٌة برنامج مقترح لتدرٌس بعض المفاهٌم الرٌاضٌة والعملٌات
الحسابٌة لبطٌبى التعلم فى مرحلة رٌاض االطفال/

ماجستٌر

4999 12270082

فاعلٌة استراتٌجٌة التعلم التعاونى على التحصٌل واكتساب بعض
مهارات تنفٌذ المبلبس لدى طالبات االقتصاد المنزلى .

دكتوراه

5000 12270139

ٌسهم استخدام استراتٌجٌة التعلم التعاونً فً تدرٌس مقرر ادوات وماكٌنات الحٌاكة الً اكتساب المهارات الخاصة بتنفٌذ 3-
المبلبس لطالبات الفرقة االولى
شعبة اقتصاد منزلً بكلٌة التربٌة النوعٌة .
 .تقدٌم نموذج الكتساب الطالبات مهارات العمل الجماعً من خبلل التعلم التعاونً 4-
 .شرح الخطوات المبلبمة الستخدام استراتٌجٌة التعلم التعاونً فى التربٌة العملٌة 5-
عبدالكرٌم محمد
شاذلى،عبدالحفٌظ محمود
همام،سعاد محمد مؽربى.

1994

محمد محمد منصور طبٌخة ،
سمٌر عبد المعطى القاضى ،
مسعد عبد العزٌز ابو رٌه .

1996

اسٌوط:

مشكلة البحث واهمٌته:
شهد العالم منذ بداٌة هذا القرن تقدما واسعا فى جمٌع مجاالت الحٌاة واصبح فى دٌنامٌكة مستمرة وثورة علمٌة وتطبٌقات
تكنولوجٌة وضعت امام القابمٌن على عملٌة التعلٌم الكثٌر من التحدٌات ومن ابرز هذه التحدٌات تحدٌث افراد المجتمع امام ما
ٌعرؾ باالنفجار المعرفى وكذلك تقدٌم وسابل وطرق فعالة لحل المشكبلت التى تواجه االفراد والتاكٌد على االتجاهات
التربوٌة الحدٌثة مثل التعلٌم حتى التمكن والتعلٌم الذاتى والتعلٌم الفردى (. )39:102
وحٌث ان من اهم مبادى التعلٌم انه ٌتم بواسطة االفراد ومن اجلهم وٌكون التعلٌم افضل عندما ٌعمل التبلمٌذ بمعدالتهم
الخاصة وعندما ٌكون متضمنا نشاطات الداء اعمال محمدة وهذا ٌعنى ان مجموعة منفصلة من خبرات التعلم لكل هدؾ
ٌجب ان تصمم لكل تلمٌذ تبعا اخصاصه وحاجاته واقتناعا بان المشاركة النشطة هى مفتاح التعلم(.)28:7
ولكى ٌإتى التعلٌم ثماره البد ان ٌكون تعلٌما عصرٌا وهذا الٌاتى االباعادة النظر ومداومته فى اشكال التعلٌم ومحتوٌاته
واهدافه ووسابلة حٌث ان من اهم اهدافه ان سٌود الحٌاة المتقبلٌة االسلوب العلمى فى التفكٌر وماٌتصل به من تخطٌط
ووظٌفتة وصوال الى تحقٌق مستوى حٌاتى افضل باستخدام الوسابل الحدٌثة فى االنتاج من حٌث زٌادته ورفع معدالته
وتنظٌم العبلقات االجتماعٌة بٌن االفراد (.)56:58:59
ومما هو جدٌر بالذكر ان التربٌة عملٌة تفاعلٌة وذات تاثٌر متبادل مع المجتمع الذى تخدمه فقد كان من الطبٌعى ان تتاثر بما
ٌدور فٌه وتعتبر هى الحافز االساسى الذى ادى الى والدة الثورة العلمٌة الصناعٌة وولٌدها الكمبٌوتر الذى دخل فى شتى
مجاالت الحٌاة(.)99:110

كلٌة التربٌة بقنا،

استخدامالكمبٌوتر فى تعلٌم الفزٌاء فى الصؾ االول الثانوى واثر
ناجى،محمود سٌد محمود سٌد .ذلك على تحصٌل التبلمٌذ فى مادة الفزٌاء واتجاهاتهم نحوها :

دكتوراه

5001 12270190

ولقدفرض الكمبٌوتر نفسة على الحٌاة المصرٌة وانتشر فى جمٌع المجاالت حتى اصبح بثابة صٌوان لحفظ الكتب والسجبلت
وفى عٌادات االطباء وفى الصٌدلٌات والمطارات واقسمام الشرطة وكان من االجدر بالمدرسة ان تكون هى الرابدة فى
استخدامه وان ٌدخل الملٌة التعلمٌة كمادة تعلٌمٌة اوكوسٌط تعلٌمى اتحقٌق بعض االهداؾ التربوٌة (.)65:68:93
وفى الواقع تم ادخال الكمبٌوتر فى المدارس المصرٌة كمادة اختٌارٌة فى بعض المدارس الثانوٌة فى بداٌة العام الدراسى
 .88/1989وتم انشاء معامل المكبٌوتر فى تلك المدارس فى مختلؾ محافظات مصر.
مبلحظة:
ٌشٌر العدد االول بٌن القوسٌن الى ترتٌب المصدر فى قابمة المراجع والعدد الثانى ٌشٌر الى الصفحة او الصفحات
المستخدمة من المصدر

احمد اسماعٌل هاشم  ،امتثال
احمد بهاء الدٌن الصاوى  ،على
2000
احمد محمد االشوط .

جمٌل ٌوسؾ حسن  ،حسٌن عبد
الحمٌد سٌد  ،نجاة توفٌق عباس .

نتابج وتوصٌات
من هذا البحث ٌمكن ان نستنتج ان استعمال ثمار تفاح صنؾ االنا ( )106المنزرع فً مصر ٌعتبر مصدرا جٌدا ال نتاج 1-
لب التفاح الذى ٌمكن إدخاله فً انتاج عصٌر التفاح ومربى التفاح وفى حشو المخبوزات ولذلك ٌنصح وٌشجع زراعته
.وزٌادة انتاجٌته
القى هذا البحث الضوء على ان تخزٌن ثمار لب التفاح فً معامبلته المختلفة بالتجمٌد على درجة(18-م) ولفترة طوٌلة ال 2-
ٌإثر كثٌرا على خواصه الكٌماوٌة والطبٌعٌة والحسٌة لذلك كان الحفظ برٌقة التجمٌد ٌعتبر افضل بكثٌر من الطرق الحرارٌة
بالتركٌز لما لها من تؤثٌرات مختلفة على صفات اللب النهابً
ضرورة استعمال حامض االسكوربٌك فى حالة انتاج لب ثمار التفاح اثنا تصنٌعه وزٌادة كمٌته اثناء التصنٌع وذلك حتى 3-
ٌمكن المحافظة على لون اللب الناتج ومنع اكسدته واٌضا رفع قٌمة محتواه النهابً من فٌتامٌن (ج) نظرا الن التفاح منخفض
فً محتواه من فٌتامٌن(ج) وبذلك ٌكون الناتج النهابً من اللب  /او العصٌر مصدر جٌد لهذا الفٌتامٌن
على الرؼم من ان القطن المصري قد اكتسب سمعته العالمٌة الواسعة الفابقة اال ان صناعة النسٌج فً مصر اصبحت تعانى
كثٌرا فً السنوات االخٌرة خاصة فً عملٌات الصباؼة والتجهٌز للحصول على منتجات منافسة علٌة الجودة فً االستعمال
النهابً لذلك اصبح من الضروري دراسة تؤثٌر بعض المعامبلت الكٌمٌابٌة المستخدمة على نطاق واسع فً التجهٌز النهابً
2000
للمنسوجات على الخواص الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة والقابلٌة للصباؼة فً بعض اصناؾ القطن المصري.
ولتحقٌق هذا الهدؾ اجرٌت هذه الدراسة لمعرفة تؤثٌر اربعة معامبلت كٌمٌابٌة وهى هٌدر وكسٌد الصودٌوم وكلورٌد -
الزنك واالٌثٌلٌن ٌورٌا وهى مادة تجهٌز راتنجٌة وذلك على الخواص الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة والقابلٌة للصباؼة ال ربعة اصناؾ
من شعر القطن المصري تشمل صنفٌن من القطن الفابق طوٌل التٌلة وهما جٌزة  45وجٌزة  70وصنفٌن من القطن طوٌل
التٌلة وهما جٌزة  86وجٌزة  83واٌضا صنؾ طوٌل التٌلة وهو جٌزة  75على شكل قماش كما استخدم نوعٌن من االصباغ
االولى صبؽة مباشرة حمراء تسمى (كرٌزوفٌنون –ج) والثانٌة صبؽة احواض زرقاء وتسمى (ثٌو –اندٌجو) وتمت
.الصباؼة قبل وبعد كل المعامبلت الكٌمٌابٌة وفقط للطرق القٌاسٌة للصباؼة
استخدمت الطرق التكنولوجٌة الحدٌثة لدراسة الخواص الفٌزٌابٌة لتٌلة القطن من حٌث (طول التٌلة-النعومة والنضج-متانة -
– التٌلة على مسافة (صفر8/1،بوصة)-استطالة التٌلة على المسافة 8/1بوصة -درجة االنعكاس ( واالصفرار للون القطن
. d +rd %نسبة الرطوبة المكتسبة –القابلٌة لبلمتصاص
كما تم دراسة الخواص الكٌمٌابٌة حٌث اشتملت على قٌاس نسبة كل من (السكرٌات المختزلة-الشمع-الرماد).
كما تم قٌاس درجة التبلور للسٌلٌلوز باستخدام كل من االشعة تحت الحمراء واالشعة السٌنٌة وتم قٌاس درجة اللزوجة
باستخدام طرٌقة حدٌثة بواسطة جهاز بوهلٌن وتم استخدام المٌكروسكوب الضوبً لدراسة تركٌب القماش والشعر قبل وبعد
المعامبلت الكٌمٌابٌة المختلفة .
1996

ملخص البحث  :ال شك فً ان علم اشباه المواصبلت ٌؤتً فً مقدمة العلوم الرابدة فهً التً وضعت القواعد الراسخة فً
معظم ما تحقق للبشرٌة من قفزات حضارٌة متبلحقة وال احد ٌنكر اسهام علم اشباه الموصبلت فً التقدم العلمً الهابل الذى
نعٌشه فً عصرنا الحدٌث فٌرجع الفضل فً التطور التكنولوجً سواء فً ابحاث الفضاء واالجهزة العلمٌة والمنزلٌة الحدٌثة
وبدابل الطاقة الى التقدم فً ابحاث اشباه الموصبلت مما ٌؽرى بالبحث العلمً فً هذا المجال  .لذا اتجه نظر الباحث الى
اهمٌة البحث فً هذا المجال بصفة عامة والمركبات الثنابٌة التً تحتوى على عناصر من المجموعتٌن الثالثة والسادسة من
الجدول الدوري لما لها من اهمٌة خاصة للبحث عن بدابل ال شباه الموصبلت التقلٌدٌة تكون ذات صفات ممٌزة وكفاءة عالٌة
1989
 1989وحساسٌة شدٌدة للمإثرات المحٌطة لتحسٌن كفاءة اداء االجهزة بهدؾ الدفع بها للمجال التطبٌقً .
اختٌر مركب سٌلنٌدات الثالٌوم وكبرٌتٌد الثالٌوم لما لهما من خصابص ممٌزة باإلضافة الى ندرة االبحاث التً اجرٌت -
علٌهما بل وانعدامها فً بعض االحٌان  .حتى االبحاث التً اجرٌت لم تكن بالدرجة الكافٌة ال عطاء صورة واضحة عن
 .سلوك هذه المركبات باإلضافة الى تعارض بعضها البعض مما دفع الباحث الى اختٌار هذٌن المركبٌن ال جراء بحثه علٌهما
من ذلك التقدٌم المختصر ٌتضح ان الهدؾ من هذا البحث هو تحضٌر هذه المركبات فً صورة نقٌة ودراسة الموصلٌة -
الكهربٌة ومعامل هول ومعمل القوة الدافعة الكهرو حرارٌة والموصلٌة الضوبٌة وظاهرة القطع والتوصٌل مع وجود ذاكرة
لهذه المركبات بهدؾ القاء الضوء على السلوك الحقٌقً لها وتعٌٌن العناصر الربٌسٌة لها حتى ٌمكن تحدٌد مجال استخدامها
 .فً التطبٌقات العملٌة

القاهرة  :كلٌة الزراعة  -قسم الصناعات الؽذابٌة .

القاهرة  :كلٌة العلوم .

القاهرة  :كلٌة العلوم بقنا  -قسم الطبٌعة .

سكر  ،رضا حمزة .
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- قام فرٌق البحث فً معامل ابحاث طبٌعة جوامد بقنا بؤعداد تصمٌم خاص لتحضٌر البلورات من المصهور دون االستعانة
 وتمتاز هذه الطرٌقة بإمكاناتها البسٌطة والمحلٌة وسهولتها باإلضافة. بموتورات ذات سرعات بطٌبة للتحكم فً معدل التبرٌد
 وامكانٌة استخدامها فً تحضٌر الكثٌر من بلورات اشباه الموصبلت،  الى امكانٌة التحكم فً معدل التبرٌد بدقة عالٌة.
 تهدؾ الرسالة الى دراسة تصمٌم نظام معرفة للمساعدة فً اتخاذ القرارات حٌث ٌعتبر اتخاذ القرار عملٌة: ملخص الرسالة
هامة جدا وصعبة ومعقدة خاصة فً وجود الكم الهابل من البٌانات فً جمٌع المجاالت ونحاول فً دراستنا هذه استخبلص
البٌانات الهامة الى تساعدنا فً اتخاذ القرارات مع تصمٌم تكنٌك جدٌد ( مركب) ٌحاول الوصول الى درجة عالٌة من الدقة
2001
. فً اتخاذ القرار
 ) وكذلك تم عرض نظامInformation Systems (  عبارة عن مقدمة بها شرح عام عن انواع المعلومات: الباب االول
) والخصابص الربٌسٌة له وكذلك مكوناته وانواعه وتعرض اٌضاDSS(Decision Support System دعم القرار
. ) واهدافها وبعض تطبٌقاتهاData Mining( هذا الباب الى التعرٌؾ بعملٌة تحفٌر البٌانات
: ًالباب الثان
 ) وكذلك توضٌح الفرق بٌن انظمة المعلوماتFeatures of DSS( ٌقدم مسح شامل لمبلمح وسمات نظم دعم القرار
: المختلفة
1- ً( نظام المعالجة التفاعلTPS) Transaction Processing System .
2- ( نظام ادارة المعلوماتMIS) Management Information System.
3- ( نظام دعم القرارDSS) Decision Support System.
) وانواع وانواع القدراتDecision process (  من حٌث خطوات اتخاذ القرارDSS مع التركٌز على نظام دعم القرار
Data (  ) وكذلك ٌتعرض هذا الفصل لتعرٌؾ البٌاناتDSS Architecture( والشكل البنابى لنظام دعم القرارات
. ) وخصابصه الممٌزة والتركٌب البنابً لهWarehouse

2001

: اهدؾ البحث
2004
1-  اٌهما اكثر اسهاما فً قدرات الطالب على التحصٌل هل هو مجموع الثانوٌة العامة ام انه مستوى القدرة الفنٌة.
2- العبلقة بٌن القدرة الفنٌة ومجموع الثانوٌة العامة وكل من مٌول الطالب نحو الفن واتجاهاته نحو تخصصه بقسم التربٌة
الفنٌة ونح تدرٌسه للتربٌة الفنٌة.
3-  اٌهما اكثر موضعٌة فً االختبار هل اختبارات القبول التً تتم فً الثانوٌة العامة ام التً تتم فً الكلٌة.
: اهمٌة البحث
1-  ٌعد البحث بداٌة امام الجهات التربوٌة والتعلٌمٌة لدراسة فاعلٌة نظام القبول بكلٌة التربٌة النوعٌة.
2- ٌقدم الباحث فكرة اعادة تقٌٌم اختبارات القدرات بالدرجات او المستوٌات فً محاولة للمساهمة فً االرتقاء بمعلم من
 خبلل اختبار الطالب االعلى مستوى فنٌا.
Fractional calculus(FC)has been extensively applied in many fields of science and
engineering many mathematicians and applied researchers have tried to model real
processes using the fractional calculus this is because of the fact that the realistic
2015 modeling of aphysical phenomenon does not depend only on the instant time.
تعد الصحافة المكتوبةاكثر انجازات المجتمع الصناعً انتشارا فلقد ارتبطت مظاهر تقدمها تارٌخٌا بتطور الحضارة الؽربٌة
منذ اوابل القرن السابع عشر حٌث بدأ البعض فً نشر البداٌات االولً لما نعرفة بالصحافة وان لم تكن بالتطور الذي تشهده
مإخرا وانما تقدمت مع ازدٌاد حاجة القراء الً المعرقة والخبار وبتقدم صناعة االت الطباعة واالت صؾ الحروؾ
وصناعة الورق واالحبار وتقنٌة التصوٌر الضوبً وفصل االلوان اي كل ما ٌرتبط بتقنٌة تكنولوجٌا صناعة الصحافة ودخلت
 وعند انشاء مطبعة بوالق فً عصر محمد علً اصدرت1798 الصحافة مصر مع دخول المطبعة الٌها مع الحملة الفرنسٌة
2000
. ثم توالً صدور الجرابد المختلفة1828 اول جرٌدة مصرٌة الوقابع المصرٌة
Regarding to the great benefits from the studies of natural radioactivity and to
continue the program of measuring natural radioactivity in different environmental
media started in the Environmental Radioactivity Measurements Laboratory (ERML),
Faculty of Science, South Valley University, Qena, Egypt since 1990, measurement of
natural radioactivity and studying the effect of grain sizes on the natural radioactivity
and radon exhalation rate of phosphate, soil, and building materials (sand, granite,
marble and limestone) from Aswan and Qena governorates, Egypt were considered in
2015 this thesis.
#####
This work is mainly concerned with many issues.
2004

as radionuclides from the 226Ra and 232Th series in different samples using gamma
spectroscopy.
concentrations in different samples.
annual effective doses for human, and effect of grain size on the radiation hazard
health, and comparing between the obtained results and the other published data.
concentrations and exhalation rate of 222Rn in phosphate, soil and building materials,
using the ionization chamber ‖Alpha GUARD‖.
(thickness, area, temperature).
The measurements described in this study were performed using Low-level gamma
ray spectrometer. It consists of ″3x3″ NaI )Tl(. The system was calibrated for energy
using standard point sources (60Co, 137Cs), and calibrated for efficiency using
standard solution QCYB41. Every sample was placed in face to face geometry over
the detector for 10 to 24 hour for (226Ra, 232Th and 40K) concentrations
measurements. Prior to sampling counting, background were normally taken every
week under the same condition of sample measurement, and using the ionization
chamber Alpha GUARD PQ2000PRO along with the additional special equipment
AquaKIT was used for determining 222Rn concentration in all samples.
The average concentrations (Bq/kg) of 226Ra,232Th and 40K for all investigated
samples are summarized in the following table:
Type of sample
Activity concentration (Bq/kg)
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226Ra
232Th
40K
Phosphate
6427.39±276
801.4±49
5749.71±495
Soil
139.88±6
162.84±10
1578.38±136
Sand
55.36±2
30.41±2
725.71±62
Granite
268.61±12
566.96±39
6367.98±548
Marble
70.08±3
28.93±2
242.91±21
Limestone
44.43±2
7.71±0.48
311.16±27
from the obtained results, the higher values were 6427.39±276 and 801.4±49 (Bq/kg)
for 226Ra and 232Th found in phosphate sample
5010 12293002
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2015 The present work includes the synthesis of some different
compounds derived from pyrrole. Thus on reaction of acetyl pyrrole
with CS2 it furnished the oxoketene gem-dithiol (2).
N
CH3 O
SH
SH
2
Dithiol (2) reacts with P2S5 in dry benzene and gives the 1,2-dithiol
3-thione (3).
N
CH3 S
SS
3
Reaction of (2) with salicyaldehyde in acetonitrile as a solvent
and marble as a catalyst and gives 2-mercapto-3-(1-methyl-1Hpyrrole2-carbonyl)chromen-4-one (4) while on reaction the (2) with
cinnamaldehyde and ethylcyanoacetate in tetrahydrofuran and drops
of glacial acetic acid it furnishes 2-Mercapto-3-(1-methyl-1Hpyrrole2-carbonyl)-4-oxo-6-phenyl cyclohexa-2,5-dienecarbonitrile
(5).
N
O Me
O
O
SH
N
CH3 O
HS
O
CN
Ph
45
On boiling (2) in xylene with p-benzoquione; 1,4-dichloronaphthoquinone;
cyclopentadiene or maleic anhydride it gives 2-[2-(1ii
methyl-1H-pyrrol-1-2yl)-2-oxoethylidene]-3a,7a-dihy-drobenzo[1,3]
dithiol-4,7-dione (6); 2-[2-(1-methyl-1H-pyrrol-1-2yl)-2-oxoethylidene]3a,9a-dihydronaphtho[2,3-d][1,3]dithiol-4,9-dione (7); 2-(2,4-dithiabicyclo[

3.2.1]octa-6-en-3-ylidene)-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2yl)
ethanone (8) and 2-[2-(1-m-ethyl-1-H-pyrrol-2-yl)-2-oxo-ethylidene]
dihydro[1,3]dithiolo[4,5-c]furan-4,6-dione (9) respectively.
N
CH3
O
S
S
O
O
N
CH3 O
S
S
O
O
N
Me O
S
S
N
O
S
S
O
O
Me O
6
7
89
Treatment of (2) with malononitrile in THF/AcOH it gives
thiopyrane derivative (10) while on reaction of dithiol (2) with
thiosemicarbazide in refluxing ethanol, 3-mercapto-3-thiosemicarbazide1-(2-pyrr-olyl)-2-propenone (11) was obtained. Reaction of
dithiol (2) with indole in methylene chloride in the presence of monochloroacetic
acid it gave 3-(1H-indol-3-yl)-3-mercapto-1-(1-methyl1H-pyrrol-2-yl)propenone (12).
N
Me O
S
H N 2 NH2
S
N
Me O
NH
SH
NH
S
HN2
H
N
Me
SH
O
NH
10
11 12
On treatment of (2) with guanidine sulphate in different conditions
it gives pyrimidine derivatives, thus when (2) reacts with guanidine
sulphate in ethanol in the presence of morpholine it gives 2-amino-6(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-4-morpholin-4-yl-4,5-dihydropyrimidineiii
4-thiol (13) while reaction of dithiol (2) with guanidine sulphate in
ethanol in the presence of sodium methoxide it gives 4-ethoxy-6-(1methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyrimidin-2-ylamine sulphate (14). On the
other hand reaction of dithiol (2) with hydroxyl amine hydrocholride
in ethanol or ethanol/AcOH it gives 3,3-bishydroxyamino-1-(methyl1H-pyrrol-2-yl)propenone hydrochloride (15) and N-[3-(methyl1H-pyrrol-2-yl)isothiazol-5-yl]hydroxylamine hydrochloride (16)
respectively.

N
O
N
Me N N
NH2
SH N
Me N N
OC2H5
NH2
N
Me
NHOH
NHOH
O
.HCl
N
Me
S
N NHOH
13
.H2SO4
14
15 16
.2HCl
Formylation of 1,2-dithione-3-thione (3) in the presence of DMF/
POCl3 it gives 5-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-3-thioxo-3H-[1,2]dithiol4-carbaldehyde (17). When 1,2-dithione-3-thione (3) was heated
under reflux with p-benzoquinone or 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone
it gives 2-[2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2thioxoethylidene]-3a,7adihydrobenzo[
1,3]dithiol-4,7-dione (18) and 3a,3a-dichloro-2-[2-(1methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2-thioxoethylidene]-3a,9a-dihydronaphtho[2,
3-d][1,3]dithiol-4,9-dione (19) respectively.
S
S
N
CH3
S
CHO
N
Me S
S
S
O
O
N
Me S
S
S
O
O
Cl
Cl
17
18 19
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2016 The main objective of the present work is:
1. To study the effects of some desalination plants on the marine
environment (water and sediment).
2. To study the chemistry of water, the composition of the sediments and
distribution of grain size as data base for future studies.
3. To suggest some recommendations related to the impacts of the
desalination plants on the marine environment at hurghada city.
The work presented in this thesis is divided into four chapters,
references and two summaries one of them is in English and the
other is in Arabic.
Chapter 1 (Introduction): It includes a brief idea about the marine

M. Khodari Ahmed
Wahab Alla Mohamed
Ahmed Abd El- Fattah
##### Abd El- Elrady

environment of the Red sea. It presents a brief history of the marine
environment of the Red Sea, its characteristics, location of the study
area (Hurghada city), supported by a map, (figure1). This chapter also
includes a brief survey about previous works concerning the marine
environment of the Red sea area (water and sediments).
Chapter 2 (Material and Methods): This chapter includes sampling
techniques and methodologies. It includes samples collection,
Oceanographic parameter measurements such as hydrogen exponent
(pH), water temperature (T), total dissolved salts (TDS), salinity (Sal)
and dissolved oxygen (DO). This chapter also gives the coordinates of
sampling sites, the names of the sites, distance and depth of sampling
sites, some photographs of desalination plants.
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[(Pb0.7 Sr0.3)1-1.5x Lax]TiO3 ceramic

Electrochemical studies on the corrosion
 دكتوراهbehavior of
electrodeposited Zn-Co-Fe alloy

South Valley University.

Ali Hassan Ali،Fatma
El Zhraa
South Valley University.

qena:

Lead titanate (PT) ceramics are very promising piezoelectric materials for high
temperature and high frequency applications because of their high Curie temperature
and low dielectric constant. Pure lead titanate ceramics are difficult to sinter because
of their large anisotropy. On cooling through the Curie temperature, the large
anisotropy causes the ceramics to become fragile. By addition of small amount of
suitable additives, cracking can be prevented. Our lab. groups have experience
concerning ferroelectric properties of lead titante ceramic modified with strontium and
lanthanum ions. They prepared specimens of general formula [(Pb1-x Srx)1-1.5z Laz
□0.5z]TiO3, where 0 ≤ x ≤ 0.6 and 0.03 ≤ z ≤ 0.09. They found that when z= 3 mol.%
La, there are two anomalies peaks for dielectric constant at x=20 and 40 mol.% Sr .
Similarly when z= 6 mol.%La, there are also two anomalies peaks for dielectric
constant at x=25 and 35mol.% Sr. But when z= 9 mol.%La, there are only one peak for
dielectric constant at x=30 mol.% Sr. So in the present work we took the system
[)Pb0.7Sr0.3(0.865 La0.09 □0.045]TiO3 ceramic to study the effect of changes for
sintering time (ts) on that system and the effects of La doping on the ferroelectric and
structural properties of [)Pb0.7Sr0.3(1-1.5zLaz□0.5z]TiO3 ceramics, then the main
objectives are : 1. Studying the crystal structure and ferroelectric properties of the
system [(Pb0.7Sr0.3)0.865La0.09]TiO3 and [(Pb0.7Sr0.3)1-1.5xLax]TiO3 ceramics. 2.
Access to the best sintering conditions to get optimum results for the ferroelectric
properties and crystal structure of the system [(Pb0.7Sr0.3)0.865 La0.09]TiO3
2016 ceramics.3. To study the effect of La doping on the crystal structure and the

G. A. Gamal، M. k.
##### Gergs،E.M. Saed. ،

ferroelectric properties of [(Pb0.7 Sr0.3)1-1.5xLax]TiO3 ceramics, so the
Curie temperature (Tc) should not be less than room temperature .
4. Study the possibility for obtaining electronic capacitor with fixed
value of capacitance from less (room temperature) to relative higher
temperature with the help of experimental results and the theoretical
calculation, which belonged to the binomial distribution function for
the system: [(Pb0.7Sr0.3) 1-1.5xLax]TiO3.
In the present work we managed the followings:
1. The detailed crystal structure study by analyzing XRD patterns by
employing the Rietveld refinement method.
2. In the present research, we study the ferroelectric properties and other
related properties as function of temperature and at fixed values of
frequency for the electric field. The study includes dielectric constant,
the phase transition temperature Tc, Debye‘s relaxation time η and
critical Debye‘s relaxation time ηc, activation energy )Eaf, Eap(, Weiss
constants (C-, C+) and spontaneous polarization (Ps).
3. For the study of the ferroelectric properties and other related
properties we used computerized system for the relationship between
LCR meter and the temperature inside the cell of measurements.
4. For suggestion the fabrication of electronic capacitor with fixed value
of capstans, in spite of the temperature variation, we need binomial
distribution function and experimental results which belonged, in our
research, the composition [)Pb0.7Sr0.3(1-1.5xLax]TiO3,where x )La–
content) equals to 0.09, 0.10, 0.11, 0.12 and 0.13 mol ,respectively.

qena:

2015 The major over all conclusions of this thesis are presented as
follows:
Chapter (1) presents an introduction on the fundamental
aspects of electrodeposition and corrosion.
Chapter (2) presents a literature survey on the binary Zn-Co,
Zn-Fe, Co-Fe alloys and ternary Zn-Co-Fe alloys.
Chapter (3) investigates the experimental ways used in the
thesis.
Chapter (4) includes the results and discussion of this
examination and consists of three parts:
4.1. The electrodeposition and corrosion of Zn, Co and Fe,

Fawzy H. Assaf ،
Mortaga M. Abou##### Krisha

binary Zn-Co, Zn-Fe and ternary Zn-Co-Fe alloys at the
ordinary conditions also, the comparison between them was
studied and the results revealed that:
The grain size for Zn-Fe, Zn-Co and Zn-Co-Fe deposits
obtained on copper substrate is small and existence in the
nano size range, 71.3, 42.7 and 29 nm, respectively, so ZnCo-Fe presented the smallest grain size.
The ternary Zn-Co-Fe deposits showed smooth, bright and
fine grain sizes, in contrast to those of Zn-Co or Zn-Fe
deposits.
Zn-Co-Fe, Zn-Co and Zn-Fe coatings consisted mainly of
pure zinc and FeCo phase for ternary Zn-Co-Fe alloy,
Zn0.35Co0.65 and Zn21Fe5 phases for binary Zn-Co and Zn-Fe,
respectively.
The ternary Zn-Co-Fe deposits exhibited better corrosion
resistance, also the thickness of the deposit increases in
comparison to Zn-Co and Zn-Fe deposits that
electrodeposited at similar conditions.
4.2. The electrochemical tests studied for the dissolution of the
electrodeposited Zn-Co-Fe alloy in sodium hydroxide solution
which can be concluded that:
Increasing scan rate increases the height of the anodic peak
current density (ip) and shifts potentials to the more noble
values.
Increasing NaOH concentration and temperature enhance the
height of the anodic peak current density (ip) and shift the
potentials towards more negative values.
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تطوٌر بعض المتؽٌرات البدنٌة والوظٌفٌة وفق منهج تدرٌبً مقترح
م100 لرٌاضًٌ العوق الخاص وانعكاسها على انجاز ركض

A study of maximum power point tracking
techniques for wind turbine including matrix
converter /

2001

Hassan, Alaa el-dien
Mostafa Mohamed.

Nowadays, all countries are challenged with environmental disaster known as global
warming that threaten our well-being and existence in addition to the Lack in reserve
stocks of non-renewable energies such as oil, natural gas, coal … etc. Therefore,
great efforts are exerted to generate electrical power from renewable sources of
energy. Among the available renewable energy sources, wind power is now the
world‘s fastest growing energy source and it has become one of the most rapidly
expanding industries. It has also advantageous over traditional methods of energy
generation in the sense that it is getting cheaper and cheaper to produce energy.
Wind Energy may soon be the economical way to produce energy on large and small
2016 scales.
This thesis provides a comprehensive study of grid-tie wind energy conversion system
using permanent magnet synchronous generator (PMSG). The proposed type of wind
energy conversion system (WECS) is based on generating electrical power with
minimum harmonics and minimum power loss. This can be achieved by using
maximum power point control techniques for controlling the variable generated power
of the WECS using direct AC/AC power converter instead of conventional indirect
converters based AC-DC-AC converter. Also, this technique achieves the maximum
injected power from the turbine for different variable wind speeds. Matrix converter is
controlled by space vector pulse width modulation, which enables excellent transient
response, while sinusoidal current waveforms are dominant. This is targeted to
enhance the load voltage profile and to reduce the overall power loss in the electrical
distribution networks.
IV
A direct matrix converter prototype is constructed for experimental verifications of the
results. As a first step in experimental works, filter types are investigated and a threephase input LC filter is constructed to eliminate the high frequency current
components. Then, direct matrix converter power circuitry and gate driver circuitry are
designed and constructed. To control the matrix switches, the control algorithm is
implemented using a DSPACE hardware system. This digital control system controls
the matrix converter switches to produce the required PWM pattern to synthesize the
load input current and output voltage vectors, as well. Finally, the simulation results
are tested and supported by laboratory experiments involving an R-L load.
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Investigation of meta-material Application in
coupling reduction between Microstrip
antennas using numerical Techniques /

Mohamed, Mostafa
Mohamed Bakry.

2014 The wireless communication systems had been grown with increasing applications
in wide range of electronic commerce, especially the antennas which took a great
interest in the field of wireless communications due to easy fabrications, low profile,
low power consuming, reduced size, multi-functions and multi-band for wireless
devices.
This thesis concentrates on major parts affecting the microstrip patch antennas
(MPAs) operation. In the first part, the mutual coupling effects between the elements
of microstrip patch antenna arrays (MPAAs) have a great interest and can affect the

- مجلس كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
جامعة بؽداد

performance of the microstrip antennas. first We design array antenna of two
elements with distance apart equals to λ0/2 on dielectric substrate FR4 with dielectric

5017 12312461

Intelligent Control on Active Suspension
System /

Mahmoud, Abd ElNasser Sharkawy
Ahmed.

constant 4.5 and height h=1.5mm to operate at resonance frequency f0=6.3 GHZ. The
mutual coupling between the elements of the array antenna can be measured by the
insertion loss, IL (dB) between the elements. Some techniques for reduction of the
mutual coupling between the elements of the MPAs were used before. Among these
techniques as we propose are the periodic structures of complementary Split Ring
Resonators (CSRRs) of Metamaterials (MTM) for reducing the mutual coupling
between the elements of microstrip antenna arrays. CSRR is firstly designed on a
dielectric substrate of FR4 with relative permittivity ɛr=4.5 and dielectric height
h=1.5 mm. They operate as Left Handed Materials (LHM) with negative permittivity
and permeability at the frequency of operation of the MPA (f0= 6.3 GHZ). Three
shapes of CSRR are proposed to reduce the mutual coupling effects between the
elements of the array antennas. The first shape is a single CSRR which is easily
etched in the ground plane of the array antenna and this can make isolation of 38 dB
under the original value of the conventional array antenna. The second shape is a
double CSRR and this can make isolation of 10 dB under the original value and the
[IV]
last shape is a triple CSRR which can give isolation of 14 dB under the original
values of the antenna. The gain and directivity are improved by about 1.1 dB due to
the suppression of the surface waves between the elements of MPAs. The feeding
method of the MPA is a 50Ω coaxial probe feed. This method of feeding is preferred
because of its advantage to give more guided waves under the patches and so the
mutual coupling is increased. The dimensions of the CSRR structures are selected
and modified to agree the MPA resonance frequency. For more verification, the
proposed antenna loaded with the CSRRs is fabricated and measured. The measured
data give good agreement with the simulation results.
In the second part of this thesis, the gain improvement of the MPA takes a great
interest. We propose a new MPA which designed on a dielectric substrate of Roger
4003C with relative permittivity 3.55 and thickness h= 0.813 mm to operate at
resonance frequency of 10 GHZ and has total gain 7 dB.
We suggest 2-D periodic structures of Complementary G-shape Split Ring
Resonator (CGSRR) and Separated Complementary G-shape Split Ring Resonators
by slots (SCGSRRs) of MTM for enhancing the gain and bandwidth of the MPA.
CGSRRs are designed on the same dielectric substrate of the MPA and can give
negative values of permittivity and permeability at the frequency of operation f0=
10GHZ. These periodic structures are loaded around the patch antenna to enhance
the
gain of the antenna by about 2.5 dB over the original value of the conventional MPA
and the bandwidth increases from 350 MHZ to 510 MHZ. SCGSRRs are designed on
a dielectric substrate RT/duroid 5880 with dielectric constant equals to 2.2 and
thickness h= 1.575 mm and can be used as flat lenses over the MPA loaded with
CGSRRs. The total gain of the MPA will be improved by about 3.83 dB. The
proposed MPA loaded with CGSRRs are fabricated and measured. Good agreement
between the simulated results and measured data is achieved.
[V]
The finite difference time domain method is used in this thesis to analyze and
study the operation of the microstrip patch antenna. 3D simulation for Maxwell‘s
equations is carried here with LIAO‘s absorbing boundary conditions for the problem
space. The FDTD method is used to calculate the scattering parameters of the patch
antenna and visualize the EM waves through the patch. The calculated scattering
parameters from the FDTD equations are compared with the simulated results. Good
agreement between the calculated and simulated results is achieved.
The objectives of this study are to obtain a mathematical model for the passive and
active suspensions systems for quarter car model and construct an active suspension
control for a quarter car model subject to excitation from a road profile using PID ,
2016 FUZZY and H∞ controllers.
Current automobile suspension systems using passive components only by utilizing
spring and damping coefficient with fixed rates. Vehicle suspensions systems typically
rated by its ability to provide good road handling and improve ride comfort. Passive
suspensions only offer compromise between these two conflicting criteria. Active
suspension poses the ability to reduce the traditional design as a compromise
between handling and comfort by directly controlling the suspensions force actuators.

In this study, the active suspension system is synthesized based on PID , Fuzzy Logic
and H∞ techniques for a quarter car model. Comparison between passive and active
suspensions system are performed by using road profile. The performance of the
active suspension system using PID, Fuzzy Logic and H∞ controllers is compared with
the passive suspension system. The performance of these controllers will be
determined by performing computer simulations using the MATLAB and SIMULINK
toolbox.
2015
تناول موضوع الدراسة ‖ النقل الداخلً فً مدٌنة الؽردقة  :دراسة فً جؽرافٌة النقل ‖
باستخدام نظم المعلومات الجؽرافٌة وذلك بهدؾ دراسة أثر العوامل الجؽرافٌة على النقل بالمدٌنة ،
ودراسة شبكة الشوارع بالمدٌنة وتطورها وتصنٌفها  ،باإلضافة إلى دراسة وسابل النقل العاملة بالمدٌنة
والتً تربطها بالمدن األخرى ودراسة حجم الحركة على شوارع ومداخل المدٌنة ومدى كفاءتها
وتصنٌؾ رحبلت السكان داخل المدٌنة  ،وكذلك إلقاء الضوء على أهم مشكبلت النقل الداخلً بالمدٌنة
وعمل خرٌطة التصور المستقبلً للنقل بالمدٌنة .
وقسمت الدراسة إلى خمسة فصول تسبقها مقدمة وتلٌها خاتمة على النحو التالً :
المقدمة  :توضح منطقة الدراسة  ،وأسباب اختٌار الموضوع وأهداؾ الدراسة والمناهج و
األسالٌب المستخدمة والتً أهمها المنهج األصولً واإلقلٌمً والتارٌخً  ،أما بالنسبة لؤلسالٌب فقد تم
فً إنتاج الخرابط وتحلٌلها  ) GIS ( ،استخدام األسلوب الكمً والوصفً ونظم المعلومات الجؽرافٌة
ونتٌجة النقص فً بعض البٌانات اعتمد الطالب على الدراسة المٌدانٌة عن طرٌق االستبٌان أو حصر
حركة المركبات على شوارع المدٌنة ومداخلها  ،باإلضافة إلى الصعوبات التً واجهت الطالب .
الفصل األول ٌ :عرض العوامل الجؽرافٌة المإثرة فً النقل من حٌث الموقع والبنٌة والتركٌب
الجٌولوجً ومظاهر السطح والعناصر المناخٌة والسكان والنمو العمرانً واستخدام األرض .
الفصل الثانً  :وٌتناول شبكة الشوارع فً المدٌنة من حٌث تطور أطوال الشبكة والتوزٌع
الجؽرافً لها  ،وكثافتها على أساس المساحة والسكان  ،والخصابص العامة لشبكة الشوارع من حٌث
االتساع وحالة الرصؾ والجزر الوسطى واألرصفة الجانبٌة واإلشارات المرورٌة والمٌادٌن
والتقاطعات الربٌسٌة .
الفصل الثالث ٌ :درس وسابل النقل بالمدٌنة من حٌث التطور العددي والنوعً  ،وتطور
نصٌب الفرد من المركبات  ،وأنواع وسابل النقل كالسٌارات ( الخاصة  ،السرفٌس  ،التاكسً ،
المصالح والشركات  ،النقل  ،الدراجات البخارٌة والعادٌة )  ،باإلضافة إلى الوسابل التً تربط المدٌنة
بخارجها وهً شركات األتوبٌسات وسٌارات األجرة بٌن المحافظات والمدٌنة .
الفصل الرابع ٌ :درس الحركة داخل المدٌنة  ،والتً تشمل حركة المركبات على شوارع
المدٌنة وقسمت إلى شوارع حجم الحركة علٌها مرتفع وشوارع حجم الحركة علٌها متوسط وشوارع
حجم الحركة علٌها منخفض  ،باإلضافة إلى رحبلت النقل داخل المدٌنة من حٌث الؽرض من الرحلة
ٖٕ٘
والوسٌلة المستخدمة فٌها  ،باإلضافة إلى مستوى كفاءة شوارع المدٌنة  ،وأٌضا ً الحركة على مداخل
المدٌنة والتً تشمل حركة نقل الركاب وحركة نقل البضابع ومستوي كفاءة هذه المداخل .
الفصل الخامس ٌ :تناول تقٌٌم شبكة النقل الداخلً وسبل تنمٌتها  ،ومن أهم المشكبلت هً
المتعلقة بتخطٌط شبكة الشوارع  ،ومشكبلت متعلقة بوسابل النقل العاملة بالمدٌنة  ،ومشكبلت تتعلق
بتنظٌم الحركة المرورٌة ،ومشكبلت بٌبٌة ناتجة عن النقل  ،كما تم رسم خرٌطة للتصور المستقبلً
لتنمٌة النقل بالمدٌنة .
الخاتمة  :والتً تناولت نتابج الدراسة وأهم المقترحات والتوصٌات وقابمة بالمبلحق
والمصادر والمراجع العربٌة واألجنبٌة .
2015 I start my research with an introduction to the poet in which I briefly talked about him
and the influence of the environment on his poetry, and the poetic school he belonged
to. Then I divided my research into two main categories each one contains several
chapters. The objective elements in the first category:
Chapter one: Philandering in Al Tairy‘s poetry.
Chapter two: Compliment, blame and longing.
Chapter three: Description.
Chapter four: Elegy.
Chapter five: Humor and sarcasm.
Chapter six: Social poetry.
Chapter seven: National (epic) poetry.
Chapter eight: meditation and philosophical poetry.
The second category was about the technical analysis; I divided it into several
chapters:
Chapter one: Fiction and artistic image in which I talked about the image from legacy
like similar and metaphorical images. I followed that by talking about the suitable
images which represent the sprit of the age such as symbolic, sensual and radial
images.
Chapter two: I talked about the language of the poet through words and structures and
the linguistic phenomena which are obvious in his poetry and some of linguistic
mistakes which he committed. After that I talked about his own style in the
construction of the poem which I thought enough to avoid useless repetition.
Chapter three: in this chapter I talked about intertextuality in Al- Tairy‘s poetry from
the holly Qura‘n and the purified sunnah, and also from the soffy heritage, religious,
popular and mythical legacy.
Chapter four: this is about the dramatic construction in Al-Tairy‘s poetry by comparing

المولى ,احمد محمد جاد.

النقل الداخلً فً مدٌنة الؽردقة :
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إبراهٌم.

شعر عزت الطٌري :
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it to story and play. That was obvious in the internal and external dialogs
in his poetry, the mask, the poems in story and the poems in prose.
Chapter five: in this chapter I talked about music in Al-Tairy‘s poetry with its two
kinds external as rhyme and rhythm and internal as repetition, homophone,
comparison and contrast.
Chapter six in which I talked about the poet in the measure of criticism by
documenting all the opinions of the critics about his poetry. Finally I prepared a list of
sources and references and conclusion contained the results which I got from my

5020 12322992

: موجب النهً عند األصولٌٌن

research in Al-Tairy‘s poetry and some recommendations which I intended to say, then
I made an index of subjects.
Allah is the guide in whom we put our trust
 دراسة تطبٌقٌة على كتاب نٌل األوطار لئلمام الشوكانى المتوفى سنة،  مو ِجب النهً عند األصولٌٌن/ عنوان الرسالة
2014
.  هـ1250
.  رامى محمد أحمد أمٌن/ إعداد الباحث
. )  رسالة مقدمة لنٌل درجة الماجستٌر فً الدراسات اإلسبلمٌة ( أصول الفقة/ الدرجة العلمٌة
 وما ٌترتب على صدوره من الشارع الكرٌم من إفادة،  وتناولت هذه الرسالة بٌان النهً عند األصولٌٌن/ مضمون الرسالة
 وبٌان نوع تؤثٌرها علٌه من حٌث،  مع ببٌان عمل القرابن الصارفة للنهً عن حقٌقته، صٌؽته للتحرٌم أو لؽٌره من الصٌػ
 مع األعتماد على التطبٌقات،  ومن حٌث قوتها سواء كانت قطعٌة أو ظنٌة، سواء كانت القرٌنة مقالٌة أو حالٌة، مصدرها
الفقهٌة التً توضح اختبلؾ العلماء فً المعانً التً ترد إلٌها صٌؽة النهً من حٌث االعتماد علً القرابن أو عدمه وذلك من
. ًخبلل كتاب نٌل األوطار شرح منتقى األخبار لئلمام الشوكان

. رامً محمد أحمد,أمٌن

ً
،  أما المقدمة ففٌها التعرٌؾ بموضوع البحث، إجماال على مقدمة وبابٌن وخاتمة وفهارس
 اشتملت الرسالة/ محتوى الرسالة
 فقد خصص للجانب النظري وٌتكون:  وأما الباب األول،  ومنهج البحث،  والدراسات السابقة، وأسباب اختٌار الموضوع
ً : ً فٌحتوي على اآلت: أما التمهٌد، من تمهٌد وثبلثة فصول
:  ثانًٌا،  فً التعرٌؾ باإلمام الشوكانً وكتابه نٌل األوطار: أوال
ً فً حسن المؤمور به وقبح المنهً عنه
 فٌتناول: أما الفصل األول،  فً أقسام الحكم التكلٌفً عند األحناؾ والجمهور: ثالثا،
 لبٌان القرابن: وأما الفصل الثالث،  ومقتضٌاته، ً فقد جاء لبٌان دالالت النه: ًوأما الفصل الثان،  وصٌؽه، ًتعرٌؾ النه
:  وأما الخاتمة، فقد خصص للجانب التطبٌقً وٌتكون من خمسة عشر مبحث: ً وأما الباب الثان، وشروطها وأنواعها
.  والتوصٌات المقترحة من خبلل البحث، أهم النتابج التى تم التوصل إلٌها: فتشتمل على
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الكفاءة الذاتٌة الصحٌة والمساندة الوجدانٌة وإدارة الحٌاة وعبلقتهم
/ بالصبلبة النفسٌة لدى مرضى األورام السرطانٌة

 محمد عبدالقادر,ًعل
.عبدالموجود
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Stability improvement of Dfig wind farms
during fault occurrence /

Rihan, Mahmoud
Sameh.
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Sliding mode control of linear induction motor
drives /

Hassan, Taiea AbdelGawad Ahmed.
Yousef, Mahmoud
Mohamed Ahmed
Elnegm.
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Analysis and design of multi band RIFD
antennas :
Enchancing the performance of air cooling
system by mixing direct expansion unit and
chilled water system /
Detection and classification of broken rotor
bars faults in induction motor using adaptive
neuro- fuzzy inference system /

5027 12333061 doctoral.

Studies on microbiological potential of some
extracts and silver nanoparticles from
calotropis procera and ficus sycomorus /

5028 12336812

effect of exposure to electromagnetic fields of
cell phones and their base stations on the
mucous membrane and lingual salivary glands yassar abdel-raouf
in rats
mohamed

5024 12326531

5025 12327946

ً المساندة الوجدانٌة وإرادة الحٌاة ف,هدفت الدراسة الراهنة نحو معرفة مدى تؤثٌر التباٌن فً كبل من الكفاءة الذاتٌة الصحٌة
) مرٌضا بؤورام القولون والمستقٌم60 =  وقد تكونت العٌنة من (ن.الصبلبة النفسٌة لدى مرضى األورام السرطانٌة
,  ومقٌاس المساندة الوجدانٌة, واستخدم الباحث استمارة جمع البٌانات, 7.09+_55.73  بمتوسط عمري قدره,السرطانٌة
, ومقٌاس إرادة الحٌاة (الخشاب, )2007 , ومقٌاس الكفاءة الذاتٌة ( شوٌخ,ومقٌاس الصبلبة النفسٌة وهما من إعداد الباحث
 والمساندة الوجدانٌة,  وأسفرت النتابج عن وجود عبلقة ارتباطٌة دالة إحصابٌا بٌن كبل من الكفاءة الذاتٌة الصحٌة, )2002
 فضبل عن وجود تؤثٌر واضح لكل من الكفاءة الذاتٌة, وعدم وجود ارتباط بٌن هذه المتؽٌرات وإرادة الحٌاة,والصبلبة النفسٌة
2013
. وإختفاء التؤثٌر إلرادة الحٌاة علٌها, الصحٌة والمساندة الوجدانٌة على الصبلبة النفسٌة
: وقد أسفرت الدراسة الراهنة من عدة نتابج أهمها
1-  فحٌن ال, الصبلبة النفسٌة والمساندة الوجدانٌة,توجد عبلقة ارتباطٌة دالة إحصابٌا بٌن كبل من الكفاءة الذاتٌة الصحٌة
توجد عبلقة بٌن إرادة الحٌاة وباقى متؽٌرات الدراسة لدى مرضى األورام السرطانٌة.
2-  الصبلبة النفسٌة والمساندة الوجدانٌة وإرادة,ال ٌوجد تؤثٌر للمتؽٌرات الدٌموجرافٌة على كبل من الكفاءة الذاتٌة الصحٌة
 ماعدا تؤثٌر متؽٌر العمر على إرادة الحٌاة,الحٌاة.
3- ٌوجد أثر واضح للكفاءة الذاتٌة الصحٌة على الصبلبة النفسٌة لدى مرضى األورام السرطانٌة.
4- ٌوجد أثر واضح للمساندة الوجدانٌة على الصبلبة النفسٌة لدى مرضى األورام السرطانٌة.
5- ال ٌوجد تؤثٌر إلرادة الحٌاة على الصبلبة النفسٌة لدى مرضى األورام السرطانٌة.
.ونوقشت النتابج فً ضوء الدالالت النظرٌة والتطبٌقٌة لنتابج الدراسة ومدى اتساقها مع دراسات اهتمت بهذه المتؽٌرات
This thesis proposes a new technique to improve the stability of doubly fed induction
2016 generators (DFIG) during severe gride fault occurrence.
Proportional Integral (PI) controllers are extensively applied in electrical machine
control systems due to their simple control structure, ease of design, ruggedness, and
2016 effectiveness.
In recent years communication systems have been taken more interest in wireless
2016 communications due to easy use and availability at everywhere and any time.
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2012 The proposed system consists of two air conditioning sub systems.
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The main objective of this thesis to stdy the microbiological potential of some extracts
and its silvr nanoparticles from calotropis procera and ficus sycomorus, screening for
Waiel F. Sayed,
the efectiveextract fromlatex and leaves of both plants and studying the phsiological
26/6/2 Wesam M. Salem,
2016 effects of these treatmentson som bathogenic bacteria and phytopathogens.to
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Mohie Hariy.
electromagetic fields consist of wavaes of electric and magntic energy travelling
together at the speed of light various applications of their use can be found in the
service of mankind for more than 100years the most recent applications of emfs are
related to the mobile telephon and satellite communication service repacholi 2001
every one is exposed to complex mixture of electric and magnetic filed at many
different frequencies in the scientific literatures and in the media increasing attention
was paid to the potential adverse effects of emfs on human health the adverse health
effects from expoure to radiofrequency emfs such as those from base satation or
mobil phones remained unproven however scintific evidence suggests subtle biogrical
effects huss and rooli 2006

اجرٌت هذة ادراسة بهدؾ دراسة دور قٌاساتع ازدواجٌة الحمض النووى (د.ن.ا) وقٌاس الخبلٌا المتكاثرة فى بعض من
اورام الؽدد االعابٌة الحمٌدة والخبٌثة اشتملت هذة الدراسة على  40حالة من عٌنات شمعٌة الورام الؽدد اللعابٌه الحمٌده
والخبٌثة والتى تم تجمٌعها من ارشٌؾ قسم الباثولوجٌا االكلٌنكٌة بالمعهد القومى لبلورام جامعه القاهرة وقسم امراض الفم
بكلٌة طب االسنان جامعة االسكندرٌة اشتملتع الدراسة الحالٌة على عٌنه واحده شمعٌة النسجة طبٌعٌة من الؽدد اللعابٌة
والتى اخذت كمقٌاس للبٌاناتع اشتملت االورام الحمٌده على 4حاالتع من الورم الؽددى متععدده االاالشكال و3حاالتع من ورم
2012
وارثن و 3من حاالتع من الؽدوم الحمض الحمٌد و30حاله من حاالت ورم وارثن و3على 6حاالت من السرطان الؽددى
تعد المدرسة إحدى المإسسات التربوٌة التً تحوي نظاما تربوٌاً ،وثقافٌا،
 ال مج تم ع ٌة ال م با شرة وؼ ٌر ال م با شرة ،ول ما ك اؾ ٌ شك

واجتماعٌاًٌ ،رتبط عضوٌا ً بالعدٌد مؾ العوام
المتؽٌر األساسً فً ىذا النظا فإؾ مؾ الطبٌعً أؾ ٌتؤثر نجاح ىذا النظا بنجاح العاممٌؾ فٌو .وٌنظر إلى مدٌر المدرسة
 ل طاق ات ٌا وام كان ات ٌا ال ب شرٌ ة وال مادٌ ة
عمى أنو الركؾ األساس الذي ٌقو عمٌو كٌاؾ المدرسة ،والمحر
 ل ٌذه ال طاق ات واإلم كان ات ل بموغ ال ؽاٌ ات ال ترب وٌ ة ال تً ت س عى ال مدر سة إل ى
والموجو والمنس
تحقٌقٌا ،فٌو اإلداري والقابد التربوي المعٌؾ لئلدا رة وقٌادة المدرسة كما أنو الشخص الذي أنٌطت بو مٌمة رباسة ىذه
 خاص ،ؼ ٌر ق ادر عمى ممار سة دوره ب شك

المإسسة وقٌادتٌا مؾ الناحٌة الرسمٌة وأصبح النظا التربوي ،بشك
 ب ع ٌداً عؾ ال دع ال ف عمً ل م كون ات و ال ب شرٌ ة ال داخم ٌة وب ٌ ب تو ال خارج ٌة أٌ ضاً ،ف ٌو مطال ب
فاع
بؤؾ ٌكوؾ نظاما ً منفتحا ً مع مكوناتو الداخمٌة كافة ،ومنفتحا ً ومتفاعبلً مع مكونات بٌبتو <الخارجٌة .فاإلداري التربوي
الناجح ال ٌعٌش فً برج عاجً بعٌداً عؾ واقع وأطر نظامو التربوي .ومؾ ىنا فإؾ المدرسة الثانوٌة مركز إنتاج بشري؛
 ،ح ٌث ت عوده االخ ت ٌار وال حرٌ ة ،وب ن فس ال قدر ت سمحو
فًٌ الجٌة المسإولة عؾ الطالب فً مرحمة االنطبل
 ال م سإول ٌة ،وب ال تال ً ف ال قادة ال ترب وٌ وؾ ف ً ال مدر سة
بمً ا زؾ االختٌار الحر ،أال وىو تحم
 م با شر أو ؼ ٌر م با شر ،وب ال قدر ال ذي ٌ كوؾ عم ٌو ال قاب د مؾ ف اعم ٌة
الثانوٌة ٌإثروؾ بطمبً بشك
 م س ٌرة
ٌكوؾ التابعوؾ ،وبالتالً ٌمكؾ لمجمٌع أؾ ٌتوقع نوعٌة الطمبة المنتسبٌؾ إلى التعمً العالً حٌث ستستكم
البناء واإلعداد لمؾ سٌقو بخدمة مجتمعو وتطوره.المدرسة هً واحدة من المإسسات التعلٌمٌة التً تحتوي على نظام
تربوٌا ،وثقافٌا ،واجتماعٌا ،مرتبطة عضوٌا إلى عدد من العوامل االجتماعٌة المباشرة وؼٌر المباشرة ،وما هً متؽٌر
أساسً من حقوق اإلنسان فً هذا النظام ،فمن الطبٌعً أن نجاح هذا نظام تتؤثر بنجاح الموظفٌن .وٌرى مدٌر المدرسة
باعتباره الركن األساس الذي الكٌان المدرسة ،والمحرك للطاقات البشرٌة والمادٌة وتوجٌهها وإمكانات ومنسق هذه الطاقات
والقدرات لتحقٌق األهداؾ التعلٌمٌة أن المدرسة تسعى إلى تحقٌقه ،هو اإلداري والتعلٌمً زعٌم المكلؾ من إدارة وقٌادة
المدرسة ألنه هو الشخص المنوط به رباسة مهمة المإسسة وقٌادتها من جهة النظر الرسمٌة.وأصبح النظام التعلٌمً ،على
وجه الخصوص ،ؼٌر قادر على ممارسة دوره بشكل فعال بعٌدا عن الدعم البشري الفعلً للمكونات الداخلٌة والبٌبة
الخارجٌة أٌضا ،فإنه ٌطالب أن ٌكون نظام مفتوح مع جمٌع المكونات الداخلٌة ،وفتح والتفاعل مع مكونات البٌبة الخارجٌة.
تربٌة  Valadariناجحة ال ٌعٌش فً برج عاجً بعٌدا عن واقع النظام واألطر التربوٌة .وبالتالً ،فإن المدرسة الثانوٌة
مركز إنتاج اإلنسان .فمن الجهة المسإولة عن الطالب فً مرحلة البدء ،حٌث األلفة االختٌار والحرٌة ،وتوازن التسلح بنفس
القدر من حرٌة االختٌار ،والتً تتمثل فً تحمل المسإولٌة ،وبالتالً القادة التربوٌٌن فً المدارس الثانوٌة تإثر على طلبهم
مباشرة أو بشكل ؼٌر مباشر ،إلى الحد الذي هو قابد فعالٌة التابعون ،وبالتالً ٌمكن توقع لجمٌع الطبلب المنتسبٌن جودة
التعلٌم العالً حٌث سٌتم استكمال عملٌة البناء والتحضٌر ألولبك الذٌن سوؾ تخدم المجتمع وتنمٌته.اتجاهات إدارة المعاصرة
فً الجهود الرامٌة إلى إٌجاد نوع من التكامل بٌن الجهود العلمٌة بٌن فكر المدرسة التقلٌدٌة التً ترى أن الهٌكل التنظٌمً هو
جوهر اإلدارة من جهة ،ومدرسة العبلقات اإلنسانٌة التً بالؽت فً التركٌز على الموظؾ النفسً واالجتماعً ٌحتاج على
حساب األهداؾ اإلنتاجٌة من ناحٌة أخرى aschool ،القرارات القرار الذي أكد على توفٌر قاعدة معلومات كؤساس التخاذ
القرارات دون القٌم واالتجاهات مساهمة فً هذا من قبل طرؾ ثالث ،واالستراتٌجٌات الحدٌثة فً اإلدارة التعلٌمٌة التً ٌمكن
استخدامها من قبل مدٌري المدارس لتحقٌق النجاح واالستدامة فً التحصٌل العلمً واإلنجاز للطبلب فً جمٌع المراحل
التعلٌمٌة من أجل بناء مدرسة البٌبة ومرضٌة ثانٌا :البحث مشكلة وإدارته مدرسة األسبلة هً عملٌة إنسانٌة ،نجاحها ٌعتمد

2016

flow cytometry analysis of dna ploidy and shussin،ahmed
phase fraction of salivary gland tumors
mohamed
استراتٌجٌه مقترحه لتطوٌر إدارة المدارس الثانوٌه بدوله الكوٌت
العجمى ،كروز تراحٌب سالم  .فً ضوء بعض االتجاهاث االدارٌت المعاصرة/

5029 12336826
5030 12339167

فً ضوء عمل باحثا فً مجال التعلٌم فً الكوٌت ومن خبلل مبلحظاته وجد أن إدارة المدرسة تستخدم الطرق التقلٌدٌة
القدٌمة من اإلدارة ،وبالتالً فإن النظام التعلٌمً إخراج  FDال ٌتفق مع االتجاهات المعاصرة فً التعلٌم وأٌضا من خبلل
اجتماعات الباحث مع بعض من المعلمٌن فً هذا الصدد ،لوحظ وجود مدرسة ثانوٌة فً مناطق الدولة التعلٌمٌة متعددة
الكوٌت من مقابلة ٌشتكون من صبلبة اإلدارة وعدم الرؼبة فً التنمٌة من أجل تحقٌق العملٌة التعلٌمٌة فً األهداؾ الكوٌت و
ثم رأى الباحث أن هناك مشكلة حقٌقٌة مع استراتٌجٌات تطوٌر اإلدارة المدرسٌة فً المرحلة الثانوٌة لذلك هو األمر الذي
ٌتطلب وضع استراتٌجٌات إلدارات المدارس الثانوٌة فً ضوء مشكلة البحث السابقة ٌمكن أن تصاغ فً ما ٌلً األسبلة.1 :
ما مفهوم المدرسة الثانوٌة العامة فً دولة الكوٌت وظابفها وأهدافها وأهمٌتها وإدارة المجاالت؟  .2ما هو المقصود من
االتجاهات المعاصرة فً إدارة التعلٌم وكٌفٌة استخدامها؟  .3ما هً استراتٌجٌة تطوٌر إدارة المدرسة الثانوٌة فً ضوء
االتجاهات المعاصرة؟  .4ما هو واقع استخدام إدارة المدرسة الثانوٌة العامة فً أنماط الكوٌت الحدٌثة لئلدارة ومدى اتفاقها
مع االتجاهات المعاصرة من وزارة التربٌة والتعلٌم؟  .5ما تصور االستراتٌجٌة المقترحة لتطوٌر اإلدارة التعلٌمٌة فً
المدارس الثانوٌة الحكومٌة فً الكوٌت فً ضوء االتجاهات المعاصرة؟
أهداؾ البحث:
ٌهدؾ البحث الحالً إلى التعرؾ على ما ٌلً .1 :تسلٌط الضوء على المدارس الثانوٌة العامة فً دولة الكوٌت وظابفها
وأهدافها وأهمٌتها وإدارة المجاالت؟  .2ما هو المقصود من االتجاهات المعاصرة فً إدارة التعلٌم وكٌفٌة استخدامها؟
تطوٌر استراتٌجٌة ادارة المدرسة الثانوٌة فً ضوء االتجاهات المعاصرة 3.
معرفة واقع استخدام إدارة المدرسة الثانوٌة العامة فً أنماط الكوٌت الحدٌثة لئلدارة ومدى اتفاقها مع االتجاهات تعلٌم 4.
اإلدارة المعاصرة
الوصول إلى تصور مقترح لتطوٌر استراتٌجٌة التعلٌم فً إدارة المدارس الثانوٌة العامة فً الكوٌت فً ضوء االتجاهات 5.
المعاصرة؟
ُتعد صعوبات التعلم من فبات التربٌة الخاصة الخفٌة والمحٌرة ألن التبلمٌذ ذوي صعوبات التعلم ٌكون مستوي ذكابهم حول
متوسط الذكاء العام  ،أي مماثبلً ألق ا رنهم من العادٌٌن  ،لكن أداءهم الٌكون بمستوي أداء أق ا رنهم العادٌٌن  ،وخاصة فً
اإلد ا رك واإلنتباه والذاكرة والتفكٌر مما ٌنتج عنها صعوبات التعلم النمابٌة وٌندرج هإالء األطفال تحت مظلة المعرضٌن
لخطر صعوبات التعلم األكادٌمٌة الحقا ً  ،وتصاحب هذه الفبة العدٌد من المظاهر السلوكٌة واالنفعالٌة ؼٌر السوٌة والتً من
بٌنها سلوك الرفض المدرسً حٌث تمثل عببا ً جدٌداً مضافا ً إلً صعوبة التعلم نفسها.ولذلك وجب الكشؾ المبكر علً سلوك
الرفض المدرسً ومظاهره وأبعاده حتً ٌتسنً وضع البرنامج االرشادي المناسب والذي تمثل فً البرنامج التكاملً للتدخل
المبكر لتعدٌل ذلك السلوك لدي أطفال الروضة المعرضٌن لخطر صعوبات التعلم تنبع أهمٌة الدراسة من عدة اعتبا ا رت
نظرٌة وتطبٌقٌة وهً أنها  -ٔ:تساعد فً التعرؾ على فعالٌة ب ا رمج التدخل المبكر فى عبلج مشكلة الرفض المدرسى-ٕ.
تساعد فى التعرؾ المبكر على مإش ا رت صعوبات التعلم لدي االطفال فى مرحلة رٌاض االطفال -ٖ.تساعد هذه الد ا رسة
فى عبلج سلوك الرفض المدرسة مما ٌساعد فى خفض ظاهرة التسرب فى جمٌع م ا رحله.هدفت الد ا رسة الحالٌة إلً
2016
التحقق من فعالٌة برنامج تكاملً للتدخل المبكر فً تعدٌل سلوك الرفض المدرسً ألطفال

فعالٌة برنامج تكاملً للتدخل المبكر فى تعدٌل سلوك الرفض
صادق ،نورا تاج الدٌن جعفر  .المدرسً ألطفال الروضة المعرضٌن لخطر صعوبات التعلم/
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الروضة المعرضٌن لخطر صعوبات التعلم  ،واستخدمت الد ا رسة األدوات اآلتٌة :مقٌاس سلسون المعدل لذكاء األطفال
والكبار ،بطارٌة اختبا ا رت لبعض المها ا رت قبل األكادٌمٌة ألطفال الروضة كمإش ا رت لصعوبات التعلم  ،ألعاب
األطفال،
اختبار المسح النٌورولوجً السرٌع  ،مقٌاس سلوك الرفض المدرسً بصورتٌه ‖ المنزل والمدرسة‖  ،البرنامج التكاملً
للتدخل المبكر ،وتم تطبٌق هذه األدوات علً عٌنة قدرها  ٕ٨طفبلً تحت خطر صعوبات التعلم وٌعانون من سلوك الرفض
المدرسً و ٗٔ ولً أمر و  ٨معلمات  ،وتوصلت هذه الد ا رسة إلً مجموعة من النتابج كان من أهمها وجود
فروق ذات داللة احصابٌة بٌن متوسطً رتب درجات أطفال المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة المعرضٌن لخطر صعوبات
التعلم علً مقٌاس سلوك الرفض المدرسً بصورتٌه ‖المنزل والمدرسة‖ فً القٌاس البعدي لصالح المجموعة التجرٌبٌة
،ووجود فروق ذات داللة احصابٌة بٌن متوسطً رتب درجات أطفال المجموعة التجرٌبٌة المعرضٌن لخطر صعوبات التعلم
علً مقٌاس سلوك الرفض المدرسً بصورتٌه ‖المنزل والمدرسة‖ فً القٌاسٌن القبلً والبعدي لصالح
القٌاس البعدي  ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة التجرٌبٌة المعرضٌن
لخطر صعوبات التعلم علً مقٌاس سلوك الرفض المدرسً بصورتٌه ‖المنزل والمدرسة‖ بٌن القٌاسٌن البعدي والتتبعً.
جرى الباحث دراسة مٌدانٌة بعنوان ‖(الهندسة والتصمٌم القرار فً إدارة المدارس الثانوٌة العامة فً ضوء النظامٌةالتفكٌر)،
‖دراسة مٌدانٌة فً محافظة سوهاج مشكلة الدراسة الحالٌة تضع فً محاولة للوصول إلى مجموعة من اآللٌات المقترحة فً
قرار الهندسة والتصمٌم فً إدارة المدرسة الثانوٌة العامة فً محافظة سوهاج ،وذلك لتحقٌق التنمٌة واإلصبلح النظامٌة
المطلوبة فً المدرسة الثانوٌة العامة إدارة فً محافظة سوهاج ،والتعامل مع مشاكلها وحلها لهم اسلوب جدٌد ٌختلؾ عن
الطرق التقلٌدٌة المقبولة.والؽرض من هذه الدراسة هو:التعرؾ على طبٌعة التفكٌر المنهجً ودورها فً تحقٌق االبتكارات
التعلٌمٌة التً تواجه القرار التصمٌم فً الثانوٌة العامة اإلدارة المدرسٌة فً محافظة سوهاج .للوقوؾ على جوانب التفكٌر
النظامٌة المستخدمة فً الثانوٌة العامةاإلدارة المدرسٌة فً محافظة سوهاج .ألتعرؾ على مفهوم الهندسة القرار ومعوقاته
فً إدارة المدرسة الثانوٌة العامة فً محافظة سوهاج.لمعرفة المزٌد حول القرار التصمٌم فً المدرسة الثانوٌة العامة
واللواقع فً ضوء التفكٌر المنهجً.االعتراؾ واقع األداء الفعلً للهندسة والقرار التصمٌم فً إدارة المدارس الثانوٌة العامة
فً سوهاج محافظة .لتوفٌر اآللٌات المقترحة لتفعٌل الهندسة والقرار التصمٌم فً إدارة المدارس الثانوٌة العامة فً سوهاج
2016
محافظة فً ضوء التفكٌر المنهجً والمعاصرة االبتكارات التعلٌمٌة فً التعلٌم الثانوي العام.
جرى الباحث دراسة مٌدانٌة بعنوان ‖(الهندسة والتصمٌم
القرار فً إدارة المدارس الثانوٌة العامة فً ضوء النظامٌة
التفكٌر)‖ ،دراسة مٌدانٌة فً محافظة سوهاج‖
مشكلة الدراسة الحالٌة تضع فً محاولة للوصول إلى مجموعة من
اآللٌات المقترحة فً قرار الهندسة والتصمٌم فً
إدارة المدرسة الثانوٌة العامة فً محافظة سوهاج ،وذلك لتحقٌق
التنمٌة واإلصبلح النظامٌة المطلوبة فً المدرسة الثانوٌة العامة
إدارة فً محافظة سوهاج ،والتعامل مع مشاكلها وحلها
لهم اسلوب جدٌد ٌختلؾ عن الطرق التقلٌدٌة المقبولة.
والؽرض من هذه الدراسة هو:
التعرؾ على طبٌعة التفكٌر المنهجً ودورها فً تحقٌق -
االبتكارات التعلٌمٌة التً تواجه القرار التصمٌم فً الثانوٌة العامة
اإلدارة المدرسٌة فً محافظة سوهاج.
للوقوؾ على جوانب التفكٌر النظامٌة المستخدمة فً الثانوٌة العامة -
اإلدارة المدرسٌة فً محافظة سوهاج.
ألتعرؾ على مفهوم الهندسة القرار ومعوقاته فً -
إدارة المدرسة الثانوٌة العامة فً محافظة سوهاج.
لمعرفة المزٌد حول القرار التصمٌم فً المدرسة الثانوٌة العامة ول -
الواقع فً ضوء النظامٌة  thinking.Toالتعرؾ على واقع األداء الفعلً للهندسة و
القرار التصمٌم فً إدارة المدارس الثانوٌة العامة فً سوهاج
محافظة.
لتوفٌر اآللٌات المقترحة لتفعٌل الهندسة و -
القرار التصمٌم فً إدارة المدارس الثانوٌة العامة فً سوهاج
محافظة فً ضوء التفكٌر المنهجً والمعاصرة
االبتكارات التعلٌمٌة فً التعلٌم الثانوي العام.
وتكمن أهمٌة الدراسة الحالٌة هو أنها واحدة من أولى الدراسات
أن معالجة موضوع الهندسة والقرار التصمٌم فً إدارة المدرسة الثانوٌة العامة فً محافظة سوهاج فً ضوء التفكٌر
المنهجً ،وذلك ٌمثل الركٌزة األساسٌة لتطوٌر مجموعة من الفرضٌات ألبعاد التفكٌر المنهجً من أجل الوصول إلى أعلى
مراحل التنمٌة فً إدارة المدرسة الثانوٌة العامة فً ضوء
التفكٌر المنهجً وأهمٌة الدراسة الحالٌة هو جزء من أهمٌة أسلوب التفكٌر المنهجً الذي ٌإدي إلى إٌجاد حلول شاملة
للمشاكل التعلٌمٌة ،وكٌفٌة الوصول الحقٌقً ٌسبب هذه المشاكل ،وتفاعبلتها فً الزمان والمكان ،من أجل تحقٌق النظام
التعلٌمً كاملة من التعلٌم الثانوي العام فً جمهورٌة  theArabمن مصر وتزامن التنمٌة من أجل تحققان
 objectives.Researcherالمرجوة تعتمد على استخدام النهج ولها الوصفً التحلٌلً النهج :متتابعة والمسح واستخدم
الباحث االستبانة أداة للدراسة ،وتستخدم أٌضا اإلجراءات العلمٌة لضمان صحة
أداة الدراسة واستقراره ،وعدد من األسالٌب اإلحصابٌة لتحلٌل بٌانات الدراسة.
تم تطبٌق هذه الدراسة على عٌنة عشوابٌة من المعلمٌن والوكبلء ومدٌري التعلٌم الثانوي العام بمحافظة سوهاج ،والتً هً
عٌنة عشوابٌة حول ( )٪10من المجتمع األصلً للدراسة ،وعدد من أعضاءبلؽت أربعمابة (.)400
فً اإلطار النظري للدراسة ،فقد تناول الباحث ما هو ورد فً األدبٌات التربوٌة فً مجال الهندسة والتصمٌم القرار والتفكٌر
المنهجً ،وأنها قدمت الدراسات السابقة ذات الصلةمجال الدراسة.
تبرز اهمٌه البحث فى القاء الضوء على اوجه القصور فى االحتٌاطات التربوٌه لمعلمى التربٌه البدنٌه بمدارس ذوى
االحتٌاجات الخاصه والقاء الضوء على فبه من معلمى التربٌه البدنٌه بمدارس ذوى االحتٌاجات الخاصه واعداد قابمه
باالحتٌاجات التربوٌه لمعلمى التربٌه البدنٌه بمدارس ذوى االحتٌاجات الخاصه وهى بذلك ستساعد على توفٌر ادوات لتؤهٌل
معلمى هذه الفبات ومن االهمٌه العناٌه بمعلمى التربٌه البدنٌه بمدارس ذوى االحتٌاجات الخاصه وتلبٌه االحتٌاجات التربوٌه
2016
لهم.

حسن ،سامٌه محمودالسٌد.

هندسه وتصمٌم القرار فى إداره المدرسه الثانوٌه العامه فى ضوء
التفكٌر النظمى:

استراتٌجٌه مقترحه لتطوٌر اآلحتٌاجات التربوٌه لمعلمى التربٌه
الكندرىٌ ،وسؾ محمد عبدهللا  .البدنٌه بمدارس ذوى اآلحتٌاجات الخاصه بدوله الكوٌت/

5032 12339330

5033 12339395

تنوعت االلقاب التى تلقب بهاكبار الموظفٌن حٌث انقسمت الى القاب وظٌفٌه وشرفٌه وكهنوتٌه وعكست تلك االلقاب فى
اؼلبها اتجاهات ثقافٌه وظروؾ تارٌخٌه ومسبولٌات ادارٌه عاشها حامل هذه االلقاب ودعمتها سٌرتها الذاتٌه والتى سجل بها
ما قام به من اعمال وكان الؽرض من االلقاب والنعوت التى سجلها هإالء الموظفٌن على جدران مقابرهم وؼٌرها اثبات
انهن ٌلٌقوا بمكانه محترمه فى االخره وتخلٌدا لذكراهم فى الحٌاه بطرٌقه البقه مع الحفاظ على استمرارٌه اقامه شعابرهم
الجنزٌه.
ترجع اهمٌه الدراسه فى اعداد برامج تدرٌبٌه للمعلمٌن واعضاء هٌبه التدرٌس بالجامعات بعمل منتدٌات ومدونات خاصه
بمواد التدرٌس واعتماد المنتدٌات اآللكترونٌه التعلٌمٌه والمدونات اآللكترونٌه من الوسابل التعلٌمٌه فى التنعلٌم ونشر ثقافه
التواصل االلكترونى كؤداه معتمده ربٌسٌه للتواصل بٌن المعلمٌن والطبلب بٌن المدارس والجامعات وطبلبها لنشر كل ما
ٌتعلق بالعملٌه التعلٌمٌه.

اهداؾ الدراسه-:

2016

اآلمٌر ،رحاب محمد سٌد.

2015

أحمد ،خالد عبٌد على.

2015

ربٌع ،بركات صدٌق عبد
المطلب.

اآللقاب الوظٌفٌه العلٌا فى عصرى اآلنتقال اآلول والدوله الوسطى/

برنامج تدرٌبى تفاعلى قابم على الوٌب لتنمٌه بعض مهارات انتاج
المنتدٌات التعلٌمٌه والمدونات اآللكترونٌه لدى طبلب كلٌه التربٌه/
دراسه تحلٌلٌه مقارنه لبعض الخصابص النفسٌه واآلجتماعٌه
والتربوٌه لدى تبلمٌذ الحلقه اآلولى من التعلٌم اآلساسى ذوى
صعوبات التعلم والعادٌٌن/

5034 12339470

5035 12339500

5036 12339519

التعرؾ على الفروق الجوهرٌه بٌن كل من تبلمٌذ الصؾ السادس من ذوى صعوبات التعلم والعادٌٌن فى الخصابص النفسٌه.
التعرؾ على الفروق الجوهرٌه بٌن كل من تبلمٌذ الصؾ السادس من ذوى صعوبات التعلم والعادٌٌن فى الخصابص
اآلجتماعٌه.
التعرؾ على الفروق الجوهرٌه بٌن كل من تبلمٌذ الصؾ السادس من ذوى صعوبات التعلم والعادٌٌن فى الخصابص
التربوٌه.
التعرؾ على البناء النفسى للحاالت الطرفٌه فى الخصابص النفسٌه واالجتماعٌه والتربوٌه للتبلمٌذ ذوى صعوبات التعلم.
ترجع اهمٌه البحث فى مساعده القابمٌن على برامج الجؽرافٌا فى تصمٌم برامج تعلٌمٌه مناسبه للتعلٌم بؤستخدام وحدات التعلم
الرقمٌه.
مساعده المهتمٌن بالعملٌه التعلٌمٌه فى تحسٌن تعلٌم الجؽرافٌا بالمرحله الثانوٌه من خبلل اآلعتماد على وحدات التعلم الرقمٌه
واستخدام اختبارات المفاهٌم الجؽرافٌه كؤداه تقٌٌم لمستوى الطبلب فى الجؽرافٌا واستخدام بطاقه المبلحظه للوقوؾ على
مستوى الطبلب فى مهارات التواصل االلكترونى.

2015

عبدهللا ،محمد أحمد عبد
الرحمن.

فاعلٌه برنامج فى الجؽرافٌا قابم على وحدات التعلم الرقمٌه فى
تنمٌه بعض المفاهٌم ومهارات التواصل اآللكترونى وحب
اآلستطبلع الجؽرافى لدى طبلب المرحله الثانوٌه/

5037 12339733

2015

سٌد ،شٌماء سٌد سلٌمان.

مناطق الدماغ المرتبطه باآلسترجاع اللفظى وؼٌر اللفظى من ذاكره
اآلحداث الشخصٌه فى ضوء اآلنتباه الكامل والموزع لدى بعض
طبلب كلٌه التربٌه بقنا/

5038 12339769

تنبع اهمٌه البحث الحالى من عده جوانب على النحو التالى:
فحص تؤثٌرات اآلنتباه الموزع اثناء اآلسترجاع من ذاكره اآلحداث ٌلقى الضوء على القٌود او المحددات التى تفرضها 1-
.المعالجه المعرفٌه لهذه العملٌه
توجٌه المعلمٌن الى التداخل الذى قد ٌنتج من اداء مهام ثاوٌه سمعٌه وبصرٌه ؼٌر ذات صله اثناء االسترجاع من ذاكره 2-
.االحداث
مساعده المتخصصٌن فى التربٌه فى بناء تشخٌص دقٌق عن مناطق الدمػ المسبوله عن استرجاع المواد اللفظٌه والمواد 3-
.ؼٌر اللفظٌه من ذاكره اآلنتباه الكامل والموزع
ان مرض التهاب االنسجه الداعمة هو مرض التهابى ٌتعمٌز بتكون جٌب لثوى وما ٌتبعه من تاكل فى العظم السنخى وتدمٌر
النسٌج المؽلؾ لجذور االسنان واالربطه الداعمه السنٌه انة مرض متتعدد االسباب والذى ٌختل فٌه التوازن بٌن الببلك ورد
فعل العابل نتٌجه التؽٌرات فى رده فعل العابل او تاثٌرات بٌبٌة او سلوكٌة فى كل من الببلك ورده فعل العابل تم افتراض
2012
العدٌد من الٌات تدمٌر النسٌج المؽلؾ لجذور االسنان وقد تم اقتراح تورط اصناؾ االكسجٌن النشطه
قام المحقق كؽٌره من المحققٌن بجمع كل نسخ المخطوط لٌقؾ على محتوٌاته كامبل آلن هناك نسخ تكون الكتابه فٌها
مطموسه واخرى ظاهره فقام المحقق بمجهود ٌشكر علٌه حٌث قام بؤخراج هذا المخطوط الى النور لكى تقوم علٌه الدراسات
فى كل نواحٌه ومع ذلك لم ٌتناول المحقق دراسه االحادٌث من حٌث السند والمتن ولكن كانت هناك اشارات فى الهوامش
2015
ومع ذلك اقول بعد اطبلعى على الكتاب حقا ٌعتبر اصبل ٌعتمد علٌه فى الدراسات التحلٌلٌه.
تهدؾ الدراسه الى محاوله رسم خرابط الخطار السٌول واالخطار النحت النهرى وتحدٌد درجه خطورتهم والمناطق المثلى
لعملٌات التنمٌه بمنطقه الدراسه ودراسه الخصابص المورفومترٌه الحواض التصرٌؾ والحصول على العبلقات االرتباطٌه
بٌن ابعاد االحواض من ناحٌه وبٌن الجرٌان السٌلى من ناحٌه اخرى وتطبٌق التحلٌل العاملى والكشؾ عن العوامل.
تهدؾ الدراسه الى معرفه اثر العوامل الجؽرافٌه فى امتداد شبكه النقل وانعكاساتها على تنمٌه المدٌنه ودراسه عبلقه النقل
بؤستخدامات االرض بالمدٌنه خاصه السٌاحى ودراسه حجم حركه المركبات على الكرق الربٌسٌه بالمدٌنه وتحلٌلها وتحدٌد
كفاءه شبكه الطرق بالمدٌنه مع بٌان درجه خطورتها.
القرآن الكرٌم هو كتاب هللا المبٌن الذى نزل به جبرٌل علٌه السبلم على خاتم االنبٌاء والمرسلٌن سٌد الخلق اجمعٌن محمد بن
عبدهللا بن عبد المطلب المسطور فى المصاحؾ المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتبلوته وٌرى البعض ان القرآن اسم علم ؼٌر
مشتق وال مهموز كالتوراه واآلنجٌل خاص بكبلم هللا .
تسعى الدراسه الى الكشؾ عن مدى المام الباحثٌن بجامعه جنوب الوادى بمفهوم الوصول الحر واتجاهاتهم االٌجابٌه والسلبٌه
نحوه سواء كانوا منتجٌن للمعلومات او مستخدمٌن لها وذلك من خبلل دراسه مدى المام الباحثٌن بجامعه جنوب الوادى بقنا
بمفهوم الوصول الحر للمعلومات ومبادراته ودراسه اتجاهات الباحثٌن بجامعه جنوب الوادى بقنا نحو نشر واتاحه ابحاثهم
لبلطبلع الحر عبر مصادر الوصول الحر لكل من ٌرٌد الوصول الٌها دون قٌود.
ٌهدؾ البحث الى تحسٌن مهارات التواصل اآلجتماعى اللفظى وؼٌر اللفظى لدى اطفال الروضه فى ضوء نظرٌه التعلم
االجتماعى المعرفى وذلك فى ضوء البرنامج المعد فى البحث الحالى وٌسهم البحث فى تقدٌم فهم اكثر لخصابص الطفل مما
ٌساعد على وضع انشطه متنوعه تناسب قدراته وامكانٌاته تعمل على تحسٌن مهارات التواصل اآلجتماعى لدٌه انطبلقا من
مبدأ مراعاه الفروق الفردٌه بٌن اآلطفال.تسلٌط الضوء على هذه الفبه ٌساهم فى الكشؾ المبكر عنهم وتقدٌم البرنامج البلزم
لتحسٌن مهارات التواصل االجتماعى لدٌهم.أهداؾ البحث -:
ٌهدؾ البحث الحالى إلى :
تحسٌن مهارات التواصل االجتماعى اللفظى وؼٌر اللفظى لدى أطفال الروضة فى ضوء
نظرٌة التعلم االجتماعى – المعرفى وذلك فى ضوء البرنامج المعد فى البحث الحالى .
أهمٌة البحث :
א א  
تظهر األهمٌة النظرٌة للبحث الحالى فى اآلتى -:
تنبع أهمٌة البحث الحالى من خبلل تناوله نظرٌة التعلم االجتماعى -المعرفى التى ٔ-
تعد من النظرٌات التى نالت االهتمام من العلماء والباحثٌن لتقدٌمها وجهة نظر جدٌدة
للتدرٌب من خبلل استخدام أسلوب النمذجة والتى تختلؾ عن وجهة النظرالتقلٌدٌة التى
سادت سنوات طوٌلة فى المجال التعلٌمى ولعرضها إلطار مرجعى ٌوضح كٌفٌة بناء الخبرة التعلٌمٌة من خبلل احتكاك الفرد
بالبٌبة المحٌطة به وتفاعله معها مما ٌسمح باكتساب مهارات اللؽة .
ٌسهم البحث الحالى فى تقدٌم فهم أكثرلخصابص الطفل مما ٌساعد على وضع أنشطة ٕ-
متنوعة تناسب قدراته و إمكانٌاته تعمل على تحسٌن مهارات التواصل االجتماعى لدٌه
انطبل ًقا من مبدأ مراعاة الفروق الفردٌة بٌن األطفال.

samar ahmed nopy

assessment of superoxide dismutase enyme
level gingival crevicular fluide in smokers

5039 12340939

محمدٌن ،مصطفى محمد
محمود.

اآلحادٌث المرفوعه الوارده فى الجزء اآلول من كتاب التارٌخ
الكبٌر البن أبى خٌثمه:

5040 12340967

2015

أبو حدٌد ،أحمد عبد الفتاح
حسٌن.

الجٌومورفولوجٌا التطبٌقٌه لوادى النٌل بٌن قنا ونجع حمادى
بؤستخدام اآلستشعار من بعد ونظم المعلومات الجؽرافٌه/

5041 12340998

2015

عثمان ،حمدان سعد نجار.

جؽرافٌه النقل فى مدٌنه اآلقصر بؤستخدام نظم المعلومات الجؽرافٌه/

5042 12341017

2014

أحمد ،قناوى محمد فاوى.

ما نسب الى النبى -صلى هللا علٌه وسلم  -وصحابته الكرام من
القراءات الشاذه :

5043 12341097

2015

على ،زٌنب على بكرى.

أنماط اآلفاده من مصادر الوصول الحر للمعلومات لدى الباحثٌن
بجامعه جنوب الوادى:

5044 12341169

2015

محمد ،رضى حمدى.

مهارات التواصل اآلجتماعى اللفظى /ؼٌر اللفظى لدى أطفال
الروضه بمحافظه سوهاج وبرنامج مقترح لتحسٌن هذه المهارات/

5045 12341190

تسلٌط الضوءعلى هذه الفبة ٌساهم فى الكشؾ المبكر عنهم وتقدٌم البرنامج البلزم لتحسٌن ٖ-
مهارات التواصل االجتماعى لدٌهم .
א א 
تظهراألهمٌة التطبٌقٌة للبحث الحالى فى اآلتى -:
تتمثل هذه األهمٌة فى إمكانٌة االستفادة من نتابج البحث الحالى فى مجال التطبٌق العملى ،حٌث ٌقدم برنامجً ا تدرٌبًٌا ٌمكن أن
:
ٌسهم فى تحسٌن مهارات التواصل االجتماعى اللفظى وؼٌراللفظى لدى أطفال الروضة من خبلل اكتساب استجابات جدٌدة و
تعدٌل استجابات ؼٌر مرؼوب فٌها وتؽٌٌر استجابات ؼٌر مناسبة.حدود البحث -:
تتحدد نتابج البحث الحالى بالعٌنة المستخدمة والتى بلػ حجمها ( ٓ ) ٨طؾ ً ال من أطفال
م  ٙ /سنوات من مدارس محافظة سوهاج خبلل العام األكادٌمى ٖٕٔٓ  :الروضة من ٗ ٕٗٔٓ
وقد روعى عند اختٌار أفراد العٌنة أن ٌكون اختٌارً ا عشوابًٌا  ،كذلك خلوهم من أى إعاقات جسمٌة
والتؤكد من سبلمة الحواس .
 - ٔٙأدوات البحث -:
تتحدد األدوات المستخدمة فً البحث الحالى والمتمثلة فى اآلتً :
بطاقتى مبلحظة مهارات التواصل االجتماعى اللفظى و ؼٌر اللفظى ( إعداد  :الباحثة )ٕ -برنامج لتحسٌن مهارات ٔ-
التواصل االجتماعى اللفظى وؼٌر اللفظى لدى أطفال الروضة
) إعداد  :الباحثة (
مفاهٌم البحث اإلجرابٌة -:
تعرٌؾ التواصل • :Communication
عملٌة اتصال بٌن طرفٌن أحدهما المعلم  ،واآلخر المتعلم  ،وتتوافر فٌه مقومات اإلتصال
الشخصى وهو ما ال ٌتاح للمتعلم من خبلل الدراسة الذاتٌة بؤشكالها المختلفة وكلما كان المعلم قادرً ا
على إثراء مواقؾ االتصال عن طرٌق المناقشة  ،كلما كانت مواقؾ التعلٌم مإثرة كان التعلٌم باقى
األثر ( أحمد حسٌن اللقانى  ،على أحمد الجمل . ( ٩ : ٕٖٓٓ ،
أو عملٌة معقدة تنجح وتفشل  ،وتصٌب وتخطىء  ،وتوصل صاحبها إلى أهدافه أو قد ٌحدث
العكس (منال عبد الخالق جاب هللا . ( ٗ٘ : ٕٕٓٔ ،
وتعرفه الباحثة إجرابًٌا بؤنه  :قدرة الطفل على التواصل مع المعلمة من خبلل استخدام الكلمات والمفردات والرموز جنبًا إلى
جنب مع اإلشارات واإلٌماءات كما تقاس بالمقٌاس المعد فى البحث الحالى ( .إعداد الباحثة ).
منذ بداٌه التارٌه شهدت البشرٌه احداث كثٌره تمٌزت بالعنؾ االسرى بدأت بقتل قابٌل آلخٌه هابٌل واستمرت حتى االن اكثر
تنوعا وقسوه على الرؼم من ان جمٌع االدٌان السماوٌه دعت الى الرحمه والموده والتسامح واالسبلم ٌوصى االنسان بؤخٌه
2015
مهما كانت دٌانته او جنسٌته ومبادإه تؤمر بالمعروؾ والنهى عن المنكر.
تهدؾ الدراسه الى اآلفاده من معطٌات علم اللؽه النصى فى تحلٌل سور آل حم وابراز عناصر الترابط النصى ودورها فى
تماسك النص وانسجامه وصؾ عبلقات الترابط النصى القابمه بٌن الجمل والتعرؾ على دور علماء اللؽه العرب فى وضع
2015
نواه علم اللؽه النصى قبل علماء الؽرب.
تسعى الدراسه الحالٌه الى تحقٌق هدؾ ربٌسى مإداه اختبار العبلقه بٌن استخدام الممارسه العامه للخدمه االجتماعٌه وتنمٌه
ً
بعض الهارات االجتماعٌه لبلطفال المتخلفٌن عقلٌا القابلٌن للتعلم وٌنبثق من هذا الهدؾ مجموعه من االهداؾ الفرعٌه
المتمثله فى اختبار العبلقه بٌن استخدام الممارسه العامه للخدمه االجتماعٌه وتنمٌه المهارات االجتماعٌه الشخصٌه لبلطفال
المتخلفٌن عقلٌا ً القابلٌن للتعلم واختبار العبلقه بٌن استخدام الممارسه العامه للخدمه االجتماعٌه وتنمٌه المهارات االجتماعٌه
2011
المدرسٌه لبلطفال المتخلفٌن عقلٌا ً القابلٌن للتعلم.
تهدؾ الدراسه الى التعرؾ على فعالٌه برنامج ارشادى انتقابى تكاملى فى خفض بعض االضطرابات االنفعالٌه والسلوكٌه
لدى تبلمٌذ المرحله االبتدابٌه ذوى صعوبات التعلم عٌنه الدراسه وبعض المتؽٌرات االسرٌه الكامنه التى تسهم فى ظهور
بعض االضطرابات االنفاعلٌه والسلوكٌه لدى تبلمٌذ المرحله االبتدابٌه ذوى صعوبات التعلم عٌنه الدراسه.
هدفت الدراسه الحالٌه للتعرؾ على مدى فاعلٌه برنامج ارشادى تكاملى لخفض بعض االضطرابات االمفعالٌه واثرها على
االمن النفسى لدى تبلمٌذ التعلٌم االساسى وتكونت عٌنه الدراسه االستطبلعٌه من ( )200تلمٌذا وتلمٌذه من تبلمٌذ المرحله
االعدادٌه والعٌنه التجرٌبٌه من  30تلمٌذ من تبلمٌذ المرحله االعدادٌه طبقت علٌهم ادوات الدراسه المتمثله فى مقٌاس
االضطرابات االنفعالٌه لدى تبلمٌذ التعلٌم االساسى ومقٌاس االمن النفسى .
ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على االدراك الحسى -حركى وعبلقته باالداء المهارى والتعلم االبتكارى لتبلمٌذ المرحله المتوسطه
بدوله الكوٌت وذلك من خبلل التعرؾ على تؤثٌر البرنامج المقترح لبلدراك الحسى -حركى على مستوى االداء المهارى فى
كره القدم لتبلمٌذ المرحله المتوسطه بدوله الكوٌت وتؤثٌر البرنامج المقترح لبلدراك الحسى -حركى على مستوى التعلم
الحركى لتبلمٌذ المرحله المتوسطه بدوله الكوٌت.
ان دراسه اشؽال الخشب فى عمابر القاهره الدٌنٌه القبطٌه من اهم الدراسات التى تكشؾ الستار عما كان علٌه االقباط من
تقدم فى مجال الفنون اما اشؽال الخشب فى عمابر القاهره الدٌنٌه االسبلمٌه فقد شهدت نهضه حضارٌه كبٌره فى القرن
الثالث الهجرى /التاسع عشر المٌبلدى شمات جمٌع نواحى الحٌاه حٌث نبلحظ ان اشؽال الخشب فى هذه الفتره استخدمت
على نطاق واسع فى العمابر التى شٌدت خبلل هذه الفتره مع تنوع اشكالها.
ال ٌهدؾ ترمٌم وصٌانه االثار الى عبلج وحفظ المواد االثرٌه فحسب بل اٌضا ً ٌحاول فهم اسباب تلفها ومكونات ونواتج هذا
التلؾ والتى قد تصل الى حد ٌصعب التعرؾ علٌه ولذلك تستخدم الفحوص والتحالٌل المختلفه التى تساعد فى تفسٌر هذه
الظواهر لذلك جاء المنهج العلمى لهذه الدراسه والتى بعنوان دراسه تؤثٌر ؼازات التلوث الجوى فى صدأ اآلثار النحاسٌه
وسبابكها فى البٌبات الداخلٌه والخارجٌه بالقاهره وطرق العبلج والوقاٌه مقسم الى سته فصول.

2015

مصطفى ،نسرٌن صبلح.

المتؽٌرات االجتماعٌه المرتبطه بالعنؾ اآلسرى ضد اآلطفال:

علٌان ،عبٌد ابراهٌم عبٌد أحمد .الترابط النصى فى سور (آل حم)/

الممارسه العامه فى الخدمه االجتماعٌه وتنمٌه بعض المهارات
عبدهللا ،حمدى عبدهللا عبدالعال .االجتماعٌه لبلطفال المتخلفٌن عقلٌا ً القابلٌن للتعلم/
بعض المتؽٌرات اآلسرٌه والمدرسٌه الكامنه وراء بعض
االضطرابات االنفعالٌه والسلوكٌه لدى تبلمٌذ المرحله االبتدابٌه
ذوى صعوبات التعلم وفعالٌه برنامج ارشادى انتقابى تكاملى فى
خفضها/
حفنى ،على ثابت ابراهٌم.

5046 12341209

5047 12341230

5048 12341528

5049 12341547

2015

اسماعٌل ،أكرم محمد طلعت.

فاعلٌه برنامج ارشادى تكاملى لخفض بعض االضطرابات االنفعالٌه
وأثرها على اآلمن النفسى لدى تبلمٌذ التعلٌم اآلساسى/

5050 12341564

2015

العجمى ،فهد ناٌؾ محمد.

اآلدراك الحسى -حركى وعبلقته باآلداء المهارى والتعلم اآلبتكارى
لتبلمٌذ المرحله المتوسطه بدوله الكوٌت/

5051 12341682

2015

محمود ،عواطؾ حنفى.

أشؽال الخشب فى عمابر القاهره الدٌنٌه القبطٌه واآلسبلمٌه الباقٌه
من القرن الثالث عشر الهجرى  /التاسع عشر المٌبلدى/

5052 12341716

2015

علىٌ ،سرى سالم محروس.

ٌهدؾ البحث الى توافر المعاٌٌر الجؽرافٌه العالمٌه فى اهداؾ مقرر الجؽرافٌا للتبلمٌذ المعوقٌن سمعٌا ً بالصؾ الثالث
االعدادى ونسب توافر المعاٌٌر الجؽرافٌه العالمٌه فى محتوى مقرر الجؽرافٌا للتبلمٌذ المعوقٌن سمعٌا ً بالص الثالث االعدادى2015 .

محمود ،أحمد محمود أحمد.

تهدؾ الدراسه الحالٌه الى التعرؾ على فعالٌه برنامج تكاملى لبلطفال واالباء والمعلمٌن لخفض بعض اضطرابات التواصل
لدى االطفال التوحدٌٌن ومدى استمرار فعالٌه البرنامج التكاملى المقترح بعد مرور شهرٌن من انتهاء تطبٌق البرنامج.
تهدؾ الدراسه الى رسم خرٌطه جٌومورفولوجٌه حدٌثه لمنطقه الدراسه وتحدٌد العوامل والعملٌات التى اسهمت فى تشكٌلها
والتعرؾ على الزمن الذى استؽرقته فى نشؤتها والوقوؾ على اهم االخطار الجٌومورفولوجٌه بالمنطقه واثرها على االنشطه
2015
البشرٌه ووضع تصور مستقبلى لوادى النٌل فى منطقه الدراسه.
تتناول هذه الدراسه استخدام االنترنت فى التعلٌم والبحث العلمى لدى اعضاء هٌبه التدرٌس بكلٌات التربٌه بالجامعه الٌمنٌه
واظهرت الدراسه تؤثٌر استخدام اعضاء هٌبه التدرٌس لبلنترنت فى البحث العلمى بٌن االعضاء بالتخصص ولصالح
2015
االعضاء من ذوى التخصصات االنسانٌه والتربوٌه .
2015

دراسه تؤثٌر ؼازات التلوث الجوى فى صدأ اآلثار النحاسٌه
وسبابكها فى البٌبات الداخلٌه والخارجٌه بالقاهره وطرق العبلج
والوقاٌه/
تقوٌم مقرر الجؽرافٌا فى ضوء المعاٌٌر الجؽرافٌه العالمٌه لتنمٌه
ً
المفاهٌم والمهارات الجؽرافٌه لدى التبلمٌذ المعوقٌن سمعٌا بالصؾ
الثالث اآلعدادى/

5054 12341800

علٌان ،هانى شحات أحمد.

فعالٌه برنامج تكاملى لبلطفال واالباء والمعلمٌن لخفض بعض
اضطرابات التواصل لدى االطفال التوحدٌٌن/

5055 12341825

دندراوى ،محمد الراوى.

الجٌومورفولوجٌا التطبٌقٌه لوادى النٌل قٌما بٌن االقصر وقنا
بؤستخدام نظم المعلومات الجؽرافٌه واآلستشعار من بعد/

5056 12341869

المصرى ،منال ؼرٌب ٌسن.

استخدام أعضاء هٌبه التدرٌس والهٌبه المعاونه بجامعه جنوب
الوادى لتكنولوجٌا المعلومات فى التدرٌس والبحث العلمى/

5057 12341895

5053 12341766

شؽلت االذهان فى الفتره االخٌره بمصر بمسؤله الدستور والحكم واالنتخابات وتناولها كثٌر من الساسه والمفكرٌن بل والعامه
اٌضا ً بالبحث والنقاش ارتفع خبللها االصوات بؤن مصر وطن نعٌش فٌه وٌعٌش فٌنا وان مصر وطن نعٌش به وٌعٌش بنا
ولما كانت مصر دوله دستورٌه فؤنه ٌجب على المصرٌٌن ان ٌقفواعلى المبادىء الدستورٌه العامه وٌعرفوا حقوقهم كامله
2014
وٌحرصوا على استعمالها.
تتمثا اهمٌه الدراسه فٌما ٌلى :

2014

تقٌٌم ماهٌه واسباب التؽٌرات المناخٌه لعنصرى الحراه واآلمطار فى مصر وتحدٌد مدى عبلقه التؽٌرات المناخٌه العالمٌه
واالقلٌمٌه بالتؽٌرات المناخٌه لعنصرى الحراره والمطر بمصر والتعرؾ على شواهد وادله حدوث التؽٌرات المناخٌه فى
مصر والعالم وتقٌٌم ونمذجه التؽٌرات فى العوامل المإثره على التؽٌرات المناخٌه فى مصر خبلل القرن العشرٌن.
اهداؾ الدراسه دراسه العوامل الجؽرافٌه المإثره على شبكتى مٌاه الشرب والصرؾ الصحى بمدن المحافظه ودراسه كمٌه
المٌاه المنتجه بمدن المحافظه وكمٌه المٌاه المستهلكه ومعرفه فاقد المٌاه بكل مدٌنه وكذلك كمٌه مٌاه الصرؾ الصحى الناتجه
2014
من مدن المحافظه.
ٌهدؾ البحث الى تصمٌم برنامج تدرٌبى لتنمٌه القوه الممٌزه بالسرعه قد ٌساهم فى رفع مستوى القدرات البدنٌه لناشىء كره
القدم البرنامج المقترح قد ٌساعد على االرتقاء بمستوى قدره ناشىء كره القدم على تنمٌه خطط اللعب الدفاعٌه الفردٌه
2015
والجماعٌه.
ٌهدؾ الى معرفه فاعلٌه برنامج قابم على استراتٌجٌات ما وراء المعرفه لتخفٌؾ حده العجز المتعلم .
هدفت الدراسه الحالٌه الى التعرؾ على اهم متطلبات الجوده فى رٌاض االطفال والتعرؾ على معلمه ارٌاض االطفال
ومسبولٌاتها وخصابصها وكٌفٌه اعدادها فى جمهورٌه مصر العربٌه زكفاٌاتها والمشكبلت المهنٌه التى تعوقها عن تحقٌق
ادابها وتحدٌد واقع المشكبلت المهنٌه لمعلمات رٌاض االطفال بمحافظه قنا للوصول الى تصور مقترح للتؽلب على بعض
2015
المشكبلت المهنٌه المإثره فى اداء معلمات رٌاض االطفال فى ضوء متطلبات الجودة.
تتضح اهمٌه البحث من انتشار تكنولوجٌا المعلومات كان االساس الذى ادى الى بناء وتصمٌم واستخدام نظم المعلومات
االدارٌه التى نستطٌع ان نعرفها بؤنها مجموعه من العناصر البشرٌه المدربه والعناصر االلٌه البلزمه لجمع وتشؽٌل البٌانات
لؽرض تحوٌلها الى معلومات تساعد فى تسٌٌر العمل وتسهٌل اجراءاته وكذلك تطوٌر االداء الوظٌفى للعاملٌن وذلك داخل
2015
الهٌبه العامه للشباب والرٌاضه بدوله الكوٌت.
ٌهدؾ البحث الى تصمٌم برنامج تمرٌنات عبلجٌه وتؤهٌلٌه لتقلٌل زٌاده التقعر العنقى من خبلل تحسٌن المدى الحركى لمنطقه
الرقبه وتحسٌن القوه العضلٌه لعضبلت الرقبه واختفاء االلم من منطقه الرقبه وتقلٌل زٌاده تقعر منطقه الرقبه لمستخدمى
2015
الحاسب االلى من االطفال بدوله الكوٌت.
2015

حسن ،محمد سٌد اسماعٌل.
الكاشؾ ،طارق محمد أبو
الفضل ابراهٌم.

أحمد ،عمرو كامل محمد.

شبكتا مٌاه الشرب والصرؾ الصحى فى حضر محافظه البحر
اآلحمر:

5060 12342152

5061 12342196
5062 12342212

عبد البله ،صابرٌن نشؤت عبد
الرازق.

تصور مقترح لمواجهه بعض المشكبلت المهنٌه المإثره فى أداء
معلمات رٌاض االطفال فى ضوء متطلبات الجوده/

5063 12342227

المإمن ،أحمد حمٌد أحمد.

اآلداره اآللكترونٌه وعبلقتها بتطوٌر اآلداء الوظٌفى للعاملٌن بالهٌبه
العامه للشباب والرٌاضه بدوله الكوٌت/

5064 12342269

العتٌبى ،أحمد ؼنٌم مذخر.

تؤثٌر برنامج تمرٌنات عبلجٌه على حاالت زٌاده التقعر العنقى
لمستخدمى الحاسب االلى من االطفال بدوله الكوٌت/

5065 12342291

خلٌل ،أسماء أحمد محمد.

الهدؾ من البحث القاء الضوء على جامع همام االثرى بفرشوط كؤحد المعالم الربٌسٌه بصعٌد مصر والوحٌد داخل مدٌنه
فرشوط من خبلل دراسه القٌم التارٌخٌه واالثرٌه والمعمارٌه االنشابٌه والفنٌه وما تعرض له من مظاهر التلؾ المختلفه سواء
كانت هذه المظاهر ناتجه عن عوامل طبٌعٌه او عوامل بشرٌه وذلك لبلستخدام الخاطىء لمسجد همام االثرى والجهل بقٌمته
لدى العدٌد من السكان او ناتجه عن التقدم الحضارى والمستجدات البٌبٌه التى لم ٌكن االثر وقت انشابه لمثل هذه المستجدات2015 .

عبد الرحٌم ،ؼاده سٌد عبد
الحمٌد.

اهداؾ البحث:
تحدٌد االسالٌب التى ٌجب اتباعها حتى ٌتمكن الدارس من عزؾ المإلفات المعدله لثنابٌات البٌانو من خبلل مإلفات (عٌنه 1-
)البحث
)عٌنه البحث(تحدٌد صعوبات العزفٌه التى تحتوى علٌها المإلفات المعدله لثنابٌات البٌانو من خبلل مإلفات 2-
 .تحدٌد اآلرشادات العزفٌه التى تساعد فى التؽلب على صعوبات العزؾ 3-
اهداؾ البحث التعرؾ على صعوبات االداء العزفٌه التى تحتوى علٌها مقررات عزؾ اله القانون لمرحله البكالورٌوس
وابتكار تمارٌن تفٌد فى تذلٌل اداء هذه الصعوبات وتنمى المهارات االساسٌه فى عزؾ اآلله واقتراح ارشادات عزفٌه تساعد
الطالب فى التؽلب على تللك الصعوبات.
ٌهدؾ البحث الى دراسه تؤثٌر برنامج تدرٌبى عقلى مقترح على مستوى االداء المهارى المركب لناشبى كره القدم بدوله
الكوٌت من خبلل اآلتى:
وضع برنامج تدرٌب عقلى لتنمٌه اآلداء المهارى المركب لناشبى كره القدم 1-
.التعرؾ على تؤثٌر التدرٌب العقلى على تنمٌه المهارات المركبه 2-
ٌهدؾ البحث الى تصمٌم برنامج تمرٌنات نوعٌه لتؤهٌل عضبلت البطن بعد عملٌات الوالده القٌصرٌه ومعرفه أثره على -1
تحسٌن وتطوٌر عضبلت البطن والظهر.
.سمك الدهن لمنطقه البطن ومحٌطها 2-
اهداؾ الدراسه تتمثل فى التعرؾ على القوى والعوامل التى اثرت فى حٌاه وفكر االمام محمد متولى الشعراوى والتعرؾ
على الفكر التربوى لبلمام محمد متولى الشعراوى فى تربٌه الفتاه المسلمه والتعرؾ على الفكر التربوى لبلمام محمد متولى
الشعراوى فى تعلٌم المرأه المسلمه.
ترى الباحثة أن مستوى تمكٌن المرأة فى القٌادات األكادٌمٌة قد ٌتفاوت من منظمة ألخرى ،وقد ٌعتمد على مدى تشجٌع
وتسهٌل ثقافة المنظمة وبنابها التنظٌمى لعملٌة التمكٌن ،وعلى مستوى الكفاءة الذاتٌة للمرأة األكادٌمٌة والذى قد ٌكون له دور
فى هذه العبلقة.

نمذجه التؽٌرات المناخٌه فى مصر :

5059 12342132

تؤثٌر تدرٌبى للقوه الممٌزه بالسرعه على وسابل تنفٌذ خطط اللعب
عبده ،أٌمن عبد اللطٌؾ صالح .الدفاعٌه لناشىء كره القدم/
فاعلٌه برنامج قابم على بعض استراتٌجٌات ما وراء المعرفه
محمود ،محمد أبو القاسم محمد .لتحسٌن العجز المتعلم لدى تبلمٌذ المرحله االعدادٌه/

تم استخدام المنهج شبه التجرٌبى والذى ٌعتمد على التصمٌم التجرٌبى ذى المجموعتٌن المتكافبتٌن احداهما تجرٌبٌه واالخرى
ضابطه مع ضبط المتؽٌرات بٌنهما وتم ادخال المتؽٌر المستقل التعلم التعاونى على المجموعه التجرٌبٌه فقط دون المجموعه
2015
الضابطه ومن ثم تم معرفه اثر هذا االسلوب على المتؽٌر التابع وهو تنمٌه القواعد الصرفٌه فى اللؽه المنطوقه.
تمثلت اهداؾ الدراسه فى تحدٌد مستوى تبنى نمط القٌاده التحوٌلٌه من قبل القٌادات االكادٌمٌه واالدارٌه بجامعه جنوب
2015
الوادى والتعرؾ على االختبلؾ فى مستوى االداء المحقق وفقا ً البعاد بطاقه االداء المتوازن .

البد من تطوٌر اسالٌب التدرٌس ورفع مستوى التعلٌم واالهتمام بالطالبات بدنٌا وعقلٌا ونفسٌا واجتماعٌاومراعاه مٌول
التبلمٌذ واتجاهاتهم والعمل على ابراز طاقاتهم الفكرٌه والذهنٌه واالبداعٌه ومشاركتهم الجدٌه فى تحصٌل العلوم والمعارؾ2015 .
تكمن اهمٌه البحث فى انه قد ٌساعد واضعى مناهج التربٌه الكشفٌه على التعرؾ على اهداؾ النشاط الكشفى ومدى تحقٌق
هذ االهداؾ بمرحله الثانوٌه العامه بنٌن بقنا وقد ٌحدد مجاالت النشاط الكشفى ومدى مبلبمتها لمرحله الثانوٌه العامه بنٌن بقنا
2015
واالمكانٌات البلزمه للقابد الكشفى ووضع االنشطه المناسبه لمرحله الثانوٌه العامه بنٌن بقنا.
تحاول الدراسه الحالٌه وصؾ وتحلٌل واقع التربٌه االبداعٌه والمعوقات التى تقؾ حجر عثره امامها ثم االنطبلق لتقدٌم
بعض التوصٌات والمقترحات لمواجهه هذه المعوقات بما ٌحقق صوره افضل لتحقٌق التربٌه االبداعٌه فى مدارس المرحله
2015
االبتدابٌه.
استخدمت الدراسه المٌدانٌه االستبانه وهى احد الوسابل لجمع البٌانات واالراء عن بعض معوقات دور االكادٌمٌه المهنٌه
2015
للمعلمٌن فى تطوٌر التنمٌه المهنٌه لمعلم التعلٌم الثانوى العام فى ضوء االتجاهات المعاصره وجاءت كاآلتى-:
تطبٌق استبانه على بعض المعلمٌن فى المرحله الثانوٌه العامه الذٌن تم دخولهم فى برامج التنمٌه المهنٌه باآلكادٌمٌه.

الحٌاه البرلمانٌه فى كل من برٌطانٌا والوالٌات المتحده االمرٌكٌه:

5058 12342111

على ،قمر عبد ربه أحمد.

أثر اسلوب التعلم التعاونى فى تنمٌه استخدام القواعد الصرفٌه فى
اللؽه المنطوقه لدى تلمٌذات الصؾ الثالث االعدادى اآلزهرى/
دور القٌاده التحوٌلٌه فى تحسٌن اآلداء المتوازن بجامعه جنوب
الوادى:

ترمٌم وعبلج وصٌانه جامع هام بفرشوط 1171ه1757/م :

أثر استخدام التطبٌق بتوجٌه اآلقران على تعلم مهاره الوثب الثبلثى
على ،أمٌره سٌؾ اآلسبلم سٌد .بدرس التربٌه الرٌاضٌه لدى طالبات المرحله الثانوٌه/

حسن ،ناصر ٌمانى محارب.

تقوٌم النشاط الكشفى لدى طبلب المدارس الثانوٌه العامه بنٌن
بمحافظه قنا/

معوقات التربٌه االبداعٌه بالمرحله االبتدابٌه فى ضوء بعض
عبد الرحٌم ،سٌده فراج محمد .المتؽٌرات المعاصره :
بعض معوقات دور اآلكادٌمٌه المهنٌه للمعلمٌن فى تطوٌر التنمٌه
عبدهللا ،محمد عبد الفتاح محمد .المهنٌه للمعلم فى ضوء االتجاهات العالمٌه المعاصره :

2015

البنهاوى ،شٌماء عبد الفتاح
محمد احمد.

2015

تهامى ،عبٌر ربٌع أحمد.

طرٌقه اداء بعض اآلعمال السٌمفونٌه المعدله للعزؾ كثنابٌات آلله
البٌانو /

5066 12342317
5067 12342353

5068 12342414

5069 12342438

5070 12342454

5071 12343387
5072 12343406

5073 12343421

2015

العجمى ،مانع مهدى.

دراسه تحلٌلٌه عزفٌه لبعض مقررات آله القانون لمرحله
البكالورٌوس لآلرتقاء بمستوى الخرٌج فى ضوء متطلبات الجوده/
تؤثٌر برنامج تدرٌب عقلى مقترح على مستوى اآلداء المهارى
المركب لناشبى كره القدم بدوله الكوٌت/

5075 12343453

2015

تؤثٌر برنامج للتمرٌنات النوعٌه لتؤهٌل عضبلت البطن بعد عملٌات
عثمان ،والء محمد الهادى سٌد .الوالده القٌصرٌه/

5076 12343483

5074 12343434

2015

مازن ،عبد الحفٌظ أبو الحسن
محمد.

الفكر التربوى لآلمام محمد متولى الشعراوى فى بعض قضاٌا
المرأه المسلمه وكٌفٌه االستفاده منها/

5077 12343499

2015

محمد ،دعاء رمضان على.

العبلقة بٌن ثقافة المنظمة وتمكٌن المرأة فى القٌادات األكادٌمٌة
بالجامعة ودور الكفاءة الذاتٌة فى هذه العبلقة :

5078 12343522

وقد قامت الباحثة بدراسة إستطبلعٌة حٌث تم إعداد قابمة إستقصاء ،والتى تحتوى على مجموعة من األسبلة المفتوحة
والمؽلقة حٌث تناقش العبلقة بٌن ثقافة المنظمة وتمكٌن المرأة فى القٌادات األكادٌمٌة وأثر بعض العوامل الفردٌة على تمكٌن
المرأة وتم توزٌعها على أعضاء هٌبة التدرٌس من اإلناث والتى تشمل الفبات التالٌة ( مدرس ،أستاذ مساعد ،أستاذ) حٌث
أخذت عٌنة قدرها  30مفردة منها ( 19عضو هٌبة تدرٌس من الكلٌات العملٌة 11 ،عضو هٌبة تدرٌس من الكلٌات
النظرٌة) وتبٌن من هذه الدراسة ما ٌلى -:
بالنسبة للكلٌات العملٌة -:
تشٌر الدراسة اإلستطبلعٌة أن نسبة من ٌإٌدون أن هناك عبلقة بٌن ثقافة وتمكٌن المرأة فى القٌادات األكادٌمٌة بلؽت •
حوالى  %78منها ٌ %48رون إن ثقافة المنظمة إٌجابٌة وبالتالى تمثل دور إٌجابى فى تمكٌن المرأة فى القٌادات األكادٌمٌة
.ونسبة ٌ %30رون إن ثقافة المنظمة سلبٌة وبالتالى تمثل دور سلبى فى تمكٌن المرأة فى القٌادات األكادٌمٌة
%وقد لوحظ أن للعوامل الدٌموؼرافٌة والتنظٌمٌة دور فى تمكٌن المرأة فى القٌادات األكادٌمٌة حٌث وجد إن نسبة • 30
ٌرون أن لنوع الربٌس المباشر (ذكر  /أنثى) دور فى تمكٌن المرأة فى القٌادات األكادٌمٌة بالرؼم من وجود كفاءة ذاتٌة لها
وأثبتت الدراسة أٌضا إن الربٌس المباشر األنثى له تؤثٌر إٌجابى على تمكٌن المرأة فى القٌادات األكادٌمٌة أكثر من الربٌس
المباشر الذكر ،كما اتضح أٌضا طبٌعة الكلٌة (نظرٌة  /عملٌة) دور فى تمكٌن المرأة فى القٌادات األكادٌمٌة وذلك بنسبة
.منهم ٌ %20رون أن للكلٌات النظرٌة تؤثٌر إٌجابى أكثر من الكلٌات العملٌة و  %20آخرون ٌرون العكس 40%
بالنسبة للكلٌات النظرٌة -:
تشٌر الدراسة اإلستطبلعٌة أن نسبة من ٌإٌدون أن هناك عبلقة بٌن ثقافة المنظمة وتمكٌن المرأة فى القٌادات األكادٌمٌة •
بلؽت حوالى  %91منها ٌ %55رون أن ثقافة المنظمة إٌجابٌة وبالتالى تمثل دور إٌجابى فى تمكٌن المرأة فى القٌادات
.األكادٌمٌة ونسبة ٌ %36رون أن ثقافة المنظمة سلبٌة وبالتالى تمثل دور سلبى فى تمكٌن المرأة فى القٌادات األكادٌمٌة
%قد لوحظ أن للعوامل الدٌموؼرافٌة والتنظٌمٌة دور فى تمكٌن المرأة فى القٌادات األكادٌمٌة حٌث وجد أن ننسبة • 82
ٌ،رون أن لنوع الربٌس المباشر (ذكر /أنثى) دور فى تمكٌن المرأة فى القٌادات األكادٌمٌة بالرؼم من وجود كفاءة ذاتٌة لها
وأن الربٌس المباشر األنثى له تؤثٌر إٌجابى على تمكٌن المرأة فى القٌادات األكادٌمٌة أكثر من الربٌس المباشر الذكر ،كما
اتضح من خبلل الدراسة اإلستطبلعٌة أن طبٌعة الكلٌة (نظرٌة  /عملٌة) دور فى تمكٌن المرأة فى القٌادات األكادٌمٌة وذلك
،بنسبة %40منهم ٌ %20رون أن للكلٌات النظرٌة تؤثٌر إٌجابى أكثر من الكلٌات العملٌة و %20آخرون ٌرون العكس
وكذلك أوضحت الدراسة اإلستطبلعٌة أن تمكٌن المرأة فى القٌادات األكادٌمٌة سوؾ ٌوفر لها مزاٌا سواء على المستوى
.الشخصى أو الوظٌفى أو اإلجتماعى
ٌهدؾ هذا البحث الى الحفاظ على تراث مصر وحضارتها والذى سٌظل وسٌبقى خالداً وشامخا ً لبلجٌال القادمه واالستؽناء
نهابٌا ً عن االراء الترجٌحٌه فى لجان معاٌنه االحراز حتى ال تفقد اثارنا بسببها والبحث عن الطرق المإكده لكشؾ تزٌٌؾ
وتزوٌر التماثٌل الحجرٌه والتحقق من اصالتها وذلك بالتعرؾ على طرق التزٌٌؾ المختلفه والتقادم الصناعى والطبٌعى
وؼٌرها من النقاط العلمٌه المختلفه والمرتبطه بهذا الموضوه.

2015

دراسه اآلدله العلمٌه المستخدمه فى كشؾ وتزوٌر التماثٌل الحجرٌه
محمد ،عادل عبد الحمٌد عبده( .الرملٌه والجٌرٌه) تطبٌقا ً على نماذج مختاره/
أثاث القصور والمنازل العثمانٌه بالقاهره من خبلل الوثابق
وتصاوٌر المخطوطات والنماذج المحفوظه بالمتاحؾ (-923
12220ه1805-1517 /م)/
هاشم ،ساره محمد محمود.

5079 12343539

جاءت الدراسه آلبراز جانب من الفنون العثمانٌه بالقاهره والوقوؾ علٌه تفصٌلٌا ً من حٌث المسمٌات الوثابقٌه وعبلقه االثاث
بالوحدات باإلضافه الى اشكاله وخاماته واالسالٌب المتبعه فى صناعته وزخرفته ومواضعه واستخداماته داخل المنزل.
تتضح اهمٌه هذا الموضوع لما له من جوانب حضارٌه تتضمن فى ثناٌاها ما ٌربط بٌن تفاصٌل كثٌره فى حٌاه المصرى
2015
القدٌم منها ما هو دنٌوى وما هو دٌنى ما هو زراعى وما هو فنى وما هو معمارى وما هو رمزى.

حنا هللا ،مارى جاد رضى.

النخٌل فى مصر القدٌمه:

5081 12343591

2015

أحمد ،عبدهللا أحمد محمد.

اآلنحرافات القوامٌه لدى تبلمٌذ المرحله االبتدابٌه بمحافظه قنا :

5082 12343602

2015

إسماعٌل ،احمد اآلدهم نور
الدٌن.

دراسه تحلٌلٌه بٌومٌكانٌكٌه لمراحل الوثب الثبلثى فى ضوء نموذج
كندسن/

5083 12343617

2015

ٌهدؾ البحث الى محاوله التعرؾ على اكثر االنحرافات القوامٌه شٌوعا لدى تبلمٌذ الصؾ السادس من المرحله االبتدابٌه
بمحافظه قنا ونسبه انتشار االنحرافات القوامٌه الشابعه بٌن تبلمٌذ الصؾ السادس من المرحله االبتدابٌه بمحافظه قنا.
ٌعد هذا البحث احدى المحاوالت العلمٌه لبلرتقاء بمستوى االداء البدنى والمهارى لبلعبى الوثب حٌث ٌسعى هذا البحث
لوضع مجموعه من التدرٌبات المشابهه من خبلل التحلٌل العلمى لهذه المهاره لبلعب ممٌز فى طرٌقه االداء بهدؾ تحسٌن
االداء المهارى.
ٌهدؾ البحث الى بناء برنامج حركٌه ٌهدؾ الى تنمٌه المهارات االجتماعٌه لتبلمٌذ المرحله االبتدابٌه بدوله الكوٌت والتعرؾ
على درجات مقٌاس المهارات االجتماعٌه لتبلمٌذ المرحله االبتدابٌه قٌد البحث وفقا ً لطبٌعه النشاط الرٌاضى الممارس.
ٌتمثل اهمٌه البحث فى استخدام خرابط المفاهٌم فى تعلم مهارات كره القدم لطبلب المرحله االعدادٌه وتؤثٌر استخدام خرابط
المفاهٌم على تعلم بعض مهارات كره القدم لدى تبلمٌذ المرحله االعدادٌه.
التعرؾ على دور االداره االلكترونٌه فى تفعٌل االتصال بٌن اللجنه االولمبٌه واالتحادات الرٌاضٌه فى دوله الكوٌت من
خبلل معرفه الواقع الفعلى لبلتصال بٌن اللجنه االولمبٌه واالتحادات الرٌاضٌه فى دوله الكوٌت ومعرفه معوقات االتصال
االدارى بٌن اللجنه االولمبٌه واالتحادات الرٌاضٌه فى دوله الكوٌت واسالٌب تطوٌر وسابل االتصال بٌن اللجنه االولمبٌه
واالتحادات الرٌاضٌه فى دوله الكوٌت.
ترجع اهمٌد البحث الى تعدٌل وجهه النظر الخاصه بمدٌرى المدارس المتوسطه نحو اقسام التربٌه البدنٌه والنشاط الرٌاضى
بالمدارس وزٌاده تفعٌل النشاط الرٌاضى المدرسى عن طرٌق التعاون بٌن مدٌرى مدارس المتوسطه واقسام النشاط الرٌاضى
المدرسى.
ٌكتسب البحث اهمٌته من خبلل قد تسهم الوسابط المتعدده فى تعلم بعض مهارات كره الٌد للتبلمٌذ للمكفوفٌن من ضروره
استخدام االسالٌب والوسابل التعلٌمٌه الحدٌثه التى تثٌر اهتمام المتعلمٌن وتهٌى لهم الفرص للقٌام بدور اٌجابى فى عملٌه التعلم
والتفاعل االٌجابى مع الموقؾ التعلٌمى والربط بٌن معلوماتهم السابقه.

2015

العنزى ،خالد فهد حمود
سلٌمان.

دور اآلداره اآللكترونٌه فى تفعٌل االتصال بٌن اللجنه االولمبٌه
واالتحادات الرٌاضٌه بدوله الكوٌت/

5086 12343680

2015

العازمى ،ناصر عٌد ؼبلب
الملهوؾ.

دور اداره التطوٌر والتنمٌه فى تفعٌل التعاون مع اقسام التربٌه
البدنٌه لتطوٌر النشاط الرٌاضى المدرسى بدوله الكوٌت/

5087 12343698

2015

عبد الرحمن ،عبدهللا احمد
احمد.

تؤثٌر استخدام التعلٌم المبرمج على تعلم بعض مهارات كره الٌد
للمكفوفٌن بدوله الكوٌت/

5088 12343708

قد تسهم استخدام الوسابط المتعدده فى تعلم بعض مهارات كره الٌد للتبلمٌذ الصم والبكم وٌؤتى البحث فى اطار ما نادى به
الباحثون فى مجال تكنولوجٌا التعلٌم من ضروره استخدام االسالٌب والوسابل التعلٌمٌه الحدٌثه التى تثٌر اهتمام المتعلمٌن
وتهٌر لهم فرصه القٌام بدور اٌجابى فى عملٌه التعلم والتفاعل االٌجابى مع الموقؾ التعلٌمى والربط بٌن معلوملتهم السابقه.

2015

2015
2015

ٌهدؾ البحث الى تصمٌم برنامج مقترح لتنمٌه الكفاٌات المهنٌه لمعلمى التربٌه البدنٌه بالمرحله الثانوٌه بدوله الكوٌت.
edentulous pations often experince problems with thier mandbular complete dentures
lake of stability and retention together with adcreased chewing are ability are the main
2014 complaints of these patian
2015

تهدؾ الدراسه الى القاء الضوء على احد العمابر الدٌنٌه التى شاعت وانتشرت فى منطقه االناضول خبلل القرن السابه
الهجرى م الثالث عشر المٌبلدى والتى كان لها اكبر االثر فى االقالٌم المحٌطه بها والسٌما العراق واٌران واسٌا الوسطى
للعدٌد من االعتبارات السٌاسٌه واالجتماعٌه والدٌنٌه وهى منشآت التصوؾ والتى جاءت مخططاتها تتكون من عده وحدات
ابرزها التربه وقاعه التصوؾ كما تضم خبلوى للمرٌدٌن وحجره الشٌخ ومطبخ ومكتبه وحمام ودار للضٌافه ودورات للمٌاه 2015 .
تهدؾ الدراسه الى التعرؾ على وظٌفٌه التحؾ الزجاجٌه وذلك من خبلل وصؾ وتحلٌل تلك التحؾ من الجانب الوظٌفى مما
2015
ٌعطى صوره كامله للقارىء عن كٌفٌه استخدام التحؾ الزجاجٌه بؤنواعها المختلفه.
تم االخذ بالتعبٌر كتابات تذكارٌه كعنوان لهذه الدراسه الن الكلمه االكثر شٌوعا بٌن الدارسٌن لهذه الكتابات فى اللؽه العربٌه
وهى المخربشات هى الترجمه الحرفٌه للكلمه االٌطالٌه  graffaireالتى تعنى فى االنجلٌزٌه . little scratching

2015

تؤثٌر برنامج تربٌه حركٌه على تنمٌه بعض المهارات اآلجتماعٌه
الماجد ،مشعل معتوق سلطان .لتبلمٌذ المرحله اآلبتدابٌه بدوله الكوٌت/
تؤثٌر استخدام خرابط المفاهٌم على تعلم بعض مهارات كره القدم
مصطفى ،احمد مصطفى
لدى تبلمٌذ المرحله االعدادٌه/
مبارك.

5080 12343571

تؤثٌر برنامج تعلٌمى بؤستخدام الوسابط المتعدده على تعلم بعض
الكندرى ،أسامه أحمد أحمد
مهارات كره الٌد للصم والبكم بدوله الكوٌت/
عبد الرحمن.
برنامج مقترح لتنمٌه الكفاٌات المهنٌه لمعلمى التربٌه البدنٌه
الحوطى ،عبد الرحمن حمد
بالمرحله الثانوٌه بدوله الكوٌت/
عبد الرحمن .
clinical 0andradiographic evaulation 0of
immediately loaded single inplant retained
mostafa.mohmed
mandibular overdentures
abdul rahman rahman

5084 12343644
5085 12343657

5089 12343716
5090 12343731

5091 12343827

بهجات ،هاله رفعت محمود.

منشآت التصوؾ الباقٌه بوسط اآلناضول خبلل القرن السابع
الهجرى الثالث عشر المٌبلدى :
الوظٌفٌه فى التحؾ الزجاجٌه فى العصر االسبلمى فى ضوء
مجموعات المتاحؾ/

5093 12343829

محمد ،أحمد محمود طاهر.

الكتابات التذكارٌه بخطوط اللؽه المصرٌه القدٌمه فى معابد طٌبه
حتى نهاٌه العصر المتؤخر :

5094 12343832

ابراهٌم ،أحمد حلمى صادق.

5092 12343828

ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على دور المركزٌه البلمركزٌه ودورها فى اتخاذ القار بالهٌبه العامه للشباب والرٌاضه بدوله
الكوٌت من خبلل التعرؾ على الواقع الفعلى لعملٌه اتخاذ القرار بالهٌبه العامه للشباب والرٌاضه بدوله الكوٌت.

تتضح اهمٌه البحث فى قٌمته التطبٌقٌه وما ٌمكن ان ٌقدمه من خدمات رٌاضٌه ومادٌه للمجتمع الكوٌتى نظراً النتشار
المدارس فى جمٌع االحٌاء والمدن والقرى وارتباط ابناء الحى بالمدرسه سواء كانوا تبلمٌذ او اولٌاء امور وبناء على ذلك
ٌجب تسوٌق المنشآت الرٌاضٌه المدرسٌه لتسهم بذلك فى تنمٌه مواردها.
ٌهدؾ البحث الى تصمٌم برنامج لتطوٌر النمو المهنى لمعلمى التربٌه الرٌاضٌه فى ضوء الوحدات الخاصه بالكره الطابره
فى منهاج التربٌه الرٌاضٌه للمرحله االعدادٌه ومعرفه اثره على الجانب المعرفى فى الكره الطابره والمهارات التدرٌسٌه
المكتسبه فى الكره الطابره.
ترجع اهمٌه البحث فى االرتقاء بالمستوى المهنى لمعلمى التربٌه الرٌاضٌه بمدارس التربٌه الخاصه بدوله اكوٌت واالرتقاء
بالنمو المهنى للمعلمٌن وتحسٌن عملٌه التدرٌس باستخدام البرنامج التؤهٌلى المقترحٌ.شهد العالم الٌوم تطوراً هاببلً فى شتى
مناحً الحٌاة االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة والتقنٌة وفى ظل هذا الزخم المعرفً ٌنصب التركٌز على الجانب
التربوي باعتباره القطاع األكثر أهمٌة  ،لما ٌلعبه من دور فى بناء المجتمع وتربٌة النشء وتوفٌر متطلبات االرتقاء
واالزدهار لؤلمم والشعوب 0
وتتطلع الشعوب لإلبك الذٌن ٌسهمون فى صقل وإعداد الفرد لتحقٌق تلك الؽاٌة لٌنصب االهتمام على المعلم الذى أوكل إلٌه
مهمة حساسة تتمثل فى بناء المواطن الصالح والمنتمً الذى ٌمارس دورة فى محٌطٌة االجتماعً والبٌبً مهما كانت عملٌة
تطوٌر وتؽٌٌر مجتمعه نحو األفضل  ،وال ٌمكن أن ٌتحقق األهداؾ التربوٌة للنظام التربوي إال بوجود معلم مإهل مهنٌا ً
وأكادٌمٌا لكً ٌتمكن من القٌام بؤعباء تنشـبة طلٌته وال ٌمكن ذلك إال إذا خضع المعلم لبرنامج التنمٌة المهنٌة والدورات
التدرٌبٌة التى تإدي إلى أعداده علمٌا ً ومهنٌا ً وأن جودة مخرجات التعلم تعتمد بدرجة كبٌرة على جودة المعلم وكٌفٌة إعداده
وتؤهٌله وتدرٌبه المستمر أثناء عمله 0

العمر ،عبد الرحمن بدر عمر المركزٌه والبل مركزٌه ودورها فى اتخاذ القرار بالهٌبه العامه
للشباب والرٌاضه بدوله الكوٌت/
عبدهللا.
evaluation of the antimicrobical effect of root
canal sealers amoxicillin combinattion
al-hassan sherif
againtas enterococcus faecali
abdo heider

5096 12343835

2015

العمران ،خالد راشد محمد.

نموذج مقترح لتسوٌق المنشآت الرٌاضٌه المدرسٌه فى دوله الكوٌت/

5097 12343837

2015

منوفى ،هشام اسامه عبد
الراضى.

فاعلٌه برنامج لتطوٌر النمو المهنى لمعلمى التربٌه الرٌاضٌه فى
الكره الطابره/

5098 12343840

2015

حبٌب ،فٌصل مشعان.

برنامج مقترح لتؤهٌل معلمى التربٌه الرٌاضٌه بمدارس التربٌه
الخاصه بدوله الكوٌت/

5099 12343845

2015

2013

5095 12343834

والتدرٌب وإعداد وتؤهٌل المعلمٌن ٌلعب دوراً كبٌراً فى رفع كفاءة المعلمٌن وتحسٌن أدابهم  ،بل ٌعد عنصراً هاما ً فى التربٌة
والتعلٌم ألنه ٌلبً رؼبات المعلم ومٌوله وٌساعده على اكتشاؾ قابلٌته وقدراته الكافٌة التى ما كان لها أن تظهر لوال فرص
اإلعداد والتدرٌب والتؤهٌل التى تعزز ثقة المعلم بنفسـه وآدابه وهو من األدوار التى تساعد على النمو والتقدم فى عمله 0
واالهتمام بتدرٌب المعلمٌن وتؤهٌلهم ٌعتبر اهتماما ً برفع كفاءة النظام التعلٌمً من خبلل إطبلع المعلمٌن على الجدٌد
والمستحدثات سواء فى طرق وتقنٌات التعلٌم أو محتوى المناهج أو فى نظم وأسـالٌب إدارة المنظمات التعلٌمٌة  ،ورفع
الكفاٌة اإلنتاجٌة للمعلمٌن عن طرٌق زٌادة كفاءتهم الفنٌة وصقل ومهاراتهم التدرٌسـٌة مما ٌعود بالنفع على الطبلب  ،حٌث
لوحظ أن هناك عبلقة طردٌة بٌن المعلمٌن والطبلب فكلما زادت فعالٌة المعلمٌن زاد تؤثٌرهم على الطبلب وٌساعد ذلك على
تحقٌق األهـداؾ وتنمٌة قدرات األفراد 0
وقد حظٌت تنمٌة المعلم وتؤهٌله فى مختلؾ دول العالم بالعناٌة واالهتمام حٌث أكدت نتابج العدٌد من الدراسات على أهمٌة
تؤهٌل واعداد وتدرٌب معلمً التربٌة الرٌاضٌة لتحقٌق أهداؾ العملٌة التعلٌمٌة
وقد قام الباحث بدراسـة استطبلعٌة ملحق ( )1للتعرؾ على مدى أهتمام معلمً التربٌة الرٌاضٌة بدولة الكوٌت بمدارس
التربٌة الخاصة بعدد الدورات التؤهٌلٌة التى تحقق بها طوال فترة عمله  ،واسفرت نتابج تلك الدراسـة على أن نسبة % 85
من المعلمٌن لم ٌلتحقوا بؤي دورة تدرٌبٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة بمدارس التربٌة الخاصة 0
كما قام الباحث بدراسـة استطبلعٌة ملحق ( )2للتعرؾ على مدى أهتمام معلمً التربٌة الرٌاضٌة بمدارس التربٌة الخاصة
بدولة الكوٌت بالتدرٌس وبالمنهج وبالتعامل مع ذوى االحتٌاجات الخاصة وقد أسفرت النتابج أن (أكثر من  )% 80من
معلمً التربٌة الرٌاضٌة ؼٌر ملمٌن بمنهاج ذوى االحتٌاجات الخاصة 0
وقد تبٌن للباحث بؤنه ال توجد برامج تؤهٌلٌة لمعلمً التربٌة الرٌاضٌة بمدارس التربٌة الخاصة وفى أي مجال من مجاالت
التربٌة الرٌاضٌة بدولة الكوٌت ألكثر من ( )10عشرة سنوات بالرؼم من إقامة دورات تدرٌبٌة لصقل المعلمٌن فى جمٌع
التخصصات المختلفة بصفة دورٌة ودابمـة 0
ولذا ٌحتاج معلمً التربٌة الرٌاضٌة إلى برامج تؤهٌلٌة وتدرٌبٌة لذوي االحتٌاجات الخاصة بمارس التربٌة الخاصة لتطوٌر
كفاٌاتهم العلمٌة والتربوٌة التى تتحقق عن طرٌق الدورات التدرٌبٌة  ،حٌث ٌعتبر تدرٌب المعلمٌن مطلب هام للنمو المهنً
لمعلمً التربٌة الرٌاضٌة ألنهم آداة التؽٌر ووسٌلة التطوٌر ومهما طورنا من مقررات دراسـٌة ومن وسابل تعلٌمٌة وقمنا
بؤعداد الخطط والبرامج دون أن نرفع الكفاءة المهنٌة لمعلم التربٌة الرٌاضٌة فإن جهود اإلصبلح والتطوٌر سرعان ما تكون
أقل فاعـلٌة 0
وٌري الباحث أنه من الضروري االهتمام ببرامج التؤهٌل والتدرٌب لمعلمً التربٌة الرٌاضٌة بالمدارس الخاصة لذوي
االحتٌاجات الخاصة وتنمٌة آدابهم المهنً ألن تدرٌب المعلم وتؤهٌله أصبح جزءا من عملٌة متكاملة تستهدؾ تنمٌة المعلم
مهنٌا ً وعلمٌا ً وثقافٌا ً  ،وهذا ما دعً الباحث للقـٌام بهذه الدراسـة محاولة باألرتقـاء بمستوي معلمً التربٌة الرٌاضٌة من
خبلل تقـدٌم برنامج مقترح لتؤهٌل معلمً التربٌة الرٌاضٌة بمدارس التربٌة الخاصة بدولة الكوٌت 0
أهمٌة البحث والحاجة إلٌه : Research Importance
اإلرتقاء بالمستوي المهنً لمعلمً التربٌة الرٌاضٌة بمدارس التربٌة الخاصة بدولة الكوٌت1- 0
اإلرتقاء بالنمو المهنً للمعلمٌن وتحسٌن عملٌة التدرٌس باستخدام البرنامج التؤهٌلً المقترح2- 0
هـدؾ البحث :Research Objective
ٌهدؾ البحث إلى إعداد برنامج لتؤهٌل معلمً التربٌة الرٌاضٌة بمدارس التربٌة الخاصة بدولة الكوٌت 0
تساإالت البحث :Find Objective
ما أهداؾ برنامج تؤهٌل معلمً التربٌة الرٌاضٌة بمدارس التربٌة الخاصة بدولة الكوٌت؟1-
ما طرق تنفٌذ برنامج تؤهٌل معلمً التربٌة الرٌاضٌة بمدارس التربٌة الخاصة بدولة الكوٌت؟2-
ما محتوى تدرٌب برنامج تؤهٌل معلمً التربٌة الرٌاضٌة بمدارس التربٌة الخاصة بدولة الكوٌت؟3-
ما أسالٌب تدرٌب برنامج تؤهٌل معلمً التربٌة الرٌاضٌة بمدارس التربٌة الخاصة بدولة الكوٌت؟4-
ما القابمون بالتدرٌب لبرنامج تؤهٌل معلمً التربٌة الرٌاضٌة بمدارس التربٌة الخاصة بدولة الكوٌت؟5-
ما الوسابل األجهزة المعٌنة لبرنامج تؤهٌل معلمً التربٌة الرٌاضٌة بمدارس التربٌة الخاصة بدولة الكوٌت؟6-
2015
ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على تؤثٌر برنامج تعلمٌى بؤستخدام توجٌه االقران متعدد المستوٌات على اداء بعض مهارات كره
الٌد لتبلمٌذ المرحله الثانوٌه بدوله الكوٌتٌ.تمٌز العصر الحدٌث بالتقدم العلمً والتكنولوجً فً جمٌع مجاالت الحٌاة والذي
أخذت به العدٌد من الدول فؤدخلت التكنولوجٌا فً شتى المجاالت كالصناعة والزراعة والفضاء والطب والتجارة كما اهتمت
الهٌبات التربوٌة لهذه الدول بإدخال تكنولوجٌا فً التعلٌم بؽرض مجابهة كثٌر من تحدٌات العصر مثل اإلقبال على التعلٌم
ونقص الكفاءات المدربة وؼٌرها وكان العابد من وراء ذلك النهضة العلمٌة الكبرى لتلك الدول .
فالتربٌة الرٌاضٌة كمادة دراسٌة وجزء متكامل ومكمل للعملٌة التعلٌمٌة ومٌدان تجرٌبً ٌحقق من خبلل الممارسة اللوان
مختارة من األنشطة الرٌاضٌة لتكوٌن الفرد البلبق بدنٌا ومهارٌا والقادر على مواجهة تحدٌات متطلبات الحاضر والمستقبل
تتطلب من المعلمٌن جهدا عملٌا منظمان للعملٌة التعلٌمٌة فى إطار خصابص األفراد المستهدفٌن بالتعلم .
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الشمرى ،عادل حمود مٌس.

حاجٌه ،عبد الرحمن احمد
محمد.

تؤثٌر برنامج تعلٌمى مقترح على بعض المهارات اآلساسٌه لكره
القدم للمبتدبٌن من سن  7:8سنوات بدوله الكوٌت/

تؤثٌر برنامج تعلٌمى بؤستخدام توجٌه اآلقران ثبلثى االبعاد على
مستوى اداء بعض مهارات كره الٌد لتبلمٌذ المرحله الثانوٌه بدوله
الكوٌت/
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كما أن برنامج التربٌة الرٌاضٌة ٌشتمل على مجموعة من المكونات هى األهداؾ العامة له ومحتواه من المادة العلمٌة
والطرق والوسابل واألنشطة التً ٌمكن استخدامها لتنفٌذ هذا البرنامج وأسالٌب تقوٌمه وللتربٌة الرٌاضٌة أسالٌبها الخاصة
بتدرٌسها وهذه األسالٌب تقوم على أساس علمً مستقاة من أصول التربٌة ونظرٌاتها وأساس علم النفس بفروعه المختلفة
ومستندة على أساس العلوم الطبٌة والعلوم اإلنسانٌة على أن المعلم علٌه إال ٌلتزم بؤسلوب تدرٌس ثابت الن نجاح األسلوب
ٌتوقؾ على عوامل عدٌدة منها المادة المراد تعلمها وامكانات الفرد المتعلم ؛ إلى انه من الضروري ان تكون لدى المعلم
اختٌارات متعددة ألسالٌب التدرٌس حتى ال ٌقؾ عند أسلوب معٌن وٌمكن ان ٌختار من بٌن هذه األسالٌب ما ٌكون مناسبا
لسلوك المتعلم والمواقؾ العلمٌة .
إلى جانب انه لٌس هناك أسلوب تدرٌس واحد ٌمكن ان ٌكون ناجح مع كل التبلمٌذ او ٌمكن من خبلله تحقٌق كل األهداؾ
وٌجب أن ال ٌلزم المعلمون أنفسهم أسلوب واحد؛ كما ٌتعٌن أن ٌدركوا حقٌقة أن األسالٌب ٌمكن أن تتطور وتتكٌؾ لتتناسب
مع اى موقؾ تعلٌمً.
أن تحقٌق التربٌة الشاملة والمتزنة للنشا والوصول بهم إلى أعلى مستوى رٌاضً ممكن فى اى نوع من أنواع األنشطة
الرٌاضٌة المختلفة هً اسما أهداؾ التربٌة الرٌاضٌة التً تخضع فى هذا العصر للتؽٌٌر السرٌع فى طرقها ووسابلها
ونظرٌاتها وٌظهر لنا جلٌا واضحا مدى تقدم الشعوب باستخدامها التكنولوجٌا الحدٌثة واالستفادة بها فى جمٌع المجاالت لما
لها من ممٌزات استطاعت عن طرٌقها تبلفى بعض التقصٌر والعٌوب فى أسالٌب التعلٌم والتدرٌس .
وكرة الٌد من األلعاب المدرجة بمنهاج التربٌة الرٌاضٌة حٌث تدرس عن طرٌق مجموعة من المهارات األساسٌة التً تم
اختٌارها بما ٌتناسب مع المرحلة السنٌة ومن خبلل عمل الباحث كمدرس للتربٌة البدنٌة بدولة الكوٌت  ،وجد أن طرق
التدرٌس التقلٌدٌة ؼٌر كافٌة إلتقان المهارات األساسٌة للصم والبكم للعبة  ،والبد من مواكبة التقدم فً العملٌة التعلٌمٌة بصفة
عامة والتربٌة الرٌاضٌة بصفة خاصة  ،وكذلك البد من االستفادة باإلمكانات الموجودة داخل المدارس  ،والتً وفرتها الدولة
لخدمة العملٌـة التعلٌمٌة  ،فالمدارس مجهزة بمعامـل الوسابط المتعددة التً ٌجـب االستفادة منها لتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة
لمواكبة التقدم العلمً والتكنولوجً ،وخاصة فً عملٌة التعلٌم والتدرٌب0
كما أن زٌادة أعداد التبلمٌذ فً الفصل الواحد تجعل من الصعب أن ٌقوم المدرس بتعلٌم كل هـذا العدد واألشراؾ المباشر
والتوجٌه لكل هإالء التبلمٌذ ،وٌرى الباحث أن البد للمعلم أن ٌستخدم الطرٌقة المناسبة التً تتفق مع الموقؾ التعلٌمً
واإلمكانات الموجودة بالمدرسة  ،مما ٌكون لـه األثر فً نمو التبلمٌذ فً كافـة الجوانب ،وفقا لحاجاتهم وبما ٌتماش مع
األهداؾ الموضوعة للتربٌة الرٌاضٌة المدرسٌة  ،وحتى ٌمكن القٌام بعملٌة التعلٌم بطرٌقة فعالة 0
ٌعتبر درس التربٌة الرٌاضٌة له دور كبٌر فى إعداد النشء ؛ حٌث ٌعمل على تنمٌة جوانب الشخص واكتساب المعارؾ
تنمٌة الصفات البدنٌة وتعلم المهارات الحركٌة الرٌاضٌة والعادات الصحٌة السلٌمة وبالرؼم من أهمٌة درس التربٌة الرٌاضٌة
فى إعداد وتربٌة التبلمٌذ تربٌة كاملة متزنة بدنٌا وعقلٌا ونفسٌا واجتماعٌا ؛ إال أن هناك الكثٌر من المعوقات التً تواجه
القابمٌن على تدرٌس مناهج التربٌة الرٌاضٌة بالمراحل التعلٌمٌة المختلفة ؛ وتقؾ حاببل أمام تحقٌق األهداؾ والمتطلبات
التعلٌمٌة والتربوٌة لدرس التربٌة فقلة عدد دروس التربٌة الرٌاضٌة األسبوعٌة باإلضافة إلى محتوى المنهج الضخم الذي
ٌضم تمرٌنات اإلعداد البدنً والرٌاضات األساسٌة واأللعاب الفردٌة والجماعٌة عبلوة على زٌادة الكثافة العددٌة للتبلمٌذ
بالفصول .كل ذلك القً عببا كبٌرا على مدرس التربٌة الرٌاضٌة جعله ال ٌستطٌع القٌام بعملٌة التدرٌس واإلشراؾ والتوجٌه
لكل تلمٌذ تطبٌقا لمبدأ الفروق الفردٌة ومما ٌزٌد المشاكل حرجا عدم توافر المبلعب والنقص الكبٌر فى األجهزة واألدوات
الذي ٌعوق النجاح درس التربٌة الرٌاضٌة.
من خبل عمل الباحث بالتدرٌس لمادة التربٌة البدنٌة بالمرحلة الثانوٌة الحظ ان اؼلب المعلمٌن ال ٌستخدمون سوى أسلوب
واحد فى التدرٌس وهو أسلوب الشرح والنموذج الذي ٌفتقر فى بعض األحٌان إلى جعل المواقؾ التعلٌمٌة اقل فاعلٌة وهذا
األسلوب ٌتصؾ بان المعلم هو الذي ٌؤخذ جمٌع القرارات من تخطٌط وتنفٌذ وتقوٌم وٌؤخذ التلمٌذ فٌه دورا سلبٌا فى عملٌة
التعلٌم مما ٌجعل المعلم ٌبذل جهدا كبٌرا ال ٌستطٌع معه تدرٌس جمٌع الحصص المسندة إلٌه الموجودة بالجدول المدرسً.
كما ان زٌادة عدد التبلمٌذ فى الفصل الواحد تجعل من الصعب إن ٌقوم المعلم بتعلٌم كل هذا العدد واإلشراؾ المباشر
والتوجٌه لكل هإالء التبلمٌذ فى الوقت المخصص لحصة التربٌة الرٌاضٌة .
وباالطبلع على العدٌد من المراجع والدراسات والبحوث التً أجرٌت فى مجال أسالٌب التدرٌس للمهارات الحركٌة وجد أن
هذا األسلوب قد ال ٌإدى ؼالبا إلى تعلم فعال ومثمر ولكً تتم العملٌة التعلٌمٌة بالفاعلٌة المطلوبة البد للمعلم ان ٌستخدم أكثر
من أسلوب للتدرٌس والتعلٌم ألنه ال ٌوجد أسلوب واحد جٌد فاألسلوب الجٌد عند تدرٌس  .مهارات حركٌة معٌنه قد ال تناسب
عند تدرٌس مهارات حركٌة أخرى وهذا ما أكدته عفاؾ عبد الكرٌم()5حٌث أضافت أن نسبة االعتماد على أسلوب دون
األخر ٌتوقؾ على نوع المهارة والمواقؾ التعلٌمٌة والتلمٌذ الذى تسعى التربٌة الرٌاضٌة إلى ضمان نموه فى كافة جوانب
وفقا لحاجاته ومٌوله وقدراته واستعداداته ومشكبلته لتتٌح الفرصة له ان ٌحقق أكثر قدر من النمو فى جمٌع جوانب وٌتمكن
من القٌام بعملٌة التعلٌم بطرٌقة مثمرة وفعالة.لذا رأى الباحث أن من واجبه كمعلم للتربٌة الرٌاضٌة بالمرحلة الثانوٌة أن
ٌستخدم أسلوب توجٌه األقران متعدد المستوٌات ومعرفة أثره على أداء بعض مهارات كرة الٌد لتبلمٌذ المرحلة الثانوٌة
والتعلم بتوجٌه األقران ٌساعد التبلمٌذ على تعلم المهارات بطرٌقة مبسطة وبعٌدة عن الملل وٌساعد فى تنمٌة السلوك
التعاونً والتفاعل االجتماعى بٌنهم وحتى ٌسهم فى تطور مهنة التدرٌس بالتربٌة الرٌاضٌة ووضعها فى موضعها الصحٌح
بجانب المهن األخرى
هدؾ البحث :
ٌهدؾ هذا البحث إلى التعرؾ على تؤثٌر برنامج تعلٌمً باستخدام توجٌه األقران متعدد المستوٌات على أداء بعض مهارات
كرة الٌد لتبلمٌذ المرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌت .
فروض البحث :
توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات القٌاسٌن-
القبلً والبعدي لطبلب المجموعة الضابطة فً التعلم المهاري
والتحصٌل المعرفً فً مهارات كرة الٌد قٌد البحث ولصالح
القٌاس البعدي.
توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات القٌاسٌن-
القبلً والبعدي لطبلب المجموعة التجرٌبٌة فً التعلم المهاري
والتحصٌل المعرفً فً مهارات كرة الٌد قٌد البحث ولصالح
القٌاس البعدي.
توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات القٌاسٌن-
البعدٌٌن للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة فً التعلم المهاري
والتحصٌل المعرفً فً مهارات كرة الٌد قٌد البحث ولصالح
المجموعة التجرٌبٌة.
نسبة التحسن للمجموعة التجرٌبٌة أعلى من المجموعة الضابطة فً-
التعلم المهاري والتحصٌل المعرفً فً مهارات كرة الٌد قٌد
البحث.
diabets mellitus DM is serious condition affecting all age groups world wide and
associated with challenging complicating the impact of diabetes is felt in both
devlobed and devolping countries with egyption prevalence known diabetes to
2013 b6%ellabany and ahmed2006
ان طالب المرحله الثانوٌه ٌمر بمرحله تتسم بالعدٌد من التؽٌرات بإعتبارها تتوسط مرحله المراهقه ولذا قد نجده فى حاله من
2015
التوافق مع بٌبته او فى حاله من سوء التوافق لدى طبلب المرحله الثانوٌه .

effect low level laser ,calcium,vitamine c and d
on jow .bones of diabetic rats radiographic and
histopathologic study
fahd ،fadel ahmed
خصابص الشخصٌه القٌادٌه المرتبطه بالتوافق النفسى وفعالٌه
برنامج ارشادى سلوكى لتنمٌتها لدى طبلب المرحله الثانوٌه/
عبدهللا  ،الهام فتحى بؽدادى.

5102 12344459
5103 12344481

هدؾ البحث تطوٌر المستوى الرقمى لناشىء الوثب الطوٌل وذلك من خبلل:
وضع برنامج تدرٌبى لتقلٌل نسبه اختبلل التوازن العضلى للقوه لناشىء الوثب الطوٌل والتعرؾ على تؤثٌر البرنامج التدرٌبى
لبعض المتؽٌرات البدنٌه والمستوى الرقمى لناشىء الوثب الطوٌل.أشار ‖عبد العزٌز النمر ,نارٌمان الخطٌب ‖(1996م)أن
العضبلت تعمل فً أزواج ,فعندما تنقبض عضلة أو مجموعة عضلٌة فإن العضلة أو المجموعات العضلٌة المضادة لها
تسترخً كً ال تعوق الحركة وعند وصول الطرؾ المتحرك إلً الحد النهابً لمدي حركة المفصل فإن العضلة أو
المجموعة العضلٌة المضادة تنقبض انقباضا لحظٌا ٌتناسب مع قوة انقباض العضلة أو العضبلت العاملة (المحركة األساسٌة
) وسرعة الطرؾ المتحرك إلٌقاؾ الحركة.)28: 36 (.
أشار ‖عبد العزٌز النمر‖) 1996م( إلً أن التوازن فً تطوٌر القوة العضلٌة علً المفصل الواحد له عدة فوابد هً :
ناتج قوة أفضل 1.
 .مدي حركً أفضل 2.
 .ناتج سرعة أفضل 3.
) (65: 36الوقاٌة من اإلصابة 4. .

2015

محمد ،أسامه ابو المجد أحمد.

تؤثٌر برنامج تدرٌبى للتنمٌه العضلٌه المتوازنه فى بعض المتؽٌرات
البدنٌه على المستوى الرقمى لناشىء الوثب الطوٌل/

5104 12344502

تشٌر ‖نارٌمان الخطٌب‖(1997م) أن التدرٌب الرٌاضً الخاص بمسابقة الوثب الطوٌل ٌإدي إلً تكٌؾ ممٌز لتطوٌر
المجموعات العضلٌة المقابلة ومن الراجع العلمٌة والدراسات المرجعٌة وفً حدود علم الباحث أن التدرٌب علً العضبلت
األمامٌة فقط وإهمال العضبلت العضبلت المقابلة ٌإدي ذلك الً نشؤة ما ٌسمً باختبلل التوازن العضلً ()391 : 66
لذا ٌجب علً المدرب أن ٌنتبه أن لكل أداء مهاري تؤثٌراً مباشرا علً مجموعات عضلٌة دون االخري وأن االستمرار فً
التدرٌب لفترات طوٌلة ؼالبا ما ٌإدي إلً حدوث عدم توازن بٌن المجموعات العضلٌة األمامٌة والخلفٌة  ,فعند تحسن القوة
العضلٌة علً مفصل ما ٌ ,جب أن تطور كل من العضبلت التً تعمل علً الثنً والمد ,وهذا ماال نجدة دابما عند القٌاسات
القبلٌة حٌث نجد زٌادة فً قوة المجموعات العضلٌة التً ٌقع علٌها عبء أكبر فً األداء .
هدؾ البحث :
تطوٌر المستوي الرقمً لناشا الوثب الطوٌل من خبلل :
.وضع برنامج تدرٌبً لتقلٌل نسبة اختبلل التوازن العضلً للقوة لناشا الوثب الطوٌل -
 .التعرؾ علً تؤثٌر البرنامج التدرٌبً لبعض المتؽٌرات البدنٌة والمستوي الرقمً لناشا الوثب الطوٌل -
فروض الدراسة -:
توجد فرق دالة إحصابٌة بٌن القٌاس القبلً والبٌنً والبعدي لنسبة تحسن القوة العضلٌة المتوازنة فً بعض المتؽٌرات 1-
.البدنٌة لناشا الوثب الطوٌل لصالح القٌاس ألبعدي
توجد فروق دالة إحصابٌة بٌن القٌاس القبلً والبٌنً والبعدي لنسبة تحسن القوة العضلٌة المتوازنة والمستوي الرقمً 2-
. .لناشا الوثب الطوٌل لصالح القٌاس ألبعدي
خطوات وإجراءات البحث
أوالً :منهج البحث:
ً
استخدم الباحث المنهج التجرٌبً بنظام (المجموعة الواحدة) لمناسبته لطبٌعة هذه الدراسة وأسلوبها ،مستخدما فً ذلك
التصمٌم التجرٌبً الذي ٌتعمد على ( القٌاس القبلً والقٌاس البٌنً والقٌاس ألبعدي).
ثانٌا ً :مجتمع وعٌنة البحث:
 :مجتمع البحث)أ (
ٌتكون مجتمع البحث من ألعبى نادي سوهاج الرٌاضً والمسجلٌن باالتحاد المصري أللعاب القوى فً الوثب الطوٌل -
.تحت 18سنة وعددهم ( )10متسابق
 :عٌنة البحث)ب(
تم اختبار عٌنة البحث بالطرٌقة العمدٌة من العبً نادي سوهاج الرٌاضً والمسجلٌن باالتحاد المصري أللعاب القوى فً -
.الوثب الطوٌل واشتملت العٌنة على( )10متسابقا ً منهم ( )7متسابقٌن كعٌنة أساسٌة ،و( )3متسابقٌن للدراسة االستطبلعٌة
:أدوات جمع البٌانات •
استخدم الباحث عدداً من األدوات التً ساعدته فً جمع البٌانات المتعلقة بالدراسة والتً أفادته فً تحقٌق هدفه ومنها ما ٌلً:
 :المراجع والبحوث العلمٌة المرتبطة بالبحث)أ (
قام الباحث باالطبلع على العدٌد من المراجع العلمٌة والدراسات السابقة العربٌة واألجنبٌة المتخصصة فً التدرٌب الرٌاضً
بصفة عامة وفً تدرٌب متسابقى الوثب الطوٌل بصفة خاصة.
:األجهزة المستخدمة )
 (GM).أجهزة أثقال1-
)لقٌاس الطول(جهاز الرستامٌتر 2-
 felxometrجاز قٌاس المرونة3-
.ساعة إٌقاؾ الكترونٌة4-
ترجع االهمٌه العلمٌه لهذا البحث فى اداره الجوده الشامله مدخل ادارى حدٌث واالبداع االدارى مدخل هام فى تحسٌن
2015
وتطوٌر العاملٌن داخل الهٌبه العامه للشباب والرٌاضه والعاملٌن بالهٌبه العامه للشباب والرٌاضه هم اساس التطوٌر .
ترجع اهمٌه البحث الى امكانٌه استفاده مدربى السباحه بدوله الكوٌت بصفه خاصه من بعض البرامج التدرٌبٌه ذات االسالٌب
التدرٌبٌه المختلفه التى تهدؾ لى االرتقاء بمستوى القوه الخاصه للسباحٌن الناشبٌٌن وتوفٌر قاعده من المعلومات والبٌانات
العلمٌه للمدربٌه لبناء برامج التدرٌب لبلرتقاء بمستوى القوه الخاصه للسباحٌن الناشبٌٌن بدوله الكوٌت تحت  12سنه.
ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على تؤثٌر بعض االسالٌب التدرٌبه المقترحه لتنمٌه القوة الممٌزه بالسرعه على مستوى االداء
المهارى المنفرد والمركب لبلعبى كره القدم بدوله الكوٌت وذلك من خبلل التعرؾ على تؤثٌر اسلوب الترٌب االٌزوكٌنتك
لتنمٌه القوة الممٌزة بالسرعه على مستوى االداء المهارى المنفرد والمركب لبلعبى كره القدم بدوله الكوٌت تحت  18سنه.
هدؾ البحث الى تحسٌن المستوى الرقمى لناشبى 100م عدو من خبلل تصمٌم برنامج تدرٌبى باستخدام تدرٌبات االثقال
وتحسٌن بعض عناصر اللٌاقه البدنٌه الخاصه بناشىء 100م عدو وتحسٌن المستوى الرقمى بناشىء 100م عدو.
تعد رٌاضه المبارزه من الرٌاضٌات النزال الفردى التى تعتمد على مختلؾ قدرات البلعب البدنٌه والمهارٌه والعقلٌه وفى
طرق اعداد البلعب نجد ان المبارزة مجاال له اصوله وقواعده وله فلسفته واتجاهاته وتستخدم فٌه شتى االسالٌب وذلك
لتطوٌر تلك القدرات لبلعبى هذه الرٌاضه .

2015

2015
2015

مرزوق ،عادل عبد الرازق
مبارك.

إداره الجودة الشامله وعبلقتها باآلبداع االدارى للعاملٌن بالهٌبه
العامه للشباب والرٌاضه بدوله الكوٌت/

5105 12344513

كرم ،حسٌن فاضل.

تؤثٌر استخدام تدرٌبات االثقال على تنمٌه القوه الخاصه وتحسٌن
المستوى الرقمى للسباحٌن الناشبٌن بدوله الكوٌت/

5106 12344530

الرشٌدى ،مشعل مرزوق
فضى.
الخضر ،ؼانم عبد الرازق
ناصر.

تؤثٌر اسلوبى التدرٌب (اآلٌزوكٌنتٌك -البلٌومترٌك) على تنمٌه القوة
الممٌزة بالسرعه ومستوى االداء المهارى المنفرد والمركب لبلعبى
كره القدم بدوله الكوٌت/
تؤثٌر تدرٌبات االثقال على بعض المتؽٌرات البدنٌه والمستوى
الرقمى لمتسابقى  100متر عدو بدوله الكوٌت/

5107 12344561
5108 12344574

2015

حسٌن ،رامى بدر محمد.

2015

صالح ،محمد مجدى حسٌن.

تؤثٌر برنامج خططى على مستوى االداء المهارى لناشىء رٌاضه
المبارزه بدوله الكوٌت/
فاعلٌه تطوٌر العتبه الفارقه البلهوابٌه على نسب مإشرات التكٌؾ
للوظابؾ الربوٌه الساكنه والحركٌه للجهد البدنى لدى العبى كره
السله/

5110 12344677

ٌس ،فرٌده صبلح الدٌن سٌؾ
الدٌن.

أثر ضؽوط العمل على اآلداء الوظٌفى آلعضاء هٌبه التدرٌس
ومعاونٌهم بجامعه جنوب الوادى:

5111 12344705

ٌهدؾ البحث الى تقنٌن برنامج تدرٌبى لتطوٌر مإشرات العتبه الفارقه البلهوابٌه ومعرفه تؤثٌره على نسب مإشرات التكٌؾ
الوظابؾ الربوٌه الساكنه للجهد البدنى لدى لبلعبى كره السله .
تهدؾ الرساله الى تحدٌد مستوى ادراك اعضاء هٌبه التدرٌس ومعاونٌهم بجامعه جنوب الوادى لضؽوط العمل الواقعه علٌهم
والتعرؾ على مستوى االداء الوظٌفى لدى اعضاء هٌبه التدرٌس ومعاونٌهم بجامعه جنوب الوادى وتحدٌد ما اذا كان هناك
2015
اثر لضؽوط العمل على االداء الوظٌفى المتمثل فى سلوكٌات الدور االساسى وسلوكٌات المواطنه التنظٌمٌه.

5109 12344593

تهدؾ الدراسه الى محاوله القاء الضوء على مشكبلت الحٌاه الٌومٌه التى تواجه المكفوفٌن من الشباب الجامعى فى احدى
محافظات جنوب الصعٌد وهى محافظه قنا والتعرؾ على طبٌعه المشكبلت الجامعٌه التى ٌعانى منها المكفوفون من الشباب
الجامعى فى مجتمع الدراسه والتعرؾ على العوامل المإدٌه الى مشكبلت الحٌاه الٌومٌه التى ٌعانى منها المكفوفون فى
2014
مجتمع الدراسه.تنبع مبررات اختٌار الدراسة الراهنة من عدة اعتبارات لعل أهمها ما ٌلً :
بالرؼم من كثرة الدراسات االجت ماعٌة حول ذوي اإلعاقة فإن هذه الدراسات القٌمة ٔ-
والمتعددة ال تتناول مشكبلت ذوي اإلعاقة فً مجتمعنا المص ري بوجه عام وذوي اإلعاقة
البصرٌة والمتواجدٌن والمنتمٌن إلى مجتمع جنوب الوادي وصعٌد مصر بصفة خاصة.
ندرة البحوث االجتماعٌة التً اهتمت بدراسة مشكبلت الحٌاة الٌومٌة لذوي اإلعاقة من المكفوفٌن الجامعٌٌن فً ضوء ٕ-
ارتباطهم بالسٌاق االجتما عً والثقافة المعا شة فض ً ال عن إؼفال هذه البحوث إلى العوامل االجتماعٌة والثقافٌة المإدٌة إلى
 .حدوث اإلعاقة وتحاول الدراسة الراهنة تؽطٌة هذا النقص فً التراث االجتماعً
ومن هذا المنطلق فإن اختٌار الباحثة لهذا الموضوع إنما ٌنبع من مبرر ذا تً فالباحثة
جزء ال ٌتجزأ من هذا العالم ترٌد أن تعبر عن هموم أفراده ومن ثم تسعى إللقاء الضوء على مشكبلت المكفوفٌن فً حٌاتهم
الٌومٌة.تهدؾ الدراسة الراهنة إلى محاولة إلقاء الضوء على مشكبلت الحٌاة الٌومٌة التً تواجه المكفوفٌن من الشباب
الجامعً فً إحدى محافظات جنوب صعٌد مصر وهً محافظة قنا .
وٌنبثق من هذا الهدؾ العام األهداؾ الفرعٌة التالٌة :
 .التعرؾ على طبٌعة المشكبلت الجامعٌة التً ٌعانً منها المكفوفون من الشباب الجامعً فً مجتمع الدراسة ٔ-
 .التعرؾ على العوامل المإدٌة إلى مشكبلت الحٌاة الٌومٌة التً ٌعانً منها المكفوفون فً مجتمع الدراسة ٕ-
التعرؾ على اآلثار الناتجة عن مشكبلت الحٌاة الٌومٌة التً تواجه المكفوفٌن فً مجتمع الدراسة  -ٗ.التعرؾ على كٌفٌة ٖ-
 .مواجهة المكفوفٌن لمشكبلت حٌاتهم الٌومٌة فً مجتمع الدراسة
محاولة التوصل إلى تصور مقترح لتكٌؾ المكفوفٌن من الشباب الجامعً فً مجتمع ٘-
الدراسة مع المشكبلت الحٌاتٌة التً تواجههم .تتمثل أهمٌة هذه الدراسة فً كونها محاولة لسد ثؽرة فً الدراسات االجتماعٌة
المتصدٌة لموضوع مشكبلت المكفوفٌن من الشباب الجام عً المص ري من خبلل إثراء المعرفة والمشاركة فً الجهود
االجتماعٌة المعاصرة المتصدٌة لمشكبلت ذوي اإلعاقة البصرٌة  .ومن هنا فإن الباحثة تؤمل أن تكون هذه الدراسة محاولة
تضاؾ إلى التراث االجتماعً النظري والتطبٌق ي
العملً القتحامها مجال لم تتناوله دراسات سابقة وهو مجال مشكبلت الحٌاة الٌومٌة للمكفوفٌن فً إحدى محافظات جنوب
صعٌد مصر وهً محافظة قنا .
ب -محاولة التوصل إلى مجموعة من الستخبلصات العلمٌة ال تً تسهم ؾ ي فهم وتفسٌر
الظاهرة موضع الدراسة .
تناولت الدراسه صوره المرأه من خبلل بعض اعمال الكاتبه المعاصره رونٌت مطالون وقد اثرت الدراسه هذه الكاتبه تحدٌداً
آلنها رأت ان الكاتبه تتعامل مع المرأه كؤنسان ولٌست كٌهودٌه شرقٌه او ٌهودٌه ؼربٌه وآلنها تعالج القضاٌا فى اعمالها من
2014
منظور انسانى فقط ولٌس من اى منظور خاضع آلٌدلوجٌه معٌنه.
ؼٌرت شبكه االنترنت العالم اذ مثلت نشؤتها فى اواخر الستٌنات من القرن العشرٌن وتحولها فى بداٌه التسعٌنات الى وسٌله
اتصال شخصٌه وجماهٌرٌه فى آن واحد ثوره فى االتصال االنسانى ؼٌرت مفاهٌم والنظرٌات االتصالٌه التى ظلت قابمه
2015
لقرون عدٌده وولدت مفاهٌم ونظرٌات جدٌده تشرح عملٌه االتصال الجدٌدة.

محمود ،أسماء حسٌن أحمد.

بعض مشكبلت الحٌاه الٌومٌه للمكفوفٌن فى المجتمع المصرى :

5112 12344715

متولى ،محمد محمد أحمد
محمد.

صوره المرأه فى الرواٌه العبرٌه المعاصره عند رونٌت مطالون
من خبلل رواٌتى ساره ٌا ساره وصوت خطواتنا/

5113 12344726

دور أجهزة العبلقات العامه فى التسوٌق االلكترونى وانعكاساته
عبد العزٌز ،عبده قناوى أحمد .على تنمٌه السٌاحه الخارجٌه فى مصر/

5114 12344963

تهدؾ الدراسه الى التعرؾ على المشاركه السٌاسٌه وعبلقتها ببعض المتؽٌرات التدٌن وتقدٌر الذات ووجهه الضبط لدى عٌنه
من طبلب جامعه جنوب الوادى بعد ثوره الخامس والعشرٌن من ٌناٌر وتفرع من هذا الهدؾ االهداؾ الفرعٌه التالٌه:
.التعرؾ على واقع مشاركه الطلبه الجامعٌٌن فى الحٌاه السٌاسٌه واالجتماعٌه 1-
التعرؾ على الفروق فى المشاركه السٌاسٌه لدى الشباب الجامعى تبعا لنوع العٌنه وموطن االقامه والمستوى االقتصادى 2-
.ونوع الكلٌه
معلوم ان الدرس اللؽوى فى العربٌه قد ارتبط منذ نشؤته بالقرأن الكرٌم ولم ٌكن فى لؽه العرب قبل نزوله من ٌدرسها
فالعرب كانوا ال ٌزالون فى البقعه التى اوجدكم هللا فٌها لم ٌختلطوا بعد بااللمم االخرى فكانت عربٌتهم صافٌه نقٌه فطرٌه
تنساب على السنتهم سهله صحٌحه ؼٌر مفتقره الى قواعد تضبط استعمالها.
تهدؾ الدراسه الى ادراك اهمٌه المناهج اللؽوٌه فى الدراسات اللؽوٌه التحلٌلٌه وتحلٌل الجمله المعقده ومعرفه االنماط التكٌبٌه
لها فى العبرٌه الحدٌثه من خبلل رواٌه الملجؤ البابلى وابراز قواعد لؽوٌه جدٌده فٌما ٌخص التركٌبه الدراسٌه.
ٌهدؾ البحث الى معرفه االسس والقواعد التى قام علٌها علم الجرح والتعدٌل من خبلل نقد القطان وذلك آلنه من مإسسى
هذا العلم واول من دون فٌه ودراسه منهج االمام القطان فى رد الرواٌات وجمع االصطبلحات النقدٌه العامه التى شارك فٌها
االمام القطان ؼٌره من النقاد فى جرح الرواه.
اعتدت بعض الدراسات القدٌمه ان ترمى الشعر الجاهلى بالمباشره والسطحٌه وتعدد الموضوعات فى القصٌده الواحده
بمصطلح اسموه اؼراض النص مشككٌن بذلك فى الوحده العضوٌه للنص الجاهلى واكتفوا بما اورثوه تجنبا ً للتحلٌل وٌكؤن
قضٌه الرمز لم ٌعرفها شعراء ذلك العصر وكانت قصٌدتهم مفككه فى تعدد موضوعاتها ومطروقاتها.

2015

سعٌد ،عاصم عبد الكامل عبد
الفتاح.

المشاركه السٌاسٌه وعبلقتها ببعض المتؽٌرات النفسٌه لدى عٌنه من
طبلب الجامعه بعد ثوره الخامس والعشرٌن من ٌناٌر/

5115 12344980

2015

مرعى ،عبٌر احمد الطاهر.

الجزءان الثامن والعشرون والتاسع والعشرون من القران الكرٌم :

5116 12345000

2014

عبدهللا ،محمد أحمد على.

الجمله المعقده فى العبرٌه الحدٌثه :

5117 12345014

2015

محمود ،ربٌع محمود ٌوسؾ.

منهج االمام ٌحٌى بن سعٌد القطان ت (198ه) فى جرح الرواه/

5118 12345026

2014

خلؾ هللا ،محمد محسن عبد
الشافى.

النص الجاهلى تشكبلت اآلٌقاع تشكبلت المعنى :

5119 12345038

تهدؾ الدراسه الى تحدٌد اسباب وجود االشعار ؼٌر المنسوبه ومعٌارها وعمل احصاء لبلشعار ؼٌر المنسوبه فى كتب
النحاه التى حددتها فى البداٌه والوقوؾ على ارض صلبه فى االحتجاج باالشعار ؼٌر النسوبه وتحدٌد موقؾ النحاه تجاهها.

2014

أبو الحسن ،حسام فرج محمد.

اآلحتجاج باآلشعار ؼٌر المنسوبه فى مصنفات النحوٌٌن :

5120 12345049

تزخر االثار االسبلمٌه من مساجد وقصور ومدارس واسبله واضرحه بالنوافذ الزجاجٌه المعشقه بالجص والتى تعد من اهم
سمات الفن والعماره االسبلمٌه حٌث تمثل هذه النوافذ قٌمه جمالٌه وفنٌه ساحره وخبلبه من خبلل اختبلؾ الدرجات اللونٌه
لضوء الشمس والقمر الساقط علٌها فى كل ساعه من ساعات الٌوم وتعطى الوان مختلفه حسب مقدار الضوء الساقط علٌها2014 .
ترجع اهمٌه البحث الى انه ٌجمع بٌن اراء كل من علماء اصول الفقه والنحو فى االجماع ومدى تؤثر كل من علماء اصول
الفقه والنحاه بعضهم ببعض اذ ٌعد االجماع المصدر الثالث من مصادر التشرٌع االسبلمى عند علماء اصول الفقه وكذلك ٌعد
2014
االصل الثانى عند النحاه .
تهدؾ الدراسه الى تناول شعر االطفال عند احمد سوٌلم بالتحلٌل والنقد للكشؾ عن مدى تمكنه من تطوٌع االدوات اللؽوٌه
الفاظا ً واسلوبا وصٌاؼه فى قوالب شعرٌه ٌستوعبها االطفال وٌتذوقونها بحٌث تنال قبولهم وتحوز اعجابهم وتوصل الٌهم
2014
رساله الشاعر التى ارادها من خبلل قصابده.

دراسه عبلج وترمٌم وصٌانه الزجاج المعشق بالجص منذ بداٌه
محمد ،عبد البله عبد العال عبد العصر العثمانى وحتى نهاٌه عصر محمد على بمصر تطبٌقا ً على
نموذج مختار/
البله.

5121 12345070

أبو زٌد ،مبارك على بكٌر.

اآلجماع بٌن النحاه واآلصولٌٌن :

5122 12345152

محمد ،بخٌته حامد ابراهٌم.

شعر اآلطفال عند أحمد سوٌلم حتى : 2010

5123 12345168

2014

على ،محمد عبد القادر عبد
الموجود.

الكفاءه الذاتٌه الصحٌه والمسانده الوجدانٌه واراده الحٌاه وعبلقتهم
بالصبلبه النفسٌه لدى مرضى االورام السرطانٌه/

5124 12345185

2014

عبد الراضى ،رؼده سٌد.

سٌاسات اعاده الهٌكله الرأسمالٌه ومعدالت الجرابم فى المجتمع
المصرى:

5125 12345206

2015

تؤثٌر برنامج تمرٌنات هوابٌه فى البٌبه الساحلٌه آلنقاص الوزن على
بؽدادى ،محمد ثابت اسماعٌل .المصابٌن بالبدانه للفبه العمرٌه من ( )25-20سنه/

تهدؾ الدراسه الى معرفه مدى تؤثٌر التباٌن فى كل من الكفاءه الذاتٌه الصحٌه والمسانده الوجدانٌه واراده الحٌاه فى الصبلبه
النفسٌه لدى مرضى االورام السرطانٌه وقد تكونت العٌنه من ن=  60مرٌضا ً بؤورام القولون والمستقٌم السرطانٌه .
تسعى الدراسه الى التعرؾ على نوعٌه الجرابم التى انتشرت داخل المجتمع المصرى فى ضوء ارتباطها بتطبٌق سٌاسات
اعاده الهٌكله الرأسمالٌه من حٌث تطور معدالت هذه الجرابم وانماطها ومحاوله فهم العوامل المفسره لهذه النوعٌه من
الجرابم وانتشارها وتزاٌدها الملحوظ وما لحق بها من تطور بهدؾ اثاره القضاٌا التى ٌمكن ان تفٌد فى تحلٌل ابعاد دراسات
لجرٌمه وعبلقاتها بتلك السٌاسات االقتصادٌه اللٌبرالٌه.
ٌهدؾ البحث الى تصمٌم برنامج تمرٌنات هوابٌه بؤستخدام البٌبه الساحلٌه على انقاص الوزن لدى الرجال المصابٌن بالبدانه
وذلك من خبلل التعرؾ على مدى تؤثٌر ممارسه الرٌاضٌه على انقاص الوزن ومإشر كتله الجسم لدى الرجال المصابٌن
بالبدانه والتعرؾ على مدى تؤثٌر ممارسه التمرٌنات الرٌاضٌه على قٌاس محٌطات الجسم ونسبه الدهون لدى الرجال
المصابٌن بالبدانه.

5126 12345228

تعد لعبه كره القدم هى اللعبه الشعبٌه االولى فى العالم وهى لعبه جماعٌه بمعنى انها تعتمد على خصابص نفسٌه معٌنه فى
ظروؾ المبارٌات المختلفه وٌجب ان ٌتحلى ببعض السمات النفسٌه والتى تحقق له الضبط النفسى فى المبارٌات والمنافسات
الرٌاضٌه.
ٌهدؾ البحث الى محاوله علمٌه لبناء منهاج للكره الطابره للصؾ السادس بالمرحله المتوسطه بدوله الكوٌت على اسس
علمٌه ومنهجٌه وٌعد هذا البحث اضافه جدٌده على مدخبلت وعملٌات ومخرجات الجودة المدرسٌه.
ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على مستوى االستثاره االنفعالٌه لدى تبلمٌذ المرحله المتوسطه بدوله الكوٌت والتعرؾ على
مستوى االداء المهارى لبعض مهارات كره القدم لدى تبلمٌذ المرحله المتوسطه بدوله الكوٌت.

بناء مقٌاس البروفٌل النفسى اآلنفعالى لدى العبى لكره القدم بدوله
الكوٌت/

2015

الشمرى ،نفل فهد نفل.

2015

الدوسرى ،فهد نادر محمد.

2015

الشمرى ،سالم راشد سالم.

بناء منهاج للتربٌه البدنٌه بالمرحله المتوسطه بدوله الكوٌت/
اآلستثاره اآلنفعالٌه وعبلقتها بمستوى اآلداء المهارى لدى تبلمٌذ
المرحله المتوسطه بدوله الكوٌت/

5129 12345308

2015

بؽدادى ،صفوت محمد جاد
الكرٌم .

أثر استخدام الوثابق التارٌخٌه فى تدرٌس التارٌخ على التحصٌل
وتنمٌه مهارات التفكٌر التارٌخى لدى تبلمٌذ المرحله اآلعدادٌه/

5130 12346563

2014

عثمان ،الشٌماء سعٌد على.

القٌاس بٌن االصولٌن والنحاه /

5131 12346565

2014

بناء نموذج آلستراتٌجٌات المتحدث الرسمى فى اداره اآلزمات
عوض هللا ،ؼاده أشرؾ السٌد .الداخلٌه فى مصر :

5132 12346567

ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على مهارات التفكٌر التارٌخى المناسبه لتبلمٌذ الصؾ االول االعدادى والترعؾ على اثر اسنخدام
الوثابق التارٌخٌه فى تدرٌس التارٌخ على تنمٌه التحصٌل لدى تبلمٌذ الصؾ االول االعدادى والتعرؾ على اثر استخدام
الوثابق التارٌخٌه فى تدرٌس التارٌخ على تنمٌه مهارات التفكٌر التارٌخى لدى تبلمٌذ الصؾ االول االعدادى.
تتفق المصادر التى ارخت للحرطه العلمٌه االسبلمٌه ورصدت تطورات مسٌرتها فى العصور االسبلمٌه المختلفه على ان
القرأن الكرٌم كان العامل االساسى فى نشؤن العلوم االسبلمٌه بما فٌها علوم اللؽه العربٌه .
تهدؾ الدراسه الى التعرؾ على مفهوم المتحدث الرسمى ودوره فى اداره االزمات وبٌان العوامل االساسٌه التى ٌجب ان
تإخذ بعٌن االعتبار عند قٌام المتحدث الرسمى بالتخطٌط المستقبلى الداره االعبلم اثناء االزمات وابراز دور المتحدث
الرسمى فى اداره االزمات اعبلمٌا ً وكؾ ٌمكنه مواجهتها.
ترجع اهمٌه الدراسه الى النمو الهابل العداد الشبكه االجتماعٌه والذى ٌجعلها نشاط هابل على شبكه االنترنت وتعتبر من اهم
وسابل تبادل االراء ومعرفه المعلومات وتبادل وجهات النظر وتكوٌن االتجاهات وتناول مختلؾ القضاٌا بقدر كبٌر من
الحرٌه والٌموقراطٌه فى عرض الحقابق.

2014

أحمد ،نوره عبدهللا محمود.

تقوم الدراسه على استخدام المنهج التحلٌلى الوصفى الذى ٌؽوص فى النصوص الشعرٌه وٌقاربها بالتحلٌل الدقٌق لٌضعها بٌن
اٌدى المتلقٌن والناقدٌن فى حله من التشكٌل النقدى الذى ٌبرز مواطن الجمال وٌسهل عملٌه تلقى النصوص والتؤثر بها.

2014

أحمد ،رضا أبو الفضل شاكر .أؼانى الطفل فى العصر الجاهلى والدوله العربٌه:
effects of topical administration of
biaphosonate on tooth movement and relapse
in rabbits histological and
said، mohamed
immunohistochemical study
ahmed walid

although the exact cellular involved in orthodontic tooth movement are not fuuly
understood it is clear that osteoclastic activity required for bone for bone resorption is
2014 esstial osteoclastic activity plays vital rule in every orthodntic tooth movements
تهدؾ الدراسه الى البحث فى العبلقه بٌن البراجماتٌه كؤطار فلسفى للبٌبه االمرٌكٌه التى نشؤ فٌها فرٌدمان وتؤثر بها وبٌن
فكره اعاده تنظٌم العالم كفكره دٌنٌه توراتٌه وبٌان كٌؾ خضعت فكره تنظٌم العالم لنزعه فرٌدمان البراجماتٌه والدٌنٌه معا ً .
احدث ظهور االسبلم تحوال جذرٌا فى حٌاه االمه العربٌه ونقلها من طور التجزبه القبلٌه الى طور التوحد فى اطار دوله
عربٌه تدٌن باالسبلم وتتخذ القرآن الكرٌم مثبل اعلى وكان البد لهذا الحدث العظٌم من ان ٌعكس صداه القوى فى الحٌاه
االدبٌه لهذه االمه شعرا ونثرا ومن الطبٌعى ان النتاج االدبى لبلمه ٌتفاعل مع البٌبه التى تظلله وٌخضع لإثراتها.
تهدؾ الدراسه الى ابراز دور الموالى فى خدمه السنه النبوٌه والوقوؾ على قضٌه عله التدلٌس عند ابى الزبٌر وبٌان االراء
فى هذه القضٌه والترجٌح بٌنها للوصول الى صحه القول فى هذه المسؤله واالشتؽال بمجال تخرٌج االحادٌث النبوٌه بما ٌتٌح
قدرا كبٌرا من دراسه الحدٌث المتخصصه فى شتى فروعه.
اقلٌم خراسان كان احد اقالٌم ببلد اٌران فى القرون الوسطى ولم ٌكن ٌمتد الى ابعد من نهر جٌحون فى الشمال الشرقى ولكنه
ٌشتمل على جمٌع المرتفعات فى ما وراء هراه التى هى الٌوم القسم الشمالى الؽربى من افؽانستان وكان ٌكتنؾ خراسان فى
العصور الوسطى نهر بدخشان من الشرق ونهر جٌحون وصحراء خوارزم من الشمال.
هدفت الدراسه الى التعرؾ على العبلقه بٌن االكتباب واالعراض الحسدٌه والكشؾ عن الفروق بٌن المكتببٌن وؼٌر المكتببٌن
فى االعراض الجسدٌه والكشؾ عن الفروق بٌن الذكور واالناث فى االعراض الجسدٌه وفى االكتباب وامكانٌه التنبإ بوجود
ناتج عن االعراض الجسدٌه.
ٌعتد البحث على االطار النظرى ومعرفى ٌتفق مع طبٌعه الدراسات الكٌفٌه حٌث ٌعتمد الباحث على اداه التحلٌل السٌنمابى
فى تحلٌل االفبلم عٌنه الدراسه والسٌمٌاء هو مصطلح ظهر فى بداٌه القرن التاسع عشر لٌعنى بدراسه العبلمات كما عرفها
دى سوسٌر.
الهدؾ من البحث ٌتمثل فى اثراء المكتبه النحوٌه بؤراء ومنهج عالمٌن من اشهر علماء العربٌه ولهما مكانه فى الراسات
النحوٌه واللؽوٌه وابراز الجهود التى بذلها ابن ٌعٌش وابن مالك فى التؤلٌؾ النحوى وطرٌقه تناول كل منهما البواب هذا
العلم.
تتمثل اهداؾ الدراسه فى الكشؾ عن وسابل التماسك النصى للوصول الى القواعد النصٌه التى استند علٌها التماسك ومحاوله
وضع طرٌقه جدٌده لتحلٌل النص .
تهدؾ الدراسه الى قٌاس اثر تعرض المرأه الصعٌدٌه للمسلسبلت التركٌه فى الفضابٌات العربٌه على ادراكها للواقع
االجتماعى ومعرفه نوعٌه الراما من المسلسبلت التركٌه التى تفضلها المرأه الصعٌدٌه واسباب هذا التفضٌل ومعرفه مدى
تؤثر المرأه الصعٌدٌه بالمضمون الدرامى التركى المقدم وما ٌحمل من فكر وثقافه مجتمع على المرأه الصعٌدٌه.المرأة
المصرٌة؟ وتهدؾ الدراسة إلى التعرؾ على القٌم أبرز المدرجة فً المسلسل التركً التً تإثر على المجتمع المصري الذي
له عاداته وتقالٌده الخاصة .وقد طبقت الدراسة الحالٌة على نظرٌة الؽرس الثقافً إلى البٌانات الخاصة به واستخدامه أداتٌن
على النحو التالً )1( :تحلٌل محتوى عٌنة من المسلسل التركً تظهر على  MBCو آل الحٌاة قنوات ،وهما فاطمة (الجزء
الثانً) و ( Farehaالجزء األول)؛ ( )2استبٌان موجه إلى عٌنة عشوابٌة مكونة من  400امرأة المصرٌة العلٌا فً
( Elminyaوسوهاج وقنا) .نتابج الدراسة ٌمكن تلخٌصها على النحو التالً:
أوال ٪86 ،من عٌنة الدراسة ٌفضلون مشاهدة المسلسبلت التركٌة .ثانٌا ،فضل  ٪11.3من العٌنة سلسلة الهندٌة .سلسلة 1-
.االجتماعٌة تمثل  ٪75.5من هذه السلسلة ألنها هً األقرب لتلبٌة احتٌاجات المرأة المصرٌة العلٌا ل
وفاطمة التً تمثل عٌنة تحلٌلٌة للدراسة هو دراما اجتماعٌة ٪92.4 .من قضاٌا التعامل  Farehaنوع مثٌرة من كبل 2-
.معها فً كل سلسلة والقضاٌا االجتماعٌة التً جاءت فً المقام األول .وفً المركز الثانً جاء المسابل القانونٌة
مسؤلة إٌجابٌة أبرز مناقشتها فً العٌنة التركٌة لهذه الدراسة هو العبلقة الزوجٌة مع  .٪43.9ثم جاء التؤكٌد على االلتزام 3-
العادات االجتماعٌة واألخبلق مع  .٪22.7التضحٌة والنضال ثم جاء فً  ٪11.4تلٌها التؤكٌد على االلتزام بالقوانٌن فً
وجاءت قوة الصداقة فً ٌ ٪7.2لٌه التركٌز على العبلقات األسرٌة بٌن األطفال واآلباء واألمهات فً .٪5.7وقد أكد 9.1٪.
من النساء المصرٌات العلٌا عرض المسلسل التركً أنها استفادت كثٌرا من هذه السلسلة ألنها تعلمت كٌفٌة 4- 98.3٪
مواجهة المشاكل الفعلٌة بها أو أصدقابهم واجهتها .وأكد  ٪1.7فقط من النساء المصرٌات العلٌا أنهم لم ٌستفٌدوا من عرض
.هذه السلسلة فً مواجهة مشاكل الحٌاة
وقد أكد  ٪75.4 -5من النساء المصرٌات العلٌا أنه من خبلل عرض المسلسل التركً ،التً تعلموها المسابل أنهم لم ٌتعلموا
فً الحٌاة الفعلٌة .وافقت  75.45من عٌنة الدراسة أنهم عرفوا كٌفٌة التعامل مع أزواجهن ٪69.7 .من النساء المصرٌات
وافقت أنها استفادت من الحاالت الٌومٌة التً ٌعٌشها الممثلٌن والممثبلت فً حٌاتهم الخاصة.
وقد أظهرت  -6نتٌجة اختبار آخر التوحٌد على وعً الواقع من المحتوى المقدم فً المسلسل التركً أن المشاهدٌن اإلناث
ٌعتقد إلى حد كبٌر أن تكون مماثلة لشخصٌات المسلسل .حدث هذا فً المتوسط  81.6واالنحراؾ المعٌاري .19.8

أثر التعرض للشبكات االجتماعٌه على اآلنترنت فى ادراك القضاٌا
واالحداث الجارٌه لدى عٌنه من الشباب الجامعى :

5127 12345243
5128 12345296

5133 12346569

5134 12346573

5135 12346578

2014

عبد الموجود ،آمال طرزان
مصطفى.

البراجماتٌه وإعاده تنظٌم العالم عند توماس فرٌد مان/

5136 12346580

2014

سبلم ،شورى عبد الهادى
أحمد.

شعر صدر اآلسبلم بٌن التقلٌد والتجدٌد :

5137 12346585

2013

ٌوسؾ ،احمد محمد عبد
الرحمن.

مروٌات محمد بن مسلم بن تدرس الملقب بؤبى الزبٌر المكى فى
الكتب السته :

5138 12346589

2015

واله االقالٌم فى العصر السجوقى عصر السبلطٌن العظام -432
حجازى ،ام هاشم جابر محمود492 .ه1099-1037 /م/

5139 12346596

2015

عوٌضه ،حسٌن أبو المجد سٌد .اآلعراض الجسدٌه وعبلقتها باالكتباب :

5140 12346600

2015

محمد ،عبدهللا عبد الرحٌم.

التحلٌل السٌاسى لبلفبلم الوثابقٌه لثوره ٌ 25ناٌر المصرٌه فى موقع
الٌوتٌوب/

5141 12346603

2015

الزقٌم ،سامٌه ٌوسؾ احمد.

الدرس النحوى بٌن الزمخشرى وابن مالك/

5142 12346610

2015

على ،حسٌن جابر حسن.

التماسك النصى فى وصاٌا الرسول ووصاٌا الخلفاء الراشدٌن/

5143 12346614

2015

أحمد ،سارة أحمد الضوى.

أثر التعرض للمسلسبلت التركٌه فى الفضابٌات العربٌه على ادراك
الواقع االجتماعى للمرأه الصعٌدٌه:

5144 12346619

ال توجد عبلقة ذات داللة إحصابٌة بٌن عرض المسلسل التركً واكتساب القٌم الواردة فً هذه السلسلة .ومع ذلك ،فإنه 7-
هو وجود عبلقة عكسٌة كما أنهم أكثر مشاهدة الدراما التركٌة ،وأقل إال أنها تحترم التقالٌد المصرٌة العلٌا .وباإلضافة إلى
ذلك ،فإن أقل ما عرض هذه السلسلة ،بقدر ما نتمسك بالقٌم االجتماعٌة المصرٌة العلٌا .وفقا لذلك ،فً حالة العرض المفرط
من الدراما التركٌة التً تعرض عادات وتقالٌد مختلفة عن تلك التً للمجتمع المصري العلوي ،قد ٌترك المرأة المصرٌة
العلٌا للتقالٌد المصرٌة العلٌا إٌجابٌةٌ -8.تم قبول الفرضٌة الربٌسٌة أن هناك عبلقة ذات داللة إحصابٌة بٌن مدى عرض
المسلسل التركً للمرأة المصرٌة العلٌا وعٌهم واقع اجتماعً فً صعٌد مصر .كلما عرض هذا النوع من الدراما ،وأقل
تصبح على بٌنة من حٌاتهم الفعلٌة ،وبالتالً فإنها تصبح تنصهر مع الثقافة التركٌة وترك الثقافة المصرٌة العلٌا والعكس
بالعكس
تتناول الدراسه الجزء التاسع والعشرون من القران الكرٌم تناوال صرفٌاداللٌا اى ان المعالجه كانت منصبه على دراسه هذا
2015
الجزء دراسه صرفٌه ومن ناحٌه اخرى مهتمه بدراسه بعض الظواهر اللؽوٌه دراسه داللٌه.
الؽرؾ التجارٌه هى تلك المإسسات التى تقوم بخدمه النشاط االقتصادى فى الدوله سواء كانت هذه الدوله تنتهج النظام
2015
االقتصادى الراسمالى او االشتراكى .
استهدفت الدراسه التعرؾ على مظاهر الجمال فى القرآن الكرٌم والوقوؾ على اهم المبادىء والقٌم الجمالٌه فى القرآن الكرٌم
والتعرؾ على التربٌه الجمالٌه واهدافها واهمٌتها والمإسسات التربوٌه التى تدعمها.لقرآن الكرٌم هو المصدر األول للتعلٌم
اإلسبلمً الذي ٌهدؾ إلى تشكٌل شخصٌة اإلنسان الكامل مع كل ما الجوانب ،والجانب الجمالً هو واحد منهم .الكبلم عن
جمال ال ٌتم احتساب الجدة لكنها بدابٌة .تم إنشاإه من قبل هللا  inaspectاإلنسان ،لذلك فإنه لٌس الوجود المادي فقط ،ولكنه
2015
ٌسمو على العالم المعنوي والذهاب مع طعم لدرجة عالٌة.
والجمال هو واحد من خصابص الخالق الذي ٌعطً ألولبك الذٌن تمت اختٌاره من مخلوقاته.
خلق هللا الطبٌعة بالنسبة لنا ،وجعله بطرٌقة مبتكرة.
والجمال هو شعور نعرفها فً العبلقة التً تربط هذا الرقم مع الطبٌعة ،حٌث تظهر األلوان والشكل وجمال التصمٌم،
والطبٌعة هً مصدر إلهام لئلنسان ،وأنه ٌتفاعل معها.
اإلنسان ٌتطلع إلى الجمال للعٌش معها فً حٌاته ،لذلك فهو ٌبحث عن الجمال فً بٌبته والمنزل ،وٌصبح منسجم مع نفسه
ومع اآلخرٌن ،من خبلل تصرفاته.
وٌهدؾ التعلٌم فً دلٌل اإلنسان إلى بدابٌة له ،والشًء األكثر أهمٌة من ذلك هو الجانب الجمال الذي نحن بحاجة ماسة.
ولذلك فإن دور المإسسات التعلٌمٌة فً دعم التعلٌم الجمال واتخاذ التربٌة اإلسبلمٌة باعتبارها وسٌلة لتعلٌم الجمال ،وخاصة
فً المراحل األولٌة ،ومرحلة التعلٌم األساسً.تحقٌق التعلٌم الجمال ،وارتفاع الحس جمال تلمٌذٌ .مكننا أن نقدم الخبرات
الجمال والسلوكٌات الجمٌلة للتلمٌذ.
ٌإكد هذه الدراسة أن عناٌة اإلسبلم على أهمٌة التعلٌم والجمال ،واهتمامها بالجانب الجمال من خبلل المظاهر الجمالٌة
العالمٌة التً أظهرت القرآن الكرٌم ،وأشارت اآلٌات القرآن الكرٌم إلى التؤمل فً مخلوقات هللا التً من شؤنها أن تعمق
التعلٌم الجمال فً أرواح الشباب.
مشكلة الدراسة:
التعلٌم الجمال هو إحدى الوسابل التً تطور كلٌات التفكٌر والتؤمل واإلبداع البشري.
والشعور مع جمال عالمً لذلك ٌقوي العبلقة بٌن اإلنسان وهللا (سبحانه وتعالى) ،الذي هو مصدر الجمال ٌحتاج هذا الجمال
لتدرٌب وتنشٌط الحواس أن تشعر به ،ولكن الشباب ٌفتقرون إلى التعلٌم الجمال نتٌجة لتجاهل من قبل األسرة ،والمإسسات
التعلٌمٌة التً تمثلها المدرسة ،وأنها ال تجذب التبلمٌذ مشاهد ل جوانب الجمال التً وردت فً القرآن الكرٌم ،وأهمٌتها فً
تطوٌر الجانب الجمال علٌهم وأنها تهتم فقط فً دراسة الدروس والحصول على درجات عالٌة ،و neglecingالجانب
العاطفً لؤلطفال خصٌصا ‖للتعلٌم األساسً المرحلة ‖ ،وتجاهل المتبقً ودراسة القرآن الكرٌم أدى إلى إهمال الجمال من
القرآن الكرٌم ،والبعد الفنً والعاطفً لؤلطفال ٌدعم الجانب الدٌن أٌضا .التعلٌم الجمال هو جزء مهم من التعلٌم اإلسبلمً
الذي ٌثٌر فً اإلنسان ،عقله ،والروح ،والجسد.
هذا هو التعلٌم الكامل والصحٌح كما أراد هللا لها أن تكون.
وٌمكن تلخٌص المشكلة فً هذه األسبلة:
ما هً الجوانب من الشعور الجمال كما ذكرت أنها فً القرآن الكرٌم؟ -
ما هو مفهوم التعلٌم الجمال ،أهدافها وأهمٌتها ،وما هً المإسسات التعلٌمٌة التً تدعم ذلك؟ -
ما هً استفسارات التعلٌم جمال العملٌة التعلٌمٌة للتبلمٌذ فً التعلٌم االبتدابً من وجهة نظر القرآن الكرٌم؟ -
ما هو وضع المقترحة من اإلرشادات للقرآن لتطوٌر التعلٌم الجمال فً أطفال من التعلٌم االبتدابً التً ٌمكننا الحصول -
علٌها من تعلٌمات القرآن؟ الجوانب الجمالٌة فً القرآن الكرٌم لتطوٌر التربٌة الجمالٌة لمرحلة التعلٌم األساسً؟
أهداؾ الدراسة:
.لمعرفة جوانب الجمال فً القرآن الكرٌم -
.الحظت أهم مبادئ الجمال فً القرآن الكرٌم -
.لمعرفة التعلٌم الجمال وأهدافه وأهمٌته وأبعاده فً القرآن الكرٌم والمإسسات التعلٌمٌة التً تدعم ذلك -
.أهم من التعلٌم الجمال فً العملٌة التعلٌمٌة للتبلمٌذ من مرحلة التعلٌم األساسً  inqiriesلمعرفة -
:تقدٌم التوصٌات والمقترحات ألهمٌة دور التعلٌم الجمال من خبلل الثناء من القرآن الكرٌم .أهمٌة هذه الدراسة -
.نحن ٌمكن أن توجه مخططً العملٌة التعلٌمٌة إلى أهمٌة التنمٌة الجمالٌة (فً التربٌة الجمالٌة) ،ووضع برامج تعلٌمٌة لذلك -
.وٌمكن أن تطوٌر قدرة الشباب من خبلل تلقً كل األشٌاء الرابعة من الطبٌعة من خبلل القرآن الكرٌم -
ٌ.مكننا تطوٌر اإلحساس بالجمال والوعً البٌبً عن طرٌق استدعاء البشرٌة للحفاظ على الطبٌعة وعناصرها -
.تنمٌة القدرة على التمٌٌز بٌن األشكال واأللوان -
.هذه الدراسة قد تساعد على وضع معاٌٌر للحكم على المبادئ الجمالٌة التً توفر للباحثٌن مع بعض المفاهٌم والمعلومات -
طرٌقة الدراسة:
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً ،والمنهج االستنباطً.
خطة الدراسة وإجراءاتها:
تتم اإلجابة عن السإال األول خبلل الفصل الثانً وعنوانه هو ‖الجمال فً القرآن الكرٌم‖ وأظهر هذا الفصل مفهوم الجمال -
لؽوٌا واصطبلحا ،ومفهوم الجمال فً الفكر الؽربً واإلسبلمً ،وأظهرت أبعاد الجمال فً القرآن الكرٌم وأنواع الجمال
.ونقطة االنطبلق من الوعً الجمال اإلسبلمً ،واالعتراؾ مجاالت الجمال
الجواب من السإال الثانً خبلل الفصل الثالث وعنوانه هو ‖التربٌة الجمالٌة فً اإلسبلم‖ ٌظهر هذا الفصل مفهوم لتربٌة -
.الجمالٌة ،وأهمٌتها ،وٌهدؾ ،والمإسسات التعلٌمٌة التً تدعم ذلك
وكان الجواب من السإال الثالث من خبلل الفصل الرابع بعنوان مع :على استفسارات التربٌة الجمالٌة فً العملٌة التعلٌمٌة -
.إن أطفال المدارس االبتدابٌة‖ من خبلل منظور إسبلمً التعامل مع التبلمٌذ والمدرسة والمنهاج والمعلم‖
تم الرد على السإال الرابع من خبلل تقدٌم مجموعة من التوصٌات واالقتراحات التً تساعد على أداء التربٌة الجمالٌة -
للتلمٌذ من خبلل الفصل الخامس

مرعى ،صفاء احمد الطاهر.

الجزء التاسع والعشرون من القرآن الكرٌم :

5145 12346621

عٌسى ،مصطفى ٌونس احمد.

الؽرؾ التجارٌه المصرٌه 1951-1933م/

5146 12346622

سعدهللا ،حنان ٌوسؾ محمد.

مظاهر الجمال فى القرآن الكرٌم واآلستفاده منها فى تنمٌه التربٌه
الجمالٌه لدى تبلمٌذ مرحله التعلٌم اآلساسى/

5147 12346656

هدفت الدراسه الحالٌه الى التعرؾ على العبلقه االرتباطٌه بٌن الصبلبه النفسٌه واسالٌب التنشبه الوالدٌه والعبلقه االرتباطٌه
بٌن الصبلبه النفسٌه واسالٌب التنشبه الوالدٌه كما ٌدركها االبناء .المرحلة الثانوٌة هً واحدة من أهم مراحل الحٌاة ،والذي
ٌحدد مبلمح شخصٌته.
لٌس هناك شك فً أن الشباب هم الحاضر ومستقبل األمة ،فهً الذخٌرة ومد كذلك .مع لهم الحٌاة سوؾ تستمر ،وأنها ٌجب
أن تتحمل المسإولٌة للحاضر والمستقبل .فً هذه المرحلة مبلمح شخصٌات من الشباب ،والتً سوؾ تستمر فً حٌاتهم
المستقبلٌة ،وتعرؾ.

2015

المجتمعات الحالٌة الرعاٌة الكثٌر عن الطبلب الصؽار كما هم رجال الؽد والمستقبل وذلك لتحقٌق قدر أكبر من الصحة
النفسٌة والتكٌؾ االجتماعً.ولذلك ،فإننا بحاجة إلى التركٌز على المتؽٌرات مقاومة مثل النفسٌة المرونة  /صبلبة من أجل
التؽلب على الضؽط وتحقٌق الرعاٌة الصحٌة النفسٌة من خبلل الرعاٌة األبوٌة الجٌدة ،لذلك تسعى الدراسة الحالٌة إلى تحدٌد
العبلقة بٌن الصبلبة النفسٌة وأسالٌب تحمل الوالدٌن مع المدرسة الثانوٌة ( المرحلة الثانوٌة) طالبا وطالبة.
بٌان من الدراسة:
وٌحاول دراسة المبٌنة فً ما ٌلً:
هل هناك ارتباط بٌن درجات الطبلب على مقٌاس من صبلبة النفسٌة ،ودرجاتهم على مقٌاس من أسالٌب تحمل الوالدٌن1-
من وجهة نظر األطفال؟
هل هناك عبلقة بٌن الصبلبة النفسٌة وأسالٌب تحمل الوالدٌن من (األب واألم) من وجهة نظر األطفال؟2-
هل هناك فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات الصبلبة النفسٌة وأسالٌب تحمل الوالدٌن من وجهة نظر 3-
األطفال حسب الجنس (ذكر  -أنثى)؟
هل هناك فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات الصبلبة النفسٌة وأسالٌب تحمل الوالدٌن من وجهة نظر 4-
:األطفال حسب المستوى التعلٌمً (الذكور واإلناث)؟أهداؾ الدراسة
تهدؾ الدراسة الحالٌة إلى معرفة العبلقة بٌن أنماط تؤثٌر الوالدٌن وصبلبة نفسٌة مع الطبلب (ذكور  /إناث) من المرحلة
الثانوٌة ،لذلك تسعى هذه الدراسة إلى التعرؾ على ما ٌلً:
.العبلقة بٌن الصبلبة النفسٌة وأسالٌب تحمل الوالدٌن 1.
.العبلقة بٌن الصبلبة النفسٌة وأسالٌب تحمل الوالدٌن .من األب واألم من وجهة نظر األطفال 2.
).الذكور واإلناث(االختبلفات بٌن الصبلبة النفسٌة وأسالٌب تحمل الوالدٌن من وجهة نظر األطفال حسب الجنس 3.
االختبلفات بٌن الصبلبة النفسٌة وأسالٌب تحمل الوالدٌن من وجهة نظر األطفال حسب المستوى التعلٌمً فً األول 4.
:والثانً والثالث الثانوي أهمٌة الدراسة
 :أهمٌة النظرٌة)أ(
وتعتبر الدراسة الحالٌة محاكمة لتسلٌط الضوء على صبلبة النفسٌة بسبب التؽٌرات الحدٌثة.
فً  paticpateتستخدم الدراسة المتؽٌرات صبلبة النفسٌة التً تعتبر من الموضوعات الجدٌدة فً التراث النفسً الذي 1.
.بحبلوة (االلتزام والتحكم والتحدي) مع المتعلمٌن
تشارك هذه الدراسة الحالٌة فً تقدٌم الصورة الكاملة حول متؽٌرات الدراسة للمساعدة فً تقدٌم أفضل نفهم أن المشاركة 2.
.فً دفع عملٌة البحث العلمً
 :أهمٌة العملٌة)ب(
.مقٌاس من صبلبة النفسٌة 1. Prelparing
.بناء مقٌاس من أسالٌب تحمل الوالدٌن 2.
ترجع اهمٌه البحث تقدٌم برنامج تعلٌمى قابم على استخدام النمذجه المدعمه برسوم كرتونٌه متحركه بواسطه الحاسب االلى
على تنمٌه المهارات الحركٌه لطفل ما المدرسه والتعرؾ على تؤثٌر البرنامج التعلٌمى بؤستخدام النمذجه المدعمه برسوم
2015
كرتونٌه متحركه بواسطه الحاسب االلى على تنمٌه المهارات الحركٌه لطفل ما قبل المدرسه.
تقوم الدراسه على المنهج الوصفى الذى ٌقوم على وصؾ الظاهره اللؽوٌه ثم ٌقدم التحلٌل العلمى الخاص بها .
اقتضت الدراسه ان تتخذ من المنهج االستقرابى والتحلٌلى وما ٌقوم على خدمتها من مناهج تارٌخٌه واجتماعٌه وادبٌه ولؽوٌه
ومن علوم الشرع ما ٌتٌح الوصول الى مرامى السٌوطى الفقهٌه وؼاٌاته .
تهدؾ الدراسه الى بٌان كٌؾ اختلفت طرق االستدالل عند القرافى عنها عند ارسطو زكٌؾ تشابهت مع كل من االصولٌٌن
وفبلسفه العصر الحدٌث امثال بٌكون ومل كما تهدؾ الدراسه الى بٌان ان على اصول الفقه لٌس علما جامداً او متخلفا ً انما
هو ٌدرس قضاٌا حٌه تعبر عن واقع االنسان المباشر والمتجدد.
تهدؾ الدراسه الى التعرؾ على العبلقه بٌن مفهوم الذات واالكتباب لدى طالبات مرحله الثانوٌه العامه بمدٌنه قنا والتعرؾ
ً
على العبلقه بٌن مفهوم الذات واالكتباب لدى طالبات مرحله الثانوٌه العامه وفقا للمستوى االقتصادى االجتماعى والتعرؾ
على العبلقه بٌن مفهوم الذات واالكتباب لدى مرحله الثانوٌه العامه وفقا ً للتخصص (علمى وادبى).
اعتمدت الدراسه على المنهج الوصفى التحلٌلى القابم على قراءه الكتاب للعالم الكبٌر ابن العربى الذى بٌن اٌدٌنا تحقٌق على
محمد البجاوى وجمع االحكام الفقهٌه التى كان للنحو اثر فٌها.
تبدأتلك الفتره بحدث مهم وهو سقوط حكم العسكرٌٌن فى فبراٌر  1954وتنتهى بحدث فرٌد وهو اقامه وحده اندماجٌه مع
مصر فى فبراٌر عام . 1958
ترجع اهمٌه الدراسه الى مواكبه الدراسه للمتؽٌرات السٌساسٌه والقضاٌا واالحداث التى شهدتها مصر خبلل المرحله
االنتقالٌه وارتباط الدراسه الحالٌه بنقطه التحول السٌاسى واالجتماعى والفكرى الملموس بعد ثوره ٌناٌر وتناولها لفتره مهمه
فى تارٌخ مصر .
الهدؾ الربٌسى للدراسه هو الكشؾ عن العوامل المإثره فى السٌاسات االعبلمٌه باالذاعات المصرٌه الموجهه وتحدٌد
مبلمحها العامه كدراسه تحلٌلٌه ومٌدانٌه وٌنبثق منه عده اهداؾ فرعٌه هى تحدٌد كل الخدمات االذاعٌه بشبكه االذاعات
المصرٌه الموجهه للخارج والخدمات المبحوثه وتحدٌد مجال التؽطٌه الجؽرافٌه من حٌث اللؽه والجمهور المستهدؾ.
ان نجاح االداره التربوٌه فى تحقٌق اهدافها التربوٌه والتعلٌمٌه ٌصعب تحقٌقه دون اٌجاد القٌاده االدارٌه القادره على االنجاز
والتجدٌد والعطاء فاالهداؾ التربوٌه قد ٌساعد على تحقٌقها وجود المدٌر الفعال الذى ٌتمتع بالذكاء الوجدانى وٌتابع سٌر
العملٌه التربوٌه بالمدرسه بؤسلوب ٌدل على الحماس وتفقد االوضاع بطرٌقه تربوٌه فعال.
تسعى الدراسه الحالٌه لتحقبق االهداؾ التالٌه وهى التعرؾ على العبلقه بٌن جوده الحٌاه واالعراض السٌكوسومابٌه لدى
مرضى السرطان والتعرؾ على الفروق بٌن درجات المرضى واالسوٌاء على جوده الحٌاه واسالٌب مواجهه الضؽوط
واالعراض السٌكوسوماتٌه.لٌست هناك خبلفات مع داللة إحصابٌة فً نوعٌة الحٌاة بٌن العٌنات العٌنة حسب المستوى
التعلٌمً على األبعاد التالٌة للتعامل أنماط أسالٌب (التعبٌر عن التقبل)  Results.ال تظهر أٌضا خبلفات مع داللة إحصابٌة
فً كورنٌل الفبة بٌن العٌنات عٌنة وفقا لمستوى التعلٌمً .النتابج ال تظهر أٌضا خبلفات مع داللة إحصابٌة فً عدد ()NK
الخبلٌا بٌن العٌنات العٌنة حسب المستوى التعلٌمً.

2015

طه ،سهام محمد على.

الصبلبه النفسٌه وعبلقتها ببعض اسالٌب التنشبه الوالدٌه لدى طبلب
المرحله الثانوٌه/

تؤثٌر برنامج تعلٌمى مقترح بؤستخدام النمذجه المدعمه برسوم
كرتونٌه متحركه بواسطه الحاسب االلى على تنمٌه المهارات
الحركٌه لطفل ما قبل المدرسه/

رجب ،ابراهٌم محمود
محروص.
عبد الكرٌم ،محمود عبدهللا نور
اآلثر النحوى فى معالم التنزٌل للبؽوى ت510ه:
الدٌن.

5148 12346664

5149 12346673
5150 12346682

2015

محمودٌ ،وسؾ محمد على.

اآلراء الفقهٌه المنظومه لبلمام جبلل الدٌن السٌوطى ت911ه :

5151 12346691

2015

محمد ،زمزم حلمى أحمد.

طرق االستدالل عند االمام القرافى :

5152 12346701

2015

مجلع ،ساره كمال فإاد.

2015

محمد ،حسٌن صدٌق عشرى.

أبعاد مفهوم الذات المنببه باآلكتباب :
أثر التوجٌهات النحوٌه فى استنباط االحكام الفقهٌه فى كتاب أحكام
القرآن البن عربى المالكى 543-468ه/

5153 12346710

التطورات السٌاسٌه فى سورٌا 1958-1954م/

5154 12346719

2015

محمود ،ابراهٌم محمد.

2015

محمد ،أسماء محمد بهاء الدٌن خطاب الصحؾ المصرٌه نحو قضاٌا المرحله االنتقالٌه منذ ثوره
ٌناٌر حتى االنتخابات الرباسٌه 2012م:
مصطفى.

5156 12346743

2014

العوامل الإثره فى السٌاسات االعبلمٌه باآلذاعات المصرٌه
اسماعٌل ،الزهراء احمد محمد .الموجهه بعد ثوره ٌ 25ناٌر:

5157 12346765

5155 12346730

2015

الهاجرى ،سارة على بداح.

السلوك القٌادى وعبلقته بالذكاء الوجدانى لدى مدٌرى المدارس
االبتدابٌه بالكوٌت/

5158 12346779

2015

سٌد ،زٌنب عمر.

جوده الحٌاه وأسالٌب مواحجهه الضؽوط كمنببات بزٌاده عدد
الخبلٌا الطبٌعٌه القاتله لدى عٌنه من مرضى السرطان/

5159 12346826

النتابج ال تظهر أٌضا خبلفات مع داللة إحصابٌة بٌن العٌنات العٌنة بالنسبة إلى مكان السكن .توجد فروق ذات داللة إحصابٌة
وفقا لمكان المعٌشة فً األبعاد التالٌة من أسالٌب التعامل (التً تواجه التخطٌط-الكبلم) واالختبلفات هً فً اتجاه الناس الذٌن
ٌعٌشون فً أماكن حضرٌة .كما أشارت النتابج إلى خبلفات مع داللة إحصابٌة بٌن العٌنات عٌنة فً كورنٌل الفبة وفقا لمكان
العٌش على (البعد قصور) فً اتجاه األشخاص الذٌن ٌعٌشون فً األماكن الرٌفٌة .لٌست هناك خبلفات مع داللة إحصابٌة فً
عدد ( )NKالخبلٌا بٌن العٌنات العٌنة بالنسبة إلى مكان السكن )6(.ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة مع فً نوعٌة الحٌاة
وأسالٌب التعامل بٌن العٌنات العٌنة حسب نوع المرض .توجد فروق ذات داللة إحصابٌة فً كورنٌل الفبة بٌن العٌنات عٌنة
وفقا لنوع من مرض فً البعد (فً الجهاز التناسلً البولً) فً اتجاه مرضى سرطان المثانة .لٌست هناك خبلفات مع داللة
إحصابٌة فً عدد ( )NKالخبلٌا بٌن العٌنات العٌنة حسب نوع المرض.
أبعاد الحٌاة الجودة ال تسهم فً التنبإ عدد الخبلٌا القاتلة الطبٌعٌة ،فً حٌن أن (مواجهة البعد) ٌساهم فً توقع عدد من )(7
الخبلٌا القاتلة الطبٌعٌة فً التعامل أسالٌب االختبار
ٌهدؾ الدراسه الى معرفه روافد ومكونات الثقافه المعلوماتٌه لدى المتخصصٌن فى مجال االنسانٌات من اعضاء هٌبه
التدرٌس بكلٌه االداب جامعه جنوب الوادى وذلك من خبلل التعرؾ على افادتهم من مصادر المعلومات الرقمٌه وٌشتمل
على التعرؾ على انواع مصادر المعلومات الرقمٌه التى ٌفٌدون منها ومدى توافر مقومات التعامل مع مصادر المعلومات
الرقمٌه ودوافع االفاده منهاٌ.لعب مشروع النشر اإللكترونً المتاح على بوابة اتحاد مكتبات الجامعات المصرٌة دوراً مهما ً
فً توفٌر بٌبة إلكترونٌة متكاملة لنشر الدورٌات العلمٌة التً تصدرها مكتبات الجامعات المصرٌة ،حٌث ٌسعى إلى التعرٌؾ
بالمحتوى العلمً الصادر عن الجامعات المصرٌة وإتاحته عالمٌا ً من خبلل شبكة اإلنترنت .وقد استهدفت الدراسة الحالٌة
رصد الواقع الفعلً لمشروع النشر اإللكترونً ،وذلك للتعرؾ على اإلمكانات التً ٌقدمها ،والوقوؾ على المشكبلت التً
تعوق عملٌة نشر المقاالت العلمٌة علٌه ،وتقدٌم مجموعة من المقترحات تهدؾ إلى تحسٌن سبل اإلفادة من مشروع النشر
اإللكترونً .وقد اقتصر الجانب التطبٌقً لهذه الدراسة على قٌاس اتجاهات أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم نحو مشروع
النشر اإللكترونً ،وذلك نظراً إلسهامهم الفعال فً دعم المشروع – محل الدراسة – عن طرٌق نشر أبحاثهم العلمٌة علٌه.
وقد تم تطبٌق هذه الدراسة فً الخمس كلٌات التالٌة ( كلٌة الطب – كلٌة الصٌدلة – كلٌة العلوم – كلٌة اآلداب – كلٌة
التربٌة) داخل أربع جامعات مصرٌة وهً ( جامعة المنوفٌة – جامعة المنصورة – جامعة بنها – جامعة طنطا) .واعتمدت
الدراسة على المنهج المٌدانً المعتمد على العٌنة العشوابٌة ،باعتباره أنسب المناهج العلمٌة لتحقٌق ما ترمى إلٌه الدراسة من
أهداؾ ،وتم جمع البٌانات من خبلل المقاببلت الشخصٌة ،وقابمة المراجعة ،واالستبٌان .وقد تضمنت الدراسة خمسة فصول؛
تناول الفصل األول دراسة نظرٌة للتعرٌؾ بالنشر اإللكترونً وأشكاله وأدواته واختتم بعرض موجز لتجارب الدول األوربٌة
والدول العربٌة فً مجال النشر اإللكترونً ،وعرض الفصل الثانً الواقع الفعلً لمشروع النشر اإللكترونً موضحا ً
إجراءات نشر المقاالت العلمٌة علٌه ،بداٌة من إنشاء الدورٌة على نظام المستقبل ،ومروراً بطلب الباحث نشر مقالته العلمٌة،
وانتها ًء بتحكٌم المقالة ورفعها على المشروع ،كما أبرز الفصل الثالث الخصابص العامة التً تمٌز الدورٌات العلمٌة
المنشورة إلكترونٌا ً على المشروع – محل الدراسة – وبنٌة المقال اإللكترونً لتلك الدورٌات ،كما تناول الفصل الرابع تقٌٌم
مشروع النشر اإللكترونً من خبلل مجموعة من المعاٌٌر المقترحة ،وأخٌراً استعرض الفصل الخامس اتجاهات أعضاء
هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم نحو مشروع النشر اإللكترونً .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتابج ؛ من أهمها أن نسبة الدورٌات
العلمٌة المنشورة إلكترونٌا ً على المشروع  %18,60من إجمالً الدورٌات العلمٌة الجارٌة فً الجامعات المصرٌة
المدروسة ،باإلضافة إلى انخفاض معدل معرفة أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم بمشروع النشر اإللكترونً ،حٌث أشار
 47,40%من إجمالً عٌنة الدراسة بمعرفة ذلك المشروع ،وهذه النسب ضبٌلة توحً بضرورة تبنى وحدة المكتبة الرقمٌة
بالمجلس األعلى للجامعات إنشاء خطة تسوٌقٌة متكاملة للتعرٌؾ بمشروع النشر اإللكترونً ،وضرورة وضع الحوافز
2015
المادٌة والمعنوٌة لتشجٌع أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم على المشاركة فً المشروع ونشر أبحاثهم العلمٌة علٌه.
ظلت الرواٌه تسٌر عبر العصور االدبٌه المختلفه على نمط سردى واحد تسجل االحداث التى ترتبط باالنسان على مختلؾ
انماطها ولكن الرواٌه كؤى جنس ادبى اخر اصابتها رٌاح التطوٌر ونظراً لمرونتها وقدرتها على االستٌعاب كان لهذا التطوٌر
2015
المذاق الخاص الذى حافظ على الشكل السردى للرواٌه مع مزجها باالشكال االدبٌه االخرى.
ٌعد النظام السٌاسى اللبنانى حجر الزاوٌه فى السٌاسه اللبنانٌه سواء كانت داخلٌه او خارجٌه حٌث ٌرتكز على عناصر ثبلثه
وهى الدستور والمٌثاق الوطنى والطابفٌه لتشكل على اساسها السلطه الحاكمه فى لبنان والتى تقوم بؤعباء الحكم فى الببلد وال
2015
ٌنسى فى هذا المجال دور االحزاب السٌاسٌه اللبنانٌه والتى لعبت دورا مهما ً فى سٌاسه الببلد الداخلٌه والخارجٌه.
ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على فعالٌه استخدام تدرٌبات الصبلبه العقلٌه على مستوى االداء المهارى لناشىء الكره الطابره
بدوله الكوٌت من خبلل تصمٌم برنامج تدرٌبى للصبلبه العقلٌه لعٌنه البحث والتعرؾ على دالله الفروق االحصابٌه بٌن
القٌاسٌٌن القبلى والبعدى للمجموعه التجرٌبٌه وابعاد مقٌاس الصبلبه العقلٌه لناشىء الكره الطابره بدوله الكوٌت.أهمٌة البحث
2015
والحاجة إلٌه.
األهمٌة النظرٌة :
.اإلسهام فً تطوٌر المجال الرٌاضً عامه وكرة الطابرة خاصة -
.مساٌرة موضوعٌه لبلتجاهات والمتؽٌرات العالمٌة الحدٌثة فً لعبة الكرة الطابرة -
اإلسهام فً تكوٌن اتجاهات إٌجابٌة نحو االعتراؾ بؤهمٌة دور الصبلبة العقلٌة كركٌزة أساسٌة فً تنمٌة مستوى األداء -
.المهارى لناشبً الكرة الطابرة
األهمٌة التطبٌقٌة :
.تساعد الصبلبة العقلٌة علً التحكم فً الضؽوط وزٌادة مستوي الدافعٌة -
.تعمل الصبلبة العقلٌة علً السٌطرة فً المواقؾ الحساسة والحاسمة بؤفضل ما لدي البلعب من قدرات وإمكانات -
.تسهم فً التقلٌل من كثرة الحدٌث واإلستفسار من الحكام أثناء المنافسة -
.عدم تؤثر البلعب بالظروؾ المحٌطة من جو عام وجمهور ؼفٌر فً المدرجات وعبر اإلعبلم -
.تساعد الصبلبة العقلٌة علً زٌادة الثقة بالنفس وتركٌز االنتباه -
أهداؾ البحث
ٌهدؾ البحث إلى التعرؾ على فعالٌة استخدام تدرٌبات الصبلبة العقلٌة على مستوى األداء المهارى لناشبً الكرة الطابرة
بدولة الكوٌت من خبلل :
.تصمٌم برنامج تدرٌبً للصبلبة العقلٌة لعٌنة البحث •
التعرؾ علً داللة الفروق اإلحصابٌة بٌن القٌاسٌن القبلً والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة وأبعاد مقٌاس الصبلبة العقلٌة •
 .لناشا الكرة الطابرة بدولة الكوٌت
التعرؾ على داللة الفروق اإلحصابٌة بٌن القٌاسٌن القبلً والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة فً مستوي األداء المهاري •
 .لعٌنة البحث)الضربة الساحقة – االرسال المواجه األمامً من أعلى(
.التعرؾ علً نسبة التحسن فً األداء المهاري وأبعاد مقٌاس الصبلبة العقلٌة من خبلل البرنامج التدرٌبً •
.التعرؾ علً نسب التحسن فً الصبلبة العقلٌة بٌن القٌاسٌن القبلً والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة •
فروض البحث
توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن القٌاسٌن القبلً والبعدى للمجموعة التجرٌبٌة فً أبعاد مقٌاس الصبلبة العقلٌة 1-
.ومستوى األداء المهارى لناشبً الكرة الطابرة بدوله الكوٌت لصالح القٌاس البعدي

رضوان ،أمل صبلح محمود.

التحول الرقمى للمعرفه وتؤثٌره على الثقافه المعلوماتٌه
للمتخصصٌن فى اآلنسانٌات :

شعرٌهالسرد فى رواٌه سٌره الشٌخ نور الدٌن آلحمد شمس الدٌن
حمادى ،عناٌات عمران أحمد .الحجاجى/

5160 12346866

5161 12346883

حسن ،نهله ٌسن.

لبنان فى عهد الربٌس شمعون 1959-1952م/

5162 12346906

على ،جعفر نجؾ محمد
جمشٌر.

فاعلٌه استخدام تدرٌبات الصبلبه العقلٌه على مستوى االداء
المهارى لناشىء الكره الطابره بدوله الكوٌت/

5163 12346923

توجد فروق دالة إحصابٌة بٌن القٌاس البعدي للمجموعة التجرٌبٌة والهدؾ المتوقع فً أبعاد مقٌاس الصبلبة العقلٌة 2-
.ومستوى األداء المهاري لناشبى الكرة الطابرة بدولة الكوٌت لصالح القٌاس البعدي للمجموعة التجرٌبٌة
توجد نسب تحسن بٌن القٌاسٌن القبلً والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة فً أبعاد مقٌاس الصبلبة العقلٌة ومستوى األداء 3-
.المهاري لناشبى الكرة الطابرة بدولة الكوٌت لصالح القٌاس البعدي
مصطلحات البحث
الصبلبة العقلٌة -
هً القدرة على الوصول إلى األداء المثالً والثبات علٌة عن طرٌق إدراك وتفسٌر ومواجهة الضؽوط المختلفة
()51:2()28:41
المهارة -
هً الوسٌلة الفعالة التً ٌقوم الفرٌق بتوظٌفها فً خطط اللعب لتحقٌق هدفه وهو الفوز بالمباراة)53 : 14(.
 :اإلرسال-
هو حركة وضع الكرة فً الملعب بواسطة البلعب الخلفً األٌمن المتواجد فً منطقة اإلرسال .
:الضرب الساحق-
هً وسٌلة هجومٌة موجهة للتؽلب علً دفاعات المنافس بقوة عظمً بسرعة عالٌة بمقارنتها بمختلؾ الوسابل الهجومٌة
األخرى)25 : 44(.
ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على المهارات النفسٌه لبلعبى الكره الطابره بدوله الكوٌت واالهمٌه النسبٌه لدوافع االنجاز لدلى
العبى الكره الطابره بدوله الكوٌت والعبلقه بٌن المهارات النفسٌه ودوافع االنجاز لدى العبى الكره الطابره بدوله الكوٌت.
تعد لعبة كرة الطابرة من الفعالٌات الرٌاضٌة التً ٌبذل فٌها البلعب مجهوداً بدنٌا ً وذهنٌا ً على مدى زمن المباراة األمر ،حٌث
ٌواجه البلعب العدٌد من الضؽوط النفسٌة التى قد تفوق العبء البدنى الذى ٌقع على كاهله ،فالعامل النفسً له دوراً كبٌراً
على نتابج المبارٌات ،فضبلً على دوره فى تقدم وتطور مستوى الناشا واالستقرار على األداء؛ لذا تعد المهارات النفسٌة من
العوامل المإثرة فً مستوى األداء الناشبٌن ،كما لها دوراً كبٌراً فً تحسٌن وتطور أدابهم ،فوجود نقص أو الخلل فً الحالة
النفسٌة له تؤثٌراً سلبٌا ً على قدرة وأداء الناشا والفرٌق ككل؛ ولذك أصبح من الضرورى األهتمام بالجانب النفسً لدى ناشا
2015
كرة الطابرة.
ومن خبلل عمل الباحث معلم تربٌة رٌاضٌة ومدرب ناشبٌٌن كرة الطابرة فقد الحظ الباحث أن الكثٌر من المسبولٌن
والمدربٌن والبلعبٌن ٌعتقدون أن السبب الربٌسً فً انخفاض مستوى األداء البدنً والمهاري والخططً لدى الناشبٌٌن قد
ٌرجع إلى إنخفاض مستوي برامج التدرٌب وجدٌة البلعبٌن فً تنفٌذ هذه البرامج ،بٌنماقد ترجع المشكلة فً عدم التركٌز
بتدرٌب وتطوٌر المهارات النفسٌة من جانب المدرب والناشا ،بعٌدٌن كل البعد عن األهتمام بمهارات االسترخاء العقلً،
االسترخاء العضلً ،التصور العقلً ،تركٌز االنتباه ،والثقة بالنفس ،أوكٌفٌة مواجهة حالة قلق المنافسة ،فضبلً على األهتمام
بدافعٌة اإلنجاز.
أكد كبل ُ من ‖محمد شمعون ،ماجدة إسماعٌل‖ (2002م) على أهمٌة سمة دافعٌة اإلنجاز من أجل تحقٌق أعلى المستوٌات
الرٌاضٌة ،حٌث أن الرؼبة فى األداء الجٌد ٌحقق النجاح والتفوق الرٌاضى ،فدافعٌة اإلنجاز هو هدؾ ذاتى ٌنشط وٌوجه
السلوك ،وٌعتبر من المكونات الهامة للنجاح.
ومن ثم ٌرى الباحث أن تطوٌر األداء المهاري والبدنً والخططً بدون استخدام التدرٌب العقلً من خبلل تطوٌر المهارات
النفسٌة (االسترخاء  -التصور العقلً – تركٌز االنتباه -الثقة بالنفس -مواجهة القلق -دافعٌة اإلنجاز) فً برامج إعداد
الناشبٌٌن على كافة المستوٌات فان النتٌجة تكون لٌست بالدرجة المطلوبة .حٌث أكد ‖مارتن ‖1994(Martenم) على أن
التدرٌب على بعض المهارات النفسٌة مثل االسترخاء العضلً والعقلً ،والتصور العقلً واالنتباه وؼٌرها من المهارات
العقلٌة والنفسٌة ٌجب أن تسٌر جنبا ً إلى جنب مع التدرٌب على عناصر اللٌاقة البدنٌة والمهارات الحركٌة من خبلل اإلعداد
طوٌل المدي ،وان إؼفال مثل هذا البعد ٌقلل من فرص الوصول الى المستوٌات الرٌاضٌة العلٌا.
وٌتفق ذلك مع ‖محمد حسن عبلوى‖(1998م) فٌما أشار بؤن لتحقٌق المستوٌات الرٌاضٌة العالٌة ٌتطلب من الفرد الرٌاضً
ضرورة استخدام قدراته البدنٌة ،والمهارٌة ،والخططٌة ،والنفسٌة ألقصى درجة ممكنة؛ وذلك لمحاولة إحراز أفضل مستوى
ممكن ،مع مرعاة أن التكامل بٌن جوانب الشخصٌة ٌتمثل فى المهارات النفسٌة ،فالجانب العقلً بجانب السمات الدافعٌة ٌمثبل
بعداً هاما ً فى اإلعداد النفسً لبلعبٌن ،حٌث تلعب دوراً هاما ً فً تطوٌر األداء ،كما أصبح ٌنظر إلٌها كؤحد المتؽٌرات النفسٌة
التً ٌجب العناٌة بها جنبا ً إلى جنب مع المتطلبات البدنٌة والمهارٌة والخططٌة.
ومن هنا تبرز أهمٌة البحث الحالً الذي ٌتناول معرفة مستوى كل من المهارات النفسٌة و دافعٌة اإلنجاز لدى ناشبٌٌن كرة
الطابرة لدى ناشا كرة الطابرة المشاركٌن بدورى كرة الطابرة بالمدارس الثانوٌة بوزارة التربٌة بدولة الكوٌت.
أهدأؾ البحث:
ٌهدؾ البحث التعرؾ على :
.المهارات النفسٌة الممٌزة لبلعبى الكرة الطابرة بدولة الكوٌت 1-
.دوافع اإلنجاز لدى العبى الكرة الطابرة بدولة الكوٌت 2-
.العبلقة بٌن المهارات النفسٌة ودوافع اإلنجاز لدى العبى الكرة الطابرة بدولة الكوٌت 3-
تساإالت البحث:
ما المهارات النفسٌة الممٌزة لبلعبى الكرة الطابرة بدولة الكوٌت؟ 1-
ما دوافع اإلنجاز لدى العبى الكرة الطابرة بدولة الكوٌت؟ 2-
ما العبلقة بٌن المهارات النفسٌة وبدافعٌة اإلنجاز لدى العبى الكرة الطابرة بدولة الكوٌت؟ 3-
إجــــــــــــــراءات البحث
منهج البحث:
استخدم الباحث المنهج الوصفً بؤسلوب الدراسة المسحٌة لمناسبته مع طبٌعة وأهداؾ البحث.
مجتمع البحث
أشتمل المجتمع األصلى للبحث على العبً كرة الطابرة بالدرجة الممتازة فى مختلؾ األندٌة الرٌاضٌة بدولة الكوٌت،
والمسجلٌن باالتحاد الرٌاضى الكوٌتى لكرة الطابرة للموسم الرٌاضى 2014/2015م.
عٌنة البحث:
قام الباحث بؤختٌار عٌنة عشوابٌة قوامها ( )54العبا ً من العبً كرة الطابرة بالدرجة الممتازة من بعض األندٌة الرٌاضٌة
بدولة الكوٌت(العربً الكوٌتى ،القادسٌة ،الكوٌت ،كاظمه ،السالمٌة ،الجهراء) ،ومن المسجلٌن باالتحاد الرٌاضى الكوٌتى
لكرة الطابرة للموسم الرٌاضى 2014/2015م.
أدوات البحث:
لجمع البٌانات المطلوبة للبحث قام الباحث باستخدام األدوات التالٌة:
.مقٌاس المهارات النفسٌة فً الرٌاضة-
.قابمة دوافع اإلنجاز فى المجال الرٌاضى-
ٌمثل البحث طفره جدٌده فى مجال البحوث ذات العبلقه االرتباطٌه بٌن السٌاحه والرٌاضه وٌإدى الى التعرؾ على نقاط
القوه والضعؾ بمنطقه متمٌزه سٌاحٌا ً بمصر هى مدٌنه سفاجا بمحافظه البحر االحمر من خبلل دراسه مقومات السٌاحه
2015
العبلجٌه والرٌاضٌه بها ودراسه سبل فعالٌتها وتنشٌطها.
تهدؾ الدراسه الى التعرؾ على مفهوم التربٌه السٌاسٌه وعلى اهمٌتها لطبلب المرحله الثانوٌه العامه والتعرؾ على مفهوم
االعبلم التربوى وعلى وسابله وانواعه المختلفه والتعرؾ على المتؽٌرات المعاصره فى المجتمع وتؤثٌره على دور االعبلم
2015
التربوى فى تحقٌق التربٌه السٌاسٌه.

الشمرى ،على مجبل ثامر.

المهارات النفسٌه وعبلقتها بدافعٌه االنجاز لدى العبى الكرة الطابره
بدوله الكوٌت/

5164 12346936

محمد ،محمد احمد خضرى.

نموذج مقترح لتفعٌل مقومات السٌاحه الرٌاضٌه والعبلجٌه بمدٌنه
سفاجا بمحافظه البحر االحمر/

5165 12346957

ابراهٌم ،راوٌه عبد الحمٌد.

دور االعبلم التربوى فى تحقٌق التربٌه السٌاسٌه لطبلب المرحله
الثانوٌه فى ضوء بعض المتؽٌرات المعاصره/

5166 12346972

2013
القاهرة :
اإلسكندر
ٌة :
القاهرة :
القاهرة :
تهدؾ هذه الدراسة إلى  - br :وضع اختبارات مقننة لبلعداد البدنى العام لطالبا ت كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات - br .
وضع مستوٌات متدرجة لبلعداد البدنى العام لجمٌع فرق الدراسة بالكلٌة  br .و قد اجرٌت الدراسة على ثبلث مسارات :
 brاألول  :تقنٌن األختبارات للعٌنة االستطبلعٌة و قوامها  35طالبة  br .الثانى  :انتقاء أفضل االختبارات لقٌاس مكونات
األعداد البدنى العام على عٌنة قوامها  170طالبة و أٌضا تقنٌن اختباراتها  br .الثالث  :وضع مستوٌات متدرجة لبلختبارات
التى أظهرت تشبعا عالٌا ً موجبا ً لؤلعداد البدنى العام  br .و تمت هذه الخطوات عن طرٌق التحلٌل العاملى و المعالجات
اإلحصابٌة المختلفة  br .و قد اظهرت النتابج التالٌة  br :توجد اختبارات معٌنة من بٌن اختبارات مكونات االعداد البدنى
العام تعطى داللة عن حالة كل مكون من هذه المكونات  br .كما اظهرت أٌضا مستوٌات متدرجة للفرق الدراسٌة المختلفة
بالكلٌة .
تهدؾ هذه الدراسة الى التعرؾ على مدى أهمٌة خصابص األنتباه لرٌاضة الجمباز مع محاولة لتحدٌد ما ٌتطلبه كل جهاز من
أجهزة الجمباز من الخصابص المحددة للدراسة حده  ،توزٌع  ،تركٌز  ،تحوٌل  ،ثبات األنتباه  .وقد أجرٌت هذه الدراسة
على عٌنة من الطالبات المتفوقات والتى تمثل ( األرباعى األعلى ) وؼٌر المتفوقات والتى تمثل ( األرباعى األدنى ) فى
األداء على كجهاز ممثلة بجمٌع السنوات وقد أختلؾ حجم العٌنة من جهاز الى آخر ومن سنة الى أخرى  ،كما تم ملىء
أستمارة الحالة األجتماعٌة واألقتصادٌة الخاصة بكل طالبة  br .تم قٌاس خصابص األنتباه كل على حده لكل فبة من فبات
عٌنة الدراسة وكل جهاز على حده وذلك من خبلل حل نماذج أختبارات التصحٌح ( بوردن ـ أنفٌموؾ ) والتى ٌختلؾ أداإها
وأحتساب نتابجها من خاصٌة الى أخرى  br .تم تحلٌل البٌانات وأستخدام المعالجات اإلحصابٌة المختلفة والتى أشارت الى
أحتٌاج كل جهاز لخصابص أنتباه تختلؾ بؤختبلؾ طبٌعة ومواصفات األداء  ،وأٌضا ٌتناسب مستوى أداء كل خاصٌة تناسبا
طردٌا مع مستوى التدرٌب والممارسة فٌما عدا القلٌل من الحاالت التى تناسب مستوى األداء عكسٌا مع مستوى التدرٌب
والممارسة ( مستوى الفرق الدراسٌة ) .

تهدؾ الدراسه الى التعرؾ على فعالٌه برنامج سلوكى لتنمٌه الضبط الداخلى لدى عٌنه من االطفال االٌتام بالمإسسات
االٌوابٌه والتعرؾ على مدى استمرارٌه البرنامج السلوكى لتنمٌه الضبط الداخلى لدى عٌنه من االطفال االٌتام بالمإسسات
االٌوابٌه بعد ثبلثه أشهر من تطبٌق البرنامج.
تهدؾ الدراسه الى محاوله التعرؾ على العبلقه بٌن مفهوم الذات الجسمٌه ومستوى االداء لبعض مهارات كره القدم
(التمرٌر-التصوٌب -الجرى بالكره) لدى تبلمٌذ المرحله المتوسطه فى الكوٌت.
تهدؾ الدراسه الى تسلٌط الضوء على احد واهم واخطر عوامل التلؾ الفٌزٌوكٌمٌابٌه للمنسوجات الكتانٌه االثرٌه وما ٌحدث
بها من تدهور فى الخواص الفٌزٌابٌه من فقد فى قوه الشد وفقد مرونتها باالضافه الى تشوه المظهر السطحى نتٌجه لتدهور
الخواص المورفولوجٌه لبللٌاؾ وتؽٌر الوانها الطبٌعٌه او الوان صباؼتها.
ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على مبلمح التطور التارٌخى للكنٌسه القبطٌه االرثوذكسٌه فى مصر والتعرؾ على اهم مبلمح
بعض االدوار االجتماعٌه والثقلفٌه للكنٌسه القبطٌه االرثوذكسٌه فى مصر والتعرؾ على اهم مبلمح بعض االدوار القومٌه
للكنٌسه االرثوذكسٌه فى مصر.
اهداؾ الدراسه تحدٌد مفاهٌم الرٌاضٌات المناسبه والتى ٌنبؽى تنمٌتها الطفال الروضه واالستفاده منها فى مناهج الروضه
وتعلٌم الرٌاضٌات وقٌاس مدى فعالٌه البرنامج فى تنمٌه مفاهٌم الرٌاضٌات لدى اطفال الروضه.
تتمثل اهمٌه الدراسه فى التعرؾ على نظام وفلسفه االكادٌمٌه المهنٌه للمعلمٌن ودورها فى التنمٌه المهنٌه للموجهٌن الفنٌٌن
والتعرؾ على االحتٌاجات التدرٌبٌه والٌات واسالٌب تحدٌدها والتعرؾ على فلسفه التوجه الفنى وانماطه ومستوٌاته.
ٌهدؾ هذا البحث الى التعرؾ على تؤثٌر تناول مركب ؼذابى ؼنى بالفوسفات على تؤخٌر ظهور التعب وذلك من خبلل
تحسٌن القدره البلهوابٌه
اهداؾ البحث التعرؾ على المإلفات الؽنابٌه التى تتضمن اداء منفرداص على االت موسٌقٌه عند محمد الموجى والتعرؾ
على تقنٌات العزؾ على آله العود وتصنفٌها من خبلل االداء المنفرد فى بعض اعمال محمد الموجى.

األسكندر
ٌة:

األسكندر
ٌة:
القاهرة :
مصر -
القاهرة

2015
2015ز

الجؽرافٌة اإلقلٌمٌة :
قٌس ولبنى/
تارٌخ النظم والحضارة اإلسبلمٌة /

5169 12347670
5170 12347695
5171 12347751

أبوعٌانة ،فتحى محمد.
اباظه ,عزٌز
النبراوى ،فتحٌة.

شنودة،أدٌل سعد.

وضع اختبارات مقننة لبلعداد البدنى العام لطالبا ت كلٌة التربٌة
الرٌاضٌة  brللبنات / br

5172 12347869

عبد الباقى،مجدة خضر أحمد.
حسٌن ,طة.

دراسة لتحدٌد بعض خصابص األنتباه المطلوبة لكل من أجهزة
جمباز البنات باألسكندرٌة /
شجرة البإس /

5173 12347898
5174 12348168

ارناإوط ,محمد السٌد

االنسان وتلوث البٌبة

5177 12348374

التؤثٌر الضوبى على الخواص الفٌزٌابٌه والموفولوجٌه للمنسوجات
الكتانٌه اآلثرٌه :

5178 12348463

2015

2015

ثابت ،هبه رومانى.

2015

احمد ،عواطؾ محمد زكى.

2015

أحمد ،هانى مصطفى حسن.

2015

أحمد ،محمد سعٌد على.

2015

مٌنا ،مارى مرقس عزٌز.

2015

أحمد ،حسن خلؾ محمد.

2015

دور االكادٌمٌه المهنٌه للمعلمٌن فى رفع كفاءه اداء الموجهٌن
الفنٌٌن فى ضوء احتٌاجاتهم التدرٌبٌه:
تؤثٌر تناول مركب ؼذابى بالفوسفات على تؤخٌر ظهور التعب
العضلى لدى العبى الكره الطابره/
دراسه تحلٌلٌه لآلداء المنفرد فى مإلفات محمد الموجى الؽنابٌه
لتنمٌه المهارات اآلساسٌه فى عزؾ آله العود/

5179 12348491
5180 12348511

5181 12348530
5182 12348559
5183 12348585

أمٌن ،زٌنب عبد الفتاح أحمد.

5185 12348612

حسن ،كرٌمه عبد الظاهر.

بعض مشكبلت التنمٌه المهنٌه لدى أ‖عضاء هٌبه التدرٌس بجامعه
جنوب الوادى/

5186 12348623

برنامج تمرٌنات عبلجٌه مقترح لبعض االنحرافات القوامٌه واثره
على بعض المهارات الحركٌه االساسٌه الطفال ما قبل المدرسه/

5187 12348821

محمود ،عبد الحمٌد محمد
حسٌن.
الكرٌم ،عبدهللا حسٌن رضا
جاد.
الدالى ،سعد محمد ابراهٌم
حسن.

القاهرة:

الدور التربوى للكنٌسه القبطٌه اآلرثوذكسٌه فى مصر :
فعالٌه برنامج قابم على الوسابط الفابقه لتنمٌه بعض المفاهٌم فى
الرٌاضٌات اطفال الروضه/

5176 12348363

بعض معوقات تطبٌق معاٌٌر جوده االداء فى المدرسه االبتدابٌه:
تطوٌر اداء مدٌرى المدارس االعدادٌه فى ضوء معاٌٌر اداره
الجوده الشامله:

حامد ،محمود عبٌد على.

ٌهدؾ البحث الى تحسٌن مستوى االداء المهارى لناشىء  110متر حواجز من خبلل بناء برنامج تدرٌبى للتقرات البدنٌه
الخاصه المرتبطه بسباق  110متر حواجز والتعرؾ على تؤثٌره فى مستوى االداء المهارى لناشىء سباق  110متر حواجز2016 .
هدؾ الدراسه الى التعرؾ على الواقع الفعلى للسٌاسات االدارٌه لبلتحاد امصرى لرفع االثقال فى ضوء مبادىء الحوكمه
2016
ووضع مشروع مقترح للسٌاسات االدارٌه لبلتحاد المصرى لرفع االثقال فى ضوء مبادىء الحوكمه.
ٌستهدؾ البحث التعرؾ على دور تكنولوجٌا المعلومات فى االداره التعلٌمٌه والتعرؾ على مجاالت تطبٌق تكنولوجٌا
2015
المعلومات فى االداره التعلٌمٌه والوقوؾ على المشكبلت التى تواجه تطبٌق تكنولوجٌا المعلومات فى االداره التعلٌمٌه.
ٌهدؾ البحث الى اعاده صٌاؼه محتوى وحده الزواٌا واالقواس فى الدابره من منهج الهندسه للصؾ الثالث االعدادى فى
ضوء نموذج التعلم التولٌدىوالتعرؾ على اثر استخدام نموذج التعلم التولٌدى فى تدرٌس الهندسه على التحصٌل المعرفى فى
2015
الهندسه لتلمٌذات الصؾ الثالث االعدادى.
ترجع اهمٌه الدراسه الى التعرؾ الى التعلٌم االبتدابى وكٌؾ نشؤ وما اهم القوانٌن المنظمه للدراسه فٌه وما مناهج التعلٌم
االبتدابى وتحدٌد االطار الفكرى والتربوى للمعاٌٌر التعلٌمٌه وتحدٌد مإشرات جودة النعلم والمتعلم بالمعاهد االبتدابٌه
2014
االزهرٌه فى مصر فى ضوء معاٌٌر الهٌبه القومٌه لضمان جودة التعلٌم واالعتماد.

5175 12348286

فعالٌه برنامج سلوكى لتنمٌه وجهه الضبط الداخلى لدى اآلطفال
اآلٌتام/
الحفنى ،دعاء أحمد فخرى.
العبلقه بٌن مفهوم الذات الجسمٌه ومستوى االداء لبعض مهارات
المطٌرى ،منصور عبدهللا فاتح .كره القدم لتبلمٌذ المرحله المتوسطه بدوله الكوٌت/

محمود ،نهال صدٌق برعى.

هدفت الدراسه الى التعرؾ على معاٌٌر الجوده فى النظام التعلٌمى والتعرؾ على معاٌٌر هٌبه ضمان جوده التعلٌم واالعتماد
الخاصه بالمدرسه االبتدابٌه واستخبلص بعض معوقات تطبٌق هٌبه ضمان جوده التعلٌم واالعتماد فى المدرسه االبتدابٌه.
اهداؾ البحث التعرؾ على مجاالت اداء مدٌرى المدارس االعدادٌه والوقوؾ على معاٌٌر اداره الجودة الشامله والتعرؾ
2016
على المشكبلت التى تواجه اداء مدٌرى المدارس االعدادٌه فى ضوء معاٌٌر اداره الجوده الشامله.
اهداؾ الدراسه التعرؾ على التنمٌه المهنٌه واهمٌتها واهدافها ومجاالتها وبرامجها والتعرؾ على مبررات التنمٌه
واالحتٌاجات التدرٌبٌه والتعرؾ على مهام وادوار عضو هٌبه التدرٌس والوقوؾ على مشكبلت التنمٌه المهنٌه العضاء هٌبه
2015
التدرٌس بجامعه جنوب الوادى.
ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على االنحرافات القوامٌه االكثر انتشاراً لدى اطفال ما قبل المدرسه بالمرحله السنٌه  6-5سنوات
بمدٌنه قنا وتصمٌم برنامج تمرٌنات عبلجٌه ومعرفه تؤثٌره على احد االنحرافات القوامٌه االكثر انتشاراً وبعض المهارات
2015
الحركٌه االساسٌه لدى اطفال ما قبل المدرسه بالمرحله السنٌه  6-5سنوات بمدٌنه قنا.

ترجع اهمٌه الدراسه الى انهات ساٌر التوجٌهات الحدٌثه فى مجال تنمٌه تقدٌر الذات لكل المراحل العمرٌه وخاصه مرحله
المراهقه لما لها من اهمٌه فى حٌاه ومستقبل وذلك بؤستخدام نظرٌه العبلج المعرفى السلوكى بفنٌاته المتنوعه واالستفاده من
تصمٌم مقٌاس على قدر من الدقه والموضوعٌه لقٌاس تقدٌر الذات لطبلب التعلٌم الصناعى.

an analysis of midfacial shape new mouse
gamal ،el din
models of midfacial hypoplasia
mohamed rehim
ظاهرة تعاطى الحشٌش :
المؽربى ،سعد.

5167 12347109
5168 12347580

برنامج تدرٌبى مقترح للقدرات البدنٌه الخاصه وأثره على مستوى
االداء المهارى لناشىء سباق  110متر حواجز/
تقوٌم السٌاسات االدارٌه لآلتحاد المصرى لرفع االثقال فى ضوء
مبادىء الحوكمه/

5184 12348599

5188 12348824
5189 12348827

رشوان ،احمد السٌد قبٌصى.

بعض معوقات تطبٌق تكنولوجٌا المعلومات فى االداره التعلٌمٌه:
اثر استخدام نموذج التعلم التولٌدى فى تدرٌس الهندسه على
التحصٌل وبقاء اثر التعلم وتنمٌه التفكٌر االبتكارى لدى طبلب
الصؾ الثالث االعدادى/

5191 12348846

عمران ،جبلل محمود عبد
اللطٌؾ.
الجوهريٌ ,سري.

مدى تحقق بعض معاٌٌر الجودة والتؤهٌل لبلعتماد بالمعاهد
اآلزهرٌه بمحافظه سوهاج/
جؽرافٌة مصر السٌاحٌة/

5192 12348863
5193 12348879

فعالٌه االرشاد المعرفى السلوكى فى تنمٌه تقدٌر الذات لدى طبلب
التعلٌم الثانوى الصناعى/

5194 12348901

عبدهللا ،جٌهان عدلى.

5190 12348830

ٌهدؾ البحث الى تصمٌم برنامج تمرٌنات تؤهٌلٌه لتحسٌن نسبه التوازن العضلى بعد اصابه حزام الكتؾ لدى ناشىء القوس
والسهم بدوله االمارات العربٌه المتحده ومعرفه اثره على تحسن قوه الشد للعضبلت المصابه وقوه الرأس وتحسن المدى
الحركى وتحسن شده االلم للعضبلت المصابه العامله على الشد.
ترجع اهمٌه البحث الى التفكٌر االبتكارى لمدربى كره القدم فى دوله الكوٌت والمساهمه فى توفٌر احد ادوات القٌاس والتقوٌم
فى مجال تدرٌب كره القدم بصفه عامه والتفكٌر االبتكارى للمدرب بصفه خاصه والكشؾ عن جوانب القصور المعرفى لدى
مدربى كره القدم.
اهداؾ البحث تتمثل فى معرفه العبلقه بٌن الذكاء االخبلقى ومستوٌات الذكاء العام لدى افراد عٌنه البحث ومعرفه العبلقه
بٌن الذكاء االخبلقى والتوافق النفسى لدى افراد عٌنه البحث ومعرفه دالله الفروق فى الذكاء االخبلقى بٌن متوسطى افراد
عٌنتى البحث وفق متؽٌر النوع .
تتمثل اهداؾ الدراسه فى اعداد برنامج ااتؤهٌل التخاطبى السمعى اللفظى والتحقق من فعالٌته فى عبلج اضطرابات النطق
وتؤخر النمو اللؽوى وتنمٌه التفاعل االجتماعى لدى عٌنه من االطفال ضعاؾ السمع والكشؾ عن العبلقه بٌن االضطرابات
فى النطق وتؤخر النمو اللؽوى والتفاعل االجتماعى لدى االطفال ضعاؾ السمع.
ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على عادات العقل المناسبه لتبلمٌذ المرحله االعدادٌه والتعرؾ على اثر قبعات التفكٌر الست فى
تدرٌس العلوم على تنمٌه بعض عادات العقل لدى تبلمٌذ المحله االعدادٌه والتعرؾ على اثر قبعات التفكٌر الست فى تدرٌس
العلوم على تنمٌه التحصٌل المعرفى لدى تبلمٌذ المرحله االعدادٌه.
الهدؾ من الدراسه دراسه اثارٌه وجٌولوجٌه لمنطقه البر الؽربى باالقصر ودراسه تقنٌات التصوٌر الجدارى المستخدمه
ببعض المقابرالملكٌه بوادى الملوك بالبر الؽربى باالقصر ودراسه المكونات المختلفه للصور الجدارٌه بالمفقابر موضوع
الدراسه.
مع انتشارالمسٌحٌه وظهور الكنابس التى مارس فٌها االقباط شعابرهم الدٌنٌه عن العماره القبطٌه حدٌث مهم .
تكمن اهمٌه البحث فى انه ٌفٌد مخططى المناهج ومطورٌها حٌث ٌقدم البحث استراتٌجٌه من استراتٌجٌات التعلم التى ربما
تسهم فى تنمٌه التفكٌر التخٌلى وبعض مهارات التواصل الرٌاضى والمعلمٌن فى تطوٌر ادابهم المهنى فضبلً عن تقدٌم دلٌل
لمعلمى الرٌاضٌات لتدرٌب طبلبهم على توظٌؾ استراتٌجٌه التصور الذهنى اثناء الحصه.
مشكلة البحث:
تدنً مستوى أداء تبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادي فً التفكٌر التخٌلً و بعض مهارات التواصل الرٌاضً فً تعلٌم
الرٌاضٌات؛ االمر الذى ٌستلزم دراسة فاعلٌة استراتٌجٌة التصور الذهنً فى تدرٌس الرٌاضٌات والتً ٌمكن أن تساهم فً
تنمٌة التفكٌر التخٌلً و بعض مهارات التواصل الرٌاضً لدى تبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادي.
أسبلة البحث :
أجاب البحث الحالً عن األسبلة التالٌة :
ما فاعلٌة استراتٌجٌة التصور الذهنً فً تدرٌس الرٌاضٌات علً تنمٌة التفكٌر التخٌلً لدي تبلمٌذ الصؾ األول 1-
اإلعدادي ؟
ما فاعلٌة استراتٌجٌة التصور الذهنً فً تدرٌس الرٌاضٌات علً تنمٌة بعض مهارات التواصل الرٌاضً لدي تبلمٌذ 2-
الصؾ األول اإلعدادي ؟
ما العبلقة االرتباطٌة بٌن مهارات التفكٌر التخٌلً ومهارات التواصل الرٌاضً ؟ 3-
هدؾ البحث:
التعرؾ علً فاعلٌة استراتٌجٌة التصور الذهنً فً تدرٌس الرٌاضٌات علً تنمٌة التفكٌر التخٌلً وبعض مهارات التواصل
الرٌاضً لدى تبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادي .
أهمٌة البحث:
مخططً المناهج ومطورٌها  :حٌث ٌقدم هذا البحث استراتٌجٌة من استراتٌجٌات التعلم التى ربما تسهم فً تنمٌة بعض 1-
 .مهارات التواصل الرٌاضً و التفكٌر التخٌلً
المعلمٌن فً تطوٌر أدابهم المهنً  ،فضبل عن تقدٌم دلٌل لمعلمً الرٌاضٌات لتدرٌب طبلبهم علً توظٌؾ استراتٌجٌة 2-
 .التصور الذهنً أثناء الحصة
تبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادي  :حٌث ٌقدم البحث استراتٌجٌة من استراتٌجٌات التفكٌر لتنمٌة التفكٌر التخٌلً والتواصل 3-
 .الرٌاضً
ٌفتح البحث مجاال بحثٌا أمام الباحثٌن فً مجال المناهج وطرق تدرٌس الرٌاضٌات إلجراء مزٌدا من الدراسات لتنمٌة 4-
 .التفكٌر التخٌلً والتواصل الرٌاضً باستخدام استراتٌجٌات تعلم حدٌثة
فروض البحث :
سعً البحث الحالً إلً اختبار صحة الفروض االتٌة :
ال توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن متوسطات درجات تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة فً التطبٌق 1 -
 .البعدى على مقٌاس التفكٌر التخٌلً
ال توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن متوسطات درجات تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة فً التطبٌق 2-
 .البعدي على اختبار التواصل الرٌاضً
ال توجد عبلقة ارتباطٌة دالة إحصابٌا ً بٌن درجات تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة علً مقٌاس التفكٌر التخٌلً ودرجاتهم علً 3-
 .اختبار التواصل الرٌاضً فً التطبٌق البعدي
حدود البحث :
عند إجراء البحث تم االلتزام بالحدود التالٌة :
مجموعة من تبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادي بمدرسة عثمان بن عفان اإلعدادٌة المشتركة – رأس ؼارب – البحر األحمر1-
 .فً الفصل الدراسً األول ، 2015 – 2014
وحدة ‖ الهندسة والقٌاس ‖ من مقرر الرٌاضٌات ( هندسة) للصؾ األول اإلعدادي2-
 :اقتصر القٌاس علً3-
أ.التفكٌر التخٌلً لدي تبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادي ( التخٌل عن طرٌق الحواس – التصور – التخٌل وحل المشكبلت – ما
وراء الخٌال ) .
ب.بعض مهارات التواصل الرٌاضً لدي تبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادي ( القراءة – الكتابة – التمثٌل الرٌاضً – التبرٌر
الرٌاضً ) .
مواد وأدوات البحث :
.كتٌب التلمٌذ  :الذي تم إعداده فً ضوء استراتٌجٌة التصور الذهنً لتعلم الوحدة المختارة1-
.دلٌل المعلم  :الذي تم إعداده فً ضوء استراتٌجٌة التصور الذهنً لتدرٌس الوحدة المختارة2-
)إعداد الباحثة(مقٌاس التفكٌر التخٌلى لتبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادى 3- .
)إعداد الباحثة(اختبار مهارات التواصل الرٌاضً لتبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادي 4-.
منهج البحث :
تم استخدام المنهج شبه التجرٌبً  ،القابم علً تصمٌم المجموعتٌن ( تجرٌبٌة – ضابطة ) مع وجود القٌاس قبلً وبعدي ،
حٌث تم دراسة فاعلٌة استراتٌجٌة التصور الذهنً فً تدرٌس الرٌاضٌات لتبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة علً تنمٌة التفكٌر التخٌلً
وبعض مهارات التواصل الرٌاضً .
إجراءات البحث :
 :-إعداد اإلطار النظري وذلك من خبلل االطبلع على بعض الدراسات والبحوث واألدبٌات التً تناولت كبلً من1-

2015

ؼانم ،أحمد حامد عبدهللا.

تؤثٌر تمرٌنات تؤهٌلٌه على التوازن العضلى بعد اصابه حزام الكتؾ
لدى ناشىء القوس والسهم من سن  1315سنه/

5195 12348917

2015

العجمى ،محمد فاضل طالب.

التفكٌر اآلبتكارى للمدربٌن وعبلقته بمستوى اآلداء المهارى لبلعبى
كره القدم بدوله الكوٌت/

5196 12348938

2015

أحمد ،شرٌن احمد حسن.

2016

ٌوسؾ ،محمد حسٌن عبد
المنعم.

الذكاء االخبلقى وعبلقته بمستوٌات الذكاء العام والتوافق النفسى
لدى عٌنه من طبلب الصؾ الثانى الثانوى بمحافظه قنا/
فعالٌه برنامج للتؤهٌل التخاطبى السمعى اللفظى فى عبلج بعض
اضطرابات النطق واللؽه وتنمٌه التفاعل االجتماعى لدى االطفال
ضعاؾ السمع/

5198 12349009

2015

ابو زٌد ،شٌماء نجار محمد.

أثر قبعات التفكٌر الست فى تدرٌس العلوم على تنمٌه بعض عادات
العقل والتحصٌل المعرفى لدى تبلمٌذ المرحله االبتدابٌه/

5199 12349040

2015
2015

احمد ،محجوب عوض هللا
على.
حسن ،احمد حسن محمد.

2015

حسن ،مها على محمد.

دراسه التلؾ الفطرى على الصور الجدارٌه بمقابر طٌبه
واستراتٌجٌه العبلج والوقاٌه تطبٌقا ً على نموذج مختار/
دٌرا اآلنبا بوال واآلنبا انطونٌوس بالبحر االحمر :
فاعلٌه استراتٌجٌه التصور الذهنى فى تدرٌس الرٌاضٌات على تنمٌه
التفكٌر التحلٌلى وبعض مهارات التواصل الرٌاضى لدى تبلمٌذ
المرحله االعدادٌه/

5197 12348946

5200 12349057
5201 12349078

5202 12349097

أ -استراتٌجٌة التصور الذهنً فً تدرٌس الرٌاضٌات لتبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادي  ،من حٌث  ( :مفهومها – أساسها
الفلسفً – إجراءاتها  ،أهمٌة استراتٌجٌة التصور الذهنً – قٌاس مدي توظٌؾ التبلمٌذ الستراتٌجٌة التصور الذهنً ) .
ب -التفكٌر التخٌلً  ،من حٌث  ( :مفهومه – خصابصه  -أهمٌته –العوامل التً تعمل علً تنمٌة التفكٌر التخٌلً –
استراتٌجٌة التصور الذهنً وتنمٌة التفكٌر التخٌلً) .
جـ -التواصل الرٌاضً  ،من حٌث  ( :مفهومه – أشكاله  -أهمٌته – مهاراته – دور المعلم فً تنمٌة التواصل الرٌاضً –
أسالٌب تقوٌم التواصل الرٌاضً -استتراتٌجٌة التصور الذهنً وتنمٌة التواصل الرٌاضً ).
 :إعداد مواد وأدوات البحث التالٌة2-
إعداد كتٌب التلمٌذ  :لٌوضح محتوى الوحدة المصاؼة باستراتٌجٌة التصور الذهنً  ،وعرضه على مجموعة من المحكمٌن-
 .للتؤكد من صبلحٌته
إعداد دلٌل للمعلم  :لتدرٌس الوحدة المختارة باستخدام استراتٌجٌة التصور الذهنً  ،وعرضه على مجموعة من المحكمٌن-
 .للتؤكد من صبلحٌته
 .إعداد مقٌاس التفكٌر التخٌلً ،وعرضه على السادة المحكمٌن وضبطه-
 .إعداد اختبار التواصل الرٌاضً ،وعرضه على السادة المحكمٌن وضبطه-
 .إجراء التجربة اإلستطبلعٌة لضبط مواد وأدوات البحث3-
اختٌار مجموعة البحث من تبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادي للعام الدراسً ( ، )2015-2014وتقسٌمها إلً مجموعتٌن4-
 .إحداهما تجرٌبٌة واآلخري ضابطة
 .تطبٌق كل من مقٌاس التفكٌر التخٌلً واختبار التواصل الرٌاضً قبلٌا ً علً مجموعتً البحث5-
تدرٌس الوحدة المختارة باتخدام استراتٌجٌة التصور الذهنً لتبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة  ،بٌنما ٌدرس لتبلمٌذ المجموعة6-
 .الضابطة بالطرٌقة المعتادة
 .التطبٌق البعدي لكل من مقٌاس التفكٌر التخٌلً واختبار التواصل الرٌاضً علً مجموعتً البحث7-
 .معالجة النتابج إحصابٌا ً وتحلٌلها وتفسٌرها8-
 .تقدٌم التوصٌات والمقترحات فً ضوء نتابج البحث9-
اهداؾ الدراسه تحدٌد االسس النظرٌه والفكرٌه للمشاركه المجتمعٌه والوقوؾ على الواقع الحالى للبٌبه التعلٌمٌه بالمدرسٌه
االبتدابٌه والتعرؾ على مفهوم الجوده الشامله واهمٌتها والمعاٌٌر التعلٌمٌه وانواعها.
تهدؾ الدراسه الى التعرؾ على االطر النظرٌه الداره التمٌز ومتطلبات تطبٌقها فى مدارس التعلٌم الفنى وتحلٌل االطر
النظرٌه للكفاٌات االدارٌه لمدٌرى مدارس التعلٌم الفنى فى ضوء اداره التمٌز.
تهدؾ الدراسه الى التعرؾ على مفهوم الذات لدى طبلب الصؾ الخامس االبتدابى ذوى صعوبات التعلم فى دوله الكوٌت
كؤحد اهم العوامل التى ٌمكن ان تإثر على دافعٌتهم للتعلم وادابهم االكادٌمى واالجتماعى .
تهدؾ الدراسه الى القاء الضوء على واقع اقلٌم جنوب الوادى والقاء الضوء على الوضع الراهن للتعلٌم الجامعى فى اقلٌم
جنوب الوادى فى ضوء المإتمرٌن الدولتٌن للتعلٌم العالى والتعرؾ على الجامعه المفتوحه من بعد من وفلسفتها واهدافها
ومتطلباتها.
تتلخص اهداؾ الدراسه فى التعرؾ على واقع االبداع االدارى لدى المشرفٌن التربوٌٌن بمدارس التعلٌم المتوسط بمنطقه
الجهراء بدوله الكوٌت والتعرؾ على واقع الرضا الوظٌفى لدى المشرفٌٌن التربوٌٌن بمدارس التعلٌم المتوسط بمنطقه
الجهراء بدوله الكوٌت.

2014

احمد ،حنان رشاد احمد.

2015

خلٌلٌ ،اسر محمد.

2015

جاسم ،محمد صالح عبدهللا.

2015

اسماعٌل ،آمنه عبد الخالق عبد تصور مقترح آلنشاء جامعه جنوب الوادى المفتوحه من بعد فى
ضوء خبرات بعض الدول/
الصادق.

2014
الرٌاض :
القاهرة:

ٌتمثل الهدؾ الربٌسى للبحث الحالى فى دور االنشطه الطبلبٌه فى تنمٌه بعض الجوانب الحركٌه لدى تبلمٌذ المرحله
المتوسطه بدوله الكوٌت.
تشٌر الكثٌر من الدراسات أٌضا ً بؤن األنشطة الرٌاضٌة تساعد على تفوق التلمٌذ ألنها تستثمر وقت فراؼه بما ٌعود علٌه
بالنفع مما ٌنعكس على آدابه األكادٌمى  ،وهذا مرهون بمهارة التلمٌذ فى تنظٌم وقته لٌستطٌع أن ٌوازن ما بٌن األنشطة
والدراسة الطبلبٌة  ،من خبلل هذه الدراسـة والتى تهدؾ إلى التعرؾ على الدور التربوي لؤلنشطة الطبلبٌة فً تنمٌة العدٌد
من الجوانب الحركٌة لتبلمٌذنا  ،خاصه فى ظل هذا اإلهتمام الملموس باألنشطة الطبلبٌة بالمدارس والجامعات  ،وأٌضا ً فى
ظل الزٌادة الملحوظة والمستمرة فى أعداد التبلمٌذ بمدارس السراج المنٌر بالكوٌت  ،هذا مما استوقؾ الباحث أٌضا ً للتعرؾ
على الفروق فى الجوانب الحركٌة قٌد البحث بٌن التبلمٌذ والتلمٌذات  ،وأٌضا ً ولما تمثله هذه المرحلة من أهمٌة خاصة فى
حٌاة اإلنسان حٌث ٌكون الطالب فى قوته وحٌوٌته ونشاطه وٌمتلك من الطاقات التى تحتاج إلى التوجٌة األمثل لما ٌفٌد
الطالب والمجتمع ككل خاصة وأن مدارس السراج المنٌر من المإسسات التى ٌعهد إلٌها المجتمع الكوٌتى بمهمة رعاٌة أبنابه
من التبلمٌذ صانعى القرار فى المستقبل  ،ومما ٌزٌد أٌضا ً من أهمٌة هذا البحث إلقاء المزٌد من الضوء على هذه المرحلة
السنٌة الهامة أال وهى مرحلة التعلٌم المتوسط 0
اهمٌة البحث
قد ٌساعد البحث فى التعرؾ على دور األنشطة الطبلبٌة( نشاط داخلً -نشاط خارجً) فً تنمٌة بعض الجوانب الحركٌة
لدى تبلمٌذ المرحلة المتوسطة بدولة الكوٌت.
هـدؾ البحث ٌ :تمثل الهدؾ الربٌسً للبحث الحالً فً :
دور األنشطة الطبلبٌة( نشاط داخلً -نشاط خارجً) فً تنمٌة بعض الجوانب الحركٌة لدى تبلمٌذ المرحلة المتوسطة بدولة
الكوٌت.
فروض البحث :
توجد فروق دالة إحصابٌا ً بٌن متوسطات درجات القٌاسٌن القبلً والبعدى للمجموعة الضابطة لصالح القٌاسات البعدٌة فً 1-
.بعض الجوانب الحركٌة قٌد البحث
توجد فروق دالة إحصابٌا بٌن متوسطات درجات القٌاسٌن القبلً والبعدى للمجموعة التجرٌبٌة لصالح القٌاسات البعدٌة فً 2-
.بعض الجوانب الحركٌة قٌد البحث
توجد فروق دالة إحصابٌا ً بٌن متوسطات درجات القٌاسٌن البعدٌٌن للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة لصالح القٌاس 3-
.البعدي للمجموعة التجرٌبٌة فى بعض الجوانب الحركٌة
منهج البحث:
استخدم الباحث المنهج التجرٌبً لمناسبته لطبٌعة هذا البحث وذلك باستخدام التصمٌم التجرٌبى للمجموعتٌن متكافبتٌن أحدهما
تجرٌبٌة واألخرى ضابطة مع إجراء القٌاس القبلى والبعدى لمجموعتى البحث0
مجتمع البحث :
ٌتمثل مجتمع البحث فى تبلمٌذ الصؾ المرحلة المتوسطة بمدرسة السراج المنٌر والذي ٌبلـػ عددهم حوالً ( )300تلمٌذ
وتلمٌذة.
عٌنة البحث:
اشتملت عٌنة البحث على ( )60تلمٌذ من تبلمٌذ المرحلة المتوسطة بمدرسة السراج المنٌر وتم وقد تم تقسٌمهم إلى
مجموعتٌن أحداهما تجرٌبٌة واألخرى ضابطة قوام كل منهما ( )30تلمٌذ0
وسابل وأدوات جمع البٌانات:
:األجهزة 1-
.جهاز الرستامٌتر لقٌاس الطول بالسنتمتر -
.مٌزان طبً مقنن لقٌاس الوزن بالكٌلوجرام -

تصور مقترح لتفعٌل المشاركه المجتمعٌه بالمدرسه االبتدابٌه فى
ضوء معاٌٌر الجوده واالعتماد:
تصور مقترح لتطوٌر الكفاٌات االدارٌه لمدٌرى مدارس التعلٌم
الفنى فى ضوء اداره التمٌز/
مفهوم الذات لدى طبلب المرحله االبتدابٌه ذوى صعوبات التعلم فى
دوله الكوٌت/

2016

اآلبداع االدارى وعبلقته بالرضا الوظٌفى لدى المشرفٌن التربوٌٌن
بإداره التعلٌم المتوسط فى محافظه الجهراء بدوله الكوٌت/
السعٌدى ،عٌد حمود.
الكٌمٌاء التحلٌلٌة :
حمزة ,عبدالؽنى.
األزمة اإلجتماعٌة فى مصر فى القرن السابع عشر/
إبراهٌم ،تامر أحمد.
دور االنشطه فى تنمٌه بعض الجوانب البدنٌه لدى تبلمٌذ المرحله
الشمرى ،فٌصل صباح مبارك .المتوسطه بدوله الكوٌت/

5203 12349119
5204 12349129
5205 12349143

5206 12349158

5207 12349349
5208 12349413
5209 12349452
5210 12349502

.ساعة إٌقاؾ لتحدٌد الزمن فً بعض االختبارات -
 :استمارة االستبٌان 2-
استمارة استطبلع رأى الخبراء لتحدٌد الصفات البدنٌة التً تتناسب مع المرحلة السنٌة قٌد البحث وكذلك أهم االختبارات -
التً تقٌسها ملحق (0)2
)(2استمارة استطبلع رأى الخبراء لتحدٌد االختبارات البدنٌة التً الصفات البدنٌة ملحق -
:االختبارات البدنٌة 3-
تنفٌذ التجربة األساسٌة :
القٌاس البعدى:
قام الباحث بإجراء القٌاس القبلى للمجموعتٌن (التجرٌبٌة والضابطة) لبلختبارات البدنٌة قٌد البحث فى 13/10/2015
التجربة األساسٌة :
قام الباحث بتطبٌق التجربة األساسٌة للبحث على المجموعتٌن التجرٌبٌة باستخدام والضابطة وقد استؽرق تطبٌق التجربة ()6
أسابٌع فى الفترة 17/10/2015م حتى 28/11/2015م
القٌاس البعدى:
بعد االنتهاء من تطبٌق التجربة األساسٌة قام الباحث بإجراء القٌاس البعدى للمجموعتٌن (التجرٌبٌة والضابطة) لبلختبارات
البدنٌة والمهارٌة واالختبار المعرفى فى كرة القدم قٌد البحث وذلك فى 30/11/2015م
جمع البٌانات وجدولتها :
قام الباحث بتجمٌع النتابج بعد االنتهاء من تطبٌق االختبارات وتنظٌمها وجدولتها ومعالجتها إحصابٌا ً.
المعالجات اإلحصابٌة :
تم معالجة البٌانات باستخدام األسالٌب اإلحصابٌة التالٌة:
 .المتوسط الحسابى  - .معامل السهولة والصعوبة -
 .الوسٌط  - .معامل االلتواء -
) .ت(االنحراؾ المعٌارى  - .إختبار -
نسبة التحسن - 0النسبة المبوٌة– 0
االسـتنتاجات :
من خبلل ما استهدفه هذا البحث فى التعرؾ على دور األنشطة الطبلبٌة( نشاط داخلً -نشاط خارجً) فً تنمٌة بعض
الجوانب الحركٌة لدى تبلمٌذ المرحلة المتوسطة بدولة الكوٌت، .ومن خبلل اإلجراءات العلمٌة التً اتبعت لتحقٌق هذا الهدؾ
ٌعرض الباحث ما توصل إلٌه
وجود فروق دالة إحصابٌا ً بٌن متوسطات درجات القٌاسٌن القبلً والبعدى للمجموعة الضابطة لصالح القٌاسات البعدٌة 1-
 .فً بعض الجوانب الحركٌة قٌد البحث نتٌجة اشتراكهم بدرس التربٌة البدنٌة
وجود فروق دالة إحصابٌا بٌن متوسطات درجات القٌاسٌن القبلً والبعدى للمجموعة التجرٌبٌة لصالح القٌاسات البعدٌة 2-
) نشاط داخلً -نشاط خارجً(فً بعض الجوانب الحركٌة قٌد البحث نتٌجة اشتراكهم فى األنشطة الطبلبٌة
وجود فروق دالة إحصابٌا ً بٌن متوسطات درجات القٌاسٌن البعدٌٌن للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة لصالح القٌاس 3-
 ).نشاط داخلً -نشاط خارجً(البعدي للمجموعة التجرٌبٌة فى بعض الجوانب الحركٌة نتٌجة اشتراكهم فى األنشطة الطبلبٌة
التوصـٌات :
عقد دورات أثناء فترة التدرٌب لرفع كفاٌة المعلم فً التربٌة الرٌاضٌة فى كٌفٌة تنظٌم األنشطة الطبلبٌة( نشاط داخلً1-)نشاط خارجً
) نشاط داخلً -نشاط خارجً(حث التبلمٌذ على االشتراك فً األنشطة الطبلبٌة2-
) نشاط داخلً -نشاط خارجً(توفٌر مٌزانٌة خاصة من قبل إدارة المدرسة للتلمٌذ لؤلنشطة الطبلبٌة3-
ٌعد هذا البحث احدى محاوالت العلمٌه التى ٌمكن ان تساعد فى تطوٌر االداء الوظٌفى لدى العاملٌن بؤدارات رعاٌه الشباب
بجامعه جنوب الوادى وتوجٌه انظار القابمٌن فى مجال الرٌاضى الى استخدام اسلوب التمٌز لما قد ٌكون له اثر واضح فى
2016
تطوٌر االداء الوظٌفى لدى العاملٌن بالمنظمات الرٌاضٌه المختلفه.
ترجع اهمٌه البحث الى زٌاده الكفاءه المهنٌه من خبلل التعاون بٌن العاملٌن بهذا المجال معلمٌن وموجهٌن وتشجٌع العمل
الجماعى والتوعٌه بؤهمٌته وتعلٌم العاملٌن بمختلؾ المستوٌات بكٌفٌه تحدٌد وترتٌب وتحلٌل وتجزبتها الى مشاكل أصؽر
حتى ٌمكن السٌطره علٌها وحلها.تتسارع األمم مع اقتراب انتصاؾ العقد الثانً من األلفٌة الثانٌة لتضع للعالم طرقا ً جدٌدة
تتبلءم مع تحدٌات العصر الحاضر حٌث لها قدرا فً العالم الجدٌد عن طرٌق بناء ٌتبلءم مع تحدٌات العصر الحاضر عصر
العلم والمعلوماتٌة والتقنٌة الحدٌثة ولبناء الدول وتنمٌتها حضارٌا تنبع أهمٌة االهتمام بتطبٌق نظام الجودة الشاملة كلبنة
أساسٌة فً هذا البناء ونظراً لتنامً عدد المإسسات الحكومٌة واألهلٌة كان البد من وجود عوامل وأسس ٌتم التعامل بها
للوصول إلى أفضل النتابج  ،ونظام الجودة الشاملة من المعاٌٌر العالمٌة فً جمٌع المجاالت ولتطوٌر هذه المإسسات وتطوٌر
أسلوب إدارتها والذي ٌعتبر من المعاٌٌر المهمة فً تقٌٌم المإسسات حٌث إن نظام الجودة الشاملة من المعاٌٌر العالمٌة والتً
2016
تسعى المإسسات جاهدة للوصول إلى هذا المعٌار .
كما أن التحدٌات العالمٌة المعاصرة تحتم على المنظمات االقتصادٌة انتهاج األسلوب العلمً الواعً فً مواجهة هذه
التحدٌات واستثمار الطاقات اإلنسانٌة الفاعلة فً األداء التشؽٌلً والبٌعً بمرونة أكثر كفاءة وفاعلٌة  ،ومن أكثر الجوانب
اإلدارٌة الهادفة إدارة الجودة الشاملة  TQMوالتً أصبحت اآلن وبفضل الكم الهابل فً المعلومات وتقنٌات االتصال سمة
ممٌزة لمعطٌات الفكر اإلنسانً الحدٌث السٌما وأن اإلدارة العلمٌة المعاصرة أسهمت بشكل كبٌر فً تطوٌر بنٌة المنظمات
االقتصادٌة بشكل كبٌر (. )13 : 29
إن اإلدارة ظاهرة اٌجابٌة تسعى إلى التؤثٌر فً المجتمع الذي تتعامل فٌه وتحاول أن تشكله بؤسلوب ٌساعد على تحقٌق
أهدافها وبالتالً فالحقٌقة األساسٌة عن اإلدارة إنها ظاهرة دٌنامٌكٌة ومتؽٌرة بشكل متواصل  ،ولذلك أصبحت المإسسات
والهٌبات فً حاجة ماسة إلى إدارة حكٌمة تتفهم أعمالها ومتطلباتها وتتفاعل معها من اجل إنجاز المهام بؤقل جهد ووقت
وبكفاءة عالٌة (. )49 : 3
فالمإسسات التً تعتمد على المرتكزات الفكرٌة القدٌمة والتً تعتقد أن وظٌفة اإلدارة هً تنظٌم الموارد وتوظٌفها فً الداخل
لتحقٌق نتابج فً الخارج لن تستطٌع الصمود فً عالم تسوده المنافسة والتؽٌر المستمر والتقنٌات الحدٌثة  ،وبالتالً ٌجب
علٌها أن تستجٌب لمتطلبات المنافسة الحدٌثة وبسرعة وهى التحول إلى تحدٌد لؤلهداؾ المطلوبة فى الخارج أوالً ثم تنظٌم
الموارد الداخلٌة وتطوٌرها باستمرار لتحقٌق األهداؾ ومن هنا جاءت ضرورة االهتمام الجاد بتحدٌث األسالٌب اإلدارٌة التً
تدار بها تلك المإسسات فبلبد من تحقٌق عناصر محددة تساعدها على تحقٌق مٌزة تنافسٌة ‖Competitive
‖. )4 : 2(Advantage
وقد مر الفكر االدارى المعاصر بتطورات عدٌدة فً سبٌل تحقٌق أهداؾ التنظٌمات اإلدارٌة وظهرت مبادئ إدارٌة متعاقبة
بداٌة باالتجاهات الكبلسٌكٌة التً اهتمت باإلنتاجٌة واعتبرت العنصر البشرى آلة ٌمكن شحنها عن طرٌق الحوافز المادٌة
والمعنوٌة  ،مما فتح الباب لظهور اتجاهات إدارٌة متباٌنة كاإلدارة العلمٌة  ،واإلدارة باإلنتاج  ،واإلدارة باألهداؾ وؼٌرها
من المفاهٌم اإلدارٌة التً اعتمدت بصفة أساسٌة على مبادئ اإلدارة التقلٌدٌة باستخدام أسلوب الترهٌب والرقابة كوسٌلة
لتصٌد األخطاء وتوجٌه اللوم والعقاب (. )124 : 14

حسن ،محمود محارب.

اداره التمٌز كمدخل لتطوٌر االداء الوظٌفى لدى االخصابٌٌن
الرٌاضٌٌن برعاٌه الشباب بجامعه جنوب الوادى/

5211 12349505

عبد القادر ،هشام أحمد محمد.

مقومات تطبٌق الجوده الشامله كمدخل لتطوٌر االداء المهنى
للعاملٌن بؤداره النشاط الرٌاضى بمدٌرٌه التربٌه والتعلٌم بسوهاج/

5212 12349513

ونتٌجة إلخفاق بعض ممارسات اإلدارة التقلٌدٌة فً تحقٌق ما تصبو إلٌه المنظمات من تقدم وتطور  ،نشؤت إدارة الجودة
الشاملة كؤسلوب ادارى فعال ٌعتمد على حل المشكبلت واكتشاؾ األخطاء وعبلجها أوال بؤول  ،والتعرؾ على احتٌاجات
ومتطلبات المستهلكٌن وما ٌفضلونه  ،لتحقٌق هدؾ مزدوج ٌتمثل فً التسوٌق الفعال للمنتجات أو تقدٌم خدمات أفضل  ،وفى
الوقت نفسه إشباع رؼبات المستهلكٌن مع األخذ فً االعتبار عامل المنافسة والحرص على خفض التكلفة اإلنتاجٌة باستبعاد
الخطوات ؼٌر الضرورٌة وتبلفً األخطاء أوال بؤول وإتاحة الفرصة للعاملٌن إلبراز مواهبهم الشخصٌة ومهاراتهم وقدراتهم
الذاتٌة فً تطوٌر طرق العمل واإلنتاج (. )35 : 12
لقد انتقل مفهوم الجودة الشاملة من مجال الحرص على جودة المنتجات إلى مجال الحرص على جودة الخدمات  ،كذلك انتقل
إلى تؽٌٌر مفاهٌم اإلدارة التقلٌدٌة لتشجٌع استقبللٌة العاملٌن بتقلٌل الحواجز الرسمٌة وتكوٌن فرق العمل لئلدارة ذاتٌا
والتمكٌن فً اتخاذ القرارات حتى أقل مستوى وظٌفً  ،وتؽٌٌر أدوار القٌادة وبناء وتدعٌم الوالء المإسسً لدى العاملٌن
داخل المنظمة  .كل ذلك الستخراج أفضل ما فً البشر من كفاءات بحٌث ٌتم القٌام بالعمل بطرٌقة سلٌمة منذ اللحظة األولى
مع التؤكٌد على أن الجودة الٌوم لم تعد تحدد من خبلل المواصفات الفنٌة  ،ولكن من خبلل العمبلء والعاملٌن بالمنظمة (: 41
. )12
تتضح اهمٌه الدراسه من خبلل انها تتناول مدٌرٌات التربٌه والتعلٌم ببعض محافظات الصعٌد من حٌث الواقع االدارى
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الخاص بها وكٌفٌه تطوٌر االداء االدارى داخلها بما ٌعمل على تحقٌق االهداؾ المرجوه منها .
تعتبر اإلدارة هً المسبولة عن نجاح أى نشاط  ،وهى التً تإدى إلى التقدم أو التخلؾ فً كافة المجاالت  ،والتً ٌمكن عن
طرٌقها تحقٌق أهداؾ أى منظمة من المنظمات أو أى مجتمع من المجتمعات .
ولهذا فإن اإلدارة أصبحت ضرورة حتمٌة إلدارة العمل بشكله الجماعً وتلعب اإلدارة دوراً حٌوٌا ً فً توجٌه المإسسات
والمنظمات على اختبلؾ مجاالتها وتخصصاتها )28 : 16 (.
وٌعد المجال الرٌاضً من أهم مجاالت االستثمار الحقٌقً للثروة البشرٌة حٌث ٌحوى العدٌد من العملٌات التربوٌة ذات
االتجاهات والجوانب المتشعبة والتً تهدؾ إلى تربٌة األجٌال إلثراء كل مجاالت الحٌاة وٌتمٌز النشاط الرٌاضً عن سابر
األنشطة األخرى بؤنه مجال الممارسة والتفاعل الذي ٌدور حول تعدٌل السلوك للكابن البشرى وإعداد المواطن الصالح .
)( 31 :25
ونظراً ألهمٌة التربٌة الرٌاضٌة فً العصر الحدٌث وازدٌاد الحاجة إلٌها وتعدد مهامها وكثرة العاملٌن فً مٌادٌنها المختلفة
فإن ذلك أدى إلى ازدٌاد االهتمام بعلم اإلدارة فً المجال الرٌاضً )4 : 5 (.
كما أن اإلدارة فً الهٌبات تسعى إلى تحقٌق هدؾ مزدوج هو زٌادة أداء العاملٌن وتحقٌق رضاهم الوظٌفً  ،حٌث ٌعتبر
األداء الجٌد هو وسٌلة للتقدم واالرتقاء بمستوى هذه الهٌبات )165 :28 ( .
فالرضا الوظٌفً ٌعتبر مإشراً هاما ً لمقدرة مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم على مقابلة حاجات مدرس التربٌة الرٌاضٌة  ،ومن ثم
فإن قٌاس الرضا الوظٌفً ٌعتبر أمراً بالػ األهمٌة فً مختلؾ اإلدارات التعلٌمٌة حٌث ٌزود القابمٌن بمدٌرٌات التربٌة
والتعلٌم بمعلومات هامة كمدخل لتطوٌر األداء التنظٌمً  ،وإزالة الضؽوط والؽموض الذي ٌحٌط بٌبة العمل  ،وٌقلل من حدة
الصراعات التنظٌمٌة سواء على مستوى اإلدارة التعلٌمٌة أو على مستوى المدرسٌن وهذا بدون شك قد ٌساهم فً رفع الروح
المعنوٌة لمدرسً التربٌة الرٌاضٌة مما ٌجعلهم ٌشعرون بالرضا عن محتوى العمل الذي ٌقوم به .
تتبع أهمٌة البحث من وجهة نظر الباحث من خبلل عدة نقاط :
ٌتناول البحث مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم ببعض محافظات الصعٌد من حٌث الواقع اإلداري الخاص بها وكٌفٌة تطوٌر 1.
 .أسالٌب األداء اإلداري داخلها بما ٌعمل على تحقٌق األهداؾ المرجوة منها
تسعى هذه الدراسات للتعرؾ على أثر العدالة التنظٌمٌة وأبعادها على فاعلٌة الرضا الوظٌفً لدى العاملٌن بمدٌرٌات 2.
 .التربٌة والتعلٌم بصعٌد مصر  ،مما قد ٌإدى إلى تحسٌن وتطوٌر ورفع مستوى فاعلٌة الرضا الوظٌفً
أن المكتبة العربٌة تفتقر إلسهامات الباحثٌن فً مجال العدالة التنظٌمٌة حٌث الحظ الباحث من خبلل الدراسات العربٌة 3.
ندرة هذه الدراسات فً هذا المجال وبالتالً فإن هذا البحث ٌؤتً دعما ً لؽٌره من الدراسات السابقة وٌضٌؾ إلٌها دراسة
 .متخصصة فً اإلدارة الرٌاضٌة
 .قد ٌساهم هذا البحث فً اإلثراء الفكري لموضوع العدالة التنظٌمٌة وفاعلٌة الرضا الوظٌفً 4.
هدؾ البحث -:
التعرؾ على العدالة التنظٌمٌة وعبلقتها بالرضا الوظٌفً لدى مدرسً التربٌة الرٌاضٌة بمدٌرٌات التربٌة والتعلٌم ببعض
محافظات صعٌد مصر وهم (أسوان – قنا – سوهاج – أسٌوط) وذلك من خبلل االجابة على التساإالت التالٌة :
تساإالت البحث -:
ما الواقع الفعلً للعدالة التنظٌمٌة لدى العٌنة قٌد البحث ؟ 1-
ما مدى فاعلٌة الرضا الوظٌفً لدى العٌنة قٌد البحث ؟ 2-
هل هناك عبلقة دالة إحصابٌة بٌن العدالة التنظٌمٌة وفاعلٌة الرضا الوظٌفً لدى العٌنة قٌد البحث ؟ 3-
المصطلحات الواردة بالبحث :
 : The organized justicesالعدالة التنظٌمٌة -
( ‖ .هً محصلة االتفاق بٌن الجهود المبذولة والعوابد المتحققة عنها  ،بشكل ٌساهم فى تحقٌق الهداؾ المطلوبة للمنظمة ‖
) 34 : 235
 : Job Satisfactionالرضا الوظٌفً -
حالة الشعور النفسً للفرد بالقناعة واالرتٌاح والسعادة تجاه عمله والتً ٌمكن اعتبارها انعكاسا ً لمدى إشباع حاجاته ورؼباته
التً ٌتطلبها فً ضوء المإثرات الداخلٌة والخارجٌة والتً لها عبلقة بالعمل‖)306 : 59( .
ٌرجع هدؾ البحث فى تحسٌن المستوى الرقمى لناشىء  400متر عدو من خبلل تصمٌم برنامج تدرٌبى بؤستخدام التدرٌب
2016
المركب وتحسن بعض عناصر اللٌاقه البدنٌه الخاصه بناشىء 400متر عدو تحت  18سنه.
ٌعٌش العالم اآلن فً عصر تتطور فٌه األشٌاء بصورة مذهلة مرتكزاً فً ذلك على األسلوب العلمً المنظم الدقٌق  ،ففً كل
مجال حقق العلم طفرة كبٌرة وال تزال تتوالى الطفرات باستمرار لتحقٌق مزٌد من التقدم  ،وٌتسابق العلماء والباحثون فً
تطبٌق أحدث األسالٌب العلمٌة والبحثٌة وقد أمتد البحث العلمً إلى جمٌع المجاالت والمٌادٌن المختلفة عامة وقطاع البطولة
خاصة)323 :20( .
وٌرى ‖محمد حسن عبلوى و أبو العبل أحمد عبد الفتاح‖ (1988م) أن علم التدرٌب الرٌاضً قد خطى فً السنوات األخٌرة
خطوات واسعة لؤلمام  ،حٌث تضاعفت جهود العلماء فً مختلؾ العلوم المرتبطة بعلم التدرٌب الرٌاضً ولعل المتتبع لنتابج
البطوالت األولمبٌة األخٌرة التً تتقدم بصورة كبٌرة فً مسابقات العدو ٌكتشؾ أن هذا التقدم فً المستوى الرقمً ٌرجع إلى
ارتباط التدرٌب الرٌاضً بالكثٌر من العلوم المرتبطة بالمضمار ٌتضح فٌها المجهود الشاق الذي ٌبذله البلعب أثناء الممارسة
والتدرٌب مما ٌإدى إلى ظهور التعب نتٌجة تراكم حامض البلكتٌك فً العضبلت.
وٌعتبر الوصول بالبلعبٌن ألفضل المستوٌات الرٌاضٌة أحد أهم طرق التدرٌب الرٌاضً المخطط طبقا ً لؤلسس والمبادئ
العامة للتدرٌب الرٌاضً  ،ولقد أصبحت البرامج التدرٌبٌة الحدٌثة ووحداتها الفرعٌة سواء كانت الوحدات الشهرٌة أو
األسبوعٌة أو الٌومٌة حافلة بما هو جدٌد من انطبلقات علمٌة وعملٌة لعلم التدرٌب والمساندة بالعدٌد من العلوم اإلنسانٌة
والطبٌعٌة األخرى  ،وهذا مرجعه مواكبة علم التدرٌب والذي أتسم بثورة تكنولوجٌة ومعلوماتٌة هابلة األمر الذي أثار حدٌثا ً
هذا التطور السرٌع الذي ٌمكن مبلحظته فً الرٌاضات المختلفة)51 :34( .

عمار ،اسامه شفٌق محمد.

عاٌض ،معالى صالح عاٌش.

العداله التنظٌمٌه وعبلقتها بالرضا الوظٌفى لدى معلمى التربٌه
الرٌاضٌه بمدٌرٌات التربٌه التعلٌم ببعض محافظات صعٌد مصر/

أثر استخدام التدرٌب المركب على تحسٌن بعض عناصر اللٌاقه
البدنٌة والمستوى الرٌاضى لناشىء  400متر بدولة الكوٌت/

5213 12349522

5214 12349527

وفى هذا الصدد ٌذكر ‖سلٌمان على حسن  ،وأحمد الخادم وذكى دروٌش‖ (1984م) أن المدخل فً اإلنجاز الرقمً والبدنً
لكثٌر من األلعاب الرٌاضٌة وخاصة رٌاضة ألعاب القوى ٌعكس كما هاببلً من المعلومات والمعارؾ التً تسهم فً إحداث
هذا التطور الكبٌر فً األداء والذي ٌصل إلى حدود األعجاز وإن كان األسلوب العلمً هو المدخل الصحٌح للوصول لهذا
التطور والتقدم الذي ٌتمشً وٌساٌر التقدم العالمً وأن استخدام المعلومات والمعارؾ العلمٌة هً الطرٌقة الوحٌدة للتؽلب
على هذا القصور الشدٌد فً االنجاز لمسابقات ألعاب القوى فً جمهورٌة مصر العربٌة والدول العربٌة)65 :20( .
وتعتبر مسابقات المضمار( العدو) من األنشطة الرٌاضٌة المتمٌزة والمتنوعة التً تتطلب خصابص بٌولوجٌة معٌنة نظراً
لطبٌعة أداء سباقاتها التً تتطلب تطوٌر مستوى اإلنجاز الرقمً فٌها اعتمادا على تحسٌن كفاءة هذه الخصابص  ،حٌث
أستحوزت عملٌة اكتشاؾ الموهوبٌن فٌها على اهتمام العاملٌن فً هذا المجال من أجل رعاٌتهم لبلرتقاء بالمستوى الرٌاضً
المحلى والقومً وإعداد البطل األولمبً لٌكون له شؤن على المستوى العالمً)165 :11( .
وٌشٌر‖ أحمد نصر الدٌن ‖ (2003م) أن البلعب إذا أراد أن ٌتفوق فً رٌاضة مسابقات المضمار( العدو) ٌنبؽً أن ٌكون
متمتعا ً بها بشكل أو بؤخر وهذا الٌتم مالم ٌكن هناك تدرٌبات ٌومٌة  ،وهذا ال ٌعنً إهمال باقً العناصر األخرى للٌاقة البدنٌة
كالمرونة والرشاقة والقوة  ،كما تعتبر مسابقات المضمار( العدو) فً حد ذاتها اختبارات لقٌاس إمكانٌة البلعب من خبلل
قٌاس السرعة والقوة والتحمل كمثال)3 :4( .
وٌإكد ‖ مفتى إبراهٌم حماد ‖ (1996م) أنه من األهمٌة مبلحظة أن ٌكون األعداد البدنى العام للناشبٌن ٌشؽل معظم األزمنة
المخصصة لؤلعداد البدنى  ،وخاصة فً المراحل السنٌة المبكرة  ،أي تطوٌر كافة عناصر اللٌاقة البدنٌة فً حدود إمكانات
النضج والتطور للمرحلة السنٌة المتعامل معها  ،ومراعاة شروط كل عنصر من العناصر  ،وهذا ٌعنى عدم استخدام األعداد
البدنى الخاص فً المراحل المبكرة للناشبٌن هذا من شؤنه أن ٌحقق هدفا ً هاما ً وهو تؤسٌس قاعدة قوٌة عامة لعناصر اللٌاقة
البدنٌة لدى الناشبٌن وإتاحة الفرصة فً أن تسهم عناصر اللٌاقة البدنٌة فً تطور وتحسن بعضها البعض)147 :41( .
وٌذكر ‖ خالد العامري ‖ (2004م) أن برنامج التدرٌب باألثقال الذي ٌتم التخطٌط له بشكل جٌد وٌتم من خبلله تدرٌب كل
المجموعات العضلٌة ٌإدى إلى زٌادة حجم وقوة العضبلت  ،فً المقابل فؤنه الٌنتج عن أنشطة التحمل أٌه تؽٌرات ذات شؤن
فً القوة أو حجم العضلة  ،وقد توصلت العدٌد من األبحاث أن برنامج التدرٌب باألثقال أساسً والذي ٌمتد لفترة خمسة
وعشرٌن دقٌقة فقط لثبلث مرات فً األسبوع من الممكن أن ٌزٌد من حجم العضبلت بما ٌصل إلى واحد كٌلوجرام خبلل
فترة تمتد إلى ثمانٌة أسابٌع  ،عبلوة على ذلك وطبقا ً لؤلبحاث العلمٌة فإنه من الشابع أن ٌزٌد حجم العضبلت بدون دهون فً
نهاٌة العام األول من التدرٌب بنسبة  % 20من وزن الجسم عند بدء التدرٌب)11 :13( .
ترجع اهمٌه البحث الى القاء الضوء على دور المإسسات الرٌاضٌه للتصدى لظاهره شؽب المبلعب المصرٌه والقاء الضوء
على ظاهره شؽب المبلعب.تهدؾ هذه الدراسة إلى التعرؾ على دور المإسسات الرٌاضٌة للتعامل مع ظاهرة الشؽب فً
محاكم جمهورٌة مصر العربٌة .استخدم الباحث طرٌقة دراسة وصفٌة ،وقد تم تطبٌقه على اساس لعدد الدراسة ( )100من
جمٌع المإسسات من جمهورٌة مصر العربٌة ،واختٌر الطرٌقة الطبقٌة العشوابٌة ،وتصل الباحث أن ظاهرة الشؽب تسببت
بسبب عدم وجود نظام لحماٌة الحكام وعدم وجود عقوبات رادعة بٌن المخالفٌن وتطبٌق القوانٌن واألنظمة التً تمنع الشؽب
فً المبلعب .المزٌد من األسباب إلثارة الجماهٌر إلى العنؾ والتعصب ،وفرٌقها لعبت ،والرؼبة الملحة للفوز ورفع
الجماهٌر هتافات ٌثٌر المنافسة الفرق .وظاهرة الشؽب الناجمة عن ضعؾ تنظٌم المبارٌات وعدم وجود الوعً العام وعدم
وجود نقابات فً التعامل مع األشٌاء وال تقنع حكام مناسبة مبلبمة للمبارٌات .سلوك البلعبٌن أكبر محفز للعنؾ فً المبلعب
وسلوك المدربٌن نحو الفرٌق المنافس وللجماهٌر من الفرٌق اآلخر .وسابل اإلعبلم المربٌة والمسموعة والمكتوبة الشؽب
البوابة عوامل ال توجد معاٌٌر لمحطة المعدٌة أو معلق أو الرٌاضة .وكانت أهم التوصٌات اعتمدت سٌاسة وطنٌة للتعامل مع
ظاهرة العنؾ والشؽب فً المبلعب ،وتفعٌل دور األسرة فً التعامل مع ظاهرة العنؾ والشؽب بٌن جماهٌر الشباب فً
مجال الرٌاضة ،ودور المدرسة فً التعامل مع أعمال الشؽب والعنؾ ،والرٌاضة ،ونبذ العنؾ والبلطجة ،ودور المإسسات
الدٌنٌة فً مواجهة أعمال الشؽب الرٌاضة ونبذ العنؾ ،ودور المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً التعامل مع أعمال الشؽب ونبذ
العنؾ ،ودور المنظمات ؼٌر الحكومٌة والمجتمع المدنً فً التعامل مع ظاهرة الشؽب الرٌاضً ،ودور المشاركة الشعبٌة
فً التصدي لظاهرة الشؽب فً الرٌاضة ،ودور المنظمات واالتحادات الرٌاضٌة األهلٌة للحد من أعمال الشؽب والعنؾ،
وٌعتقد الباحث أن إمكانٌة إنشاء إدارة ،وخاصة الداخلٌة وزارة حدها تحت اسم أمن المبلعب والمنشآت الرٌاضٌة ،أن العمل
مختلؾ وسابل اإلعبلم فً نشر الثقافة الرٌاضٌة وزٌادة الوعً لهذه الرٌاضة للجماهٌر ،أن الدولة المعنٌة لتعزٌز دور
المنظمات الرٌاضٌة مثل النوادي الرٌاضٌة ومراكز الشباب باعتبارها الرٌاضٌة المإسسات التعلٌمٌة الثقافٌة االجتماعٌة،
وٌهدؾ إلى إعداد المواطن الصالح من خبلل األنشطة الرٌاضٌة ،ورابطة دور فعال ومهم فً التصدي ألعمال الشؽب
واضحة والعنؾ ،والقابد العام للرابطة فً األندٌة الرٌاضٌة لها دور شخصٌة وتؤثٌرها على الجماهٌر ،لذلك ٌجب أن ٌكون
للعمل زعٌم مإثر ٌسمح له نفسه من تجاوزات الجماهٌر والسٌطرة على عواطفهم وتهدؾ هذه الدراسة إلى التعرؾ على
دور المإسسات الرٌاضٌة للتعامل مع ظاهرة الشؽب فً محاكم جمهورٌة مصر العربٌة .استخدم الباحث طرٌقة دراسة
وصفٌة ،وقد تم تطبٌقه على اساس لعدد الدراسة ( )100من جمٌع المإسسات من جمهورٌة مصر العربٌة ،واختٌر الطرٌقة
الطبقٌة العشوابٌة ،وتصل الباحث أن ظاهرة الشؽب تسببت بسبب عدم وجود نظام لحماٌة الحكام وعدم وجود عقوبات
رادعة بٌن المخالفٌن وتطبٌق القوانٌن واألنظمة التً تمنع الشؽب فً المبلعب .المزٌد من األسباب إلثارة الجماهٌر إلى
العنؾ والتعصب ،وفرٌقها لعبت ،والرؼبة الملحة للفوز ورفع الجماهٌر هتافات ٌثٌر المنافسة الفرق .وظاهرة الشؽب الناجمة
عن ضعؾ تنظٌم المبارٌات وعدم وجود الوعً العام وعدم وجود نقابات فً التعامل مع األشٌاء وال تقنع حكام مناسبة
مبلبمة للمبارٌات .سلوك البلعبٌن أكبر محفز للعنؾ فً المبلعب وسلوك المدربٌن نحو الفرٌق المنافس و thefansمن
الفرٌق اآلخر .وسابل اإلعبلم المربٌة والمسموعة والمكتوبة الشؽب البوابة عوامل ال توجد معاٌٌر لمحطة المعدٌة أو معلق
أو الرٌاضة .وكانت أهم التوصٌات اعتمدت سٌاسة وطنٌة للتعامل مع ظاهرة العنؾ والشؽب فً المبلعب ،وتفعٌل دور
األسرة فً التعامل مع ظاهرة العنؾ والشؽب بٌن جماهٌر الشباب فً مجال الرٌاضة ،ودور المدرسة فً التعامل مع أعمال
الشؽب والعنؾ ،والرٌاضة ،ونبذ العنؾ والبلطجة ،ودور المإسسات الدٌنٌة فً مواجهة أعمال الشؽب الرٌاضة ونبذ العنؾ2016 ،
ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على تقوٌم اداره االزمات فى االندٌه الرٌاضٌه بدوله الكوٌت وذلك من خبلل معرفه االزمات التى
2015
تواجه االندٌه الرٌاضٌه بدوله الكوٌت ومعرفه طرق اداره االزمات التى تواجه االندٌه الرٌاضٌه بدوله الكوٌت.
ٌهدؾ البحث الى تصمٌم برنامج تدرٌبى بؤستتخدام تدرٌبات المواقؾ التنافسٌه على مستوى بعض االداءات الخططٌه الدفاعٌه
الفردٌه لناشىء كره القدم بدوله الكوٌت من خبلل التعرؾ على تؤثٌر البرنامج التدرٌبى بؤستخدام تدرٌبات المواقؾ التنافسٌه
على تنمٌه بعض االداءات الخططٌه الدفاعٌه الفردٌه.تعد لعبه كرة القدم من األلعاب الجماعٌة التً تؤثرت إٌجابٌا بشكل
واضح بالتطور العلمً المرتبط بطرق وأسالٌب التدرٌب إلعداد البلعبٌن  ،وٌعد التخطٌط لبرامج التدرٌب المبنٌة على أسس
علمٌة لتوجٌه عملٌات التدرٌب واالرتقاء بالجوانب المختلفة لبلعبً كرة القدم بدنٌا ومهارٌا وخططٌا ونفسٌا من أهم العوامل
2016
للوصول إلى المستوٌات الرٌاضٌة العالٌة.
ولذا ٌتفق كبل من ‖ صبحً حسانٌن وأحمد كسرى‖(1998م)‖مفتى إبراهٌم‖(2002م) أن التخطٌط للتدرٌب ٌعتبر الوسٌلة
الربٌسٌة لتطوٌر أداء البلعبٌن والفرٌق ولما كان التدرٌب هو الوسٌلة الربٌسٌة للوصول إلى هذا التطوٌر فً أدابهم كان أمرا
ضرورٌا تخطٌط التدرٌب ضمانا إلحداث أفضل درجة ممكنة فً المستوى وتقدمه)257 :69(،) 7 : 56 ( .
و ٌذكر ‖حنفً مختار‖(1994م)أن كرة القدم تطورت فً العصر الحدٌث وأخذت أشكاال جدٌدة فً الجوانب العدٌدة التً
ٌتطلبها األداء التنافسً فترى التباٌن والتعدد فً طرق اللعب،ونتج عنها اختبلؾ فً الخطط الهجومٌة والدفاعٌة الفردٌة
والجماعٌة التً استلزمت درجة متمٌزة من األداء خبلل مواقؾ أكثر تعقٌدا تتطلب قوة وسرعة ودقة وكفاحا مستمرا طوال
زمن المباراة  ،لذا ٌإكد على أهمٌة استخدام األشكال التدرٌبٌة التً تشبه إلى حد كبٌر شكل المنافسة والتً ٌطلق
علٌها(التدرٌبات التنافسٌة))37:27(.

همام ،محمد ماهر الساٌح.

دور المإسسات الرٌاضٌه للتصدى لظاهره شؽب المبلعب
المصرٌه/

5215 12349545

مندنى ،جعفر محمد.

تقوٌم اداره االزمات فى االندٌه الرٌاضٌه بدوله الكوٌت/

5216 12349550

الرشٌدى ،فاٌز فرٌح عاٌض.

تؤثٌر برنامج بؤستخدام تدرٌبات المواقؾ التنافسٌه على مستوى
بعض االداءات الخططٌه الدفاعٌه (الفردٌه-الجماعٌه) لناشىء كره
القدم بدوله الكوٌت/

5217 12349560

وٌتفق كبل من‖عادل عبد البصٌر‖(1992م)‖حسن عبلوى‖(1994م)(2005م)‖سمر مصطفى ‖(2003م)على أن
التدرٌبات التنافسٌة هً أداء الحركات طبقا للقوانٌن المحددة لممارسة نوع النشاط الرٌاضً الذي ٌتخصص فٌه الفرد ،وتتمٌز
التدرٌبات التنافسٌة من حٌث أنها تثٌر فً النفس الدافعٌة نحو المثابرة وبذل الجهد وعامل التشوٌق وتعمل على تقوٌة
العضبلت العاملة فً نوع النشاط التخصصً وتسهم فً تنمٌة مختلؾ السمات اإلرادٌة الخاصة البلزمة للناشا ،وأٌضا لها
دورا هاما فً كل مراحل الموسم التدرٌبً لمختلؾ األنشطة وأن تؤثٌرها ٌكون فعاال عندما ترتبط مع متطلبات المنافسة ألنها
وسٌلة هامة ذات متطلبات متعددة لمكونات الحالة التدرٌبٌة ،كما ترفع من مستوى كفاءة األداء المتكامل لبلعب وتصل به
إلى الحالة العالٌة بحٌث تإدى تحت مختلؾ الظروؾ)34 :33( )105 :54()6 :37(.
وٌضٌؾ كبل من‖ مفتى إبراهٌم ‖(1994م) ‖،حنفً مختار(1994م) أن امتبلك البلعب ألشكال متنوعة من التدرٌبات
التنافسٌة بما ٌشابه متطلبات المباراة تتٌح له اختٌار أفضلها فً معظم مواقؾ اللعب الفعلٌة وتزٌد من قدرته على المناورة
وتنفٌذ الخطط من أماكن واتجاهات مختلفة وال ٌفاجا بموقؾ ما لم ٌتدرب علٌه من قبل  ،ومن ثم تحقٌق سرعة األداء
المتمٌز بالدقة والتوافق فً تنفٌذ الواجب المطلوب الخططً )138 :27()131 :66(.ومن خبلل إطبلع الباحث على العدٌد
من المراجع العلمٌة والدراسات السابقة فً هذا المجال وعلى حد علمه-وجدا أن هناك بعض الدراسات التً اهتمت بتدرٌبات
المواقؾ التنافسٌة وتؤثٌرها على بعض المتؽٌرات البدنٌة والوظٌفٌة والمهارٌة مثل‖ محمد مختار‖(1995م)(‖)60بدٌر السٌد
‖(2006م)(‖)21خالد عبد النور ‖(2010م)( )29سمر مصطفً‖(2003م)(‖)33عمرو عبد المطلب ‖ (2006م)()47
كما أن هناك بعض الدراسات التً اهتمت بالجانب الخططً مثل ‖احمد ممدوح و ممدوح إبراهٌم‖ (2002م)(‖)12إٌهاب
صبلح ‖(2001م) (‖،)20خالد عبد النبً‖(2002م)( )30وقد تبٌن أن هذه الدراسات قد اتخذت اتجاها مؽاٌرا ولم تتجه أٌا
منها لما اتجهت إلٌة الدراسة الحالٌة من استخدام تدرٌبات المواقؾ التنافسٌة لتنمٌة بعض االداءات الخططٌة الدفاعٌة
الفردٌة(قٌد البحث) لناشبً كرة القدم.
مما دفع الباحث إلجراء هذا البحث كمحاولة علمٌة لتطوٌر مستوى األداء الخططً الدفاعً الفردي لناشا كرة القدم بدولة
الكوٌت من خبلل إعداد برنامج تدرٌبً مقترح باستخدام تدرٌبات المواقؾ التنافسٌة والتعرؾ على تؤثٌره على مستوي اداء
بعض االداءات الخططٌة الدفاعٌة الفردٌة(قٌد البحث) لناشبً كرة القدم بدولة الكوٌت األمر الذي قد ٌإدى إلى رفع مستوى
الناشبٌن وتقدمهم فً اللعبة خبلل تلك المرحلة السنٌة وزٌادة مقدرتهم على تنفٌذ خطط اللعب الدفاعٌة الفردٌة مستقبلٌا بالشكل
الذي تتطلبه مواقؾ اللعب التنافسٌة.
 :أهداؾ البحث -
ٌهدؾ البحث إلى‖ تصمٌم برنامج تدرٌبً باستخدام تدرٌبات المواقؾ التنافسٌة علً مستوى أداء بعض االداءات الخططٌة
الدفاعٌة الفردٌة لناشا كرة القدم بدولة الكوٌت‖ وذلك من خبلل:
التعرؾ على تؤثٌر البرنامج التدرٌبً باستخدام تدرٌبات المواقؾ التنافسٌة على تنمٌة بعض االداءات الخططٌة الدفاعٌة 1-
.الفردٌة(اختٌار المدافع للمواقع المناسبة -المراقبة-الضؽط-التؽطٌة) لناشبً كرة القدم
التعرؾ على الفروق بٌن ناشبً كرة القدم وفقا لخطوط اللعب الثبلثة( الدفاع– الوسط – الهجوم) فً تنمٌة بعض 2-
).اختٌار المدافع للمواقع المناسبة -المراقبة-الضؽط-التؽطٌة(االداءات الخططٌة الدفاعٌة الفردٌة
 :فروض البحث -
توجد فروق دالة إحصابٌا بٌن كل من القٌاسات القبلٌة والبٌنٌة والبعدىة فً مستوى أداء بعض االداءات الخططٌة الدفاعٌة 1-
) العٌنة قٌد البحث(الفردٌة(اختٌار المدافع للمواقع المناسبة -المراقبة-الضؽط-التؽطٌة) لناشبً كرة القدم بدولة الكوٌت
 .ولصالح القٌاسات البعدىة
– توجد فروق دالة إحصابٌا بٌن ناشبً كرة القدم بدولة الكوٌت( العٌنة قٌد البحث) وفقا لخطوط اللعب الثبلثة(الدفاع 2-
الوسط– الهجوم ) فً مستوى أداء بعض االداءات الخططٌة الدفاعٌة الفردٌة (اختٌار المدافع للمواقع المناسبة -المراقبة).الضؽط-التؽطٌة
طرق و إجراءات البحث :
:منهج البحث *
استخدم الباحث المنهج الوصفً باألسلوب المسحً فً الدراسة األساسٌة األولى من خبلل تحلٌل مبارٌات كاس العالم -
.لؤلندٌة بالمؽرب لكرة القدم 2014م2015/م
( استخدم الباحث المنهج التجرٌبً فً الدراسة األساسٌة الثانٌة من خبلل التصمٌم التجرٌبً لمجموعة واحدة بطرٌقة القٌاس -
)القبلً -البٌنً -البعدى
:مجتمع البحث *
ٌمثل مجتمع البحث ناشا كرة القدم تحت 17سنة باألندٌة الواقعة بمحافظة االحمدى والمسجلٌن باالتحاد الكوٌتى لكرة القدم
للموسم الرٌاضً 2015م2016/م وبلػ عددها()5أندٌة داخل المحافظة.
:مجاالت البحث *
 :المجال البشري:عٌنة البحث وتنقسم الى1-
:عٌنة البحث األساسٌة األولى *
مباراة لعدد( )7فرق من مختلؾ مدارس كرة القدم العالمٌة الذٌن تؤهلوا إلى نهابٌات كاس العالم لؤلندٌة بالمؽرب لكرة القدم
2014م2015/م.
:عٌنة البحث األساسٌة الثانٌة *
اختٌرت عٌنة البحث بالطرٌقة العمدٌه من مجتمع البحث ممثلة فً (نادي الفحاحٌل الرٌاضً) تحت 17سنة  ،وبلػ حجم
العٌنة( )38ناشبا وقد تم استبعاد بعض الناشبٌن وعددهم ( )8ناشبٌن ،منهم ( )3ناشبٌن من المصابٌن و( )5ناشبٌن لعدم
انتظامهم فً القٌاسات القبلٌة  ،هذا وقد تم اختٌار( )10ناشبٌن من (نادي الساحل) من نفس مجتمع البحث ومن خارج عٌنة
البحث األساسٌة كعٌنة ؼٌر ممٌزة ،وكذلك( )10ناشبٌن من(نادي برجان) تحت  19سنة كعٌنة ممٌزة إلجراء الدراسات
االستطبلعٌة  ،لتصبح عٌنة البحث الفعلٌة ( )20ناشبً ،وٌوضح جدول( )2توصٌؾ عٌنة البحث األساسٌة الثانٌة.
:المجال المكانً*
تم إجراء جمٌع القٌاسات و تطبٌق االختبارات البدنٌة و المهارٌة والبرنامج التدرٌبً المقترح على عٌنة البحث األساسٌة
بملعب كرة القدم بنادي الجهراء الرٌاضً  ،وكذلك إجراء الدراسات االستطبلعٌة بملعب نادي الساحل وبرجان الرٌاضً
وذلك طبقا لمواعٌد وبرنامج زمنً محدد.
ترجع اهمٌه الدراسه الى محاوله تحدٌد اهم متطلبات تطبٌق الجوده فى التربٌه الرٌاضٌه بمدارس الحلقه الثانٌه التعلٌم
االساسى حٌث ٌسهم ذلك فى التشخٌص العلمى لجوانب النقص ومحاوله وضع الحلول المناسبه وتحدٌد المعاٌٌر والممارسات
خاصه باالنشطه الرٌاضٌه وكذلك طرق قٌاسها.إدارة الجودة الشاملة هً واحدة من االتجاهات الحدٌثة فً فلسفة اإلدارة
القابمة على مجموعة من المبادئ التً ٌمكن اعتمادها من قبل اإلدارة من أجل تحقٌق أفضل أداء ممكن ،مما ٌساعد على حل
2016
الكثٌر من المشاكل والصعوبات للجودة وتحسٌن األداء والقدرة التنافسٌة لل منظمة (.)9 :36
الجودة هً واحدة من الوسابل واألسالٌب لتحسٌن هٌكل النظام التعلٌمً للمكونات المادٌة والبشرٌة ورفع مستوى األداء فً
العصر الحاضر ،عصر ما ٌسمى المفكرٌن أن (عصر) انهم لم ٌعودوا ٌتحدثون أهم حول نوعٌة التعلٌم هً نظرٌة أو ترفا
المإسسات التعلٌمٌة أو البدٌل أو تإثر األنشطة التعلٌمٌة ،وإنما هو حقٌقة أن أي مإسسة ٌمكن أن تتخلى أو الوقوؾ على
العكس من ذلك ،هناك ضرورة ملحة فً الحٌاة المعاصرة ،والجودة فً المجال التربوي ٌشٌر إلى مجموعة من المعاٌٌر
واإلجراءات الرامٌة إلى تنفٌذ التحسٌن المستمر فً المنتج التعلٌمً أو الرجوع للمواصفات وخصابص المنتج المتوقع
التعلٌمٌة من خبلل األدوات واألسالٌب لمتكاملة مساعدة المإسسات التعلٌمٌة على تحقٌق نتابج مرضٌة وؼٌر مرؼوب فٌه
()2 :32

احمد ،بهاء اسماعٌل سٌد.

تقوٌم متطلبات التربٌه الرٌاضٌه فى ضوء معاٌٌر الجوده واالعتماد
بمدارس المرحله االعدادٌه بمحافظه قنا/
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وردا على ذلك ‖ ،وزارة التربٌة والتعلٌم فً مصر ( ‖)2003وثٌقة المعاٌٌر الوطنٌة للتعلٌم تحت نماذج عالمٌة من خبلل
لجنة مشتركة من جمٌع المعنٌٌن بالتعلٌم وهذه الوثٌقة الشاملة جوانب مختلفة من المدخبلت العملٌة التعلٌمٌة ومحاولة لتحقٌق
الجودة الشاملة ،وتتضمن هذه الوثٌقة خمسة مجاالت هً :فعال ،المعلم ،واإلدارة المدرسٌة ،والمشاركة المجتمعٌة ،وكذلك
وثٌقة المنهج ومخرجات التعلم (.)10 :101تمثل الرٌاضة المدرسٌة فً مكان واضح فً ثقافة كل مجتمع متحضر ولم تعد
مجرد حركات ومهارات وإنما هو
2
أصبحت البوابة التعلٌمٌة للتدرٌب على ممارسة العادات والمفاهٌم والقٌم الصحٌة واألخبلق ال ٌتجزأ حتى فً السلوك الٌومً
ووسابل التعلٌم العام من خبلل المسابقات الرٌاضٌة والتً تشمل تنسٌق رؼبات ومٌول كجزء من األهداؾ التربوٌة لتحفٌز
تعدٌل النمو النمو وتسرٌع مراحل االستٌبلء على الطبلب اللٌاقة البدنٌة والمهارة واالجتماعٌة ،والقوة المعتدلة والصحة
والعضوٌة والنفسٌة والمعلومات والمعارؾ والمواقؾ وتعدٌل السلوك (( .38:46
وهكذا برزت الحاجة الملحة لنقلة نوعٌة فً الرٌاضة المدرسٌة على أساس التمٌز والجودة واالحتجاج توفر معاٌٌر وطنٌة
ورإٌة واضحة اللمدخبلت والمخرجات وتكشؾ عن فعالٌة أداء المكونات األخرى للعملٌة التعلٌمٌة ،وتطوٌر وتحسٌن األداء
واإلنتاجٌة التعلٌم األفضل ٌستمر التحفٌظٌ ،تطلب النظر فً جمٌع عناصر نظام التعلٌم بما فً ذلك الرٌاضة المدرسٌة ،وهً
معاٌٌر واحدة (( .64:18
وبالتالً ،من خبلل عمل الباحث مدرسا للتربٌة البدنٌة وفرٌق المشاركة فً التعلٌم والتقٌٌم الذاتً للمدرسة وكذلك مسؤلة
المتخصصٌن فً مجال التربٌة البدنٌة ونوعٌة من الموجهٌن واإلدارٌٌن والمعلمٌن للتربٌة البدنٌة وكذلك المراجعون
الخارجٌون للسلطة وطنٌة لضمان الجودة واالعتماد فً بعض المدارس ،ومن خبلل إطبلع الباحث بعض الدراسات السابقة
التً تناولت جودة فً هذا المجال أٌضا ،الحظت نوعٌة الباحث التربوي أن األزمة الرٌاضٌة المدرسٌة جعلته الجانب أقل
أهمٌة فً النظام التعلٌمً ،فً ظل ؼٌاب اإلبداع فً العملٌات اإلدارٌة للرٌاضة المدرسٌة ،وبعض التخطٌط العلمً السلٌم،
وفقا لبعض الكوادر اإلدارٌة ٌست مإهلة التعلٌمٌة وإعادة التؤهٌل المناسب اإلدارٌة واإلدارٌة والصراعات المدرسة ٌنتهً
حتى تصل البداٌة وتحت العملٌات اإلدارٌة العقٌمة ،وفً حالة عدم وجود بٌانات حقٌقٌة ومعلومات عن واقع اإلدارة
المدرسٌة ٌجعل من الصعب تطوٌر إدارة ونقل روتٌن لخلق وقوة االبتكار التخطٌط الفعال والتنسٌق واإلدارة والمتابعة
 ،upCalendarحٌث المعاٌٌر والممارسات والمإشرات الواردة فً وثٌقة من السلطة الوطنٌة للم ضمان الجودة واالعتماد
ال تؤخذ على محمل الجد التنفٌذ مما ٌإدي إلى إهمال التربٌة الرٌاضٌة على الرؼم من أن التربٌة البدنٌة مادة أصبح النجاح
المادي والفشل بالقرار الوزاري رقم  313لعام  2011والتً ظهرت الحاجة التربٌة البدنٌة لشروط ومتطلبات خاصة لؤلداء
من هنا أهمٌة دراسة لتقٌٌم االحتٌاجات فً مجال التربٌة البدنٌة فً ضوء معاٌٌر الجودة واالعتماد فً المدارس الثانوٌة فً
محافظة قنا.
وتعد هذه الدراسة الهامة:
محاولة لتحدٌد أهم المتطلبات األساسٌة لتطبٌق التربٌة البدنٌة الجودة فً مدارس التعلٌم األساسً الحلقة الثانٌة حٌث ٌساهم 1.
.هذا التشخٌص عن القصور العلمً ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها
.تحدٌد الممارسات والمعاٌٌر لممارسة األنشطة الرٌاضٌة ،فضبل عن أسالٌب القٌاس 2.
.مساعدة إدارات المدارس لوضع خطط للتؽلب على العقبات التً تمثل نقطة االنطبلق لتحقٌق الجودة واالعتماد 3.
لتوضٌح الطرق التً ٌمكننا تحسٌن نوعٌة التعلٌم والؽرض من الدراسة 4.
وتهدؾ الدراسة إلى تقٌٌم االحتٌاجات فً مجال التربٌة البدنٌة فً ضوء معاٌٌر الجودة واالعتماد فً المدارس الثانوٌة ،قنا
من خبلل تحدٌد:
.متطلبات التربٌة البدنٌة فً المدارس الثانوٌة فً محافظة قنا 1.
.الممارسات والمإشرات التً تفعٌل التربٌة البدنٌة فً المدارس الثانوٌة فً محافظة قنا 2.
معاٌٌر الجودة واالعتماد فً مجال التربٌة البدنٌة فً المدارس الثانوٌة فً مدٌنة قنا 3.
ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على الثقافه التنظٌمٌه وعبلقتها باالبداع االدارى لدى موجهى وموجهات التربٌه البدنٌه بدوله
الكوٌت وذلك من خبلل التعرؾ على واقع الثقافه التنظٌمٌه لدى موجهى وموجهات التربٌه البدنٌه بنٌن بدوله الكوٌت واقع
االبداع االدارى لدى موجهى وموجهات التربٌه البدنٌه بنٌن بدوله الكوٌت.
ٌهدؾ البحث الى تقوٌم االحتراؾ الرٌاضى فى كره السله بدوله الكوٌت وذلك من خبلل التعرؾ على معرفه الواقع الفعلى
الحالى للرٌاضه كره السله بدوله الكوٌت ومعرفه الواقع الحالى لبلحتراؾ الرٌاضى لكره السله بدوله الكوٌت ومعرفه جوانب
القوه والضعؾ فى االحتراؾ الرٌاضى لكره السله بدوله الكوٌت.
ٌهدؾ البحث الى دراسه تؤثٌر استخدام تدرٌبات البٌبه الرملٌه على بعض المتؽٌرات البدنٌه والمستوى الرقمى لمتسابقى جرى
 1500متر وذلك من خبلل تصمٌم برنامج تدرٌبى بؤستخدام تدرٌبات البٌبه الرملٌه ومعرفه اثره على بعض المتؽٌرات
البدنٌه.
أهمٌة البحث والحاجة إلٌه-:
من خبلل مقدمة ومشكلة البحث ٌمكن بلورة أهمٌة هذا البحث والحاجة إلٌه فى النقاط التالٌة:
.مواكبة التطور العلمً الهابل فً مجال التدرٌب الرٌاضً الحدٌث 1/2/1-
.توضٌح مدى أهمٌة استخدام تدرٌبات البٌبة الرملٌة لتنمٌة القدرات البدنٌة الخاصة لمتسابقى جرى 1500متر 1/2/2-
.أهمٌة االرتقاء بالمستوى الرقمً لسباقات المسافات المتوسطة 1/2/3-
تشجٌع المدربٌن فً مجال تدرٌب ألعاب القوى على تؽٌٌر األسالٌب التقلٌدٌة فى التدرٌب وإتباع أسالٌب جدٌدة فى 1/2/4-
.تدرٌب المسافات المتوسطة
 :هدؾ البحث 1/3ٌهدؾ البحث إلى دراسة تؤثٌر استخدام تدرٌبات البٌبة الرملٌة على بعض المتؽٌرات البدنٌة والمستوى الرقمً لمتسابقى جرى
1500متر وذلك من خبلل :
تصمـٌم برنامج تدرٌبً باستخـدام تدرٌبات البٌبة الرملٌة ومعرفة أثره على بعض المتؽٌرات البدنٌـة (السرعة 1/3/1-
 .القصوى – تحمل السرعة -تحمل القوة -التحمل الدوري التنفسً) لمتسابقى جرى1500متر للمجموعة التجرٌبٌة
تصمـٌم برنامج تدرٌبً باستخـدام تدرٌبات البٌبة الرملٌة ومعرفة أثره علً المستوى الرقمً لمتسابقى 1/3/2-
 .جرى1500متر للمجموعة التجرٌبٌة
:فروض البحث 1/4توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطً القٌاسٌن القبلً والبعدى فى المتؽٌرات البدنٌة لصالح القٌاس البعدى 1/4/1-
 .للمجموعة التجرٌبٌة
توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطً القٌاسٌن القبلً والبعدى فً المستوى الرقمً لصالح القٌاس البعدى 1/4/2-
 .للمجموعة التجرٌبٌة
:بعض المصطلحات الواردة بالبحث 1/5: training sandly environmentالتدرٌب فً البٌبة الرملٌة 1/5/1-
هو أسلوب من أسالٌب المقاومات باستخدام مقاومة الجسم فى البٌبة الرملٌة بؽرض تنمٌة القدرات البدنٌة وتحسٌن بعض‖ *
 ‖.المتؽٌرات الفسٌولوجٌة الخاصة بالمهارة
تعرٌؾ اجرابى
اهمٌه البحث فى التوصل الى اداه قٌاس موضوعٌه ومتدرجه بؤستخدام نماذج االستجابه للمفرده وتتمتع بخصابص
سٌكومترٌه مرتفعه ومعرفه اى من نماذج التحلٌل الثبلثه االفضل واالدق فى تقدٌر بارامترات الصعوبه لمفردات االختبار
وبارامترات قدرات الطبلب على االختبار.

2016

الشمرى ،خلود خلؾ ساكت.

الثقافه التنظٌمٌه وعبلقتها باآلبداع االدارى لدى موجهى وموجهات
التربٌه البدنٌه بدوله الكوٌت/

5219 12349581

2016

الدرٌوٌش ،عٌسى عبدهللا حمد
ابراهٌم.

تقوٌم االحتراؾ الرٌاضى فى كره السله بدوله الكوٌت/

5220 12349598

2016

مانع ،مانع منصور.

برنامج تدرٌبى فى البٌبة الرملٌة على تطوٌر بعض المتؽٌرات
البدنٌة والمستوى الرقمى لمتسابقً جرى  1500متر بدولة الكوٌت/

5221 12349610

2016

أحمد ،زٌنب ببلل محمد.

بناء وتصمٌم بنك اسبله لمقرر علم النفس التعلٌمى بؤستخدام نموذج
ثنابى البارامتر لدى طبلب كلٌتى التربٌه والتربٌه النوعٌه بقنا/

5222 12349626

ٌهدؾ البحث الى تممٌم برنامج خططى ومعرفه اثره على مستوى االداء المهارى لناشىء رٌاضه المبارزه بدوله الكوٌت
وذلك من خبلل معرفه تؤثٌر البرنامج التدرٌبى الخططى المقرح على تحسٌن مستوى اداء ناشىء رٌاضه المبارزه فى
المبارٌات.
ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على واقع العبلقات العامه فى بعض االندٌه الرٌاضٌه فى دوله الكوٌت وذلك من خبلل وضع
نموذج للعبلقات العامه فى االندٌه الرٌاضٌه لدوله الكوٌت وتقوٌم العبلقات العامه فى بعض االندٌه الرٌاضٌه بدوله الكوٌت
والدور الذى تلعبه العبلقات العامه فى بعض االندٌه الرٌاضٌه بدوله الكوٌت.
ترجع اهمٌه البحث بؤهمٌه المرحله السنٌه وما ٌحتاجونه من رعاٌه وقد ٌساعد هذا البحث فى تحدٌد ما ٌحتاجه معلمى التربٌه
البدنٌه من برامج تدرٌب اثناء الخدمه لتساعدهم على االرتقاء بمهارتهم التدرٌسٌه.
استهدؾ البحث التعرؾ على تؤثٌر تمرٌنات نوعٌه بمقاومه الوسط المابى على تحسٌن المتؽٌرات البدنٌه والمستوى الرقمى
لناشىء الوثب الثبلثى وذلك من خبلل التعرؾ على تؤثٌر التمرٌنات النوعٌه للرجلٌن بمقاومه الوسط المابى فى تحسٌن
المتؽٌرات البدنٌه قٌد البحث لدى ناشىء الوثب الثبلثى.
تهدؾ الدراسه الى التعرؾ على المتؽٌرات العالمٌه المعاصره فى اعداد المعلم والكشؾ عن واقع اعداد معلم اللؽه االنجلٌزٌه
مهنٌا فى كلٌه التربٌه جامعه جنوب الوادى فى مصر ووضع تصور مقترح لنظام اعداد المعلم بكلٌه التربٌه فى مصر جامعه
جنوب الوادى ففى ضوء بعض االتجاهات العالمٌه المعاصره.

2016

عبد الكرٌم ،فارس محمد.

2016

تقوٌم العبلقات العامه فى بعض االندٌه الرٌاضٌه فى دوله الكوٌت/
منصور ،محمد خالد جاسم.
تقوٌم واقع معلمى التربٌه البدنٌه فى المرحله االبتدابٌه فى ضوء
الشمرى ،سلوى صباح مبارك .االتجاهات الحدٌثه للتعلٌم بدوله الكوٌت/
تؤثٌر التمرٌنات النوعٌه بؤستخدام الوسط المابى على تحسٌن بعض
المتؽٌرات البدنٌه والمستوى الرقمى لناشىء الوثب الثبلثى بدوله
الكوٌت/
نلجم ،خالد مطر مفضى.

2016

2016

محمد ،رحاب عبلء الدٌن
محمد.

2016
مصر -
القاهرة
مصر-
االسكندر
ٌة

ٌهدؾ البحث الى التقصى النفسى اللؽوى عن ظاهره على طرؾ اللسان ومعرفه مستوى اداء الذاكره بالنسبه للطبلب
الخاضعٌن لهذه الظاهره وتحدٌد بروفٌبلت ظاهره على طرؾ اللسان التى ٌمكن تمٌٌزها بٌن التبلمٌذ عٌنه البحث.هدؾ
2016
البحث الحالً إلى إلقاء الضوء على د ا رسة إحدى ظواهر علم النفس
اللؽوي وهً ظاهرة على طرؾ اللسان والتً ٌُعانً منها بعض تبلمٌذ الصؾ األول
بمدرسة الصفوة الخاصة بقنا الدارسٌن للؽة  /اإلعدادي للعام الد ا رسً ٕٗٔٓ ٕ٘ٔٓ
اإلنجلٌزٌة كلؽة ثانٌة ،كما هدؾ إلى معرفة مستوى أداء الذاكرة العاملة بالنسبة لهإالء
التبلمٌذ وأٌضا ً إلى مدى إمكانٌة تحدٌد بروفٌبلت هذه الظاهرة التً ٌُمكن تمٌٌزها بٌن
هإالء التبلمٌذ عٌنة البحث الحالً ،ومن أجل تحقٌق هذه األهداؾ تم تحدٌد مشكلة
البحث من خبلل األسبلة التالٌة:
هل تختلؾ نسبة انتشار ظاهرة على طرؾ اللسان باختبلؾ النوع (ذكور – إناث)؟ ٔ-
هل توجد فروق فً أداء الذاكرة العاملة بٌن التبلمٌذ الذٌن ٌظهرون /ال ٌظهرون ظاهرة ٕ-
على طرؾ اللسان؟
ما بروفٌبلت ظاهرة على طرؾ اللسان التً ٌمكن تمٌٌزها بٌن التبلمٌذ عٌنة البحث ٖ-
الحالً؟انقسم هذا البحث إلى جانبٌن أولهما الجانب النظري :وهو إطار نظري ٌوضح
كل التعرٌفات الخاصة بظاهرة على طرؾ اللسان وأٌضا ً مفهوم الذاكرة العاملة وكل ما
ٌتعلق بها ،أما الجانب األخر فهو الجانب التطبٌقً :والذي ٌتضمن أدوات الد ا رسة
المستخدمة فً تحقٌق أهداؾ البحث الحالً وقد استخدمت الباحثة عدداً من األسالٌب
والمعالجات االحصابٌة وصوال إلى نتابج البحث والتً منها:
على ال رؼم من عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن الذكور واإلناث عٌنة البحث ٔ-
الحالً فً ظاهرة على طرؾ اللسان إال أنه من الواضح زٌادة عدد الذكور الخاضعٌن
لهذه الظاهرة أكثر من اإلناث فً البند الثالث من االختبار األول ،وزٌادة عدد اإلناث
الخاضعٌن لهذه الظاهرة أكثر من الذكور فً البند األول من االختبار الثالث ،والبندٌن
ال ا ربع والسابع من االختبار ال ا ربع -ٕ.ال توجد عبلقة ارتباطٌة دالة إحصابٌا ً بٌن عدد م ا رت االسترجاع من الذاكرة
العاملة
وعدد م ا رت الخضوع لظاهرة على طرؾ اللسان.
وٖ -بشؤن الكشؾ عن الحاالت المسجلة لهذه الظاهرة لُوحظ حدوثها بكثرة مع الكلمات التً لها مدلول ضعٌؾ أكثر من التً
لها مدلول قوي.
.كان لطول الكلمة أٌضا ً تؤثی ا رً واضحا ً لحدوث مثل هذهالظاهرة ٗ-
ال ٌمكن التمٌٌز بٌن االستجابات المختلفة لظاهرة على طرؾ اللسان واألداء على المجموعات الستة لمهمة الذاكرة العاملة ٘-
.لدى أؾ ا رد العٌنة
ٌهدؾ البحث الى الحفاظ على مصادر اآلستلهام لبلشكال المتوارثه من عناصر العماره االسبلمٌه المملوكٌه وتنمٌه الوعى
الفنى والثقافى والتراثى من خبلل الكشؾ عن خباٌا القٌم الجمالٌه الكامنه بموروثات عناصر العماره االسبلمٌه واقتراح
2016
صٌاؼات ابداعٌه مستحدثه مستلهمه من عناصر العماره االسبلمٌه المملوكٌه.
هذه المخاوؾ البحوث المتعلقة بتطوٌر عناصر العمل الخشبٌة التً هً مستوحاة من عناصر مملوك الهندسة المعمارٌة،
والقٌم الجمالٌة ،ونمط متنوعة ،مع مزاٌا التكنولوجٌات والتقنٌات المستخدمة فً تلك الحقبة ،الفصل األول :فهو ٌشمل اإلطار
العام الدراسة .
الفصل الثانً :أنها تتعامل مع مملوك الهندسة المعمارٌة ومكوناته ،والجوانب االجتماعٌة ،ومجموعة مختارة منهم ،والقٌم
المعمارٌة والمزاٌا.
الفصل الثالث :فهو ٌتعامل مع عناصر العمارة اإلسبلمٌة (موضوع البحث) من حٌث مفهومها ونشؤتها والفلسفة
و evolution.Chapterالرابع :أنه ٌتعامل مع مجموعة مختارة من األعمال الخشبٌة خبلل الفترة المملوكٌة من حٌث
الوصؾ و التقنٌات المستخدمة.
الفصل الخامس :فهو ٌشمل الباحث التطبٌقات الذاتً ،والتحلٌل اإلحصابً ومناقشة النتابج ،والتوصٌات الصادرة عن أبحاث
ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على فاعلٌه استخدام دلٌل فى التربٌه الؽذابٌه للمعلمه واالسره فى تنمٌه الوعى الؽذابى الطفال
الروضه .
تعد مرحلة ما قبل المدرسة مرحلة مهمة لئلنسان ،فهً قنطرة ٌعبرها بٌن حٌاة األسرة والمدرسة لٌتكٌؾ مع عالم جدٌد متؽٌر
له خصابصه ومطالبة  ،وهً بداٌة التنمٌة البشرٌة لكونها مجاال خصبا لؽرس وتنمٌة العادات والسلوكٌات االٌجابٌة  ،ولهذا
تصبح تلك المرحلة من مراحل إعداده المهمة ،كما أن لها األهمٌة الكبري فً تعدٌل نشؤته وتشكٌل شخصٌته ألن الطفل
خبللها ٌتقبل األمور السلوكٌة دون مناقشة لها أو طلب دلٌل إلثباتها ،اذا ما تم إرشاده لها بالطرق التربوٌة السلٌمة.
كما أن هذه المرحلة تعد اللبنة األساسٌة لبناء شخصٌة الطفل وتكوٌن سلوكه اإلنسانً الذي ٌمٌزه عن ؼٌرة من الكابنات حٌث
ٌتمٌز الطفل بالمرونة وقابلٌته للتعلٌم واآلخذ به ،فعقل الطفل خبلل هذه المرحلة صفحة بٌضاء ٌمكن أن تسطر علٌها ما
ترٌد(.عبد الخالق أحمد عفٌفً. )315 ،2005،

تؤثٌر استخدام بعض التدرٌبات الخططٌه الدفاعٌه على مستوى
االداء المهارى لبلعبى سبلح الشٌش بدوله الكوٌت/

2016

قادوس ,عزت زكى حامد

االعداد المهنى لمعلمى اللؽه االنجلٌزٌه بكلٌه التربٌه بقنا جامعه
جنوب الوادى فى ضوء بعض المتؽٌرات العالمٌه المعاصره/

5223 12349638

5224 12349659
5225 12349680

5226 12349694

5227 12349704

دٌوان امرئ القٌس

5228 12350025

اثار مصر فى العصرٌن الٌونانى و الرومانى

5229 12350036

بروفٌبلت ظاهره على طرؾ اللسان وعبلقتها بؤداء الذاكره العامله
سلٌمان ،الهام عطٌت هللا فتحى .لدى عٌنه من طبلب المرحله االعدادٌه/

5230 12350138

أحمد ،محمد أحمد فإاد.

القٌم الجمالٌه لعناصر العماره االسبلمٌه المملوكٌه كمدخل
آلستحداث مشؽوله خشبٌه/

5231 12350179

الهوارى ،رشا الدسوقى
ابراهٌم الدسوقى.

فاعلٌه استخدام دلٌل فى التربٌه الؽذابٌه للمعلمه واآلسره فى تنمٌه
الوعى الؽذابى لدى أطفال الروضه/

5232 12350193

وأطفال الروضة فً مرحلة النمو الحسً والعقلً  ،فً حاجة إلً التوعٌة الؽذابٌة التً توفر لهم الصحة الجسمٌة والعقلٌة
فالعقل السلٌم فً الجسم السلٌم ،وٌري (عبد الفتاح إبراهٌم تركً ( ,)2005،19،لٌلً عبد المنعم السباعً )2004،36،أن
التربٌة الؽذابٌة لٌست مقتصرة علً إمداد الفرد بالؽذاء بل ٌجب أن ٌتعلم الفرد كٌؾ ٌختار ؼذابه بشرط ٌوافق احتٌاجاته من
حٌث:
 .احتوابه علً العناصر المهمة بكمٌة كافٌة للجسم )1
.طهٌه بطرٌقة نظٌفة سلٌمة تحافظ علً عناصره كاملة )2
.كونه مشهً متنوع ٌفتح الشهٌة وٌطرد الملل من التكرار )3
.....كمٌتة تبلبم لحاجة الجسم تبعا للفرد سواء ذكر أو أنثً أو طفل أو مراهق )4
.مناسبته مع حالة الطفل من حٌث المرض والصحة وما ٌلزم كل حالة من نوعٌات ؼذاء لها )5
ولهذا البد من االهتمام بتدرٌس التربٌة الؽذابٌة لطفل الروضة حتى ٌشب الطفل متفهما لؽذابه وٌستطٌع ممارسة السلوكٌات
الؽذابٌة السلٌمة.
وتري (سالً روبنسون ) 55 ،2007،أنه من الضروري تؽٌر العادات والسلوكٌات الؽذابٌة الخاطبة لدي أطفال الروضة،
فمن سن الرابعة تزداد معلومات األطفال وٌدركون مدي أهمٌة التعرؾ علً نوعٌة
وتعد األم المعلم األول فً المنزل وعلٌها ٌقع عبء تعلٌم طفل ما قبل المدرسة العادات السلٌمة وتعوٌده حسن اختٌار الطعام
 ،وهً تعد قوابم األسرة ونظام وجباتها الٌومٌة ،فتكون هً الطابع الذي ٌسٌر علٌه الطفل فً حٌاته بعد ذلك.
وتتؤثر قوابم األسرة عادة بؤحدي العوامل اآلتٌة:
مستوي الدخل الذي ٌدفع األسرة إلً االستؽناء عن أنواع الطعام مرتفعة الثمن عن طاقتها الشرابٌة وهذا ٌإثر علً )1
 .نصٌب الفرد من البروتٌن الحٌوانً
.تعذر الحصول علً بعض األطعمة لقلة المحصول أو بعد األسواق التً تبٌعها )2
.نقص الوعً الؽذابً لدي بعض أولٌاء األمور باالحتٌاجات الؽذابٌة للطفل فً هذه المرحلة )3
والروضة ما هً إال امتداد لؤلسرة  ،والقاعدة العامة لرٌاض األطفال هً تعاون معلمات الروضة مع أسرة الطفل ،ومن
مظاهر هذا التعاون حرص الروضة علً إحاطة األسرة علما بخطتها فً العمل مع مجموعة األطفال ،وٌري (طارق عبد
الرءوؾ عامر )8، 2008ان العادات واالتجاهات تتشكل فً تلك المرحلة فهً فترة أستطبلع وتجرٌب ٌستمتع فٌها الطفل
بؤي عمل جدٌد.
لهذا أصبح علً مرحلة الروضة أن تتولً مسبولٌة رعاٌة األطفال والعناٌة بهم ؼذابٌا وصحٌا ونفسٌا بجانب تنمٌة مواهبهم
وقدرتهم بدنٌا وثقافٌا وؼذابٌا حتً تكون تهٌبة سلٌمة للمراحل التالٌة بما ٌتفق مع أهداؾ المجتمع المصري وقٌمة ( ‖وزارة
التربٌة والتعلٌم.)6 ،2005/2006‖،
عبلوة علً ما سبق ومن اجل أن تصبح مإسسة رٌاض األطفال بٌبة أكثر فاعلٌة لؽرس وتنمٌة العادات السلٌمة لدي الطفل
من سن( )6 :4سنوات البد من وجود صلة وطٌدة بٌنها وبٌن األسرة وذلك لضمان عدم التعارض بٌن أهداؾ وأسلوب
التربٌة فً كل منهما.
ومن هنا كانت الحاجة ألعداد دلٌل لؤلسرة والمعلمة فً التربٌة الؽذابٌة والتعرؾ علً اثره فً اكتساب الوعً الؽذابً لدي
أطفال الروضة.
مشكلة البحث:
رؼم أهمٌة مرحلة رٌاض األطفال وأهمٌة تنمٌة الوعً الؽذابً لدي أطفال الروضة وضرورة استخدام أسالٌب تدرٌسٌة فعالة
فً ذلك إال أنه لوحظ ما ٌلً:
أوال :أثناء العمل برٌاض األطفال وإعداد مقاببلت الشخصٌة مع المعلمات وأولٌاء األمور:
لوحظ وجود قصور فً بعض المعلومات والسلوكٌات االٌجابٌة لدي أطفال الرٌاض  ،بسبب إتباع بعض السلوكٌات الخاطبة
والتً تنتشر بٌن أطفال الروضة من حٌث تقلٌد بعضهم البعض مثل( تناول الطعام بؤٌدي متسخة ،وعدم تناول قطع
الخضروات الموجودة داخل سندوتشاتهم )....،فمن خبلل الزٌارات المٌدانٌة التً قامت بها الباحثة لبعض الروضات
بمحافظة قنـا وعددها (3من الروضات) وهم روضة الحمٌدات االبتدابٌة وروضة عمر بن عبد العزٌز الخاصة وروضه
االبتدابٌة المشتركة للعام الدراسً2012 \2011م ومن خبلل مقابلتها لبعض المشرفات ومعلمات تلك الروضات وكذلك
عدد من أولٌاء األمور لبعض األطفال وبسإال عما ٌتم تدرٌسه لؤلطفال فً مجال التربٌة الؽذابٌة؟ وكٌؾ تدرس؟ وهل هناك
خطة تدرٌس لها؟ وما السلوكٌات الؽذابٌة المبلحظة منهم عن األطفال وكان ذلك فً صورة استطبلع للرأي  .أشارت
المقاببلت إلً وجود بعض السلوكٌات والعادات الؽذابٌة الخاطبة سواء كانت مكتسبة من المنزل أو دور رٌاض األطفال وان
كانت هناك بعض السلوكٌات الؽذابٌة تعمل المشرفات علً إكسابها لؤلطفال ولكن بطرٌقة تقلٌدٌة تعتمد علً التلقٌن والتوجٌه
الشفوي  ،وقد أتفقت األمهات علً قلة النواحً التعلٌمٌة الؽذابٌة التً تدرس لؤلطفال الروضة األمر الذي ٌقلل من فرص
كسب األطفال لتلك السلوكٌات وممارستها ،كما وجدت عدة شكاوي منها:
،معظم األطعمة والمشروبات بٌعا واستهبلكا هً األؼذٌة ذات الطاقة العالٌة والقٌمة الؽذابٌة المنخفضة مثل الشٌبسً 1)-
والمٌاه الؽازٌة ،والشٌكوالتة  ،والحلوٌات ذات األلوان الصناعٌة والعصابر الصناعٌة والتً لها أثارها السلبٌة علً صحة
.وسبلمة األطفال
ابتعاد األطفال عن تناول سندوتشات المحضرة فً المنزل أو إلقابها فً سلة المهمبلت أو أفسادها بالماء للتحجج بؤنها 2)-
.أطعمة ؼٌر صالحة لؤلكل
الشكوى المستمرة للمعلمة من عدم إقبال األطفال لتناول بعض األصناؾ الموجودة فً سندوتشاتهم مثل الجبنة المثلثات 3)-
.التً تلصق فً سقؾ حلقهم أو المربً التً تلصق فً أصابعهم
.زٌادة الؽٌرة بٌن األطفال مثل عدم تناول الطفل لطعامه وبكاءه علً طعام صدٌقة فً الروضة 4)-
.انتشار بعض الحاالت المرضٌة مثل النحافة أو السمنة نتٌجة سوء تناول واختٌار الطعام 5)-
عدم اهتمام األم بإعطاء الطفل ثمرة فاكهة واالعتماد علً الساندوٌتشات ،وكذلك إعطابهم مصروؾ مالً ٌصرؾ علً 6)-
.المٌاه الؽازٌة واألؼذٌة السرٌعة مثل الشٌبسً والحلوٌات
.عدم تناول اإلفطار قبل الخروج للمدرسة 7)-
ممارسة األطفال للسلوكٌات الؽذابٌة ؼٌر السلٌمة أثناء تناول الطعام مثل عدم ؼسل األطفال ألٌدٌهم وكذلك عدم مضػ 8)-
 .الطفل للطعام جٌدا مما ٌنتج عنة التلوث وصعوبة البلع وحدوث آالم فً البطن
توجه األطفال إلً التقلٌد بدون وعً لئلعبلنات ومحاولة تقلٌدها وإتباعها وقد ردد بالفعل معظم األطفال لبعض أؼانً _)9
هذه اإلعبلنات ،مما ٌبٌن خطورة وسابل اإلعبلم فً بث أفكار تتعلق بسوء التؽذٌة عند األطفال لنقص منتجاتها للقٌمة الؽذابٌة
.ووجود المواد الحافظة فٌها
ٌتضح مما سبق أن هناك بعض جوانب القصور لدي معلمات رٌاض األطفال من حٌث استخدام أسالٌب وطرق التعلٌم الفعالة
فً تحقٌق العدٌد من األهداؾ التربوٌة لدي اطفال الروضة  ،ولعل ذلك القصور ٌدعو الً إعداد دلٌل للمعلمات لتنمٌة الوعً
الؽذابً لدٌهم وتحقٌق االهداؾ المرجوة منه.
ٌهدؾ البحث الى تصمٌم برنامج تمرٌنات هوابٌه النقاص الوزن على حاالت تؤخر االنجاب لدى السٌدات وذلك من خبلل
التعرؾ على مدى تؤثٌر ممارسات التمرٌنات الهوابٌه على انقاص الوزن لدى السٌدات المصابات بالسمنه والتعرؾ على
مدى تؤثٌر ممارسه التمرٌنات الهوابٌه على تقلٌل محٌط البطن ونسبه الدهون لدى السٌدات المصابات بالسمنه.

2016

ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على تؤثٌر البرنماج التدرٌبى لتنمٌه قدره االستجابه السرٌعه على فعالٌه اداء بعض المهارات
الهجومٌه والدفاعٌه لناشىء الكره الطابره تحت  17سنه بدوله الكوٌت.

2016

تؤثٌر برنامج تمرٌنات هوابٌه آلنقاص الوزن للسٌدات البدٌنات
النوبى ،مروه عبد الفتاح حسٌن .البلتى ٌعانٌن من تؤخر اآلنجاب/

الصهٌبى ،مشعل محمد بداح.

تؤثٌر برنامج تدرٌبى لتنمٌه سرعه رد الفعل على اداء بعض
المهارات (الهجومٌه -الدفاعٌه) لناشىء الكره الطابره بدوله الكوٌت/

5233 12350223

5234 12350262

ٌهدؾ البحث الى تنمٌه مستوى المهارات الهجومٌه المركبه لناشىء كره القدم تحت  17سنه بدوله الكوٌت من خبلل تصمٌم
برنامج تدرٌبى مقترح بؤستخدام تدرٌبات الرشاقه والتوازن لناشىء كره القدم والتعرؾ على تؤثٌر البرنامج التدرٌبى الرشاقه
والتوازن لناشىء كره القدم والتعرؾ على تؤثٌر البرنامج التدرٌبى المقترح على متؽٌرات الرشاقه والتوازن ومستوى بعض
2016
المهارات الهجومٌه المركبه لناشىء كره القدم.هدؾ البحث:

خالد ،بدر دهٌمان.

تؤتٌر برنامج تدرٌبى لتطوٌر الرشاقه والتوازن على مستوى بعض
المهارات الهجومٌه المركبه لناشىء كره القدم تحت  17سنه بدوله
الكوٌت/

5235 12350314

ٌهدؾ هذا البحث إلى ‖ تنمٌة مستوى المهارات الهجومٌة المركبة لناشبً كرة القدم تحت  17سنة بدولة الكوٌت ‖ من خبلل:
).العٌنة قٌد البحث(تصمٌم برنامج تدرٌبً مقترح باستخدام تدرٌبات الرشاقة والتوازن لناشبً كرة القدم 1-
التعرؾ على تؤثٌر البرنامج التدرٌبً المقترح على متؽٌرات الرشاقة والتوازن و مستوى بعض المهارات الهجومٌة 2-
).العٌنة قٌد البحث(المركبة لناشبً كرة القدم
).العٌنة قٌد البحث(العبلقة بٌن الرشاقة والتوازن ومستوى بعض المهارات الهجومٌة المركبة لناشبً كرة القدم 3-
فروض البحث:
توجد فروق دالة إحصابٌا بٌن القٌاسٌن القبلً والبعدى للمجموعة التجرٌبٌة فً متؽٌرات الرشاقة والتوازن ومستوى 1-
.بعض المهارات الهجومٌة المركبة لناشبً كرة القدم(العٌنة قٌد البحث) ولصالح القٌاس البعدى
توجد فروق دالة إحصابٌا بٌن المجموعة الضابطة والمجموعة التجرٌبٌة فً متؽٌرات الرشاقة والتوازن ومستوى بعض 2-
.المهارات الهجومٌة المركبة لناشبً كرة القدم (العٌنة قٌد البحث) ولصالح المجموعة التجرٌبٌة
توجد فروق دالة إحصابٌا بٌن القٌاسٌن القبلً والبعدى للمجموعة الضابطة فً متؽٌرات الرشاقة والتوازن ومستوى 3-
.بعض المهارات الهجومٌة المركبة لناشبً كرة القدم (العٌنة قٌد البحث)ولصالح القٌاس البعدى
توجد عبلقة إٌجابٌة بٌن الرشاقة والتوازن ومستوى بعض المهارات الهجومٌة المركبة لناشبً كرة القدم(العٌنة قٌد 4-
).البحث
المصطلحات المستخدمة فً البحث :
ـ الرشاقة الخاصة:
قدرة البلعب على تؽٌٌر أوضاع اتجاهات جسمه بؤكمله أو جزء منه على األرض أو فً الهواء بسرعة وتوقٌت ودقة
وتنسٌق وتوافق واقتصاد فً الجهد الحركً واتجاه صحٌح وربط وتركٌب وتتطابق األداء المهارى بما ٌتناسب مع ظروؾ
المنافسة وإعادة اتزانه فور ذلك مباشرة )158:13(.
ـ متؽٌرات الرشاقة :
 :القدرة التوجٌهٌة-
هً الحركات الصعبة فً األداء والتً تحتوى على أكثر من هدؾ حٌث تإدى بمستوى عالً من الرشاقة كاستقبال الكرة
بؤوضاع وارتفاعات مختلفة وتسدٌدها على المرمى أو تمرٌرها فً نفس اللحظة ()265 :17
 :القدرة على التكٌؾ والتؽٌٌر-
هً السرعة فً أداء الحركات ورد الفعل الحركً كسرعة التنقل بٌن الهجوم والدفاع كما ٌتطلبه الموقؾ ()266:17
:التوازن-
هو المحافظة على وضع اتزان الجسم أثناء السكون والحركة من خبلل العدٌد من اآللٌات الحسٌة واالنعكاسٌة والحركٌة.
()100:4
:التوازن الثابت-
هو قدرة الفرد على البقاء فً وضع ثابت عند اتخاذ أوضاع معٌنة دون اهتزاز أو سقوط بحٌث ٌكون مركز ثقل الجسم فوق
قاعدة االرتكاز ()5: 32
:التوازن الحركً-
هو القدرة على االحتفاظ بتوازن الجسم أثناء تحركه هو أو احد أجزابه من نقطة إلى أخرى)212 :4(.
 :ألداء المهارى الهجومى المركب-
هً المهارات التً تمثل نماذج ألشكال مختلفة لمجموعة من المهارات المنفردة تندمج مع بعضها البعض وتتداخل مراحلها
النهابٌة لتشكل بداٌة للمهارة التالٌة  ،والتً ٌإدٌها البلعب فً موقؾ لعبً هجومً معٌن لتحقٌق هدؾ هجومً معٌن وفقا
لمتطلباته )3:11( .
الجٌزة -
مصر
1975
مصر-
القاهرة
لبنان-
بٌروت
هدفت الرساله الى التحقق من فاعلٌه برنامج ارشادى سلوكى لتخفٌؾ حده االنسحاب االجتماعى لبلطفال المعاقٌن حركٌا
واثره على تكٌفهم النفسى وتكونت عٌنه الدراسه من  12طفل والذٌن تتراوح اعمارهم من  12-6سنه .
ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على واقع التوجٌه والرقابه االستراتٌجٌه لدى االخصابٌٌن الرٌاضٌٌن بجامعات جنوب الصعٌد
ومدى وعى االخصابٌٌن الرٌاضٌٌن بجامعات جنوب الصعٌد بدور التوجٌه والرقابه االستراتٌجٌه والخطوات االجرابٌه الٌات
التوجٌه والرقابه االستراتٌجٌه لدى االخصابٌٌن الرٌاضٌٌن بجامعات جنوب الصعٌد.
تهدؾ الدراسه الى البحث التربوى مفهومه ونشؤته واهمٌته واهدافه مإسساته انواعه ومجاالته واتجاهاته المعاصره
والتحدٌات والمعوقات التى تعوق البحث التربوى وتحول دون فاعلٌته.
ٌهدؾ البحث الى تصمٌم برنامج تمرٌنات هوابٌه للوقاٌه من مرضى السكر لتبلمٌذ المرحله المتوسطه المصابٌن بالسمنه
بمنطقه االحمدى بدوله الكوٌت ومعرفه اثره على محٌط البطن وسمك الدهن لتبلمٌذ المرحله المتوسطه بدوله الكوٌت وقوه
عضبلت البطن والظهر لتبلمٌذ المرحله المتوسطه بدوله الكوٌت.
ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على واقع البرامج الصحٌه فى القنوات المربٌه فى جمهورٌه مصر العربٌه من خبلل التعرؾ على
مصادر التقٌؾ الصحى فى القنوات المربٌه والعبلقه بٌن استخدام عٌنه البحث لمصادر التثقٌؾ الصحى بالقنوات المربٌه
ومستوى الوعى الصحى لدٌهم واستجابات عٌنه البحث نحو دور القنوات المربٌه فى عملٌه التثقٌؾ الصحى.

بٌن القصرٌن

5238 12350489

محفوظ ,نجٌب
محمود الزمخشرى ,بن عمر
بن محمد الخوارزمى ابوالقاسم اساس الببلؼة (م)
فاعلٌه برنامج ارشادى سلوكى لتخفٌؾ حده االنسحاب االجتماعى
ً
لبلطفال المعاقٌن حركٌا واثره على تكٌفهم النفسى/
مدنى ،أمل محمود عثمان.

5240 12350623

2015

منوفى ،محمود فكرى محمد.

التوجٌه والرقابه االستراتٌجٌه كمدخل لتطوٌر االداء الوظٌفى لدى
االخصابٌٌن الرٌاضٌٌن بجامعات جنوب الصعٌد/

5241 12350643

2016

أبو رحاب ،سلوى على بكر.

البحث التربوى فى كلٌات التربٌه بجامعات الصعٌد واقعه ومشكبلته:

5242 12350689

2016

البشٌر ،سامى عبد العزٌز
عٌسى.

تؤثٌر برنامج تمرٌنات هوابٌه للوقاٌه من مرض السكر على تبلمٌذ
المرحله المتوسطه المصابٌن بالسمنه بدوله الكوٌت/

5243 12350730

2016

اآلنصارى ،عمرو أحمد عبد
الحمٌد حسن.

دور البرامج الصحٌه بالقنوات المربٌه فى التوعٌه والتقٌؾ الصحى
لدى طبلب كلٌات التربٌه الرٌاضٌه/

5244 12350770

2015

ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على اكثر االصابات الشابعه التى تحدث داخل المعاهد االزهرٌه االبتدابٌه ببعض محافظات جنوب
الصعٌد وذلك من خبلل التعرؾ على اكثر االصابات شٌوعا داخل المعاهد االزهرٌه االبتدابٌه ببعض محافظات جنوب
2016
الصعٌد والتعرؾ على الفروق بٌن حجم االصابات فى المعاهد االزهرٌه االبتدابٌه ببعض محافظات جنوب الصعٌد .
القاهرة :
ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على تؤثٌر برنامج تدرٌبى بؤستخدام تدرٌبات السرعه والرشاقه على مستوى اداء بعض المهارات
الهجومٌه لناشىء كره السله بدوله الكوٌت.
هدؾ البحث:

عزٌز ,كارم محمود
هٌكل ,محمد حسنٌن

اساطٌر التوراة الكبرى وتراث الشرق االدنى القدٌم
حرب الخلٌج.

5236 12350384
5237 12350420

2016

الشاذلى ،احمد عبٌد.
حجاب ،محمد منٌر .
الخرٌؾ ،عبد الرحمن عبد
الوعاب ابراهٌم.

اآلصابات الشابعه بٌن تبلمٌذ المعاهد اآلزهرٌه االبتدابٌه ببعض
محافظات جنوب الصعٌد وطرق الوقاٌه منها/
المداخل األساسٌة للعبلقات العامة :
تؤثٌر برنامج تدرٌبى بؤستخدام تدرٌبات السرعه والرشاقه على
مستوى اداء بعض المهارات الهجومٌه لناشىء كره السله بدوله
الكوٌت/

5239 12350578

5245 12350792
5246 12350884

5247 12350889

ٌهدؾ هذا البحث إلى التعرؾ على ‖ تؤثٌر برنامج تدرٌبً باستخدام تدرٌبات السرعة والرشاقة على مستوى أداء بعض
المهارات الهجومٌة لناشبً كرة السلة بدولة الكوٌت ‖
فروض البحث:
توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن القٌاسٌن القبلً والبعدى ولصالح القٌاس البعدي للمجموعة التجرٌبٌة فً متؽٌر1.
.السرعة و الرشاقة لناشبً كرة السلة بدولة الكوٌت
توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن القٌاسٌن القبلى والبعدى ولصالح القٌاس البعدي للمجموعة التجرٌبٌة فً مستوى أداء2.
.بعض المهارات الهجومٌة قٌد البحث لناشبً كرة السلة بدولة الكوٌت
.البرنامج التدرٌبً ٌإثر اٌجابٌا فً المتؽٌرات البدنٌة والمهارٌة قٌد البحث3.
 :المصطلحات المستخدمة فً البحث-
:Speedالسرعة-
هً عبارة عن القدرة على تحرٌك الجسم أو جزء منه لمسافة معٌنة فً اقل زمن
ممكن)43 :57( .
 Performance Speed:سرعة األداء-
هً قدرة البلعب على اداء واجب حركً سواء بسٌط أو مركب فً اقل زمن ممكن ،ومن األمثلة التطبٌقٌة فً كرة القدم
سرعة التمرٌر والتصوٌب والسٌطرة على الكرة والجري بالكرة والمحاورة للتخلص من مدافع بسرعة)61 :20( .
سرعة االستجابة :Response Speed
وٌقصد بها على االستجابة الحركٌة فً اقصر زمن ممكن ومثال ذلك االستجابة السرٌعة لحركة الكرة بعد أن تؽٌر اتجاهها.
()96 :20
الرشاقة-
قدرة البلعب على تؽٌٌر أوضاع اتجاهات جسمه بؤكمله أو جزء منه على األرض أو فً الهواء بسرعة وتوقٌت ودقة
وتنسٌق وتوافق واقتصاد فً الجهد الحركً واتجاه صحٌح وربط وتركٌب وتتطابق األداء المهارى بما ٌتناسب مع ظروؾ
المنافسة وإعادة اتزانه فور ذلك مباشرة )158:18(.
ـ متؽٌرات الرشاقة :
 :القدرة التوجٌهٌة-
هً الحركات الصعبة فً األداء والتً تحتوى على أكثر من هدؾ حٌث تإدى بمستوى عالً من الرشاقة كاستقبال الكرة
بؤوضاع وارتفاعات مختلفة وتسدٌدها على المرمى أو تمرٌرها فً نفس اللحظة ()265 :18
 :القدرة على التكٌؾ والتؽٌٌر-
هً السرعة فً أداء الحركات ورد الفعل الحركً كسرعة التنقل بٌن الهجوم والدفاع كما ٌتطلبه الموقؾ ()266:18
التصوٌب:
هو دفع الكره تجاة الهدؾ بدقة وسرعة بطرق عدٌده واشكال متنوعة من االداء سواء باستخدام ٌد واحده او كلتا الٌدٌن او
التصوٌب السلمى او التصوٌب الخطافى او التصوٌب من القفذ وتتحد نتٌجة مباراة كرة السلة بعدد التصوٌبات الناجحة التى
ٌحرزها فى سلة الفرٌق المنافس)26 : 66(،) 70 : 76(.
المحاورة :
هى وسٌلة للتقدم بالكرة وهى الطرٌقة الوحٌده للتحرك بالكرة)30: 37(.
مصر-
القاهرة
ٌهدؾ البحث الى تصمٌم برنامج تدرٌبى بؤستخدام تدرٌبات الساكٌو لناشىء كره القدم تحت 20سنه ومعرفه اثره على بعض
القدرات البدنٌه ومستوى االداء المهارى ومستوى االداء الخططى الهجومٌه الفردى.محاوالت لتحسٌن مستوى األداء
الرٌاضً من عملٌة مستمرة للتنافس على كل دول العالم للرٌاضً فردي للوصول إلى أعلى وأفضل اإلنجازات فً مختلؾ
األنشطة الرٌاضٌة ،وهنا تكمن أهمٌة البحث العلمً فً قدرته على الوصول إلى تشكل النتابج الجدٌد علمٌة وأضاؾ ٌمكن
استخدامها فً المجال العملً اللطفرة الرٌاضٌة ،وٌتضح من خبلل تطبٌق نتابج الدراسات والبحوث العلمٌة فً جمٌع
مجاالت التنمٌة كرة القدم ،والتً أدت إلى ظهور وسابل وأسالٌب تدرٌبٌة جدٌدة جعلت من األلعاب تؤخذ شكل صحٌح تنافسٌة
تمارس التً تساهم فً تطوٌر وتحسٌن مستوى أداء التمارٌن  S.A.Qالناشبٌن حٌث ٌمكن للمبتدبٌن ممارسة والذٌن لدٌهم
2016
مستوٌات أعلى.
فهو ٌشٌر إلى ‖مارٌو جوفانوفٌتش وآخرون مارٌو ٌوفانوفٌتش ،وآخرون‖ ( )2011ل S.A.Qأن مصطلح مشتق من
األحرؾ األولى من كل من االنتقالٌة سرعة سرعة وخفة الحركة وسرعة المحرك رشاقة سرعة ..
وٌرى ‖عادل عبد بصٌر‖ ( )1999وٌتفق معظم الخبراء فً التدرٌب الرٌاضً أن أجٌلٌتً المعنٌة مع قدرة الفرد على تؽٌٌر
أوضاعه الجسم أو تؽٌٌر سرعة االتجاه ،سواء كان ذلك فً الجسم كله أو أجزاء منه ،سواء كان ذلك على األرض ‖بارو
بارو‖ قال أو فً الهواء ،على سبٌل المثال ،انظر ‖كبلرك كبلرك‖ خفة الحركة ٌتطلب القدرة على تؽٌٌر سرعة أوضاع
الجسم أو تؽٌٌر اتجاهه ،وترى وطلب من قدرة الجسم أو أجزاء منه لتؽٌٌر االتجاهات أن تكون مصحوبة الدقة والسرعة،
كما ‖ Curtnكٌرتن‖ ،مبٌنا أنها تتطلب القدرة على الحركات الرد السرٌع موجهة شرٌطة أن تكون مصحوبة الدقة والقدرة
على تؽٌٌر االتجاه ،كما  Curtnأبرز هذا العمل ال ٌتطلب قوة كبٌرة أو القدرة.
وٌرى ‖مفتً إبراهٌم‖ ( )2010أن سرعة أهم العناصر من عنصر اإلعداد البدنً الذي ٌإثر علً للؽاٌة تحدٌد كفاءتها ،كما
ٌعرؾ بؤنه القدرة على أداء بعض الحركات فً وقت أقل ممكن ،وكذلك سرعة أثرت على كفاءة الجهاز العصبً والعضبلت
 ،وٌإكد ‖محمد زمزم‖ ( )2007أن كرة القدم فً العصر الحدٌث ٌتمٌز العدٌد من خطط اللعب ،والذي ٌتطلب المدربٌن
دراسة اللعب الهجومً ووضع خطط والتعرؾ على خطط اللعب الدفاعٌة ومحاولة وضع حلول للتؽلب علٌها ،من خبلل
شرح مواقؾ مختلؾ األطراؾ الفاعلة اللعب وتطوٌر اإلمكانٌات لحلول هذه المواقؾ.
ومبارٌات كرة القدم ،وهو ما ٌمثل انتباه الناس فً جمٌع أنحاء العالم فً مختلؾ المستوٌات العمرٌة للناشبٌن والشباب
والمتقدمٌن وذلك إلثارة والمتعة التً تمٌز مبارٌات كرة القدم ،وأصبح العالم تتنافس مع بعضها البعض القامة البطوالت فً
مختلؾ القارٌة والعالمٌة.وٌرى ‖عادل عبد الحمٌد‖ ( )2004أن األسالٌب العدوانٌة للفرٌق الذي ٌعتمد بشكل كبٌر على
القدرات الفردٌة ،والتً هً أساسا هاما للتعاون بٌن العبً الفرٌق ،األمر الذي ٌتطلب التكامل من التحركات الفردٌة فً
األداء الجماعً لل ٌتم تشؽٌل الفرٌق وهذه الرسابل التً تنفذها الهجوم التكتٌكات الفردٌة مع الكرة والمراوؼة والتمرٌر
والتصوٌب.

القاهرة فً ألؾ عام1969-969

محمد ،احمد نور الدٌن.

تؤثٌر برنامج تدرٌبى بؤستخدام تدرٌبات الساكٌو على تحسٌن بعض
القدرات البدنٌه ومستوى االداء الخططى الهجومى الفردى لناشىء
كره القدم/

5248 12350899

5249 12350931

من خبلل اهتمام الباحث ومتابعة النادي تدرٌب الناشبٌن لكرة القدم أسوان الرٌاضً الحظ مستوى تراجع القدرات البدنٌة
ومستوى األداء التكتٌكً صؽار الفردٌة الهجومٌة وحقٌقة أن الدراسة الباحث من استطبلع لتحدٌد مستوى القدرات البدنٌة
ومستوى األداء الهجوم التكتٌكً وتحلٌل فردٌة من قبل بعض من تدرٌب ومبارٌات الشباب تحت  20عاما من األبحاث
تظهر أهمٌة تناول تمارٌن مختلفة تعمل على تطوٌر القدرات البدنٌة ومستوى األداء الفردي التكتٌكٌة الهجومٌة ،وفً حدود
علم الباحث فً مجال البحوث والدراسات على شبكة المعلومات العالمٌة (اإلنترنت) ،والباحث لم تجد أي من الدراسات التً
تناولت تؤثٌر برنامج تدرٌبً باستخدام (ش.م.ق) تدرٌب لتطوٌر بعض عناصر اللٌاقة البدنٌة الخاصة ومعٌار الهجوم التكتٌكً
فرد األداء ل Naciaكرة القدم ،وكان هذا واحدا من الدوافع الحقٌقٌة إلجراء هذه الدراسة باإلضافة إلى الدور الحاسم الذي
تإدٌه من التدرٌبات (ش.م.ق) لتحسٌن الوضع بالنسبة لبلعب فً النشاط الممارس الرٌاضٌة.
القاهرة

ابى حامد محمد بن محمد بن
محمد الؽزالى

المنقذ من الضبلل ومعة كٌمٌاء السعادة والقواعد العشرة واالدب
والدٌن

5250 12351174

تهدؾ الدراسه الى التعرؾ على اهم المتؽٌرات المعاصره المإثره على اعداد معلمى المواد الفلسفٌه وجوانب اعداد معلمى
المواد الفسفٌه فى ضوء بعض المتؽٌرات المعاصره مشكبلت اعداد معلمى المواد الفلسفٌه فى ضوء بعض المتؽٌرات
المعاصره.الؽرض من الدراسة-:
التعرؾ على المتؽٌرات المعاصرة التً تإثر على إعداد معلمً المواد الفلسفٌة 1-
.التعرؾ على جوانب إعداد معلمً المواد الفلسفٌة فً ضوء بعض المتؽٌرات المعاصرة 2-
.التعرؾ على إعداد معلمً المواد الفلسفٌة فً ضوء بعض المشاكل من المتؽٌرات المعاصرة 3-
تقدٌم مفهوم اقترح لحل مشكلة إعداد معلم المواد الفلسفٌة فً ضوء بعض المتؽٌرات الحدٌثة 4-
منهجٌة الدراسة- :
وتستخدم الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً لمبلءمته لطبٌعة وأهداؾ الدراسة ومهتمة فً هذا النهج لتقدٌم وصؾ دقٌق لهذه
الظاهرة المراد دراستها.
ووجدت الدراسة العدٌد من النتابج ،أهمها- :
الطبلب إعداد كلٌة التعلٌم ال  complywithمتؽٌرات العصر وٌؽلب علٌها الطابع التقلٌدي.
ووجدت الدراسة إلى عدم وجود إمكانٌات التدرٌب العملً وؼٌاب التخطٌط واإلشراؾ والمتابعة وعدم وجود تقٌٌم
موضوعً والمشرفٌن التركٌز على الجوانب األكادٌمٌة للتدرٌب وعدم وجود وجهات النظر وتعاون السلطات التدرٌب
.وكذلك فً فترة قصٌرة من التربٌة العملٌة
.طبٌعة المناهج الدراسٌة المقررة نموذجٌة وال تساعد الطبلب فً اإلبداع واالبتكار
.خلصت إلى أن هناك انفصال بٌن الدراسة النظرٌة والممارسة والتطبٌق فً عملٌة التعلٌم
).التعلٌمٌة  -الثقافٌة  (academic-هناك أوجه القصور فً جوانب إعداد
عدم قدرة برامج اإلعداد لتوفٌر مهارات التعلم الذاتً والتعلم المستمر للمعلمٌن ،مما أدى إلى عدم القدرة على متابعة كل
.ما هو جدٌد

2016

على ،جٌهان مبارك محمد.

مشكبلت اعداد معلم المواد الفلسفٌه بكلٌه الرتبٌه بقنا فى ضوء
بعض المتؽٌرات المعاصره :

5251 12351307

الحدٌثة للدراسة  technology.Theمن عٌنة  theprovisionنقص التموٌل المالً ،األمر الذي أدى إلى قصور فً
بكلٌة التربٌة ،واالستجابات جامعة جنوب الوادي تتمٌز بالموضوعٌة إلى المإٌدة للحق ،والتً جاء بمعدالت مرتفعة ،مما
ٌ.إكد أن هناك مشاكل التً ٌعانً منها شعبة الفلسفة وعلم االجتماع الطبلب فً الوقت الذي تستعد كلٌة التربٌة
أن هناك أوجه قصور واضحة فً إعداد المعلمٌن من الجوانب الفلسفٌة للمواد ،كلٌة التربٌة ،حٌث كان الجانب األكادٌمً
.على القدرة النسبٌة للوزن ( ،)85.89وٌتحقق من خبلل ضعؾ الطبلب المحتملٌن بعد التخرج واالنضمام مهنة التدرٌس
.عدم وجود وسابل التكنولوجٌا الحدٌثة فً كلٌة التربٌة بقنا
انخفاض مستوى الطبلب فً الثقافة التكنولوجٌة الحدٌثة وعدم استخدامها فً العملٌة التعلٌمٌة فً العملٌة التعلٌمٌة نتٌجة
ال أقبل طرق التدرٌس المستخدمة فً التدرٌس فً كلٌة  Education.studentsللقصور فً اإلعداد التربوي من كلٌة
.التربٌة ،حٌث أنها تعتمد على التلقٌن
.عدم وجود جدٌة لتفعٌل فترة التربٌة العملٌة حٌث ٌتم تدرٌب بؤسلوب تقلٌدي ال تواكب المتؽٌرات العمر
.عدم وجود اندماج الطبلب فً األنشطة الثقافٌة فً كلٌة التربٌة
.عدم وجود تفعٌل ورش العمل إلعداد الطبلب لفترة التربٌة العملٌة
أكدت استجابة عٌنة الدراسة فً استجابة النقص الواضح فً الجانب األكادٌمً وعدم وجود الموظفٌن فلسفة الكلٌة ونابب
لتدرٌس المواد التعلٌمٌة الفلسفٌة لطبلب الفلسفة وعلم االجتماع من كلٌة التربٌة  ofPhilosophyبهم من كلٌة اآلداب قسم
.والتعلٌم
كما أن نسبة الموافقة على عبارة ‖عدم استقبلل الفلسفة وقسم العلوم فً فهم المحاضرات التً ٌلقٌها نسبة عالٌة جدا
وصلت ( )96.15مما ٌدل على أن هناك نقصا فً عدد أعضاء هٌبة التدرٌس ،والتً استدعت تكامل الفلسفة وطالب
.االجتماع مع اآلخرٌن من دابرة أخرى
ووجدت الدراسة أٌضا إلى القصور فً إعداد المناهج الدراسٌة حٌث أنها سطحٌة وتفتقر إلى التماسك بٌن أجزاء فً المادة
.مما أدى إلى عدم وجود عبلقة بٌن المناهج
تناول البحث التراث النوبً كتراث محلً أوشك علً اإلندثار ( علً حد علم الباحثة ) وعرضت الباحثة أهم ممٌزات
األشكال الفخارٌة النوبٌة خبلل المجموعات التً تعاقبت علً تارٌخ ببلد النوبة ،كما خصت الباحثة بالذكر حقبة المجموعة
المجهولة كمجموعة لم ٌتم تناولها من قبل فً الدراسات السابقة ،وقدم البحث محاولة إلثراء ذلك التراث من خبلل توظٌؾ
مكمبلت الشكل لما لها من إمكانات فً إضفاء قٌم جمالٌة وتعبٌرٌة إلً األشكال الخزفٌة ،وللتحقق من فرض البحث والذي
2016
ٌنص علً -:
( .هناك عبلقة إٌجابٌة بٌن توظٌؾ مكمبلت الشكل علً نماذج من أشكال الفخار النوبً وبٌن إثراء تلك األشكال )
قد إتجهت الباحثة إلً اإستخدام المنهج التحلٌلً والتجرٌبً من خبلل الدراسة التً إشتملت الخمس فصول الملخصة بالنقاط
التالٌة -:
الفصل األول -:
وٌتضمن عرض لمشكلة البحث وأهدافه وفروضه ومنهج دراسة موضوع البحث وعرض ألهم المصطلحات التً وردت فً
البحث والدراسات المرتبطة بموضوع البحث الحالً.
الفصل الثانً -:
وٌتضمن عرض للمكونات المادٌة للشكل الخزفً حٌث قسمتها الباحثة إلً بدن الشكل والمكمبلت ،وعرضت الباحثة أهمٌة
المكمل الشكلً بالنسبة لؤلشكال الخزفٌة ،وعرضت وضع مكمبلت الشكل الخزفً فً العصور القدٌمة ،كما عرضت الباحثة
أعمال لفنانٌن تناولو المكمل الشكلً فً أعمالهم الخزفٌة.
الفصل الثالث - :
قامت الباحثة من خبلل عرض ما أسفرت عنه بعض الرحبلت المسح أثرٌة التً تمت فً أهم مراكز النوبة ( ابرٌم ،وادي
السبوع ،قسطل ،ببلنة ) وؼٌرها من المراكز األخرى ،بإستخبلص أهم الطرز الفنٌة التً سادت حضارة النوبً بفتراتها
المختلفة ،وعرض موجز تارٌخً لحضارة المجموعة المجهولة بإعتبارها فترة هامة سٌتم اإلشارة إلً أشكالها الفخارٌة،
بالتحلٌل والتفصٌل فً الفصل التالً.
الفصل الرابع :
قامت الباحثة فً ما سبق بتقدٌم نبذة مختصرة عن تارٌخ ببلد النوبة فً عصر المجموعة المجهولة وتحدٌد أهم األشكال
الفخارٌة من تلك المجموعة وتحلٌل شكلً دقٌق لؤلشكال المحلٌة لتفٌد الباحث فٌما بعد فى إجراء التجربة البحثٌة.
الفصل الخامس -:
وعرضت فٌه الباحثة التجربة البحثٌة والتً أسفرت عن مجموعة أعمال خزفٌة وفخارٌة نوبٌة األصل مضافا ً إلٌها مكمبلت
شكل متنوعة األنواع ،وقد عرضت الباحثة أهم األدوات والخامات المستخدمة فً إنتاج التجربة الذاتٌة للباحثة ،وفً نهاٌة
الفصل عرضت الباحثة أهم النتابج والتوصٌات التً أسفرت عنها الدراسة.
ٌهدؾ البحث الى التعرٌؾ بالمإلؾ ماكس رٌجر وحٌاته واهم اعماله والتعرؾ على التقنٌات االدابٌه والتعبٌرٌه التى اشتملت
علٌها الصوناتا من خبلل التحلٌل العزفى عند ماكس رٌجر والتعرؾ على الصعوبات التكنٌكٌه والعزفٌه التى تحتوى علٌها
2016
الصوناتا ومحاوله التؽلب علٌها.
ٌهدؾ البحث الى دراسه الحاله القوامٌه الطفال نحٌفى الوزن وعبلقتها ببعض عناصراللٌاقه البدنٌه للمرحله العمرٌه من سن
2016
 14-15سنه .

حسٌن ،أسماء محمد أحمد.

عبد العال ،وفاء محمد خلٌفه.
عربى ،حسنى محمد.

مكمبلت الشكل كمدخل إلثراء أشكال الفخار النوبى =

التقنٌات اآلدابٌه والتعبٌرٌه لصوناتا الفٌولٌنه والبٌانو عند ماكس
رٌجر واآلستفاده منها فى تحسٌن اآلداء/
الحاله القوامٌه لبلطفال ذوى النمط النحٌؾ وعبلقتها باللٌاقه من سن
 14-15سنه/

5252 12351312

5253 12351317
5254 12351331

هدؾ البحث دراسه العبلقه بٌن االهداؾ واالداره وعبلقتها باالداء الوظٌفى لدى رإساء اقسام التربٌه البدنٌه بدوله الكوٌت
من خبلل واقع االداره باالهداؾ بؤقسام التربٌه البدنٌه بدوله الكوٌت وواقع االداء الوظٌفى لرإساء اقسام التربٌه البدنٌه بدوله
2016
الكوٌت.

االداره باالهداؾ وعبلقتها باالداء الوظٌفى لدى رإساء اقسام
الختبلن ،عواطؾ خلؾ راشد .التربٌه البدنٌه للمرحله االبتدابٌه بدوله الكوٌت/
بناء بطارٌه اختبار للقدرات الحركٌه الخاصه لبلعبى الكومٌتٌه
السٌد ،محمد حسٌن مبارك
برٌاضه الكاراتٌه/
فضل.
مقومات تطبٌق الجوده الشامله للرٌاضه المدرسٌه لمرحله التعلٌم
االعدادى االزهرى بمحافظه قنا/
عبد العلٌم ،محمد سٌد.

5255 12351338

ٌهدؾ البحث الى بناء بطارٌه اختبار القدرات الحركٌه الخاصه لبلعبى الكارتٌه تخصص قتال فعلى كومٌتٌه.
ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على مدى توافر مقومات تطبٌق الجوده الشامله للرٌاضه المدرسٌه بمرحله التعلٌم االزهرى
بمحافظه قنا والوصول بمشروع مقترح لتطبٌقه بمرحله التعلٌم االعدادى االزهرى بمحافظه قنا .
ترجع اهمٌه البحث الى مواكبه المستجدات فى مجال التخصص وتطبٌقها وتنمٌه استخدام معلم التربٌه الرٌاضٌه لمصادر
المعلومات والبحث عن كل ما هو حدٌث ومتطور وتنمٌه وتطوٌر مهارات التدرٌس لدى معلمى التربٌه الرٌاضٌه بصفه
خاصه ومعلمى ذوى االحتٌاجات بصفه خاصه وزٌاده قدراتهم على االبداع والتجدٌد.
the use dental implant in restoring atrophied posterior edentulous maxilla has proven
to be one of the most exciting advances in dentistry many individuals who have lost
their teeth can now have complete masticatory function erstored in predictable pattern
through the use of implants
ٌهدؾ البحث الى تصمٌم برنامج تدرٌبى للقوه بالسرعه للتعرؾ على تؤثٌر تدرٌبات القوه الممٌزه بالسرعه على بعض
المهارات الهجومٌه لناشىء كره القدم تحت  18سنه بمحافظه قنا ومدى مساهمه القوه الممٌزه بالسرعه فى تطوٌر فى تطوٌر
المهارات المختاره.
ترجع اهمٌه البحث الى تطوٌر طرق واسالٌب تعلم مسابقه الوثب الطوٌل فى العملٌه التعلٌمٌه للوصول الى تحقٌق اهدافها
ومحاوله التؽلب على مشكله اداء النموذج الفنى لمسابقه الوثب الطوٌل حٌث ٌوفر للمتعلم فرصه ان ٌرى نموذجا على
مستوى عالى والتؽلب على الفروق الفردٌه للمتعلمٌن.

2016

محمد ،عبد الرحٌم خطاب
محمد.

تؤثٌر تدرٌبات القوه الممٌزة السرعه على بعض المهارات الهجومٌه
لناشىء كره القدم تحت  18سنه بمحافظه قنا/

5260 12351420

2016

احمد ،حسٌن أحمد اسماعٌل.

تؤثٌر برنامج تعلٌمى بؤستخدام اسلوب االكتشاؾ الموجه على تعلم
مهاره الوثب الطوٌل لتبلمٌذ المرحله االعدادٌه/

5261 12351443

تناولت فى هذا البحث فٌما تقدم من فصول اتجاهات الؽزل فى القرن الثانى الهجرى الذى ٌعد من اخصب العصور االدبٌة
ؼزال واكثرها اتجاهات.اما التمهٌد فعقدته طبقا للمنهج التجاهات الؽزل فى العصرٌن الجاهلى واالموى ،صنفه فى اتجاهٌن
بارزٌن وهما :الحس بقسمٌه الفاحش الصرٌح وؼٌر الفاحش .اما الثانى فالؽزل العفٌؾ عند عدد من المتٌمٌن الجاهلٌٌن .

1969

2016
2016

عبد االمام ،شرٌن رافعى عبد
الجلٌل.

2016

talaat،ahmed abbas
temerek

2011

القاهرة :
مصر-
القاهرة
مصر-
القاهرة
مصر-
القاهرة
القاهرة :
mandibular deficiency is the most common category of dentofacial deformity patient
with class 11 facial deformity have an associated skeletal discrepancy that commonly
result of retrognathic mandible nowadays mandibular skeletal deficiency can be
2011 correct successfully by the manibular distraction
القاهرة.-
تم اختٌار البحث فى عصر النهضة للفكر الٌوتوبى للمحنة التى تمر بها المجتمعات العربٌة وهناك ارٌباط بٌن الفكر الٌوتوبى
والنهضة ونظرا الفتقار المكتبة العربٌة لمثل هذه الدراسة وقسم البحث الى الفصل االول ٌوتوبٌا الكلمة والداللة والخصابص.
 brالفصل الثانى المبلمح الفكرٌة لعصر النهضة االروبٌة br .الفصل الثالث ٌوتوبٌا توماس مور br .الفصل الرابع ٌوتوبٌا
فرنسوا رابٌلٌه br .الفصل الخامس مدٌنة الشمس توما زوكاسبانٌلبل br .الفصل السادس اطلنطٌس الجدٌدة فرنسٌس بٌكون.
1988
 brالخاتمة النتابج والمراجع.
مصر-
القاهرة
بٌروت-
لبنان
مصر-
القاهرة
مصر-
القاهرة
القاهرة :
السعودٌة-
الرٌاض
مصر-
القاهرة
مصر-
القاهرة
القاهرة
مصر -
القاهرة
لبنان-
بٌروت
مصر -
القاهرة
ومن هنا اقت تخطٌط الرسالة كاالتى مقدمة وتمهٌد وثبلثة ابواب وخاتمة.اتناول فى المقدمة الصلة بالبحث ومنهجه
ومصادره واتناول فى التمهٌد شخصٌة فلسسطٌن االدبٌة فى التارٌخ العربى والحدود المكانٌة للبحث والحدود الزانٌة واتناول
فى الباب االول الظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة التى ادت الى النهضة االدبٌة الحدٌثة فى فلسطٌن ث العوال
المباشرة للنهضة فٌها.اما الباب الثانى حٌاة الشعر فؤعرض المتداد التٌار القدٌم تناول فى الباب الثالث حٌاة النثر بفنونه
المختلفة فؤوضح حركة النثر الفنى فى مراحله المتتابعة ثم حركة القصص فى مراحلها المتتالٌة اٌضا ثم حركة النقد ثم حركة
اللؽة.
هذه الدراسة بعنوان( :لؽة الشعر العراقى المعاصر) ،حٌث تتكون من مقدمة وتمهٌد وفصول .أما المقدمة :فقد تناولت أهمٌة
الموضوع وأسباب اختٌاره وأهداؾ دراسته ،ثم ٌتبع ذلك الدراسات السابقة ،والمنهج المتبع فً الدراسة ،ثم عرضٌ موجز
لتقسٌم الدراسة .وأما التمهٌد :فقد تناول لؽة الشعر العراقى المعاصر .وأما الفصول فقد تناولت الحدٌث المفصل عن لؽة
الشعر العراقى المعاصر .تقوم الرسالة على المنهج الوصفً ،وأما الخاتمة :فقد اشتملت على أهم النتابج والتوصٌات التً
توصلت إلٌها الرسالة.

بكارٌ ،وسؾ حسٌن.
خلٌل ،السٌد أحمد.

evaluation of maxillary sinus floor elvation
using the balloon technique

5257 12351358

5258 12351403

5259 12351418

اتجاهات الؽزل فى القرن الثانى الهجرى /
دراسات فى القرآن /

5262 12351639
5263 12352216

افرٌقٌة عربٌة

5264 12352359

افرٌقٌة عربٌة

5265 12352360

االفارقة ,مجموعة من العلماء افرٌقٌة عربٌة  -مختارات العلوم االجتماعٌة.
علم االجتماع ومدارسه :
الخشاب ،مصطفى.
validity of topical application of platelete rich
plasma on healing and consolidation of
distracted bone segment among patients with abdel razik
mandibular skeletal defliciency
mohamed،al -taib
الحرب الصلٌبٌة الثالثة
حبشى ،حسن

5266 12352361
5267 12352397

5268 12352526
5269 12352533

اسكندر ،عصام عبدهللا فرٌد.

الفكر الٌوتوبى فى عصر النهضة االوربٌة /

5270 12352663

حسن ,زكى محمد

الفن االسبلمى فى مصر

5271 12352794

حسن ,زكى محمد

فى الفنون اإلسبلمٌة

5272 12352812

البكرى ,فإادة

االعبلم السٌاحى

5273 12352868

حسن ,زكى محمد
عبدالكرٌم ،محمد الؽرٌب.

الفن االسبلمى فى مصر
سسٌولوجٌا السكان /

5274 12352883
5275 12352928

عبدالهادى ,محمد فتحى

مراكز المعلومات الصحفٌة

5276 12353004

شرؾ ,عبدالعزٌز

االسالٌب الفنٌة فى التحرٌر الصحفى

5277 12353035

عبدالهادى ,محمد فتحى
فاطمة محمد على عثمان

المكتبة والطفل
القٌادة النسابٌة فى عالم متؽٌر

5278 12353052
5279 12353430

سٌسالم ,كمال سالم
عبدالرحمن بن خلدون,
عبدالرحمن بن محمد بن
عبدالرحٌم الحضرمى

المعاقون بصرٌا (خصابصهم ومناهجهم)

5280 12353469

مقدمة بن خلدون

5281 12353530

نٌكول,االردس

علم المسرحٌة

5282 12353538

ٌاؼى ،عبد الرحمن عبد
الوهاب.

1979

تؤثٌر برمجٌه بؤستخدام الحاسب االلى على تنمٌه بعض مهارات
التدرٌس لدى معلمى التربٌه الرٌاضٌه لذوى االحتٌاجات الخاصه/

5256 12351347

حٌاة االدب الفلسطٌنى الحدٌث حتى النكبة /

الكبٌسً ،عمران خضٌر حمٌد .لؽة الشعر العراقى المعاصر /

5283 12353669

5284 12353673

و قد استخدم الباحث المنهج الوصفى المسحى نظراً لمناسبته لطبٌعة موضوع البحث  ،و لقد تم اختٌار العٌنة بالطرٌقة
العمدٌة و كان قوامها ( )13ثبلثة عشر ؼواص ممارس  ،كما تم اجراءات الدراسة األساسٌة فى الفترة الزمنٌة من
 17/4/2005إلى  22/6/2005و لقد تم إجراء القٌاسات األولٌة و التى تتمثل فى قٌاس السن – الطول – الوزن – العمر
التدرٌبى و كذلك تم إجراء القٌاسات الجسمٌة و المتمثلة فى محٌط الصدر ( شهٌق – زفٌر ) كما تم إجراء القٌاسات
الفسٌولوجٌة و المتمثلة فى قٌاس معدالت النبض أثناء الراحة و قٌاس ضؽط الدم قبل أداء الؽوص باألضافة إلى إجراء رسم
المخ الكهربى لمجموعة الؽواصٌن أفراد العٌنة قٌد البحث قبل أداء الؽوصة ( بواسطة ؼرفة الضؽط )  ،كما تم إجراء قٌاس
معدالت النبض أثناء الؽوصة على أعماق مختلفة كما تم قٌاس ضؽط الدم بعد أداء الؽوص باألضافة إلى إجراء رسم المخ
الكهربى لمجموعة الؽواصٌن أفراد العٌنة قٌد البحث  br .و قد استنتج الباحث أنه الٌوجد تؽٌرات حادة و ال مزمنة و لم
ٌوجد اختبلؾ فى كفاءة الجهاز العصبى لدى الؽواصٌن وفقا ً ألعماق مختلفة ( فى حدود  42متر) و أزمنة مختلفة ( فى
حدود  20دقٌقة ) على النشاط الكهربى للمخ .

2005م

مصر -
القاهرة
مصر-
القاهرة
االسكندر
ٌة :
القاهرة :
بٌروت :
مصر-
القاهرة

ماهر ,سعاد

االسكندر
ٌة:
لبنان-
بٌروت

معروؾ،أحمد عبد القادر
السطوحى.
المسعودى,ابى الحسن على بن
مروج الذهب و معادن الجوهر .
الحسٌن بن على

success of traditional surgical treatment for osteochondral defects such as bone
marrow stimulating techniques subchondral drilling and microfracture was limited not
only due to stimulate fibrocartilage repair with shorter life span instead of hyaline one
but also due to the substantial complications of subchondral bone such as bone cyst
2015 and intra lesional osteophytes.

عبد المؽنى ,محمد السٌد محمد .اضواء على المسٌحٌة المبكرة /
التحمٌض والطبع والتكبٌر /
رٌاض ,عبدالفتاح.
الفنون الزخرفٌة االسبلمٌة فى المؽرب واالندلس /
مرزوق ،محمد عبد العزٌز.

5287 12354473
5288 12355771
5289 12355815

عامر ,عبدالسبلم عبدالحلٌم

الخزؾ التركى

5290 12355875

تؤثٌر تراكم ؼاز النٌتروجٌن على كفاءة الجهاز العصبى المركزى و
عبلقته بإنتقاء الؽواصٌن /

5291 12356502
5292 12357490

cell delivery system for repair osteochondral
defect with external magnetic device/

5293 12358376

طوابؾ الحرؾ فى مصر .1914-1805

5294 12361570

مجموعة وثابق التصور الشامل لنشاط المنظمة على المدى البعٌد

5295 12361979

مإتمر االصالة والتجدٌد فى الثقافة العربٌة المعاصرة.

5296 12361983

 2016 .القاهرة  :أحمد عبد التواب أحمد مبروك ،

مبروك ،أحمد عبد التواب
أحمد.

 2016 .القاهرة  :محمد حسن أحمد جاد ،
 2011 .القاهرة  :محمد محمدى محمد بدوى ،

جاد ،محمد حسن أحمد.
بدوى ،محمد محمدى محمد.

النظام الشرعى والقانونى لمكافحة الجرٌمة اإلرهابٌة :
مدى تؤثٌر قرارات المحكمة الجنابٌة الدولٌة على الدول ؼٌر
االعضاء /
الضوابط األخبلقٌة لبلقتصاد :

دكتوراه
دكتوراه

 2000 .القاهرة  :محمد عبد هللا محمد المر ،

المر ،محمد عبد هللا محمد.

الحبس االحتٌاطى فى قانون دولة اإلمارات العربٌة المتحدة :

دكتوراه

5300 12363711

 2011 .القاهرة  :عبلء الدٌن زكى مرسى محمد ،

محمد ،عبلء الدٌن زكى
مرسى.

جرابم التعذٌب فى القانون المصرى والمقارن :
تؤثٌر الخدمات التفاعلٌة فً المواقع اإللكترونٌة على كفاءة
االتصاالت التسوٌقٌة فً المإسسات الخدمٌة المصرٌة :

دكتوراه

5301 12363840

2016 The emergence of the Internet is considered a revolution in the field of
communication by all means. This is because of the internet‘s unique ability to
transfer knowledge in different formats as it is able to combine text, audio, pictures
and images. In the recent years, almost all services organizations and other
organizations have employed this technology by creating websites, whether general
websites providing information or a social network to communicate with users to
learn about the services of the organization in order to increase the efficiency of its
marketing communications. This will help to satisfy the users‘ needs through
communicating with them in the light of interactive services, especially because of
the severe competition between the organizations that provide similar services
whether it is industrial organization, economic or recreational, educational or working
in the cosmetics or communications or aviation and other field.
The problem is how to search and identify the interactive services in the websites and
know their impact on the efficiency of marketing communications in the services
organizations.
And so by trying to answer the research questions such as analytical study questions,

محفوظ ,نجٌب

السمان والخرٌؾ.

5286 12354048

Mahmoud, el hussein
el badry el dowy .
مصر-
القاهرة
مصر-
القاهرة
مصر-
القاهرة

فى إطار مكافحة الجرٌمة االرهابٌة التى تمارسها جماعات ومنظمات ارهابٌة تهدؾ الى تدمٌر كٌان المجتمع وتعصؾ بؤمنه
واستقراره وتعٌق مسٌرته نحو التقدم واالزدهار  ،فقد تناولت هذه الدراسة مكافحة الجرٌمة االرهابٌة من الناحٌة الموضوعٌة
واالجرابٌة فى دراسة مقارنة بٌن التشرٌعات الجنابٌة الوضعٌة والفقه االسبلمى مبٌنا ً االركان القانونٌة للجرٌمة االرهابٌة
للوصول الى الوصؾ القانونى الصحٌح لها والتمٌٌز بٌنها وبٌن جرابم العنؾ االخرى مبٌنا ً احكام الشروع فى الجرٌمة
االرهابٌة واحكام المساهمة الجنابٌة فٌها وكذلك صور الجرابم االرهابٌة واالحكام المتعلقة بالعقوبة الخاصة بها .
جاءت المحكمة الدولٌة كؤول محكمة قضابٌة جنابٌة دولٌة دابمة ومستقلة عن االمم المتحدة وتختص بمكافحة الجرٌمة الدولٌة
ومبلحقة ومعاقبة المتهمٌن المتسببٌن فى تلك الجرابم اٌا ما كانت صفتهم الرسمٌة .
قد قسمت هذه الرسالة الى ثبلث ابواب
تناولت الضوابط االخبلقٌة فى مجال االنتاج فى الباب االول
وتناولت الضوابط االخبلقٌة فى مجال االستهبلك والتداول فى الباب الثانى
اما الباب الثالث من هذه الرسالة فقد تناول الضوابط االخبلقٌة فى مجال الخدمات المصرفٌة .
الحبس االحتٌاطى من المواضٌع القدٌمة ولكن هذه الدراسة ترى ان الحدٌث عن اجراء الحبس االحتٌاطى ٌعتبر من
المواضٌع الهامة جداً ألنه إجراء خطٌر جداً ٌسلب االنسان اؼلى حق له بعد الحٌاه أال وهو حق الحرٌة هذا الحق الذى حمته
الدساتٌر وناضلت من اجله الشعوب
كما ان دولة االمارات العربٌة المتحدة دولة حدٌثة من حٌث النشؤة وقانون إجراءاتها الجزابى ٌجرى العمل حالٌاًعلى تؽٌٌر
بعض احكامه لتكون متوافقه مع احكام احدث التشرٌعات الجنابٌة .
هذا البحث ٌدور حول جرابم التعذٌب فى ضوء الحماٌة الجنابٌة لحقوق االنسان ذلك الموضوع الذى أثقل الفكر لما جرى من
حوله من جدل فقهى كبٌر فٌما ٌتعلق بنص المادة  129 ، 126عقوبات مصرى ومدى توازنها مع االتفاقٌة الدولٌة لمناهضة
التعذٌب وذلك مع نظرة المجتمع الدولى فى صٌانة حرٌة الرأى والتعبٌر بإعتبارها أهم الحقوق اإلنسانٌة ومسؤلة حقوق
االنسان فى المجال الجنابى قد أخذت بعداً جدٌداً فى هذا العصر بمناسبة تطبٌق واستخدام الوسابل العلمٌة الحدٌثة فى هذا
المجال بحثا ً عن الحقٌقة فالتقدم العلمى الهابل والتطور المستمر فى مجاالت العلوم المختلفة قد افرز اسالٌب عدٌدة تمثل
اشكاالً جدٌدة تمس الحقوق والحرٌات الفردٌة .

النشار ,على سامى

نشؤة الفكر الفلسفى فى االسبلم

5285 12353995

عبدالؽنً ,هانً فوزي.

دكتوراه
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5299 12363624
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: تطور خرٌطة الدوابر االنتخابٌة فً محافظة قنا

. شٌماء أحمد عبدهللا,رضوان

the questions of the in depth interview with marketers and the field study questions
and hypothesis.
2016
لرسالة مكونة من خمسة فصول تسبقهم مقدمة وتلٌهم خاتمة
 لبلنظمة االنتخابٌة المختلفة التً أخذت بها مصر منذ عام.الصراع فً الدوابر االنتخابٌة بٌن االحزاب منذ ذلك التارٌخ
 فمن خبلل المقدمة تم العرض،  تناولت المقدمة تطور النظام االنتخابً المصري-  وكذلك طبٌعة،ٔ٩٧ٙ
ً تناول الفصل األول التوزٌع الجؽراف- وكذلك تحلٌل خرٌطة الدوابر،لحق بعملٌة توزٌع الدوابر االنتخابٌة فً محافظة قنا
للدوابر االنتخابٌة من خبلل توضٌح التطورالذي
مع دراسة تحلٌلٌة لخرٌطة الدوابر،ٕٓٔٔاالنتخابٌة لمحافظة قنا فً عامً ٕٓٔٓ و
 االنتخابٌة لمجلس الشعب ٕ٘ٔٓ من خبلل مقارنة الحٌز المساحً للدوابر. المكانً والتوزٌع الجؽرافً للمكونات االدارٌة
والتجاور
ً درس الفصل الثانً التوزٌع الجؽراف-  وكذلك أهم صفات الناخبٌن ذات التؤثٌر علً حقهم فً المشاركة،ٕٕٓٔٔٓٔٓو
للناخبٌن علً الدوابر االنتخابٌة فً انتخابات
وتناول الفصل أٌضا توزٌع الناخبٌن علً لجان االنتخاب الفرعٌة للتعرؾ،  االنتخابٌة. علً مدي عدالة هذا التوزٌع
 تناول الفصل الثالث دراسة المرشحٌن من- كما تناول الفصل بالدراسة تحلٌل التوزٌع، ًوالصفة االنتخابٌة واالنتماء السٌاس
حٌث خصابصهم المتعلقة بالنوع والدٌن
 الجؽرافً للمرشحٌن علً الدوابر. ٕٕٔٓ من حٌث الخصابص والتوزٌع/ ٕٓٔٔ مع دراسة تفصٌلٌة لمرشحً القوابم
ٕٓٔٔاالنتخابٌة فً محافظة قنا وذلك عامً ٕٓٔٓو
- تناول الفصل الرابع دراسة التصوٌت والسلوك التصوٌتً فً محافظة قنا وذلك من
، خبلل شرح العوامل المإثرة فً التصوٌت من عوامل جؽرافٌة واقتصادٌة واجتماعٌة
ًوتضمن الفصل اٌضا ً تحلٌل الستمارة اإلستبٌان التً أعدتها الطالبة للتعرؾ عل
وكذلك دراسة التوزٌع الجؽرافً لنسب التصوٌت، إتجاهات التصوٌت فً محافظة قنا
ً فً دوابر محافظة قنا عامى ٕٓٔٓ ؤٕٔٓ و دراسة التوزٌع الجؽرافً لدرجة الوع. االنتخابً بٌن الدوابر االنتخابٌة
 تناول الفصل الخامس بالدراسة التحلٌل- محافظة قنا عامً ٕٓٔٓ ؤٕٔٓ وكذلك تمثٌل نتابج االنتخابات علً خرٌطة
ًالجؽرافً لنتابج االنتخابات البرلمانٌة ف
 وركز،ٕٓٔٔالمحافظة ومقارنة الدعم االنتخابً لحزبً االؼلبٌة عامً ٕٓٔٓ و
ٕ / ٕٓٔٔ  الفصل اٌضا علً دراسة المعادلة االنتخابٌة التً استخدمت عام. لتوزٌع مقاعد القوابم علً االحزاب المتنافسة

5304 12364916

علوم القرآن عند اإلمام
/ )ٗ ه٨٩( ًأبً المظفر السمعان

 عبدالناصر محمد,محمود
.ًمؽرب

2015 And it is taken by God‘s mercy in his interpretation
alerting their weakness and put .

mentioning the subject shops not authorized by the subject, but suffice
by saying ‘Pena or may have mentioned this before‘.
Finally, I can not help after such a long time you spent in the writing of this
research, however, I ask God Almighty by His grace and presence and grace
and kindness that Iovgueni that which is good for me in this world and the
hereafter, and that Azidny note and meet and fear and Salah and that makes
all my words and my work purely for Allah‘s sake, Iovgueni and where the
right, and forgive me all that they occurred from mistakes and gaffes and
goofs.
And I ask God to acknowledge my eyes and the eyes of all the righteous
goodness of the Muslims and the victory of the True religion, and
empowerment to his family all the righteous reformers in the country.
Praise be to God, who is righteous by his grace, and peace and blessings be
upon His prophets and messengers and his family and companions and
followed them in truth until the Day of Judgment.
And more distractions which occurred commentators are in fact due to their
ignorance of the origins of religion and modern science, and examples of this are
many.
ٔ- When I returned to the various books and references for use in writing topics
of this research found that of the more specialized references Theses liberation
of the issues and accuracy in its search and inclusive of all its branches.
That is why I call to take advantage of these messages, scientific research and
reference, and claimed to publish and distribute.
Not refer to this research, letters, although the last of the triggers and negatives in
writing research as some people think because it grows out research and writings
editor, and it is not wise nor the interest to go to waste, and thrown out between
private library shelves, and deprives readers The researchers refer to them and
benefit from them.
After this round Almatah in Rehab ‘Quran Sciences at Sam‘ani‘ I stand for the most
prominent search results say :
and address to the people of fads and fancies indicating corruption
interpretations.
the evidence and consider .

applicants who have interpretation.
the right and detached from Hui.
Mathur opinion.
interpreting verses .

the Quranic verses.
In this approach the arbitrator delivers good science student from falling into
abysmal Mhao tradition and swamps severe intolerance.And how much we have
seen from the words, and we read of the views of the men do not have a document

5305 12365003

: الوصاٌا والرسابل النثرٌة فً صدر االسبلم

. عبدهللا حلمً محمد,إبراهٌم

acceptable, nor true Moved guide, and these words that have passed us in our search
This is the view of His revelation of the Qur‘an is not a real down, but it is a
revelation of metaphorical This saying is contrary to the explicit Koran which he
said Rahman
The source stressed act, how is said then that this descent is not real?
It is these words also say who said that the Quran was revealed to the Prophet,
peace be upon him mine from heaven, this is to say an many of evidence
explicit proving the revelation of the Qur‘an to Muhammad, peace be upon
him from Allah Almighty by Jibril peace be upon him as already report that .
Anyone who studies in these words find that the primary motivation is
important in the view of some scientists with the fate of His Majesty and the
abundance of knowledge is not to find the correct directory in which what
counts in favor of these words and see her and it shows.
ٔ- Various arts and science mean beneficial linked by strong ties, and can
not be completed, including any art unless linked to other arts.We need
to talk Hadith, Fiqh and talk to the neediest, and interpretation need to
Arabic, the Qur‘an and Science needs to jurisprudence and so on.
What such different sciences but like many tree branches origin and one which
the Quran and Sunnah, nor gracious completed but the completion of its
branches.
Based on this, it is worth every specialist in the art of the arts has become a
specialization should not neglect the rest of the other arts and introduce them
to college, but must have a knowledge of its origins so as not to play ignorance
to fall into serious errors not accept nor forgiven.
The most deviations in any knowledge of science is only due to ignorance assets
Last aware of them.
Thus, the aberrations which occurred a thousand Science in the Quran was
because of ignorance of the knowledge and belief, for example, if you want to
see an example of it to the arbitrator and the like-in the Qur‘an in this search.
2015 The wills and article messages during
the light of Islam age
this matter includes;introduction,preface , four chapters and
conclusion.
the introduction:
it shows the importance of the matter,the previous studies and
the reasons for choosing this matter.
the preface:
It shows the concept of wills and article messages,their
beginning and their position among different arts of articles.
The first chapter
It includes the kinds of wills which they are;
A-Religious wills B- Political wills
C- Military wills D- Social wills
E- Economical wills
The second chapter
It explains the technical characteristic of the wills during the
light of Islam age in three main sides:
The first side is the technical structures.
The second side is lingual structure.
The third side is the image and fancy.
The third chapter
The article messages during the light of islam age,includes the

5306 12365064

: المنهج السٌاقً فً كتاب العربٌة بٌن ٌدٌك

. محمد سٌد عباس,محمود

motivations of the article messages during that age and these
messages are divided into two main kinds.
ٔ- the first kind is the Apostle‘s messages which contain four
types : the message of calling for Islam ,the legislative messages, the
personal message.
Finally the Apostle‘s writers
ٕ- the messages of (the rightly guided caliphs), may Allah be
pleased with them, and they are five kinds, military message,political
messages,administrative message,describing countries messages and
the brotherhood message.
The fourth chapter including the technical and artistic
characteristics of article message during the light of Islam age in
three elements.
The first element is the technical structure
The second element is the lingual structure.
The third element is image and fancy
The conclusion: it includes the following results
ٔ - there are roots for the art of wills in the pre –Islam age and its
connection with the tribe.
ٕ- the religious wills depends mainly upon the holy Quran and the
prophet‘s speech.
ٖ- the interests of the rightly guided caliphs of providing the princes
and the leaders with wills.
ٗ- the style of writing was easy during the light of islam age and it
didn‘t contain strangeness and ambiguities
٘- the prophet peace be upon him, had messages to the main
characters of Arabian tribes and also for the non-arab kings inviting them
to be muslims.
ٙ- the messages of the rightly guided caliphs to the leader of the army
٧- the message of the prophet peace be upon him include Islamic
words which have religious meaning>
٨- there were chapters of the holy Qura‘an and some of the prophet‘s
speech in the messages of the rightly guided caliphs as they include poetry
and wisdom.
٩- the messages in the light of Islam include fancy and imagination
such as simile, metaphor and ambiguity.
2016 This research is one of the science descriptive language studies in
the context theory, and it studies the intensive reading texts in the book
of the Arabic between your hands in two terms:- Fellow and tracking the new vocabularies, and know how the ability of
the students to understand these vocabularies through the new context
method.
- Tracking the situational context which, it must be presented through
the various texts in the methods of teaching the Arabic language for
non-native speakers and applied to the book of Arabic between your
hands.
- I presented this research to obtain the (Ph.D) Philosophy Doctoral
degree, The reason for choosing this topic is the needed of students of
Arabic language of non-native speakers to book contains the language
in different fields such as culture, social and moral, and the new words
which offered to students must be present in the contexts make the
learner can be understood through it.
I have extracted the material study from the intensive reading of the
book the Arabic between your hands.
And I collected the situational context from different books which
contain the conditions of the Arab communities such as social,
jurisprudence, biography, history, invasions, ethics and literature.
I divided the study into nine chapters according to the semantic field,
preconceived by an introduction, preface and appended by
Conclusion includes the most important findings and recommendations.
The introduction contained the reason for choosing the subject, its
importance, the study material, the difficulties, the Action Plan, and the
curriculum.
The preface contained four study sectors: - book of the Arabic between
your hands – the Context – science of applied Language - Semantic
field.
About the chapters, the first chapter is the daily life, the second chapter
is life stages, the third chapter is the location and the nature, the fourth
chapter is Islam and security, the fifth chapter is the work and the study,

the sixth chapter is health and how to preserve it, the seventh chapter is
the Arabic language, the eighth chapter is creative and competition, the
ninth chapter is the rights. As for the finale in included: The most
important results of the study and the list of sources and references.
Of research result the texts of the Arabic between your hands used
words its meaning changed according to the context, the word of (Ahl)
in the holy book )Quran( came with various meaning ‖followersinhabitance
–Residence-Deserving-Husband- Patronage-Relatives‖ and
there are two hundred thousand and sixty three words their meaning has
been clear from the context against three hundred and forty words
which is not clear meaning, There are texts speared in their uses a lack
of clarity, and the book has been neglected many of Arabic situations
language, and the most of its importance to show a perfect and ideal
character for Muslim, don‘t talk about his reality and don‘t find
solutions for his suspicions in order to make the westerners never heard
about that, and there are texts should be replaced to be more ingest for
many situations which didn‘t come in that book, and there are texts
mentioned inaccurate information, and the book of the Arabic between
your hands used in each field some specific words, And that the word
of Medicine, which means in English ‖Medicine‖ if it translated
phonetically it will mean Sina industry.
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Role of plasmalogens in regulation of lipopolysacharides induced nitric oxide
2015 production pathway in microglia.
2014 Le regard medfiant des francais envers leur Etat au XXe siecle
The current investigation revealed the 9 selected recombinant antigens including
RP26, cathepsin B, hemoglobinase, serpin, filamin, tropomyosin, glutathione S
transferaes, leucine aminopeptidase 1 and leucine aminopeptidase 2 of S. mansoni
could induce appearance of antibodies at the early stage of infection, therefore
Schistosomaisis could be diagnosed in acute stage of infection before egg laying.
Such situation lead to prevention of disease complications and so limit pathognomonic
lesion. It has been found that among 9 selected recombinant antigens, five ones ( RP
26, cathepsin B, hemoglobinase, glutathione S transferaes and leucine
aminopeptidase) 1 showed a decline in the level of IgG antibody response post
treatment and this might be helpful for monitoring reinfection. Antigens RP26,
cathepsin B, serpin, SWAP and SEA could induce IgG1 4 weeks post infection.
Moreover, IgG1 binding to RP26, cathepsin B, serpin and SEA was declined post
2015 . treatment.
Immunological studies on Schistosoma spp have mainly been focused on antiinfection immunity. An immunoglobulin E )IgE( – mediated response is a marker in the
process of Th2 polarizations during the course of infection. Previous literature were
correlated to IgE production not only against egg but also against adult worms. The
present work it has been found that cathepsin B, serpin and SWAP could induce IgE
in prepatent stage before the onset of egg production and they were rapidly targeted
by an antigen-specific IgE response. The induction of this response is independent of
Schistosoma spp eggs, while PR26 and SEA could induce LgE after egg laying at 6
and 8 weeks respectively.

Immune response of some specific antigens of Hassan, Eman
Schistosoma mansoni /
Sayed Mohammed,
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Detection of fungal infection with special reference to their mycotoxin in milk and milk
2014 products/
clinicopathological and immunological evaluation of garlic Exytract treatment in
2015 eimeria vermiformis infected mice/

2015 cell delivery system for repair of osteochondral defect with external magnetic device/
المإلؾ ؛

:  بنها2011 .

-: تتناول الرسالة
شروط وضمانات المرشح لعضوٌة المجالس النٌابٌة حٌث أن نظام الحكم الدٌمقراطى هو النظام الشرعى الوحٌد المقبول من
جانب المحكومٌن أصحاب السلطة ومصدرها االصٌل فى الدولة بمعنى أن االنتخابات النٌابٌة أصبحت وسٌلة الشعب فى
. اخضاع السلطة الشرافه ومن ثم حكومة مسبولة تجاهه
ولذا أصبح من الهام والضرورى اجراء انتخابات حرة ونزٌهة من الحقوق الدستورٌة التى ترتبط ارتباطا وثٌقا بالنظام
. الدٌمقراطى ومظهرا حقٌقٌا ٌدل على مصداقٌة التحول الدٌمقراطى فى الدولة
-: منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن وتم عقد المقارنة بٌن الوضع فى جمهورٌة مصر العربٌة وفرنسا موضحا أوجه االتفاق
ومن هذا المنطلق تطرقت الدراسة الى بحث الوضع فى كل من فرنسا ومصر وعرض أى مشكلة متعلقة. واالختبلؾ بٌنهما
. وموقؾ الفقه والقضاء المصرى بشؤنها مقارنة بالوضع فى فرنسا

2016 This study reveals the semantic effect of the diversity of analytic explanations
for the Quranic word or sentence, and the flourishing shades this effect sheds on
some Islamic dogmatic themes, jurisprudential questions and Quranic
interpretative meanings. The study tries to reveal that implied inimitability
expressed through conciseness, as the meaning differs along with the difference

Ahmed Ibrahim
Ahmed, Mahmoud A.
El Sefiy, Shinjiro
Hamano, Asmaa
Mohamed Metwally.
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, وؼافر, الزمر: الجزء الرابع والعشرون من القرآن الكرٌم السور
: وفصلت

. وفاء محارب مصطفى,أحمد

of analytic explanation.
Thus, the Quranic word becomes as if it were two or three words, and the
sentence becomes as if it were two or three sentences according to the possible
analytic explanations. In this way, the Quranic word or sentence looks like the
bright diamond, the much you look at it, the more lights of eloquence it gives
you.
The study was based on ‖Irshad Alakl Assalim Ila Mazaya Alkitab
Alkarim‖)Guidance of Sound Mind to the Advantages of the Holy Book( , an
approved interpretative (tafser) book written by /Abo AlSaud (who died in 982
AH).
The book was the applied field of the study, through the exclusive tracking of all
analytic aspects that were stated in the book and Abo AlSaud mentioned their
meanings. They were found in ninety eight places.
This study consists of:
- A preface: containing the importance of the study, the reason for choosing it,
its methodology and its structure.
- An introductory study: containing three themes considered as a theoretical
study before the subject of the study.
- Seven chapters:
Chapter one: the diversity of meanings resulting from having the same
analytic mark (Alamat Irab). This chapter contains fourteen questions.
Chapter Two: the diversity of meanings resulting from the analytic mark
being implied. This chapter contains ten questions.
Chapter Three: the diversity of meanings resulting from the different
meanings of a particle. This chapter contains sixteen questions.
Chapter Four: the diversity of meanings resulting from the difference
concerning the name referred to using a demonstrative pronoun. This chapter
contains fourteen questions.
Chapter Five: the diversity of meanings resulting from the different
possibilities of the place where a word or a sentence refers to and belongs to.
This chapter contains ten questions.
Chapter six: the diversity of meanings resulting from the different references
of the pronoun. This chapter contains twenty three questions.
Chapter Seven: the diversity of meanings resulting from the difference
concerning what the word after the coordinating conjunction is joined to, and
the difference concerning the word that an adverb refers to (the owner of the
adverb or saheb Alhal).
This chapter contains eleven questions and it has two themes:
First Theme: the diversity of meanings resulting from the difference
concerning what the word after the coordinating conjunction is joined to. This
theme contains six questions.
Second Theme: the diversity of meanings resulting from the difference
concerning the word that an adverb refers to (the owner of the adverb or saheb
Alhal). This theme contains five questions.
-A conclusion: containing the results of the study, its recommendations, indexes
and bibliography.
The researcher / Wafaa Muhareb Mustafa Ahmed completed her dissertation to get
the master‘s degree in Arabic Language and Literature, entitled [The Twenty-fourth
Part of the Holy Quran: Sourat‖Al zumr, and Ghafer, and Fosselat‖ ‖Phonological,
Morphological, Grammatical and Lexical study ‖]. The nature of the dissertation
required including: an introduction, acknowledgement And four chapters, followed by
a conclusion. In the introduction [About the study and its objectives, and the
methodology of research and steps then previous studies] .. In the acknowledgement
[She addressed the definition of the many Soura of Part IV and their verses and the
reason each Soura was named, and the relationship of the Soura with what came
2016 before and after it, the Madani ones and the Makki ones.
Chapter I: [Phonetics] study, which has three sections: First topic: tilting (Emala). The
second topic: assimilation (Edgham). The third topic: the prolongation (madd)
Chapter II: [morphological study], which has three sections: First: derivatives ... ‖study,
classification and statistics‖ .... The second: the sources and significance ... ‖study,
classification and statistics ‖ ..... And the third: the Plurals ... ‖study, classification and
statistics ‖ and the fourth: Verbs‘ tenses ‖Study, classification and statistics ‖ ... the
fifth Verbs‘ description , ‖the study, classification and statistics,‖ ... and the sixth:
attribution ‖study, classification and statistics.‖
Chapter III: Grammatical study which has two sections: First the Sentence ….The
second: disciples including‖ adjectives, adding, emphasis and apposition‖.
Chapter IV: [lexical study] contains three sections: First: acknowledgement, which
includes a view of the dictionaries .... The second: the strange vocabulary .... And
third: vocabulary that need to be clarified in significance.
The conclusion, which highlighted the findings and recommendations.

In the end, proven sources and references The dissertation came in accordance with
the scientific method.
L‘analyse du parler quotidien français du
guide touristique
privé en Haute Egypte :
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: تؤثٌر سلسلة اإلمداد على درجة تكٌؾ إدارة العملٌات

. ٌاسر سٌد أحمد،حسٌن

: شخصٌة السٌوطى فً ضوء تحلٌل مقاماته أسلوبٌا

. أحمد أبوالسعود نظٌر,ًعل

2016 The present study is based on a synchronic study, depending on
the analytic-descriptive approach followed in the field of
sociolinguistics. The method of analysis used is written
documents by authorized recordings of tour guides. The guides
have been divided into three groups: beginners; mid-career; and
experienced 9professional) ones.
The study is concerned with answering the question: How can
intellectual and social variables affect language practices on the
part of different guides speaking French. This has resulted in
dividing the study into three chapters, where each chapter
contains two parts.
The first chapter deals with the theoretical approach of William
Labov in sociolinguistics. In this chapter, the topic and the tools
used in analysis have been identified. It also introduces
Sociolinguistics and the French Language in Egypt through the
legal and political limits.
Chapter Two deals with, in the first part, the sources and the
materials of the study that are made clear in the written data of the
field study, the social and the economic status of the guides. The
second part analyzes the external elements, which may affect the
language of the guide, including the social variables.
The third chapter analyzes, in the first part, the linguistic
phenomena that came as a result of overlapping languages, marks
of formation such as stopping, pausing, and extension. The
second part compares the three groups. The comparison is based
on the basis of language competence suggested by Alex Vanneste
to reach the points of differences in the usage of French by guides
in Upper Egypt.
All in all, the study aims at pointing out the overlapping elements
of French used by guides. It also tries to measure the degree that
intellectual identity can affect the different groups of Upper
Egyptian guides.

 جامعة حلوان؛-  كلٌة النجارة:  القاهرة2016 .

ٌهدؾ هذا البحث إلى دراسة تؤثٌر سلسلة االمداد على درجة تكٌؾ إدارة العملٌات بالتطبٌق على صناعات تجمٌع السٌارات
ومن أجل استخبلص نتابج البحت قام الباحث باجراء بعض المقاببلت الشخصٌة مع المدٌرٌن والموظفٌن بعض.ع.م.فى ج
 مفردة51 الشركات التى ساهمت فى إثراء الخلفٌة العملٌة لدراسة الحالة الموجودة فى البحث باالضافة إلى استقصاء عدد
وقد قام الباحث باختٌار فروض البحث.شركات تمثل مجتمع البحث10  مفردة من العاملٌن داخل270من المدٌرٌن و
وجود تؤثٌر ذو دالله إحصابٌة لسلسلة اإلمداد عاى درجة تكٌؾ إدارة عملٌات الشركات العاملة فى-1 واظهرت النتابج ماٌلى
 وجود فروق-3. عدم وجود فروق جوهرٌة فى الرأى بٌن فبة المدٌرٌن والعاملٌن-2.مجال تجمٌع السٌارات فى مصر
.) القطاع الخاص، القطاع اإلستثمارى المشترك، جوهرٌة بٌن قطاعات البجث الثبلثة (قطاع االعمال العام

This study titled ‖The character of Al Suyuti in the light of analyzing his keys
2015 )maqamas( stylistically Psycho-structural approach‖ comprises the following elements:
Presentation:
Which comprised an overview abstract about the Suyuti, his creativity and character.
Preface:
Which is prepared to tackle the methodology (stylicity) as for its origin, either for the
Arabs or the west and its most famous schools as well as its importance in the modern
approaches used in this context.
First character:
1- The first:
Its limits and components. This topic sheds light on the most important definitions of
the character definitions of the character, then its limits and the factors that affect its
formation.
2- The Suyute character :
Here, we can acknowledge the background of Suyuti; who he is; and the most
important properties elements and components of his character as well as the Suyute
concepts for creativity.
3- The Suyute maqamas (Kes):
This topic presents a definition for the ‖Maqama‖ and mentions the numbers of the
Suyute maqamas (Keys) in addition to the specific students that tackled the Suyute
maqamas, then the issues that Suyute maqamas addressed in his maqamas and the
distinguished classification of the maqamas (Keys) according to from and object.
4- The Psychological analysis and the psychological linguistics consist of two sections:

I- In the first section, the light was shed on the relationship between the psychological
analysis and literature for the Old Arab Culture, then tackling the most important
schools in the psychological analysis, including mention some of its defects especially
for school of Sigmund Freud (1856 - 1939), school of Yong (1875 - 1961)and school
of ALFreed Adler (1870 -1937).
II- The second section tackles the psychological linguistics as for its definition and the
relationship between linguistics and psychology in addition to the ways that the Old
Arab authors tackled and addressed some distingue issues of the psychological
linguistics.
The second chapter:
It Tackled the distinguished chapter of Suyute in the light of the audi level of his style
in his Kes (maqamas) which comprised the following:
1- Intonation and Stress.
This topic included giving certain definitions of both terms, specifying the Suyuti
Maqamas.
2- The Suyuti Keys (maqamas) between poetry and rhythm:
This topic gave a definition of poetic rhythm, mentioning some famous models of the
Suyufi Maqamas in an explicit picture.
3- Frequency:
This topic gave an explicit definition for frequency, its types and functions as well as
shedding light on some of its famous models in the Suyute Keys (maqamas) and
explicating the purpose of this frequency.
The third chapter:
It tackles the Suyuti character in the light of the grammar level as for his style followed
in the maqamas which consisted of two topics:
1- Correspondence:
The study gave an explicit definition for this term as well as explicating its prominent
types and models and the way that the Old Arabs tackled it in the context of giving
some models showing the Suyuti correspondence with the Quranic methodology.
2- Frequency:
This topic explicated the frequency of verbs, adjectives and proverbs in the Suyuti
methods that he followed to achieve his objectives.
The fourth chapter:
It tackled the Suyuti character in the light of the denotational level for his prominent
style of keys (maqamas) which consists of:
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1- The generative, the syntactic, the extrinsic and the colloquial which were defined in
this context as well as mentioning some of the terms given in the Suyuti maqamas.
2- The verbal paradoxes in the Suyuti maqamas. In this topic, the phenomenon of the
verbal paradoxes was tackled as for the way they have been used to highlight his
character through the collation between the various modes.
3- The verbal common factor and contradiction.
This topic tackles their definition and the various opinions of the Old Arab, explicates
their types models and reasons in addition to considering some words that pertain to
the verbal common factor and contradiction that were mentioned in the Suyuti Keys
(maqamas) followed by the final conclusion and a list of the most important resources
and references.
The message title (the explaining manuscript to Alshabrakhitti on the brief of Khalil
from the first chapter: renting animals to the unit of gift to Burhanelddin Ibn Marie Ibn
attiya Alshabrakhitti in 1106 Ah study and investigation.) The message included an
introduction and two parts and a conclusion. The introduction included thanking and
gratitude then I talked about the importance of jurisprudence science and the honour
to work in it. And so what‘s the meaning of study and investigation and its importance.
Then I‘ll talk about the reasons for choosing this matter and the method which I
followed in investigation. And so, the description of the manuscript copy and the work
2015 plan of the research.
The first section: it‘s the part of study and it includes two units:
The first unit: it‘s introducing of Elsheikh khalil Ibn Ishaq Elgendi and it includes two
chapters:
The first chapter: His life and death. It includes three sections:
i. His name, his birth and his teachers.
ii. His scientific position, his jobs and his disciples.
iii. His writings, his death and the praise of scientists.
The second chapter: his brief of jurisprudence. It includes three sections:
i. The meaning of his brief and its relative to the author.
ii. The method and the sources of the author and the copies of the brief.
iii. The most important explaining books or writing on the brief.
The second unit: it‘s introducing of the explainer Elsheikh Ibrahim Ibn Marie
Alshabrakhitti. it includes two chapters:
The first chapter: His life and death. It has four sections.
i. His name, his birth.
ii. His scientific position, his jobs and his companions.
iii. His writings, his death and the scientists praise on him.
iv. The age of Elsheikh Ibrahim Ibn Marie Alshabrakhitti.

The second chapter: his explaining on the brief. It includes two sections:
i. The title of the book, the author of the book, its stages of writing and the importance
of Elmalki jurisprudence.
ii. The method of author, hi sources and the comments on it.
The second section: of massage is the real one: it contains the investigated next and
it has a chapter and three units:
i. Chapter is in the explain of judgements in renting animals, bathroom, the house and
the land. And so the difference of renters.
ii. Unit in terms of the royalty. (conditioned fees)
iii. Unit in revitalizing of the dies used land.
iv. Unit of the endowment.
Finally, I got to the conclusion that included the most important results that I got them
during the research .finally, I put nine suffixes that points out my references.
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استخدام ممارسً العبلقات العامة فً الشركات متعدددة الجنسٌات
العاملة فً مصر لمواقع التواصل االجتماعً وانعكاساتهم على
:  أدابهم المهنى. شٌماء عبدالعاطى سعٌد,صابر

2015 This study is entitled; ‖The public relations practioners‘ use of
social media websites in the multinational companies working in Egypt
and their effects on their professional performance: Survey study‖.
As the social media websites are considered one of the most
important means of modern communication used by the various
organizations to reach the targeted clients and to acknowledge their trends
to have a better communication with them, so these organizations are well
acknowledgeable that the social media websites don‘t aim at delivering
certain information or messages about their products as they used to do in
the past, but to create certain mechanisms that are able to deal with the
various organizations and publics that is because the public now has an
efficient effect and direct voice that addresses the target institution and to
express its opinions in its marketing, social and media activities more
frankly and without a moderator in such away that strengthen its
relationship with the company and to increase his acceptance and
promotion for its products.
In this context, we can highlight the importance of the current study
as to acknowledge the reality of the public relations practitioners‘ use of the
social media websites in the multi-national companies and to identify the
motive beyond this usage of social media websites and the advantages that
are returned to the companies from these social media website as well as to
determine the obstacles of it‘s use and the effect of the social media
websites on the professional performance for the public relations
practitioners inside the companies.
This study also seeks to present a detailed description for the most
used social media websites in the companies under study either in form or
content. So, this study relied on the theory of multimedia opulence and
theory of conversational communication.
So, this study used the survey approach in it‘s two divisions, the
analytical approach and the description approach. This study also relied on
the instrument of the content analysis through analyzing three famous
- 371 social media websites (Facebook, Twitter and Youtube) for a deliberate
sample of five multi-national companies working in Egypt, and also a
questionnaire instrument for a deliberate ‖purposive‖ sample that comprises
(200) correspondents of the practitioners of public relations in the multinational
companies working in Egypt.
And this field study concluded that the most used social media
websites by the public relations practitioners are; Facebook, Twitter then
Youtube. And the reasons for their use of these websites are the easy
modernization of data continuously and the promotion of the products and
services of the company and also getting acknowledgeable to what people
and multi-media say about the company.
The conclusions also showed that the most important advantages that
the company may acquire from the study sample use of the social media
websites are creating a positive mental picture of the company and the
quick organized responses towards the criticisms and creating some kind of
relation between the customer and services and products of the company.
And this analytical study concluded that there is a difference among
the companies (the sample of the study) as for their use of the multimedia
and interactive instruments existing in the social media websites and to
classify these companies in their use of these website as good use and bad
use. Also, there is a difference in the levels of interest towards these social
media websites because some companies prefer Twitter or Youtube.
This study also recommended that it is necessary for these companies
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to put forth an efficient strategy for the social media websites so that they
can establish a clear vision for the mechanisms used to employ these
websites to achieve a broad interaction with the purposes to improve the
whole performance and to work in accordance with the real needs of the
public.
The Goal of the study : Know the rules morehological and crammatical weakfrom the
2016 standpoint of Galilee chubby Halabi mark
The study tool the book (Durr preserving the science book webmacters)
Methodology the researcher adodted the descriptive +analytical method and his
approach to the expansion joints and historical
This study was containing an introduction and pave and two on the first section
contains two sections and contains flve sections the second Setion and acondusion
and indexes
The most important flndings of the study including
First the weak of Arabic grammar is bucking the general rule derived from the public
mostiy found in the Koran and the words of the arabs most recent confusion in the
meaning in spite of measuring health or the presence of more than hear of evidence
allows him to be is absolutely unacceptable
Second that the term was not used by applicants weak ksebojh radiator too much
taking its use ranging slowly fastamlh late much to express its views about the
applicants who did not arta zavha or opinions that violated their beliefs grammar
whucch Tasbwa him
Third that the reasons for the weakness of the base when the chubby Halabi is as
follows
1- Few hearing contained in the rule
Al qae
2- da has the conditions required for the measurement
3- The lack of consensus on the approval of the rule
4- There is no explicit evidence comfirming thobot qaeda
5- Meaning of the text of meaning resulting from the rejection of al qaeda
6- The coming of the base a few friendly language
7- Qaeda departure from the conventional and perhaps this is the predominant cause
of tdaavat chubby halabi
2016 The future of investigative journalism in Egypt over the next
decade in period from 2015 to 2025 Prospective study is seeking to
achieve three objectives:
1. Indeed analysis for detecting challenge facing investigative
journalism in Egypt.
2. Experts uncover perceptions of future scenarios.
3. Develop a strategic plan to help the growth and prosperity of
investigative journalism.
plan
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العوامل المإثرة فً اإلبداع بالبرامج التلٌفزٌونٌة بالفضابٌات
/ )المصرٌة دراسة تطبٌقٌة لفنٌات (التقدٌم واإلخراج

. محمد حسن أحمد,إسماعٌل

journalists Experts
Results:
SWOT analysis:
A. Strengths:
1. Egyptian newspapers have investigative journalism units.
2. Egypt has journalists trained on the investigative journalism.
3. The investigative journalism has support.
4. Investigative journalism has international interest.
B. Weaknesses:
1. Egypt does not apply the Freedom of Information Act
2. There is no adequate funding for complete investigations.
3. Egypt does not have enough experience in investigative
journalism
4. Egypt does not have investigative journalism trainers
C. Opportunities:
1. Apply the Freedom of Information Act.
2. Teach investigative journalism at universities.
3. Build investigative journalism units in national and party
newspapers.
creative arts television programs in all its elements (Photography, decoration, lighting,
2015 music, graphic design, preparation, presentation and direction)
According to one vision is the vision of the director, which regulates all these elements
Which sometimes retreat before the ascendancy presenter ever stardom
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تحلٌل العبلقة بٌن التمكٌن اإلدارى والتفكٌر االبتكارى ‖بالتطبٌق
/ ‖ علً قطاع الصناعات الؽذابٌة. حسام الدٌن أحمد عباس،فهمى
التفكٌر الناقد وعبلقته بالكفاءة االجتماعٌة والذكاء الوجدانً لدى
/  عٌنة من طلبة الثانوٌة العامة. خلؾ هللا خلؾ عسران,ًعل

كلٌة الدراسات-أكادٌمٌة السادرات للعلوم اإلدارٌة
 العلٌا؛: القاهرة

What is certain is that the clash between the functions of some of these elements and
the lack of strict adherence to the limits of a clear program for the creators away from
achieving his goal. If the academic study of the arts media lacked sufficient practical
training or Reload curriculum to keep pace with the changes in the technology
programs such as the production of high-resolution cameras and showing what was
filmed devices and montage by final cut program and other more sophisticated
methods, and different methods of creativity so at the level of presenting program it is
more complex and neglected.
The most important general findings of the study
1. The low use of maps, charts and illustrations in television programs.
2. The use of vivid images scarcity of investment sites in question to clarify its
importance.
3. channels owned business pays due attention to the political content and social
problems of the news to influence public opinion and restructuring.
4. content similarity in current events programs.
5. repeat the emergence of specific figures as a guest in the program of business
events.
6. The program presenter has had a significant impact on its success.
7. Some directors did not show specific method in the output.
8. Most directors subject to control of program‘s presenter )The Star(.
9. Influenced studio space in the creativity of the director and presenter.
10. The impact of the absence of democracy in the real creativity of the presenter.
إن التؽٌرات البٌبٌة السرٌعة والمتبلحقة التى تعٌشها منظمات االعمال االن تفرض علٌها تحدٌات ومتطلبات كثٌرة ٌنبنى
علٌها لٌس فقط المواجهة السرٌعة لها ولكن أٌضا الفاعلٌة فى تناولها وهذا ٌتطلب من المصانع مقدرة إبداعٌة لدى مدٌرها فى
اتخاذ القرارات وبتعبٌر اخر تطوٌر وابتكار حلول وآراء جدٌدة كى تتمكن المصانع من مواكبة باالبداع
خصوصا فى اتخاذ القرارات فى ظل ظاهرة العولمة وتزاٌد التنافس والمزاحمة الشدٌدة بٌن منظماتCREATIVITY
االعمال محلٌا ودولٌا واذا كانت األدارة فى الدول المتقدمة قد أظهرت اهتماما جدٌا ٌدعم األفكار الجدٌدة وتشجٌعها واحتضان
االبتكار فى منظماتها لتحقٌق مستوٌات افضل من التقدم القتصادها وشعوبها فان االدارة فى الدول النامٌة احوج ما تكون ألى
التؤكٌد على اهمٌة االبتكار باالضافة إلى حاجتها الٌجاد المناخ المبلبم الذى ٌشجع القدرات االبتكارٌة للعاملٌن والمدٌرٌن
واصحاب القرارات بها وٌوظؾ هذه القرارات بالشكل المناسب لمعالجه العدٌد من مشكبلتها لترقى بادابها وتؤخذ بؤسالٌب
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.وتقنٌات العصر الحدٌث
2015 Introduction
Today the Critical thinking considered as an important issue in the field of Education.
Especially that we are at the age of globalization and information and caring for the
good thinking as an important element for the successful life, where these changeable
conditions requires new results as critical thinking, and thus it was considered as the
goal of Education at schools (Saber Abu Mohadi, 201: 4). The aim of education is to
provide students by a varied thinking skills , especially the skills of extraction, and the
conclusion, and testing hypotheses, and evaluate the case of education, forecasting
and prediction for suitable solutions without bias for the concluded results, it is
necessary that our process to seek to provide these skills to our students , especially
at Secondary schools and at college. Which considered as the fundamental pillar for
the advancement of any civilized community (Lina Ezzedine Ali, 2011: 5). And the fact
that there is a growing tension that the students at all levels does not give what proves
anything about the advanced thinking abilities, especially the ability and the skills of
critical thinking. That does not only affect the students results,but also on their lives
when graduation and the beginning of their career (irfaner 2002: 3)
And the social competence considered as one of personal characteristics, as one of
the manifestations of social force per one . The social force psychologically
considered as an internal motivation for human which lies at the desire of selfpreservation and to be confirmed by influence and controlling the others ( Ibrahim
Mohammed Al Maghazi, 2004 :470) . It is a very complex social and emotional
building.
. It must be developed in the early childhood or medium level to avoid the appearance
of such behaviors as aggression, social withdrawal, which lead to adverse results at
academic collecting besides to psychological problems, and the tendency to criminal
behavior (burrows, 2005: 1) . Thus, social competence plays a vital role in the
schools, by considering schools as a place from which to learn a lot of social
behaviors at the future, through following a more systematic approach to some
relevant skills of understanding for self-emotions and emotions for the others in social
relations (mccluskey 2000 :on line)
Emotional Intelligence is considered as one of the forms of intelligence and it is an
effective factor in the various human relations, whether his relation to himself or his
relationship with others no longer work, friendship and other. The training on
Emotional intelligence skills gives us the ability to deal with others and sympathy with
them(Daniel Golman into 2000, 57 :58) . The Emotion contribute to the thinking
rationalization, and thus the Emotional Intelligence considered as the latest
development in the understanding of the relationship between the mind and emotion,
and it is a turning point in the long conflict between intelligence mental concepts, and
these traditional entrances at the field of impressions (Suhad Milli, 2010: 138).
Problem of the Study
The problem of the current study lies in answering the following questions:

1. Is there a statistically significant correlation between the total degree of critical
thinking and both social competence and emotional intelligence?
2. Is there a statistically significant relationship between the dimensions of critical
thinking (deduction, universals, inference, interpretation, argumentation) and both the
social competence and emotional intelligence?
3. Is there a statistically significant relationship between the total degree of critical
thinking and emotional intelligence dimensions (management of emotions, sympathy,
regulate emotions, emotional knowledge, social communication)?
4. Are there statistically significant differences mong people with high and low degree
of critical thinking and social competence and emotional intelligence?
5. Are there statistically significant differences between males and females in each of
the critical thinking, and social competence and emotional intelligence?
6. Are there differences between the four subsidiary study groups (males and females
with high and low degree of critical thinking and ) concerning social competence and
emotional intelligence?
objectives of the study :
The current study aims to achieve the following objectives:
1. to investigate the relationship between critical thinking and social competence and
emotional intelligence for secondary school students.
2. to investigate the relationship between the dimensions of critical thinking
(deduction, universals, inference, interpretation, argumentation) and both the social
competence and emotional intelligence.
3. to explore the relationship between the total degree of critical thinking and
emotional intelligence dimensions (management of emotions, sympathy, regulate
emotions, emotional knowledge, social communication).
4. to detect the differences regarding critical thinking, social competence and
emotional intelligence according to the gender.
5. to investigate the differences among students with high and low degree of critical
thinking and social competence and emotional intelligence?
6. reaching scientific recommendations that can be used in researches on the same
variables in broader sense.
Importance of the study:
the importance of this study lies in the following:
Theoretical importance-1
1. identifying the importance of critical thinking and its relationship to both the social
competence and emotional intelligence of their close relationship to individual success
in scientific and practical life.
2. identifying the critical thinking, social competence, emotional intelligence,
components, and the tools designed to measure them, and investigating deeply the
concepts of the study especially because they are nealy used.
3. giving the researchers and those interested in the educational field information
about the nature of critical thinking, social competence and emotional intelligence
comprehensively.
2- Practical importance:
1. paying more attention to those concepts and work on their development in the
secondary stage.
2. knowing the shortcomings that may be present among students and trying to avoid
them.
3. directiong the teachers to deal with students with low levels in critical thinking,
social competence and emotional intelligence.
4. giving recommendations for teachers to reach a high level in critical thinking, social
competence and emotional intelligence.
Hypotheses of the study:
1. there is a statistically significant correlation between the total degree of critical
thinking and both social competence and emotional intelligence.
2. there is a statistically significant relationship between the dimensions of critical
thinking (deduction, universals, inference, interpretation, argumentation) and both the
social competence and emotional intelligence.
3. there is a statistically significant relationship between the total degree of critical
thinking and emotional intelligence dimensions (management of emotions, sympathy,
regulate emotions, emotional knowledge, social communication).
4. there are statistically significant differences mong people with high and low degree
of critical thinking and social competence and emotional intelligence.
5. there are statistically significant differences between males and females in each of
the critical thinking, and social competence and emotional intelligence.
6. there are differences between the four subsidiary study groups (males and females
with high and low degree of critical thinking and ) concerning social competence and
emotional intelligence.
Methodology:
The current study has used the descriptive correlative methodology
limitations of the study:
1-sample: the sample of the study consisted of (110) students from the third grade
students of secondary school in Samhood secondary school, Abu Tisht, Qena (58
males 52 females(.
2. Tools of the study:

-critical thinking scale designed by Watason Glasser ( translated by Jabber Abdel
Hamid; Yahia Hendam (1995)
-social competence scale (Prepared by the researcher).
- emotional intelligence scale (Osman & Rizk (1998).
3. statistical techniques: to analyze the data of the study, the researcher used the
following methods:
1-Correlation coefficient ,Pearson correlation coefficient.
2- Analysis of variance (ANOVA).
3- T- test.
4-Scheffe Test.
Results of the Study:
The current study concludes the following results:
1. there is a statistically significant correlation between the total degree of critical
thinking and both social competence on the level (.05) and emotional intelligence on
the level (.01) for the sample of the study.
2. there is a statistically significant relationship between the dimensions of critical
thinking (deduction, universals, inference, interpretation, argumentation) and both the
social competence and emotional intelligence.
3. there is a statistically significant relationship between the total degree of critical
thinking and emotional intelligence dimensions (management of emotions, sympathy,
regulate emotions, emotional knowledge, social communication).
4. there are statistically significant differencesbetweeen the mean scores of students
with high and low degree of critical thinking and social competence and emotional
intelligence in favor of those with high critical thinking.
5. there are statistically significant differences between males and females in each of
the critical thinking and emotional intelligence in favor of males but there are no
differences regarding the social competence.
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تؤثٌر برنامج تعلٌمى مقترح لجهاز عارضة التوازن على القدرات
/التوافقٌة ومستوى األداء المهارى لطالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

6. there are statistically significant differences between males with high crititical
thinking and females with low critical thinking regarding the emotional intelligence in
favor of males with high critical thinking, and there are statistically significant
differences between males with low critical thinking and females with low critical
thinking regarding the emotional intelligence in favor of males with low critical thinking
but thare are no statistically significant differences regarding the social competence.
هدؾ البحث إلى بناء برنامج تعلٌمى لجهاز عارضة التوازن وأثره على القدرات التوافقٌة ومستوى األداء المهارى لطالبات
 استخدم المنهج التجرٌبى بنظام المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة بالقٌاس القبلى. جامعة أسٌوط- كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
 تم تقسٌمهم إلى مجموعتٌن متساوٌتٌن فى العدد (تجرٌبٌة، طالبة30  قوامها، وكانت العٌنة من الفرقة الثانٌة بالكلٌة،والبعدى
، كما تم إجراء تجانس للعٌنة ككل وتكافإ بٌن مجموعة البحث فى تؽٌرات السن والطول والوزن،) طالبة51 كل منها
 كما استخدمت األدوات واألجهزة المستخدمة فى، الجملة الحركٌة على جهاز عارضة التوازن،القدرات التوافقٌة قٌد البحث
 توصل البحث إلى أن البرنامج التعلٌمى المقترح له تؤثٌر إٌجابى. االختبارات، استمارات استطبلع الرأى للخبراء،القٌاس
 البرنامج التعلٌمى المقترح له تؤثٌر إٌجابى.) إحساس حركى-  سرعة-  رشاقة- على القدرات التوافقٌة قٌد البحث (توازن
-  لفات-  وثبات-  دورانات-  وفعال على مستوى األداء المهارى للجملة الحركٌة على عارضة التوازن من (مهارات1/1/20
2005
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االستنتاجات والتوصٌات  br The Conclusions and the Recommendations br 5/1االستنتاجات The :
 Conclusions brفً ضوء اهداؾ البحث والمنج العلمً المستخدم وفً نطاق عٌنة البحث والتحلٌل اإلحصابً والتفسٌر
العلمً لنتابج البحث  ,أمكن التوصل إلً االستنتاجات التالٌة  br 5/1/1 :المحور األول  :االهداؾ (التربوٌة  -التعلٌمٌة):
 br 5/1/1/1بالنسبة لؤلندٌة الرٌاضٌة  br 5/1/1/1/1 :رٌاضة ألعاب القـوي تنافسٌة وتخدم جمٌع االلعاب الرٌاضٌة
األخرى  br 5/1/1/2 .بالنسبة لمراكز الشباب الرٌاضٌة  br 5/1/1/2/1 :ممارسة ألعاب القوي تنمً روح التعاون بٌن
الممارسٌن ‖  br 5/1/2المحور الثانً  :اإلمكانات المادٌة والبشرٌة  br 5/1/2/1 :بالنسبة لؤلندٌة الرٌاضٌة br :
 5/1/2/1/1مشاركة وسابل الدعاٌة واالعبلم فً تموٌل البرنامج التعلٌمً التدرٌبً للعبة العاب القوي ٌعمل علً زٌادة عدد
الممارسٌن  br 5/1/2/2بالنسبة لمراكز الشباب الرٌاضٌة  br 5/1/2/2/1 :أن ٌوجد حكام ألعاب قوي بمنطقة القلٌوبٌة br
 5/1/3المحور الثالث  :البرامج الزمنٌة  br 5/1/3/1 :بالنسبة لؤلندٌة الرٌاضٌة  br 5/1/3/1/1 :تساهم المهرجانات
الرٌاضٌة فً زٌادة عدد ممارسً االلعاب ومنها العاب القوي br 5/1/3/1/2 .تعد من عوامل زٌادة عدد الممارسٌن للعبة
ألعاب القوي االشتراك فً المهرجانات الرٌاضٌة br 5/1/3/1/3 .تساهم االلعاب الشعبٌة فً جذب عدد كبٌر من االفراد
مما ٌتٌح الفرصة لزٌادة قاعدة الممارسٌن خاصة اذا ادرجت العاب القوي ضمن هذه االلعاب  br br 5/1/3/2بالنسبة
لمراكز الشباب الرٌاضٌة ٌ br 5/1/3/2/1 :قوم البرنامج التعلٌمً التدرٌبً باستثمار وقت الفراغ بصورة إٌجابٌة لدي
ممارسً لعبة ألعاب القوي  br 5/1/4المحور الرابع  :الخطة المتبعة فً المسابقات والمهرجانات  br 5/1/4/1 :بالنسبة
لؤلندٌة الرٌاضٌة ٌ br 5/1/4/1/1 :تٌح النادي والمركز الفرصة لؤلفراد إلشراك أكبر عدد من الممارسٌن فً مختلؾ
االلعاب ومنها لعبة ألعاب القويٌ br 5/1/4/1/2 .وجد نظام محدد ٌضمن المساواة فً ترقٌة المدربٌن االكفاء فً لعبة
ألعاب القوي من خبلل اتحاد ألعاب القوي  br 5/1/4/2بالنسبة لمراكز الشباب الرٌاضٌة  br 5/1/4/2/1 :توفٌر مراكز
تدرٌب من قبل االتحادات والهٌبات لزٌادة عدد ممارسً العاب القوي  br 5/1/5المحور الخامس  :أسالٌب التقوٌم والرقابة :
 br 5/1/5/1بالنسبة لؤلندٌة الرٌاضٌة ٌ br 5/1/5/1/1 :سعً المدرب الً تشجٌع كل فرد ٌرتفع مستواه اثناء التدرٌب br
 5/1/5/2بالنسبة لمراكز الشباب الرٌاضٌة  br 5/1/5/2/1 :البلعب ذو المستوي المرتفع فً ممارسة لعبة العاب القوي
ٌكون موضع تقدٌر من المدرب  br 5/1/6المحور السادس  :وسابل الدعاٌة واإلعبلن  br 5/1/6/1 :بالنسبة لؤلندٌة
ومراكز الشباب الرٌاضٌة  br 5/1/6/1/1 :تصدر مجبلت رٌاضٌة شهرٌة تتضمن ما تم إنجازه فً مسابقات العاب القوي.
 br 5/1/6/1/2االعبلن عن مهرجانات العاب القوي لؤلطفال داخل المحافظة تساعد علً نشر اللعبةbr br 5/2 .
التوصٌات  The Recommendations br :فً ضوء االستنتاجات التً اعتمدت علً طبٌعة الدراسة والعٌنة والمنهج
المستخدم ونتابج البحث اإلحصابً والنتابج التً أظهرتها الدراسة ٌوصً الباحث بالتالً  br 5/2/1 :إنشاء مبلعب فً
القري والمدن التً ال ٌوجد فٌها أماكن لممارسة الرٌاضة  br 5/2/2 .نشر أهمٌة ممارسة ألعاب القوي فً المدن والقري
بمحافظة القلٌوبٌة عن طرٌق عمل ندوات ومحاضرات وورش عمل لتوضٌح أهمٌة ممارسة ألعاب القوي  br 5/2/3 .عمل
إعبلنات ألهمٌة ممارسة ألعاب القـوي ومدي العابد لها  br 5/2/4 .دعـم وسابل اإلعبلم ألنشطة العاب القـوي br .
 5/2/5عمل مجبلت علمٌة عن مسابقات ألعاب القوي بشكل مفٌد ألفراد وبطرٌقة سهله وسلسة ٌستطٌع القارئ فهما للتعرؾ
علً أهمٌة ممارسة ألعاب القوي ومدي العابد من الممارسة  br 5/2/6 .عمل مٌزانٌات لمراكز الشباب لدعم أنشطة العاب
القوي وكذلك دعم المهرجانات واالحتفاالت الرٌاضٌة لزٌادة نشر اللعبة بٌن أفرد المجتمع  br 5/2/7 .توفٌر أدوات واجهزة
2016 .م
للتدرٌب علً مسابقات ألعاب القوي مما ٌدفع البلعبٌن للتقدم بالمستوي  br 5/2/8 .دعم البلعبٌن ذات المستــوٌات العلٌا

اسماعٌل ،على ابو حدٌدعلى.

مشكلة البحث  The Research Problem : brتقاس درجة التقدم العلمً واإلنسانً لدى دول العالم من خبلل
إتجاهاتها لئلهتمام بالتطور ومواكبة العصر عن طرٌق التكنولوجٌا الحدٌثة ،وفً اآلونة االخٌرة أصبح مجال الكمبٌوتر
التعلٌمً مجاالً خصبا ً تتسابق فٌه دول العالم لتبنى جٌبل جدٌدا مواكبا للتطور التكنلوجً فً جمٌع المجاالت بما فٌهم المجال
الرٌاضً ،وذلك مما ٌعمل كمإشر على حضارتهم وتقدمهم br .وٌذكر ‖محمد عبلوى‖ (1994م) أن الفرد قد ال تتاح له
الفرصة لبلستٌعاب واكتساب القدر الكافً من الرإٌة نظراً ألن المهارة تمر من أمامه مروراً سرٌعا دون أن ٌعطٌها االهتمام
الكافً وال تترك سوى بعض االنطباعات الباهتة مما ٌإدى الى اكتساب المتعلم أداء خاطا للمهارات الحركٌةbr .
( br )119:71نتٌجة لعمل الباحث فً مجال تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة وجد انه ٌوجد قصور فً تعلٌم الطبلب بعض
مهارات العاب القوي بالطرٌقة الصحٌحة وذلك لعدم تمكن الطبلب من تخٌل او ادراك المهارة بالشكل الصحٌح او المطلوب
واٌضا وجد الباحث عزوؾ الطبلب عن المسابقات الخاصة بؤلعاب القوي خاصه بالوثب الطوٌل وذلك لقلة الممارسة الفعلٌة
وقلة خبرة الطالب التً تإهله لخوض منافسة فعلٌة لذا وجد الباحث انه فً حالة وجود برمجٌة تعلٌمٌة معدة بتقنٌه الهٌبرمٌدٌا
فسوؾ تساعد فً اجتذاب اعداد كبٌرة من الطبلب لبلطبلع على المهارة وممارستها ممارسة فعلٌه مما سٌإدى الى االرتقاء
بمستوى التبلمٌذ فً مرحلة متقدمة من السن مما ٌجعلهم من الدعابم االساسٌة لناشا المستقبل  br .وهذا ما ٌسعً إلٌه
الباحث من خبلل إجراء هذه الدراسة والتً تتمثل فً بناء منظومة من الوسابط المتعددة وتحدٌد تؤثٌر استخدامها على بعض
جوانب التعلم والتً تتمثل فً الجانب المهارى المتمثل فً مهارة الوثب الطوٌل ومهارة تعلٌم البدء المنخفض فً العاب
القوي ،والجانب المعرفً المتمثل فً مستوي التحصٌل المعرفً للمعلومات الرٌاضٌة الخاصة بالمهارات السابقة ،فً
التعرؾ على مدي فاعلٌة استخدام الوسابط المتعددة فً تعلم بعض مسابقات العاب القوي br .أهمٌة البحث The
 Research Important : brاألهمٌة العلمٌة  - brقد ٌضٌؾ هذا البحث إضافة علمٌة جدٌدة فً مجال الهٌبرمٌدٌا
لتطوٌر مستوى أداء المبتدبٌن - br .قد ٌساهم فً توجٌه الباحثٌن إلى إجراء دراسات علمٌة تتناول الجوانب التً لم تتعرض
لها الدراسة الحالٌة br .األهمٌة التطبٌقٌة ٌ - brساهم البحث فً رفع مستوى أداء بعض مسابقات ألعاب القوى لتبلمٌذ
المرحلة اإلعدادٌة br .هدؾ البحث  The Research Purposes br:من خبلل br :تصمٌم برنامج تعلٌمً باستخدام
الوسابط الفابقة التداخل ( )Hypermediaومعرفة تؤثٌره على - br :مستوى التحصٌل المعرفً لبعض المسابقات فً
العاب القوى قٌد البحث br .مستوى األداء المهارى لبعض مسابقات العاب القوى قٌد البحث br .فروض البحث The
 Research Hypothesis: br oتوجد فروق دالة إحصابٌا ً بٌن القٌاسٌن القبلً والبعدي فً مستوى التحصٌل المعرفً
لصالح القٌاس البعدي للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة br o .توجد فروق دالة إحصابٌا ً بٌن القٌاسٌن القبلً والبعدي فً
مستوى األداء المهارى لصالح القٌاس البعدي للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة br o .توجد فروق دالة إحصابٌا ً بٌن
القٌاسات البعدٌة للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً مستوى األداء المهارى والتحصٌل المعرفً لصالح المجموعة
التجرٌبٌة br .إجـراءات البحـث br :منهج البحث br :استخدم الباحث المنهج التجرٌبً لمعرفة أثر المتؽٌر المستقل على
المتؽٌر التابع ،وذلك بالتصمٌم التجرٌبً لمجموعتٌن إحداهما ضابطة واألخرى تجرٌبٌة باستخدام القٌاس القبلً والبعدي
لمناسبته لطبٌعة البحث مصنفة كالتالً - br :المجموعة الضابطة (تستخدم أسلوب األوامر) - br .المجموعة التجرٌبٌة
(تستخدم البرنامج التعلٌمً باستخدام الوسابط فابقة التداخل) br .مجتمع وعٌنة البحث- br :مجتمع البحثٌ br :تمثل مجتمع
البحث فً تبلمٌذ الصؾ الثانً اإلعدادي بمدرسة الدكتور عبد الحمٌد سالم اإلعدادٌة بإدارة فاقوس التعلٌمٌة بمدٌرٌة التربٌة
2016
والتعلٌم بالشرقٌة 2014/2015م وقد بلػ عددهم ( )110تلمٌذا - br .عٌنة البحث br :قام الباحث باختٌار عٌنة البحث

تاثٌر استخدام الوسابط فابقة التداخل على التحصٌل المعرفى
والمهارى فى بعض مسابقات المٌدان والمضمار االعدادٌة بمحافظة
عبد الؽفار ،احمد محمد محمود .الشرقٌة /

بناء استراتٌجٌة مقترحة لزٌادة عدد ممارسً ألعاب القوي بمنطقة
القلٌوبٌة /
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إن سكان العالم ٌشٌخون بسرعة ,فالتقدٌرات تشٌر إلى أن نسبة كبار السن فً العالم ستتضاعؾ من حوالً  %11إلى %22
ما بٌن عامً  br .2050, 2000وهذا ٌعنً  -باألرقام المطلقة  -زٌادة متوقعة من  605مبلٌٌن إلى ملٌاري شخص فوق
سن الـ  60وإن كبار السن ٌواجهون تحدٌات صحٌة – بدنٌة ونفسٌة – خاصةٌ ،نبؽً االعتراؾ بها br .أكثر من  %20من
البالؽٌن بؤعمار  60سنة فما فوق ٌعانون من اضطراب نفسً أو عصبً و  %6.6من جمٌع حاالت العجز (سنوات العمر
المصححة باحتساب العجز)بٌن من تجاوزوا الـ  60تعزى إلى اضطرابات عصبٌة ونفسً ,وأكثر االضطرابات العصبٌة
النفسٌة شٌوعا ً فً هذه الفبة العمرٌة هً الخرؾ واالكتباب .واضطرابات القلق تصٌب%3.8من السكان المسنٌن ،ومشاكل
تعاطً المخدرات تصٌب ما ٌقرب من  ،%1وحوالً ربع حاالت الوفاة الناجمة عن إٌذاء النفس تكون بٌن من هم بؤعمار
 60سنة فما فوق br .تشٌر وزارة الصحة ( ) 2008إلى ضرورة ربط مفهوم الصحة العامة باللٌاقة البدنٌة ذلك لوجود
عبلقة بٌن مختلؾ مكونات اللٌاقة البدنٌة والصحة وأن أداء التمارٌن البدنٌة بصورة منظمة له عبلقة وطٌدة بتقلٌل أخطار
اإلصابة بؤمراض الجهاز القلبً التنفسً ،وكذلك التقلٌل من االضطرابات الذهنٌة والتؽلب على الضؽوط الٌومٌة ،واللٌاقة
البدنٌة تتحدد بمعاٌٌر وراثٌة ولها عبلقة بدرجة النمو للفرد ،وتعد التربٌة الرٌاضٌة وسٌلة لتحسٌن مستوٌات اللٌاقة البدنٌة
وبالتالً زٌادة صحة الفرد وتقلٌل احتمالٌة إصابته بؤمراض العصر المختلفة br .وقد تنوعت البحوث والدراسات العلمٌة
الخاصة بكبار السن ما بٌن التعرؾ على أوضاعهم الصحٌة ،أو النفسٌة ،أو االجتماعٌة ،إلى جانب عناصر اللٌاقة البدنٌة،
ودراسة التؤثٌر المتبادل ما بٌن التقدم فً العمر والنشاط البدنً ،واالستخدام المتناقص للعضبلت الهٌكلٌة والعظام والمفاصل،
ومن خبلل عمل الباحث كمدرب من وزارة الشباب والرٌاضة لكبار السن بمشروع المركز الرٌاضً للرواد فً محافظة
القلٌوبٌة فً وضع برنامج تدرٌبً خاص لهذه المرحلة العمرٌة لٌشمل لكبار السن فى األنشطة الرٌاضٌة المختارة (كرة القدم
والكرة الطابرة) ومعرفة أثره على بعض النواحً البدنٌة والفسٌولوجٌة br br .هدؾ البحثٌ br :هدؾ هذا البحث الى
تصمٌم برنامج تدرٌبً لكبار السن مشروع المركز الرٌاضً للرواد محافظة القلٌوبٌة للتعرؾ على  -br 1تؤثٌر البرنامج
التدرٌبً لكبار السن على تنمٌة بعض النواحً البدنٌة بمشروع المركز الرٌاضً للرواد ( محافظة القلٌوبٌة)  -br 2تؤثٌر
البرنامج التدرٌبً لكبار السن على تنمٌة بعض النواحً الفسٌولوجٌة بمشروع المركز الرٌاضً للرواد ( محافظة القلٌوبٌة )
 brفروض البحث br :تحقٌقا ألهداؾ البحث وضع الباحث الفروض التالٌة -br 1 :توجد فروق دالة إحصابٌا بٌن القٌاس
القبلً والقٌاس البعدي لصالح القٌاس البعدى فً تنمٌة بعض النواحً البدنٌة لدي عٌنة البحث  -br 2 .توجد فروق دالة
إحصابٌا بٌن القٌاس القبلً والقٌاس البعدي لصالح القٌاس البعدى فً تنمٌة بعض النواحً الفسٌولوجٌة لدي عٌنة البحث br .
إجراءات البحث  brمنهج البحث  br :استخدم الباحث المنهج التجرٌبً باستخدام القٌاس القبلً – البعدي لمجموعه تجرٌبٌة
واحدة باعتباره أكثر أنواع المناهج اتفاقا مع موضوعٌة البحث والمنهج المناسب لطبٌعة الدراسة br .مجتمع البحثbr :
ٌمثل مجتمع البحث كبار السن والمشاركٌن بمشروع المركز الرٌاضً للرواد بمحافظة القلٌوبٌة والمشاركٌن فى األنشطة
الرٌاضٌة الثبلثة ( كرة القدم – الكرة الطابرة – تنس الطاولة )  br br .عٌنة البحث  br :تم اختٌار عٌنة البحث بالطرٌقة
العمدٌة لكبار السن والمشاركٌن بمشروع المركز الرٌاضً للرواد بمحافظة القلٌوبٌة والمشاركٌن فً األنشطة الرٌاضٌة
الثبلثة (كرة القدم – الكرة الطابرة – تنس الطاولة ) .حٌث وقع اختٌار الباحث على كبار السن المشاركٌن فى األنشطة
الرٌاضٌة  ( brكرة القدم – الكرة الطابرة ) br .وسابل وأدوات جمع البٌانات br :األجهزة واألدوات -br 14 :جهاز
الرستامٌتر لقٌاس طول الجسم (سنتٌمتر) -br 15 .مٌزان طبً لقٌاس الوزن (كٌلو جرام) -br 16 .شرٌط قٌاس (سنتمتر).
2016
2016.م  -br 17ساعة إٌقاؾ لحساب الزمن (ثانٌة) -br 18 .شرٌط الصق -br 19 .كرات طبٌة (وزن3، 1.5كجم)-br 20 .
لقد نظم هللا سبحانه وتعالى أعضاء جسم االنسان بصورة نموذجٌة تمكنه من الحركة التى ال ٌستطٌع الحٌاة بدونها ،فهى
وسٌلته األساسٌة للحٌاة  ،وهى التى تمكنه من ممارسة أى نشاط فى حٌاته الٌومٌة  ،ومن ثم اصبحت الحركة أحد وسابل
تقدمه ورفاهٌته  .واذا ما عقدنا مقارنة بٌن الحركة الدابمة والجهد الذهنى والجهد البدنى الذى كان ٌبذله أسبلفنا بما ٌبذله
انسان هذا العصر  ،فإننا سنستنتج أن هناك فارقا ً كبٌرً ا فى كم الحركة والجهد البدنى الذى كان ٌتمٌز به األسبلؾ عن انسان
الٌوم br .وتعد اللٌاقة البدنٌة احدى مكونات اللٌاقة الشاملة حٌث تعرفها االكادٌمٌة االمرٌكٌة للتربٌة البدنٌة بانها  :قدرة الفرد
على أداء الواجبات الٌومٌة بحٌوٌة وٌقظة دون تعب ال مبرر لها مع توافر جهد كاؾ للتمتع بهواٌات وقت الفراغ ومقابلة
الطواريء ؼٌر المتوقعة  br .وٌضٌؾ محمد صبحى حسنٌن (2000م) ان اللٌاقة البدنٌة هى األساس فى اللٌاقة الشاملة ،
فان لم تكن كذلك فبل أقل من أنها من أهم مكوناتها ،فهى تتطلب سبلمة األجهزة العصبٌة والعقلٌة والجهاز الدورى التنفسى،
واألعضاء الداخلٌة ،كما أنها تتطلب قواما جٌداً ومقاٌٌس جسمٌة متناسقة وخلو من األمراض  brكما أن العبلقة بٌن التربٌة
والرٌاضة والتربٌة الصحٌة عبلقة وثٌقة ال تخفى على معظم أفراد المجتمع على إختبلؾ ثقافتهم ،فالعامة ٌنظرون إلى التربٌة
الرٌاضٌة على أنها وسٌلة هامة من وسابل المحافظة على الصحة  br .والصحة من أهم أهداؾ التربٌة الرٌاضٌة فى العصر
الحدٌث وتسعى التربٌة الرٌاضٌة من خبلل برامجها المختلفة إلى اكساب الفرد السلوك الصحى  br .كما ٌرى ‖على جبلل
الدٌن ‖ ( )2005أن مجال الصحة العامة تشتمل على حلقة واسعة من الموضوعات ذات الصلة بالبرنامج الٌومى المثالى،
والعناٌة بالجسم و تجوٌؾ الفم واالمتناع عن العادات الضارة التى تإدى الى انحراؾ الصحة وهبوط الكفاءة البدنٌة  .وصحة
الحٌاة الجنسٌة والمبلبس واالحذٌة الرٌاضٌة وموضوعات التكٌؾ لظروؾ البٌبة الخارجٌة المتنوعة والؽذابٌة الصحٌة
ومحاربة المنشطات الممنوعة وتحاش اإلصابة باالمراض ذات الصلة بممارسة التربٌة البدنٌة وؼٌرها من الموضوعاتbr .
ونظراً لعمل الباحث كؤخصابى رٌاضى بجامعة أسوان ،الحظ الباحث أن هناك بعض مظاهر سلوكٌة ؼٌر مرؼوب فٌها
تنتشر بٌن الطبلب أدت الى ظهور مشكبلت عدٌدة تتعلق بالصحة العامة ،هذا باإلضافة الى الحٌاة الٌومٌة واإلنفتاح للعالم
الخارجى والتطور العلمى فى هذا العصر الذى أدى إلى إعتماد األفراد على التكنولوجٌا الحدٌثة إلى حد كبٌر سواء فى
الحركة أو الؽذاء أو حتى ممارسة األنشطة البدنٌة وقد ظهرت جوانب كثٌرة من القصور واإلضطراب نتٌجة للتؽٌرات
اإلجتماعٌة وأصبح هناك خلل فى إتباع السلوكٌات الصحٌة السلٌمة سواء كانت سلوك ؼذابى أو سلوك قوامى أو سلوك
رٌاضى أو إجتماعى و ؼٌره من السلوكٌات الصحٌة السلٌمة  br .ومن هنا بدأ الباحث بعمق فً التفكٌر فً تصمٌم برنامج
لٌاقة بدنٌة و صحٌة لمعرفة مدى تؤثٌره على إكتساب بعض السلوكٌات الصحٌة لطبلب جامعة أسوان  br .ثانٌا ً :أهمٌة
البحــث والحــاجة إلٌه  -br 1 :على الرؼم من أهمٌة ظاهرة الصحة والسلوك الصحى لطبلب الجامعة  ،إال أنه لم ٌنل حقه
من الدراسة والبحث -br 2 .تعد هذه الدراسة بمثابة قاعدة بٌانات من خبللها ٌمكن التعرؾ على السلوك الصحى لطبلب
جامعة أسوان -br 3 .خطورة انتشار السلوكٌات الصحٌة الؽٌر سلٌمة بٌن طبلب جامعة أسوان لما لها من آثار سلبٌة على
الصحة واللٌاقة البدنٌة لهم -br 4 .قد تكون الدراسة الحالٌة على حد علم الباحث من الدراسات األوابل التً تتناول برنامج
لٌاقة بدنٌة وصحٌة على اكساب السلوكٌات الصحٌة لطبلب جامعة أسوان br .ثالثا ً :هــدؾ البحــث ٌ br :هدؾ البحث إلى
2016
2016.م تصمٌم برنامج لٌاقة بدنٌة وصحٌة ومعرفة تؤثٌره على إكساب السلوكٌات الصحٌة لطبلب جامعة أسوان.
2014 Structurally the shoulder joint is a weak joint due to disparity of
articulating surface area between small and shallow glenoid cavity in
comparison to head of humerus
Shoulder pain is the third most common musculoskeletal complaint in
the general population
Subacromial impingement is the most frequent cause of shoulder pain,
accounting for up to 60% of all shoulder complaints
The term shoulder impingement was first introduced by Neer 1972
and referred to compression of rotator cuff, subacromial bursa and biceps
tendon against the undersurface of the acromion & coracoacromial
ligament , that exaggerates on elevation of the arm. it is often difficult to

تاثٌر برنامج تدرٌبى لكبار السن على بعض النواحى البدنٌة
حموده ،محمود حمدى سلٌمان والفسٌولوجٌة بمشروع المركز الرٌاضى للرواد ( محافظة
القلٌوبٌة) /
أحمد.

تؤثٌر برنامج لٌاقة بدنٌة وصحٌة على إكساب بعض السلوكٌات
الصحٌة لطبلب جامعة أسوان/
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Role of magnetic resonance imaging in
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diagnose because the clinical presentation may be confusing and clinical
tests lack specificity .
There are many etiological factors of rotator cuff impingement ,
including anatomical , mechanical, vascular, degenerative & trumatic
factors. Keeping in consideration that, in the majority of cases , the
process of impingement is multifactorial, and the key factor in any case
depends on the individual circumstances
In the past, several imaging modalities were used ranging from
conventional radiography, arthrography to computerized axial
arthrography. Recently, various imaging modalities are now available
including ultrasonography, CT arthrography, conventional MRI and MR
arthrography.
The most common radiological findings in such cases are abnormal
acomion shape, acromio-calvicular osteoarthritis, subacromial bursitis,
rotator cuff abnormalities (including tendinosis, partial-thickness tears &
full-thickness tears), reduced subacromial tunnel & biceps tenosynovitis.
MRI was considered to be the examination of choice for the
evaluation of the cases with subacromial impigement , but it can only
provide a static evaluation of the shoulder joint and indirectly suggesting
the diagnosis of subacromial impingement, in addition to its high cost ,
long examination time and subjective limitations, as in patients having
pace-makers or claustrophobics.
MR in cases of subacromial impingement can precisely detect:
Narrowing in the subacromial tunnel
Different types of rotator cuff tears.
Rotator cuff tendinosis
Fluid in the joint , in the subacromial and subdeltoid bursa,
Acromio-clavicular joint degenerative changes and its impact on the
rotator cuff tendons.
Biceps teno-synovitis.
The shoulder joint is anatomically complex, where its stability
depends on a combination of osseous structures and soft tissue structures
surrounding the shoulder known as the labral ligamentous complex, joint
capsule, muscles and tendons where they are acting as dynamic as well as
static stabilizers preventing the joint from exceeding the optimized range
of motion.
Glenohumeral instability remains a very complex and sometimes
challenging diagnostic problem. There are potential lesions of the capsule
and Labroligamentous structures that can occur in association with
shoulder instability, and the clinical history and physical findings are not
always sufficient to make accurate diagnosis. Antero-inferior dislocation
is the most common frequent cause of shoulder instability.
The aim of this work is to evaluate the role of magnetic resonance
imaging in diagnosing the different lesions that cause shoulder joint
pain.
This study included 20 patients; clinically presented with shoulder
pain whether traumatic or atraumatic associated with limitation of
movement, dislocation and/or dislocation. Most of the patients were
examined with conventional MRI and some of them were subjected to
MR arthrography.
Conventional MR imaging, which allows direct visualization of major
anatomic structures, had been traditionally used in the examination of
patients with shoulder instability, though it has been pointed out that
accurate interpretation of glenohumeral joint structures is beset with
pitfalls. To improve the evaluation of smaller intra-articular structures
such as the glenoid labrum and glenohumeral ligaments, MR
arthrography is increasingly recognized as the examination of choice in
glenohumeral instability providing demarcation of complex anatomic
structures of the joint and demonstration of subtle abnormalities, along
Summary
168
with excellent delineation of associated intra-articular lesions. MR
arthrography extends the capabilities of conventional MR imaging
because contrast solution distends the joint capsule, outlines intraarticular
structures, and leaks into abnormal areas.
In our study, MR arthrography has good role in diagnosis of labral
tears in addition to imaging capsuloligamentous, cartilaginous injuries as
well as small partial or complete tears of the rotator cuff tendons.
In conclusion, our results recommend that MRI should be

increasingly used, especially when there is any uncertainty, or when the
issue of labral or capsular tear is not obvious from the clinical
investigation. Further MR arthrography is, however, needed in order to
be able to evaluate the joint capsule itself, and the size of the ligamentlabral
injury.

هٌبة اإلشراؾ:
إبراهٌم محمد رمضان  ،إشراؾ
 :محمد إبراهٌم محمود سلطان
ٌ ،اسر حسن حامد  ،إٌمان سٌد
حسن .

ٌعتمد انتشار رٌاضة المبلكمة على أمور عدة أهمها توفٌر اإلمكانات المادٌة والبشرٌة المناسبة وكذلك الدعم المقدم من الدولة
ومن االتحاد المسبول بتوفٌر المنشآت الرٌاضٌة واألجهزة واألدوات البلزمة لممارسة اللعبة والبلعبٌن واإلدارٌٌن والمدربٌن
ووسابل األعبلم حٌث أن اإلخبلل فً أي ناحٌة من هذه النواحً ٌمكن أن ٌنعكس على اللعبة فً صورة تدهور لمستواها أو
قصور فً انتشارها br .ومن هنا جاءت ضرورة االهتمام الجاد بتحدٌث األسالٌب اإلدارٌة التً تدار بها تلك المإسسات
فبلبد من تحقٌق عناصر محددة تساعدها على تحقٌق مٌزة تنافسٌة ولذا أصبحت المإسسات والهٌبات فً حاجة ماسه إلى
إدارة حكٌمة تتفهم أعمالها ومتطلباتها وتتفاعل معها من أجل إنجاز المهام بؤقل جهد ووقت وبؤكبر كفاءة ممكنه)2 :43( .
 brواإلدارة التنافسٌة هً ثورة حقٌقٌة فً عالم اإلدارة فً العصر الحالً حٌث تشٌر اإلدارة التنافسٌة إلى الخاصٌة التً تمٌز
المإسسة عن ؼٌرها من المإسسات من خبلل هٌباتها  brالعامة والخاصة واألهلٌة ومنظماتها بجمٌع أنواعها ،عن طرٌق
األخذ باألسالٌب التكنولوجٌة المتقدمة لكً تستطٌع المنافسة والصمود فً السوق العالمً المفتوح الذي ال ٌقبل إال التفوق
واالمتٌاز br )86 :48( .والعملٌة اإلدارٌة فً المإسسات عملٌة معقدة ومتشعبة من المهام والوظابؾ ،التً تسعى فً
النهاٌة إلى تجمٌع ،تنسٌق ،وتوجٌه ثم مراقبة مجهودات أفرادها ،من أجل تحقٌق هدؾ مشترك .وتحقٌق هذا الهدؾ ال ٌتؤتى
إال فً ظل إدارة حدٌثة تعتمد التخطٌط االستراتٌجً كوسٌلة لرفع كفاءة المنظمة ككل br )17 :22( .وقد الحظ الباحث أنه
ألجل تحقٌق األهداؾ البطولٌة ٌتطلب األمر وجود تخطٌط استراتٌجً من خبلل خطة إستراتٌجٌة متكاملة ٌتم فٌها تٌسٌر
العمل ،من خبلل النهوض بؤداء االتحاد المصري للمبلكمة حٌث تشٌر دراسة رٌسان خرٌبط (2010م) ( )16إلى أن
التخطٌط االستراتٌجً ٌهدؾ إلى تحقٌق قاعدة التنمٌة وبناء هٌكل إنتاجً شامل ومتطور داخل االتحاد المصري للمبلكمة مما
ٌرفع من قدراته وٌوفر لدى المإسسة اإلدارة والقدرة على التنافس br .وٌرى الباحث أن وجود إستراتٌجٌة داخل المإسسات
ٌعمل على زٌادة قدرة المنظمة على مواجهة المنافسة من خبلل النهوض بؤداء االتحاد المصري للمبلكمة وتنمٌة القدرة على
التفكٌر االستراتٌجً لدى المدٌرٌن العاملٌن مما ٌجعلهم قادرٌن على اتخاذ القرار الذي ٌساعد على تحقٌق األهداؾ فً ضوء
اإلدارة التنافسٌة br .وذلك تبعا ً لما أشارت إلٌه دراسة كبل من كمال عبد الجابر (2012م) ( ،)35شرٌؾ محمد إسماعٌل
(2008م) (2007(Hoffman ،)21م) ( ،)58عبد الرحمن توفٌق (2003م) ( )26إلى أن هناك مشكبلت تواجه
المنظمات عامة واتحاد المبلكمة خاصة ناتج عن عدم قدرة العاملٌن باالتحاد من العمل بكفاءة اعتماداً معتمد علً األسس
الحدٌثة فً اإلدارة واستخدام التكنولوجٌا المتطورة والبعد عن األسلوب التقلٌدي br .مما سبق ٌرى الباحث أن وجود تخطٌط
استراتٌجً ٌعد ضرورة ملحة وحتمٌة للمإسسات الرٌاضٌة بصفة عامة ورٌاضة المبلكمة بصفة خاصة إذا أرادت زٌادة
قدراتها التنافسٌة وتطوٌر أدابها ،فقد أصبح ذلك السبٌل الوحٌد الستمرارها خاصة فً ظل الحرص المتواصل من العاملٌن
فً مجال رٌاضة المبلكمة على تحسٌن وتطوٌر األداء بما ٌسمح لرٌاضة المبلكمة فً مصر بالمنافسة فً المحافل الرٌاضٌة
اإلقلٌمٌة والدولٌة - br .هــدؾ البحــثٌ br :هدؾ هذا البحث إلى وضع إستراتٌجٌة مقترحة للنهوض باالتحاد المصري
2016
2016 .م لرٌاضة المبلكمة فً ضوء اإلدارة التنافسٌة.

محمد ،امٌر احمد محمد.

إن التطورات السرٌعة التً ٌعرفها مجال كرة القدم فً الوقت الحاضر قد أدخلت عالم التحكٌم دابرة التنافسٌة المفتوحة على
جمٌع األصعده  ،لضمان االستمرارٌة ومواكبة التقدم العلمً الكبٌر المستمر فً تكوٌن البلعبٌن والمدربٌن  ،وتعتبر اللٌاقة
البدنٌة من األساسٌات لحكام كرة القدم ولهذا ٌصر االتحاد الدولً والقاري والمحلً على إجراء اختبارات اللٌاقة البدنٌة قبل
كل منافسة سواء كانت محلٌة أودولٌة أوقارٌة وذلك للتؤكد من جاهزٌة الحكام لبذل المجهود الذي ٌواكب متطلبات المباراة .
ٌ brإكد ‖ حسن السٌد أبو عبده ‖( )2004أن القدرات البدنٌة الخاصة فً كرة القدم تشكل عامبل هاما وأساسٌا لرفع مستوى
األداء  ،حٌث أن القدرات البدنٌة تهدؾ إلً تحدٌد عناصر بدنٌة معٌنة تلعب دورا بارزا فً إتقان ومساعدة الحكم فً اتخاذ
القرار السلٌم  br .وٌذكر ‖ أبوالعبل عبد الفتاح ‖(  )1997أن اإلمكانات الفسٌولوجٌة تختلؾ من رٌاضً إلً آخر ومن تلك
اإلمكانات الفسٌولوجٌة الحالة الصحٌة العامة  ،وامكانٌة الجهاز الدوري والتنفسً واالقتصاد الوظٌفً للعملٌات الوظٌفٌة
والبلرادٌة  ،وخصابص استعادة الشفاء ومستوي الحد األقصً الستهبلك األكسجٌن واالمكانات البلهوابٌة خبلل االستمرار
فً األداء الذي ٌعتمد علً بذل أقصً جهد علً فترات متقطعة ومتكررة خبلل المباراة  br .ومن خبلل عمل الباحث كحكم
بفرع أسٌوط لكرة القدم التابع لبلتحاد المصرى لكرة القدم ومتابعة تطبٌق اإلختبار(  )FIFA Testعلى الحكام واإلطبلع
علً نتابج اإلختبار لموسم  2014م  2015 /م تبٌن أن عدد ( 26حكم ) مرفق( )2من حكام الدرجة األولً والثانٌة والثالثة
وتحت اإلختبار ٌُخفقون(رسبوا) فً اجتٌاز اختبار اللٌاقة البدنٌة المعتمد من الفٌفا الذي أقٌم فً بداٌة الموسم الرٌاضً
( 2014م  2015 /م )  ،وقد ٌرجع الباحث ذلك إلً ضعؾ فً مستوي اللٌاقة البدنٌة والكفاءة الفسٌولوجٌة للحكام
مرفق( )3والتً نتج عنها رسوب ما ٌزٌد عن  %70من الحكام بجمٌع درجاتهم علً مستوي فرع أسٌوط  ،وذلك فً اختبار
وارنر الجتٌاز ( 40متر  X 6مرات) واختبار( 150م  X 30ث  X 20مرة ) لجمٌع الدرجات ومن خبلل المقابلة
الشخصٌة الؽٌر مقننه مع بعض الحكام الذٌن لم ٌجتازوا االختبار تبٌن أن بعض الحكام خضعوا لبرامج إنقاص وزن
وتدرٌبات عنٌفة وأنهم قاموا بالتدرٌب الفردي والعشوابً دون وضع برنامج مقنن ٌسمح لهم برفع مستوى اللٌاقة البدنٌة
2016
2016 .م إلجتٌاز إختبار( .)FIFA Test

رمضان ،ابراهٌم محمد.

استراتٌجٌة مقترحة للنهوض باالتحاد المصري للمبلكمة فً ضوء
االدارة التنافسٌة/

برنامج تدرٌبً مقترح لتنمٌة القدرات البدنٌة الخاصة وبعض
المتؽٌرات الفسٌولوجٌة وتؤثٌره علً اجتٌاز اختبار اللٌاقة البدنٌة
المعتمد من اإلتحاد الدولى لكرة القدم لحكام فرع أسٌوط /

ماجستٌر

5332 12371698

5333 12372189

هٌبة اإلشراؾ :
جمال محمد علً ٌوسؾ  ،عادل
محمد عبدالمنعم مكً.

2016

أصبحت اإلدارة فً هذا العصر من ركابز التقدم فما من اكتشاؾ أو تطوٌرأونشاط أو تؽٌٌر أو أنجاز إال وبالتحلٌل السبابه
نجد أن االدارة تدفعه وتقؾ خلؾ وجوده ،حٌث ان اي محاوله الحداث التنمٌه والتطوٌر تحتاج الً إداره متطوره تستخدم
االسالٌب العلمٌه فً التطوٌر والتخطٌط والتوجٌه والرقابه بما ٌحقق االستخدام االمثل للموارد واالمكانٌات ،لذا فان االداره
هً الطرٌق االمثل لتحقٌق االهداؾ المنشوده  br .وٌرى ‖جمال محمد علً ‖(2007م)،أنه أصبح نجاح أي عمل ٌقوم على
استخدام الحاسب اآللً ونظم المعلومات اإلدارٌة الحدٌثة .ولقد تؽٌرت الدنٌا مع نهاٌة القرن الـعشرٌن وتؽٌر معها علم اإلدارة
فبعد أن كان الهدؾ من اإلدارة هو وضع األهداؾ للعاملٌن لتنفٌذها ووضع القواعد واللوابح لكً ٌسٌروا علٌها وتصمٌم
هٌاكل إدارٌة للسٌطرة ووضع ضوابط رقابٌة لضمان التنفٌذ ،أصبح الهدؾ من اإلدارة فً القرن الـ  21استثارة حماس
العاملٌن ،إفساح المجال للقدرات اإلبتكارٌة ،منح سلطات واسعة التفوٌض الفعال للمساهمة فً وضع المستقبل ،تحقٌق مٌزة
تنافسٌة ومعدل نمو لئلٌرادات أو العضوٌة أو المستوى وأصبح التؽٌٌر هو الحقٌقة الثابتة الوحٌدة والمستقبل ٌتحدد
بالحاضر br )16 :17(.كما تعتبر اإلدارة هً المسبولة عن نجاح هذا النشاط وهً التً تإدي الً تقدم او تخلؾ أي نشاط
والتً ٌمكن عن طرٌقها تحقٌق اهداؾ اي منظمه من المنظمات او اي مجتمع من المجتمعات  br .تعد الخطة المقترحة هً
مجموعة من األهداؾ الرٌاضٌة موضوعة بصورة شاملة ,ومتكاملة تتضح فٌها وسابل العمل ومتطلباته ,واتجاهاته بهدؾ
إحداث تؽٌرات لتحقٌق األهداؾ والنتابج الرٌاضٌة المحددة br .ان فً مصر وبعد جهود مستفٌضة من ابناء المهنه
المخلصٌن وسعٌهم الدإوب لدي مجلس الشعب والشوري القناع المسبولٌن بؤهمٌه تاسٌس نقابه المهن الرٌاضٌه وبدورها
الكبٌر فً مجال المهنه  ،فقد صدر القانون رقم (  ) 3لسنه  1989الخاص بإنشاء وتنظٌم نقابه المهن الرٌاضٌة التً جمعت
شمل القاده المهنٌٌن فً الحقل الرٌاضً من معلمٌن ومدربٌن وإدارٌٌن ،وقد ضمت فً تكوٌنها العضوي كل من رابطه
خرٌجً كلٌات ومعاهد التربٌه الرٌاضٌه العلٌا ،ورابطه خرٌجً دور ومعاهد التربٌه الرٌاضٌه المتوسطه،وجمعٌه مدربً
االلعاب الرٌاضٌه والتً أصبحت جمٌعها فً حكم المنحله بتشكٌل مجلس إدارة نقابه المهن الرٌاضٌه كما االت جمٌع اموالها
وممتلكاتها والفروع التابعه لها الً النقابه بمقتضً القانون ،وتتكون النقابه من ثبلث شعب هً شعبه التعلٌم  ،وشعبه
التدرٌب ،وشعبه االداره br .ومن خبلل عمل الباحثموجه اول للتربٌه الرٌاضٌه بمدٌرٌه التربٌه والتعلٌم باسٌوط وامٌنا عاما
لنقابه المهن الرٌاضٌه باسٌوط وتنفٌذ لبرامج المدٌرٌه لبلنشطه المختلفه وتطبٌقا لمواد القانون الخاص بنقابه المهن الرٌاضٌه
رقم  3لسنه 1987وتنفٌذا لبرامج اكادٌمٌه نقابه المهن الرٌاضٌه لتدرٌب المدربٌن واالدارٌٌن الؽٌر اكادٌمٌٌن وطبلب
وخرٌجً كلٌه التربٌه الرٌاضٌه ولتنفٌذ رؼبات هذه الفبه من الرٌاضٌٌن ٌ ،تم االعبلن عن جمٌع الدورات التً تم ادراجها
ببلبحه األكادٌمٌة br .ومن خبلل تنفٌذ هذه الدورات حسب نص البلبحه والتعامل مع الدارسٌن خبلل فعالٌات تلك الدورات
ومناقشه بنود واجراءات التنفٌذ ومناقشه القابمٌن علً العمل بالنقابات االخري وجد ان البحه االكادٌمٌه قد وضعت باجتهاد
من مجلس اداره النقابه العامه وكان المسمً القدٌم لبلكادٌمٌه (معهد التثقٌؾ المهنً العداد القاده الرٌاضٌٌن) ثم تؽٌر اسم
المعهد الً المسمً الحالً ( اكادٌمٌه نقابه المهن الرٌاضٌه لعلوم التربٌه البدنٌه والرٌاضه) وتم مع تعدٌل االسم وتعدٌل
محتوي البلبحه الخاصة باالكادٌمٌه وتم التعدٌل عن طرٌق مجلس االداره اٌضا والقابمٌن علً االكادٌمٌه  ،بدون الرجوع الً
الخبراء فً مجال التربٌه الرٌاضٌه والعمل النقابً وباقً االطراؾ االخري مثل الدارسٌن انفسهم والقابمٌن علً العمل
بالنقابات الفرعٌه لمناقشه بنود البلبحه والتً تشمل (االهداؾ ،انواع الدورات،شروط االلتحاق ،عدد الساعات ،قٌمه
2016
االشتراكات،البرامج الدراسٌه  ،البرنامج الزمنً  ،اسلوب التقٌٌم والمتابعه  ،ونسب توزٌع الموارد المالٌة).

بحر ،احمد حسانٌن خلٌل.

هٌبة اإلشراؾ :
جمال محمد علً ٌوسؾ  ،عادل
محمد عبدالمنعم مكً  ،حاتم
فتح هللا محمد الحفنً .

2016

تشهد الساحة العالمٌة تؽٌرات جذرٌة سوؾ تترك أثارها االقتصادٌة على العالم بصفة عامة ،وعلى المنطقة العربٌة بصفة
خاصة .والتسوٌق التفاعلً أحد األسالٌب التى ارتبطت بالنظم اإللكترونٌة ونظم المعلومات التى تعتمد على اإلنترنت،
والتعامل من خبلل شبكة اإلنترنت والذي ٌعتمد على وجود حوار متبادل وفعال بٌن المنظمة وعمبلبها من خبلل موقعها
اإللكترونً حٌث تتم عملٌة التبادل كاملة من خبلل هذا التفاعل.وتعتبر نظم المعلومات منظومة مكونة من معلومات وأفراد
وإجراءات تتفاعل من خبلل مجموعة عملٌات تجرى على البٌانات والمعلومات بواسطة أفراد متخصصٌن وأجهزة متطورة
لتمكن اإلدارة من القٌام بمهامها وإتخاذ القرارات الرشٌده لتحقٌق الهدؾ.ومن خبلل ما قام به الباحث بإجراء دراسة
إستطبلعٌة وذلك من خبلل المقابلة الشخصٌه أثناء حضوره بطولة كؤس مصر للسبلح (رجال-سٌدات) خبلل الفترة من -18
20/9/2014م والقٌام بسإال بعض العاملٌن باالتحاد (اإلدارٌن -المدربٌن -الحكام -البلعبٌن رجال وسٌدات) تبٌن للباحث
األتى .أنه ال ٌتم تحدٌث موقع اإلتحاد بشكل دورى ،وان األستفاده من الموقع ؼٌر مجزٌه .ومن خبلل إطبلع الباحث على
الدراسات التى تناولت العمل التسوٌقى داخل اإلتحاد المصرى للسبلح والتى أوضحت وأنه ال توجد أستراتٌجبة واضحة
تعتمد على أستخدام النظم اإللكترونٌة ونظم المعلومات فى نشر وتروٌج اللعبة بشكل مناسب .وبالنظر إلى خطة النشاط
السنوى لئلتحاد المصرى للسبلح لعام(2014/2015م) وجد أن اإلتحاد ٌنظم العدٌد من البطوالت المحلٌة واإلقلٌمٌة
والدولٌة وهذا ٌدل على كثرة البطوالت التى ٌشارك فٌها اإلتحاد المصرى للسبلح ،ولم ٌتم اإلستفادة منها من الناحٌة
التسوٌقٌة .ومن هنا ٌرى الباحث ضرورة إستخدام التقنٌات الرقمٌة الحدٌثة ونظم المعلومات فى نشر وتروٌج أنشطة اإلتحاد
والتفاعل مع المستفٌدٌن من هذه األنشطة  ،لذلك ٌقوم الباحث بإجراء الدراسة لوضع نموذج للتسوٌق التفاعلى ألنشطة اإلتحاد
2016
المصرى للسبلح فى ضوء نظم المعلومات.

حسنً ،محمد مهران مهران.

خطه مقترحه لتطوٌر أكادٌمٌة نقابه المهن الرٌاضٌة لعلــوم التربٌة
البدنٌة والرٌاضة /

نموذج مقترح للتسوٌق التفاعلً ألنشطة اإلتحاد المصري للسبلح
فى ضوء نظم المعلومات /

5334 12372260

5335 12372276

هٌبة اإلشراؾ :
مجدي محمود وكوك  ،إٌمان
عباس محمود القاضً ٌ ،اسر
حسن حامد

هٌبة اإلشراؾ :
أٌمن عبده محمد  ،إٌمان سٌد
أحمد  ،مصطفى هاشم أحمد .

هٌبة اإلشراؾ :
محمد إبراهٌم سالم  ،حمدي
محمد الجوهري .

هٌبة اإلشراؾ :
أحمد محمد الشافعً محمد ،
تامر محمود السعٌد محمد ،
محمد مصطفى محمد ؼالب .

إن معدل إنتشار اإلصابات فً مجال األنشطة الرٌاضٌة أصبح ظاهرة تستدعً إنتباه كل العاملٌن فً المجال الرٌاضً على
الرؼم من التقدم فً مختلؾ العلوم الطبٌة وإتباع أسالٌب جدٌدة فً العبلج وإستخدام أحدث األجهزة وتوفٌر المتخصصٌن من
األطباء وأخصابً اإلصابات بالمبلعب إال أن اإلصابات الرٌاضٌة مازالت منتشرة بشكل ٌهدد مستوى األداء الرٌاضً .
حٌث تعتبر عملٌة إعادة التؤهٌلمسؤلة حٌوٌة للعودة إلى الوضعالطبٌعً من حٌث مرونة المفاصل وتقوٌة العضبلت التً
أصابها الضعؾ ،لذا ٌقوم أخصابً التؤهٌل بتصمٌم وتطبٌق واإلشراؾ على برنامج إعادة تؤهٌل المصاب ،وفً العصر
الحالً أصبحت التربٌة الرٌاضٌة من المجاالت التً توسعت بشكل كبٌر على جمٌع الفبات والمستوٌات بازدٌاد الوعى بقٌمتها
الصحٌة والتربوٌة والتروٌحٌة .وقد تمٌزت السنوات األخٌرة بزٌادة حجم اإلنجازات الرٌاضٌة األمر الذي أدى إلى أن تكتسب
الدراسات واألبحاث الخاصة بالوقاٌة من اإلصابات أهمٌة خاصة حٌث تهدؾ هذه الدراسات إلى تقلٌل نسبة حدوث اإلصابة
باإلضافة إلىاختصار الفترة الزمنٌة البلزمة لعودة الرٌاضً للفُرمة الرٌاضٌة عقب تعرضه لئلصابة  ،حٌثإن كثٌراً من
الرٌاضٌٌن ٌُخفقون فً إستعادة الوظٌفة الكاملة للجزء المصاب مما ٌإدي إلى حرمان البلعب من ممارسة النشاط الرٌاضً
بصفة مإقتة وقد ٌكون بصفة نهابٌة بسبب التؤهٌل المتبع بعد اإلصابة و ٌجب اإلهتمام باإلصابات الرٌاضٌة والوقاٌة منها
ألن ذلك له أثر كبٌر فً المحافظة على مستوى تقدم البلعب وإستمرار مزاولة النشاط الرٌاضً  ،ولهذا فإن تجنب اإلصابات
ٌجب أن ٌكون الشؽل الشاؼل والهدؾ األساسً للمسإولٌن فً المجال الرٌاضً br .وتحتل إصابات مفصل الكتؾ المرتبة
الثانٌة من حٌث التكرار بعد إصابات مفصل الركبة فً جمٌع المراحل السنٌة للرٌاضٌٌن  ،والناشبٌن هم األكثر عرضة
لتكرار إصابات مفصل الكتؾ من البالؽٌن  ،وتظهر ثبلث أنواع إلجهاد الكتؾ تشاهد بصورة متكررة فً الرٌاضات التً
ٌتطلب األداء فٌها حركة متكررة للذراع فوق الرأس وهً ( التمزقات العضلٌة الدقٌقة – إلتهاب أوتار العضبلت مع عدم
ثبات المفصل – إرتخاء العضبلت مع عدم ثبات المفصل ) ألن مفصل الكتؾ من أكثر المفاصل حركة عن ؼٌرها من
مفاصل الجسم جمٌعا ً لكنه ٌستمد حرٌة حركته علً حساب ثباته وقوته لذا فهو أكثر المفاصل سهولة فً اإلصابة  .وقد زاد
االهتمام بالتمرٌنات التؤهٌلٌة العبلجٌة فً ازدٌاداً كبٌراً حتى أن بعض المدارس العبلجٌة تعتمد علٌه كلٌا ً فً عبلج إصابات
المبلعب دون تدخل أي عوامل أخرى كالعبلج بالعقاقٌر والحقن إال فً حاالت إذا ما تطلب األمر التدخل الجراحً .حٌث
تعتمد عملٌة المعالجة والتؤهٌل الحركً للمصابٌن بصفة عامة على التمرٌنات البدنٌة بمختلؾ أنواعها باإلضافة إلى استخدام
بعض وسابل العبلج الطبٌعً بؽرض استكمال عملٌات العبلج والتؤهٌل الحركً للشخص المصاب للعودة فً أسرع وقت
ممكن للحالة الطبٌعٌة .وٌعتبر العبلج بالموجات فوق الصوتٌة ناجحاً ،نظراً لقدرة تلك الموجات على االختراق لتصل إلى
العظام وتستخدم أٌضا ً فً عبلج االلتصاقات واألنسجة المتلٌفة المصاحبة للكسور والجروح وال ٌُفضل زٌادة جرعاتها كما
ٌُفضل أن ٌصاحبها التدرٌبات التؤهٌلٌة المناسبة وباستمرار ٌعطى العبلج النتابج المرجوة .ونظراً ألن العضلة الدالٌة تنشؤ من
الثلث الوحشً لعظم الترقوة والحافة الوحشٌة للنتوء األكرمً لعظم اللوح باإلضافة إلى الجزء السفلً الخلفً لشوكة اللوح ،
فإن حدوث التمزق ٌكون بالفعل مشكلة تإثر بشكل كبٌر على حركة مفصل الكتؾ حٌث إن العضلة الدالٌة من أهم العضبلت
المشاركة بشكل أساسً فً أكثر حركات الكتؾ ( التبعٌد – التقرٌب – القبض – البسط – الدوران – التدوٌر للخارج –
التدوٌر للداخل )  br .وإٌمانا ً من الباحث بضرورة أن ٌخدم البحث العلمً كافة الفبات والمجتمعات ومن خبلل دراسة
الباحث فً مجال اإلصابات والتؤهٌل والعمل كؤخصابً إصابات وتؤهٌل فقد الحظ الباحث أن هناك تكراراً لحدوث إصابة
التمزق الجزبً لبعض المجموعات العضلٌة العاملة على مفصل الكتؾ .مما دفع الباحث إلى محاولة إلجراء دراسة تطبٌقٌة
2016
2016 .م تعتمد على أسس ومبادئ علمٌة وتحت إشراؾ الطبٌب المعالج تستهدؾ تصمٌم برنامج تؤهٌلً الستعادة القدرات الوظٌفٌة

ٌشهد العصر الحالً تطورا هاببل فً شتى مجاالت الحٌاة ،وهذا ٌعد انعكاسا حقٌقٌا لبلنفجار المعرفً فً كل فروع العلم،
حتى أصبح الحكم على مدى تقدم األمم ورقٌها من خبلل ما تؤخذ به من أسالٌب علمٌة حدٌثة فً تربٌة أبناءها وتزوٌدهم
2016 .م بؤنواع المعرفة والتفكٌر الذي ٌساعدهم على التكٌؾ والتعاٌش مع هذا العصر.

2016

حسن ،احمد عصمت
عبدالحافظ.

تاثٌر برنامج تاهٌلً باستخدام التمرٌنات مع بعض وسابل العبلج
الطبٌعً للعضلة الدالٌة المصابة بالتمزق الجزبً للرٌاضٌٌن /

5336 12372310

محمد ،عمادالدٌن حمدي.

برنامـج تعلٌمً مقترح لتحســٌن الذكــاء الحركـً وأثــرة على
مستوى أداء المهـارات المنهجٌة فً الكرة الطابــرة لتبلمٌذ المرحلة
االبتدابٌة /

5337 12372336

ٌهدؾ البحث إلى التعرؾ على تؤثٌر استخدام أسلوب التطبٌق الذاتً المتعدد المستوٌات على تعلم بعض المهارات األساسٌة
فً كرة القدم لدى تلمٌذات المرحلة االبتدابٌة ،استخدمت الباحثة المنهج التجرٌبً ذو المجموعتٌن ،مجموعة تجرٌبٌة تطبق
أسلوب التطبٌق الذاتً المتعدد المستوٌات واألخرى ٌطبق علٌها أسلوب األوامر ،عٌنة البحث تم اختٌارها بالطرٌقة العمدٌة
من مدرسة شبر سندي االبتدابٌة ،الصؾ السادس كل مجموعة تتكون من  25تلمٌذة وقد أعطى أسلوب األمر نتٌجة إٌجابٌة
ولكن الطالبات من المجموعة التجرٌبٌة تفوقن بفضل استخدام أسلوب التطبٌق الذاتً المتعدد المستوٌات ،لذلك توصً الباحثة
2016
2016 .م باستخدام أسلوب التطبٌق الذاتً المتعدد المستوٌات لهذه المرحلة بسبب فعالٌته على مستوى األداء.

األخرس ,منى محمود محمد
السٌد.

الهدؾٌ:هدؾ البحث إلً التنبإ بالحاجة إلى التدرٌب على المهارات العقلٌة بداللة الضؽوط النفسٌة لدى العبى كرة الٌد
االستنتاجات-:تم تقنٌن مقٌاس النزعة للشعور بالضؽط والقدرة على مواجهته لدى البلعب؛ حٌث تكون المقٌاس فى صورته
النهابٌة من( )20عبارة ،بواقع( )10عبارات فى الصورة(أ) من المقٌاس و( )10عبارات فى الصورة(ب)-.وقد أثبت مقٌاس
النزعة للشعور بالضؽط والقدرة على مواجهته لدى البلعب صبلحٌته فى التعرؾ على طبٌعة الضؽوط والقدرة على
مواجهته من خبلل إستخدام المهارات العقلٌة-.وللمقٌاس درجة استجابة وفق مٌزان تقدٌر خماسى(تنطبق على تماما ً  ،تنطبق
على بدرجة كبٌرة ،تنطبق على بدرجة متوسطة ،تنطبق على بدرجة قلٌلة ،ال تنطبق على تماما ً) .وٌحتوى المقٌاس
على( )20عبارة منهم( )10عبارة إٌجابٌة ،و( )10عبارة سلبٌة.التوصٌـــات-:االهتمام بعنصر اإلمكانات لما له من أهمٌة
بالرؼم من عدم وجود فروق بٌن مجموعات المقارنة لعٌنة البحث اال انه هام وربما ألن طبٌعة النطاق السلوكى الداة القٌاس
لم تبرز البعد النفسى لبلمكانات-.االهتمام باالنتقاء فى السنوات المبكرة المناسبة لما لسنوات الخبرة من أهمٌة وارتباط فى
انخفاض مستوى الضؽط النفسى والقدرة على مواجهته (الصورة ا ،الصورة ب) لدى عٌنة البحث-.استخدام التدرٌب العقلى
فى خفض مستوى االستثارة االنفعالٌة السٌما مواجهة الضؽط النفسى بٌن فبات البلعبٌن عٌنة البحث حتى ٌمكن تحقٌق أفضل
المستوٌات الرٌاضٌة.بحوث مستقبلٌة مقترحة-:إجراء دراسات وصفٌة على متؽٌرات اكثر شمولٌة وتكامل بٌن الجانب
النفسى والمعرفى والبدنى-.بناء ادوات قٌاس مرتبطة برصد الظواهر النفسٌة لدى فبات من العبى كرة الٌدة فى مصر-.
اجراء دراسات تجرٌبٌة ٌستخدم فٌها التدرٌب العقلى كمتؽٌر ربٌسى وتاثٌره على بعض المتؽٌرات االنفعالٌة لدى فبات من
2016
2016 .م العبى كرة الٌد فى مصر-.اجراء دراسات مقارنة عبر ثقافٌة لدى العبى كرة الٌد فى مصر واقطار مؽاٌرة.

الحرٌري ,آٌة إبراهٌم السعٌد
إبراهٌم.

تؤثٌر استخدام أسلوب التطبٌق الذاتى المتعدد المستوٌات على تعلم
بعض المهارات األساسٌة لكرة القدم لدى تلمٌذات المرحلة اإلبتدابٌة
/

التنبإ بالحاجة إلى التدرٌب على المهارات العقلٌة بداللة الضؽوط
النفسٌة لدى العبً كرة الٌد /

5338 12372637

5339 12372727

هٌبة االشراؾ :
خالد محمد زٌادة  ،وابل عوض
رمضان .

هٌبة االشراؾ :
محمد كمال السمنودي  ،محمد
السٌد مطر .

تهدؾ الدراسة إلى التعرؾ على تؤثٌر ‖إستخدام إسلوب التدرٌب المختلط علً مستوي أداء بعض المهارات الهجومٌة لبلعبً
كرة الٌد‖ مما أثار لدى الباحثة إفتراض وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن القٌاسٌن القبلً والبعدي لصالح القٌاس البعدى
لعٌنة البحث ،وقد إستخدمت الباحثة المنهج التجرٌبً بتصمٌم القٌاس القبلً والبعدي لمجموعه تجرٌبٌه واحده ،وذلك لمناسبته
لطبٌعة هذا البحث ،وأجرت الباحثة الدراسة على لبلعبً المشروع القومً للعمالقة والموهوبٌن لكرة الٌد بالدقهلٌة والمسجلٌن
بسجبلت األتحاد المصري لكرة الٌد والبالػ عددهم ( 12العب) ،وتم إجراء المعامبلت العلمٌة على عدد (10العبٌن) (كعٌنة
إستطبلعٌة) لحساب الثبات من إستاد المنصورة من نفس المرحلة السنٌة وأٌضا تم حساب الصدق على عٌنة إستطبلعٌه
عددها ( 10العبٌن) من نادي الحوار موالٌد ( .)98وقد أظهرت نتابج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن
2016
2016 .م القٌاسٌن القبلً والبعدي فً المتؽٌرات البدنٌة والمهارٌة (قٌد البحث) لصالح القٌاس البعدي.

شحاته ,مرٌم السٌد إبراهٌم
حسنٌن.

ٌهدؾ البحث إلى تقوٌم البرامج التروٌحٌة بالمدن الجامعٌة بجامعة المنصورة ،وذلك من خبلل اإلجابة على التساإالت األتٌة:
ما أهداؾ البرامج التروٌحٌة بالمدن الجامعٌة بجامعة المنصورة؟ ما محتوى البرامج التروٌحٌة المقدمة لطبلب المدن
الجامعٌة بجامعة المنصورة؟ ما اإلمكانات )المادٌة والبشرٌة(المتاحة لممارسة ألنشطه التروٌحٌة بالمدن الجامعٌة بجامعة
المنصورة؟ ما معوقات ممارسة األنشطة التروٌحٌة بالمدن الجامعٌة بجامعة المنصورة؟ ما أسالٌب تقوٌم البرامج التروٌحٌة
بالمدن الجامعٌة بجامعة المنصورة؟ المنهج المستخدم  :استخدمت الباحثة المنهج الوصفً -الدراسات المسحٌة – بخطواته
وإجراءاته .مجتمع وعٌنة البحث ٌ :تحدد مجتمع البحث الحالً فً طلبة وطالبات المدن الجامعٌة داخل الحرم الجامعً
بجامعة المنصورة ,والمتمثلة فً مدن( الزهراء – جٌهان – األمل) والبالػ عددهم( )6000طالب وطالبه ,وأٌضا ً العاملٌن
بالمدن الجامعٌة (مدٌر إدارة – مدٌر رعاٌة – أخصابً نشاط رٌاضً – أخصابً نشاط اجتماعً) .أدوات جمع البٌانات :
استعانت الباحثة فً جمع بٌانات هذه الدراسة باألدوات التالٌة -1 :لمقابلة الشخصٌة وذلك مع عدد من المتخصصٌن فً
التروٌح وإعداد البرامج التروٌحٌة داخل الجامعة لبلستفادة منهم فً تصمٌم االستبٌان -2 .تحلٌل محتوى الوثابق وقد تمثلت
هذه الوثابق فً المستندات المتعلقة بإحصاء أعداد الطبلب ،سجبلت الممارسة للطبلب داخل المدن الجامعٌة وأعداد العاملٌن
بها -3 .تصمٌم االستبٌان وقد تم تصمٌم االستبٌان بحٌث ٌشتمل على المحاور الخاصة بالدراسة موضوع البحث .الدراسة
المٌدانٌة بعد االطمبنان لمعامبلت الصدق والثبات قامت الباحثة بتطبٌق االستبٌان على عٌنة البحث بواقع ()500طالب
وطالبه )25(,من العاملٌن بالمدن الجامعٌة بجامعة المنصورة وذلك فً الفترة 2014-4-1م)إلى (2014-6-1م) ,وبعد
االنتهاء من تطبٌق االستبٌان تم جمعه وتنظٌمه وتفرٌػ البٌانات إلجراء المعالجات اإلحصابٌة المناسبة .المعالجات اإلحصابٌة
تمت المعالجات اإلحصابٌة لبٌانات البحث باستخدام البرنامج اإلحصابً  ,Spssوقد استخدمت الباحثة المعالجات اإلحصابٌة
التالٌة -1 :المتوسط الحسابً -2 .االنحراؾ المعٌاري -3 .النسبة المبوٌة -4 .معامل االرتباط -5 .معامل ارتباط ألفا
كرونباخ -6 .تحلٌل التباٌن .استخبلصات البحث :انطبلقا من نتابج هذا البحث وفى ضوء المنهج المستخدم وفى حدود العٌنة
وأدوات جمع البٌانات استخلصت الباحثة ما ٌلىٌ -1 :عد االهتمام بالحالة الصحٌة واالحتفاظ بالقوام السلٌم أحد أهم األهداؾ
لممارسه األنشطة التروٌحٌة وذلك للحصول على الجسم المناسب الخالً من األمراض وخاصة السمنة والتخلص من الضؽط
والتوتر الناتج عن الروتٌن الٌومً للٌوم الدراسً  -2 .اكتساب الطبلب الممارسٌن لبرامج األنشطة التروٌحٌة بالمدن
الجامعٌة خبرات تعلٌمٌه وتربوٌة جدٌده تعمل على تنمٌه وتطوٌر الشخصٌة بصفه كامله وفهم وإدراك الواقع المحٌط وفهم
العدٌد من الجوانب الحٌاتٌة -3 .اقتصار الممارسة على األنشطة التً لها أماكن ومنشؤت للممارسة داخل المدن الجامعٌة فقط
وإهمال باقً األنشطة التً ال تتوافر لها أدوات مادٌه أو بشرٌه ٌ -4 .عد طبلب الكلٌات العملٌة هم األكثر مشاركه من طبلب
الكلٌات النظرٌة مما ٌدل على أن طبلب الكلٌات العملٌة هم أكثر إلماما ً بؤهداؾ وأهمٌة برامج األنشطة التروٌحٌة  -5اهتمام
القابمٌن على وضع البرنامج بااللتزام بعادات وتقالٌد المجتمع ومراعاة القٌم المرتبطة به -6 .اقتصار وضع البرنامج
التروٌحً على األخصابٌٌن واإلدارة فقط وحرمان الطبلب من المشاركة فً وضعه وعدم مراعاة مٌول ورؼبات الطبلب فى
وضع األنشطه التى ٌمٌل إلى ممارستها -7 .قلة المشاركة فى البرامج التروٌحٌه لضعؾ مستوى الثقافه التروٌحٌه بؤهمٌة
التروٌح وممارسة األنشطه التروٌحٌه داخل المدن الجامعٌه -8 .إهمال اإلدارة بالبرامج التروٌحٌه المقدمه للطبلب وعدم
االهتمام بتجدٌدها وإضافة الجدٌد بها كما أنها ال تعمل على دعم وتحفٌز الطبلب على االشتراك فى ممارسة برامج األنشطه
التروٌحٌه .توصٌات البحث :فى ضوء المنهج المستخدم وهدؾ البحث وفى إطار العٌنه التى تم إجراء الدراسه علٌها ,تتقدم
2016 .م الباحثه بالتوصٌات والنابعه من االستخبلصات التى تم التوصل إلٌها من خبلل عرض وتفسٌر ومناقشه النتابج  -1 :ضرورة 2016

2016 This message entitled: ‖ Contemporary Islamic Thought at Garaudy
Analytical and Critical Study ‖ presented by researcher : Saleh Makhlouf
Ibrahim Ali, a master‘s degree in Islamic Philosophy.
This message came in an introduction and five chapters and a conclusion, and
the number of pages, 333 pages, while the introduction: he said the
importance of the subject and the reasons for his choice, and the questions and
problems of the research, and previous studies, and systematic in this research,
and the first chapters of research opened the first chapter titled: ‖ please
Garaudy and formative years, ‖dealt with the birth and upbringing, and writings
of scientific and scholarly about it, and the times and the environment in which
he lived Garaudy, and transformations Streptococcus.
The second chapter entitled: ‖The ideas and opinions please Garaudy
philosophical and rhetorical‖ and mentioned Garaudy vision of divinity, and the
theory of knowledge, and his vision for the world, as well as his vision of the
human being.
The third chapter came under the title: ‖ideas and opinions please Garaudy in
ethics and mysticism,‖ which dealt with Garaudy vision of morality and ethics
related to technological development and technical, as well as his vision of
mysticism.
The fourth chapter entitled: ‖Please Garaudy‘s efforts in the Islamic
civilization,‖ has dealt with the stages of the Islamic civilization, and to see her
Garaudy, as well as his vision of the phenomenon of extremism in Islam, and
the rise of Islam, and the universality of Islam.
The fifth chapter titled ‖Orientalism dialogue status in the thought please
Garaudy,‖ the principle of dialogue addressed when Garaudy, and the dialogue
of civilizations and its scope, objectives and its obstacles, has been touched on
the philosophy of Orientalism and its definition, and the position of Garaudy of
Orientalism, also showed his vision of Tasbat Salafist, as well as his vision of the

تؤثٌر استخدام أسلوب التدرٌب المختلط علً مستوي أداء بعض
المهارات الهجومٌة لبلعبً كرة الٌد /
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عبدالرحمن ,هبه الشحات
إبراهٌم.

تقوٌم البرامج التروٌحٌة بالمدن الجامعٌة بجامعة المنصورة /
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علً ,صالح مخلوؾ إبراهٌم.

الفكر اإلسبلمً المعاصر عند جارودي :
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Arab open Spain.
The conclusion: they included the most important recommendations and
findings through my thought please Garaudy.
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Detection of E.coli in chicken By Polymerase
Chain Reaction (PCR) /

Mohamed, Mohamed
Salah Ahmed.

2016 Colibacillosis is an economically important disease, which is
prevalent through the world. E.coli has been implicated in a variety of
disease conditions in poultry, such as colisepticaemia, coligranuloma, air
sacculitis, peritonitis, pericarditis, omphalitis and oophoritis, accounting for
about 5-50% mortality in poultry flocks, Margie et al. (1999).
This prospective practical laboratory study was carried out during the
period between September 2013 and March 2014 in the Microbiology
Department, Faculty of Medicine, Assiut University; and Molecular
Biology Research Unit, Assiut University. It aimed to isolate E.coli from
the liver, lung, and intestinal contents of chicken by conventional culture
method using two different selective media, to identify E.coli by using API
20 E system, establishing a specific, sensitive and rapid Polymerase Chain
Reaction (PCR) assay for the detection of E.coli and comparison among
conventional culture method, API20E and PCR for identification of E.coli.
For this reason a total numder of 150 organs (60 liver, 45 lung and 45
intestinal contents) of recently dead chickens that died due to acute
diarrhaea during several outbreaks in different farms at Assiut, Minea and
Sohag governorates.
Conventional methods demonstrated that out of 60 liver samples, the
isolates were positive (typical E.coli) in 38/60 (63.3%), and were negative
(atypical and non-typical E.coli) in 22/60 ( 36.67%). The isolates were
positive (typical E.coli) in 22/45 (48.89%) samples, and negative in 23/45
(51.11%) of a total 45 lung specimens. On the other hand, out of 45
intestinal samples, positive cultures (typical E.coli) were detected in 19/45
(42.2%) samples, and negative in 26/45 (57.78%). It had been shown that
the conventional methods for E.coli detection by culturing present serious
difficulties for standard selection. There is no general agreement
concerning determination of the gold standard for the detection of these
pathogens.
In the present study, the biochemical reactions were determined by
using the API 20 E system for only 25 isolated strains. The results obtained
by this system revealed that out of 10 typical E.coli colonies only 7 (28%)
were positive for E.coli i.e. the API 20E system confirmed the positivity of
only 7 (28%) typical E.coli colonies, while the other 3 (12%) were negative
by API 20 E system, and out of 10 atypical colonies 6 (24%) the API 20 E
system were positive for E.coli and 4 (16%) were negative, while out of the
5 non- typical colonies, API 20 E test revealed 3 (12%) were positive and 2
(8%) were negative. These results demonstrated the value of API 20 E test
in identifying the atypical and non-typical E.coli isolates and rising the
positivity of the negative E.coli isolates.
The results of PCR assay on DNA obtained from the yielded
cultures. The specific detection of the E. coli species was based on PCR
amplification of the 16S rRNA gene using oligonucleotide
primers, ECO-f GACCTCGGTTTAGTTCACAGA and ECO-r
CACACGCTGACGCTGACCA, whose PCR product size was 585 bp,
Photo (3), 10 colonies were taken for PCR assay, (3 typical colonies, 4
atypical colonies and 3 non-typical colonies), and the results were shown in
Table (6). Comparing the results of PCR and those of culture examination,
it was found that PCR could detect 3 positive culture of E.coli isolates , in
addition to 4 samples with atypical colonies and 3 samples of non-typical
colonies. These data indicated that the PCR has sensitivity of 100% greater
than that of cultural methods that has 52.67%. Comparing the results of
PCR and those of API 20E system, it was found that PCR could confirm
the positivity of 5 samples(2 typical, 2 atypical and 1 non- typical) positive
by API 20E, in addition to detecting the positivity of other 5 samples (1
typical, 2 atypical and 2 non-typical) negative by API 20E. These data
indicated that PCR has sensitivity of 100% compared to 64% for API 20E.
In conclusion, the present study showed that the PCR amplification
assay was not only highly sensitive, but also could provide a result on the
same day that a spicemen was submitted for evaluation , a potential
advantage during outbreak investigations, that provide specific, rapid,
simple and convenient test.
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the aim of the present study was to compare the clinical outcome and radiographic
2013 bone change of augmented ridge utilizing synthetic nanobone
Women are half of society and the one who educates the other half, so it became
necessary to identify the basic tributaries that contribute to the formation of cultural
and cognitive awareness to it, and under what his world is now increasingly changes
and developments successive in knowledge production and investment being made
women every effort to t The study shows that the sources of the problem in the
acquisition of knowledge of women‘s non-performing remain anonymous, so it shall
2016 identify the sources of acquisition of knowledge.
The study on the adopted survey field approach, which handles the collection and
analysis of data and information, organization and divided and compare them to be
able to analyze the subject knowledge of women‘s sources of non-performing in Upper
Egypt, has consisted study tool in the Search form (questionnaire) as the main tool in
the field of research, it has been designed the questionnaire distributed to a sample of
unemployed women in the province of Qena.
This study has provided the methodology and four chapters included in addition to the
findings and recommendations and a list of references and appendices. The first
chapter of which theoretical framework for women and knowledge, The second
chapter, such as the practical side of the study process and analyze the results of the
survey, while the third chapter dealt with obstacles to the acquisition of non-working
women of knowledge and proposals to solve, the fourth chapter dealt with a proposal
to increase the balance of the construction of knowledge of women‘s non-performing.
The study found a range of results, including:
1. ranked health topic first category of knowledge that occupy the attention of nonworking women in Qena governorate with subjects (43%) of the total study sample.
2. media accounted for more sources to acquire knowledge to use by non-working
women in Qena Governorate by (92%) of the total study sample.
3. The most important purpose achieved by the non-working women in the province of
Qena sources of knowledge acquisition is the acquisition of the general culture.
4. The more obstacles that hinder the non-working women in Qena towards the
acquisition of knowledge is a lack of time and concern by the study or family (96%) of
the total study sample.
5. The results showed some of the proposals made by the study sample to overcome
the obstacles to the acquisition of knowledge is the development of library services
and the allocation of radio and television channels and the dissemination of literacy
classes.
2016 This study is a thesis presented to fulfill the requirements of
getting the master‘s degree in Philosophy of history and it is
entitled ―The idea of decay between Spengler and Paul Kennedy‖.
‖Comparative study ‖ has dealt with the history of the idea of
decay , decay in old thinking and the modern and contemporary
Thought Then followed by a study of the concept of cyclical
theory when Spengler and characteristics of rotating theory and
phases of civilization when Spengler and properties yard stage
study also dealt with the idea of decay in the industrialized world
and look to the future when Paul Kennedy , Paul Kennedy and
predict the collapse of the Soviet Union , and finally dealt with the
historical study and the inevitable decay of civilization s when
Spengler and Paul Kennedy and manifestations of decay when
Spengler and Paul Kennedy .
The researcher uses the analytical comparative historical
approach has been used in order to study the offer historical
interest to the idea of decay, the analytical method has been used
in the analysis of the issues that we provide each of Spengler and
Paul Kennedy and access to the comparative method was used to
compare the ideas of both Spengler and Paul Kennedy and other
philosophers .
Based on this debate, the current thesis includes five
chapters in addition to introduction and conclusion that shows the
results of the study, as follows:
- Introduction: in this part, the researcher defines the
topic in focus, its significance, methodology, and
research questions.
- Chapter )1( entitled ―Introduction to life Spengler and
Paul Kennedy‖.
- Chapter )2( entitled ―The history of the idea of decay‖.
- Chapter )3( entitled ―Interpretation of the idea of
biological decay when Spengler‖.
- Chapter )4( entitled ―The idea of decay and look to the
future when Paul Kennedy‖.

- Chapter )5( entitled ―Historical determinism and the
decay of civilization between each of Spengler and Paul
Kennedy ‖.
- The conclusion then comes to present the important
results of the study followed by bibliography for the
Arabic and Foreign sources and references.
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استخدام نموذج راش أحادي المعلم فً بناء بنك أسبلة لقٌاس
التحصٌل فً مقرر القٌاس النفسً لدى طبلب الفرقة الثالثة قسم علم
/ نفس كلٌة اآلداب جامعة جنوب الوادي بقنا

. دعاء المدثر محمد,حسان

2016 Tests are one of the important means upon which to measuring and
evaluating the capabilities of students from different levels of study, depend they
can detect the elements of success and diagnose the strengths and weaknesses of
the students in order to improve and develop their skills. is why tests have
occupied a large space in the psychological and educational research. Because
psychological testing movement , the psychologists are interested in achieving the
validity the tests and standard their persistence to achieve the highest degree of
objectivity when they ues these tools in the measurement process.
It play a fundamental role in the life of the learner and the more learner makes
progress in the years of the study tests gained importance more often become the
only principle means in the evaluation of the progress of the learner, in addition
they are considerd organized means determine the amount of knowledge gained by
the learner (Ragaa Mahmoud, 1987: 111) .
Therefore, the psychological and educational measurement are considered
important fields in psychology because of their significant role in the possibility of
measuring the behavioral phenomena such as the academic achievement the
capabilities , the capacity and preparations and others because it offered the
foundations and principles by which they can measure these phenomena.
(Hagag Ghanem , 2007: 11)
The Educational Measurement and Evaluation play a great role in developing
the educational process by identifying the level of its performance and directing its
paths in line with the objectives, therefore the development of the systems and
methods of evaluation and examination receive great interest by the researchers,
whether in the developed countries or developing countries, depending on what is
confirmed by the contemporary educational and psychological researchs where
they assert the critical importance of evaluations the methods of in the achievement
of the desired objectives (Mimi Elsaid ,2007: 2).
The significant developments in the theories of the psychological and
educational measurement and its models and applications at the last three decades
affect clearly the process of developing the strategies of education and improving
the measurement method its tools , and the methodologies and techniques of
education. ( Salah El-dinn Allam , 1995 : 5)
The Item banks are one of the modern styles to evaluate student performance ,
it one of applications used in the item response theory , which contribute in
providing assistance to the institutions that are responsible for the educational
process to enable them to make continuous assessment for the students they
providing them with sets of minute objective questions that are already calibrated
and accurated and make sure of their safety and ease of application to measure
specific educational objectives (Mahmoud Ahmed Omar et al., 2010: 449).
The Research Problem :
This problem of the research can be summarized in the following questions:
1-What is item difficulty estimation of The Item Bank and its calibration by using
Rasch model?
2-What is the persons ability estimation to every possible raw total score in Item
Bank by using Rasch model?
3-To what extend a test is validity and reliability in its final form by using rasch
model?
The Aims of The Research :
This research aims at the following points:
1-Recognising the psychometric properties of The Item Bank through a sample of
a Third-Year students in the Department of Psychology , Faculty of Arts, South
Valley university sample by using the classical test theory.
2-Estimating item difficulty of The mental ability test and its calibration
by using Rasch model.
3-Estimating the capability of the persons to every possible raw total score in a
mental
ability test by using Rasch model.
4-Recognising the test validity and reliability in its new form after the
calibration by using Rasch model.
5- Measuring the students educational achievement in an objective way by Appling
the modern theory that treat the disadvantages of the traditional theory, therefor it

is important to change the questions the traditional examination system to over
come clouded shortcomings.
6- Change the attitude of the students towards the school courses and the question
in the exam which are considered as some traditional question that lack objectivity
and try to convert them into objective question based upon the independence of the
items used in the sample .
7- Come up with recommendations which enable us to use of Rasch model in the
construction of the some practical tests in other school courses.
The importance of the study:
1- Providing a Item bank in the course of psychological measurement because it
characterized by objectivity and rationing . in addition to , it is important to change
the system of the question in the exam from being just questions that lack
objectivity to other ones that are characterized by objectivity on the process of
measurement to be able to measure the academic achievement.
2- Use Rasch model in the construction of the item Bank provided by the current
study to achieve objectivity in the measurement and Rasch model is one of models
used in the item Response Theory , which overcomes many of the disadvantages
faced by the classical theory therefore Rasch Model is an important factor model in
the construction or preparation of tests to measure and evaluate the academic
achievement of the students.
3- Using the result of the Students in the exam to apply in on other school courses
to reconsider and evaluated this course this helps to identify the difficulties faced
by the students in this course and try to overcome and treat by the specialist
professors.
4- Using Rasch model in measurement achieves objectivity in estimating both the
difficulty of the item and the ability of the individual and making sure that it is not
affected by changing the vocabulary used. This means that measuring is stable and
is not influenced by using a different measurement tool, in ther wards , it reflects
the independence of the individual‘s capacity form the vocabulary used in the item
bank.
5- using this study will help to identify the level of the academic achievement of
the students to observe the progress of the educational process.
Hypotheses of the research :
1-Differentiate the item difficulty estimation of the mental ability and its
calibration by using rasch model.
2-Differentiate the person ability estimation to every possible raw total score in the
mental ability test by using rasch model.
3-Achieving validity and reliability to the test in its final form by using rasch
model.
The limits of the study :
The sample :
The final sample included (192 ) third- year student in department psychology
Faculty of Arts , South Vaally University , at the end of the academic year (20142015), their age range from 20-22 years old at the average of 21, 05 .
The tool :
The researcher used Item Bank which is consisted of three Test of the multiple
choice test.( the first consists of 31 item , the second consists of 31 item , wherase
the third consists of 30 item )
The Procedures :
1-The researcher uses the computer program ‘‘ Exel ‘‘ to check the modulus of
discrimination and the difficulty , and the effectiveness of dispersants .
2- The researcher uses the computer program ‘‘ SPSS ‘‘ in correct answered .
3-the researcher uses the computer program ‘‘ Winsteps ‘‘ to calibrate the difficulty
and estimate the capabilities of the individuals by using Rasch Model
The results :
Can be summarized as follows:
1- Discrimination coefficient with the total score in the test between ) 0,26 – 0,71 (
by using the classical test theory.
2- Difficult coefficient with the total score in the test between (50%-70% ) by
using the classical test theory.
3- The Item Bank contains a high score of validity and reliability by using the
classical test theory.
4-There were not perfect or zero data.
5-All Persons were fit rasch model.
6-Item difficulty was between ( 36.26 ) to ( 59.95 ) by using rasch model.
7-Person ability to every possible raw score in the test are between ( 4.22 ) to
( 95.69 ) by using rasch model.
8-All test items were fit rasch model.
9-All the test items had the ability to discriminate persons.
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Clinico-radiographic studies on the distal limb
affections in equine /

Studies on postpartum anoestrous dairy cows
in Qena governorate /
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10-Item difficulty reliability rose to ) 0.87 ( and persons‘ ability reliability
rose to ( 0.91 ) by using rasch model.
The study came that include an introduction and preface, four chapters and an
2013 epilogue,
and indexes. Conclusion and dealt with the most important findings of the study,
including
1- Tombstone Find upheld the view of some grammarians of passport multiplicity of
news
for the tyro one, whether accompanied Batef or not, and whether it is a multi-Bar in
pronunciation and meaning, or was in one sense, and both also whether the news
from one
.or mixed type, which strengthens this view some evidence from the Koran
2- Display search of contention bin visual and Alkoviin about what acts on behalf of the
actor, and supports the researcher say Albesrien should be on behalf of the object
serves as
the actor and the inadmissibility of the establishment of others with his presence, has
been
reported in all the evidence search for Vice Alvaal- effect by deputies from the actor
3- epithet stated in evidence in all its forms a single, and a phrase, and the phrase,
and it
was the most flowers in evidence describing the singular, and this agrees what has
been
approved as scientists from the origin of the epithet to be single, and the epithet
Wholesale
has stated in evidence describing the actual sentence, and clause nominal, but the
epithet
actual wholesale more than nominal sentence.
traumatic injuries and dental caries are the greatest challenges to the integrity of the
developing tooth both can cause the dental pulp to undergo irrevesible damage
causing necrosis of the pulbal tissues which can result in the arrest of normal root
development abnormal root development will have an impact on the long -term
2011 prognosis for tooth retention
electromagnetic fields consist of waves of electric and magnetic energy travelling
together at the speed of ligh various application of their use cane be found in the
service of mankind for more than 100years the most recent application of emfs are
related to the mopile telephone and satallite communtion services every one is
exposed to complex mixture of electric and magnetic fields at many different
2013 frequencies
Imaging techniques (radiography, computed tomography...etc.) plays a major role in
the modern biomedical researchs (Olsen et al., 2007 and Olsen and Winterdahl,
2009). Radiography remains the main stay of equine musculoskeletal imaging due to
its low cost, ready accessibility and global evaluation of bony structures (Kinns and
Nelson, 2010). Also, it is the most imaging tool used for diagnosis of the bony
disorders of limbs in equine (Abd El-Glil, 2004, Vanderperren and Saunders, 2009
and Semieka and Ali, 2012). Diseases of the locomotors system are the most
important cause of early retirement of horses (Rossdale et al., 1985). Radiographic
survey of the distal limbs is often taken as part of lameness or prepurchase
examinations. The goal of these prepurchase examinations is to identify abnormalities
or potential problems that would make the horse unsuitable for the intended use (Van
Hoogmoed et al., 2003). The digits and metacarpophalangeal region are the most
clinically important areas of the equine limb that are frequently more subjected to
radiographic examination (Smallwood and Holladay, 1987). Fetlock joint is of a wide
physiological peculiarity if compared with any other equine joints, ranging from 120º of
flexion, particularly during athletic events such as racing or jumping, which makes the
joint susceptible to injury along with signs of degenerative joint disease. Moreover,
fetlock joint is frequently susceptible to injury due to its angular design. In addition, the
2016 high speed loading
on the appendicular skeleton which causes tremendous, compressive, tensive, and
torque forces on the supportive structures (Abd El-Glil, 2004 and Berton, 2004).
The aims of the present study are:
1-Illustrate the normal radiographic findings of the distal equine limb (from the
metacarpal/metatarsal downwards).
2- Determine the prevalence of some distal limb affections in equine during the
period of study.
3-Describe the clinical appearance and the radiographic finding of the distal limb
affections in equine with complete tentative diagnosis and to follow up the efficacy
of treatment clinically and radiographically.
The present study was carried out in a governmental dairy farm in Qena governorate
– Egypt during the period from February 2013 to April 2014. This farm contains 600
pure Holstein Friesian dairy cows. This study aimed to investigate incidence of
different types of postpartum anoestrous and to evaluate some biochemical blood
2016 . parameters. As well as, evaluation of certain protocols adopted for treating such traits.
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The material of this study involved 300 cows picked up from the farm records which
were anoestrous since 200 days after calving .These animals were subjected to two
rectal examination & blood sampling at ten days interval. Based on the rectal findings
and progesterone profiles, the studied animals were grouped into,
those suffering from inactive ovaries, those having CL persistent on their ovaries and
those revealing subestrous.
Among these anoestrous cows, ninety animals representing the three investigated
classes were subjected to different treatment protocols. The treatment design for
inactive ovaries )n=50( comprised CIDR plus PGF2α )n=15(, Ovsynch )n=15( and
lugolʹs iodine solution )n=15( .Meanwhile , persistent CL group)n=15( as well as silent
heat )n=15( received one injection of PGF2α followed by receptal after 48 hours .In
addition , biochemical analysis of some blood constituents as total protein, albumen,
urea, cholesterol, calcium, phosphorus,
copper, zinc as well as AST enzyme were evaluated.
The obtained results revealed the following :i. Incidence of different types of postpartum anoestrus in the studied Holstein
Friesian cows:Out of 300 postpartum anoestrous Holstein Friesian cows, 144 (48%) were
true anoestrous, 96(32%) had persistent corpus luteum and 60 cows were subestrus.
ii. Metabolic blood profiles of postpartum anoestrous Holstein Friesian cows
before and after different treatment protocols:
• Metabolic blood profiles of postpartum true anoestrous cows :
Serum levels of total protein, albumin and urea showed significant differences
between different treatment protocols and controls before treatment, during oestrus
and 21 days post mating. Before treatment, total protein levels averaged 5.72±0.05
gm/dl compared to 7.25±0.1 gm/dl during oestrus and 7.81±0.13 gm/dl 21 days post
mating. Between different treatment protocols, the corresponding figure showed
7.2±0.2 gm/dl as an average total protein levels in CIDR and Ovsynch treated groups
compared to 6.9±0.13 gm/dl in lugol´s treated group and 5.55±0.07 gm/dl in controls.
Albumen levels were 3.23±0.07 gm/dl before treatment, 3.83±0.06 gm/dl during
oestrus and 5.12±0.14 gm/dl 21 days post mating. Between different treatment
protocols, the corresponding figure showed 4.7±0.18 gm/dl as an average albumen
levels in CIDR treated group, 3.9±0.16 gm/dl for ovsynch treated group, 3.8±0.1gm/dl
for lugol´s treated group compared to 3.5±0.06 gm/dl in controls. For urea, the
corresponding figure were 45.84 ± 0.12 gm/dl before treatment, 37.6 ± 0.5 gm/dl
during oestrus and 34.36 ± 0.64 gm/dl 21 days post mating. Between different
treatment protocols, the figure was 38.7 ± 0.89 gm/dl in CIDR treated group, 38.48 ±
0.84gm/dl in Ovsynch treated group, 38.34 ± 0.84
gm/dl in lugol´s treated group compared to 46.12 ± 0.16 gm/dl in the controls.
المكان واحد من اهم عناصر البناء الروابى وهو عنصر ٌصعب تصور العمل الروابى خالٌا منه لصعوبه تصور وجود
احداث تدور فى البلمكان او شخصٌات تعٌش خارج حدود المكان ورؼم ما ظل شابعا لفتره فى الدراسات االدبٌه والنقدٌه من
انصباب االهتمام فى معالجه الرواٌه على الشخصٌات واالحداث والزمن نتٌجه للنظر الى الرواٌه باعتبارها فنا زمنٌا خالصا.
من اهداؾ الدراسه التعرؾ على ابرز الخصابص االجتماعٌه لمستخدمى وسابل التواصل االجتماعى فى القرٌه والتعرؾ
على وسابل التواصل االجتماعى االكثر تؤثٌرا وتساهم فى تؽٌر القٌم االجتماعٌه الراسخه بالمجتمع القروى.
علم الفقه ذروه سنام العلوم واجلها قدرا واعظمها نفعا من حصل علٌه وعمل به فقد اخذ بحظى الدنٌا واالخره وصدق رسول
هللا حٌث قال عن معاوٌه بن ابى سفٌان قال سمعت رسول هللا ٌقول من ٌرد هللا به خٌرا ٌفقهه فى الدٌن.
للتذٌٌل مكان شرٌؾ وموقع من الكبلم جلٌل حتى جعله ابن قدامه ثلث الببلؼه فقال الببلؼه ثبلثه مذاهب المساواه وهى
مطابقه اللفظ والمعنى ال زابدا وال ناقصا واالشاره وهى ان ٌكون اللفظ كاللمحه الداله والتذٌٌل وهو اعاده االلفاظ المترادفه
على المعنى الواحد لٌظهر لمن لم ٌفهمه وٌتؤكد عند فهمه.

2016

ٌشتمل على ملخص الرسابل العلمٌةالتى منحتها جامعة جنوب الوادى فى العام 2010محٌث عددهتماجستٌر
129ودكتوراه.31

2010

2016

أحمد ،طه حسٌن محمد.
حلمى ،أمال عبد الوهاب
محمود.

2016

سلٌمان ،منى محمد موسى.

2016

جمالٌات المكان فى السرد الجنوبى المعاصر :

5353 12379511

وسابل التواصل االجتماعى وتؽٌر منظومه القٌم:
اختٌارات االمام جمال الدٌن األسلوى فى فقه العبادات أو المعامبلت
مع تحقٌق مخطوطته/

5354 12379537
5355 12379615

موسى ،ابراهٌم محمد رمضان .التذٌٌبلت القرآنٌه فى سوره المابده :
جامعة
جنوب
الوادى

االدارة العامة للمكتبات

عبدهللا مطاوع,نرفٌن؛محمد
احمد على,عصام

5356 12379645

نشرة الرسابل الجامعٌة لسنة .2010

5357 12383513

.

بدوى محمد حسٌن،احمد
مختارمحمد نجم

تعد األلٌكسٌزٌمٌا من أبرز المشكبلت التً تتعلق بالقدرة على التواصل وخاصة التواصل الوجدانً .هذا وتجدر اإلشارة إلى
أن اختبار تفهم الموضوع من الوسابل الهامة فً توضٌح بعض مشاعر الفرد وانفعاالته وأحاسٌسه ،كما هدفت الدراسة
الراهنة إلى إمكانٌة التحقق من مدى فاعلٌة الدالالت الكلٌنٌكٌة الختبار تفهم الموضوع فً تشخٌص األلٌكسٌزٌمٌا لدى عٌنة
من المراهقٌن ،وتكونت عٌنة الدراسة من ( )1962طالبًا وطالبة(662طالب1300،طالبة) من طبلب الثانوٌة العامة بمركز
إسنا محافظة األقصر ،وتتراوح أعمار العٌنة بٌن (18-15عامًا) بمتوسط عمري( )16,091وانحراؾ معٌاري()0,726
وقد استخدم الباحث فً الدراسة أدوات سٌكومترٌة وهً :مقٌاس تورنتو لؤللٌكسٌزٌمٌا للمراهقٌن والراشدٌن ،مقٌاس الذكاء
الوجدانً المعدل لطلبة الثانوي ،مقٌاس ستانفورد بٌنٌه للذكاء الصورة الخامسة ،وأدوات كلٌنٌكٌة وهً :استمارة دراسة
2016
 #####الحالة للمراهقٌن ،استمارة المقابلة الشخصٌة ،اختبار تفهم الموضوع .وقد أسفرت الدراسة الراهنة عن النتابج اآلتٌة:
وجود فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى( )0,001بٌن متوسطً درجات الذكور واإلناث على مقٌاس األلٌكسٌزٌمٌا -
فً اتجاه اإلناث ،وكذلك وجود فروق دالة إحصابًٌا فً األلٌكسٌزٌمٌا بٌن أفراد الفبة العمرٌة( )18-15سنة وأن هذه الفبة هً
.أكثر الفبات تؤثرً ا باأللٌكسٌزٌمٌا
.إمكانٌة تشخٌص األلٌكسٌزٌمٌا باستخدام الدالالت الكلٌنٌكٌة الختبار تفهم الموضوع لدى عٌنة من المراهقٌن -
وجود فروق فً الدالالت الكلٌنٌكٌة الختبار تفهم الموضوع بٌن الذكور واإلناث مرتفعً األلٌكسٌزٌمٌا والذكور واإلناث -
.منخفضً األلٌكسٌزٌمٌا لدى عٌنة من المراهقٌن
الكلمات المفتاحٌة :اختبار تفهم الموضوع ،األلٌكسٌزٌمٌا.

قنا

جامعة جنوب الوادى

رفاعى السٌد عثمان،خالد

الداللة الكلٌنٌكٌة لبعض لوحات التات فً تشخٌص األلٌكسٌزٌمٌا
لدى عٌنة من المراهقٌن

ماجستٌر

5358 12389284

ٌفٌد مرجع الوحدة المقترح المدرس فى التعرؾ على أهداؾ تدرٌس للوحدة  .األنشطة التعلٌمٌة المختلفة والمراجع واألدوات
التى تعٌنها على تدرٌس الوحدة تدرٌبا ناجحا ،وكذلك ٌرشده إلى أسالٌب التقوٌم التى ٌمكن أن ٌستخدمها فى التعرؾ على
مدى تحقق أهداؾ الوحدة : .هدفت هذه الدراسة اإلجابة عن التساإالت اآلتٌة  .1 :ما األهداؾ التربوٌة من تدرٌس التربٌة
الرٌاضٌة؟  .2ما األنشطة التربوٌة التً ٌمكن أن تساهم فً تحقٌق األهداؾ المنشودة من تدرٌس هذه الوحدة ؟  .3ما وسابل
التقوٌم التً ٌمكن أن ٌستعٌن بها المدرس للتعرؾ علً مدي تحقق األهداؾ؟  .4كٌفٌة إعداد مرجع وحدة لتدرٌس التربٌة
الرٌاضٌة للمرحلة اإلعدادٌة ؟ واستعان الباحث ببعض التجارب العربٌة والعالمٌة فً إعداد مراجع الوحدة فً المجاالت
المختلفة وفً النهاٌة تمت اإلجابة علً هذه التساإالت ووضع مرجع وحدة للموضوع ٌتناسب مع المرحلة اإلعدادٌة وخاصة
البنات محددا فٌه  .أ -أهداؾ تدرٌس الوحدة  .ب -تحدٌد المفاهٌم والحقابق والمهارات التً ٌمكن تقدٌمها فً التربٌة الرٌاضٌة
للمرحلة اإلعدادٌة للبنات  .ت -توجٌهات الستخدام مرجع الوحدة المقترح  .ثم وضع التوصٌات المناسبة للمسبولٌن لتضمٌن
1980م
هذا الموضوع ضمن مقرر التربٌة الرٌاضٌة بالمرحلة اإلعدادٌة.
تحتل نظرٌة تفسٌر التصرفات القانونٌة واخصها العقود بصفة عامةوعقد التؤمٌن أهمٌة كبٌرة فى الواقع العملى لكافة
 2016 .القاهرة  :محمود عبد الرحمن السٌد راجح ،
المجتمعات وقد تعددت المناهج بشؤن تفسٌر عقد التؤمٌن .
وقد تعرضت هذه الرسالة من خبلل الفصل التمهٌدى لحماٌة الطرؾ الضعٌؾ فى العقد بإعتبارها صارت هدفا ً ربٌسٌا ً للنظام
العام االقتصادى  ،وبلػ التدخل التشرٌعى لتحقٌق هذا الهدؾ حداً جعل الفقه ٌرى فى هذه الحماٌة مفهوما ً مستقبلً لفكرة النظام
العام االقتصادى ٌعرؾ بالنظام العام الحمابى وذلك لكثرة القٌود التى قررها المشرع بهدؾ حماٌة مصالح الطرؾ الضعٌؾ
فى عقود عدٌدة اهمها عقد التؤمٌن .

31/12/ Prof.Dr.Mohamed
 Abdel-Hamid Sorourم 2016

31/12/
م 2016

تقع مصر فى مقدمة الدول العربٌة المنتجة للتمور حٌث تنتج حوالى  1501799طن  ،وٌوجد فى مصر الكثٌر من اصناؾ
التمور المعروفة ،باالضافة الى ذلك تنتشر العدٌد من التمور ؼٌر المعروفة (بذرٌة ) ذات االسعار الرخٌصة
Egypt is considered the first largest date producer among arab countries: because it
produces about 1.501.799 tones (FAO ,2013) Although there are many known
varieties of dates in Egypt, there are also many of unknown dates (seedling ) with low
2016. or no marketing prices.م
The gross of chemical composition and nutritive value .
This study led to the following conclusion :
1- Date fruits
a- The fruit number /kg for unknown seedling dates varied from 175-285,
b- The unknown seedling dates characterized by decrement the fruit weight compared
with the identified varieties low quality ,
II-saidy date pits
a- Physical properties
b- Chemical composition
III-stability of oil
IIII-Anewfrom date pits
1- Liquid chocoiates (datella) product
2- Like jam product
3- Production of single cell protein
The obtained results were as follow.
ٌعد السمسار من ابرز االشخاص فى اسواق االوراق المالٌة المنظمة (البورصات ) ام ؼٌر منظمة بل انه ٌعتبر من اسس
قٌام اى سوق لدوره الجوهرى وللخدمات التى ٌقدمها ومنها بٌع وشراء االوراق المالٌة لحساب العمبلء وتوفٌر المعلومات
2016 .
والبٌانات عن الشركات التى تجرى التعامل على اوراقها المالٌة .
ونظراً لطبٌعة واهمٌة عمل سمسار األوراق المالٌة وعبلقته بالمستثمرٌن فى األوراق المالٌة من جهة وعبلقته بؤسواقها من
جهة اخرى ومركزه القانونى واختبلؾ السمسرة فى االوراق المالٌة عن ؼٌرها من اعمال الوساطة.
تناولت هذه الدراسة موضوع دعوى األمر بتنفٌذ حكم التحكٌم األجنبى فى القانون الدولى الخاص والقانون المقارن فقد شكل
حكم التحكٌم الدولى حقٌقة ثابتة وواقعا ً ال ٌمكن تجاهله كما انه ساهم بشكل كبٌر فى حل النزاعات التجارٌة الدولٌة إال ان
2016 .
اللجوء الى طلب تنفٌذ حكم التحكٌم الدولى ٌصطدم بعدد من الصعوبات .
2016.م

حكم التحكٌم ال قٌمة له بدون تنفٌذ إذ ٌظل حبراً على ورق إذا لم نضع االلٌة القانونٌة المناسبة لتنفٌذه ونظراً الختبلؾ الدول
فى قواعد تنفٌذ أحكام التحكٌم األجنبٌة والتى تتراوح بٌن نظام المراجعة الكاملة لحكم التحكٌم االجنبى من ناحٌة الشكل
االجرابى ومن ناحٌة موضوع النزاع وبٌن نظام الرقابة الذى ٌكتفى بالرقابة الظاهرة لصحة حكم التحكٌم المطلوب تنفٌذه .
ٌعد الفساد بصفة عامة داء خطٌر ٌإثر على الدول ومإسساتها المختلفة وٌعطل تقدمها حٌث تتنوع صور الفساد فى كافة
مإسسات الولة التشرٌعٌة والقضابٌة والتنفٌذٌة مما ٌهدد اركان الدولة ولذلك اصبح الفساد ومكافحته أمر الزامى تسعى الدول
الى مكافحته ومواجهته والتصدى الٌه على كافة المستوٌات الوطنٌة والدولٌة .
وتتناول هذه الدراسة وسابل الوقاٌة والتدابٌر الواجبة االتباع فى اتفاقٌة االمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  2003حٌث تعد
تلك االتفاقٌة خطوة عملٌة موضوعٌة تجاه مكافحة الفساد بما تتضمنه من التدابٌر واالجراءات الرامٌة الى منع ومكافحة
الفساد .

حسن حسنً ،كامٌلٌا .
راجح ،محمود عبد الرحمن
السٌد.

اعداد مرجع وحده لتدرٌس التربٌة الرٌاضٌة للمرحلة اإلعدادٌة
للبنات
التقسٌر القضابى لعقد التؤمٌن /

5359 12390119
دكتوراه

5360 12390825

Sohag
Univer
sity

Naglaa Abd-elsabour
Ahmed Ahmed Abdelkarim .
Naglaa Abd-Elsabour.

/ Chemical, Nutritional and Technological
 Studies on Dateby-Productsدكتوراه

5361 12391003

Sohag
Univer
sity

Naglaa Abd-elsabour
Ahmed Ahmed Abdelkarim .
Naglaa Abd-Elsabour.

/ Chemical, Nutritional and Technological
 Studies on Dateby-Productsدكتوراه

5362 12391019

دكتوراه

5363 12391192

دكتوراه

5364 12391428

القاهرة  :ناصر محمد صالح المرى ،

المرى ،ناصر محمد صالح.

القاهرة  :مجدى فهمى مطلوب إبراهٌم ،

دعوى األمر بتنفٌذ حكم التحكٌم الدولى فى ظل قانون التحكٌم
إبراهٌم ،مجدى فهمى مطلوب .المصرى ( )27لسنة  1994والقانون المقارن /

 2016 .القاهرة  :نزٌه محمد على عبد الؽنى ،

عبد الؽنى ،نزٌه محمد على.

السمسرة فى سوق األوراق المالٌة :

وسابل الوقاٌة والتدابٌر الواجبة االتباع فى اتفاقٌة االمم المتحدة
لمكافحة الفساد لعام / 2003

دكتوراه

5365 12392227

كما ٌسعى موضوع البحث الى الكشؾ عن االستراتٌجٌة التى تبناها المشرع المصرى لمواجهة هذه الظاهرة حٌث تناولت
العدٌد من التشرٌعات المصرٌة العدٌد من المسابل التى تطرقت الٌها اتفاقٌة االمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى تتمثل فى
تنوع وسابل الرقابة البلزمة لمكافحة جرابم الفساد منها الرقابة االدارٌة الى جانب الرقابة المالٌة كما ان هناك العدٌد من
التدابٌر الخاصة لمكافحة الفساد والدور المحورى الذى ٌلعبه التعاون الدولى فى مكافحة جرابم الفساد وعابداته .
إشراؾ  :حسنً سٌد أحمد
حسٌن  ،مجدي حسن ٌوسؾ ،
مروان علً شمخ .

2011

ٌهدؾ هذا البحث الى االرتقاء بمستوى فاعلٌة جرعة التعلٌم من خبلل تحسٌن مستوى االداء فً التمرٌنات وذلك باستخدام
االدوات فً التدرٌب العقلى.

جامعة
األسكندر
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
2011 .م ٌة .

عبدربه ،سعٌد محمد ؼنٌمً
محمد

تؤثٌر التدرٌب العقلً على مستوى أداء بعض مهارات التمرٌنات
باألدوات /

5366 12393738

أ.د/محمد عبدالعزٌز سبلمة

2012م

ٌهدؾ البحث الى تحدٌد معاٌٌر الجودة الشاملة لتطوٌر إدارة النشاط الرٌاضى بمجلس أبو ظبً للتعلٌم بدولة اإلمارات العربٌة
المتحدة وذلك من خبلل التعرؾ على الوضع الراهن وذلك من خبلل أهداؾ إدارة الجودة الشاملة لتطوٌر إدارة النشاط
الرٌاضى بمجلس أبو ظبً للتعلٌم بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة والهٌكل التنظٌمى بإدارة النشاط الرٌاضىبمجلس أبو ظبً
للتعلٌم بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة فى ضوء إدارة الجودة الشاملة ومبادىء إدارة الجودة الشاملة بإدارة النشاط الرٌاضى
بمجلس أبو ظبً للتعلٌم بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة واللجان المقترحة لتطبٌق إدارة الجودة الشاملة التى تساهم فى تطور
إدارة النشاط الرٌاضى بمجلس أبو ظبً للتعلٌم بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة واستخدمت الباحثة المنهج الوصفى نظراً
لمناسبته لطبٌعة وأهداؾ البحث ومن أهداؾ ادارة الجودة الشاملة لتطوٌر إدارة النشاط الرٌاضى بمجلس أبو ظبً للتعلٌم
بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة وتكوٌن بٌبة تدعم وتحافظ على التطوٌر المستمر وإٌجادإدارة متخصصة فى إدارة الجودة
الشاملة وتقلٌل المهام عدٌمة الفابدة وزمن العمل المتكرر وزٌادة الكفاءة بزٌادة التعاون بٌن اإلدارات وتشجٌع العمل الجماعى
وتوصى الباحثة بصٌاؼة أهداؾ إدارة مجلس أبو ظبً للتعلٌم مع أهداؾ إدارة الجودة الشاملة بإٌجاد البٌبة المناسبة وتدرٌب
أخصابً النشاط الرٌاضى على حل المشكبلت واتخاذ القرار الذى ٌتناسب مع الجودة الشاملة وتحدٌد مستوٌات الهٌكل
التنظٌمى لتعزٌز التعاون بٌن األفراد وتدفق المعلومات ومناسبة الهٌكل التنظٌمى مناسب مع معاٌٌر الجودة الشاملة والتركٌز
على العملٌات والنتابج فى نفس الوقت وتوفٌر جو من التفاهم والتعاون والعبلقات اإلنسانٌة السلٌمة بٌن جمٌع العاملٌن
باإلدارات والعمل عن طرٌق الفرٌق وبروح الفرٌق وٌجب أن تكون لجنة لئلشراؾ على التطوٌر اإلدارى من اللجان
المقترحة لتطبٌق إدارة الجودة الشاملة ووجود جهاز متخصص إلدارة الجودة الشاملة ٌكون قادر على التطبٌق والتنفٌذ
والتقوٌم وضرورة إٌجاد دورات تدرٌبٌة مستمرة ألخصابً النشاط الرٌاضى على عملٌات تطبٌق وتنفٌذ المهارات اإلدارٌة
فى العمل ومتابعة آدابهم بشكل مستمر ووجود سٌاسة عامة من حٌث االختٌار والتعٌٌن تتماشى مع ادارة الجودة الشاملة وقد
أوصت الباحثة باألخذ بهذا المقترح لتطبٌق معاٌٌر الجودة الشاملة بإدارة بمجلس أبو ظبً للتعلٌم بدولة اإلمارات العربٌة
المتحدة .
هدفت الدراسة الحالٌة إلى التحقق من فاعلٌة برنامج إرشادي مبنى على نظرٌة منظور زمن المستقبل لتعدٌل التوجه الزمنً
والذوات المحتملة السالبة لدى المتفوقٌن .تكونت العٌنة من( )40من المتفوقٌن عقلٌا ً ذوى صعوبات التعلم ممن تتراوح
أعمارهم ما بٌن ( )15 _ 12عاما ً .مقسمٌن إلً مجموعتٌن بالتساوي  :مجموعة تجرٌبٌة  )20( :تلمٌذا وتلمٌذة منهم :
( 10إناث  10 ،ذكور) ,مجموعة ضابطة )20( :تلمٌذا وتلمٌذة منهم  10(:إناث 10 ،ذكور) وقد طبق علٌهم أدوات
الدراسة المتمثلة فً  :مقٌاس رسم الرجل لجود أنؾ وهارس  :تقنٌن /محمد فرؼلً للبٌبة العربٌة ( ,)2004مقٌـاس
المستوي اإلجتماعً اإلقتصادي لؤلسرة  :إعداد  /محمد بٌومً خلٌل( ,)2002قابمة زمباردو لمنظور الزمن  :تعرٌب
وتقنٌن( الباحث) ,مقٌاس الذوات األكادٌمٌة المحتملة ( :إعداد /الباحث) ,البرنامج اإلرشادي المقترح (إعداد /الباحث) .تم
تطبٌق البرنامج التدرٌبً على تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة ,والبالػ عددهم ()20تلمٌذا وتلمٌذة .هذا وقد أسفرت نتابج الدراسة
عن فاعلٌة البرنامج اإلرشادي المبنى على نظرٌة منظور زمن المستقبل فً تعدٌل التوجه الزمنً والذوات المحتملة السالبة
لدى المتفوقٌن .أٌضا ً أشارت النتابج إلً إستمرار أثر فاعلٌة البرنامج المستخدم فً تعدٌل التوجه الزمنً والذوات المحتملة
2015
السالبة لدى المتفوقٌن بعد انتهاء فترة المتابعة والتً قدرت بـ(ٌ )30وما ً.
تفٌد هذه الرسالة أن تشوهات العمود الفقري تحدث نتٌجة عدة عوامل منها البٌبة االجتماعٌة والبٌولوجٌة فً األسرة والبٌبة
المدرسٌة  .ذلك أن العوامل البٌبٌة التً ٌعٌش فٌها الطالب وهً درجة تعلٌم االبوٌن ومستوى دخل األسرة ودرجة االزدحام
وكذلك مدى مبلبمة أثاث الفصل الدراسً تإثر تؤثٌرً ا واضحً ا على انتشار التشوهات .
ٌعد التدرٌب المهارى والخططً أحد األركان األساسٌة لتشكٌل الحالة التدرٌبٌة وبلوغ
الفورمة الرٌاضٌة ،حٌث تتكامل مكونات التدرٌب البدنً مع كل من التدرٌب المهارى
والخططً فً إعداد العبً كرة القدم ،وتتحدد فاعلٌة التدرٌب الخططً وتطوٌر قدرة البلعب
على تنفٌذ الواجبات الخططٌة على مستوى األداء البدنً والمهارى بصفة أساسٌة ( ٗ ( )(٩
)وإنجاز األداء المهارى خبلل المبارٌات لٌس منعزالً عن األداء الخططً أو ) (ٖٔ ) ، ٕ٧
البدنً ،وتنفٌذ الخطط الهجومٌة والدفاعٌة الفردٌة منها أو الهجومٌة ٌتم إنجازها من خبلل
تحركات واعٌة ومستمرة بدون كرة ومهارات متقنة بالكرة إلتاحة فرص أكثر أمام البلعب
لتركٌز انتباهه وتوجٌه فكره نحو تنفٌذ خطط اللعب والسٌطرة على الموقؾ اللعبى ،وتشٌر
المعطٌات الخاصة بدراسة وتحلٌل النشاط الحركً لبلعبً المستوٌات العالٌة خبلل المباراة فً
كرة القدم إلى أن  % ٩٨من إجمالً المسافة المقطوعة خبلل التسعٌن دقٌقة (زمن المباراة) هً
تحركات بدون كرة تتم فً عبلقات متبادلة مع الزمبلء لتنفٌذ األداءات المهارٌة والخططٌة،
فعل حركً بالكرة منها ٖٓ٘ تمرٌره من لمسة  :كما ٌتم إنجاز حوالً من ( ٓٓٔٓٓٓ ) ٩
واحدة و ٓ٘ٔ بعد اللمسة األولى (لمستٌن) وباقً التمرٌرات بعد الجري بالكرة لفترات قد
ٌتخللها أداءات مهارٌة أخرى ،وأظهرت هذه الدراسات أٌضا ً أن إنجاز نوبات الهجوم تتراوح
تصوٌبات تقرٌبا ً  ، ٖٓ :هجمة والتصوٌب على المرمى ٌتراوح ما بٌن  : ٧ما بٌن ٔٓ ٔٙ
العبٌن ب ٔ  :وتستؽرق نوبة الهجوم الواحدة أقل من ٕ٘ ثانٌة وٌشترك فٌها من ٕ ٙ : ٙ
تمرٌرات (  ،) ٕ٨ونإكد هنا على أهمٌة ترابط تمرٌنات اإلعداد المهارى والخططً عند
تنفٌذها ،ولذا ٌفضل توفٌر البٌبة المناسبة لتعلٌم وتدرٌب البلعب من البداٌة على المهارات
المختلفة بحٌث تتٌح له فرص اإلدراك (الزمانى والمكانى) واالبتكار وحسن التصرؾ فً
المواقؾ من خبلل عبلقته بالزمبلء والخصوم والكرة واستؽبلل المساحة المحددة لؤلداء،
فالتمرٌر باعتباره أكثر المهارات تكراراً خبلل المباراة على سبٌل المثال ٌجب أن ٌتعلمه
البلعب من البداٌة من خبلل ارتباطه بالحركة قبل األداء لتحقٌق عنصر السرعة والسٌطرة
والحركة بعد األداء بالجرى للمكان الخالى أو لمكان الزمٌل لتبدٌل المراكز الستؽبلل
المساحات الخالٌة ،لتحقٌق المبادئ األساسٌة الخططٌة (المقدرة على التحرك -خلق
المساحات -المساندة ..إلخ) مرتبطة باألداء المهارى من البداٌة لتصبح عادة راسخة وسلوك
)
ٌتمٌز به أداء البلعب خبلل المباراة.
العمل على تحسٌن األداء المهاري والخططً لبلعب االرتكاز بكرة القدم من خبلل التدرٌب المستمر المبنً على األسس 1.
.العلمٌة
اعتماد مبدأ تحلٌل المبارٌات سواء المحلٌة منها أو ؼٌرها ومناقشتها للفرق على مستوى أداء العبً االرتكاز للفرٌق 2.
وبشكل مستمر ٌإدي إلى تطوٌر المستوى المهاري والخططً وتصحٌح األخطاء ،واالعتماد على التقوٌم الموضوعً من
قبل المدربٌن لكل منافسة ٌشترك فٌها الفرٌق المشارك فً دوري النخبة واالستفادة من استمارات التقوٌم المعدة من قبل
.الباحث
العمل على تطوٌر التهدٌؾ بالقدم أو الرأس بؤسالٌب وطرق مختلفة ومن مناطق مختلفة  ،إذ أنها الؽاٌة الربٌسٌة 3.
.واألساسٌة لكل فرٌق

جامعة
األسكندر
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة .
ٌة .

أبو نار ،إٌمان صابر عبد
الرحمن .

معاٌٌر الجودة الشاملة كمدخل لتطوٌر إدارة التربٌة الرٌاضٌة
بمجلس أبو ظبً للتعلٌم بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة

5367 12393891

القاهرة :

علوى ،محمود محمد المنٌر
اسماعٌل خلٌل.
الماحى ،عبد الرحمن عمر.

فاعلٌة برنامج إرشادي مبنى على نظرٌة منظور زمن المستقبل
لتعدٌل التوجه الزمنً والذوات المحتملة السالبة لدى المتفوقٌن /
تشاد من االستعمار حتى االستقبلل (/ )1960 - 1894

5368 12394260
5369 12394319

1979 .م

جاذبٌة جاد النجدي

1998م

طارق عبد المنعم علً

تشوهات العمود الفقري بٌن أطفال المدارس فً مدٌنة الزقازٌق .
العبلقة بٌن بعض المبادئ الخططٌة الهجومٌة الفردٌة وفاعلٌة األداء
ماجستٌر
المهاري لبلعبً كرة القدم

ماجستٌر

5370 12403321
5371 12403361

جمال ،عادل فوزي
د.محمد حسن عبلوي

د.محمد محمد فضالً

هدفت الدراسة إلى التعرؾ على العبلقة النسبٌة بٌن طول الطرؾ العلوى وطول الطرؾ السفلى للجسم ومدى تؤثٌرها على
سرعة تعلم السباحة لؤلطفال (سن  )8 ،7 ،6سنوات .استخدم المنهج الوصفى ،وبلؽت حجم العٌنة المختارة  257طفبلً.
توصلت الدراسة إلى أن للقٌاسات الجسمٌة أثر إٌجابى فى تعلٌم السباحة لؤلطفال فى المرحلة السنٌة ( )8 ،7 ،6سنوات.
زٌادة نسبة طول الذراع (الطرؾ العلوى للجسم) تإثر بصورة إٌجابٌة على سرعة تعلم سباحة الزحؾ على البطن ولٌس لها
تؤثٌر ملحوظ فى سرعة تعلم سباحة الصدر لتلك المرحلة .زٌادة نسبة طول الرجل (الطرؾ السفلى للجسم) تإثر بصورة
إٌجابٌة على سرعة تعلم سباحة الصدر ولٌس لها ملحوظ فى سرعة تعلم سباحة الزحؾ على البطن للمرحلة السنٌة (،7 ،6
 )8سنوات.
تتلخص أهداؾ البحث فٌبل :
أوالً  :التعرؾ على مدى فاعلٌة الضربة الساحقة كمهارة هجومٌة فً مبارٌات الكرة الطابرة .
ثانًٌا  :التعرؾ على مدى فاعلٌة الضربة الساحقة كمهارة هجومٌة الحراز النقاط فً مبارٌات الكرة الطابرة .
ً
ثالثا  :التعرؾ على مدى فاعلٌة الضربة الساحقة كمهارة هجومٌة للفوز باالرسال فً مبارٌات الكرة الطابرة .

2001.م
1972 .م

منهج البحث :
المبلحظة الموضوعٌة المباشرة ألحداث اللعب فً المبارٌات التً تم اختٌارها الجراء البحث والدراسة علٌها  ،وقد استخدم
الباحث أجهزة التسجٌل لنقل أحداث اللعب مستخدمًا الوصؾ التعبٌري وف ًقا للمصطلحات الفنٌة للعبة تمهٌدً ا لتفرٌؽها
وحصرها وتصنٌفها باستخدام بعض الرموز الفنٌة فً االستمارات التً صممت لذلك الستخبلص النتابج .
استخدم الباحث المعادالت واالختبارات اإلحصابٌة لتحلٌل البٌانات والنتابج لزٌادة دعم النتابج باستخدام األسلوب العلمً
اإلحصابً .
وبعد معالجة النتابج إحصابًٌا وعند مستوى معنوٌة  0.05أسفرت النتابج عن صحة الفروض بؤن :
 .الضربة الساحقة تتفوق فً أهمٌتها الهجومٌة على باقً المهارات الهجومٌة األخرى فً الكرة الطابرة 1-
 .الضربة الساحقة كمهارة هجومٌة لها أثر واضح فً إحراز الفوز بالنقاط فً مبارٌات الكرة الطابرة 2-
 .الضربة الساحقة كمهارة هجومٌة لها أثر واضح فً الفوز باإلرسال فً مبارٌات الكرة الطابرة 3-
تناول هذا البحث دراسة مسحٌة لوسابل العبلقات العامة فً الدورات األولمبٌة  ،كما تناول أٌضًا آراء الرٌاضٌٌن ورجال
العبلقات العامة نحو تفضٌلهم لوسابل دون أخرى  ،وتعد هذه الدراسة من نوع الدراسات المسحٌة التً تهدؾ إلى الكشؾ
1974 .م
العلمً عما هو كابن بالفعل  ،ولتحقٌق ذلك قام الباحث بالخطوات التالٌة:
أوالً :أهداؾ البحث :د

عبدالؽنى ،باسم سعٌد محمد.
محمد ،محمد عبد الحمٌد

العبلقة النسبٌة بٌن طول الطرؾ العلوى وطول الطرؾ السفلى
للجسم ومدى تؤثٌرها على سرعة تعلم السباحة لؤلطفال/
أهمٌة استخدام مباراة الضربة الساحقة فً مبارٌات الكرة الطابرة

عبد الخالق ،حسام رفقً محمود العبلقات العامة فً الدورات األولمبٌة

د.جابر عبد الحمٌد جابر

حدد الباحث أهداؾ البحث فً أنها محاولة التعرؾ على أكثر وسابل العبلقات العامة تاثٌرً ا وإفادة فً الدورات األولمبٌة .
ثانًٌا :أهمٌة البحث :
حدد الباحث أهمٌة البحث من ناحٌة أنه ٌعد من البحوث المستحدثة فً هذا المٌدان .
ملخص النتابج:
).أي ال توجد فروق إحصؽابٌة(وسابل اتفق معها كل من المحكمٌن الرٌاضٌٌن ومحكمو العبلقات العامة 1-
.وسابل اختلؾ معها كل من المحكمٌن الرٌاضٌٌن ومحكمو العبلقات العامة إحصابًٌا2-
تتحدد الدراسة فى ان اسلوب انتقاء الطبلب للمعاهد العلٌا ٌتحدد فى  -1 :هل تسهم بعض سمات الشخصٌة فى النجاح فى
المعاهد العلٌا للتربٌة الرٌاضٌة -2 .هل تقترب بعض سمات الشخصٌة لطبلب المعاهد العلٌا فى بعض سمات الشخصٌة
لمدرس التربٌة الرٌاضٌة الناجح فى مهنة التدرٌس و مشكلة البحث  -1اختٌارات طبٌة  -2اختٌارات قوام  -3اختبار قدرات
بدنٌة  brو ترجع اهمٌة البحث -1 :تتعدد مجاالت مهنة التربٌة الرٌاضٌة حٌث تشمل التربٌة و التعلٌم و االندٌة الرٌاضٌة و
المنظمات الرٌاضٌة و منظمات الشباب و المإسسات الصناعٌة  -2قٌام مدرسى التربٌة الرٌاضٌة بادوار مادٌة فى المجتمع
 -3قصور الوسابل المستخدمة حالٌا فى مصر النتقاء طبلب المعاهد و عدم شمولها للوسابل التى تكشؾ عن سمات
1974 .م
الشخصٌة.

حسن ،محًٌ الدٌن عبد الجلٌل

د.أسامة عبدالرحمن علً -
د.عمرو عبدالفتاح حسٌن -
د.أحمد البٌومً علً البٌومً

ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على عبلقة مستوى االداء االداء البدنى والمهارى بالسمات االنفعالٌة لبلعبى كرة الٌد وقد استخدم
الباحث المنهج الوصفى وتم اختٌار عٌنة البحث بالطرٌقة العمدٌة من العبى كرة الٌد على مستوى محافظة الدقهلٌة للمرحلة
السنٌة تحت  20سنة للموسم الرٌاضى 2013/2014وقد بلػ مجتمع البحث  156العب واشارت اهم النتابج الى ان
مستوى االداء البدنى والمهارى لبلعبى كرة الٌد له تاثٌر ذو داللة احصابٌة على مستوى السمات االنفعالٌة لبلعبٌن ومن اهم
التوصٌات  - brاالهتمام بتنمٌة مستوى االداء البدنى والمهارى لبلعبى كرة الٌد حٌث ان ذلك له تاثٌر اٌجابى على مستوى
تنمٌة السمات االنفعالٌة العمل على تنمٌة المستوى البدنى والمهارى جنبا الى جبن دون االهتمام باحداهما مماٌإدى الى افضل
نتٌجة اتنمٌة السمات االنفعالٌة لبلعبٌن  - brضرورة قٌام االخصابى النفسى الرٌاضى بتنمٌة وتطوٌر السمات االنفعالٌة
لبلعبى كرة الٌد مع االهتما بالتعرؾ على نواحى القوة والضعؾ ومبلحضة تطورها ومواصلة تقٌٌمها مع تسجشل معدالت
كل العب  - brالتاكٌد على كل مكن االخصابى النفسى الرٌاضى والبلعب بان السمات االنفعالٌة تحتاج الى تدرٌب متواصل
2014 .م
حتى تصل الى المستوى الذى ٌمكن به توظٌفها فى المواقؾ التنافسٌة.

عبلقة مستوى االداء البدنى والمهارى بالسمات االنفعالٌة لبلعبى
النجولً ،منى السٌد عبد الحمٌد كرة الٌد /

د.عماد أبو القاسم محمد علً -
د.مصطفى النوبً محمد عمر

د.محمد محمد أحمد الضهراوي
 د.هشام صابر علً سالم.د.نعٌم محمد فوزي  -د.ولٌد
أحمد سٌد .

ٌرى الباحث ان اسلوب االوامر فى درس التربٌة الرٌاضٌة قد الٌفى بكل متطلبات تحقٌق االهداؾ التعلٌمٌة والتربوٌة للدرس
حٌث انة ٌقلل الى حد كبٌر من القدرات الخاصة واالبداعٌة لدى التبلمٌذ وٌلقى بكل المسبولٌة على المعلم الذى قد الٌستطٌع
التوفٌق بٌن مسبولٌاتة التنظٌمٌة واالشرافٌة وبٌن تنفٌذ ماٌتضمنة من محتوى تعلٌمى وتربوى  brاالمر الذى دعاالى ضرورة
البحث عن استخدام اسلوب اخر تعلٌمى لتنفٌذ بعض اجزاء محتوى الدرس بالشكل الذى ٌظهر فاعلٌة التلمٌذ وقدراتة الخاصة
والمبدعة وٌوفر فى نفس الوقت جهد وطاقة المعلم وعدم تشتٌتة بٌن ماهو تنظٌمى واشرافى وماهو تعلٌمى وتربوى  brوقد
وقع اختٌار الباحث على اسلوب من اسالٌب التدرٌس( التطبٌق الذاتى متعدد المستوٌات) نظرا لسهولة تنفٌذة وتطبٌقة من واقع
2015 .م
وظروؾ وامكانات الرٌاضة المدرسٌة بشكل خاص وكذلك ظروؾ وواقع المدرسة الكوٌتٌة بشكل عام.
من نتابج البحث نستنتج اآلتى - br :هناك فروق دالة احصابٌا فى التحصٌل المعرفى على تعلم بعض مهارات ألعاب القوى
بٌن المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة فى القٌاس البعدى لصالح المجموعة التجرٌبٌة والتى تعلمت باستخدام أسلوب
االكتشاؾ الموجه - br .هناك فروق احصابٌا فى المستوى الرقمى فً تعلم بعض مهارات ألعاب القوى بٌن المجموعة
التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة فى القٌاس البعدى لصالح المجموعة التجرٌبٌة والتى تعلمت باستخدام أسلوب االكتشاؾ
الموجه - br .حقق أسلوب االكتشاؾ الموجه تقدما أكثر من االسلوب المعتاد فى معدل التحسن لكل من التحصٌل المعرفى
2013.م
والمستوى الرقمى لتعلم بعض مهارات ألعاب القوى لؤلطفال بدولة الكوٌت .
االستنتاجات :
فً حدود عٌنة البحث وخصابصها والمنهج المستخدم  ،ووف ًقا إلى نتابج التحلٌل اإلحصابً أمكن الباحث التوصل إلى
االستنتاجات التالٌة :
توجود فروق دالة إحصابًٌا بٌن القٌاس القبلً والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة بالقناع الحدٌث فً المستوى البدنً  -المهاري
لصالح القٌاس البعدي .
التوصٌات:
فً ضوء نتابج البحث واستنتاجاته ٌوصً الباحث بالتالً :
) .بدنً  -مهاري(ٌجب عند التخطٌط للبرامج التدرٌبٌة تحدٌد وتقنٌن األحمال التدرٌبٌة بما ٌتناسب مع أهداؾ كل مرحلة 1-
 .استخدام طرٌقة الدمج بٌن عناصر اللٌاقة البدنٌة (قوة  -سرعة  -تحمل) تبعًا ألهداؾ كل مرحلة من مراحل التدرٌب 2-

2011 .م

دراسة بعض سمات الشخصٌة والمٌول المرتبطة بالتفوق فى
المعاهد العالٌة للتربٌة الرٌاضٌة/

فاعلٌة استخدام أسلوب التطبٌق الذاتً متعدد المستوٌات على أداء
موسى ،هاجر عبد هللا المؽربً بعض مهارات الكرة الطابرة لدى تلمٌذات الحلقة الثانٌة من التعلٌم
األساسً/
أحمد

تؤثٌر استخدام أسلوب االكتشاؾ الموجه على تعلم بعض مهارات
الحسٌنً ،ناصر عبدهللا جارهللا ألعاب القوى لؤلطفال فً دولة الكوٌت/
برنامج تدرٌبً بدنً مهاري لبلعبً سبلح الشٌش فً ضوء
سبلم ،محمود عبدالمجٌد محمد تعدٌبلت القانون الدولً للمبارزة /

ماجستٌر

ماجستٌر

ماجستٌر

ماجستٌر

5372 12406305
5373 12406740

5374 12406758

5375 12406873

5376 12407411

ماجستٌر

5377 12407428

ماجستٌر

5378 12407447

ماجستٌر

5379 12407458

د.فتحً عبدالقادر صالح -
د.أحمد محمد النوبً .

 .استخدام الوحدات التدرٌبٌة ذات الهدؾ الواحد 3-
إجراء بحوث مماثلة على رٌاضات مختلفة وعلى عٌنات مختلفة لتؤكٌد فاعلٌة البرنامج البدنً المهاري  ،وتوثٌق نتابج 4-
 .البحث
استهدفت الدراسة الحالٌة تقصً أثر تفعٌل استراتٌجٌات االحتفاظ بالمعلومات باستخدام التعلم اإللكترونً على التحصٌل
الدراسً واالحتفاظ بالمعلومات فً مقرر ألعاب المضرب ( )1بكلٌة التربٌة األساسٌة فً دولة الكوٌت  ،وبناء علٌه حاولت
2010 .م
الدراسة اإلجابة على السإال الربٌسً التالً :
ما إمكانٌة اإلفادة من التعلم اإللكترونً فً تفعٌل استراتٌجٌات االحتفاظ بالمعلومات فً مقرر ألعاب المضرب ( )1فصل كرة
الطاولة بكلٌة التربٌة األساسٌة فً دولة الكوٌت مقارنة بالطرٌقة التقلٌدٌة؟

حٌات ،حسٌن صالح جوهر

تفعٌل استراتٌجٌات االحتفاظ بالمعلومات باستخدام التعلم اإللكترونً
فً مقرر ألعاب المضرب ( )1بكلٌة التربٌة األساسٌة فً دولة
ماجستٌر
الكوٌت /

5380 12407472

وقد أظهرت النتابج لهذه الدراسة تحقق صحة الفرض األول الخاص بتفعٌل استراتٌجٌات االحتفاظ بالمعلومات والتذكر على
تحصٌلهم  ،حٌث زادت االستراتٌجٌات من مستوى تحصٌل الطبلب األكادٌمً مقارنة بالطرٌقة التقلٌدٌة  ،وكان متوسط
المجموعة التجرٌبٌة ٌزٌد عن متوسط المجموعة الضابطة مع وجود فروق دالة إحصابًٌا لصالح المجموعة التجرٌبٌة  .كما
أظهرت النتابج صحة الفرض الثانً الخاص بتفعٌل استراتٌجٌات االحتفاظ بالمعلومة والتذكر على زٌادة االحتفاظ بالمعلومات
مقارنة بالطرٌقة التقلٌدٌة  ،حٌث زادت االستراتٌجٌات من مستوى االحتفاظ بالمعلومة ،وكان متوسط المجموعة التجرٌبٌة
ٌزٌد عن متوسط المجموعة الضابطة مع وجود فروق دالة إحصابًٌا لصالح المجموعة التجرٌبٌة .
د.موسى محمد النبهان -
د.جمال الدٌن الشامً .

د.رشٌد عامر محمد عامر -
د.عبلء الدٌن إبراهٌم صالح .
د.محسن محمد دروٌش حمص -
د.محمد حسٌن محمد عبد المنعم

خاتمة الدراسة :
ً
موجزا لملخص الدراسة الحالٌة  ،من خبلل تعرؾ القاريء على أهم الجوانب األساسٌة التً تمت
ٌتناول هذا الفصل عرضًا
مناقشتها فً الدراسة بما فً ذلك النتابج التً تم التوصل إلٌها باإلضافة إلى عرض ألبرز التطبٌقات التربوٌة والبحوث
المقترحة .
أهم النتابج التً توصلت إلٌها الدراسة الحالٌة :
توجود فروق دالة إحصابًٌا عند مستوى ( )0.01بٌن متوسط أداء الطبلب المنتسبٌن للنشاط الكشفً ومتوسط أداء 1-
 ،أقرانهم الطبلب ؼٌر المنتسبٌن للنشاط الكشفً نحو أبعاد المهارات القٌادٌة (المكانة االجتماعٌة  ،روح المشاركة  ،المقدرة
)تحمل المسبولٌة
توجد فروق دالة إحصابًٌا عند مستوى ( )0.01بٌن متوسط أداء الطبلب المنتسبٌن للنشاط الكشفً ومتوسط أداء أقرانهم 2-
الطبلب ؼٌر المنتسبٌن للنشاط الكشفً نحو أبعاد القدرات اإلبداعٌة (المرونة  ،األصالة  ،التفاصٌل)  ،باإلضافة للمجموع
 .الكلً
توجد فروق دالة إحصابًٌا عند مستوى ( )0.01بٌن متوسط أداء الطبلب المنتسبٌن للنشاط الكشفً نحو مهارة المقدرة 3-
فقط والمتفرعة من مقٌاس المهارات القٌادٌة باختبلؾ فترة االنتساب  ،وذلك لصالح أداء الطبلب الذٌن لدٌهم خبرة طوٌلة فً
 .االنتساب للنشاط الكشفً
توجد فروق دالة إحصابًٌا عند مستوى ( )0.01بٌن متوسط أداء الطبلب المنتسبٌن للنشاط الكشفً نحو كل من قدرة 4-
 .الطبلقة واألصالة والمجموع الكلً
ٌمكن التنبإ بؤداء الطبلب المنتسبٌن للنشاط الكشفً نحو مهارة ‖المقدرة‖ المتفرعة من مقٌاس المهارات القٌادٌة  ،من 5-
 .خبلل أدابهم نحو قدرة ‖األصالة‖ المتفرعة من مقٌاس القدرات اإلبداعٌة
ال ٌمكن التنبإ بؤداء الطبلب ؼٌر المنتسبٌن للنشاط الكشفً نحو أي مهارة من المهارات القٌادٌة من خبلل أدابهم نحو 6-
 .مقٌاس القدرات اإلبداعٌة

2010 .م

إن السٌاسة العامة للدولة ترى أن المنتج النهابى للتعلٌم فى الوطن مازال فى حاجة إلى قدر كبٌر من التطوٌر والتحدٌث
وصوالً إلى األ فاق المرجوة من الجودة والكفاءة حتى ٌحقق التعلٌم أهدافه الربٌسٌة التى تتفق مع روح العصر br .ولكً
ٌحقق التعلٌم أهدافه المرجوة للفرد والمجتمع فبلبد من تنفٌذ توجٌهات ربٌسٌة  brلسٌاسة التعلٌم من بٌنها تطوٌرالمناهج
التعلٌمٌة وأسالٌب التدرٌس للمراحل التعلٌمٌة المختلفة .مشكلة البحث وأهمٌته br :إن اإلهتمام المتزاٌد بالمناهج ٌؤتً نتٌجة
اإلعتقاد الراسخ بؤهمٌتها ودورها فً عملٌة  brالتؽٌٌر الثقافً واإلجتماعً  ،ونتٌجة تؽٌر المفهوم حول دورالمدرسة
والمنهاج المدرسً ،فلم ٌعد الدور مقصوراً على نقل المعارؾ والمعلومات بل ٌلعبان دوراً هام فى عملٌة التؽٌٌر والتطوٌر
االجتماعً br .وتركز التربٌة الرٌاضٌة فى المدرسة الثانوٌة على التربٌة عن طرٌق اللعب التى  brتإكدعلى المهارات
التنافسٌة ومهارات الرٌاضة طوال الحٌا ة ،والمدخل األكثر حداثة فى تطوٌر المنهاج هو الموجه نحوهذه العملٌة  ،والذى
ٌإكد على تعلم المفاهٌم المرتبطة بالحركة وكذلك تعلم مهارات الحركة المنوعة  ،وٌإكد المدخل اإلنسانى فى التربٌة
الرٌاضٌة على استخدام الحركة لتحقٌق األهداؾ الوجدانٌة ،هذا فضبلً عن اإلهتمام بتنمٌة القٌم واألخبلق br .ونظراً لعمل
الباحث مدرسا ً للتربٌة الرٌاضٌة بالمرحلة المتوسطة  -بدولة الكوٌت  ،وإطبلعة على المقررات الدراسٌة الحالٌة لمنهاج
التربٌة الرٌاضٌة للمرحلة المتوسطة  ،وجد الباحث قصوراً فى المنهاج وعدم تطوٌره منذ أن تم وضعه فى  ،وذلك إسترشاداً
بمنهاج التربٌة الرٌاضٌة لوزارة التربٌة والتعلٌم  .وألن هذه المرحلة تعقب المرحلة االبتدابٌة والتى ٌكتمل فٌها نضج التبلمٌذ
 brبدنٌا ً وعقلٌا ً ونفسٌا ،وٌتطلع التبلمٌذ فى هذه المرحلة إلى رسم خطط مستقبلٌة فكرٌة وحسٌة ,ونظراً للتطور الذى طرأ
على مجتمعنا اإلسبلمى المصرى من تطورات تكنولوجٌة وإنفتاح على العالم بطرٌقة بها تاثٌرات سلبٌة،لذلك ٌجب اإلهتمام
بالتبلمٌذ وتعدٌل سلوكٌاتهم وتوجٌهها إلى اإلتجاة الصحٌح بعٌداً عن اإلنحراؾ السلوكى واألخبلقى  ،وتنمٌة اإلتجاهات
اإلٌجابٌة والمفاهٌم  brالمعرفٌة المرتبطة بممارسة األنشطة البدنٌة فى ضوء تعلٌم الدٌن اإلسبلمى الحنٌؾ.ومجال التربٌة
الرٌاضٌة مجال خصب لتحقٌق القدوة الحسنة فى القول والفعل والتربٌةعلى القٌم والمثل الطٌبة المنبثقة من تعالٌم الدٌن
اإلسبلمى،وترجمة ما ٌتلقاه التبلمٌذ إلى سلوك عملى فى حٌاتهم ،والقدرة على تنمٌة التفكٌر و اإلبتكار واإلبداع  ،وٌجب
اإلهتمام بالثقافةالرٌاضٌة وإضافة ما هو جدٌد من قواعد وممارسات صحٌة وتؽذٌة سلٌمة وتدرٌب منتظم وقوانٌن ممارسة
األنشطة الرٌاضٌة وتنمٌة المعارؾ والمعلومات الرٌاضٌة حٌث ٌلم التلمٌذ بجمٌع إحتٌاجاته بدنٌة ومعرفٌة وصحٌة ونفسٌة2008 .م

ملخص البحث :
تعد الكفاٌات التعلٌمٌة والتدرٌسٌة احدي الجوانب الربٌسة لتقوٌم األداء المهنً وان امتبلكه لها تظهر لنا مإشرات إمكانٌة
تقوٌم ؼٌر مباشر لبرامج إعداد المعلمٌن ومن ثم تطوٌر الملٌة التعلٌمٌة بشكل عام ،هدفت الدراسة الحالٌة إلى تحدٌد الكفاٌات
التعلٌمٌة لدى مدرسً ومدرسات التربٌة الرٌاضٌة للمرحلة المتوسطة وتحدٌد األهمٌة النسبٌة لكل منها ،استخدم الباحثون
المنهج الوصفً باألسلوب المسحً لمبلبمته طبٌعة المشكلة وقد ضم مجتمع الدراسة مدرسً ومدرسات التربٌة الرٌاضٌة
لمرحلة الدراسة المتوسطة فً محافظات الفرات األوسط  ،وتم اختٌار عٌنة عشوابٌة من المجتمع األصلً للدراسة قوامها (
 ) 120مدرس ومدرسة للتربٌة الرٌاضٌة فً المحافظات المذكورة  .قام الباحثون ببناء أداة الدراسة المتمثلة باالستبٌان الذي
احتوى ( ) 50فقرة موزعة على (  ) 5مجاالت هً ( كفاٌات األهداؾ لدرس التربٌة الرٌاضٌة  ،كفاٌات التنظٌم  ،كفاٌات
التنفٌذ ،كفاٌات طرابق التدرٌس ،كفاٌات التقوٌم ) تم تطبٌقها على أفراد عٌنة الدراسة  .وقد استخدم الباحثون الوسابل
اإلحصابٌة المناسبة لتفسٌر النتابج  .وقد خرجت الدراسة باستنتاجات عدة تم فً ضوبها إعبلن عدد من التوصٌات منها:
 .تكثٌؾ الدورات التدرٌبٌة من قبل االختصاصٌٌن التربوٌٌن كنماذج تطبٌقٌة لتطوٌر كفاٌات المدرسٌن والمدرسات 1-
 .حث االختصاصٌٌن التربوٌٌن على التنمٌة األكادٌمٌة والمهنٌة ذاتٌا ً ألهمٌتها وارتباطها بالنمو المهنً للمدرس 2-
 .تفعٌل نظام التدرٌب أثناء الخدمة للمدرسٌن والمدرسات لتطوٌر كفاٌاتهم التدرٌسٌة 3-
 :العرٌؾ بالبحث -

2011 .م

دشتً ،حسٌن علً أحمد

المهارات القٌادٌة والقدرات اإلبداعٌة لدى طبلب المرحلة الثانوٌة
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 :المقدمة وأهمٌة البحث 1-1
لقد تضاعؾ النمو المعرفً والعلمً مرات عدة فً العقود القلٌلة األخٌرة من القرن  ،ولم تقترن الثورة العلمٌة بالنواحً
النظرٌة فقط  ،بل تعدتها إلى المجاالت التطبٌقٌة والعلمٌة  .ولم تكن التربٌة بمعزل عن هذه التؽٌرات التً حدثت  ،بل
أسهمت بها وسعت إلى االستفادة منها والتفاعل معها من اجل إحداث التؽٌٌر المرؼوب فً سلوك الفرد  ،والعمل على إٌجاد
مفاهٌم حدٌثة تتفق ومع التقدم العلمً  ،واالنفجار المعرفً الهابل فً إثراء خبرات ومهارات القابمٌن على التعلٌم حتى
ٌتمكنوا من التؤثٌر اٌجابٌا فً سلوكات المتعلمٌن  .ولما استحالت حدوث مثل هذا التؽٌٌر إال بتعلٌم جٌد ونوعً  ،فقد سعت
التربٌة الحدٌثة إلى االهتمام بالهٌكل التعلٌمً لٌصبح أكثر مرونة واستجابة للتؽٌرات السرٌعة وتدرٌب المدرسٌن على قبول
هذا التؽٌٌر  ،وهذا ٌتطلب التجدٌد المستمر لمعلومات المدرسٌن والطلبة على حد سواء فً مختلؾ مستوٌات التعلٌم ومراحله
.ومواكبة للتقدم والتطور التكنولوجً للعالم من اجل االستؽبلل األمثل لموارد البشرٌة والطبٌعٌة المتاحة  ،اتجهت االنظار
إلى االستعانة بالعلم وتسخٌر مفرداته بكافة القنوات  ،وذلك لمواكبة خطوط التنمٌة المتصاعدة  ،وتوفٌر الكوادر المتخصصة
التً ٌحتاج إلٌها البناء والتقدم الحضاري  ،وكون المدرسة تعد النواة األساسٌة فً بناء المجتمع فان االهتمام بالمدارس
وتزوٌجها وبكافة مراحلها بمدرسٌن مدربٌن ومإهلٌن تربوٌا وعلمٌا وفق أفضل األسالٌب الحدٌثة وانجحها .
وبدأ بذلك االهتمام بإعداد المدرس وتدرٌبه على فهم تؽٌرات العصر والتكٌؾ مع الدور الجدٌد الموكل إلٌه  ،فقد عد المعلم
رسوال للثقافة وداعٌا من دعاة اإلصبلح والتجدٌد واالبتكار  ،والتطوٌر فعلى عاتقه تقع مسإولٌة إعداد األجٌال القادمة
ورعاٌتها وتدرٌبها وتوجٌهها  ،فالعملٌة التعلٌمٌة لٌست بذات قٌمة إذا خبل مٌدانها من المدرس الكؾء القادر على تحمل
مسإولٌاته  ،فشخصٌة المدرس وكفاٌاته التعلٌمٌة ودافعٌته وتمكنه من مادة تخصصه  ،واسلوبه فً تنظٌم البٌبة التعلٌمٌة
المبلبمة تتوقؾ على البرامج التدرٌبٌة التً ٌتلقاها الكتساب المهارات الخاصة بطرق التدرٌس ٌ .توقؾ دور المعلم فً أي
نظام تربوي على مجموعة من العوامل المتداخلة التً تشكل اإلطار المرجعً لمفهوم العملٌة التربوٌة ومهما اختلفت المفاهٌم
لدور المعلم  ،فؤنه ٌبقى عامبلً حاسما ً فً إنجاح العملٌة التربوٌة أو إفشالها  ،ذلك الن وظٌفة المعلم لم تعد عملٌة مٌكانٌكٌة
تقتصر على نقل المعرفة إلى المتعلمٌن  ،بل انه ٌمثل األداة الفاعلة فً إنماء قدرات المتعلمٌن العقلٌة  ،واالجتماعٌة ،
والجسمٌة  ،وتطوٌر شخصٌاتهم بصورة عامة .
إن تقوٌم كفاٌة المعلم وظٌفة موضوعٌة  ،وأداة ومنهج علمً ٌهدؾ إلى إصدار أحكام على مدى تحقٌق العملٌة التربوٌة
ألهدافها وأؼراضها  .وتظهر أهمٌة تقوٌم المعلم فً الكشؾ عن تؤثٌر المعلم فً العملٌة التربوٌة  .وكشؾ نواحً القصور إن
وجدت  ،واقتراح الوسابل المناسبة والعمل على تحقٌق األهداؾ التربوٌة والتعلٌمٌة .
تعد الكفاٌات التعلٌمٌة والتدرٌسٌة احد الجوانب الربٌسة لتقوٌم األداء المهنً للمعلم وتوافر الكفاٌات التدرٌسٌة  ،وتمكن المعلم
مها تظهر لنا مإشرات إمكانٌة تقوٌم ؼٌر مباشر لبرامج إعداد المعلمٌن  .وٌعد المشرفون واالختصاصٌون التربوٌون
والمدرسون األوابل أصحاب الخبرة المٌدانٌة فً إبراز الكفاٌات التدرٌسٌة لدى مدرسً ومدرسات التربٌة الرٌاضٌة لمرحلة
الدراسة المتوسطة .
 :مشكلة البحث 1-2
إن المدرس هو المنظم والمسٌر لعملٌة تعلٌم الطلبة  ،إذ ٌتؤثر الطلبة بؤي برنامج تعلٌمً وإبداعً من خبلل المدرس  ،لذا
ٌمكن القول إن فاعلٌة المإسسات التعلٌمٌة تعتمد اعتمادا مباشرا على كفاٌة العاملٌن بها  ،لذا فؤن رفع كفاٌة المدرس هدؾ
من أهداؾ المإسسة التربوٌة وتعد الكفاٌات التعلٌمٌة من المتطلبات األساسٌة للمدرسٌن  ،وذلك من اجل نجاح العملٌة
التعلٌمٌة  ،لذا اهتمت كثٌر من الدراسات فً المجال التربوي والرٌاضً بدراسة الكفاٌات التعلٌمٌة لدى المدرسٌن .
وٌرى الكثٌر من خبراء التربٌة الرٌاضٌة إن القابمٌن على تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة فً مرحلة الدراسة المتوسطة ٌجب أن
ٌمتلكوا الكفاٌات التعلٌمٌة البلزمة لتدرٌس المهارات الرٌاضٌة المختلفة  ،لذا ال بد ن توافر كفاٌات تعلٌمٌة أساسٌة لدى
مدرس التربٌة الرٌاضٌة فً مرحلة الدراسة المتوسطة تإهله الن ٌقوم بدوره بكفاٌة وفاعلٌة  ،إضافة إلى الكفاٌات الشخصٌة
 ،ال شك إن أمبلك المدرسٌن للكفاٌات التعلٌمٌة سٌنمً قدراتهم وٌثري خبراتهم وٌساعدهم على تحقٌق األهداؾ التربوٌة ،
ضمن اإلطار الذي ٌسهل تلبٌة حاجاتهم  ،لذلك فان الكشؾ عن مدى توافرها لدٌهم أمر بالػ األهمٌة  ،ألنه سٌساعد على
تحدٌد نقاط الضعؾ والقوة لدٌهم  ،ومن ثم معالجتها .
من خبلل احتكاك الباحثٌن بالوسط التربوي فقد الحظوا وجود ضعؾ فً أداء مدرسً التربٌة الرٌاضٌة  ،األمر الذي حثهم
على هذه الدراسة لتحدٌد الكفاٌات التعلٌمٌة التً ٌجب أن تتوافر لدى مدرسً التربٌة الرٌاضٌة فً هذه المرحلة الدراسٌة
خاصة وللمراحل الدراسٌة بصورة عامة  ،لمساعدة المدرس فً إتقان تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة  ،لما لهذه المرحلة الدراسٌة
من اثر بالػ فً تنمٌة شخصٌة الطالب تنمٌة شاملة متزنة ن جمٌع نواحً الحٌاة المختلفة  ،على ذلك ٌساعد فً رفع مستوى
كفاٌته فً أدابه  ،والذي ٌتضح أثره فً العملٌة التربوٌة ككل .
 :أهداؾ البحث 1-3
تهدؾ الدراسة الحالٌة إلى :
.تحدٌد الكفاٌات التعلٌمٌة لدى مدرسً ومدرسات التربٌة الرٌاضٌة للمرحلة المتوسطة 1-
 .تحدٌد األهمٌة النسبٌة لكل كفاٌة من هذه الكفاٌات 2-
 :اإلطار النظري والدراسات المشابهة -
 :اإلطار النظري 2-1
 :الكفاٌات التدرٌسٌة 2-1-1
مجموعة من القدرات وما ٌرتبط بتا من مهارات  ،والتً ٌفترض إن المعلم ٌمتلكها بما ٌمكنه من أداء مهامه وأدواره
ومسإولٌاته خٌر أداء مما ٌنعكس على العملٌة التعلٌمٌة ككل  ،وخصوصا من ناحٌة نجاح المعلم  ،وقدرته على نقل
المعلومات إلى تبلمٌذه وقد ٌقوم المعلم بذلك عن طرٌق التخطٌط واألعداد للدروس وؼٌره من األنشطة الٌومٌة والتطبٌقٌة ،
مما ٌتضح فً السلوك واألعداد الفعلً للمعلم داخل الصؾ وخارجه . ) 31 : 1 ( ،
ٌحتاج النظام التعلٌمً إلى مراجعة بٌن الحٌن واألخر من اجل تطوٌره عن طرٌق تحسٌن كفاٌاته الداخلٌة باختٌار مدخبلت
أفضل وتنظٌم أفضل بخبرات أكثر مبلبمة مع الواقع لكً ٌؤتً مخرجات هذا النظام على مستوى الطموحات التً ٌتوقعها
المجتمع مع النظام التربوي ( . ) 73 : 7
وقد سلك المسإولون لؽرض تحقٌق تلك الطرابق المختلفة فقاموا بؤعداد المعلمٌن فً أول األمر على افتراض أكادٌمً مفاده
 ،إن إعداد المعلمٌن ٌقوم على تقدٌم نموذج معرفً ٌتفق مع المواد الدراسٌة  ،ولكن هذا النموذج ظل قاصرا أمام المسإولٌة
الحقٌقٌة  ،للمعلم  ،فؤضافوا إلى االفتراض األول مجموعة من المساقات النظرٌة فً موضوعات تربوٌة ونفسٌة ولكن هذه
البرامج ظلت ؼٌر فعالة فً أعداد معلمٌن أكفاء  ،فتطور االفتراض إلى تقدٌم نموذج معرفً ومساقات نظرٌة وعملٌة  ،ولكن
هذه البرامج بقٌت لٌست هً األفضل فً إعداد المعلمٌن وتؤهٌلهم  ،فادركو أهمٌة تعرؾ المتؽٌرات الربٌسة المإثرة فً
تربٌة المعلمٌن  ،وأخٌرا تنبه المسإلون التربوٌون إلى أهمٌة أتباع أسلوب التدرٌب وتحلٌل المهارات األساسٌة المكونة للمهنة
وهكذا وجب االهتمام إلى وجود برامج جدٌدة لتدرٌب المعلمٌن ٌقوم على الكفاٌات األساسٌة البلزمة لمهنة التعلٌم  ،وٌذكر (
سعادة إبراهٌم  ) 2001إن األدبٌات واألبحاث التً تمت فً أطار الكفاٌات أخذت أربع جوانب لؽرض تحدٌد الكفاٌات
البلزمة ألداء تدرٌس فعال وهً :
 .منحى أسلوب تحلٌل النظم واستخدام تقنٌاته فً تحلٌل نظام العملٌة التعلٌمٌة الستخبلص الكفاٌات البلزمة 1-
منحى مبلحظة سلوك مجموعة من المعلمٌن الناجحٌن فً عملٌة التدرٌس الفعال الشتقاق الكفاٌات التعلٌمٌة ألعداد 2-
 .المعلمٌن
منحى البحوث التربوٌة التً من شؤنها أن تكشؾ عن المتؽٌرات أو العوامل التً تإثر فً عملٌة التعلٌم بصورة اٌجابٌة 3-
 .الشتقاق الكفاٌات التعلٌمٌة المطلوبة إلعداد المعلم الناجح

منحى التعرؾ على أراء ووجهات نظر التربوٌٌن المشتؽلٌن بؤعداد وتؤهٌل المعلمٌن لتحدٌد الكفاٌات التعلٌمٌة ( 4- 78 : 3
).
تمثل الكفاٌات التعلٌمٌة مجموعة من القدرات والمهارات التً ٌمتلكها المدرس وٌمارسها فً الموقؾ التعلٌمً لتمكنه من
القٌام بمهامه التعلٌمٌة بفاعلٌة وإتقان القدرة على تنفٌذ النشاط التعلٌمً  ،الذي ٌستند إلى مجموعة من الحقابق والمفاهٌم
والتعامٌم والمبادئ التً تتضح من خبلل السلوك التعلٌمً الذي ٌصل إلى درجة المهارة .
وٌشٌر التربوٌون إلى ضرورة متابعة وتقوٌم جمٌع العاملٌن فً المجال التربوي وبصورة مستمرة وذلك من اجل تؤكٌد
القابلٌات والمهارات المعرفً لدٌهم وتدعٌم نقاط القوة ومعالجة وتحقق عملٌة تقوٌم المعلم أهدافا متعددة منها . ) 23 : 6 ( :
 .رفع الكفاٌات التدرٌسٌة لدى المعلم وإحساسه بالثقة بالنفس والتؤكد من نموه العلمً فً مجال تخصصه 1-
تقوٌم أعمال المعلمٌن  :وتوجٌههم بالمقارنة مع المعلمٌن اآلخرٌن فً المدارس األخرى  ،والعاملٌن فً األجهزة 2-
 .والدورات التدرٌبٌة المختلفة
وضع معاٌٌر تساعد المدرس على االرتفاع بمستوى تدرٌسه بالمقارنة بالتؽٌرات التً تحدث فً المجتمع  ،وضرورة 3-
 .مواكبة المدرسة الحتٌاجات الطلبة  ،والمجتمع والعصر الذي ٌعٌشون فٌه
 ،القدرة على الحكم لتؤهٌل المعلم لمراكز تربوٌة أعلى للترقٌة فً المٌدان التربوي  ،وتعددت معاٌٌر تقوٌم كفاٌة المعلم 4-
وٌتمثل تقوٌم كفاٌة المعلم بناءاً على سلوك المعلم فً مبلحظة السلوك الظاهري للمعلم  ،بمعنى مبلحظة المهارات التدرٌسٌة
 .للمعلم داخل الصؾ
أن التقوٌم ٌجري كعملٌة تشخٌصٌة فإذا كان تقوٌم المعلم منخفظا ً فان النتابج تشٌر إلى ما ٌعرقل أداء المعلم  ،أو إخفاقه 5-
 .فً عمله
إن أنشطة التقوٌم منظمة بؤسلوب زمنً دقٌق  ،ومبلبم لتقوٌم أداء المعلم  ،وٌختلؾ التربوٌون فً تحدٌد الكفاٌات ثم 6-
الطرٌقة التً ٌتم من خبللها تحلٌل العملٌة التدرٌسٌة  ،أال أن هذا لٌعنً عدم فاعلٌتها  ،إلظهار مستوى أداء المعلم وقدراته
التدرٌسٌة ومن ثم نقاط القوة والضعؾ فً أسالٌب المعلم الذي ٌطبق الكفاٌات  .وتعكس مجاالت الكفاٌات المحاور الربٌسة
 .للعملٌة التربوٌة على الرؼم من االختبلؾ فً تسمٌة هذه المجاالت
تتكون هذه الرسالة من المقدمة والتمهٌد  ،والتمهٌد عبارة عن تعرٌؾ االعبلم  ،ونشؤة االعبلم  ،واهمٌة االعبلم فى العصر
الحدٌث  ،واالركان والمبادئ االساسٌة فى االعبلم والمعنى المقصود من االعبلم االسبلمى واخٌراً اهمٌة االعبلم االسبلمى .
وثبلثة ابواب .
الباب االول وهو (المودودى وجهاده الفكرى والعلمى )وهو عبارة عن ثبلثة فصول ،
الفصل االول (عصر المودودى ونشؤته)
.تمهٌد موجز عن تارٌخ االسبلم بالهند1-
.نسب المودودى ومولده ونشؤته2-
الفصل الثانى (جهاد المودودى الفكرى والعملى)
مرحلة العاطفة االسبلمٌة1-
مرحلة الفهم الشامل والدعوة2-
مرحلة العمل التنظٌمى لئلسبلم3-
الفصل الثالث (أصول الدعوة والفهم عند المودودى)
ارتباط المودودى بالكتاب والسنة1-
االسبلم نظام شامل للحٌاة2-
التخلص من سٌطرة الثقافة الؽربٌة3-
أما الباب الثانى فٌتكون من فصلٌن
الفصل االول (حقل االعبلم ووسابله عند المودودى )
الفصل الثانى (وسابل االعبلم والدعوة عند المودودى )
والباب الثالث (تقوٌم االعبلم عند المودودى)ٌنقسم الى فصلٌن
الفصل االول (خصابص وممٌزات االعبلم عند المودودى)
الفصل الثانى (آثار إعبلم المودودى)
لقد أصبح من الموضوعات الهامة التً تشؽل أذهان كل العاملٌن والمهتمٌن برٌاضة السباحة فً أنحاء العالم هو ذلك
الصراع على تحطٌم األرقام القٌاسٌة لمختلؾ مسابقات السباحة وقد أدى هذا االهتمام المتزاٌد إلى توجٌه أسالٌب البحث
العلمً لتحلٌل الكثٌر من مشكبلت األداء الفنً التً تقؾ فً سبٌل تحقٌق ذلك  ،ومحاولة إلٌجاد أنسب الحلول وصوالًُِ
2002 .م
لوضع النظرٌات العلمٌة الحدٌثة التً تضمن أداء متمٌز للسباحٌن الناشبٌن فً المستقبل .

 1981 .القاهرة  :فاروق عبد الؽنى الصاوى ،

د .عادل فوزي جمال  -د.منٌر
سامى رجابً

تهدؾ هذه الدراسة إلً معرفة تؤثٌر البرنامج التدرٌبً المقترح علً تحسٌن زمن رد الفعل ودقة تسدٌد اللكمات لمبلكمً
الدرجة الثانٌة  br br .أجرٌت الدراسة اإلستطبلعٌة فً الفترة من  1987 /7 /1إلً  1987 /7 /5وذلك للتؤكد من
صبلحٌة األجهزة واألدوات المستخدمة فً القٌاسات  ،تحدٌد صبلحٌة صالة المبلكمة بنادي جمعٌة شبان المسلمٌن بالشاطبً
لتطبٌق البرنامج  br br .تم إجراء الدراسة األساسٌة علً عٌنة من مبلكمً الدرجة الثانٌة من نادي اإلتحاد السكندري
ونادي جمعٌة الشبان المسلمٌن بالشاطبً قوامها ( )44مبلكما ً فً الفترة من  1987 /7 /15إلً  1987 /10 /15وكانت
أعمارهم تتراوح من ( 20 -17سنة )  br br .خضعت المجموعة التجرٌبٌة ( )22العبا ً للبرنامج التدرٌبً المقترح لتحسٌن
زمن رد الفعل ودقة تسدٌد اللكمات  ،وإخضاع المجموعة الضابطة (22العبا ً ) للبرنامج التدرٌبً المطبق علً مبلكمً
الدرجة الثانٌة باألندٌة  br br .وتوصل الباحث إلً أن البرنامج المقترح ٌحسن كبلً من زمن رد الفعل ودقة تسدٌد اللكمات ،
د.محمد طلعت إبراهٌم .د .عبد
1989 .م
لذا ٌوصً الباحث بضرورة اإلسترشاد بالبرنامج التدرٌبً المقترح لتحسٌن زمن رد الفعل ودقة تسدٌد اللكمات .
الرحمن عبد العظٌم سٌؾ .
ٌعد قطاع الشباب بصفة عامة الثروة الحقٌقة ألي مجتمع من المجتمعات إذا ما أحسن استؽبلله ,وشباب الجامعة بصفة خاصة
ٌمثلون شرٌحة خاصة وهامة داخل قطاع الشباب حٌث إنهم ٌساهمون فً تكامل عملٌة البناء االجتماعً ,وتقع مسبولٌة
التربٌة واإلعداد هنا على عاتق الجامعة باعتبارها أهم وسٌط من وسابط التربٌة ,إلى جانب أنها تزود طبلبها بالمعلومات
والمعارؾ إلعدادهم للمهن المختلفة فهً أٌضا ً تسهم فً تنمٌة وعٌهم فً مختلؾ المجاالت وبخاصة الوعً السٌاسً الذي
تشٌر بحوث ودراسات عدٌدة فً مجال التربٌة السٌاسٌة إلى وجود ضعؾ وانخفاض فٌة وفً الممارسة السٌاسٌة والمشاركة
السٌاسٌة لدى الشباب الجامعً  ،وهو ما ٌتمثل فً عدم إقبالهم على المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة وعدم معرفتهم بالقضاٌا
واألحزاب السٌاسٌة ,وانخفاض الثقافة السٌاسٌة لدٌهم ,وزٌادة اإلحساس باالؼتراب والسلبٌة وانخفاض اإلحساس باالنتماء
1974 .م
والوالء للمجتمع .
د.عبدالعظٌم فٌاز
ElMini
Two experiments were carried out in this study to evaluate the effect of fat
a
supplementation (protected and unprotected )during the prepartum and postpartum
univer
periods or during the summer heat stress on milk production , milk composition , some
sity
2013 blood metabolites and hormones of high producing Holstein dairy cows
##### Dr.M.A.Ayoub
Experiment one:
Effect of fat supplementation (protected and unprotected) during prepartum and
postpartum periods on milk production ,milk components, some plasma metabolites
and hormones , as well as reproductive performance of high producing dairy cows.

الصاوى ،فاروق عبد الؽنى.

فقه الدعوة االسبلمٌة واإلعبلم :

ماجستٌر

5384 12407844

شمس الدٌن ,شمس الدٌن
محمد محمود

تاثٌر استخدام برنامج للتمرٌنات الؽوصٌة الخاصة على مستوى
االداء الفنى لسباحة الصدر للبراعم

ماجستٌر

5385 12408272

السٌد  ،عصمت إبراهٌم عفٌفً تاثٌر برنامج تدرٌبى مقترح على تحسٌن زمن رد الفعل ودقة تسدٌد
اللكمات/
.

ماجستٌر

5386 12408410

ماجستٌر

5387 12408444

معوقات النشاط الرٌاضً فً الجامعات ‖دراسة مٌدانٌة‖
المؽٌر ،لبٌب أحمد أحمد
/ Influence of protected and unprotected fat
supplementation on postpartum productive
and reproductive performance of high
Abd-Allah,Atef
 producing dairy cowsدكتوراه
Mohamed Saleem.
Atef Mohamed Saleem

5388 12408757

The results can be summarized as the following .
)1- Dry matter intake (DMI
2- Milk production ,milk composition , and feed efficiency:
3- Blood plasma composition :
4- Reproductive performance:
Experiment 2
Effect of fat supplementation (protected and unprotected) during the summer heat
stress on milk production , milk components ,and some plasma metabolites and
hormone of high producing dairy cows.
The results can be summarized as the following .
)5- Dry matter intake (DMI
6- Rectal temperature( RT ) and respiration rate(RR):
7- Blood plasma composition :
8- Milk production ,milk composition , and feed efficiency:

د.عبدالعظٌم محمود فٌاز

د.إبراهٌم حامد قندٌل

ٌتحرك البحث العلمً اآلن فً جمٌع الدول اآلخذة بؤسباب التقدم لٌؽطً أكبر قدر من المشاكل التً تعترض تقدم دول العالم
فً مسٌرتها نحو حٌاة أفضل ومستقبل أكثر إشرا ًقا بعد أن أصبح واضحً ا أن العلم هو إحدى الوسابل الربٌسٌة التً ستمكن
هذا العالم من التقدم والرقً .
ومن الطبٌعً أن ٌتركز اهتمام الباحث على ألعاب القوى فهً مادة التً ٌقوم بتدرٌسها بالمعهد العالً للتربٌة الرٌاضٌة
للمعلمات بالجزٌرة منذ سبعة أعوام  .وهو بذلك ٌعٌش مشاكلها وٌهتم بها وٌتتبع أرقامها عبلوة على أن ألعاب القوى تساعد
كل شخص ٌمارسها على اكتساب الصحة العضوٌة الحٌوٌة والثبات االنفعالً والوعً االجتماعً .

تعتبر كرة الٌد أحد األنشطة الرٌاضٌة التً تساعد على تحقٌق أهداؾ التربٌة الرٌاضٌة  ،فهً تعمل على تقوٌة جمٌع أجزاء
1972 .م الجسم عامة وعضبلت الرجلٌن والكتفٌن والذراعٌن والٌدٌن خاصة  -حتى األصابع وذلك عن طرٌق الرمً واللقؾ .
وتنمً كرة الٌد قوة التحمل والسرعة بصورة مباشرة عن طرٌق الجري والحركات السرٌعة األخرى مثل القفز واللقؾ
والرمً  .كما تنمً التوافق العضلً العصبً وذلك عن طرٌق التمرٌر والتصوٌب والتنطٌط  .وفً مجال تنمٌة الشخصٌة
تنمً كرة الٌد سمة االعتماد على النفس وتساعد على تنمٌة سرعة التفكٌر إذ أن مواقؾ اللعبة السرٌعة والمثٌرة تحتاج إلى
التصرؾ السرٌع واتخاذ القرارات السرٌعة الحاسمة .

1972 .م

بدر ،سامٌة محمد حامد .

برنامج مقترح اللعاب القوى للمرحلة االبتدابٌة /

للحصول على
الدبلوم األول
فً التربٌة
الرٌاضٌة
5389 12408886
1972م .

1972 .م

محمود ،لٌلى لبٌب

تقٌٌم طرق تعلٌم المهارات الحركٌة فً كرة الٌد/

للحصول على
الدبلوم األول
فً التربٌة
الرٌاضٌة
5390 12408897
1972م .

إن عالم الٌوم ٌمر بثورة جدٌدة هً مزٌج بٌن التقدم التكنولوجً المذهل والثورة المعلوماتٌة الفابقة حٌث تتسارع المعلومات
وتنمو تطبٌقاتها لتساهم فً تطور المجتمع وتقدمه من خبلل استخدام مختلؾ فروق العلم والمعرفة وامتدت هذه الثورة فً
المجال التدرٌب الرٌاضً بصفة خاصة فمع زٌادة حجم التطبٌقات واتساع دابرة المعلومات والبحوث والعلوم المرتبطة
بالتدرٌب وتعتبر طرق واسالٌب التدرٌب هً وسابل تنفٌذ الوحدة التدرٌبٌة لتنمٌة وتطوٌر الحالة التدرٌبٌة للفرد بسلوك ٌإدي
الً تحقٌق الؽرض المطلوب عن طرٌق عملٌات التدرٌب الرٌاضً المنظمة و هناك العدٌد من طرق التدرٌب التً تحقق كل
منها أؼراض وواجبات معٌنة ولذلك ٌجب اختٌار الطرٌقة المناسبة للؽرض وعلً أساس تنوعت طرق و أسالٌب التدرٌب
لرفع مستوي اإلنجاز الرٌاضً وٌعد التدرٌب المتقاطع أداة للقوة الكامنة للتدرٌب والذي ٌساعد المتسابقٌن علً الوصول إلً
قمة المنافسة فً رٌاضتهم التخصصٌة ولذلك أستخدمه العدٌد من المتسابقٌن ذوي المستوي العالً و األولٌمبً و الحظ
الباحث أنه عند استخدام أكثر من أسلوب تدرٌبً علً مسابقة الوثب الثبلثً بطرٌقة التدرٌب الجزبٌة للمراحل الفنٌة كبل علً
حدة قد ٌإثر بصورة إجابٌة أفضل من التدرٌب علً المسابقة بصورة كلٌة فلكل مرحلة من مراحل الوثب الثبلثً (الخطوة
–الحجلة –الوثبة) خصابص و ممٌزات تتناسب مع األسالٌب التدرٌبٌة تبٌن للباحث عدم دمج أو أستخدام أسالٌب التدرٌب
المتقاطع فً برنامج واحد لذا رأي الباحث أستخدام أسالٌب ( األثقال و البلٌومتري – األثقال و البالستً) لما لهم من أهمٌة
كبٌرة وملحوظة فً التقدم بمستوي القدرات البدنٌة حٌث أنه أساس هام جدا للقدرات المهارٌة و األرتقاء بمستوي متسابقً
2016
الوثب الثبلثً و إعطاء المدربٌن فكرة كٌفٌة استخدام التدرٌب المتقاطع بؤسالٌب مختلفة ووضعها فً برامج التدرٌب .
العبلقة بٌن األنشطة ً
هدفت الدراسة الحالٌة إلً التعرؾ علً ً
البلصفٌة ،والسلوك العدوانً لدي عٌنة
الدراسة ،والكشؾ عن وجود أو عدم وجود تؤثٌر عند أفراد العٌنة فً األنشطة ً
البلصفٌة ،والسلوك العدوانً
ٌُعزي إلً التخصص الدراسً ) عملً – أدبً ( ومحل اإلقامة ) رٌؾ – حضر ( ،وكذلك الكشؾ عن
إمكانٌة تنبإ األنشطة ً
البلصفٌة بالسلوك العدوانً لدي عٌنة الدراسة ،وتكونت عٌنة الدراسة األساسٌة من
( طالب من طلًب المرحلة الثانوٌة األزهرٌة بمحافظتً قنا والبحر األحمر ،من سن )  05إلى ( 061
سنة ،وتم تطبٌق مقٌاس األنشطة ً
البلصفٌة ،ومقٌاس السلوك العدوانً ،كما تم استخدام المنٌج ( 06
الوصفً فً الدراسة ،وقد أسفرت النتابج  :عن وجود ً
عبلقة ارتباطٌة دالة إحصابٌا ً بٌن متوسطات درجات
الطبلب فً مجاالت األنشطة ً
ً
البلصفٌة )ماعدا المجال الرٌاضً والمجال الكشفً( والدرجة الكمٌة لٌا،

2016

والسلوك العدوانً عند مستوى )  ،( 1.10عدم حدوث تؤثٌر لتفاعل محل اإلقامة )رٌؾ/حضر( ونوع
التخصص )عملً /أدبً( علً المشاركة فً األنشطة ً
البلصفٌة ،وعلً السلوك العدوانً لدي عٌنة
خبل ل األنشطة ً
الدراسة ،كما أمكن التوصل إلً إمكانٌة التنبإ بالسلوك العدوانً من ً
البلصفٌة ،وٌُعَ د
المجال العلمً أكثر المجاالت التً ٌمكن استخدامها فً التنبإ بالسلوك العدوانًٌ ،لٌه المجال الثقافً.
أصبحت أنظمة اإلمتزاز المدارة بالطاقة الشمسٌة واحدة من الطرق الواعدة فً التطبٌقات المختلفة لعملٌات اإلمتزاز حٌث
أنها قادرة علً استخدام الطاقة منخفضة درجة الحرارة وصدٌقة للبٌبةٌ .عتبر تصنٌع الثلج بالطاقة الشمسٌة باإلمتزاز
باستخدام زوج اإلمتزاز واحد من تطبٌقات عملٌات اإلمتزاز المدارة بالطاقة الشمسٌة .الرسالة الحالٌة تقدم عمل تجرٌبً
لنظام تصنٌع الثلج بالطاقة الشمسٌة باإلمتزاز باستخدام زوج اإلمتزاز من الكربون النشط( )Aquasorb 2000والمٌثانول.
ولهذا فإن الهدؾ من الرسالة دراسة أداء النظام وإستخراج الخصابص اإلمتزازٌة لزوج اإلمتزاز .وأٌضا إنشاء وإختبار
2017
النظام تحت الظروؾ المناخٌة الحقٌقٌة.

تؤثٌر أستخدام التدرٌب المتقاطع علً بعض القدرات البدنٌة الخاصة
لمتسابقً الوثب الثبلثً /
أبو المعاطً ،حمدي محب.
األنشطة البلصفٌة وعبلقتها بالسلوك العدوانً لدى طبلب المرحلة
ماجستٌر
عبد السٌد ،عصمت العبد علً .الثانوٌة
األزهرٌة/
ماجستٌر

Ali, Shazly Sadek
Hamed.

Solar adsorption ice maker utilizing activated
carbon and methanol pairs /

5391 12408954
5392 12409387

5393 12427024

فً هذه الدراسة تم تثبٌت األجهزة المعملٌة إلختبار وتقٌٌم خصابص الكربون النشط ( )Aquasorb 2000كمادة مازة
والمٌثانول كمادة ممتزة فً المختبر عند درجات حرارة مختلفة لكل من المولد والمبخر .وتم عمل نموذج للمولد بإستخدام
انابٌب نحاسٌة تحتوي على الكربون النشط مع عمل مسار داخلً محوري لتحسٌن عملٌة إنتقال الحرارة والكتلة خبلل
العملٌات المختلفة .تم بناء وحدة ثلج شمسً تعمل باإلمتزاز مكونة من ثبلثة عناصر ربٌسٌة ,المولد والمكثؾ والمبخر مع
عدم وجود صمامات بإستثناء صمام الشحن والتفرٌػ لبساطة التصمٌم .وتم عمل تصمٌم جدٌد للمولد بإستخدام ألواح األكرلٌك
لتحسٌن إنتقال الحرارة والكتلة داخل المولد ٌ .حتوي المولد على عشرة أنابٌب نحاسٌة تحتوي بداخلها على الكربون النشط
وهذه األنابٌب متصلة مع بعضها البعض ومؽلفة بؤلواح األكرلٌك بدال من الزجاج لتعمل على حبس الحرارة ورفع درجة
حرارة المادة المازة إلى درجات حرارة عالٌة  .وٌمتاز األكرلٌك أٌضا بالمتانة أكثر من الزجاج بجانب العزل الحراري العالً
له.
بالرؼم من التقدم فً صناعة المشؽبلت الدقٌقة والوحدات اإللكترونٌة لتقوم بمجموعة من الوظابؾ واألوامر فً وقت محدود
وبسرعة عالٌة فإنها تكون مصحوبة بإرتفاع فً درجات حرارتها  .إرتفاع درجة الحرارة تعد من أكبر المشكبلت التً تعٌق
التطور فً صناعة الوحدات االلكترونٌة نظرا لتؤثٌرها السلبً على أداء الوحدة وعمرها االفتراضً  .طرق تبرٌد الوحدات
االلكترونٌة عدٌدة منها التبرٌد بإستخدام تبرٌد الهواء  ,التبرٌد بإستخدام الترزٌر ,التبرٌد بإستخدام مواد متؽٌرة الطور ,أو
التبرٌد بإستخدام تكنولوجٌا االنبوبة الحرارٌة  .من أهم وأوسع طرق التبرٌد هو إستخدام الهواء كمانع تبرٌد وذلك لسهولة
الحصول علٌه فهو متاح  ,سهولة تجهٌزه فهو ال ٌحتاج مساحة أكبر لبساطة المعدات المستخدمة فً تجهٌزه  ,وكذلك أقل
ضرر بالوحدات اإللكترونٌة نظرا لصؽر كثافته .فً هذه الدراسة تم تبرٌد مصفوفة من  7صفوؾ و  5أعمدة من المصادر
الحرارٌة التً تحاكً الوحدات االكترونٌة نظرٌا بإستخدام الطرق الحسابٌة  .تم إجراء الدراسة باستخدام احد نماذج السرٌان
الضطرب ببرنامج انسسز فلوٌنت  . 14تم تثبٌت المصادر الحرارٌة الساخنة داخل قناة وتمرٌر تٌار هواء متقاطع داخل
2016
القناة وتعرٌض صؾ من أصفؾ المصفوفة لصؾ من نفاثات هواء تصادمٌة متعامدة .
تعد عملٌة التجفٌؾ العملٌة الربٌسٌة لكثٌر من القطاعات الصناعٌة  ,وتعتبر واحدة من العملٌات االساسٌة فً الصناعات
المعالجة مثل تجفٌؾ اللب والورق  ,وتجفٌؾ الخشب وتجفٌؾ المواد الؽذابٌة  ,وتجفٌؾ الحبوب والفواكه والخضروات
وتجفٌؾ األدوٌة العشبٌة والشاي ,وتجفٌؾ المنتجات الصٌدالنٌة  ,وتجفٌؾ السٌرامٌك وتجفٌؾ المواد اللٌفٌة ,والتجفٌؾ
2016
للمنتجات النسٌجٌة  ,وتجفٌؾ الفحم  ,والعدٌد من المنتجات األخري.
مصاص قصب السكر ٌإثر سلبا على البٌبة عندما ٌتم التعامل معه باعتباره نفاٌات لكن من جانب آخر فإنه ٌمكن اعتباره من
الموارد إذا تم تطبٌق التكنولوجٌا المبلبمة لمعالجته وإنتاج منتجات استهبلكٌة تتناسب مع طلبات السوق  .هذه المنتجات مثل
الورق واللب وألواح الخشب متوسطة وعالٌة الكثافة  .وتعتبر مرحلة التجفٌؾ فً هذه الصناعات مستهلكة جدا للطاقة مما
ٌإثر على السعر النهابً للمنتج ومن ناحٌة أخرى فإن جودة المنتج تعتمد على كٌفٌة أداء المجفؾ حٌث أنها ترتبط ارتباطا
مباشرا بكٌفٌة الحصول على نسبة الرطوبة المطلوبة للمنتج النهابً.
تهدؾ الرسالة إلى مقارنة الموجات فوق الصوتٌة المستمرة والمتقطعة مع الموجات فوق الصوتٌة الوهمٌة لمرضى األلم
2016
اللٌفً العضلً فً العضلة شبه المنحرفة.
أجرٌت الدراسة على ستون مرٌضا من الجنسٌن ؛  37رجل و 23سٌدة ٌعانون من نقاط الزناد النشٌطة فً األلٌاؾ العلٌا
للعضلة شبه المنحرفة تراوحت أعمارهم بٌن  18إلى  30سنة وتم تقسٌمهم عشوابٌا إلى اربعة مجموعات متساوٌة.
تم إجراء الدراسة فً مستشفى جامعة عٌن شمس قسم العبلج الطبٌعً فً الفترة من أكتوبر 2015إلى فبراٌر  .2016تم
تقٌٌمهم عن طرٌق مقٌاس التؤلم بالضؽط لقٌاس درجة األلم مع الضؽط ,المقٌاس التمثٌلً البصري لتقٌٌم شدة األلم ومقٌاس
نوتنؽهام للصحة الشخصٌة لتقٌٌم نوعٌة الحٌاة.
تمت جمٌع التقٌٌمات قبل وبعد  10جلسات من العبلج.
أظهرت النتابج أن هناك فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن المجموعة األولً والمجموعات األخرى من حٌث مقٌاس التؤلم
بالضؽط وفروق بٌن المجموعة األولى والمجموعات الثالثة والرابعة من حٌث المقٌاس التمثٌلً البصري ومقٌاس نوتنؽهام
للصحة الشخصٌة .هناك فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن المجموعة الثانٌة والمجموعات األخرى من حٌث مقٌاس التؤلم
بالضؽط ولم ٌكن هناك فروق بٌنهم من حٌث المقٌاس التمثٌلً البصري ومقٌاس نوتنؽهام للصحة الشخصٌة لم ٌكن هناك
فروق بٌن المجموعة الثالثة والرابعة من حٌث مقٌاس التؤلم بالضؽط  ,المقٌاس التمثٌلً البصري ومقٌاس نوتنؽهام للصحة
الشخصٌة.
قد أجرٌت هذه الدراسة فً العٌادة الخارجٌة كلٌة العبلج الطبٌعً جامعة القاهرة وكان الؽرض الربٌسً من هذه الدراسة هو
مقارنة تقٌٌم فعالٌة شرابط الكٌنٌسو البلصقة باإلضافة إلى العبلج الطبٌعً التقلٌدي مقابل فعالٌة االرتجاع البٌولوجً التدرٌبً
باالضافة إلى العبلج الطبٌعً التقلٌدي فً عبلج عضلة الجبهة وعضلة الفم الدوٌرٌة فً حاالت شلل بٌلز بإستخدام نطاق
قٌاس هاوس برٌك مان وقٌاس بالت  .والهدؾ الثانً اختبار تؤثٌر شرابط الكٌنٌسو البلصقة واالرتجاع البٌولوجً التدرٌبً
فً عبلج عضلة الجبهة وعضلة الفم المستدٌرة فً حاالت شلل بٌلز باستخدام نطاق قٌاس هاوس برٌك مان وقٌاس بالت
حٌث شارك ثبلثٌن مرٌض من (االناث والذكور) وتراوحت اعمارهم من سن ( 42-15سنة) وقد تم تقسٌم المرضً إلى
المجموعة (أ) حٌث أن (ن = )9الذٌن حصلوا على شرابط الكٌنٌسو البلصقة باإلضافة إلى العبلج الطبٌعً التقلٌدى (العبلج
باللٌزر  ,فارادي التحفٌز وإعادة تعلٌم حركات الوجه) والمجموعة الثانٌة (ن=  )8الذٌن حصلوا على التدرٌب االرتجاعً
البٌولوجً باألضافة إلى العبلج الطبٌعً التقلٌدي (العبلج بالٌزر  ,التحفٌز فارادي وإعادة تعلٌم حركات الوجه) وتم تقٌٌم
2016
جمٌع المرضى فً بداٌة الدراسة وبعد نهاٌة المدة (أربعة أسابٌع).
ٌعد حمل الحقابب على كتؾ واحد من أكثر طرق حمل الحقابب شٌوعا بٌن مختلؾ السكان هذا الحمل الؽٌر متساوي ٌسبب
كثٌرا من المشاكل الجسدٌة الوظٌفٌة وفً النشاط الحٌوي ومع ذلك هناك قلة نسبٌة فً األبحاث المتعلقة بحمل الحقابب ذات
2016
الكتؾ الواحد والتً تسبب أحمال ؼٌر متساوٌة
الهدؾ  :بحث تؤثٌر حمل الحقابب على كتؾ واحد على النشاط الكهربً للعضلة الظهرٌة العرٌضة فً النساء األصحاء
العٌنة  :قد أجري البحث على ثبلثٌن فتاة من كلٌة العبلج الطبٌعً جامعة القاهرة والتً تراوحت أعمارهم بٌن  18إلى 22
عاما
الطرٌقة  :أجري لكل طالبة ثبلث قٌاسات للعضلة الظهرٌة العرٌضة الؽٌر مهٌمنة والمهٌمنة أوال أثناء أقصى إنقباض إرادي
عضلً لمدة  5ثوانً ثانٌا أثناء حمل حقٌبة على كتؾ واحد (الؽٌر مهٌمن) تحتوي على  %10من وزن الجسم لمدة  5دقابق
ثالثا أثناء حمل حقٌبة على كتؾ واحد (الؽٌر مهٌمن) تحتوي على  %15من وزن الجسم لمدة  5دقابق بفنرة راحة 10
دقابق بٌن كل قٌاس
النتابج :خبلل حمل حقٌبة تحتوي على  %10من وزن الجسم تبٌن أن النشاط الكهربً للعضلة الظهرٌة العرٌضة للجانب
الؽٌر مهٌمن أقل من النشاط الكهربً للجانب المهٌمن بمتوسط (6.20و10.14ملى .فولت) على التوالى بداللة إحصابٌة
= 0.001عند حمل  %15من وزن الجسم كان النشاط الكهربً للعضلة الظهرٌة العرٌضة للجانب الؽٌبر مهٌمن أقل من
النشاط الكهربً للجانب المهٌمن بمتوسط (6.95و9.08ملً .فولت) على التوالً.
ٌلعب اعتبلل الجهاز العصبً البلإرادي دورا ربٌسٌا فً الظواهر المرضٌة لمرضى الفشل القلبً االحتقانً وٌعتبر تحلٌل
تذبذب معدل (متؽٌرٌة) نبضات القلب أسلوب سهل دقٌق للدراسة الكمٌة للضبط البلإرادي للقلب.
وٌعد التذبذب الكبٌر فً معدل نبضات القلب مإشر للتكٌٌؾ الجٌد مما ٌعنً أن آلٌات التحكم البلإرادي للقلب تإدي وظٌفتها
جٌدا عل العكس التذبذب األقل دابما ما ٌإشر إلى تكٌٌؾ ؼٌر طبٌعً وؼٌر كافً للجهاز العصبً البلإرادي  ,مما ٌعكس
وجود إعتبلل وظٌفً  .وقد كان الهدؾ من هذه الدراسة بٌان إذا ما كان بإمكان تمرٌنات الحجاب الحاجز بإستخدام جهاز
تدرٌب عضبلت التنفس إحداث تؽٌٌر فً تذبذب معدل نبضات القلب فً مرضى فشل القلب االحتقانً.
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قد وجدنا أن التمرٌنات العبلجٌة للحجاب الحاجز باستخدام جهاز تدرٌب عضبلت التنفس تزٌد التحكم البلإرادي فً تذبذب
معدل نبضات القلب لمرضى فشل القلب االحتقانً وهذا التحسن فً التحكم البلإرادي للقلب ٌلعب دورا هاما وٌمكن أن ٌكون
ذا قٌمة فً تقلٌل مخاطر المرض لهم.
معلمً المدارس اإلعدادٌة تمثل المجموعة المهنٌة بٌن الذٌن لدٌهم عرضة إلضطراب الجهاز العضلً الهٌكلً ولكن مدى
انتشاره بٌنهم فً مصر لم ٌحدد بعد  .الؽرض :أجرٌت هذه الدراسة لفحص مدي العبلقة بٌن العمل واضطرابات الجهاز
العضلً الهٌكلً بٌن معلمً المدارس الحكومٌة اإلعدادٌة فً القاهرة  ,مصر فً ال 12شهرا الماضٌة .اإلجراء  :تم اختٌار
عٌنة من  200معلم مرحلة إعدادٌة من المدارس الحكومٌة فً القاهرة  ,مصر مع متوسط عمر ()3.34+-35.9سنة ,
وطلب من هإالء المدرسٌن اختٌار اإلجابة من االستبٌان الذي ٌساعد فً معرفة اضطراب العضبلت والعظام بسبب عملهم
فً ال 12شهرا الماضٌٌن .النتابج  :أبلؽت الدراسة إلى ان انتشار إضطرابات الجهاز العضلً الهٌكلً الناتجة من العمل لمدة
 12شهرا السابقة بٌن معلمً المدارس اإلعدادٌة المصرٌة  %96وكان انتشاره أعلى بكثٌر لدى اإلناث أكثر من الذكور فً
2016
إصابات الرقبة والظهر وإصابة الطرؾ العلوي.
أجرٌت هذه الدراسة على عٌنة من أخصابً العبلج الطبٌعً العاملٌن بالهٌبة العامة للمستشفٌات والمعاهد التعلٌمٌة فً مصر
خبلل الفترة من أكتوبر  2015إلى ٌناٌر  . 2016وكان الؽرض من هذه الدراسة هو مقارنة أداء أخصابً العبلج الطبٌعً
فً أقسام العناٌة المركزة مقابل أدابهم فً العٌادات الخارجٌة  .تم إجراء الدراسة على مابة أخصابً عبلج طبٌعً من وحدة
العناٌة المركزة والعٌادات الخارجٌة من كبل الجنسٌن (الذكور واإلناث) وقد تراوحت سنوات التخرج للعٌنة من عام 1998
وحتً  .2009تم تقسٌمهم إلى مجموعتٌن متساوٌٌن كل مجموعة تتكون من خمسٌن أخصابً عبلج طبٌعً تم تقٌٌم أداء
المجموعة األولى (أ) العاملة فً وحدة العناٌة المركزة  .تم تقٌٌم أداء المجموعة الثانٌة (ب) العاملة فً العٌادة الخارجٌة.
الطرٌقة القٌاس  :باستخدام استبٌان اشراؾ شكل (ج) من المجلس األسترالً للعبلج الطبٌعً لتقٌٌم ممارسة أخصابً العبلج
الطبٌعً لكبل المجموعتٌن ثم تم مقارنة النتابج بٌن المجموعتٌن (أ) و(ب).
تعد كفاءة نظام المعلومات المحاسبٌة االلكترونى مقٌاسا لتكلفته اما فعالٌته تعتبر مإشرا لجودته  -تتوافر الكفاءة (التشؽٌلٌة -
الوظٌفٌة -الفنٌة والتكنولوجٌة) فى نظم المعلومات المحاسبٌة االلكترونٌة المطبقة بقاطعى البنوك العامة والخاصه وشركات
التؤمٌن العامه والخاصه العامله فى مصر -تتوافر الفاعلٌة فى نظم المعلومات المحاسبٌة االلكترونٌة وذلك فى تحقٌقٌها
الهدافها واختٌار تطبٌقاتها ودعمها لوظابؾ االدارة وتحقٌق جودة المعلومات المحاسبٌة التى تقدمها بقاطعى البنوك العامه
والخاصه وشركات التامٌن العامه والخاصه العامله فى مصر.
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كثٌرا ما ٌحتاج المرء أثناء الحركة الٌومٌة
عدم االستقرار الوظٌفً لمفصل الكاحل هو اإلحساس الشخصً أو الشعور بعدم استقرار المفصل بعد نوبات االلتواءات
المتكررة لمفصل الكاحل  ,الهدؾ ٌ :هدؾ هذا البحث إلى دراسة تؤثٌر عدم االستقرار الوظٌفً لمفصل الكاحل على
المستقببلت الحسٌة العمٌقة القطنٌة  .األشخاص  :ثبلثون شخصا من الجنسٌن (سبعة عشر من اإلناث وثبلثة عشر من
الذكور ) تراوحت أعمارهم فٌما بٌن  25-18عام .الطرق واألسالٌب  :تم اختٌار األشخاص وتقسٌمهم إلى مجموعتٌن ,
مجموعة أ  15 :شخصا لدٌهم عدم استقرار وظٌفً لمفصل الكاحل بمتوسط أعمار  2.4+-21.2عام ,متوسط أوزان
 13.5+-68.46كٌلو جرام  ,متوسط أطوال  10.1+-166.46سم ومتوسط مإشر كتلة الجسم  2.9+-24.42كٌلو
جرام  /متر  .2وقد تم تقٌٌم قدرة كل من المجموعتٌن على االحساس بالوضع والحركة للمستقببلت الحسٌة العمٌقة القطنٌة
باستخدام جهاز االٌزوكٌنتك  .النتابج  :وقد أسفرت النتابج عن وجود داللة إحصابٌة لتؤثٌر عدم االستقرار الوظٌفً لمفصل
الكاحل على المستقببلت الحسٌة العمٌقة القطنٌة بٌن المجموعتٌن حٌث كان المتوسط  1.38+-3.44للمجموعة أ و -1.7
2016
 0.76+للمجموعة ب.
ألم الرقبة ٌشكل عببا شخصٌا واجتماعٌا والتً تسبب ضعؾ كبٌر وٌعتبر فً المرتبة الثانٌة بعد آالم الظهر السفلٌة وهى
واحدة من حاالت العجز الكبرى بٌن كبار السن  .الهدؾ ٌهدؾ هذا البحث إلى المقارنة بٌن تؤثٌر تمرٌنات االستطالة مقابل
العبلج بالضؽط الٌدوي على آالم الرقبة المزمنة فً المسنٌن .الطرق واالسالٌب  :ثبلثون شخصا من المسنٌن ( 18من
الذكور  12من اإلناث)وكان متوسط العمر ( )5.07 -+67.93سنة  ,والطول ( )6.046 -+ 172.86سم  ,والوزن
( )5.55 -+77.53كجم  .تم تقسٌمهم عشوابٌا إلى مجموعتٌن متساوٌٌن ,المجموعة (أ) تلقت تمرٌنات االستطالة لعضبلت
الرقبة التً تمتد لفترة  15جلسة بٌنما المجموعة (ب) تلقت العبلج بالضؽط الٌدوي على نقاط النسٌج العضلً الضام وتمت
لفترة  15جلسة وتم استخدام المنقل مقٌاس الزواٌا لقٌاس المدى الحركً للعنق ومقٌاس التؤلم بالضؽط لقٌاس درجة األلم
ودلٌل اإلعاقات العنقٌة لقٌاس وظابؾ العنق قبل وبعد البرنامج العبلجً للمجموعتٌن  .النتابج  :كشفت الدراسة أن هناك
فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن تؤثٌر كل من تدرٌبات االستطالة والعبلج بالضؽط الٌدوي على آالم الرقبة المزمنة وأن كل من
شدة األلم ودلٌل اإلعاقات العنقٌة ومدى حركة الرقبة تحسنت بشكل ملحوظ فً كل من المجموعتٌن حٌث ()P=0.0001
2016
التً هً أفضل فً المجموعة (ب).

Ahmed, Sarah
Mahmoud
Abdelghany.

2016

Mekkey, Mahmoud
Abd-Allah
Mahammed.

2008

طبقا للمبادئ األولٌة
صبحت اإلدارة الحدٌثة جانبا ً أساسٌا ً من جوانب النظام اإلنتاجً فى أي مجتمع وفى جمٌع مجاالت الحٌاة االجتماعٌة
واالقتصادٌة والسٌاسٌة والدٌنٌة والصحٌة والرٌاضٌة ألنها تهدؾ إلى تنظٌم العمل وتحقٌق روح الفرٌق ،وهً ضرورة
حتمٌة إلدارة العمل بشكله الجماعً والتعاون والتنسٌق بٌن مختلؾ وظابؾ العمل بشكل عام وهً العمود الفقري لنجاح
الهٌبات الرٌاضٌة المختلفة بشكل خاص.)18 :13( .
وٌجتاز العالم الٌوم مرحلة انتقالٌة بالؽة األهمٌة مع بداٌة القرن الحادي والعشرٌن وسط تحوالت دولٌة وسٌاسٌة واقتصادٌة
انعكست على نواحً الحٌاة فً المجتمعات المختلفة ،تمثلت فى ظهور النظام العالمً الجدٌد ،واقتصاد السوق ،وظهور
التكتبلت االقتصادٌة العمبلقة األمر الذى دعا الحكومات والمنظمات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة إلى وضع أسس وتوجهات
جدٌدة لمواكبة ومواجهة التحدٌات المتوقعة والمرتقبة ،مما ال شك فٌه أن هذه التحوالت ستلقً بظبللها على بنٌة النظام
العالمً ،وأنماط التفاعبلت السابدة فٌه ،والنتابج والتداعٌات المترتبة علٌه.)107: 32( .
ومن هذا المنطلق أصبحت الرٌاضة تعتمد على االقتصاد لتموٌل مختلؾ األلعاب وذلك لكونها تعد وسٌلة دعاٌة وإشهار
وانتشار وتعد سوقا ً رابحا فً مجال اإلنتاج والتسوٌق الرٌاضً للمنتج والخدمات الرٌاضٌة.

اٌمن احمد محمد عطٌة ،هدٌة
محمد دندراوى.

جامعه جنوب الوادى -كلٌة التجارة /

2016م

تشهد االٌام االخٌرة اتساعا فى الفجوة بٌن احٌاجات الطبلب التعلٌمٌة التربوٌة وبٌن قدرات المعلمٌن المهنٌة على مواكبة
التؽٌرات الحضارٌة السرٌعة حٌث تزداد الحاجة الى توظٌؾ العدٌد من الوسابل واالسالٌب الحدٌثة ومن اجل الوصول الى
المرحلة المطلوبة لذا ٌجب على المعلم تطوٌر مهااته فى كافة المجاالت التربٌة واالتجاهات المتعلقة بالدخول الى اعماق
الطبلب ومعرفة ارقى السبل للوصول الى عقولهم وقلوبهم ولقد اصبحت المسٌرة التعلٌمٌة فى العص الحدٌث مشروعا انسانٌا
 #####طوٌل االمد ٌحتاج الى تحرٌك طاقات العلم والبحث واالبداعات الداخلٌة للطالب من اجل مدة بالدافعٌة والرؼبة لتحقٌق ذاته2017 .

أحمد ،بٌومً محمد سعٌد

قنا:

Work related muscloskeletal disorders among
preparatory school teachers in Egypt /

5400 12428613

ابراهٌم،والء ٌسرى الطاهر.

5401 12428628

ماجستٌر.

5403 12428986

5404 12429007

5405 12429028

Stretching exercise versus ischemic
compression on chronic neck pain in elderly /
Evaluation of early loading versus immediate
loading of dental implants at the posterior
partially edentulous mandible using different
restorations /

استراتٌجٌة مقترحة لتفعٌل دور السٌاحة الرٌاضٌة بمحافظتً
األقصر وأسوان

استخدام استراتٌجٌتى التفكٌر بصوت مرتؾ وتدرٌس االقران
والدمج بٌنهما لتحسٌن مهارة االمبلء الموسٌقى لدى طبلب الفرقة
الثالثة بكلٌة التربٌة النوعٌة بقنا/

5402 12428734

5408 12429090

5409 12429262

دكتوراه

دكتوراه

5410 12436106

5411 12442433

مصطفى قدرى على فهمى،
اٌناس كمال محمد عمارة.

اٌهاب حامد عبدالعظٌم
السٌد؛هدٌة محمد دندراوى.

دراسة تحلٌلٌة للقصٌد السٌمفونى عند بٌبل بارتوك/

 #####مشكلة البحث
تتحدد مشكلة البحث فى ان القصٌد السٌمفونى ٌعبر عن فكرة اوقصة ٌتخللها مجموعة من االحداث الدرامٌة وتصوٌرها
درامٌا بالموسٌقى التى تصؾ تلك االحداث كما اشارات دراسة رابد عبدالنعٌم  2015وقد الحظت الباحثة عدم القاء الضواء
الكافى على تحلٌل القصابد السٌمفونٌة وخاصة للمإلؾ بٌبل بارتوك االمر الذى حفزها بالبحث فى كٌفٌة تناوله للتعبٌر عن
تلك االحداث المكونة للقصة وكٌفٌة ترجمتها موسٌقٌا مستخدما مكونات معٌنه لتوصٌل فكرتة تتمثل هذه المكونات فى كٌفٌة
استخدامه التوزٌع االوركسترالى لبلالت الموسٌقٌة

2016

قنا.

همام،اسماء عبدالنبى احمد.

 #####مشكلة البحث

2016

قنا:

دراسة مقارنة بٌن اسلوب كل من امام عٌسى وسٌد مكاوى فى
صٌاؼة بعض الحان االؼنٌة المصرٌة واالستفادة منها فى تدرٌس
محمود،سعٌد عبدالفضٌل احمد .بعض مقررات الموسٌقى العربٌة/

دكتوراه

دكتوراه

5412 12442449

5413 12442472

بالرؼم من الدور الفعال الذى قام به كبل من امام عسٌى وسٌد مكاوى فى اثراء االلحان العربٌة باعمال لها بصمة واضحة
مثل االؼانى الوطنٌة والعاطفٌة والنقدٌة مثل اؼنٌة اتوب ازاى وانا اٌوب اتجمعوا العشاق وؼٌرها المام عٌسى واؼنٌة تحٌا
مصر المسحراتى وؼٌرها لسٌد مكاوى كما اشارة الى ذلك دراسة كبل من اٌهاب حامد عبد العظٌم  2007و وابل وجٌه
طلعت  2007اال ان االبحاث العلمٌة ؼٌر كافٌة فى معرفة اسلوب تلحٌن كبل منها لتلك االعمال فى المعاهد والكلٌات
المتخصصة فى مصر لذا قام الباحث بدراسة تحلٌلٌة لبعض اعمال امام عٌسى وسٌد مكاوى بالدراسة والتحلٌل للتعرؾ على
اسلوب تلحٌن كبل منها وامكانٌة االستفادة من اسلوبهما فى تدرٌس بعض مقرارت الموسٌقة العربٌة
.

محمد عصام عبدالعزٌز
ابراهٌم ،ابتسام ربٌع على.
الهامى صباح امٌن،احمد على
عثمان.

محمد احمد عرابى
ابراهٌم،طلعت عبدالعال حسن
شحاته،اكرام فاروق الشاطر.

حامد السٌد محمد البذرة،هبه
عاطؾ جبلل.

طارق مصطفى الشافعى،امل
عبدالكرٌم.

اٌهاب حامد عبد العظٌم
السٌد،ابتسام ربٌع على حسٌن.

مصطفى قدرى على فهمى،منى
عبدالرحٌم،هبه حمدى محمود
سنوسى.

ٌعتبر القرن العشرٌن موجة للتجارب الفنٌة والموسٌقٌة التى انتشرت فى جمٌع انحاء العالم واوربا والتى كانت كل همها
مناقضة اسلوب الموسٌقى الرومانتٌكٌة المؽرق فى العاطفة واالنفعال والبحث عن قواعد ومفاهٌم جدٌدة لموسٌقى واقعٌة ال
خٌال فٌها وال احبلم موسٌقى تساٌر روح العصر الجدٌد وتطورات الحٌاه فٌه ٌعتبر قالب الصوناتا من اهم القوالب الموسٌقٌة
مما دفع ذلك بعض المإلفٌن الموسٌقٌٌن فى بداٌة القرن العشرٌن ومنهم هندمٌت بروكفٌؾ شوستاكوفٌتش وؼٌرهم ان ٌقوموا
 10/3/2بتالٌؾ مقطوعات تحتوى على شكل الصوناتا واستمر تقدٌم االعمال الموسٌقٌة التى استخدمت تركٌبات للصوناتا التقلٌدٌة فى
2016
 016.التالٌؾ والعزؾ.
17/5/2
2017
 017.فى ضوء هدؾ الدراسة والذى ٌنص على
ابتكار اشكال لصندوق الحلى الخشبى مستلهمة من العناصر والوحدات الزخرفٌة النوبٌة ومن خبلل ما تم تناوله فى فصول
الدراسة دارسة تارٌخ الحضارة النوبٌة والتحلٌل الفنى للعناصر والوحدات الزخرفٌة النوبٌة وداللتها والمشؽوالت الخشبٌة
بٌن التراث والمعاصرة واٌضا من خبلل انتاج بعض االعمال التطبٌقٌة من قبل الطبلب امكن التواصل الى صنادٌق حلى
خشبٌة مستلهمة من العناصر والوحدات الزخرفٌة
13/2/2
 017.مشكلة البحث
الحظ الباحث ان النظرة الؽالبة الى الصوفٌة نظرة دٌنٌة فقط وذلك من خبلل الطقوس وحلقات الذكر الخاصة بهم واالحتفال
باولٌاء هللا والمولد اؼفاال بما للصوفٌة من حصابص ومظاهر جمالٌة فنٌة ولذلك اراد الباحث ان ٌلفت االنتباه الى المظاهر
الجمالٌة التى ٌرها اثناء االحتفاالت وصٌاؼتها الى رإٌة جدٌدة مبتكرة
اهداؾ البحث
االفادة عبلقة اٌجابٌة بٌن االستلهام من مظاهر احتفاالت الطرق الصوفٌة وبٌن اثراء الرإوٌة الفنٌة فى فن التصوٌر
اهمٌة البحث
تنمٌة الذوق الفنى والجمالى لدى االفراد من خبلل االعمال الفنٌة التعبٌرٌة المستلهمىة من احتفاالت الطرق الصوفٌة1-
دراسة وتحلٌل بعض االعمال الفنٌة الصوفٌة لبعض الفنانٌن2-
االسهام فى االهتمام والحفاظ على المظاهر الممٌزة الحتفاالت الصوفٌة كمورث شعبى3-
تحقٌق التواصل بٌن الفن والظواهر االجتماعٌة المحٌطة به4-
19/4/2
 017.مشكلة البحث
ارتبط الفن المصرى القدٌم باهٌبات الشكلٌة للعناصر النباتٌة ونظمها من حٌث البناء التصمٌمى وقد ابدع الفنان المصرى
القدٌم فى ذلك ولعل هذا الفكر ٌمكن ان تسهم فى التواصل الى رإى جدٌدة فى تصمٌم الحلى المعدنٌة المعاصرة ومن هذا
المنطلق ترى الباحثة ان التراث المصرى القدٌم ٌعد مدخبل ؼنٌا فى استلهام حلى معدنٌة معاصرة.
ومن خبلل ذلك قامت الدراسة بتحدٌد مشكلة البحث فى التساإل االتى:
كٌؾ ٌمكن ٌمكن االستفادة من الهٌبات الشكلٌة والنظم البنابٌة لعنصر النبات فى الفن المصرى القدٌم الستلهام حلى معدنٌة
معاصرة
فرض البحث
ٌمكن استحداث حلى معدنٌة معاصرة قابمة على االستلهام من الهٌبات الشكلٌة والنظم البنابٌة لعنصر النبات فى الفن
المصرى القدٌم.
هٌا هللا سبحانه وتعالى البٌبة لبلنسان وجعلها مرجعا خصبا من الخٌرات واالفكار حٌث عناصرها المتعددة التى اتٌحت لتكون
طوعا البداعات تتناول عناصر الطبٌعة تارة بالتحرٌر وتارة بالتجرٌد وتارة اخرى بالحذؾ واالضافة لٌنتج فى النهاٌة عمل
فنى ترابطت النتاجه قوة الطبٌعة وخبرة الفنان ٌإثر فٌها وٌتاثر بها فى جمٌع المجاالت التشكٌلٌة حٌث ٌنظر الفنان الى بٌبتة
 7/1/20نظرة متعمقة خاصة به لٌستفٌد من اشكال الكابنات الطبٌعٌة سواء كانت حٌة او صامته بعد دمجها بفكرة واتجاهاته الفنٌة
 17.وفلسفتة وهذا ما نسمٌة الرإٌة الفنٌة التى تساعد الفنان على اٌجاد حلول تشٌكلٌة متنوعة
وقد اصبحت الفنون التشكٌلٌة مصدر ترجمة للطبٌعة منذو ان استطاع االنسان فى الكهؾ حتى وقتنا الحاضر
تحتل كبل منم الموسٌقى والؽناء المكانة االولى فى التعبٌر عن مشاعر واحاسٌس المستمع ال سٌما اذا كان مضمونهم ٌتبلءم
 20/6/2مع الحالة النفسٌة للمستمع اثناء االستماع وتهتم االبحاث العلمٌة الجادة للموسٌقى العربٌة بدراسة االسالٌب المختلفة لرواد
 017.الموسٌقى العربٌة فى صٌاؼة الحانهم التى ٌمٌزها ؼن ؼٌرها
ومن المعروؾ جٌدا ان الموٌقى تحقق ترابطا بٌن افراد المجتمع وتوحد مشاعرهم وترتقى بهم فتفعل الموسٌقى اثر السحر فى
نفوس االمة بلؽة واحدة ولذلك فان هذة الخاصٌة االجتماعٌة للموسٌقى لها اهمٌة الؽة فى تحرٌك الجماهٌر وشحذ الهمم
والمشاعر وتشؽٌل الفكر والوجدان على السواء
مشكلة البحث
رؼم اثراء نماذج الحان جمال سبلمة بالقٌم الجمالٌة والعناصر التكنٌكٌة وااللحان الجذابة واهمٌتها التارخٌة والفنٌة لبلوبرٌت
وخاصة اوبرٌت اللٌلة المحمدٌة المواكبة الحداث عزو العراق لدولة الكوٌت اال انه ٌوجد القلٌل من االبحاث فى معرفة
اسلوب جمال سبلمة البورٌت اللٌلة المحمدٌة واالستفادة منه فى تحسٌن اداء الصولفٌج والؽنا العربى لذا سٌقوم الباحث
بتحلٌل بعض اعمال جمال سبلمة الوبرٌت اللٌلة المحمدٌة المواكبة الحداث ؼزو العراق لدولة الكوٌت واستنباط تمارٌن
ؼنابٌة لتحسٌن مستوى ادا الطبلب فى الصولفٌج والؽناء العربى
18/5/2
 017.مشكلة البحث

قنا:
قنا:

عبدالعال،وفاء محمد خلٌفة.
عبدهللا،فاطمة معاوٌة محمود
محمد.

التقنٌات االدابٌة والتعبٌرٌة لصوناتا الفٌولٌنة والبٌانو عند ماكس
رٌجر واالستفادة منها فى تحسٌن االداء/
العناصر والوحدات الزخرفٌة النوبٌة كمصدر استلهام اشكال مبتكرة
ماجستٌر
لصندوق الحلى الخشبى/
ماجستٌر

عبدالجلٌل؛عمادالدٌن ابوالعباس مظاهر احتفاالت الطرق الصوفٌة كمصدر الثراء الرإٌة فى فن
التصوٌر/
الطاهر.

2017

قنا:

2017

قنا:

على،دعاء جابر حسٌن محمد.

2017

قنا:

حامد؛ نهلة على احمد.

صٌاؼات نسجٌة مستحدثة قابمة على القواقع واالصداؾ كمداخل
تجرٌبٌة لطبلب كلٌة التربٌة النوعٌة/

2017

قنا:

السٌد؛مصطفى الحسك.

برنامج مقترح قابم على اوبرٌت اللٌلة المحمدٌة المواكبة لؽزو
العراق لدولة الكوٌت لجمال سبلمة ومدى االستفادة منه فى تحسٌن
اداء الصوفلٌج والؽناء العربى/

ماجستٌر

دراسة تحلٌلٌة للتوزٌع االوركسترالى عند جمال عبدالرحٌم من
خبلل فانتازٌا على لحن شعبى مصرى/

ماجستٌر

2017

قنا:

محمد؛رؼدة ربٌع طنطاوى.

5414 12442493
5415 12442511

ماجستٌر

5416 12442645

الهٌبات الشكلٌة للنبات ونظمها البنابٌة فى الفن المصرى القدٌم
كمنطلق الستلهام حلى معدنٌة معاصرة/

ماجستٌر

5417 12442652

ماجستٌر

5418 12442663

5419 12442679

5420 12442695

ان مإلفة فانتازٌا على لحن شعبى مصرى للمإلؾ القومى المصرى جمال عبدالرحٌم تحمل العدٌد من السمات القومٌة
المصرٌة وعلى الرؼم من ذلك الحظت الباحثة قلة الدراسات واالبحاث التى تناولت هذه المإلفة االمر الذى حفز الباحثة
لتناول هذه المإلفة بالدارسة والتحلٌل للتعرؾ على اسلوب جمال عبدالرحٌم فى التوزٌع االوركسترالى والتعرؾ على كٌفٌة
تناوله هذه المإلفة
اهداؾ البحث
التعرؾ على السمات التونالٌة فى مإلفة فانتازٌا على لحن شعبى 1-
التعرؾ على السمات الهارمونٌة فى مإلفى فانتازٌا على لحن شعبى 2- 2-
التعرؾ على سمات التوزٌع االوركسترالى فى مإلفة فانتازٌا على لحن شعبى3- 3-
اهمٌة البحث
ترجع اهمٌة هذا البحث الى التعرؾ على تارٌخ تطور مإلفة الفانتازٌا عبر العصور وكٌفٌة تناول احد اعبلم الموسٌقى
القومٌة جمال عبدالرحٌم هذه المإلفة .
الهامى صباح امٌن،عمرو
عبدالقادر محمود.

اٌهاب عاطؾ عزت ،سماح
خلؾ محمود.

بدرٌة حسن على .
محمد احمد عرابى،اكرام فاروق
الشاطر.

21/5/2
 016.مشكلة البحث
تحمل اشكال عناصر العمارة االسبلمٌة فى طٌاتها العدٌد من القٌم الجمالٌة والتشكٌلٌة التى ٌمكن ان تكون مصدرا لبلستلهام
فى العدٌد من مجاالت الفنون
وبالرؼم من ان مادة الخشب بما لها من مقومات جمالٌة تتضح من اسالٌب وممارسات عدٌدة ٌمكن من خبللها اثراء القٌم
الجمالٌة التى تنطوى علٌها عناصر التراث اال ان الدارس الحظ قلة الدراسات فى مجال اشؽال الخشب والمعنٌة باستثمار
اشكال عناصر العمارة االسبلمٌة وتوظٌفها فى استحداث مشؽولة خشبٌة.
وعلٌة ٌاتى تسؤول مشكلة البحث وهو:
ٌفترض الباحث ان

2016

هناك عبلقة اٌجابٌة بٌن القٌم الجمالٌة الشكال عناصر العمارة االسبلمٌة المملوكٌة وبٌن استحداث مشؽوالت خشبٌة معاصرة-
اهداؾ البحث
دراسة عناصر العمارة االسبلمٌة مفهومها ونشاتها وممٌزاتها وخصابصها ومراحل تطورها زمنٌا-
التحلٌل الفنى للقٌم الجمالٌة التى تنطوى علٌها اشكال عناصر العمارة االسبلمٌة موضوع الدراسة-
الوصول الى استحداث تصصمٌمات وتنفٌذ مشؽوالت خشبٌة باالستفادة من عناصر العمارة االسبلمٌة المملوكٌة فى هذا-
.المجال
تعتبر الرسالة الفتحٌة من اهم وانفس الكتب المخطوطات الموسٌقٌة الت الفت فى العصر العثمانى وبالرؼم من اهمٌة
مخطوط الرسالة الفتحٌة فى الموسٌقى اال ان الباحثة الحظت انه لم ٌتم تناولها احد الباحثٌن العرب بالدراسة والتحلٌل من
 8/2/20الناحٌة الموسٌقٌة ومن هذا النطلق فان الباحثة ستقوم بدراسة تحلٌلٌة فى محاولة الكتشاؾ المفاهٌم الموسٌقٌة التى ورد ذكرها
2017
 17.فى المخطوط
اهداؾ البحث
التعرؾ على المصطلحات الموسٌقٌة كما وردت بمخطوط الرسالة الفتحٌة فى الموسٌقى لبلذقى 1
التعرؾ على االلحان المستعملة المشهورة كما وردت فى الرسالة الفتحٌة فى الموسٌقى لبلذقى 2
التعرؾ على االٌقاعات المشهورة عند المتاخرٌن كما ورد فى الرسالة الفتحٌة فى الموسٌقى لبلذقى 3
امكانٌة االستفادة من المحتوى الموسٌقى لمخطوط الرسالة الفتحٌة فى الموسٌقى لبلذقى فى تدرٌس الموسٌقى العربٌة 4
اهمٌة البحث
بتحقٌق االهداؾ السابقة ٌمكن اثراء تارٌخ الموسٌقى العربٌة بما تتضمنه تلك الحقبة الزمنٌة من قواعد ومصطلحات كشؾ
عنها المخطوط قد تفٌد الطبلب والباحثٌن فى مجال الموسٌقى العربٌة
اهداؾ البحث التعرؾ على المإلفات الؽنابٌه التى تتضمن اداء منفرداص على االت موسٌقٌه عند محمد الموجى والتعرؾ
2016
على تقنٌات العزؾ على آله العود وتصنفٌها من خبلل االداء المنفرد فى بعض اعمال محمد الموجى.
26/9/2
2016
 016.الحركة فً لعبة التحطٌب كمدخل الستحداث لوحات تصوٌرٌة معاصرة
ٌهدؾ هذا البحث إلى الكشؾ عن القٌم الجمالٌة والتعبٌرٌة للحركات فً لعبة التحطٌب واإلفادة من هذه القٌم فً استلهام
مجموعة من اللوحات التصوٌرٌة المعاصرة .
والبحث مقسم إلى ست فصول نذكرها إلى النحو التالً - :
الفصل األول :
خلفٌة البحث ومنهجٌته والدراسات المرتبطة
الفصل الثانً :الحركة ومفهومها
وٌشتمل على تمهبد ٌوضح فٌه الباحث النقاط التً ٌتضمنها الفصل وهى كاتالً :
صور الحركة فً الطبٌعة  ,الحركة وأنواعها  ,المبادئ الربٌسٌة للحركة  ,مفهوم الحركة من الناحبة الفلسفٌة والفنٌة والعلمٌة
 ,الحركة من خبلل عناصر التكوٌن فً فن التصوٌر ,كٌفٌة إدراك الحركة فً العمل الفنً .الفصل الثالث :
الحركة فً فن التصوٌر عبر العصور والمدارس الفنٌة المختلفة
ٌوضح الباحث فً هذا الفصل  :الحركة فً عصور ما فبل التارٌخ ( الحركة فً العصر البدابً  ,الحركة فً الفن المصري
القدٌم ( وتناول الباحث الحركة فً رسوم عصر ماقبل األسرات والحركة فً رسوم الدولة القدٌمة والوسطى والحدٌثة ) )
وتعرض الباحث للحركة فً العصر القبطً واإلسبلمً والحركة فً الفن األوربً والحركة من خبلل المدارس .
فنانٌن اهتموا بدراسةالحركةوعبرواعنها فً لوحاتهم :
فنانٌن اهتموا بدراسة الحركة وعبروا عنها فً لوحاتهم :
تناول الباحث فٌه الفنانٌن المصرٌن واألجانب الذٌن اهتموا بالحركة وعبروا عنها فً لوحاتهم وهم
أوالً من المصرٌن  ( :ادهم وانلً  ,سٌؾ وانلً )
ثانٌا ً الفنانٌن األجانب  ( :المصور إدوارد موٌبرٌدج,فٌكتور فازا رٌللً )
الفصل الرابع
لعبة التحطٌب كلعبة شعبٌة وعبلقتها بالفنون األخرى
وضح الباحث فٌه النقاط التً ٌحتوٌها القصل وهى :
تعرض الباحث فٌه لتعرٌؾ الفنون الشعبٌة  ,واأللعاب الشعبٌة  ,وتناول الباحث األلعاب الشعبٌة من الناحٌة التارٌخٌة ,
ووضح الباحث لعبة التحطٌب كلعبة شعبٌة  ,لعبة التحطٌب من الناحٌة التارٌخٌة  ,لعبة التحطٌب وعبلقتها بالفنون األخرى ,
السٌنما  ,الفرق الشعبٌة  ,والسٌرة الشعبٌة  ,تطور لعبة التحطٌب  ,عناصر لعبة التحطٌب  ,اختبلؾ لعبة التحطٌب فً
محافظات الصعٌد  ,العناصر الحركٌة للعبة التحطٌب  ,اشكال الحركة فً لعبة التحطٌب  ,مستوٌات لعبة التحطٌب ,القٌم
الجمالٌة للحركة فً لعبة التحطٌب  ,وتناول الباحث بالشحرح والتحلٌل أهم أعمال الفنانٌن الذٌن استلهموا بعض أعمالهم من
الحٌاة الشعبٌة ولعبة التحطٌب .
الفصل الخامس
الجانب التطبٌقً والتجربة العملٌة

قنا:

قنا:

احمد؛محمد احمد فإاد.

القٌم الجمالٌة لعناصر العمارة االسبلمٌة المملوكٌة كمدخل
الستحداث مشؽولة خشبٌة/

عبادى؛حسنا حسن جمعة.

دراسة تحلٌلٌة لمخطوط الرسالة الفتحٌة فى الموسٌقى لمحمدبن
عبدالحمٌد البلذقى/

مٌنا ،مارى مرقس عزٌز.
عمر ،عبدالصبور عبدالحمٌد
طه.

دراسه تحلٌلٌه لآلداء المنفرد فى مإلفات محمد الموجى الؽنابٌه
لتنمٌه المهارات اآلساسٌه فى عزؾ آله العود/
الحركة فى لعبة التحطٌب كمدخل الستحداث لوحات تصوٌرٌة
معاصرة/

ماجستٌر

5421 12442718

ماجستٌر

5422 12442760

ماجستٌر

5423 12442804

ماجستٌر

5424 12442855

وٌستعرض الباحث فً هذا الفصل بعض اللوحات التصوٌرٌة التً أنتجها الباحث وهى توضح مدى تؤثر الباحث ببٌبة البحث
وهى اثنى عشر لوحة
الفصل السادس
تناول الباحث فً هذا الفصل النتابج والتوصٌات وقابمة المراجع
حنان محمد السٌد ابو
صٌرى،عطٌات محمود
الشاورى على.

12/8/2
017.

محمد حامد محمود
رسمى،عمرو عبدالقادر
محمود،فاطمة الزهراء كمال.

21/11/
2016.

محمد احمد عرابى،احمد على
عثمان.

مصطفى احمد على عوض
هللا،عبدالرحم رجب عبدالرحمن.

مقدمة البحث  :االدارة عملٌة اساسٌة لكل بٌت عصرى لدى ربة االسرة العاملة لما لهذخ الفبة من مهام وادوار فعالة ومتعددة
فى حٌاة االسرة والمجتمع هدفها االول هو االستفادة من التقدم العلمى لبلدارة فى استؽبلل جمٌع موارد اسرتها لمواجهة
متطلباتها االسرٌة وحل مشكبلتها وتحقٌق اهدافها فى الحٌاة من خبلل سلسلة متبعة من الخطوات العلمٌة حتى تشعر بالرضا 2017 .
اهداؾ البحث  -1 :الكشؾ عن الفروق فى ادارة ربة االسرة العاملة لموردى الوقت والجهد من تخطٌط  ،تنفٌذ  ،تقٌٌم ) وفقا
الختبلؾ بعض المتؽٌرات االجتماعٌة واالقتصادٌة لعٌنة البحث .
– الكشؾ عن الفروق فى جودة الحٌاة وابعادها لربات االسر العامبلت من الجودة الصحٌة الجسٌمة – الجودة النفسٌة 2-
 .الجودة الوظٌفٌة – الجودة االسرٌة – الجودة االجتماعٌة
الكشؾ عن طبٌعة العبلقة بٌن كل من ادارة ربة االسرة العامبلت لموردى الوقت والجهد من تخطٌط – تنفٌذ – تقٌم 3-
 .وجودة الحٌاة وابعادها الصحٌة الجسٌمة – النفسٌة – الوظٌفٌة – االسرٌة – االجتماعٌة
خلفٌة البحث ٌ :عد الشكل المكون االساسى لبنٌة وهٌبة االعمال الفنٌة التشكٌلٌة التى لها مدلولها ومعانٌها الفكرٌة وٌزخر
الوجود بانواع متنوعة ومتعددة من االشكال التى ٌقع علٌها العٌن وٌدركها البصر كاالشكال البشرٌة والحٌوانٌة والنباتٌة
2016
وؼٌر ذلك فبمثل هذه االشكال تستدعى او تنتقى من قبل الفنان بفعل نشاطه وخبرته وؼاٌته التعبٌرٌة .

اهداؾ البحث  -1 :االرتقاء بمستوى الطبلب التشكٌلى واالبداعى فى مجال النحت من خبلل دراسة الحصان كمثٌر للطبلب .
 .التاكٌد على القٌم التشكٌلٌة من خبلل شكل الحصان كمدخل لرفع مستوى طبلب التربٌة الفنٌة 2-
القاء الضوء على المهارة التشكٌلٌة المكتسبة من اشكال الحٌوانات كمرجع لمعالجة القصور الموجودة عند مهارات 3-
 .الطبلب
 22/12/خلفٌة البحث  :هناك ارتباط وثٌق بٌن االنسان والفن وذلك ٌتضح من خبلل ماتركه االنسان عبر العصور من حضارات حٌث
2016
 2016.كان للفن دورا هاما فى حٌاته ودافع الفن فى االنسان قدٌم قدم االنسان ذاته .
والفن ٌمتاز بقٌمته الوجدانٌة وهذه القٌمة مشتقة من ارتباط بالوجدان العمٌق للفنان كما انه حركة الذات االنسانٌة فى -
المجتمع بوسابل اللفظ واللون والحركة والشكل وبالوسابل المختلفة والفن وتعبٌر عن كل جمٌل وكذلك تعبٌر عن جوهر
االنسان وذانه االنسانٌة  .اهداؾ البحث  -1 :تحلٌل السمات التشكٌلٌة العمال بعض فنانى الحروفٌة من المصرٌٌن والعرب
 .الذٌن قاموا بتوظٌؾ جمالٌات الخط العربى فى اعمالهم الفنٌة
 .االستفادة من السمات التشكٌلٌة العمال الحروفٌٌن فى استحداث رإٌة تشكٌلٌة معاصرة فى مجال التصوٌر 2-
خلفٌة البحث  :تعد صناعة قصب السكر من الصناعات الهامة التى تنتج العدٌد من المنتجات الثانوٌة مثل التفلس والموالس
وهو سابل ثقٌل متبقى بعد اقصى استنفاد للسكروز من قصب او عصابر البنجر النه ٌحتوى على كمٌة من السكر القابل
للتخمر والتى ٌمكن تحوٌلها الى منتجات قٌمة مثل الكحول واالحماض العضوٌة وخمٌرة الخباز والمضادات الحٌوٌة وتصنٌع
 15/8/2شراب عالى الفركتوز فى الوقت الحاضر ٌستخدم شراب عالى الفركتوز كبدٌل للسكروز فى االطعمة المصنعة والمشروبات
2017
 017.مثل المربى والجٌى ومنتجات االلبان والمخبوزات والحبوب والفواكه المعلبة والحلوٌات والعصابر والمشروبات الؽازٌة .

قنا:

قنا:

قنا:

قنا.

على؛فاطمة مبارك خلؾ .

ادارة ربة االسرة العاملة لموردى الوقت والجهد وعبلقتهما
بشعورها بجودة الحٌاة/

ماجستٌر

عرابى؛عبدالرحمن حسن
عواض.

الهٌبة الشكلٌة للحصان كمدخل لتنمٌة المهارات التشكٌلٌة فى مجال
النحت لدى طبلب التربٌة الفنٌة/

ماجستٌر

احمد ؛محمد جابر حجاج.

محمود؛وفاء كامل ابوالحمد.

السمات التشكٌلٌة العمال الحروفٌٌن كمدخل البداع لوحة تصوٌرٌة
معاصرة/

تصنٌع شراب عالى الفركتوز من موالس قصب السكر وتؤثٌره
الؽذابى على صحة فبران التجارب/

ماجستٌر

ماجستٌر

5425 12442856

5426 12442857

5427 12442858

5428 12442861

اهداؾ البحث  -1 :دراسة افضل التركٌزات للفحم المنشط لتنقٌة الموالس بقٌاس السكرٌات الكلٌة قبل وبعد عملٌة المعالجة .

اٌهاب عاطؾ عزت مشرؾ
،كرٌمة رمضان ابوزٌد مشرؾ.

 .التحلل الحامضى لموالس المروق لتحلل السكر وتاثٌر هذه العملٌة على محتواه من الجلوكوز والسكروز والفركتوز 2-
استخدام انزٌم الجلوكوز اٌزومٌرٌز على المحلول المتحلل لتحوٌل الجلوكوز الى فركتوز وقٌاس السكرٌات الكلٌة واللون 3-
 .النتاج محلول شراب عالى الفركتوز
مقدمة البحث ٌ :عتبر نظام التعلٌم فى مصر نوعٌن من الدرجات العلمٌة على مستوى البكالورٌوس  /اللٌسانس وتمنح هذه
الدرجة بعد النجاح فى اتمام اربع سنوات دراسٌة على االقل وعلى الرؼم من ان الؽرض من موهبلت الكلٌات هو بلوغ اعلى
 16/7/2مستوى من المهارات المطلوبة على حسب كل تخصص اال انه ال ٌكتسب تلك المهارات وٌعمل بها اال نصفهم تقرٌبا بعد
2016
 016.التخرج وٌتحول النصؾ االخر الى عاطلٌن عن العمل .
اهداؾ البحث  -1 :اعداد توصٌفات مقترحة ومصفوفة وخرابط منهج لمقررات الموسٌقى العربٌة لمرحلة البكالورٌوس
وذلك وفقا لمعاٌٌر الهٌبة القومٌة االكادٌمٌة المرجعٌة لكلٌة التربٌة النوعٌة تخصص التربٌة الموسٌقٌة .
 .زٌادة الكفاءة التدرٌسٌة لدى الطالب معلم التربٌة الموسٌقٌة من خبلل اعداده مهنٌا كخرٌج مواكب لمتطلبات سوق العمل 2-
اهمٌة البحث  :ترجع اهمٌة البحث الى محاولة االرتقاء بمستوى الطالب المعلم فى مقررات الموسٌقى العربٌة بكلٌات التربٌة
النوعٌة من خبلل اقتراح تصور لتوصٌؾ مقررات الموسٌقى العربٌة للمساهمة فى جودة العملٌة التعلٌمٌة واعداد الطالب
كمعلم للتربٌة الموسٌقٌة .
frog appliance has been recently introduced in 2003 by kevin c. walde as a new
member in the series of non compliance upper molar distalizers upper molar
distalization is considered as an important alternative in space creation in border line
 space deficiency cases since the current trend has been shifted toward nonextraction therapy molar distalization has become popular due to the new advances in
the technique and appliances of the has became popular due to the new advances in
the techiques and appliances of distalization
this study was conducted to evaluate in vitro antibacterial effect of different
concentration of ginger extract on streptococcus mutans and a actinomycecomitions
giger was purchased from local market of medical herbs assuit fresh and powderded
ginger extract were prepared actinomycecomitions was abtain from a 5years old male
with untreated aggressive periodontitis disease then processed isolated on tsbv
selective media incubated and finally biochemical tests were culutured
one of main of objectives of root canal treatment is complete sealer in conjunction with
a core materials root canal sealers are intended to fill the irregularities between the
dentinal walls and the core the material as well as the accessory and lateral canals
root sealers should meet certain general requirments such as adequate flow and
dimensionally stability sufficient radiopactiy low solubility qualified sealing ability and
good biologic behavior

قنا:

تصور مقترح لتوصٌؾ مقررات الموسٌقى العربٌة فى ضواء
المعاٌٌر القومٌة االكادٌمٌة المرجعٌة لكلٌات التربٌة النوعٌة بما
عطا؛نورا عبدالعاطى برشاوىٌ .حقق جودة العملٌة التعلٌمٌة/

abed mawla،ali ali
mohammed

ماجستٌر

comparison of two different anchorage
methods for upper molar distalization utilizing
 the frog applianceماجستٌر

5429 12442863

5430 12447832

mohammed ahmad
sa`ada،maiada

antibacterial activity of ginger extract on
) selected oral pathogens(an invitro studeyماجستٌر

5431 12447842

anwar mohamed abdelfatah

comparative study of dentin bond strength
sealing ability and adaptation of two different
 root canal sealersماجستٌر

5432 12447848

5433 12447873
5434 12447935

pain is often asymptom that precedes total knee arthroplasty (tka)however the
procedure itself is associated with considerable postperative pain lasting days to
weeks postoperative pain control is an important factor in determining recovery time
hosptial length of stay and rehabilitation success it is not uncommon that patients
despite the availability of multiple pharamcological approaches fail to experiences and
sufficient pain relief thus establishing the need for new therapeutic approaches and
proampting a renewed interest in neuromodulatory approaches with brain stimulation
2016 fregni et al al 2007

role of transcranial direct current stimulation
(td cs) in reduction of postsurgical opioid
mustafa ،zeinab
 ماجستٌرconsumption in total knee arthroplasty
sayed mohamed
ماجستٌر
عؽتسثثض

5435 12448242

fracture strngth and microleakage of simulated mohamed salah
 ماجستٌرteeth reinforced with fiber post :in vitro studey mohamed essa

2015

5436 12448582

comparative studey of shaping ability of revo-s
and one shape rotary systems in curved root
mohamed atef
 ماجستٌرcanals(an in vitro studey
mohamed

2016

5437 12448617

دكتوراه

5438 12448701

5439 12448735
5440 12449172

: دراسة عبلج وصٌانة الرسوم الجدراٌةالقبطٌة فى النوبة

in vitro evaluation of the accuracy of different
implant impression trays for angulated tooth
implant replacement

احمد,محمدسبلم
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&nickel free orthodontic brackets
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ahmed
ًفاعلٌة برنامج تدرٌبً لتنمٌة بعض المكونات االدراك الحس حرك
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when teeth are traumatized or fractured or luxated there are important guidelines for
an appropriate treatment plan that should be followed to maintain these teeth in the
oral cavity for avery young child with early eruption of the maxillary incisors the most
encountered problem is the interruption of the apical closure and root development
when these teeth are traumatized or fractured and their pulb subsquently becomes
non-vital this leads to an enlarged root canal and in some cases to an open
periaapical root canal apex
thorough root canal preparation and present the most significant segment of
endodontic treatment the ability to enlarge the canal without canal deviation apical
transportation or instrument separation is the primary objective in endodontics
stainless steel hand instruments are baing used for cleaning and shaping of root
canals but they are not efficient enough in preparation of narrow and curved canals
and curved canals due to the instruments inherent stiffiness
ودراسة التركٌب متعدد,والتطور للطرز المعمارٌة لبلدٌرة والكنابس القبطٌة,تناولت الرسالة كنٌسة عبد هللا نرقى النوبة
مع دراسة التقنٌات,ودراسة شاملة الهم مظاهر تلفها,الطبقات للوحات الجدارٌة القبطٌة النوبٌة واسالٌب تنفٌذها
للفحوص والتحالٌل للصور الجدارٌة القبطٌة بالنوبة وتناولت الدراسة تقببم مواد التقوٌةمن خبلل التحلل الطٌفى,الحدٌثة
 المستحث#####
) كما تناولت الدراسة تقٌٌم تطبٌق نانوlibs(laser induced breakdown spectroacopyبواسطة اللٌزر
TEM-SEM-FTIR-XRF:هٌدروكسٌد الكالسٌوم المحضر بتكنولوجٌا النانو فى عملٌة التقوٌةبواسطة
:لكل من
الطقبة الملونة
طبقة الشٌد
الحجر الجٌرى
واثبتت الدراسة استخدام اسلوب النصؾ فرسك,وتناولت الدراسة تحلٌل المواد الملونة للوحة المنزوعة وارضٌة التصوٌر
 كما تم التعرؾ علىRAMAN والرامانft-ir  وذلك من خبلل التحالٌل بواسطة االشعة تحت الحمراءsemi fresco
اما,وثبت تمٌزها فى عملٌة التظٌؾ,وتم التطبٌق مادة الكاربوجل فى عملٌة التنظٌؾ,الوسٌط اللونى وهو الصمػ العربى
بالنسبة لعمٌة التقوٌة فتم تطبٌق نانو هٌدروكسٌد الكالسٌوم على طبقة المادة الملونة وعلى طبقات الشٌد والحجر الجٌرى
 وحققت عملٌة التقوٌةنجاحا فى تؽلؽل نانو هٌدروكسٌد الكالسٌوم داخل التركٌب الطباقى فضبل عن تحسن واضح%3 بتركٌز
.فى الخواص الفٌزٌومٌكانٌكٌة للحجر الجٌرى
reproducing the interoal relationship of implant through impression procedures is the
first step in achieving an accurate passively fitting prosthesis the critical a aspect is to
record the 3-dimensional orientation of the implant as it occurs intraoally rather than
reproducing fine surface detail imprecise superstructure fit results in mechanical
biologic consequences that disrupts the function of dental implants mechanial
complications includes loosening bending and fracture of the prosthetic or implant
components
routinely used in dentistry the percentage of nickel in the alloy varies from as in
stainless steel to more than 50%as in the nickel -titanium alloys the discharge of
nickel ions which is a strong immunologic senstizizer may result in contact
hypersenitivity nickel materials are used in dentistry largely in prosthesis production
and orthodontic appliances however few studies have been conducted to determine
the real action of this agent in the mouth and the tissue response when in contact with
this substance
. ٌزداد االهتمام بدراسة األداء الحركً لئلنسان لمختلؾ األنشطة الرٌاضٌة لتنمٌة وتطوٌر هذا األداء: مقدمة ومشكلة البحث
ٌعتمد األداء فً السباحة اعتماداً كبٌراً علً اإلحساس الحركً حٌث أن السباحة نشاط من األنشطة الحركٌة تتطلب قدرا من
اإلدراك الحس حركً كما أنها تحتاج الً درجة عالٌة من التوافق واالنسجام بٌن الحركات وبعضها حتً ٌتم األداء بصورة
 وقد استرعى انتباه الباحث خبلل عمله فً مجال تعلٌم السباحة افتقار البلعبٌن لئلحساس بالمكان والمسافة والزمن. جٌدة
 لذا رأي أن من خبلل وضع برنامج لتنمٌة اإلدراك الحس حركً لبلعبٌن ٌمكن المساعدة فً رفع. المناسبٌن لؤلداء الصحٌح
. مستوي األداء المهاري لبلعبً السباحة
: أهداؾ البحث
: ًتصمٌم برنامج تدرٌبً والتعرؾ علً فاعلٌته ف
1-  اإلدراك الحس – حركً لسباحً الصدر.
2-  مستوي األداء المهاري لسباحً الصدر.
3-  المستوي الرقمً لسباحً الصدر.
: فروض البحث
: ًولتحقٌق أهداؾ البحث إفترض الباحث التال
1- توجد فروق دالة إحصابٌا ً بٌن القٌاس القبلً والبعدي للعٌنة قٌد البحث فً مستوي األداء لسباحً الصدر لصالح القٌاس
 البعدي.
2- ًتوجد فروق دالة إحصابٌا ً بٌن القٌاس القبلً والبعدي للعٌنة قٌد البحث فً اختبارات اإلدراك الحس – حركً لسباح
 الصدر لصالح القٌاس البعدي.
3- توجد فروق دالة إحصابٌا ً بٌن القٌاس القبلً والبعدي للعٌنة قٌد البحث فً المستوي الرقمً لسباحً الصدر لصالح القٌاس
 البعدي.
: إجراءات البحث
 منهج البحث: ًأوال
. تم استخدام المنهج التجرٌبً لمبلءمته لطبٌعة هذه الدراسة

محمد عبد,منى فإاد على
محمود سٌد عبد,الحارث محمد
الصادق

ثانٌا ً :مجتمع وعٌنة البحث
ٌتمثل مجتمع البحث من العبً السباحة بإستاد العرٌش الرٌاضً والمقٌدٌن بمنطقة شمال سٌناء للسباحة والبالػ عددهم 10
العبٌن تتراوح أعمارهم من ( )14-12سنة  .من مجتمع البحث األصلً  .والجدول رقم (ٌ )4وضح توزٌع العٌنة .
تجانس عٌنة البحث
قام الباحث بحساب بعض المتؽٌرات المتمثلة فً (ارتفاع القام ،الوزن ،السن) ،
والجدول رقم (ٌ )5وضح تجانس العٌنة فً ضوء متؽٌرات قٌد البحث.
ثالثا ً :مجاالت البحث :
أوالً  :المجال المكانً
تم تطبٌق اختبارات اإلدراك الحس حركً ومستوي األداء المهاري والمستوي الرقمً للعٌنة (األساسٌة  -االستطبلعٌة ) فً
حمام السباحة األولٌمبً بإستاد العرٌش الرٌاضً .مرفق()17
ثانٌا ً  :المجال الزمنً :
جدول رقم ( ) 6
التوزٌع الزمنً للدراسة
م
القٌاســـــــات الفترة الزمنٌة
من إلً
القٌاس القبلً للعٌنة األساسٌة 1 1/12/2014
الدراسة االستطبلعٌة 2 2014/ 12/ 16 : 8/12/2014
تنفٌذ التجربة األساسٌة 3 19/2/2015 22/12/2014
القٌاس البعدي للعٌنة األساسٌة 4 21/2/2015
ثالثا ً :الدراسة االستطبلعٌة :
قام الباحث بإجراء الدراسة االستطبلعٌة فً الفترة من 2014 / 12 /8م إلً 2014 / 12 /16م هذه الدراسة علً العٌنة
االستطبلعٌة المسحوبة من مجتمع البحث وعددهم () 10العبٌن .
رابعا ً :الدراسة األساسٌة :
بلػ عدد العٌنة األساسٌة للبحث (  ) 10العبٌن كمجموعة تجرٌبٌة واحدة .
 :القٌاسات القبلٌة لعٌنة البحث األساسٌة-
قام الباحث بإجراء القٌاس القبلً لعٌنة البحث األساسٌة فً حمام السباحة األولٌمبً بإستاد العرٌش الرٌاضً وذلك ٌوم اإلثنٌن
الموافق2014 / 12 /1م حٌث تم القٌاسات كاالتً:
 100 ) .متر صدر(قٌاس المستوي الرقمً -
)(12اختبار تقٌٌم مستوي األداء المهارى لسباحة الصدر ( .إعداد  :جنان سلٌمان) مرفق -
)(6اختبار االتزان داخل الماء  .مرفق -
)(7اختبار اإلحساس بالمسافة ‖ داخل الماء ‖ (صدر) 15متر  .مرفق -
)(8اختبار القدرة علً اإلحساس بـــ  % 50من القوة بالتوافق الكامل سباحة صدر .مرفق -
)(9اختبار إدراك االتجاه (درجة االنحراؾ فً الماء ) سباحة صدر  .مرفق -
)(10اختبار اإلدراك الحس – حركً لزمن 10ث سباحة صدر  .مرفق -
)(11اختبار القدرة علً اإلحساس بالزمن خارج الماء .مرفق -
تنفٌذ البرنامج
أستؽرق البرنامج (  ) 8أسابٌع علً شهرٌن  ،بواقع  3وحدات فً األسبوع  ،وكان من ٌوم االثنٌن 22/12/2014م وحتً
ٌوم األحد 19/2/2015م .
 :أ -القٌاس البعدٌة
بعد االنتهاء من تنفٌذ البرنامج التدرٌبً تم إجراء القٌاس البعدي فً ٌوم االربعاء الموافق 21/2/2015م للمجموعة
التجرٌبٌة  ،فً جمٌع القٌاسات ( قٌد البحث )  ،وقد روعً إثناء القٌاس نفس الشروط والظروؾ التً اتبعت فً القٌاسات
القبلٌة .
رابعا ً  :وسابل جمع البٌانات :
أوالً  :األجهزة المستخدمة فً البحث :
) .سم(جهاز الرستامٌتر لقٌاس الطول -
) .كجم(مٌزان طبً -
ثانٌا ً  :األدوات المستخدمة فً البحث :
 .لوحة الضربات -
 .األطواق -
 .ساعة إٌقاؾ -
 .سدادات األذن -
 .رافعات الرجلٌن -
 .حبال مطاطٌة -
 .حمام سباحة -
) .متر(أشرطة قٌاس -
 .مسطرة مدرجة -
 .مقاعد سوٌدٌة -
 .صفارة -
 .كامٌرا -
 :االختبارات المستخدمة فً البحث)ب(
تم استخدام االختبارات التالٌة :
اختبار تقٌٌم مستوي األداء المهاري لسباحة الصدر .مرفق( )12إعداد :جنان سلٌمان 1-
)(6اختبار االتزان داخل الماء .مرفق 2-
)(7اختبار اإلحساس بالمسافة ‖ داخل الماء ‖ (صدر) 15متر .مرفق 3-
)(8اختبار القدرة علً اإلحساس بـ %50من القوة بالتوافق الكامل سباحة صدر.مرفق 4-
)(9اختبار إدراك االتجاه (درجة االنحراؾ فً الماء ) سباحة صدر .مرفق 5-
)(10اختبار اإلدراك الحس – حركً لزمن 10ث سباحة صدر .مرفق 6-
)(11اختبار القدرة علً اإلحساس بالزمن خارج الماء .مرفق 7-

 .اختبار المستوي الرقمً لسباحة (100م) .صدر 8-
 :االستمارات والمقاببلت الشخصٌة -
قام الباحث بتصمٌم استمارات الستطبلع رأي الخبراء علً النحو التالً :
استمارة استطبلع رأي الخبراء لتحدٌد جوانب اإلدراك الحس حركً المرتبطة بالمهارات األساسٌة فً سباحة الصدر -
)(2والبرنامج التدرٌبً ومكوناته  .مرفق
استمارة استطبلع رأي الخبراء لتحدٌد تمرٌنات اإلدراك الحس حركً المناسبة لهذه الجوانب .مرفق ()3
)(5استمارة استطبلع رأي الخبراء اختبارات االدراك الحس حركً المستخدمة فً البرنامج التدرٌبً المقترح  .مرفق -
المقاببلت الشخصٌة :
قام الباحث بعدة مقاببلت مع ( )14من الخبراء فً مجال التربٌة الرٌاضٌة من الحاصلٌن علً درجة الدكتوراه  ,وذلك لتحدٌد
أهم جوانب اإلدراك الحس حركً .
البرنامج المقترح :
قام الباحث بتصمٌم وحدات البرنامج التدرٌبً المقترح لتنمٌة اإلدراك الحس حركً للسباحٌن الناشبٌن بواقع ثمانٌة أسابٌع فً
كل إسبوح ثبلث وحدات تدرٌبٌة فً زمن قدره ( )90دقٌقة .
 :الخطوات التمهٌدٌة للبحث -
قام الباحث بعمل مسح شامل للمراجع وإجراء مقاببلت شخصٌة لتحدٌد أهم جوانب اإلدراك الحس حركً  ,كما قام بتحدٌد
االختبارات المناسبة لقٌاس هذه لجوانب  .ولقد أجري الباحث دراسة استطبلعٌة أولً بهدؾ التعرؾ علً مدي صدق وثبات
االختبارات كما أنه أجري دراسة استطبلعٌة ثانٌة بهدؾ التعرؾ علً مدي مبلبمة البرنامج التدرٌبً المقترح .
البرنامج التدرٌبً 4-
 :هدؾ البرنامج -
ٌهدؾ البرنامج التدرٌبً إلً تنمٌة اإلدراك الحس– حركً لسباحً الصدر وتحسٌن مستوى وزمن األداء لسباحً الصدر.
12سنة14:سنة (عٌنة البحث قٌد الدراسة) .
وأٌضا ً الحفاظ علً مستوي عناصر اللٌاقة البدنٌة الهامة للسباحٌن.
وقد راعً الباحث أثناء تؤدٌة البرنامج اآلتً :
 .أن ٌتناسب البرنامج التدرٌبً المقترح مع خصابص المرحلة السنٌة التً تمٌز أفراد العٌنة حٌث أنهم سباحٌن ناشبٌن 10-
أن ٌحقق البرنامج التدرٌبً المقترح أهدافه التً وضع من أجلها وهً تنمٌة اإلدراك الحس حركً وتحسٌن المستوي 11-
.الرقمً فً 100متر صدر
 .أن ٌتسم البرنامج بالمرونة بحٌث ٌمكن تعدٌله إذا لزم األمر 12-
– مراعاة األسس العلمٌة المتعلقة بحمل التدرٌب من حٌث (الشدة الحمل – زمن األداء – فترات الراحة البٌنٌة 13-
 .المجموعات التكرارات) لكل اسبوع علً حدة وكل مجموعة تدرٌبٌة
.مراعاة ثبات الحمل العالً لمدة تسمح إلحداث التكٌؾ مع األحمال التدرٌبٌة المرتفعة 14-
.أن ٌكون التؽٌر فً شدة الحمل فردٌا ً لكل سباح علً حد بما ٌناسب الحد األقصى له 15-
 .مراعاة التوقٌت الصحٌح بتكرار الحمل 16-
 .االرتفاع التدرٌجً بدرجة الحمل 17-
 .االستمرارٌة فً التدرٌب 18-
.مراعاة توقٌت إجراء القٌاسات لكل من المستوي (المهاري – الرقمً ) فً بداٌة كل شهر10-
وقد أعد الباحث استمارة استطبلع رأي الخبراء لتحدٌد مدة تطبٌق البرنامج وعدد الوحدات األسبوعٌة خبلل األسبوع الواحد
وكذلك زمن الوحدة التدرٌبٌة وتم عرض االستمارة علً السادة الخبراء مرفق (. )2
 :مدة تنفٌذ البرنامج -
أ -استؽرق البرنامج (  ) 8أسابٌع علً شهرٌن  ،بواقع  3وحدات فً األسبوع  ،وكان من ٌوم االثنٌن 22/12/2014م
وحتً ٌوم األحد 19/2/2015م .
جدول رقم ( ) 12
التوزٌع الزمنً للبرنامج
المحتوٌات التوزٌع الزمنً للبرنامج
مدة تطبٌق البرنامج شهرٌن
عدد األسابٌع  8أسابٌع
عدد الوحدات فً األسبوع  3مرات إسبوعٌا
عدد الوحدات فً البرنامج  24وحدة
زمن الوحدة فً البرنامج التدرٌبً  90دقٌقة
زمن الوحدات اإلسبوعٌة  270دقٌقة
الزمن الكلً للبرنامج  2160دقٌقة
تقسٌم الوحدة فً البرنامج :
تمرٌنات اإلحماء :
وتشمل هذه التمرٌنات ( جري – وثب – إطالة ومرونة وؼٌرها ) بهدؾ تهٌبة الجسم للعمل وذلك من خبلل رفع درجة
حرارة الجسم وتنبٌه وإثارة المستقببلت الحسٌة .
تمرٌنات اإلعداد البدنً العام :
وتهدؾ الً المحافظة علً القدرات البدنٌة األساسٌة ( القوة  ،والسرعة  ،التحمل  ،الرشاقة  ،المرونة وؼٌرها ) .
تمرٌنات اإلعداد المهاري(الجزء الربٌسً):
ا.د محمد عبد الحلٌم نور
الدٌن,أ.د احمد محمود
عٌسى,ا.د محمد احمد السٌد
حسونprof.dr.ingrid ,
.gamer-wallert

تحمل الرسالة عنوان  :المقاصٌر واالقعات المرتبطة برحلة وطقوس رب الشمس فى معابد الدولة الحدٌثة بطٌبة -دراسة
 #####اثرٌة ,وقام الباحث بتقسٌمها الى جزأٌن:
الجزء االول ٌ :حتوى على مقدمة وتمهٌد وفصلٌن وخاتمة على النحو التالى :
.المقدمة توضح سبب اختٌار الموضوع 1-
.التمهٌدٌ :تناول نبذة عن االشكال المختلفة لرب الشمس 2-
.الفصل االولٌ:تناول ترجمة وتحلٌل العدٌد من النصوص المسجلة على جدران هذه المقاصٌر والقاعات 3-
.الفصل الثانىٌ :تناول دراسة اهم النقوش المسجلة على جدران هذه المقاصٌر والقاعات 4-
.الخاتمه :تتضمن اهم النتابج التى توصل الٌها الباحث 5-
الجزء الثانىٌ :حتوى على اللحوحات التى رتبت طبقا لترتٌب الفصول فى الجزء االول.

جامعة
 #####القاهرة:

كلٌة االثار,قسم االثار المصرٌة

المقاصٌر والقاعات المرتبطة برحلة وطقوس رب الشمس فى معابد
محمد محمود الجببلوى,محمود :الدولة الحدٌثة بطٌبة:

دكتوراه

5441 12449198

the ultimate objective of the root canal therapy is the three dimensional obturation of
the endodntic space after it has been completely cleaned shaped and disinfected the
purpose of obturation is to seal all portals of exit to impede any sort of communication
or exchange between the root canal and periodontium most techiques employ a core
2014 materiala and sealer cutta percha is the most widely used obturating material
a large variety of metallic alloys are routinely used in dentistry the percentage of
 nickel in the alloy varies from as in stainless steel to more than 50%as in the nickeltitanium alloys the discharge of nickel ions which is a strong immunologic senstizizer
may result in contact hypersenitivity nickel materials are used in dentistry largely in
prosthesis production and orthodontic appliances however few studies have been
conducted to determine the real action of this agent in the mouth and the tissue
2012 response when in contact with this substance
since 1937 heat -cured polymethy is the most commonly used complete denture base
materials due to its acceptable esthetic value easy of processing and repair hawever
heat cured acrylic resins have its shortcoming such as dimensional stability residual
2014 monomer content weak strength water absorption and color instability
ٌهدؾ هذا البحث الى دراسة تطوٌر النظم المستخدمة للرقابة وتقٌٌم األداء بما ٌتبلبم مع متؽٌرات ٌٌبة األعمال الحدٌثة
وظروؾ المنافسة الشدٌدة.
ٌتمثل الهدؾ األساسى للدراسة فى صٌاؼة إطار ٌتضمن مجموعة من القواعد واالرشادات التى تساعد على تنظٌم اإلفصاح
المحاسبى االلكترونى والعمل على رفع كفاءة التقارٌر المالٌة المنشورة عبر االنترتت .

جامعة
جنوب
 2017 .الوادى :
جامعة
جنوب
 2017 .الوادى :
جامعة
جنوب
2016م الوادي

ٌهدؾ البحث إلى وضع نموذج إلدارة األزمات الرٌاضٌة وعبلقتها باتخاذ القرار لدى مدٌري مدٌرٌات الشباب والرٌاضة
بصعٌد مصر  ،وذلك من خبلل :
 .التعرؾ على الواقع الفعلً لكٌفٌة إدارة األزمات داخل مدٌرٌات الشباب والرٌاضة بصعٌد مصر1-
 .التعرؾ على الواقع الفعلً التخاذ القرارات داخل مدٌرٌات الشباب والرٌاضة بصعٌد مصر2-
التعرؾ على العبلقة بٌن الواقع الفعلً التخاذ القرارات والواقع الفعلً إلدارة األزمات داخل مدٌرٌات الشباب والرٌاضة 3-
 .بصعٌد مصر
 .التعرؾ على النموذج إلدارة األزمات الرٌاضٌة داخل مدٌرٌات الشباب والرٌاضة بصعٌد مصر4-
ٌهدؾ البحث إلى التعرؾ على الفروق بٌن العبً المبارزة والكاراتٌه والجودو فً الصبلبة النفسٌة  ،والتعرؾ على الفروق
فً القدرة على اتخاذ القرار  ،والتعرؾ على العبلقة االرتباطٌة بٌن الصبلبة النفسٌة وبٌن القدرة على اتخاذ القرار ،
والتعرؾ على العبلقة االرتباطٌة بٌن الصبلبة النفسٌة وبٌن القدرة على اتخاذ القرار لبلعبً المبارزة والكارتٌه والجودو ،
استخدم الباحث المنهج الوصفً  ،واشتملت عٌنة البحث على  139العب من العبً المبارزة والكارتٌه والجودو تم
اختٌارهم من بعض نوادي دولة الكوٌت استخدم الباحث مقٌاس الصبلبة النفسٌة  ،مقٌاس القدرة على اتخاذ القرار وتوصلت
النتابج إلى وجود فروق معنوٌة بٌن عٌنة البحث فً محاور االلتزام والتحكم والتحدي والمجموع الكلً لمقٌاس الصبلبة
النفسٌة  ،وجود فروق معنوٌة بٌن عٌنة البحث فً محاور االلتزام والتحكم والتحدي والمجموع الكلً لمقٌاس الصبلبة القدرة
على اتخاذ القرار وجود ارتباط معنوي بٌن محاور ومجموع مقٌاس الصبلبة النفسٌة وبٌن مقٌاس القدرة على اتخاذ القرار
لبلعبً المبارزة وٌوصً الباحث بضرورة األخذ فً االعتبار مدى تؤثٌر مستوى الصبلبة العقلٌة على اتخاذ القرارات خبلل
مواقؾ التدرٌب والمنافسة لبلعبً المبارزة والجودو والكارتٌه  ،تدرٌب البلعبٌن على اتخاذ القرار السلٌم خبلل مواقؾ
التدرٌب والمنافسة  ،وضع برامج لتنمٌة الصبلبة النفسٌة لبلعبً المبارزة والجودو والكاراتٌه لما لها من تؤثٌر إٌجابً فً
خفض حدة التوتر والقلق وتحسٌن المهارات النفسٌة لبلعبٌن  ،إجراء المزٌد من الدراسات والبحوث للتعرؾ على عبلقة
الصبلبة النفسٌة واتخاذ القرار ببعض المتؽٌرات االخرى لبلعبً المبارزة والجودو والكاراتٌه والعاب النزال كدراسات
2017م
مقارنة .
ٌعزي الباحث أهمٌة البحث إلى أهمٌة نظرٌة وأهمٌة تطبٌقٌة :
األهمٌة النظرٌة:

2016م

mustafa mohmoud
mohamed sultan

leakage evaluation of single cone versus cold
lateral condensation in straight and curved
)canals (in vitro study

5442 12451044

mostafa mohamed
ahmed

immuno histopathological changes of
nikel&nikel free orthodontic brackets
experimentally induced in rats

5443 12451157

shady mahmoud
hany el naggar

the effect of microwave cured acylic resin
denture bases on condida albicans
 colonizationماجستٌر

أالء حافظ فرج السعٌد /

السعٌد ،آالء حافظ فرج.

محمد عزام عبد المجٌد أحمد ،

أحمد  ،محمد عزام عبد المجٌد إطار مقترح لتنظٌم اإلفصاح المحاسببى اإللكترونى من منظور
حوكمة الشركات :
.

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بقنا

محمد ،علً جبالً حسن

اشكنانً ،جابرعلً عبدهللا
مختار
سالم ،إسبلم أحمد حسن

تطوٌر نظم الرقابة وتقٌٌم األداء بالواحدات االقتصادٌة :

نموذج مقترح إلدارة األزمات الرٌاضٌة وعبلقتها باتخاذ القرار لدى
مدٌري مدٌرٌات الشباب والرٌاضة بصعٌد مصر

العبلقة بٌن الصبلبة النفسٌة والقدرة على اتخاذ القرار لدى العبً
ألعاب النزال بدولة الكوٌت
تقوٌم السٌاسات اإلدارٌة باإلتحاد المصري للؽوص واإلنقاذ
بجمهورٌة مصر العربٌة فً ضوء مبادئ الحوكمة

5444 12451703

ماجستٌر

5445 12452367

دكتوراه

5446 12452932

ماجستٌر

5447 12458347

ماجستٌر

5448 12458432

ماجستٌر

5449 12458449

 .محاولة علمٌة إلقاء الضوء على السٌاسات اإلدارٌة باإلتحاد1-
التوصل إلى السٌاسات اإلدارٌة المثلى داخل اإلتحاد المصري للؽوص واإلنقاذ فً ضوء مبادئ الحوكمة والتً تمثل2-
 .مرجع ربٌس ٌمكن االستفادة منه فً رسم السٌاسات اإلدارٌة لئلتحادات
األهمٌة التطبٌقٌة:
وتوفٌر قاعدة بٌانات) (PADIعلى جمعٌة رابطة المحترفٌن لمعلمً الؽوص) (CMASإشراؾ اإلتحاد الدولً للؽوص1-
) .الحوكمة(ومعلومات علمٌة للباحثٌن وتطبٌق مبدأ العدل والمساواة
معالجة أوجه القصور الحالٌة الموجودة داخل اإلتحاد والمتعلقة بالسٌاسات اإلدارٌة والتً سوؾ ٌكون لها تؤثٌرً ا فً حل2-
 .العدٌد من المشكبلت المتعلقة بزٌادة فاعلٌة أنشطة االتحاد
 .نشر ألعاب االتحاد فً جمٌع المحافظات المصرٌة3-
وضع مادة علمٌة بٌن أٌدي المسبولٌن عن رسم السٌاسات اإلدارٌة باإلتحاد ومعرفة متطلبات كل مرحلة فً حوكمة هذه4-
 .السٌاسات
 .العمل على افتتاح أكثر من فرع داخل محافظات الجمهورٌة5-
هدؾ البحث:
ٌهدؾ البحث إلى تقوٌم :السٌاسات اإلدارٌة باإلتحاد المصري للؽوص واإلنقاذ بجمهورٌة مصر العربٌة فً ضوء مبادئ
الحوكمة .
الضؽوط المهنٌة وعبلقتها بالكفاءة الشخصٌة لمدربً األلعاب الجماعٌة بدولة الكوٌت
ٌهدؾ البحث إلى التعرؾ على الضؽوط المهنٌة وعبلقتها بسمات الكفاءة الشخصٌة لمدربً األلعاب الجماعٌة من خبلل
التعرؾ على مستوى الضؽوط المهنٌة لدى مدربً األلعاب الجماعٌة  ،والتعرؾ على سمات الكفاءة الشخصٌة لدى مدربً
األلعاب الجماعٌة  ،التحقق من وجود عبلقة ارتباطٌة ذات دالة إحصابٌة بٌن مستوى الضؽوط المهنٌة وسمات الكفاءة
الشخصٌة لدى مدربً األلعاب الجماعٌة بدولة الكوٌت  .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفً  ،وتم اختٌار عٌنة البحث
األساسٌة بالطرٌقة العمدٌة  ،وقد بلػ قوامها  90مدربًا من مدربً األلعاب الجماعٌة  ،كما ٌمثل المجتمع البحث أٌضًا مدربً
األلعاب الجماعٌة والمقٌدٌن بسجبلت االتحادات الرٌاضٌة الكوٌتٌة موسم 2015/2016م من مختلؾ االندٌة الرٌاضٌة
( )120مدرب  ،واستخدم الباحث مقٌاس الضؽوط المهنٌة  ،مقٌاس الكفاءة الشخصٌة .

2017م

دشتً ،عبدالمحسن رضا ؼبلم الضؽوط المهنٌة وعبلقتها بالكفاءة الشخصٌة لمدربً األلعاب
الجماعٌة بدولة الكوٌت
محمد

ماجستٌر

5450 12458478

وكانت أهم نتابج البحث الخاصة بالمحور األول إدارة الطموح المهنٌة مثل أن المدرب ٌمتثل للقرارات الصادرة من مجلس
اإلدارة  ،النتابج الخاصة بالمحور الثانً إدارة الذات المعنٌة مثل اطلع على كل ماهو جدٌد فً التدرٌب الرٌاضً والعلوم
المرتبطة  ،النتابج الخاصة بالمحور الثالث إدارة العبلقات مع البلعبٌن مثل استطٌع حل مشكبلت البلعبٌن  ،اتواصل
اجتماعًٌا مع البلعبٌن  ،النتابج الخاصة بالمحور الرابع إدارة األعباء والضؽوط الخارجٌة مثل اتقبل النقد البناء من وسابل
اإلعبلم  ،النتابج الخاصة بالمحور الخامس الموارد المادٌة والبشرٌة مثل اتقاضى راتب ٌكفل لً حٌاة كرٌمة  ،تحظى أرابً
بتقدٌر مجلس إدارة النادي .
2017م

هدؾ البحث:
ٌهدؾ البحث إلى  :التعرؾ على تؤثٌر تدرٌبات السرعة والرشاقة المقترحة على األداءات الخططٌة الدفاعٌة قٌد البحث
(اختبار المدافع للمواقع المناسبة  ،المراقبة  ،الضؽط  ،التؽطٌة) لناشا كرة القدم .
ٌهدؾ البحث إلى تصمٌم برنامج تدرٌبً مقترح باستخدام التدرٌبات األرضٌة التوافقٌة على المستوى الرقمً لناشًء سباحة
2016م
الصدر  ،وذلك من خبلل األهداؾ الفرعٌة التالٌة :
التعرؾ على تؤثٌر التدرٌبات األرضٌة والتوافقٌة على بعض عناصر اللٌاقة البدنٌة (السرعة-قوة-الرشاقة) ومرونة)1
 .المفاصل
التعرؾ على تؤثٌر التدرٌبات األرضٌة التوافقٌة على المستوى الرقمً لسباحة 25م 50 ،م 100 ،م 150،م مع الدوران)2
 .لناشبً الصدر
ٌهدؾ البحث إلى تصمٌم برنامج تعلٌمً باستخدام القصة الحركٌة ومعرفة مدى تؤثٌره على تنمٌة بعض القدرات الحركٌة
2016م
لدى الطبلب المعاقٌن ذهنًٌا القابلٌن للتعلم .
واستخدم الباحث المنهج التجرٌبً وذلك باستخدام المجموعة الواحدة ذات القٌاسٌن (القبلً والبعدي).
واشتمل مجتمع البحث على التبلمٌذ المعاقٌن ذهنًٌا القابلٌن للتعلم بمدرسة (عبلء عبدالرحٌم)للتربٌة الفكرٌة بمدٌنة ادفو
محافظة أسوان اللذٌن تتراوح أعمارهم ما بٌن ( )6:12سنة خبلل العام الدراسً 2014/2015م  ،والبالػ عددهم ()25
ً
ً
تلمٌذا .
تلمٌذا وقد اختار الباحث عٌنة عمدٌة عشوابٌة قوامها ( )15خمسة عشر
خمسة وعشرون
كما قام الباحث بتطبٌق البرنامج المقترح باستخدام القصة الحركٌة والذي استؽرق ( )8أسابٌع فً الفترة من االثنٌن
2/3/2015م إلى ٌوم الخمٌس 23/4/2015م  ،بواقع ( )2وحدتٌن أسبوعًٌا وزمن الوحدة الواحدة ( )45خمسة وأربعون
دقٌقة .
وكانت أهم النتابج التً توصل إلٌها الباحث هً أن البرنامج التعلٌمً باستخدام القصة الحركٌة أدى إلى تحسن فً القدرات
الحركٌة للمعاقٌن ذهنًٌا القابلٌن للتعلم .
ٌهدؾ هذا البحث إلى التعرؾ على تؤثٌر برنامج تدرٌبً باستخدام تدرٌبات السرعة والرشاقة على مستوى أداء بعض
المهارات الهجومٌة لناشًء كرة السلة بدولة الكوٌت فً ضوء المنهج التجرٌبً .
وٌوصً الباحث بـ :
توجٌه اهتمام المدربٌن بضرورة توظٌؾ القدرات البدنٌة الخاصة بما ٌخدم األداء المهاري وذلك وف ًقا لمتطلبات رٌاضة1-
.كرة السلة حتى ٌمكن تحقٌق أكبر استفادة ممكنة أثناء المنافسات
أهمٌة التقوٌم الدوري والتتبعً عقب كل مرحلة فً فترات الموسم الرٌاضً وذلك عن طرٌق االختبارات الدورٌة للتعرؾ2-
.على نقاط القوة والضعؾ فً البرنامج التدرٌبً المقترح
ٌجب عند تخطٌط البرامج التدرٌبٌة تحدٌد وتقنٌن األحمال التدرٌبٌة ومراعاة األسس والمبادئ العلمٌة بما ٌتناسب مع قدرات
البلعبٌن ومراعاة الفروق الفردٌة بٌنهم.
.تطبٌق هذه الدراسة على مراحل عمرٌة مختلفة من ناشًء كرة السلة4-
.إجراء دراسات مقارنة فً متؽٌرات السرعة والرشاقة بٌن مستوٌات مختلفة خاصة بكرة السلة5-
.إجراء دراسات مماثلة مع إضافة بعض المتؽٌرات الخططٌة6-
ٌهدؾ البحث إلى تنمٌة بعض القدرات البدنٌة الخاصة (تحمل السرعة  -السرعة االنتقالٌة  -القوة الممٌزة بالسرعة  -السرعة
الحركٌة  -تحمل القوة) لمتسابقً 400متر عدو عن طرٌق تصمٌم برنامج تدرٌبً باستخدام التمرٌنات النوعٌة والبالستٌة مما
2016 .م
ٌنعكس إٌجابًٌا على تحسٌن المستوى الرقمً لمتسابقٌن .
واستخدم الباحث فً هذا البحث المنهج التجرٌبً لمبلبمته لطبٌعة البحث .
وتمثل مجتمع البحث لمتسابقً 400متر عدو بمنطقة قنا أللعاب القوى واختار الباحث عٌنة البحث من متسابقً العاب القوى
بؤندٌة ومراكز الشباب بمنطقة قنا أللعاب القوى وعددهم  15متسابق كعٌنة أساسٌة و 10متسابقٌن كعٌنة استطبلعٌة وقد
اختار الباحث عٌنة البحث بالطرٌقة العمدٌة .
2016 .م

مصطفى ،عبدالكرٌم محمود

تؤثٌر تدرٌبات السرعة والرشاقة على مستوى بعض األداءات
الخططٌة الدفاعٌة لناشبً كرة القدم

ماجستٌر

5451 12458521

الجمٌلً ،مصطفى سعد خلٌل

تؤثٌر برنامج تدرٌبً مقترح باستخدام التدرٌبات األرضٌة التوافقٌة
على المستوى الرقمً لناشا سباحة الصدر

ماجستٌر

5452 12458565

حمدان ،حسن محمود حسن

تؤثٌر برنامج تعلٌمً باستخدام القصة الحركٌة على تنمٌة بعض
القدرات الحركٌة للمعاقٌن ذهنًٌا القابلٌن للتعلم

ماجستٌر

5453 12458613

الخرٌؾ ،عبدالرحمن
عبدالوهاب إبراهٌم

تؤثٌر برنامج تدرٌبً باستخدام تدرٌبات السرعة والرشاقة على
مستوى أداء بعض المهارات الهجومٌة لناشًء كرة السلة بدولة
الكوٌت

ماجستٌر

5454 12458736

بربري ،عبدالمإمن عوٌس
بدري

تؤثٌر برنامج تدرٌبً باستخدام التمرٌنات النوعٌة والبالستٌة على
تحسٌن المستوى الرقمً لمتسابقً  400متر عدو

ماجستٌر

5455 12458822

وتم اجراء الدراسات االستطبلعٌة والقٌاسات القبلٌة والقٌاسات البٌنٌة والقٌاسات البعدٌة على ملعب مركز شباب مدٌنة قنا .
وبلؽت المدة الزمنٌة للبرنامج التدرٌبً شهرٌن (8أسبوع)  ،وبلؽت عدد مرات التدرٌب األسبوعٌة ثبلث مرات  ،وبلؽت
المدة الزمنٌة للوحدة ( )90دقٌقة .
كانت التمرٌنات النوعٌة والبالستٌة داخل الوحدة (55دقٌقة) وبذلك ٌكون إجمالً عدد الوحدات التدرٌبٌة (24وحدة) داخل
البرنامج .
وكانت أهم النتابج التً توصل إلٌها الباحث أن التمرٌنات النوعٌة والبالستٌة تإثر إٌجابًٌا على مستوى القدرات البدنٌة
والمستوى الرقمً لمتسابقً 400متر عدو .
هدؾ البحث إلى :
التعرؾ على الثقافة التنظٌمٌة وعبلقتها باإبداع اإلداري لدى موجهً وموجهات التربٌة البدنٌة بنٌن بدولة الكوٌت .
وكان من أهم االستنتاجات :
ٌعمق الموجه الفنً السلوك الدٌموقراطً بٌن المعلمٌن والطلبة وٌحافظ الموجه الفنً على كرامة المعلمٌن فً العمل .
وكان من أهم التوصٌات :

2016 .م

الشمري ،خلود خلؾ ساكت

الثقافة التنظٌمٌة وعبلقتها باإلبداع اإلداري لدى موجهً وموجهات
التربٌة البدنٌة بدولة الكوٌت

ماجستٌر

5456 12458834

القدرة على تؽٌٌر الحالة الذهنٌة للعاملٌن بالمدرسة طب ًقا لطبٌعة الموقؾ ومنح الفرص للعاملٌن لبللتحاق بالدورات التدرٌبٌة .
وٌهدؾ هذا البحث إلى التعرؾ على اثر استخدام مواقع التواصل االجتماعً على ممارسة االنشطة التروٌحٌة الرٌاضٌة لدى
طبلب المرحلة الثانوٌة العامة بمحافظة قنا وذلك من خبلل:
االثار االٌجابٌة الناتجة عن استخدام مواقع التواصل االجتماعً لدى طبلب المرحلة الثانوٌة العامةبمحافظة قنا-
االثار السلبٌة الناتجة عن استخدام مواقع التواصل االجتماعً لدى طبلب المرحلة الثانوٌة العامة بمحافظة قنا -
مفهوم ممارسة األنشطة التروٌحٌة الرٌاضٌة لدى طبلب المرحلة الثانوٌة العامة بمحافظة قنا -
أهداؾ ممارسة األنشطة التروٌحٌة الرٌاضٌة لدى طبلب المرحلة الثانوٌة العامة بمحافظة قنا -
أنواع األنشطة التروٌحٌة الرٌاضٌة المفضلة لدى طبلب المرحلة الثانوٌة العامة بمحافظة قنا -
 .معوقات ممارسة األنشطة التروٌحٌة الرٌاضٌة لدى طبلب المرحلة الثانوٌة العامة بمحافظة قنا -
االمكانات االدٌة والبشرٌة المتاحة عند ممارسة األنشطة التروٌحٌة الرٌاضٌة لدى طبلب المرحلة الثانوٌة العامة بمحافظة -
 .قنا
.دور المجتمع نحو تدعٌم التروٌح الرٌاضً لطبلب المرحلة الثانوٌة العامة بمحافظة قنا -

2016 .م

عبداللطٌؾ ،فإاد أحمد فإاد

أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعً على ممارسة األنشطة
التروٌحٌة الرٌاضٌة لدى طبلب المرحلة الثانوٌة العامة بمحافظة قنا ماجستٌر

5457 12458886

استخدم الباحث المنهج الوصفً باالسلوب المسحً لماسبته لطبٌعة البحث ،واشتملت العٌنة على  3008طالب ،وتم تطبٌق
استمارات االستبٌان بعد عرضها على السادة الخبراء واسفرت النتابج عن وجود أثار اٌجابٌة وسلبٌة لمواقع التواصل
االجتماعً وقد أثرت سلبا على ممارسة الطبلب لؤلنشطة التروٌحٌة الرٌاضٌة وعدم إدارك مفهوم التروٌح الرٌاضً لدى
الطبلب وكانت اهم التوصٌات القاء الضوء على خطورة مواقع التواصل االجتماعً وتقدٌم برامج إعبلمٌة عن أهمٌة
األنشطة التروٌحٌة الرٌاضٌة ودورها فً استثمار وقت الفراغ.
ٌهدؾ البحث إلى تطوٌر القدرات البدنٌة الخاصة والمستوى الرقمً عن طرٌق تصمٌم برنامج تدرٌبً باستخدام التدرٌب
2016م
المتقاطع وتؤثٌرة على :
.القدرات البدنٌة الخاصة لمتسابقً الوثب الثبلثً -
.المستوى الرقمً لمتسابقً الوثب الثبلثً -
استخدم الباحث المنهج التجرٌبً نظرا لمبلبمته لطبٌعة البحث حٌث ٌعتبر انسب المناهج لتحقٌق أهداؾ البحث وذلك باستخدام
التصمٌم التجرٌبً ذو المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن واستخدام القٌاسات القبلٌة والبعدٌة.
استنادا إلى ما أسفرت عنه نتابج البحث وفً ضوء االستنتاجات التً تم التواصل إلٌهاٌ ،وصى الباحث بما ٌلً:
االسترشاد بالبرنامج التدرٌبً المقترح لتحسٌن مستوى المتؽٌرات البدنٌة الخاصة ومراحل األداء (الحجلة-الخطوة 1-.الوثبة)والمستوى الرقمً أثناء تدرٌب مسابقة الوثب الثبلثً
استخدام التدرٌب باالثقال لتنمٌة القوة العضلٌةباعتبارها أساسا للقدرات البدنٌة األخرى قبل وأثناء التدرٌب باألسلوب2-
.البلٌومتري واألسلوب البالستً فً البرنامج التدرٌبً
.استخدام التدرٌب باالسلوب البلٌومتري لتحسٌن مرحلتً الحجلة والوثبة3-
.استخدام التدرٌب باالسلوب البالستً لتحسٌن مرحلة الخطوة 4-
وضع نتابج هذه الدراسة أمام أعٌن المسبولٌن لوضع حلول عملٌة لمعالجة القصور فً المستوى الرقمً لمتسابقً 5-
.الوثبالثبلثً والوصول إلى تحقٌق مراكز أكتر تقدما
محاولة مزج األسلوبٌن التدرٌبٌٌن (البلٌومتري-البالستً)فً برنامج واحد وتطبٌقه فً مسابقات ألعاب القوى وبصفه6-
).الوثب الثبلثً(خاصة
ٌهدؾ البحث إلى تصمٌم برنامج تعلٌمً باستخدام التمرٌنات النوعٌة ومعرفة تؤثٌره على مستوى أداء مهارات (الوقوؾ على
الكتفٌن-الدحرجة األمامٌة المتكورة) على جهاز عارضة التوازن لطالبات الفرقة الثانٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بؤسوان  ،وقد
استخدمت الباحثة المنهج التجرٌبً مستعٌنة بالتصمٌم التجرٌبً (القٌاسات القبلٌة  -والبعدٌة) على مجموعتٌن إحداهما تجرٌبٌة
واألخرى ضابطة حٌث أنه المنهج المبلبم لطبٌعة البحث  ،وتم اختٌار عٌنة البحث بالطرٌقة العشوابٌة من بٌن طالبات الفرقة
الثانٌة بكلٌة الترببة الرٌاضٌة  -جامعة أسوان  ،وقد بلػ قوام العٌنة ( )50طالبة  ،توزع على النحو التالً)40( :طالبة للعٌنة
األساسٌة )10( ،طالبات للدراسة االستطبلعٌة  ،وقد أسفرت النتابج إلى أن البرنامج التعلٌمً باستخدام التمرٌنات النوعٌة قد
أثر إٌجابًٌا على تنمٌة المتؽٌرات المهارٌة التالٌة (مستوى األداء الفنً لمهارة الوقوؾ على الكتفٌن على عارضة التوازن
بنسبة تحسن ( -)%366.49مستوى األداء الفنً لمهارة الدحرجة األمامٌة المتكورة على عارضة التوازن بنسبة تحسن
2017 .م
(. ))250%
ٌهدؾ البحث إلى التعرؾ على تؤثٌر التمرٌنات الهوابٌة والحجامة على تركٌز حمض الٌورٌك اسٌد فً الدم وبعض المتؽٌر
2016م
الفسٌولوجٌة من خبلل :
 .قٌاس نسبة تركٌز حمض الٌورٌك فً الدم 1.
)السعة الحٌوٌة ،ضؽط الدم،النبض(قٌاس بعض المتؽٌرات الفسٌولوجٌة 2.
استخدم الباحث المنهج التجرٌبً باسلوب القٌاس القبلً والتتبعً والبعدي لثبلث مجموعات.
استنادا إلى ما أسفرت عنه نتابج البحث وفً ضوء االستنتاجات التً تم التواصل إلٌهاٌ ،وصى الباحث بما ٌلً:
تطبٌق برنامج التمرٌنات الهوابٌة والحجامة على المصابٌن بزٌادة حمض الٌورٌك اسٌد فً الجسم مع اإلرشاد والنصابح1-
الؽذابٌة للمساهمة فً
 .عمل ندوات لتوعٌة االفراد بمدى أهمٌة ممارسة الرٌاضة لما لها من دور فعال فً مقاومة االمراض ووقاٌة الجسم2-
على الدولة تقنٌن ممارسة الحجامة وعمل تراخٌص مزاولة لها النها تنتهك من قبل العدٌد من االفراد الؽٌر مإهلٌن لعمل 3-
 .الحجامه
.زٌادة عدد الدراسات العلمٌة التً تنتاول الحجامه واهمٌتها وكٌفٌة استخدامها4-
.ضرورة مساهمة وسابل اإلعبلم المختلفة بنشر الوعً الرٌاضً تجاه جمٌع األفراد كعامل وقابً وعبلجً لبلمراض 5-
ٌهدؾ البحث إلى تحدٌد نسب مساهمة األداء المهاري من داخل حدود الملعب ‖منطقة الملعب‖ وخارجه ‖المنطقة الحرة‖
عقب أداء ضربة اإلرسال وأثناء تبادل تداول الكرة ‖تداول اللعب‖ فً نتابج مبارٌات الكرة الطابرة  ،وٌتطلب ذلك تحقٌق
2017 .م
األهداؾ الفرعٌة التالٌة:
التعرؾ على الفروق القابمة فً األداء المهاري من داخل وخارج حدود الملعب عقب أداء ضربة اإلرسال وأثناء تبادل-
‖ .تدوال الكرة ‖تداول اللعب
قٌاس مدى ارتباط األداء المهاري من داخل وخارج حدود الملعب عقب أداء ضربة اإلرسال وأثناء تبادل تدوال الكرة-
 .تداول اللعب‖ بنتابج المبارٌات‖
ٌسعى القابمون على تدرٌب الفرق الرٌاضٌة إلى االهتمام بتنمٌة المهارات المختلفة لدى أعضاء األجهزة الفنٌة واإلدارٌة
للفرق الرٌاضٌة استشعاراً منهم بؤهمٌة تنمٌة وصقل المهارات اإلدارإٌة لدى األجهزة الفنٌة واإلدارٌة للفرق الرٌاضٌة بحٌث
ٌصبح كل منهم مإهبلً لتؤدٌة المهام المنطة به والسٌما فً ظل التحدٌات والضؽوط والتنوع فً عالم اإلدارة الرٌاضٌة
والتؽٌرات االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة التً تشٌدها العالم الٌوم  ،فإن المطلوب من األجهزة الفنٌة واإلدارٌة للفرق
الرٌاضٌة أصبح مضاعفا ً عما كان علٌه فً السابق وٌجب أن ٌكون متسلحا ً بالعلم والمعرفة وأن ٌكون لدٌه المهارات اإلدارٌة
2016م
الكافٌة التً تعٌنه على مواجهة تلك الصعوبات.
تتضح أهمٌة البحث من من خبلل بناء مقٌاس المهارات اإلدارٌة لؤلجهزة الفنٌة باألنشطة الرٌاضٌة بدولة الكوتً  ،حٌث
الحظ الباحث ندرة الدراسات التً اهتمت بدراسة المهارات اإلدارٌة لؤلجهزة الفنٌة للفرق الرٌاضٌة بشكل عام  ،وعند
المدربٌن بشكل خاص  .كما لم تتناول البحوث السابقة فً المجال التعرؾ على المهارات اإلدارٌة للمدربٌن بشكل خاص.كما
لم تتناول البحوث السابقة فً المجال التعرؾ على المهارات اإلدارٌة للمدربٌن والمدٌرٌن الفنٌٌن فً الفرق الرٌاضٌة فقد جاء
هذا البحث بهدؾ التعرؾ على المهارات اإلدارٌة للمدربٌن والمدٌرٌن الفنٌٌن فً الفرق الرٌاضٌة  ،فقد جاء هذا البحث بهدؾ
التعرؾ على المهارات اإلدارٌة لؤلجهزة الفنٌة للفرق الرٌاضٌة والتعرؾ على كٌفٌة قٌاس هذه المهارات  ،وبالتحدٌد فتتضح
أهمٌة البحث من خبلل :
.التعرؾ على المهارات اإلدارٌة البلزمة لؤلجهزة الفنٌة للفرق الرٌاضٌة بدولة الكوٌت *
.الفروق فً المهارات اإلدارٌة لؤلجهزة الفنٌة بدولة الكوٌت وفقا ً لنوع النشاط الرٌاضً الممارس *
وهدؾ البحث إلى بناء مقٌاس للمهارات اإلدارٌة لؤلجهزة الفنٌة ببعض األنشطة الرٌاضٌة بدولة الكوٌت.

أبوالمعاطً ،حمدي محب

تؤثٌراستخدام التدرٌب المتقاطع على بعض القدرات البدنٌة الخاصة
لمتسابقً الوثب الثبلثً

ماجستٌر

5458 12458967

ماجستٌر

5459 12458990

تؤثٌر برنامج تعلٌمً باستخدام التمرٌنات النوعٌة على مستوى أداء
بعض مهارات جهاز عارضة التوازن لطالبات كلٌة التربٌة
الرٌاضٌة بؤسوان
تؤثٌر التمرٌنات الهوابٌة والحجامة على تركٌز حمض الٌورٌك اسٌد
ماجستٌر
فً الدم

5460 12459015

عبدالرحٌم ،والء عادل

نسب مساهمة األداء المهاري من داخل وخارج حدود الملعب فً
نتابج مبارٌات الكرة الطابرة للناشبات بالبطولة اإلفرٌقٌة بالقاهرة
2013م

ماجستٌر

5461 12459063

مظفر ،مصطفً عٌسى خلٌل

بناء مقٌاس المهارات اإلدارٌة لؤلجهزة الفنٌة باألنشطة الرٌاضٌة
بدولة الكوٌت

ماجستٌر

5462 12459064

حسن ،حنان محمد سامً
الؽزالً ،محمود جمال محمد

وكان من أهم االستخبلصات :توجد فروق ذات داللة إحصابٌة فً المهارات اإلدارٌة البلزمة لبلجهزة الفنٌة ببعض األنشطة
الرٌاضٌة طبقا ً لنوع النشاط الرٌاضً الممارس واإلمكانات المتوفرة لكل نشاط وخبرة الجهاز الفنً اإلدارٌة فً هذا النحو.
وكان من اهم التوصٌات :ضرورة تنمٌة وتطوٌر المهارات إلدارٌة البلزمة لؤلجهزة الفنٌة ببعض األنشطة الرٌاضٌة طبقا ً
لنوع النشاط الرٌاضً الممارس.
ٌهدؾ البحث الحالً إلى:

2017 .م

الشمري ،زهرة تركً جبر
محمد

تؤثٌر برنامج تربٌة حركٌة على أداء بعض المهارات الحركٌة لذوي
االحتٌاجات الخاصة بدولة الكوٌت

ماجستٌر

5463 12459083

 :تصمٌم برنامج للتربٌة الحركٌة لتحسٌن لذوي االحتٌاجات الخاصة قٌد البحث  ،وذلك من خبلل1-
.التعرؾ على أداء المهارات الحركٌة لذوي االحتٌاجات الخاصة قٌد البحث-
التعرؾ على مدى االختبلؾ فً تؤثٌر برنامج التربٌة الحركٌة المقترح والبرنامج التقلٌدي على أداء المهارات الحركٌة لذوي-
 .االحتٌاجات الخاصة قٌد البحث
ٌهدؾ هذا البحث إلى التعرؾ على مستوى فاعلٌة مهارات االتصال بٌن مدربً والعبً األلعاب الجماعٌة والفردٌة بدولة
الكوٌت  ،العبلقة بٌن مستوى فاعلٌة مهارات االتصال ببعض المهارات العقلٌة لدى مدربً األلعاب الجماعٌة والفردٌة بدولة
الكوٌت  ،وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفً ٌ ،مثل مجتمع البحث معلمً التربٌة البدنٌة بدولة الكوٌت البالػ عددهم نحو
( )625معلم التربٌة البدنٌة فً المرحلة المتوسطة بدولة الكوٌت  ،وعدد ( )750من معلمات التربٌة البدنٌة فً المرحلة
المتوسطة بدولة الكوٌت  ،واستخدمت الباحثة مقٌاس االحتراق النفسً للمعلمٌن  ،مقٌاس (قابمة) العوامل الخمسة الكبرى
للشخصٌة  ،اختبار الكفاءة المهنٌة للمعلمٌن كؤدوات للبحث  ،وكانت أهم نتابج البحث وجود عبلقة ارتباطٌة عكسٌة سالبة بٌن
البعد األول ‖المقبولة‖ والدرجة الكلٌة لمقٌاس االحتراق النفسً للمعلمٌن بمعامل ارتباط (** ، ).450-وجود عبلقة ارتباطٌة
موجبة بٌن البعد األول ‖المقبولٌة‖ والدرجة الكلٌة لمقٌاس الكفاءة المهنٌة لدى المعلمٌن بمعامل ارتباط (** ،).494وجود
عبلقة ارتباطٌة عكسٌة سالبة بٌن البعد األول ‖عدم الرضا الوظٌفً‖ والدرجة الكلٌة لمقٌاس الكفاءة المهنٌة لدى المعلمٌن
2017 .م
بمعامل ارتباط (**.).667-

الشٌخ مساعد ،فاطمة عثمان
عبدالكرٌم

االحتراق النفسً وعبلقته ببعض خصابص الشخصٌة والكفاءة
المهنٌة لدى معلمً التربٌة البدنٌة بدولة الكوٌت
تؤثٌر برنامج تدرٌبً باستخدام التدرٌب المركب على بعض القدرات
البدنٌة الخاصة والمستوى الرقمً لسباحة 100متر زحؾ على
ماجستٌر
البطن

5465 12459200

عبدهللا ،عبدالرحمن علً
عبدالرحٌم

نموذج مقترح لهندرة العملٌات اإلدارٌة لبعض اتحادات األلعاب
الجماعٌة بدولة الكوٌت

ماجستٌر

5466 12459327

ٌهدؾ البحث إلى  :وضع أساس علمً لبلرتقاء بالسلوك الخططً لناشا كرة القدم وٌتحقق ذلك من خبلل األهداؾ التالٌة:
 .بناء مقٌاس للسلوك الخططً لدي ناشا كرة القدم بمحافظة سوهاج1-
 .وضع برنامج تدرٌبً لتطوٌر السلوك الخططً لناشا كرة القدم2-
التعرؾ على الفروق بٌن مراكز اللعب (الدفاع-الوسط-الهجوم) فً السلوك الخططً .
التعرؾ على تؤثٌر البرنامج التدرٌبً المقترح على تطوٌر السلوك الخططً لبلعبٌن الناشبٌن فً كرة القدم بمحافظة4-
 .سوهاج
) .الدفاع-الوسط-الهجوم(التعرؾ على نسب تحسن االداء الخططً لناشا كرة القدم وف ًقا لمراكز اللعب 5-

2017 .م

محمود ،أٌمن صدٌق

تؤثٌر برنامج تدرٌبً لتطوٌر التفكٌر والتصرؾ الخططً وف ًقا
لخطوط اللعب لناشبً كرة القدم .

ماجستٌر

5467 12459342

ٌهدؾ البحث إلى تقوٌم الكفاٌات اإلدارٌة لموجهً التربٌة البدنٌة للمرحلة المتوسطة بدولة الكوٌت من خبلل ما ٌلً:
واقع الكفاٌات اإلدارٌة لموجهً التربٌة البدنٌة للمرحلة المتوسطة فً دولة الكوٌت-
وضع نموذج للكفاٌات اإلدارٌة لموجهً التربٌة البدنٌة للمرحلة المتوسطة فً دولة الكوٌت-
استخدم الباحث المنهج الوصفً باألسلوب المسحً نظراً لمناسبته لطبٌعة إجراءات البحث.
ومن أهم االستناجات التً توصل إلٌها الباحث :اإلطبلع الدابم على اإلجراءات اإلدارٌة والحوار والنقاش مع المعلمٌن واتخاذ
القرارات المناسبة نقل وتبادل الخبرات استخدام أسلوب الثواب كوسٌلة لتحفٌز واكتشاؾ نواحً القوة والضعؾ فً أداء
المعلمٌن التوصل إلى نموذج للكفاٌات اإلدارٌة لموجهً التربٌة البدنٌة بدولة الكوٌت .
ومن أهم التوصٌات :ضرورة االهتمام بتطبق مبدأ الثواب والعقاب لتحفٌر المعلمٌن وإعداد المعلمٌن إدارٌا اإلهتمام بعملٌة
نقل الخبرات استخدام األسلواب الدٌمقراطً العمل على تقوٌم أداء المعلم اكتشاؾ نواحً القوة فً األداء تقٌم نموذج الكفاٌات
المقترح بٌن فترة وأخرى.

2016م

المجرب ،عبدهللا خلٌفه مساعد

تقوٌم الكفاٌات اإلدارٌة لموجهً التربٌة البدنٌة للمرحلة المتوسطة
بدولة الكوٌت

ماجستٌر

5468 12459361

2016 .م

محمود ،أحمد عاٌد عبادي

تؤثٌر تدرٌبات العتبة الفارقة البلهوابٌة على بعض المتؽٌرات
الفسٌولوجٌة والمستوى الرقمً لمتسابقً 800متر جري

ماجستٌر

5469 12459377

الصفار ،محمود عبدالخضر
عبدالصمد

تقوٌم األنشطة التروٌحٌة للهٌبة العامة للتعلٌم التطبٌقً بدولة الكوٌت ماجستٌر

5470 12459382

2016 .م

ٌهدؾ البحث إلى تصمٌم برنامج تدرٌبً باستخدام التدرٌب المركب (البلٌومتري-أثقال) ومعرفة تؤثٌره على ما ٌلً:
 .بعض القدرات البدنٌة الخاصة (القوة-السرعة-المرونة-التحمل-التوافق) لدى سباحً الزحؾ على البطن1-
 .المستوى الرقمً لسباق 100متر حرة لسباحً الزحؾ على البطن2-
بما أن إتحادات األلعاب الجماعٌة تعتمد بشكل ربٌسً على النظم اإلدارٌة واألسالٌب اإلدارٌة فً عملها الداخلً والخارجً
وتعمل إتحادات األلعاب الجماعٌة فً إطار من المعلومات القانونٌة والرسمٌة التً تنجم عنها صبلحٌات وسلطات أقل
لمدٌري اإلتحادات ،وهذا بدوره ٌزٌد من صعوبة تنفٌذ اإلجراءات المطلوبة إلعادة تصمٌم العملٌات  ،كما أن كثرة اللوابح
والضوابط التشكٌلٌة تجعل التصدٌق علٌها ٌؤخذ وقتا ً أطول مما ٌجب إضافة إلى عدم تحمس الرإساء لفكرة تفوٌض
صبلحٌاتهم أو بعضها لمرإوسٌهم ،لٌتمكن المرإوسون من دعم مشروع الهندرةٌ ،ضاؾ إلى ذلك انشؽال اإلدارة العلٌا
بالجوانب السٌاسة مما ال ٌساعدها على تركٌز جهودها فً مشارٌع الهندرة كما أن إتحادات األلعاب الجماعٌة تتسم بنظام ؼٌر
2016م
مرن لحوافز الموظفٌن.
وهذا ٌزٌد من صعوبة إعادة تصمٌم عنصر اإلدارة البشرٌة لتواكب إعادة تصمٌم العملٌات وهذا قد ٌإدي إلى عدم األخذ
بؤسلوب الهندرة فً إتحادات األلعاب الجماعٌة واالكتفاء بؤسالٌب التحسن والتطوٌر التدرٌجً إذا ما أرادت تطوٌر نفسها،
باالضافة إلى المركزٌة الشدٌدة فً بعض إدارات اإلتحادات األلعاب الجماعٌة ،ومقاومة التؽٌٌر خاصة من قبل المدٌرٌن
الذٌن سوؾ ٌقدون دورهم مع مشروع الهندرة ،وٌتنازلون عن سلطاتهم وصبلحٌاتهم لمرإوسٌهم ،وتحول دورهم إلى
موجهٌن وبالتالً ال ٌإٌدون هذا التوجه أو األخذ به.
وهدؾ البحث إلى :وضع نموذج مقترح لهندرة العملٌات اإلدارٌة لبعض اتحادات األلعاب الجماعٌة بدولة الكوٌت.
وكان من أهم االستنتاجات :بناء الهٌكل التنظٌمً الجدٌد ٌدعم األهداؾ االستراتٌجٌة لئلتحاد الرٌاضً وتتسم عملٌة اتخاذ
القرارات باالتحاد الرٌاضً بالمركزٌة وعدم تفوٌض السلطة.
وكان من أهم التوصٌات :من أسباب فشل الهندرة إهمال الجانب اإلنسانً المربط بعملٌة اإلعادةوتجاهل القٌم والمفاهٌم فً
بٌبة اإلتحاد الرٌاضً تإدي إلى فشل الهندرة.

ٌهدؾ البحث إلى تصمٌم تدرٌبات للعتبة الفارقة البلهوابٌة  ،ومعرفة تؤثٌرها على:
بعض المتؽٌرات الفسٌولوجٌة (حامض البلكتٌك-السعة الحٌوٌة-الحد األقصى إلستهبلك األكسجٌن-معدل القلب-القدرة1-
) .االهوابٌة القصوى-معدل التنفس-زمن كتم النفس-زمن وصول العتبة الفارقة البلهوابٌة
).التحمل-تحمل السرعة-السرعة القصوى(بعض المتؽٌرات البدنٌة 2-
 .المستوى الرقمً لمتسابقً 800متر جري3-
أن المناشط التروٌحٌة المختلفة تساعد على تنمٌة الفرد تنمٌة متكاملة ،ولذ فإن توفٌر المناشط التروٌحٌة ألبناء الوطن
وبخاصة للشباب خبلل المرحلة الجامعٌة تساعد على إشباع حاجات اإلنسان ،وتسهم بشكل فعال فً تنمٌته وتنمٌة المجتمع
2016م
معا ً.
وهدؾ البحث إلى :تقوٌم االنشطة التروٌحٌة للهٌبة العامة للتعلٌم التطبٌقً بدولة الكوٌت.
وكان من أهم االستنتاجات :توجد مٌزانٌة للنشاط البدنً التروٌحً ضمن مٌزانٌة الهٌبة العامة للتعلٌم التطبٌقً وللنشاط البدنً
التروٌحً مدرج ضمن خطة برامج الهٌبة العامة للتعلٌم التطبٌقً .
وكان من أهم التوصٌات:
ضرورة االهتمام بممارسة التروٌح الرٌاضً بالهٌبة العامة للتعلٌم التطبٌقً حتى ٌقوم بالدور التربوي واالٌجابً له ممن
ٌحسن من استثمار وقت الفراغ لدى الطبلب والطالبات وٌعود علٌهم بالنفع نفسٌا من خبلل التخلص من الضؽوط المختلفة
والتحرر من الروتٌن واكتساب الطبلب االتجاهات االٌجابٌة نحو األنشطة التروٌحٌة.

حسن ،حسن صبحً مدنً

ماجستٌر

5464 12459154

5471 12459711

5472 12459771

ماجستٌر

برنامج تعلٌمى مقترح باستخدام المودٌوالت فى ضوء التحلٌل
الكٌفى وتاثٌره فى بعض جوانب تعلم مهارة الوثب الثبلثى

Modeling and compentsation fpr nonlinearities
in aharmonic drive mechanism for high
presision motion.

ٌهدؾ البحث الى بناء برنامج تعلٌمى مقترح باستخدام اسلوب المودٌوالت فى ضوء التحلٌل الكٌفى ومعرفة تاثٌره فى بعض
 اشتمل مجتمع البحث على طالبات الفرقة الثانٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة طنطا للعام. جوانب تعلم مهارة الوثب الثبلثى
219  طالبة من اجمالى مجتمع البحث عدده40  وقد قامت الباحثة باختٌار عٌنة عشوابٌة عددها2008/2009 الدراسى
20  ولقد تم تقسٌمهم ابلى مجموعتٌن متساوٌتٌن احداهما تجرٌبٌة وتشتمل على, %18.26 طالبة وذلك بنسبة مبوٌة قدرها
 ولقد اتبع معهن البرنامج المقترح باستخدام المودٌوالت فى ضوء التحلٌل الكٌفى وتاثٌره فى بعض جوانب تعلم مهارة. طالبة
 الشرح واداء النموذج- ) طالبة ولقد اتبع معهن الطرٌقة التقلٌدٌة (المتبعة20  واالخرى ضابطة وتشتمل على, الوثب الثبلثى
 ٌإثر اسلوب المودٌوالت التعلٌمٌة تاثٌرا اٌجابٌا فى تعلم مهارة:  وكتن من اهم النتابج.  لتدرٌس نفس المهارة قٌد البحث ومستوى االداء المهارى-  جامعة طنطا فى كل من ( التحصٌل المعرفى- الوثب الثبلثى لدى طالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
‖ الفنى‖) ٌإثر اسلوب شرح االداء( شرح و اداء النموذج) تاثٌرا اٌجابٌا فى تعلم مهارة الوثب الثبلثى لدى طالبات كلٌة
 جامعة طنطا فى كل من ( التحصٌل المعرفى ومستوى االداء المهارى ‖الفنى‖) ٌإثر اسلوب المودٌوالت- التربٌة الرٌاضٌة
التعلٌمٌة تاثٌرا اٌجابٌا افضل من اسلوب االداء(شرح و اداء النموذج) فى تعلم مهارة الوثب الثبلثى لدى طالبات كلٌة التربٌة
م2010
)‖ االداء المهارى ‖ الفنى-  جامعة طنطا فى كل من ( التحصٌل المعرفى- الرٌاضٌة
In motion control, with the rapid developments in the applicable new technologies,
designing of high precision servo systems becomes a pressing necessity. Moreover,
servo actuators provided with harmonic drive have been widely used in many
industrial applications such as industrial and/or humanoid robots, and precision
positioning mechanisms. Harmonic drives can exhibit dynamic behavior surprisingly
more turbulent than that of conventional gear transmissions. According to practical
issues, those mechanisms generally controlled as semi-closed loop feedback control
systems. Semi-closed control is a current practice in industry in which the load
2017 position is controlled based on feedback of motor shaft position.

 سالى سامى احمد,الوزٌر

Mohamed, samah
abd el raheem.

In order to adapt to the increasing demand for high-precision motion, disturbances of
the servo actuators provided with harmonic drive, such as nonlinear friction forces and
angular transmission error, should be compensated. It is known from literature that
simple linear feedback control techniques such as PID are insufficient to compensate
for neither the nonlinear friction behavior nor the angular transmission error.
In this thesis, intelligent compensating techniques are proposed to improve the
positioning precision of the mechanism. First of all, the modeling of the system is
discussed. Second, in order to preserve the load position according to the reference
with high precision response, intelligent control algorithms are applied. The proposed
control system has been designed as a cascade control system in which the primary
variable (position) is controlled by adjusting the set point of the related secondary
variable control loop (velocity set point), and therefore, the secondary variable
(velocity) affects the primary variable through the process. A proportional controller
(P) is designed as position controller where a proportional plus integral controller (PI)
is designed as velocity controller. Designing of a proportional controller cascaded with
a tuned proportional plus integral fuzzy logic controller (P-PIFLC) is proposed as the
first control algorithm. Where, nonlinear scaling of the PIFLC normalizing input scaling
factors is proposed as the second control algorithm. The effectiveness of the
proposed controllers is verified using MATLAB/SIMULINK simulator and the results
were compared with those obtained using conventional P-PI controller. The results
show the superiority of the proposed control techniques over the conventional P-PI.

5473 12459776

5474 12459778

Desigen and development microgripper
bassed on smart matarial .
Reuse of cement kiln dust in chemical
stabilization of problematic sediments at upper
egypt/

abdalshaheed,
Asmaa gad amen.
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Mohsmed, Samar
yousef sayed.
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The present study evaluates the geotechnical and mechanical properties
of expansive shale of Dakhla and Esna Formations. The samples are
collected from El-Balas area, west of the Nile, Qena, and from El-Quraya
area, east of the Nile, Qena, Egypt. Using Hydrometer test it is found that
Dakhla Formation from the two localities has about 73% silt, while Esna
samples from El Ballas area (EB) have 83% silt, and Esna samples from ElQuraya area (EQ) has about 91% silt. All studied samples contain about 2%
fine sand and the other particles are clay size. The studied shale samples
have high plasticity index ranging between 15 to 27. The shale samples
tested, are classified according to unified soil classification system USCS as
MH (inorganic clayey silt with high plasticity index). However, according to
highway research board classification system H.R.B/(AASHTO), they are
classified as A-7-5 (fair to poor sub-grade).from the results it can be concluded that;
the tested samples are
expansive shale (> 90% free swelling) due to their high content of clay
minerals and need to be stabilized to reduce the swelling. Three different
additives are used in the stabilization program of the studied samples as lime
(L), cement kiln dust (CKD), and mixture of L/CKD. Based on pH-test it
was founded that; the optimum contents of additives used for stabilization of
Dakhla Formation were as follow; 4% in case of using lime, 10% in case of
using CKD, and 2% lime with 8% CKD in case of using a mixture of them.
In case of Esna Formation; the optimum contents of additives are 4% in case
of lime, 10% CKD, and 2% lime with 8% CKD in case of using a mixture of

them.Proctor test according to (AASHTO, T99) is used to detect the optimum
water content (OWC) for natural and treated samples.
Unconfined compressive strength values (qu) revealed that using CKD
alone can increase the strength of the treated samples more that using lime,
however a mixture of lime and CKD can also increase the strength but using
CKD without lime is more cost effective. Also the strength increased with
increasing curing time 7 to 28 days. The strength of stabilized DB samples
increased to its maximum (1450.09 Kpa) when treated with 8% CKD and
cured for 28 days. In case of DQ qu-values increased to its maximum
(1301.89 Kpa) when stabilized with 3% lime plus 8% CKD mixture 28 days
curing time, also it reaches a high strength value (1290.56 Kpa) when
stabilized with 12% CKD and cured for 28 days. However; qu-value of EB
samples reaches its maximum (1927.05 Kpa) when stabilized with 2% lime
plus 6% CKD and cured for 90 days. Also its strength increased to (1847.47
Kpa) when stabilized with 10% CKD and cured for 90 days. While EQ
samples reaches its maximum strength (1696.97 Kpa) when stabilized with
10% CKD and cured for 90 days.Free swelling percent of the studied shale samples
decreased
significantly when the samples treated with lime, CKD, and lime/CKD
mixtures. The free swelling of DB samples decreased from 80% to 2.67,
3.33, and 0% when treated with 3% lime, 8% CKD, and 2% lime plus 6%
CKD, respectively, at 90 days curing time. Free swelling of DQ samples are
reduced to minimum value when treated with 10% CKD and cured for 90
days (from 104 to 4%). Free swelling percent of EB samples are decreased
from 98.33 to 7% when treated with 2% lime plus 6% CKD and curd for 90
days. However, the free swelling of EQ samples were reduced when treated
with lime, CKD, and lime/CKD, where free swelling percent of all samples are reduced
to ≤ 10%. Some of the studied treated samples has high swelling
percent, that proved the formation of ettringite mineral which considered as
expansive mineral. Ettringite is resulted from the hydration of calcium
sulfate, which present in the shale, lime, and CKD.Ultrasonic P-wave velocity test
proved its effectiveness in measuring the
geotechnical properties of the studied samples. The results are very
resembles to the unconfined compressive strength values. Increasing Vpvalues
with increasing curing time proved the reducing of pore size of the
treated samples. In case of DB sample the Vp reached its higher values (1373
m/sec) when treated with 8% CKD and cured for 28 days. In case of DQ
samples Vp increased to its maximum value (1629 m/sec) when stabilized
with 12% CKD and cured for 28 days. However, Vp of EB samples reached
its maximum value (1730 m/sec) when stabilized with 10% CKD and cured
for 90 days. While EQ reached its maximum Vp-velocities (1598 m/sec)
when stabilized with 2% lime with 6% CKD mixture and cured for 28 days,
also it reached up high velocities (1519 m/sec) when stabilized with 10%
CKD and cured for 90 days
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2017 This study conducted on the white silica sands samples from Wadi
Qena and Somr El-Qaa Formations in North Eastern Desert, between Wadi
Dakhl and the central part of Wadi Qena. The study aimed to evaluate the
quality of these sands and finds out its possible industrial applications;
Examine the best suited and cost-effective processing methods; Develop a
beneficiation plant for the total utilization of all size fractions and design
special flotation-attrition scrubbing machine for silica sands processing and
verify the possible paleodepositional environment, source and geotectonic
setting of these sands.
The study has been designed and carried out in two main stages.The first stage is
integrated evaluation and characterization of the
physical, the mineralogical and the geochemical properties. The second
stage is the beneficiation of the studied sands using screening, attrition
scrubbing and reverse flotation techniques.
Grain size analyses of representative samples showed that the
average grain size parameters are as following; mean grain size for the
kaolinitic sandstones of Wadi Qena Formation is 2.33θ )Fine Sand(,
sorting is 1.15θ )Poorly Sorted(, skewness is 0.44 )Very Fine Skewed(,
and kurtosis is 4.23 (Extremely Leptokurtic). The average mean grain
size for the silica sands of Somr El Qaa Formation is 1.791θ )Medium
Sand(, sorting is 0.507θ )Moderately Well Sorted(, skewness is -0.058
(Symmetrical) and kurtosis is 1.274 (Leptokurtic).
The Bivariate plot of standard deviation against mean size showed
that the sandstones of Somr El-Qaa Formation was mainly deposited in a shallow
agitated marine environment (beach) while the sandstones of

Wadi Qena Formation was mainly deposited in a fluvial environment.The
morphological study results showed that the average circularity
and angularity of Wadi Qena Formation sand grains ranged from 0.72 to
about 0.81 (High Circularity) and from about 0.24 to 0.43 (Angular to
Sub-angular), Somr El-Qaa Formation sand grains ranged from about
0.70 to about 0.80 (High Circularity) and from about 0.38 to 0.54 (subrounded),
respectively. Generally the grain shape parameters are suitable
for the specifications of many industries, with limitation in roundness
parameter for hydraulic fracturing sands and filter media sands.
XRD study of the Wadi Qena Formation sandstone samples
indicated that the quartz and kaolin clay mineral were found as major constituents.
While the mineralogical investigation of the Somr El-Qaa
Formation sandstone samples indicated that the one and only major
mineral constituent was quartz.
The heavy minerals analysis results showed that the weight
percentage of the heavy minerals in the studied size fractions (500 or
600-90 μm( was found to be 0.036 % for the Somr El Qaa Formation
samples and 0.05 to 0.06 % for the Wadi Qena Formation samples. Nonopaque
minerals constitute the main bulk of the heavy mineral suite as they reach in
abundance more than 51 % in most samples, th
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تؤثٌر برنامج تعلٌمى مقترح باستخدام الحقٌبة التعلٌمٌة على تعلم
 جامعة. بعض مهارات الجمباز لدى طالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
طنطا
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ًبرنامج تربٌة حركٌة وتؤثٌره على مكونات اإلدارك الحس حرك
لؤلطفال المعاقٌن ذهنٌا ً القابلٌن للتعلم بمدارس التربٌة الفكرٌة بؤسٌوط ماجستٌر

 رضا سعد ٌسن سٌد،أحمد

 إعداد برنامج تعلٌمى مقترح باستخدام الحقٌبة التعلٌمٌة لمهارات الشقلبات قٌد البحث ومعرفة تؤثٌره:ٌهدؾ هذا البحث الى
 وقد استخدمت الباحثة المنهج التجرٌبى وذلك:المنهج. على تعلم مهارات الشقلبات لدى طالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
)20(  كما تم اختٌارعٌنة البحث بالطرٌقة العشوابٌة من طالبلت الفرقة الثالثة قوام كل منها:لمناسبته لطبٌعة الدراسة العٌنة
 تم تطبٌق البرتامج التعلٌمى المقترح باستخدام الحقٌبة التعلٌمٌة عن طرٌق استخدام.طالبة أحدهما تجرٌبٌة و األخرى ضابطة
م2004 .
التعلٌم الذاتى لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة فقط أما المجموعة الضابطة فقد طبق علٌها البرنامج التقلٌدى
ان التؽٌرات الشاملة التى حدثت فى العصر الحدٌث بفضل التقدم العلمى والتكنولوجى دفعت معظم دول العالم الى اعادة
النظر بصورة جذرٌة فى التعلٌم ومناهجة واهدافة ووسابلة ومستوٌاتة
كما ظهر ما عرؾ بتكنولوجٌا التعلٌم والتى تعنى تحوٌل التربٌة من اطارها النظرى الى اطار تطبٌقى ٌمارس بالفعل
.لذلك فنحن فى حاجة الى صٌؽة جدٌدة تراعى الفرد فى نوعٌة تعلم وتصل بة الى مستوى من التمكن فى االداء
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ٌهدؾ البحث إلى بناء برنامج تربٌة حركٌة لؤلطفال المعاقٌن ذهنٌا ً القابلٌن للتعلم ومعرفة تؤثٌره على مكونات اإلدارك الحس
ًحرك

استخدمت الباحثة المنهج التجرٌبً بتصمٌم القٌاسٌن القبلً والبعدي لمجموعة تجرٌبٌة واحدة وذلك لمبلبمته لطبٌعة الدراسة .
فً ضوء االستنتاجات توصلت الباحثة إلى بناء برنامج تربٌة حركٌة ٌزٌد من قدرات اإلدارك الحس حركً وٌتناسب مع
احتٌاجات ومٌول االطفال وقدراتهم واستعداداتهم.
تقدم الباحثة التوصٌات التالٌة:
ٌجب على القابمٌن بالعملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة بتخطٌط وتصمٌم البرامج للمعاقٌن والتً تشتمل على الخبرات المختلفة1-
 .والتً تهدؾ إلى النمو الشامل والمتكامل من جمٌع الجوانب
االستفادة من البرنامج المقترح لتنمٌة القدرات الحس حركٌة لؤلطفال المعاقٌن ذهنٌا داخل مدارس التربٌة الفكرٌة2-
االهتمام بمشاركة المعاقٌن فً األنشطة الرٌاضٌة التنافسٌة المختلفة على المستوى المحلً والدولً3-
.نشر الوعً االجتماعً والثقافً حول المعاقٌن ذهنٌا ً وذلك لمساعدتهم فً االندماج بالمجتمع4-
ٌهدؾ هذا البحث إلى:
.تصمٌم برنامج للتدرٌب باالثقال وتمرٌنات دورة اإلطالة-التقصٌر والتدرٌب الوظٌفً -
 .التعرؾ على تؤثٌر البرنامج على القدرة العضلٌة لمجموعة من العبً كرة السلة -
استخدام الباحث المنهج التجرٌبً لمناسبته لطبٌعٌة البحث من خبلل التصمٌم التجرٌبً للمجموعة التجرٌبٌة الواحدة والذي
ٌعتمد على القٌاسٌن القبلً البعدي للمتؽٌرات قٌد البحث.
ضرورة استحداث إدارة فً كل جامعة لرعاٌة وتقدٌم الدعم الفنً والتموٌلً للباحثٌن فً مجال االبتكارات واالختراعات
واألجهزة الحدٌثة
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هدؾ البحث إلى معرفة مستوى الحاالت اإلنفعالٌة وعبلقتها بدافعٌة اإلنجاز لدى متسابقً ألعاب القوى بدولة الكوٌت وكان
من أهم االستنتاجات  :مستوى دافعٌة االنجاز دال حٌث أنه ٌساوي  3.84وهوه أعلً من  1.96قٌمة معنوٌة عند مستوى
 ،0.05مستوى دافعٌة االنجاز دال حٌث أنه ٌساوي  3.84وهوه أعلى من  1.96قٌمة معنوٌة عند مستوى  ،0.05توجد
عبلقة إرتباطٌة طردٌة قوٌة موجبة عند مستوى معنوٌة ()0.05بٌن مقٌاس الحاالت اإلنفعالٌة ودافعٌة اإلنجاز (تجنب
الفشل،دافع إنجاز النجاح ،الدرجة الكلٌة للمقٌاس) لدى العبً ألعاب القوي بدولة الكوٌت ومن أهم التوصٌات:االهتمام
بالحاالت االنفعالٌة لدى العبً المنتخبات والعبً المستوى األول باالندٌة لبلرتقاء بالمستوى الرٌاضً للدولة .توجٌة نظر
القابمٌن على العملٌة التدرٌبٌة إلى إمكانٌة إعداد برامج تدرٌبٌة لتنمٌة وتحسٌن الحاالت االنفعالٌة ودافعٌة االنجاز لدى
البلعبٌن ،توجٌه االهتمام نحو العوامل التً بدورها تعمل على تحسٌن مستوٌات الحاالت االنفعالٌة ودافعٌة االنجاز لدى
البلعبٌن  ،إعداد برامج تدرٌبٌة ودورات توعٌة فً مجال الحاالت االنفعالٌة ودافعٌة االنجاز أتوجٌة نظر المدربٌن الى اهمٌة
2017م
االهتمام بالحاالت االنفعالٌة ودافعٌة االنجاز فً تحسٌن مستوى الرٌاضٌٌن.
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ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على تؤثٌر برنامج تدرٌبً باستخدام أسلوب تدرٌب االٌزوكٌنتك على بعض المتؽٌرات البدنٌة
المساهمة فً مستوى أداء بعض المهارات األساسٌة لحراس المرمً الناشبٌن كرة القدم
نظرا لطبٌعٌة البحث وتحقٌقا ً ألهدافة وفروضة استخدام الباحث المنهج التجرٌبً باستخدام التصمٌم التجرٌبً بإجراء القٌاسٌن
القبلً والبعدي للمجموعتٌن واحدة تجرٌبٌة والثانٌة ضابطة .
ٌوصى الباحث بما ٌلً:
تطبٌق البرنامج التدرٌبً المقترح الخاص بتدرٌبات االٌزوكٌنتك على مستوى قطاع الناشبٌن فً لعبة كرة القدم -

2017م

تؤثٌر التدرٌب باألثقال وتمرٌنات دورة اإلطالة  -التقصٌر والتدرٌب
الوظٌفً على القدرة العضلٌة لبلعبً كرة السلة
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تنمٌة القدرات البدنٌة داخل البرامج التدرٌبٌة الخاصة بمراحل الناشبٌن وذلك لم لها تؤثٌر على رفع مستوى األداء المهاري-
تهٌبة المناخ التدرٌبً العطاء الفرصة لبلعب لتنمٌة القدرات البدنٌة الخاصة بمهارات حارس المرمً فً كرة القدم -
إجراء المزٌد من الدراسات المشابهة لطبٌعٌة البحث الحالً على أنشطة رٌاضٌة أخرى -
القٌام بدراسات أخرى مشابهة على مراحل سنٌة لم تتناولها الدراسة الحالٌة-
Abd elreheem,
Zeinab mahrous
maher.
Mohammed, Eman
hassan mahrous.
Mahmoud, Doaa
mostafa.

The therapeutic effect of bone marrow
hematopnetic steim cells on the secondary/
some microbiological studies on pastaurella
mulyicoidain rabbits/
some biochemical and hematological
constituents during diarrhea in buffalo calves/

5506 12460332
5507 12460342
5508 12460343

5509 12460348

5510 12460355
5511 12460360
5512 12460362

5513 12460368

Numerical simulation of improring the air
distribution systems for commerial aircraft
cabins/
Modified maximun power point teacking
techniques for systems including multievel
converters/
recent updates in the management of
keratoconus/
Aflatoxin and ochratoxin aresidues in ruminant
in luxor governorate/

Forensic insect succession and its effects on
the decompostition of some corpses
encountered indoor and outdoor during
different seaons/

Iraqi, Mohamed
sabry ibrahim.

Air distribution system is a basic component of the Environmental Control System
(ECS) of passenger aircraft and it should correctly distribute the air appropriately,
cleaning up contaminated air and minimizing cross-airborne infection to provide a
healthy and comfortable environment for passengers and crew. As aircraft operators
have required to substantially reducing the fuel consumption by flying at higher
altitudes, the energy cost for providing adequate outside air for ventilation has
increased, which has led to a significant decrease in the amount of outside air
provided to the passenger cabin. Consequently efficient fresh air delivery has become
an important research issue in the field of aircraft ventilation To improve the air
distribution system used in the existing aircraft cabins, two different case studies are
investigated numerically by means of Computational Fluid Dynamics (CFD) approach
with ANSYS-FLUENT solver. To ensure the simulation results are representative of
the physical condition, the CFD model is first validated and the numerical results are
compared with the experimental data. A typical Boeing 767-300 commercial aircraft
cabin is selected since a quantitative data is available from an experimental study for
the same domain. Then the validated CFD model is used to predict the distributions of
the air velocity, air temperature, and CO2 concentration in the aircraft cabin for the
two roposed case studies The first case proposed that the fresh air is supplied into the
aircraft cabin at six different air inlet directions of A, B, C, D, E & F that correspond to
the inlet angles of (0°, 180°), (355°, 185°), (350°, 190°), (340°, 200°), (330°, 210°),
(315°, 225°) respectively. The simulation results showed that the flow pattern,
temperature and CO2 levels are improved significantly inside the aircraft cabin in case
of changing the air inlet supply angle. The performance of mixing-air distribution
system for the whole aircraft cabin is enhanced remarkably with directions A, B and C.
Furthermore, directions B and C provided the best ventilation performance among the
six proposed directions within both cabin and local passengers‘ breathing zones in
terms of thermal and health comfort. The numerical results of direction B showed high
constancy and stability in flow field, temperature and CO2 level in the whole cabin and
at the local breathing zones compared to direction C.In the second proposed case
study, transient simulations were conducted on the three dimensional model. Three
rates of inlet flow were investigated in this design of 100% steady, 110% periodic and
2017 120% periodic. The inlet velocity with periodic air inlet supply conditions is set to
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The study sites were located on the south valley university land in Qena city, Egypt.
Study was conducted for one year at two different habitats. For each season, two sites
were selected, one outdoor habitat and the other indoor habitat. Sites for carcass
placement were chosen on the roof of faculty of science (outdoor environment) and at
room on the basement of the faculty (indoor environment).The rabbits, Oryctolagus
cuniculus, are chosen to simulate the soft skin of a new baby and they were
characterized by a relatively uniform size. The mentioned rabbits were purchased
2017 locally with different colors but comparable in size.
On the delivery day of each season, rabbits were weighed, and then euthanized with
air injection to mimic the normal death case without any chemicals or drugs. After
death, the animals were immediately delivered post-mortem to the research sites in an
appropriate man-made plastic traps which were designed specifically to allow insect
access, but prevent them escaping. For this purpose, each trap was composed from
two parts, the lower part was designed for placement of dead rabbits, while the upper
part act as collection chamber of insects. Five holes were made on the sides of lower
part to allow access for the insects to oviposit on the carrions, but without attempts to
escape because they were made their way to the upper part of trap to be collected.
Then, animals were immediately placed into plastic traps and left exposed to natural
conditions. Each rabbit was placed on its side. All rabbits were placed within one hour
of the time of death. A tray containing sawdust was placed under each cage to
facilitate the collection of larvae leaving carrions for pupation Three experiments were
conducted in each season. Four rabbit carcasses were placed in each experiment,
two at the indoor habitat and two at the outdoor habitat. All efforts were made to keep
cadaver disturbance to a minimum during taking samples. All rabbits were placed on
their side. Observations, photographs, temperature, humidity readings and sample
collections were made daily at varying times of the day according to each experiment.
The temperatures and humidity readings were taken with digital thermometer.
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2017 The marine world extends from the ocean to the deepest bed and
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from the shore to distant shore. Fishes represent one of the major
controversial components due to their importance both from
economic and human health according to the variety and
difference in their role on several levels:
Fishes are the most numerous and diverse of the major
vertebrate groups. They dominate the waters of the world through
a marvelous variety of morphological, physiological, behavioral
patterns. Their diversity is reflected in the large number of living
species. Moyle et al. (2000) pointed that about 200 new fish species are being
described each year and the total may reach
30,000 or more. Fishes represent more than 58% from living
marine ecosystem (Moyle et al., 2000; Rubio-Godoy, 2007).
Fishes are valuable sources of high grade protein and
organic products. Also, fish in terms of good value rank and
mostly superior having less amount of fats, represents the
excellent sources of polyunsaturated fatty acids and more or equal
protein as compared to other fleshes consumed as food by human
beings (Haruna, 2006; Staniskiene et al., 2006; Salawu et al.,2013; Singh, et al.,
2013).Fishes occupy a significant position in the socio-economic
status at great sectors of countries by providing the population not
only the nutritious food but also income and employment
opportunities, contribution to economic growth and human
welfare, stimulation growth of a number of subsidiary industries
and contribution to the livelihood of a large section of
economically underprivileged population (Ayyapan
&Krishanan, 2004).
Fish is a renewable source of wealth. Unlike minerals and
other fixed resources which do not have self-generating capacity
to replenish the loss due to natural causes and human exploitation.
Fish has a therapeutic value; from the positive side, modest
doses of sea foods a week, significantly prevent the coronary
heart diseases, also reduces the tendency of blood to clot and
helps lower cholesterol levels in the blood (Shaukat, 2008).
Moreover, from the negative side, several fishes represent a
pathogenic agent for human due to transmission of several
helminths parasites represented by ―the anisakid nematodes )particularly Anisakis
simplex and Pseudoterranova decipiens),
cestodes of the genus Diphyllobothrium and digenetic trematodes
of the families Heterophyidae, Opisthorchiidae and
Nanophyetidae. Seafood-associated infections by
acanthocephalans are rarely reported in humans‖ )Adams et al.,1997(.Most fish
species have at least some direct monetary value,
are part of food webs that support economically important
species, or live in environments whose good health is essential for
the support of fisheries (Shaukat, 2008)
The cultural values of fishes include two wide values;
1) The first one is the scientific values of fish which are obvious
to Ichthyologists who find the study of fish essentially interesting.
2) The second one is the educational values of fish which are also
obvious where fishes are the one group of vertebrates in which it
is really possible to maintain large populations in the laboratory
for observation and experimentation. Many varieties are readily
available for dissection, giving an easy overview of the several types of adaptations
possible in vertebrates. Most important is that
they can typically be found in large numbers and diversity in
waters fairly close to most educational institutions, so that many
types of ecological demonstrations can be made. Fish have the
right combination of availability, size and ease of handling tomake them the most
desirable group of vertebrates for
comparative classroom studies of ecology, behavior, evolution
and anatomy, and to be very valuable in other areas such asgenetic and physiology
as well.
Fishes are at the present superior to other vertebrates in number of individuals, and
probably also in number of species. There are more than 25000 different species of
fish that are known and many new forms are discovered every year (Greenwood,
1963(. Most fish are ectothermic )‖cold-blooded‖(, allowing their body temperatures to
vary as ambient temperatures change. Fish are abundant in most bodies of water.
2017 They can be found in nearly all aquatic environments.

Fish is one of our most valuable sources of protein food. Worldwide, people obtain
about 25% of their animal protein from fish by the increasing intensification of fish
production. The successful breeding of commercially important animals depends upon
the quality and quantity of their dietary protein. The recognition that fish contain
proteins or superior nutritional properties places them in an especially important
category of foods (Brogstrom, 1962). Like humans and other animals, fish suffer from
diseases and parasites. Fish defences against disease are specific and non-specific.
Non-specific defences include skin and scales, as well as the mucus layer secreted by
the epidermis that traps microorganisms and inhibits their growth. If pathogens breach
these defences, fish can develop inflammatory responses that increase the flow of
blood to infected areas and deliver white blood cells that attempt to destroy the
pathogens. Specific defences are specialised responses to particular pathogens
recognised by the fish‘s body that is adaptative immune responses. In recent years,
vaccines have become widely used in aquaculture and ornamental fish, for example
vaccines for furunculosis in farmed salmon and koi herpes virus in koi. Some
commercially important fish diseases are VHS, ich and whirling disease. About 80% of
fish diseases are parasitic especially in warm water fish (Eissa, 2002). No doubt that
fishes harbor a wide range of ecto- and endoparasites infecting the alimentary canal,
liver, kidney, reproductive organs, muscles as well as gills and skin (El-Naggar &
Khidr, 1988 and Yang et al., 2005)Ecto-parasites are the most dangerous group that
causes severe mortalities (Shalaby and Ibrahim, 1988). In Egypt there are long
periods of optimum warm weather that enable external parasites for more production
and cause bad effects on fish. The majority of the monogenitic trematodes of fishes
are ectoparasites.
Monogeneans (flatworms) are among the most host-specific of parasites in general
and may be the most host-specific of all fish parasites. Monogenetic trematodes of
freshwater fishes could be considered as one of the most prevalent diseases affecting
skin and gills, which included irritation, severe destruction of the gills, impaired
breathing as well as severe losses too (Sineszko and Axelrod, 1980). They are the
most abundant ectoprasitic flukes of fish, with greater diversity of species occurring in
tropics than in the temperate regions of the world (Rohde, 1982). They spend their
entire life cycle as parasites on gills and skin of fish, hold to the fish by the use of
hooks and attachment organs at the posterior end. These parasites attack fish
causing massive destruction of skin and gill epithelium. Even moderate infection of
these organisms on small fish may prove a fatal disease since the infection may cause
the fish to stop feeding (Meyer, 1966).Fishes act not only as final host but also as
intermediate host for larval stages of many parasites like encysted metacercariae of
different species of Trematodes (Clinostomum complantum, Clinostomum
phalacrocoracis and Euclinostomum heterostomum), which affect fish causing
retardation of growth especially for young fish and increasing the possibility of the
secondary infections by decreasing the fish immunity (Elamei, 2001).
Infection of fish by encysted metacercariae of digentic trematode is due to the
contamination of water resources as rivers, lakes and sea water with human, animals
and bird settlements which harboring eggs voided in their feces,
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2017 The area under study is a part of the central eastern desert of Egypt and
located north of Qena city the study area is bounded by latitude26º 38′and 27º 10′
N&longitude 32º 30ˋ and 33º 16ˋE the study area covers about 3144 Km² of the
centraleastern desert of Egypt. The area is mountainous with moderate to high relief
and the majority is covered by crystalline basement (Igneous and Metamorphic) rocks
in its eastern parts. Sedimentary rocks and wadi sediment cover the remaining
western part.
Quaternary sand and gravels extensively cover plains and wadies.The present study
deals essentially with the analysis and interpretation of
aeromagnetic data. In brief, the proposed study has the following main objectives:
i. Mapping the surface and subsurface structures that can shade more light on
the structural setting of this zone in the Eastern Desert and its relation to the
tectonic setting of North Africa and the Red Sea.
ii. Analysis of the aeromagnetic data to present a reasonable interpretation that
would refine our geological knowledge and help for further understanding of
the different processes that affect the rock units in the study area.
iii. Determination the depth to the basement in sedimentary covered areas, and also
determining the depth to the features of interest that might have
structural or mineral significance The aeromagnetic and data of the study area were
compiled from surveys that
have been conducted in 1983 by the Western Geophysical Company of America
(Aero Service Division) for the Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) in
conjunction with the Egyptian Geological Survey and Mining Authority (EGSMA).
The survey was conducted along nearly parallel flight lines that were oriented in a
NE-SW direction at a 1.5 km spacing intervals, while the tie lines were flown nearly
perpendicularly in a NW-SE direction at 10 km spacing intervals.
The present study was achieved using the following geophysical and

geological data:
was applied to the original map to obtain digital forms of the data.
Assiut (scale 1: 250,000) published by (EGSMA, 2005).
techniques were applied to the aeromagnetic data after
their transformation to the frequency domain using Fourier technique. As a result,
several outputs mainly in the form of maps that emphasized the magnetic rock
properties in the uppermost surface to shallow and deep subsurface depths were
produced with the final goal of obtaining a more interpretable form of the data
thatwould assist in achieving the objectives of the study.
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ٌهدؾ البحث إلى التعرؾ على العبلقة بٌن إدارة الوقت بإتخاذ القرار لدى رإساء أقسام التربٌة البدنٌة بدولة الكوٌت من
:ًخبلل التعرؾ على اآلت
1-الواقع الفعلً إلدارة الوقت لدى رإساء أقسام التربٌة البدنٌة للمرحلة اإلبتدابٌة بمدارس دولة الكوٌت
2-الواقع الفعلً إلتخاذ القرار لدى رإساء أقسام التربٌة البدنٌة للمرحلة اإلبتدابٌة بمدارس دولة الكوٌت
3-العبلقة بٌن إدارة الوقت واتخاذ القرار لدى رإساء أقسام التربٌة البدنٌة للمرحلة اإلبتدابٌة بمدارس دولة الكوٌت
.استخدمت الباحثة المنهج الوصفً (الدراسات المسحٌة)وذلك لمناسبته لطبٌعة البحث
فو ضوء االستنتاجات عملٌة اتخاذ القرار تمر بمراحل ربٌسٌة البد من أن ٌمر بها وٌعرفها كبلً من المرإوسٌن والمدٌرٌن
. لكً تساهم فً بناء القرارات اإلدارٌة الجٌدة وتعتبر هً نقطة البداٌة فً صنع القرار
فً ضوء التوصٌات وضع إستراتٌجٌة مبنٌة على معاٌٌر دقٌقة لتوفٌر قٌادات إدارٌة تعً قٌسمة الوقت وكٌفٌة إدارته
وضرورة تحدٌد عدد من المعاٌٌر الموضوعٌة التخاذ القرارات حتى تقلل من االعتبارات الشخصٌة والمجامبلت عند اتخاذ
ًالقرار وضرورة تطبٌق قواعد إدارة الوقت على المإسسات التعلٌمٌة تنظٌم دورات فً إدارة الوقت لجمٌع العاملٌن ف
المإسسات التربوٌة اعتماد عامل الوقت من أهم عناصر التخطٌط عند وضع خطة التربٌة البدنٌة ضرورة عقد االجتماعات
.كلما دعت الضرورة إلى ذلك
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2017 The aims of the present study was to:
1. Evaluate the effect of thermal burn wounds on guinea pigs by measuring some
hematological and biochemical Parameters with /or without treatment.
2. Investigate the effect of topically treatment with Propolis on thermal burn wounds.
3. Investigate the effect of orally and topically treatment with Propolis on thermal burn
wounds.
4. Comparing the effect of propolis treatment with those of silver sulfadiazine (SSD),
the most widely used burn treatment The skin works as a barrier to the environment,
which is responsible for protecting the organism from water loss and penetration of
harmful substances. If this barrier is disturbed by mechanical or thermal action, the
skin starts a complex repair mechanism known as wound healing.
The seriousness of a burn depends on how deeply the burn has affected the skin
tissue and the surface area of the body affected. Burns are commonly grouped based
on how deep the tissue is burned. They may be grouped into superficial (first-degree),
partial (second-degree), and full (third-degree) thickness burns. The superficial
thickness burn only affects the epidermal layer of the skin while partial thickness burn
involves the epidermal layer as well as a varying thickness of the dermis. Thus, partial
thickness burn can be further divided into superficial partial and deep partial thickness
burns. In a deep partial thickness burn, there is damage in the deeper structures of
the dermis involving sweat glands and hair follicles. Superficial thickness and
superficial partial thickness burn wounds can heal spontaneously if they do not
become infected.
If the burn destroys the more superficial part of the dermis as well, epithelial cells from
the deep parts of hair follicles will grow long the interface between the living dermis
and dead dermis and will form new epidermis at this level (Hinman and Maibach,
1963). However, if the inflected damage extends below the bases of the hair follicles,
regrowth of the epidermis can occurs so slowly that a skin graft would be necessary
(Cormack, 1987).
Healing requires the collaborative efforts of various tissues and cell lineages. It
involves aggregation of platelets, clotting of blood, fibrin formation, an inflammatory
response to injury, alteration in the ground substances, angiogenesis and reepithelialization.
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ٌهدؾ البحث إلى استخدام الوحدات النموذجٌة التطبٌقة ومعرفة تؤثٌرة على تعلم بعض المهارات االساسٌة والتحصٌل
المعرفً فً الكرة الطابرة لدى تبلمٌذ المرحلة االعدادٌة بقنا والتعرؾ على القٌاس القبلً والبعدي لكل من المجموعة
 وق استخدم الباحث. ًالتجرٌبٌة والمجموعة الضابطة فً تعلم بعض المهارات األساسٌة للكرة الطابرة والتحصٌل المعرف
المنهج التجرٌبً بتصمٌم مجموعتٌن إحدهما تجرٌبٌة (أسلوب الوحدات النموذجٌة التطبٌقٌة)مجموعة ضابطة (أسلوب
)تلمٌذ من تبلمٌذ الصؾ الثانً االعدادي بمدرسة االعدادٌة40( العرض والشرح)وقد تم تطبٌق الدراسة األساسٌة على عدد
 وتم اختٌارهم بالطرٌقة، )20( الجدٌدة بإدارة نجع حمادي التعلٌمٌة وتم تقسٌم إلى مجموعتٌن متساوتٌن قوام كبل منها
 وتوصل الباحث إلى استخدام أسلوب الوحدات النموذجٌة التطبٌقٌة له تؤثٌر أكثر فعالٌة وإٌجابٌة على، العمدٌة العشوابٌة
 وكانت أهم، التعلم المهاري والتحصٌل المعرفً لمهارات الكرة الطابرة (قٌد البحث) مقارنة بؤسلوب العرض والشرح
التوصٌات تطبٌق البرنامج المقترح باستخدام الوحدات النموذجٌة التطبٌقٌة فً تدرٌس منهج التربٌة الرٌاضٌة للكرة الطابرة
 إجراء بحوث ودراسات باستخدام، أستخدام أسلوب الوحدات النموذجٌة التطبٌقٌة فً تعلٌم باقً مهارات الكرة الطابرة،
أسلوب الوحدات النموذجٌة التطبٌقٌة فً مجال التعلم الحركً لبللعاب الجماعٌة االخرى بمنهج التربٌة الرٌاضٌة لبلرتقاء
. بالعملٌة التعلٌمٌة
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إن ممارسة النشاط الرٌاضً تتطلب من البلعب إن ٌبذل أقصى ما ٌمكنه من مهارات بدنٌة ونفسٌة ألنه ٌواجه منافسة عالٌة
 األمر الذي ٌتطلب منه تقٌما ً وتنظٌما ً لفكاره وإعمالة وانفعاالته تنظٌما ً ذاتٌا ً ألنه ٌإثر بشكل كبٌر على تحقٌق أي أداء مما،
بفقده الشعور بالقدرة على التقدم لؤلمام ومواجهة المخاوؾ وٌكون إدارك النجاح قلٌل لدٌه مما ٌإثر على مستوى أدابه
 وٌهدؾ،  األمر الذي ٌتطلب قٌاس سلوكه التنافسً إثناء المنافسة وتؤثٌر على األداء لتحقٌق االنجاز، وسلوكه خبلل المنافسة
البحث إلى معرفة أثرال السلوك التنافسً وعبلقته بدافعٌة اإلنجاز لدى طبلب النشاط الرٌاضً بالمرحلة الثانوٌة بدولة
الكوٌت وكان من أهم االستنتاجات توجد فروق ذات دالة احصابٌة فً دور السلوك التنافسً فً توجٌه الطبلب لممارسة
)توجد فروق ذات داللة96.70،22.90( النشاط الرٌاضً لصالح االستجابة األعلى حٌث ترواحت قٌمة كا المحسوبة ما بٌن
 المحسوبة ما بٌن2إحصابٌة فً أثر السلوك التنافسً على ممارسة النشاط الرٌاضً للطبلب حٌث تراوحت قٌمة كا
ً توجد فروق ذات داللة إحصابٌة فً مظاهر السلوك التنافسً للطبلب أثناء ممارسة النشاط الرٌاض، )93.43،15.60(
 توجد فروق ذات داللة إحصابٌة فً أثر السلوك التنافسً على، )96.70،9.10(  المحسوبة ما بٌن2حٌث تراوحت قٌمة كا
توجد نسب تحسن،)93.43،15.60(  المحسوبة ما بٌن2السمات الشخصٌة لطبلب النشاط الرٌاضً حٌث تراوحت قٌمة كا
، فً دافعٌة االنجاز الرٌاضً للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة لصالح المجموعة التجرٌبٌة فً جمٌع متؽٌرات قٌد البحث
ومن أهم التوصٌات االهتمام بالسلوك التنافسً لدى العبً المنتخبات والعبً المستوى االول باالندٌة لبلرتقاء بالمستوى
ً توجٌه نظر القابمٌن على العملٌة التربوٌة إلى إمكانٌة إعداد برامج تدرٌبٌة لتنمٌة وتحسٌن السلوك التنافس،الرٌاضً للدولة
 إعداد، توجٌه االهتمام نحو العوامل التر\ي بدورها تعمل على تحسٌن مستوٌات الدافعٌة لبلنجاز لدى الطبلب، لدى الطبلب
 توجٌة نظر المدربٌن إلى أهمٌة السلوك، برامج تدرٌبٌة ودورات توعٌة فً مجال السلوك التنافسً والدافعٌة لبلنجاز
م2017
.التنافسً والدافعٌة لبلنجاز فً تحسٌن مستوى الرٌاضٌٌن

Respiratory distress syndrome of the neonate (neonatal RDS) is still an important
problem in treatment of preterm infants. It is accompanied by inflammatory processes
with free radical generation and oxidative stress (Negi et al., 2015). Information about
oxidative stress in preterms with respiratory distress syndrome is lacking (Hosny et al.,
2017 2013).
Infant respiratory distress syndrome (IRDS), also called neonatal respiratory distress
syndrome or respiratory distress syndrome of newborn, previously called hyaline
membrane disease (HMD), is a syndrome in premature infants caused by
developmental insufficiency of surfactant production and structural immaturity in the
lungs. Infant respiratory distress syndrome affects about 1% of newborn infants and is
the leading cause of death in preterm infants (Rodriguez et al., 2002).
In neonates born with respiratory distress syndrome, respiratory failure due to
deficient alveolar development and surfactant productioncould be complicated by
diminished antioxidant stores and enzymatic antioxidant inducibility. The premature
newborn‘s lung is particularly susceptible to oxidant stress because there are many
sources of reactive oxygen species (ROS) production and a relative lack of
antioxidant defenses (Negi et al., 2015).
Oxidative stress, an imbalance toward the pro-oxidant side of the prooxidant/antioxidant homeostasis, occurs in several human diseases. Among these
diseases are those, in which high levels of protein carbonyl (CO) groups have been
observed, including respiratory distress syndrome. Reactive oxygen species may
damage all types of biological molecules. Oxidative damages to proteins, lipids, or
DNA may all be seriously deleterious and may be concomitant. However, proteins are
possibly the most immediate vehicle for inflicting oxidative damage on cells (DalleDonne et al., 2003). Carbonyl (CO) groups (aldehydes and ketones) are produced on
protein side chains (especially of Proline, Arginine, Lysine, and Thereonine) when
they are oxidised. These moieties are chemically stable, which is useful for both their
detection and storage (Berlett & Stadtman, 1997).The usage of protein CO groups as
a marker for oxidative stress may have some advantages in comparison with lipid
peroxidation products such as malondialdehyde ‖MDA‖, because the formation of
protein bound CO groups seems to be a common phenomenon of protein oxidation
and because of the relatively early formation and relative stability of oxidised proteins.
It is known that cells degrade oxidised proteins within hours and days whereas lipid
peroxidation products are detoxified within minutes (Dalle-Donne et al.,
2003).Superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPx) function as
enzymatic antioxidants by neutralizing pro-oxidants and thus prevent damage to the
cellular structure (Hosny et al., 2013). Superoxide dismutase is the vanguard
cytoprotective enzyme in that it disproportionates superoxide anion to O2 and H2O2,
the latter being a substrate for GPx and catalase ‖CAT‖. Glutathione peroxidase and
CAT are both predominantly intracellular cytoprotective enzymes, but in addition to
scavenging H2O2, GPx and not CAT, also scavenges lipid hydroperoxides (Clifford &
Lovina, 2012).
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Preeclampsia remains a frequent and potentially dangerous complication of
pregnancy. It affects between 0.4% and 2.8% of all pregnancies in developed
countries and many more in developing countries, leading to as many as 8 370 000
2016 cases worldwide per year.
with the highest maternal and fetal morbidity and mortality of all pregnancy
complications , with > 90% of the most serious outcomes a curing in developing
countries.
blood pressure > 90 mmHg) occurring after week 20 of gestation with proteinuria
(either > 300 mg protein per day or an urinary protein /creatinine ratio > 30
mg/mmol).Eclampsia is defined as the occurrence of seizures in a woman with
preeclampsia that cannot be attributed to other causes. Edema occurs in too many
women with normal pregnancy to be a discriminate and has been abandoned as a
marker in this and other classification schemes.
blood pressure of 160mmHg systolic or higher or 110 mmHg diastolic or higher on two
occasions 6 hours apart while the patient is on bed rest, proteinuria of 5gm or higher
in a 24-hour urine specimen or 3+ or greater on two random urine samples collected
at least 4 hours apart. Oliguria of less than 500 ml in 24-hours, cerebral or visual
disturbances, pulmonary edema or cyanosis, epigastric or right upper-quadrant,
impaired liver function, thrombocytopenia or fetal growth restrictionThe risk of
preeclampsia markedly increases in women with previous preeclampsia and in those
with either preexisting vascular disease or conditions associated with increased
cardiovascular risk, including renal disease, hypertension, diabetes, thrombophilia,
and obesity (body mass index >29).
leading to poor placental perfusion, generalized endothelial function, and immune
maladaptation and inflammation.

suggested to be of value in prediction of preeclampsia, have been evaluated. Some of
these tests are currently available for clinical use, where as others exist only in the
laboratory. However, none has been found to fulfill all desired criteria for the
prediction of the development of preeclampsia There currently are no well-established
measures for preventing preeclampsia. Numerous clinical reports and randomized
trails described the use of various methods to prevent or to reduce the incidence and
severity of preeclampsia. Both low-dose aspirin therapy and daily calcium
supplementation have been studied as preventive measures but have not shown to be
beneficial in the general pregnant population and are not recommended for primary
prevention of preeclampsia. There are at least 15 randomized trials evaluating the use
of various antihypertensive drugs including diuretics for the prevention of
preeclampsia. Results of these trials reveal no such benefit. There are randomized
trials evaluating magnesium, zinc, or fish oil supplementation to prevent preeclampsia.
The majority of these trails had limited sample size; however, these results reveal
minimal-to-no-benefit.
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تؤثٌر برنامج تعلٌمً باستخدام بعض ‖ الوسابط الفابقة‖ على
التحصٌل المعرفً ومستوى األداء المهاري لبعض مهارات الكرة
الطابرة لتبلمٌذ الصم وضعاؾ السمع للصؾ األول اإلعدادي

Rizk, Shymaa gaber.
Metwally, Asmaa
Abdel salam.
Khalil, mohamed
khalil ramdan.

Ahmed, Sara yassin
omar.
Abo zaid, Omima
abdelaty.

The function of the protection system is to protect the equipment in the power
substation against large fault currents. One of the important protection systems is the
grounding system. This thesis presents a comparison between two designs of the
grounding grid in homogenous soil resistivity and non-homogenous soil resistivity.
The first one is a square type grounding grid and the second one is a circular type
grounding grid. Firstly, the two types are assumed to be having the same total area
enclosed by the ground grid, and secondary, the two types are assumed to be having
the same length of the total grounding grid conductor. The parameters under study
are the grounding resistance, step voltage, touch voltage and earth surface potential.
The charge simulation method (CSM) and the image method are used within this
study, and the effects of the parameters such as soil resistivity, depth of grounding
grid, the number of meshes and presence of the vertical rods, on the performance of
grounding grids are taken into account. Finally, the validation of the simulation method
is done by comparing the simulation results with the experimental results obtained in
this study. When lightning strikes the overhead shield wire of a transmission line or
tower, the lightning current flows into the ground from the grounding system through
the tower. The lightning current waveform has pioneer influence on dynamic
performance of grounding system. Also, the dynamic performance of grounding
system affects by configuration of grounding system, electrical permeates of soil, and
frequency content. In past, the researchers were considered the electrical parameters
(conductivity and permittivity) of soil as constant values. In this thesis, the frequency
dependence of soil electrical parameters during lightning discharge is taken into
account. Five models based on experimental and measurements data by Scott (S),
Smith - Longmire (SL), Messier (M), Visacor-Portela (VP) and Visacor-Alipio (VA) are
presented. These simple empirical formulas are used to estimate the harmonic
impedance, ground potential rise (GPR), transient impedance, impulse impedance,
impulse coefficient, and decrement factor (DF) when frequency dependence of
electrical parameters of the soil is taken into account. There are several numerical
methods used to study the performance of grounding systems under lightning current
2017 stroke, in this thesis the transmission line method is used.

Ibrahim, Maria philip
riad.

 أمل عمر عبد الؽفار،أحمد

تؤثٌر برنامج تدرٌبً مقترح باستخدام التدرٌب البالٌستً على
متر عدو100 ً عبدالرازق أحمد ٌوسؾ المستوى الرقمً لمتسابق،أحمد

أصبح االهتمام بمجال اإلعاقةوالمعاقٌن فً السنوات االخٌرة إلهتماما متزاٌد قً المجتمعات المختلفة بؤن االشخاص ذوي
اإلعاقة كؽٌرهم من أفراد المجتمع لهم الحق فً الحٌاة والنمو بؤقصى ما تمكنهم قدراتهم وطاقاتهم كذلك ٌرجع هذا االهتمام
ًأٌضا ً على تؽٌر النظرة إلٌهم كؽٌرة من الثروة البشرٌة مما ٌحتم تنمٌة هذه الثروة واإلستفادة منها الى أقصى حد ممكن وف
ً أن التلٌمذ المعاق بما ٌحمل من مؤساة بالنسبة له وألسرته ولمجتمعة لٌس ف، )م1986( هذا الصدد تإكد لٌلً حامد صوان
حقٌقة األمر على هذه الدرجة من السوء والمجتمعات المتؽٌرة ٌمكنها أن تواجه هذه المشكلة بهدوء ٌجعلها ترفع من المستوى
. الفكري والبدنً للمعاق
وبعد االطبلع على منهاج التربٌة الرٌاضٌة بصفة عامة ومنهاج الكرة الطابرة بصفة خاصة المقررة على تبلمٌذ الصم
وضعاؾ السمع بالحلقة اإلعدادٌة المهنٌة وجدت الباحثة أنه هو نفس المقرر على التبلمٌذ ؼٌر المعاقٌن لنفس المرحلة فٌما
عدا استخدام اإلشارات الشفهٌة والٌدوٌة مع التبلمٌذ الصم وضعاؾ السمع وذلك لعدم وجود مناهج تعلٌمٌة خاصة باستخدام
. التكنولوجٌا الحدٌثة فً تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة
ٌهدؾ البحث إلى التعرؾ على تؤثٌر برنامج تعلٌمً باستخدام بعض ‖الوسابط الفابقة‖ على التحصٌل المعرفً ومستوى االداء
. المهاري لبعض مهارات الكرة الطابرة لتبلمٌذ الصم وضعاؾ السمع للصؾ األول اإلعدادي
أصبح التدرٌب الرٌاضً الحدٌث لمتسابقً المستوٌات العلٌا فً العاب القوى ولقد تطورت مسابقات المٌدان والمضمار من
حٌث مستوٌاتها الرقمٌة بشكل مذهل وٌهدؾ إلى الوصول بالرٌاضً إلى اعلى مستوى ممكن من النشاط الرٌاضً الممارس
2017
. وذلك عن طرٌق رقع مستوى الحالة البدنٌة لبلعب

ٌهدؾ البحث إلى تصمٌم برنامج تدرٌبً مقترح باستخدام التدرٌب البالٌستً لمتسابقً 100متر/عدو ومعرفة تؤثٌرة على:
)السرعة والقوة والقدرة(بعض القدرات البدنٌة الخاصة لمتسابقً 100متر/عدو 1-
المستوى الرقمً لمتسابقً  100متر /عدو2-
ٌهدؾ البحث الحالً إلى التعرؾ على مستوى الكفاءة االنفعالٌة وعبلقتها ببعض المتؽٌرات الفسٌولوجٌة ومستوى األداء
المهاري فً التعبٌر الحركً لطالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بقنا  ،استخدمت الباحثة المنهج الوصفً متبعة األسلوب المسحً
 ،نظرً ا لمبلبمته لطبٌعة إجراءات هذا البحث  ،تم اختٌار عٌنة البحث بالطرٌقة العمدٌة من طالبات الفرقة الثانٌة المستجدات
دون الطالبات الباقٌات لئلعادة للعام الجامعً 2014/2015م  ،الفصل الدراسً الثانً  ،وذلك لعدد ()80طالبة  ،حٌث
بلؽت العٌنة االستطبلعٌة عدد ()20طالبة بنسبة مثوٌة مقدارها ( ،)%25وبلؽت العٌنة األساسٌة عدد ()0طالبة بنسبة مبوٌة
مقدارها ( ، )%75وكانت أهم النتابج أن مستوى الكفاءة االنفعالٌة لدى عٌنة البحث االجمالٌة من طالبات التعبٌر الحركً
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة قنا جاء بدرجة متوسطة  ،وانقسمت االستجابات لدى عٌنة البحث االجمالٌة إلى طالبات
مرتفعً الكفاءة االنفعالٌة وطالبات منخفضً الكفاءة االنفعالٌة  ،توجد فروق دالة إحصابًٌا بٌن الطالبات مرتفعً الكفاءة
االنفعالٌة والطالبات منخفضً الكفاءة االنفعالٌة فً المتؽٌرات الفسٌولوجٌة المصاحبة لبلنفعاالت ومستوى األداء المهاري
لجملة الرقص االبتكاري الحدٌث  ،لصالح الطالبات مرتفعً الكفاءة االنفعالٌة ٌ ،وجد ارتباط طردي قوي بٌن مستوى الكفاءة
االنفعالٌة والمتؽٌرات الفسٌولوجٌة المصاحبة لبلنفعاالت ومستوى األداء المهاري لجملة الرقص االبتكاري الحدٌث لدى
2016م
الطالبات .
وضع برنامج تدرٌبً مقترح لتنمٌة القوة الممٌزة بالسرعة والتحمل العضلً لبعض المهارات األساسٌة فً كرة السلة ألطفال
2017
المإسسات اإلٌوابٌة .
التعرؾ على تؤثٌر البرنامج التدرٌبً المقترح على بعض المهارات األساسٌة والصفات البدنٌة الخاصة بكرة السلة ألطفال
المإسسات اإلٌوابٌة
ٌهدؾ البحث إلى تحدٌد متطلبات تحقٌق إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتطوٌر الرٌاضة المدرسٌة للمرحلة المتوسطة بدولة
2017
الكوٌت
استخدام الباحث المنهج الوصفً(الدراسات المسحٌة) وذلك لمناسبته لطبٌعة البحث.
ٌشمل مجتمع البحث على معلمً التربٌة البدنٌة للمرحلة المتوسطة بدولة الكوٌت
فً ضوء االستنتاجات:إدارك اإلدارة المدرسٌة لثقافة الجودة ٌعتبر من اهم العوامل التً تمهد الطرٌق للجودة الشاملة االهتمام
بالتركٌز على المستفٌد(الطالب)وإدارة تحسٌن كافة العملٌات داخل المنظمة (المدرسة)التدرٌب وسٌلة فعالة تتمكن المدرسة
من خبللها أن تحقق لدى الطبلب الفهم الصحٌح الواضح للمنهجٌة الجدٌدة أهمٌة لجوء اإلدارة للتحسٌن المستمر الذى ٌعتبر
أحد المقومات األساسٌة التً تسعً المدرسة إلى تحقٌقها لئلدارة المدرسٌة دور هام فً النهوض بالمستوى الرٌاضً للطبلب
داخل المدرسة دروس التربٌة الرٌاضٌة هً الشكل السابد الذي تؤخذ به مدارسنا لتنفٌذ المقرر الدراسً استؽبلل درس التربٌة
الرٌاضٌة ٌعتبر احدى أهم العناصر التً تإدي إلى تنمٌة وتطوٌر المدرسة ككل محتوى النشاط ٌعتبر كل ما من شؤنه تحقٌق
الهدؾ الذي تسعى له التربٌة البدنٌة داخل المدرسة وخارجها.
فً ضوء التوصٌات:ضرورة تطبٌق أسلوب إدارة الجودة الشاملة بإدارة النشاط الرٌاضً بالمدارس المتوسطة االهتمام
بالتخطٌط االستراتٌجً البعٌد المدى للنشاط الرٌاضً فً المدارس والتً تتحدد معه الرإٌة المستقبلٌة للشكل الذي ٌنبؽً أن
ٌكون علٌه النشاط الرٌاضً بالمدارس فً المستقبل على اإلدارة المدرسٌة االهتمام بعملٌة التطوٌر والتحسٌن المستمر للجودة
وتشجٌع قضٌة االبتكار واالبداع استخدام الوسابل العلمٌة واالدوات االحصابٌة المتاحة لتطبٌق مفهوم إدارة الجودة الشاملة
وجود معاٌٌر لقٌاس رضا الطبلب عن االنشطة الرٌاضٌة التً تقدمها المدارس

الكفاءة االنفعالٌة وعبلقتها ببعض المتؽٌرات الفسٌولوجٌة ومستوى
األداء المهاري فً التعبٌر الحركً لطالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
بقنا
بنداري ،ؼادة محمد
تؤثٌر برنامج تدرٌبً على بعض المتؽٌرات البدنٌة والمهارٌة فً
عبدالعزٌز ،نواؾ رمضان علً كرة السلة ألطفال المإسسات اإلٌوابٌة بدولة الكوٌت

العجمً،سالم ناصر طفبلن
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Recently the problem of pollution has become a major threat to human health,
animal health and plant. Among these pollutants and the most dangerous to the public
health heavy metals that are packed with a lot of different parts of the globe. Meat
consumption had been identified as the major pathway of human exposure to heavy
metals. In this study, some undesirable metals as lead and cadmium and two trace
essential metals as copper and zinc were detected in many daily eaten meat products
as
beef shawarma, canned beef meat, frozen beef burger, cooked beef burger and beef
luncheon in Qena city as well as measuring the effect of cooking on detection of their
residues. In this study, 100 samples (20 from each meat products) were collected from
different markets and restaurants in Qena city. Samples were analyzed by iCAP device
after its digestion.
In beef shawarma the concentrations of lead, cadmium, copper and zinc mean
residual levels were 1.59±0.65, 0.07±0.0038, 2.29 ±0.37 and 61.70±1.20 p.p.m,
respectively. The data revealed that 18(90%) samples showed lead concentration
exceeded the Egyptian standards permissible limits for lead. While, 14(70%) samples
showed cadmium concentration exceeded the Egyptian standards permissible limits for
cadmium. Furthermore, 20(100%) samples showed copper concentration within the
Egyptian standards permissible limits for copper. Finally, 1(95%) samples showed zinc
concentration exceeded the Egyptian standards permissible limits for zinc.
In canned beef meat the concentration of mentioned metals were 2.04±0.711,
0.034±0.004, 5.01±1.17 and 12.49±0.62 p.p.m, respectively. The data showed that 20
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إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتطوٌر الرٌاضة المدرسٌة للمرحلة
المتوسطة بدولة الكوٌت

Interpretation of airborne magnetic and
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eastern desert egypt/
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Clinical and laboratory diagnosis of coccidiosis Ahmed, rania
in sheep and goats in qena governorate/
hamada Ali .
Dandarawy,
Estimation of some heavy metals residues in
Mohamed korashe
some meat products in Qena
abbas.
city /

دكتوراه
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ماجستٌر

5588 12460822

ماجستٌر

5589 12460850
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5591 12460895

5592 12460896

5593 12460898

(100%) samples showed lead concentration exceeded the Egyptian standards
permissible
limits for lead. While, 18 (90%) samples showed cadmium concentration within the
Egyptian standards permissible limits for cadmium. Furthermore, 19 (95%) samples
showed copper concentration within the Egyptian standards permissible limits
forcopper. Finally, 20 (100%) samples showed zinc concentration within the Egyptian
standards permissible limits for zinc.

5598 12460915

Geoenviroment studies on the red sea coast
between qusier and marsa alamm dostrets/
Remote sensing and groundwater data
investigation in the plain west of qena city/
Remote sensing and groundwater data
investigation in the plain in west of qena city/
pharmagological studies on tulathramycin
draxx in rabbits/
Molecular characterization of shiga toxin
producting escherichia coliisolated from raw
milk of sheep and goat in luxor governorate/
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Studies on ultrasodographic opplication in
pregnancy diagnosis in sheep and goats/
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detection of some virulent genes of bacillus
cereus isolated from some drg milk based food/
some studies on staphylococcal mastitis in
cattle in sohag governorate/
Vibrios associated with diseases of hurghada
red sea corals and their pathogenicity of fish/
Detection of E.coil in chicken by polymerase
chain reaction CPCR/
comrative biochemical characterization of
serum protein in some farm animal M vet/
Enhoncing the performance of air coolng
system by mixing direct expansion unit and
chilled water system/
Effect of fire on structural behavior and bond
strength of normal and high strength concrete
deams/
Investing of metamaterial application in
coupling reduction between microstrip
antennas using numerical techniques/
The effectiveness of oprogram based on
podcasting in developing some EFL listening
comprehension skills among preparatory stage
student/
Design and scating of name nonvolation
memory based on ftoating gate transistor/
Electrochemical determination of some anions
using different models ofelectrods/
تؤثٌر برنامج تدرٌبً باستخدام مقاومات مختلفة على القوة العضلٌة
للرجلٌن وبعض المتؽٌرات الفسٌولوجٌة والمستوى الرقمً لمتسابق
دكتوراه
الدراجات فردي ضد الساعة

Geophysical data interpretation of the
fractured area along qena sohag road Km16km 22 central eastern desert egypt/
Studies on materials of ferroelectric ceramics
to fobricate condenser for electronic
applicarion/
Ecological and physiological studies on my
cobiota associated with post harvest vot of
some fruits in sohag governorate/

Abd el samee,
Mohamed Abdo.
azer, Neveen
barsom beshay.
Azer, Neveen
barsom beshay.
Basher, Asmaa
wahballah.
Hafoda, Mohamoud
ahmed mohammed.
Abozeid, Kamel
sobhy bedawy
ibrahim.
Mohamoud, basma
gamal ahmed.
Hussein, Hussein
morad.
Abdolemam,
Mahmoud saied .
Mohamed, Mohamed
salah ahmed.
Soliman, Asmaa
moustafa mohmoud.
Ibraheem, Ahmed
Abd el naeem.
Ali, Marwa ahmed
moustafa.
Mohamed, Mostafa
mohamed bakry.
Al ammary, Alaa
shehata amin
mohammed.
salah el din, Gehad
Mohamed .
Mohammed, Abu
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 طلعت محمد عبده،صالح

Fraihy, Wael
desokey.
zaied, Gehad
Mohammed el saleh
rashwan.
Meghezed, Safa
Mohamed Abo el
fetoh abd el hameed.

م2013

تؤثٌر برنامج تدرٌبً بؤستخدام مقاومات مختلفة على القوة العضلٌة للرجلٌن وبعض المتؽٌرات الفسٌولوجٌة والمستوى
. الرقمً لمتسابق الدراجات فردي ضد الساعة
ٌهدؾ البحث إلى تصمٌم برنامج تدرٌبً باستخدام مقاومات مختلفة لتنمٌة عضبلت الرجلٌن والتعرؾ على تؤثٌر استخدام
البرنامج التدرٌبً على المتؽٌرات الفسٌولوجٌة والمستوى الرقمً لمتسابق الدراجات فردي ضد الساعة وقد استخدم الباحث
تحقٌقا الهداؾ البحث المنهج التجرٌبً بؤستخدام التصمٌم التجرٌبً القٌاس القبلً البعدي لمجموعتٌن احداهما ضابطة
واالخرى تجرٌبٌة وقد تم اختٌار عٌنه البحث بالطرٌقة العمدٌة من بٌن متسابقً منتخب مصر للدراجات بنادي المإسسة
) متسابقا تم تقسٌمهم عشوابٌا الى مجموعتٌن احداهما ضابطة واالخرى20( العسكرٌة بالسوٌس وقد اشتملت العٌنة على
) متسابقٌن10( تجرٌبٌة قوام كل منهما
وقد تم جمع البٌانات باستخدام المسح المرجعً واالختبارات للمتؽٌرات البدنٌة والفسٌولوجٌة والقوة العضلٌة للرجلٌن
. والمستوى الرقمً قٌد البحث
وكان من اهم النتابج التً توصل الٌها الباحث من خبلل تطبٌق البرنامج حدوث تحسن واضح فً جمٌع متؽٌرات البحث
للمجموعة التجرٌبٌة التً استخدمت تدرٌبات المقاومات المختلفة اذا ماقورنت بالمجموعة الضابطة فً القٌاسات البعدٌة حٌث
اظهرت النتابج وجود فروق دالة احصابٌة بٌن الجموعتٌن فً القٌاسات البعدٌة لصالح المجموعة التجرٌبٌة فً جمٌع
المتؽٌرات قٌد البحث وٌوصى الباحث بضرورة تقوٌة العضبلت القابضة العاملة على الركبة وكذلك العضبلت القابضة للساق
.لما لها تؤثٌر واضح على نشاط العمل العضلً وقوته على دابرة البدال

Shearbehavior of HSC beans reinforced with
FRP bars/
Analysis and design of multi band RFID
antenoas simulation and implementatatios/
Sliding mode control of linear induction motor
drives/
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5618 12461047
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Drugs and the blood brain barrier/
Effect of prepartation cotlditiond and la-ions on
the crystal structure and ferroelectric
properties of the system (pb sr)lisx Tio3
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Studies on the electrochemical behavior of
some organic compouds in different media/
Astudy of maximum power point tracking
techniques for wind turbine including matrix
converter/
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5623 12461066
5624 12461070

5625 12461072

5627 12461258
5628 12461262
5629 12461266
5630 12461270

5631 12461275
5632 12461277
5633 12461278
5634 12461281
5635 12461288
5636 12461291
5637 12461293
5638 12461298
5639 12461300

5640 12461301

هٌثم محمد أبو المجد،الدقاق
Mohammed, Reham
abdel razek.

تهدؾ الدراسة للتعرؾ على المحددات الفسٌولوجٌة لبلعبً المصارعة الرومانٌة والحرة للهواه فً ضوء حمل المنافسة وقد
،ً العب المعالجات اإلحصابٌة المتوسط الحساب12 اجرٌت الدراسة على العبً المصارعة الرومانٌة والحرة للهواه بواقع
 حققت النتبج الخاصة بقٌاس:  اختبار(ت) فً ضوء االستناجات، دالة التماٌز، معامل االلتواء،  الوسٌط، االنحراؾ المعٌاري
المحددات الفسٌولوجٌة بٌن العبً المصارعة الرومانٌة والحرة للهواه فً المحددات الفسٌولوجٌةفً ضوء حمل المنافسة أن
 استعادة، ًالدفع القلب،هناك فروقا معنوٌة بٌن البلعبٌن فً بعض المحددات الفسٌولوجٌة المتمثلة فً (مإشر باراش الطاقة
 حجم ثانً أكسٌد الكربون المنتج) ولصالح العبً المصارعة الحرة،  الحد األقصى الستهبلك األوكسجٌن المستهلك، الشفاء
، كما ٌوجد هناك فروقا ً معنوٌة بٌن البلعبٌن فً بعض المحددات الفسٌولوجٌة المتمثلة فً (معدل القلب بعد المباراة مباشرة،
ًزمن كتم التنفس)ولصالح العب،  معدل التنفس، تركٌز حامض البلكتٌك فً الدم، ‖ًاالنبساط-ًضؽط الدم ‖االنقباض
السعة،التهوٌة الربوٌة،معدل القلب بعد الجولة األولى،بٌنما لم ٌكن هناك فروق فً (حجم الضربة،المصارعة الرومانٌة
أهمٌة التؤكٌد من جانب:فً ضوء التوصٌات.النبض االكسجٌنً)بٌن العبً المصارعة الرومانٌة والحرة للهواه،الحٌوٌة
ًالمدربٌن على تنمٌة المحددات الفسٌولوجٌة ضمن برنامج التدرٌب للمصارعٌن الناشبٌن طبقا لما أظهرته نتبج العب
المصارعة الحرة ضرورة االهتمام بوضع المحددات الفسٌولوجٌة فً االعتبار عند انتقاء الناشبٌن المصارعٌن عقد دورات
تدرٌبٌة لمدربً المصارعة لتوعٌتهم باهمٌة تطوٌر القدرات الفسٌولوجٌة واطبلعهم على نتابج الدراسة ومدى اهمٌة هذه
المحددات فً تحقٌق أعلى مستوٌات االنجاز والتفوق االهتمام بتطوٌر المحددات الفسٌولوجٌة (قٌد الدراسة)خبلل اعداد
م2017
.لزٌادة المقدرة على الصراع بكفاءة خبلل المبارٌات ومن ثم االداء الفنً للمهارات عامة، المصارعٌن وفقا للمبادئ العلمٌة
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دراسة المحددات الفسٌولوجٌة لبلعبً المصارعة الرومانٌة والحرة
للهواه فً ضوء حمل المنافسة

Mousaa, Amr
Mahmoud.
youns, Mahmoud
Mohamed ahmed.
Hassan, Taiea Abdel
gawad ahmed.

دكتوراه

ًتصمٌم برنامج تعلٌمً بإستخدام الهٌبرمٌدٌا لتعلم الجانب المعرف
لمقرر الجمباز اإلٌقاعً لطالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات

Prevalence of hepatities band cviruses in
patients with collagen disease in Qena/
Prevalence of HCV and HBV in haemodial
patients for the first Til in Qena/
Study of serum insulin level in patients with
essential hypertension/
Evaluation of red blood cell distribution width
in patients with liver cirrbosis/
Comparison between metformin and chromium
picolant in controlling PCos manifestations/
Update in management of neonatal covulsions
easy/
Epideniology of renal disorders in children in
upper egypt retrospective study/
visfatin in tupe 2 diabetes mellitus/

جٌهان عبدالمنعم السٌد،ًعل

Bioumy, Khaled
gamal abd elhakeem.
Mohamed, Wael
hagag ahmed.
Fahmy, Bassem
Asham.
Eisa, Paula thabet.

Abdallah, Suzy
gamal.
Fawzy, Taya
Mohamed.
Mohammed, Sara
Mahmoud samy.
Mouris, Mina Kamal.
Abd el-napi, Noha
Data security problem in the cloud computing/ mohamed mohamed.
Study of genetic algorithms for orthogonal
AbdEl ghany, Sara
graph drawings/
farag.
Saleh, Noura hosny
Comparative study on the effect of bradykinin / mohammed.
Dexamethasone in prevention of respiratory
Ali, Ahmed Abdel
morbidity in elective caesaran section in term/ rady.
Dermoscopic findings in dopecia areata and
Sief el dien, Mai
their prognostic values with treatment/
Mourad ahmed.
Efficacy of medical treatment for
oligoasthenoteratozoospermia in patients with Ahmed, Mahmoud
varicocele/
ahmed ali.

تهدؾ الدراسة إلى إعداد برنامج تعلٌمً بإستخدام الهٌبرمٌدٌا وقٌاس فعالٌة هذا البرنامج على تعلم الجانب المعرفً لمقرر
) طالبة من طالبات الفرقة األولى بكلٌة76( واشتلمت عٌنة الدراسة على. الجمباز اإلٌقاعً لطالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
) طالبة38( ) طالبة واالخرى ضابطة وقوامها38(  تجرٌٌبٌة وقوامها: التربٌة الرٌاضٌة للبنات تم تقسٌمهمن إلى مجموعتٌن
م2007
.
 وأسفرت النتابج عن فعالٌة، ًوتم جمع البٌانات من خبلل القٌاس القبلً والقٌاس البعدي بإستخدام إختبار التحصٌل المعرف
. ًبرنامج الهٌبرمٌدٌا فً تحسٌن مستوى التحصٌل المعرف

Ahmed, Rehab
Hemdan abdel aziz.
Abdel mawgood,
Nagwa Mohamed.

Mohamed, Essam
ahmed.
Mahfouz, Osama
nasr el din.
Ismail, Maghrabi Ali
ahmed.
أ.د/عادل حسن سٌد،
أ.م.د/عبدالحق سٌد عبدالباسط

ٌهدؾ البحث إلى التعرؾ على سلوكٌات القٌادة األخبلقٌة وأثرها على الجودة الشاملة لدى العاملٌن باالتحاد المصري لكرة
السلة.
استخدم الباحث المنهج الوصفً باستخدام عٌنة عمدٌة عشوابٌة من العاملٌن باالتحاد المصري لكرة السلة وفروعه  ،وقج بلػ
قوامها ( )200فرداً
اهم النتابج:وجود عبلقة ارتباطٌة طردٌة بٌن سلوكٌات القٌادة األخبلقٌة والجودة الشاملة لدى العاملٌن باالتحاد المصري لكرة
السلة،كما أن االتحاد ٌعانً من ضعؾ مستوى العدالة نتٌجة اتخاذ مجلس اإلدارة القرارات الوضعٌة بشكل متحٌز واالهتمام
بالوساطة والمحسوبٌة فً تصرفاته.
ٌوصى الباحث :بمراعاة المعاٌٌر األخبلقٌة ضمن آلٌات اختٌار القٌادات اإلدارٌة على كافة المستوٌات التنظٌمٌة باالتحاد ،
والعمل على إنشاء وحدات تنظٌمٌة تتفرغ لمتابعة واإلشراؾ على عملٌة دعم الجودة الشاملة.

أ.د/بادي حسٌان الدوسري
،أ.م.د/عبدالحق سٌد عبد الباسط

ٌهدؾ البحث إلى واقع العبلقة بٌن االبداع االداري واتخاذ القرار ومستوى الرضا الوظٌفً لدى معلمٌن التربٌة البدنٌة فً
دولة الكوٌت  ،من خبلل التعرؾ على :
التعرؾ على الواقع الفعلً لبلبداع االداري  ،واتخاذ القرار لدى رإساء أقسام التربٌة البدنٌة والرٌاضة فً المرحلة1-
 .المتوسطة فً دولة الكوٌت
التعرؾ على الواقع الفعلً التخاذ القرار لدى رإساء أقسام التربٌة البدنٌة والرٌاضة فً المرحلة المتوسطة فً دولة2-
.الكوٌت

2017

محمد،محمد سٌد بشٌر

Barody, Ramy
mahmoud fathy.
Awad, Ahmed
mostafa khalaf.
Abd alfattah,
Moustafa
mohammed.
2017

دشتً،حسٌن علً أحمد علً

Role of interetins in type 2 diabetes mellitus/
Adipocytokines in obesity and cardiovasculer
diseases/
positive end expiratory pressure modification
of haemodynamics blood gasometry and
respiratory mochanics during laparoscopic
gynecological surgery/
percutaneneaus pulsed rad iofrequency
versus epidural steroid injection in failed black
surgery syndrome/
Intrathecal neasligmine versus intrathecal
morphine for postoperative pain relief/
سلوكٌات القٌادة األخبلقٌة وأثرها على الجودة الشاملة لدى العاملٌن
دكتوراه
باالتحاد المصري لكرة السلة

Endoscopic evaluation of patients with
dyspepsia/
Role of magnetic resonance imaging in
dignosis of shoulder pain/
Evaluation of the role of 1.5 tesla magnetic
resonance imaging and diffusion weighted
MRI image in the work up of prostatic cancer/
اإلبداع اإلداري واتخاذ القرار وعبلقته بمستوى الرضا الوظٌفً
دكتوراه
لدى معلمً التربٌة البدنٌة بالمرحلة المتوسطة فً دولة الكوٌت
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5647 12461395
5648 12461403

5649 12461405
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 .التعرؾ على الواقع الفعلً للرضا الوظٌفً لدى معلمٌن التربٌة البدنٌة والرٌاضة فً المرحلة المتوسطة فً دولة الكوٌت3-
.التعرؾ على العبلقة ما بٌن اإلبداع اإلداري واتخاذ القرار لدى رإساء أقسام التربٌة البدنٌة4-
التعرؾ على العبلقة ما بٌن اإلبداع اإلداري لرإساء أقسام التربٌة البدنٌة مع الرضا الوظٌفً لمعلمٌن التربٌة البدنٌة فً5-
المرحلة المتوسطة فً دولة الكوٌت
التعرؾ على العبلقة ما بٌن اتخاذ القرار لرإساء اقسام التربٌة البدنٌة مع الرضا الوظٌفً لمعلمٌن التربٌة البدنٌة فً6-
 .المرحلة المتوسطة فً دولة الكوٌت
التعرؾ على العبلقة ما بٌن اإلبداع اإلداري واتخاذ القرار لرإساء أقسام التربٌة البدنٌة مع الرضا الوظٌفً لمعلمٌن 7-
.التربٌة البدنٌة فً المرحلة المتوسطة فً دولة الكوٌت
أ.د/عماد أبوالقاسم محمد
،أ.د/مصطفً النوبً محمد

ٌهدؾ البحث الحالً التعرؾ على فاعلٌة استخدام أسلوبً التعلم التعاونً والذاتً على مخرجات التعلم فً رمً الرمح
لطبلب المرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌت
استخدام الباحث المنهج التجرٌبً باستخدام التصمٌم التجرٌبً لمجموعتٌن تجرٌبٌتٌن بتطبٌق القٌاسات القبلٌة والبعدٌة لكبل
المجموعتٌن وذلك لمبلبمته لطبٌعٌة هذا البحث.

2017م

الحسٌنً،ناصر عبدهللا جارهللا

تؤثٌر برنامج تعلٌمً باستخدام أسلوب التعلم التعاونً والذاتً على
مخرجات التعلم فً رمً رمح لطبلب المرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌت دكتوراه

5651 12461635

ٌتمثل مجتمع البحث فً تبلمٌذ المرحلة الثانوٌة بمنطقة الجهراء بدولة الكوٌت للعام الدراسً 2015/2016م والبالػ عددهم
()300تلمٌذ .فً ضوء االستنتاجات أن استخدام أسلوب التعلم التعاونً والتعلم الذاتً له تاثٌر اٌجابً على تعلم مسابقة لرمً
رمح لتبلمٌذ المرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌت وتفوقت المجموعة التجرٌبٌة األولى التً استخدمت أسلوب التعلم التعاونً على
المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة التً استخدمت أسلوب التعلم الذاتً فً تعلم مسابقة لرمً رمح لتبلمٌذ المرحلة الثانوٌة بدولة
الكوٌت فً ضوء التوصٌات-1 :استخدام اسلوب التعلم التعاونً فً تدرٌس مسابقة رمً الرمح لتبلمٌذ المرحلة الثانوٌة
بدولة الكوٌت له تؤثٌر-2.استخدام أوراق العمل وما تتضمنها من محتوي تعلٌمً مقنن فً تعلٌم رمً الرمح فً مسابقات
المٌدان والمضمار لتبلمٌذ المرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌت-3إجراء المزٌد من البحوث والدراسات التً تستخدم اسلوب التعلم
التعاونً بؽرض التعرؾ على تاثٌره على المستى الرقمً ومستوى األداء المهاري والمتؽٌرات المعرفٌة والنفسٌة كالقلق
والدافعٌة وتقدٌر الذات للطبلب فً مسابقات أخرى من مسابقات المٌدان والمضمار .
إجراء المزٌد من الدراسات حول التعلم التعاونً لمعرفة تؤثٌر هذا األسلوب فً مراحل التعلٌم المختلفة وفً الرٌاضات4-
.األخري
2017 This study conducted on the white silica sands samples from Wadi
Qena and Somr El-Qaa Formations in North Eastern Desert, between Wadi
Dakhl and the central part of Wadi Qena. The study aimed to evaluate the
;quality of these sands and finds out its possible industrial applications
Examine the best suited and cost-effective processing methods; Develop a
beneficiation plant for the total utilization of all size fractions and design
special flotation-attrition scrubbing machine for silica sands processing and
verify the possible paleodepositional environment, source and geotectonic
setting of these sands.
The study has been designed and carried out in two main stages.
The first stage is integrated evaluation and characterization of the
physical, the mineralogical and the geochemical properties. The second
stage is the beneficiation of the studied sands using screening, attrition

Ahmed, Ali ismail ali.

Evaluation and beneficiation of white sands
north eastern desert egypt/
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scrubbing and reverse flotation techniques.
Grain size analyses of representative samples showed that theaverage grain size
parameters are as following; mean grain size for the
kaolinitic sandstones of Wadi Qena Formation is 2.33θ )Fine Sand(,
sorting is 1.15θ )Poorly Sorted(, skewness is 0.44 )Very Fine Skewed(,
and kurtosis is 4.23 (Extremely Leptokurtic). The average mean grain
size for the silica sands of Somr El Qaa Formation is 1.791θ )Medium
Sand(, sorting is 0.507θ )Moderately Well Sorted(, skewness is -0.058
(Symmetrical) and kurtosis is 1.274 (Leptokurtic).
The Bivariate plot of standard deviation against mean size showed
that the sandstones of Somr El-Qaa Formation was mainly deposited in a
shallow agitated marine environment (beach) while the sandstones of
Wadi Qena Formation was mainly deposited in a fluvial environment.The
morphological study results showed that the average circularity
and angularity of Wadi Qena Formation sand grains ranged from 0.72 to
about 0.81 (High Circularity) and from about 0.24 to 0.43 (Angular to
Sub-angular), Somr El-Qaa Formation sand grains ranged from about
0.70 to about 0.80 (High Circularity) and from about 0.38 to 0.54 (subrounded),
respectively. Generally the grain shape parameters are suitable
for the specifications of many industries, with limitation in roundness
parameter for hydraulic fracturing sands and filter media sands.
XRD study of the Wadi Qena Formation sandstone samples
indicated that the quartz and kaolin clay mineral were found as major
constituents. While the mineralogical investigation of the Somr El-Qaa
Formation sandstone samples indicated that the one and only major mineral
constituent was quartz.The heavy minerals analysis results showed that the weight
percentage of the heavy minerals in the studied size fractions (500 or
600-90 μm( was found to be 0.036 % for the Somr El Qaa Formation
samples and 0.05 to 0.06 % for the Wadi Qena Formation samples. Nonopaque
minerals constitute the main bulk of the heavy mineral suite as
they reach in abundance more than 51 % in most samples, they
dominated by three major minerals (Tourmaline, Zircon and Rutile).
The petrographical study results showed that the sandstones of
Wadi Qena dominated by quartz wackes, while the sandstones of Somr
El-Qaa Formation dominated by quartz arenites. The detrital mode of
both deposits is characterized mainly by the removal of all mineral
except quartz and refractory accessory grains
5653 12462584
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Gravity and remute datainterpretation in Asyut
basin western desert of egypt/
Impact of geological and hydrological setting
on natural radio activity groundwater from
luxor/
laboratory evaluation of using crumb rubber as
asphalt concrete mixtures modifiers /
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Hussein, Mahmoud
Ahmed.
Wazeri, Alaa
Mohamed hassan.

2014 Asphalt concrete pavements experience damage due to the increase of traffic
volume and more importantly the repeated traffic loads. Environmental conditions
such as temperature, aging, and water can have a significant effect on the
performance of asphalt concrete pavements as well. Bitumen is a visco-elastic
material where temperature and rate of load application have a great influence on
its behavior. Conventional bitumen is exposed to a wide range of loading and
weather conditions; it is soft in a hot environment and brittle in cold weather.
Rutting (permanent deformation), fatigue cracking, and moisture damage are the
most common distresses that can be found in Egyptian roads. Those distresses can
have negative impacts on roadway safety, reduce the service life of the pavement
and increase the maintenance cost.
On the other side, disposal of waste tires has been acknowledged to be
a serious environmental problem. Also burying tires in landfills is not an easy
solution either. So improvement of asphalt concrete mixtures by adding Crumb
Rubber (CR) can be a possible solution to reduce these problems and preserves the
environment from pollution.
In this research an investigation was made on the fundamental studies of
modified asphalt binder and mixtures in order to understand the influence of
modifiers on the Mechanical properties and fatigue resistance to prevent fatigue
cracking in asphalt pavement. Crumb rubber modifier as a waste material is used in
modifying the performance of the asphalt concrete mixtures using wet process in
which the CRM is added to the base asphalt binder before introducing it in the
asphalt concrete mixture. The conventional bitumen (60/70) penetration grade was
used in this research, modified with crumb rubber modifier (CRM) at three
different contents namely 7%, 10% and 13% (by weight of the bitumen).Mechanistic
and simulative tests namely Standard Penetration test, Softening Point
test, Indirect Tensile Strength, Critical Energy Release Rate, Marshall Stiffness,

Static Creep test and Compression test were conducted in this research.
The results of the study indicated that, the addition of Crumb Rubber generally
improved the mechanical properties of the mixture regardless of the percentage of
the Crumb Rubber. The addition of crumb rubber modifier by 10% (by weight of
the asphalt cement in the mix) was the optimum content of CRM to achieve the
best improvement for the modified mixtures properties. Also, the addition of the
CRM causes a significant improvement in fatigue resistance and the permanent
deformation resistance.
Mohamed, Mahmoud
nasrallah.
Mohammed, Ahmed
Mohammed samhodi.
Abd el rahman,
Moustafa Adel.
Abdel Aziz,
Mahmoud mohamed.
تم تنظٌم هذه الدراسة فً خمسة فصول.
الفصل األول:
ٌتضمن هذا الفصل تعرٌؾ البحث للسإال التالً:
إلى أي مدى ٌمكن استخدام ثمار ‖دوم‖ فً إنتاج أجسام فنٌة مستوحاة من الفن الشعبً؟ 1-
بدأ الفصل بعرض تقدٌمً لخلفٌة البحث  ،وتحدٌد المشكلة وأهدافها وأهمٌة البحث  ،وهو اإلطار بٌن (النظرٌة والتطبٌق)
وعرض بعض مصطلحات الدراسة وأخٌراً عرض بعض الدراسات المتعلقة بالبحث.
الفصل الثانً:
بعنوان :الفن الشعبً.
ٌتضمن هذا الفصل تعرٌؾ الفن والفنان الشعبً  ،وملفا تارٌخٌا للفن الشعبً من عصر ما قبل مصر  ،والعصر المصري ،
والعصر القبطً والعصر اإلسبلمً  ،وخصابص الفن الشعبً  ،والرمز فً الفن الشعبً و تعرٌفها وأصلها وتطورها وأهمٌة
الرمز فً الفن الشعبً وأشكاله الرمزٌة ومعانٌها من رموز العضوٌة واألنواع والرموز الهندسٌة والرموز الملونة والحرؾ
والمجاالت الشعبٌة واإللهام فً الفن الشعبً.
الفصل الثالث:
بعنوان :دوم
ٌحتوي هذا الفصل على حساب تارٌخً لنخٌل التمر من العصر الحجري  ،والحقب المصرٌة القدٌمة (الدول القدٌمة ،
والوسطى  ،والحدٌثة)  ،والنخٌل فً الٌونانٌة  ،والرومانٌة  ،والقبطٌة  ،واإلسبلمٌة  ،والنخٌل فً الفن الشعبً  ،وثمار دوم
األهمٌة االقتصادٌة لفواكه الدوم وإمكانات القبة.
الفصل الرابع:
العنوان :تحلٌل مجموعة مختارة من األعمال الفنٌة من المواد الطبٌعٌة للفنانٌن المصرٌٌن على أساس الفن الشعبً.
تضمن هذا الفصل تقدٌم الباحث وصفا وتحلٌل عٌنات من األعمال الفنٌة لفنانٌن مصرٌٌن استخدموا المواد الخام الطبٌعٌة فً
أعمالهم الفنٌة على أساس الفن الشعبً الفصل الخامس:
بعنوان :تطبٌقات ذاتٌة للباحث.
تضمن هذا الفصل تقدٌم الباحث عن وصؾ وتحلٌل عمل الباحث عن األعمال الفنٌة للثمار الخام فً الدوم المستوحى من الفن
الشعبً والتحلٌل اإلحصابً ومناقشة نتابج التحكٌم التحكٌم لتطبٌقات الباحث الخاصة.
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محمد ،محمد السٌد األمٌر.

Harmonic elimination in power systems
networks using active filter/
Leffet de lutllisation du web 2.0 pour
developper quelques competences lexicales
chez les etudiants defle a lafculte/
Open endoscopic and microscopic lumbar
discectomy safety and satisfactory profile/
Some epideniological features of childhood
type 1 diabetes mellitus/
توظٌؾ ثمار الدوم تشكٌلٌا ألستحداث مشؽوالت فنٌه مستلهمه من
الفن الشعبى/

برنامج تدرٌب عقلى بؤستخدام التؽذٌه الراجعه الحٌوٌه وأثره على
برٌوح ،أحمد على راشد سالم .تقدٌر الذات لدى ناشىء كره القدم بدوله الكوٌت/
أصبح التدرٌب الرٌاضً عملٌة تهدؾ إلى تحسٌن مستوى البلعب من خبلل المإشرات المخطط لها  ،لؽرض تطوٌر كفاءته
فً أداء جمٌع المتطلبات الجدٌدة للعب كرة القدم  ،وكؤساس لبناء الكفاءة البدنٌة والحركة .هذه الكفاءة تلعب دورا حٌوٌا دور
2017
فً اللٌاقة البدنٌة المهارٌة  ،مما ٌإهله للقٌام بمهامه لفعالٌة أكبر وأداء الحركة اإلٌجابٌة التً تتطلب خبلل المباراة.
باإلضافة إلى ذلك ٌ ،سعى التدرٌب الرٌاضً لتطوٌر وتحسٌن المادٌة ،الجوانب الفنٌة والنفسٌة لبلعب  ،ومحاولة استخدامها
وتوجٌههالهم نحو تحقٌق أفضل مستوى ممكن من نوع المتخصصة
النشاط الرٌاضً.
ونتٌجة لذلك ‖ ،مفتً إبراهٌم‖ (‖ ، )1997محمد صبحً حسنٌن‖ ،و ‖أحمد قصري‖ ٌتفقان على أن التخطٌط للتدرٌب هو
الطرٌقة الربٌسٌة لتطوٌر أداء البلعبٌن والفرٌق .ومنذ التدرٌب ؛
وهو الطرٌقة األساسٌة لهذا التطور فً أدابها ضروري ،التخطٌط للتدرٌب ٌضمن أعلى مستوى ممكن والتقدم.وعبلوة على
ذلك ٌ ،ذكر ‖حسن أبو عبدو‖ فً ( )2009أن كرة القدم هً تعتبر واحدة من األنشطة الرٌاضٌة  ،التً تلقت مإخرا االهتمام
،ومختلؾ الدراسات والبحوث فً مجال تطبٌق التحدٌث العلمً نظرٌات التدرٌب الرٌاضً من أجل تحقٌق تقنٌة أعلى
مستوى هذه اللعبة العالمٌة والشعبٌة .لذا  ،من أجل تحقٌق أعلى مستوى من األداء فً المبارٌات ٌ ،جب على العب كرة
القدم االستعداد من الناحٌة الفنٌة ضوء متطلبات ممارسة كرة القدم األخٌرة  ،األمر الذي ٌتطلب مستوى عال من الكفاءة
البدنٌة والمهارة لتكون قادرة على تلبٌة المخطط المهام المضمونة له بشكل فعال طوال المباراة.
أما بالنسبة لـ ‖علً فهمً البٌك‖  ،فً ( ، )1997فهو ٌشٌر إلى أن األكسجٌن ظهرت الموضوع فً البداٌة عندما عقدت
دورة األولمبٌة فً عام  1968فً المكسٌك ،وهً عبارة عن ( 3200متر) فوق مستوى سطح البحر  ،حٌث كان هناك
اتجاه إٌجابً للوصول إلى معرفة دقٌقة بمدى الرٌاضة والرٌاضة
قد تكون األرقام مإثرة عندما ٌتعرض الرٌاضً للمنافسة فً
المرتفعات  ،وبعد ذلك  ،كانت هناك تساإالت حول تؤثٌره فً تحقٌقه اإلنجازات وما هً الفترة البلزمة من أجل التكٌؾ
ٌمكن أن تحدث.
:علً البٌك‖ أوضح أٌضا ً فً ( ، )1997أن تدرٌب نقص األكسجٌن ٌعنً‖
التدرٌب جنبا إلى جنب مع نقص األكسجٌن من خبلل التدرٌبات البدنٌة (المادٌة جهد)  ،والتً من خبللها ٌتم التحكم فً عملٌة
التنفس عمدا ،حٌث تكون أوقات التنفس قابلة للقٌاس مخفضة أثناء األداء بطرٌقة تتطلب ردود فعل دٌنامٌكٌة  ،مثل (زٌادة
التنفس
معدالت  ،وزٌادة مستوى مصل حمض البلكتٌك  ،وزٌادة األوكسجٌن
دٌن) .ونتٌجة لذلك  ،سوؾ تإدي هذه التمارٌن إلى أن تكون قابلة للتكٌؾ وأن تكون
ممكن لتلبٌة ظروؾ العمل بشكل أكثر فعالٌة على األوكسجٌن
نقص.

محمد ،ضٌاء الدٌن على
ابراهٌم.

تؤثٌر برنامج تدرٌبى بؤستخدام تدرٌبات الهٌبوكسٌل على بعض
المتؽٌرات الفسٌولوجٌه واألداءات الهارٌه المركبه لدى ناشىء كره
القدم تحت  18سنه/
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أما بالنسبة لـ ‖محمد زكرٌا‖  ،فهو ٌعتقد فً ( ، )2005نقبلً عن
وهذا التعرض النظامً وقصٌرة األجل لنقص األوكسجٌن ‖Caasas et la‖ ،
ٌإدي إلى االستجابات الفسٌولوجٌة  ،التً تطور القدرة البدنٌة
أداء .كما أنها تإدي إلى زٌادة حجم الخلٌة وخلٌة الدم الحمراء ،
واالرتفاع فً نسبة الهٌموؼلوبٌن .وعبلوة على ذلك  ،فإنها تساعد على تحسٌن الطاقة والممتلكات الهوابٌة والبلهوابٌة.
ً
حدٌثا أسالٌب التدرٌب التً تهدؾ إلى تحسٌن المتؽٌرات
وبنا ًء علٌه  ،حاول الباحث الوصول إلى أفضل ما تم تطبٌقه
الوظٌفٌة وبعضها أداء مهارة معقدة من األحداث كرة القدم  ،ومن ثم جاء مع فكرة هذه الدراسة (أثر برنامج التدرٌب  ،من
خبلل تطبٌق  Hypoxicالتدرٌب على بعض المتؽٌرات الفسٌولوجٌة وأداء المهارة المعقدة أحداث كرة القدم  ،دون سن
( .))18هذه الدراسة ٌمكن أٌضا أن تكون علمً باإلضافة إلى المدربٌن والمتخصصٌن  ،والمسإولٌن عن تدرٌب كرة القدم
بشكل عام  ،وتدرٌب األحداث على وجه الخصوص لبلستفادة منها فً هذا المجال من التدرٌب الرٌاضً  ،تهدؾ إلى رفع
مستوى مستوٌات العبً كرة القدم (األحداث)  ،وتحسٌن مستوٌات وظٌفتها والمهارات.
أهمٌة وحاجة هذا البحث تكمن أساسا فً:
.استخدام علم وظابؾ األعضاء الرٌاضً فً المجال العلمً الذي ٌخدم التدرٌب عملٌة تعتمد على القواعد العلمٌة )1
التعامل مع التطور العلمً الدرامً فً مجال الحدٌث )2
التدرٌب الرٌاضً.
شرح مدى أهمٌة تمارٌن نقص األكسجٌن وتؤثٌرها على بعض المتؽٌرات الفسٌولوجٌة وأداء مهارة معقدة من األحداث )3
(18).القدم ،تحت سن
تؤثٌر تمارٌن نقص األكسجٌن فً محاولة حماٌة األحداث من كرة القدم )4
اإلجهاد قطع.
أهداؾ البحث:
ٌهدؾ البحث إلى تصمٌم برنامج تدرٌبً عن طرٌق تطبٌق  Hypoxicتمارٌن على بعض المتؽٌرات الفسٌولوجٌة وأداء
مهارة معقدة األحداث الصؽار الذٌن تقل أعمارهم عن ( )18ومعرفة تؤثٌرهم على:
.بعض المتؽٌرات الفسٌولوجٌة ألحداث كرة القدم -
بعض األداء المهاري المعقد ألحداث كرة القدم -
عبد الظاهر ،اٌمان حسٌن عبد
الحفٌظ.

استخدام مقرر الكترونى مقترح قابم على مداخل التعلم القابم على
المشروعات لتنمٌه استخدام طبلب المرحله األعدادٌه لقواعد اللؽه
األنجلٌزٌه/
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محمد ،هند عبدهللا السٌد.

فعالٌه التعلٌم العبلجى المتماٌر فى تنمٌه الوعى الفونٌمى واثره على
الحد من اضطرابات النطق لدى تبلمٌذ الصؾ األول األبتدابى/

5664 12462763

التعر عمً ف عال ٌة ال ت عمً ال عبلجً ك ال ت عمً
ىدفت ىذه الد ا رسة إلً 
 ل دم
المتماٌز فً تنمٌة الكعً الفكنٌمً كؤثره عمً اضط ا ربات النط
 اإلب تداب ً ،ت ك ك نت ع ٌ نة ال د ا ر سة مؾ )  ( 02تممٌذ،
 األك
تبلمٌذ الص
مقسمة إلً مجمكعتٌؾ  ( 12 ) ،لممجمكعة التجرٌبٌة ( 12 ) ،لممجمكعة
الضابطة ،استخدمت الد ا رسة األدكات اآلتٌة :مقٌاس سمسكؾ لذكاء
 ك ال ك بار )ترجمة عبدالرقٌب البحٌرم ،كمصطفً أبك المجد(،
األطفا
مقٌاس تقًٌ النط)إعداد الباحثة( ،مقٌاس تقًٌ الكعً الفكنٌمً) إعداد
الباحثة( ،برنامج لتنمٌة الكعً الفكنٌمً قائ عمً التعمً العبلجً كالتعمً
 االب تداب ً ذك م ا ضط ا رب ات ال نط)إعداد
الص األك
المتماٌز لدم تبلمٌذ 
 ذات دالل ة إح صاب ٌة ب ٌؾ
الباحثة(،كتكصمت نتابج الد ا رسة إلً كجكد فرك
 عمً ف عال ٌة ال برن امج ف ً
درجات المجمكعة التجرٌبٌة فً القٌاسٌؾ القبمً كالبعدم لصالح القٌاس البعدم مما ٌد
تنمٌة الكعً الفكنٌمً كالحد من بعض االضطرابات النطقٌة المكجكدة عند األطفال.
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أسباب اختٌار الموضوع :
جاء هذا البحث فً مسمً توابٌت أفراد األسرة الثامنة عشر دراسة تحلٌلٌة لنماذج مختارة
من المتحؾ المصري .
ومن أهم أسباب اختٌار الموضوع :
أهمٌة التابوت باعتباره التجسٌد الحقٌقً لجوهر الحضارة المصرٌة  ،ومن أهم األشٌاء التً
وضعت فً مقبرة المصري القدٌم فً حٌاة الملوك واألفراد فقد أصبح كالمرآة التً تعكس الفكر
الدٌنً الجنزي عند المصري القدٌم  ،وبالنسبة لتخصٌص توابٌت األفراد فذلك ألن معظم الدراسات
اهتمت بدراسة توابٌت الملوك أهداؾ الدراسة :
تهدؾ هذه الدراسة إلً :
ُ
تقدٌم ووصؾ التوابٌت نماذج الدراسة من الجانب الحضاري والدٌنً واللؽوي وذلك من خبلل النقوش المسجلة والمناظر-
 .المصورة علً تلك التوابٌت
.تصنٌؾ التوابٌت نماذج الدراسة طبقا ألشكالها باعتبار الشكل هو السمة الممٌزة لها-
إلقاء الضوء علً جانبا من السٌرة الذاتٌة للمتوفً )صاحب التابوت( حٌث كان ٌقوم بتدوٌن-
أسماإه وألقابه علً جوانب التابوت.
تسلٌط الضوء علً تصوٌر المعبودات بؤوضاعها المختلفة وعلى وعلً الرموز الدٌنٌة والؽرض من -
تصوٌرها .
معرفة الصٌػ التً وردت بالنصوص والتعرؾ علً طرق كتابتها المختلفة  ،وكذلك التعرؾ علً طرق الكتابة المختلفة-
 :ألسماء أصحاب التوابٌت .المنهج المتبع فً الدراسة
جاءت هذه الدراسة ‖ توابٌت أفراد األسرة الثامنة عشر –دراسة تحلٌلٌة لنماذج مختارة من المتحؾ
المصري ‖ فً مقدمة وثبلثة فصول وخاتمة وقابمة مراجع وملحق لؤلشكال واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفً و
المنهج التحلٌلً

2017

أحمد ،نجبلء مسعود عبد
الباقى.
السمان ،الشٌماء عبد العزٌز
سٌد.

مقدمة ومشكمة البحث- :
لم تعد الرٌاضة فً عالمنا الٌوم قاصرة عمً الرٌاضٌٌن فقط بل أصبحت الرٌاضة واجبا ً عمى كل

2017

تؤثٌر التمرٌنات التؤهٌلٌه والتدلٌك العبلجى على مرضى التهاب
محمد ،عمرو عباس نور الدٌن .العصب السابع/

حسن ،منال حسن اسماعٌل.

فاعلٌه استخدام استراتٌجٌه التعلٌم المتماٌر فى تنمٌه التحصٌل
واألتجاه نحو ماده التربٌه الموسٌقٌه لدى طبلب الصؾ األول من
التعلٌم الثانوى/
أثر األؼانى الوطنٌه فى تدرٌس الدراسات األجتماعٌه على تنمٌه
بعض المفاهٌم السٌاسٌه والوعى السٌاسى لدى تبلمٌذ المرحله
األبتدابٌه/

5666 12462774

توابٌت افراد األسره الثامنه عشر :

5667 12462781

5665 12462768

5668 12462787

فرد من أؾ ا رد المجتمع ،وجزءا حٌوٌا ً من حٌاتو ،فممارسة الرٌاضة تساعد عمً تقوٌة جٌاز المناعة وتقمل
من اإلصابة بؤم ا رض العصر)السكر ،الضؽط ،السمنة( ،وفً اآلونة األخٌرة تفشت داخل مجتمعنا أحد
تمك األم ا رض وىو مرض التٌاب العصب السابع بالوجو نتٌجة لما ٌعانٌو مجتمعنا من ضؽوط نفسٌة
وعصبٌة ووجود فٌروسات فً الجو تإدى إلى حدوث اإلصابة بالعصب السابع الوجًٌ .
وتنقسم اإلصابة بالتٌاب العصب السابع إلى ثبلث أنواع ىً:
: - Neuropraxiaاإلصابة المعتدلة أو البسٌطة 1
تإدي إلى ما ٌسمى بالشمل المإقت لمعصب وىً الشابعة وٌكون العصب سمٌم ولكن سرعة
توصٌمة تكون بطٌبة مقارنة بالطبٌعً وتشفى سرٌع اً.
 :اإلصابة المتوسطة 2قد تإدي إلى قطع تدفق ببلزما المحور فً العصب وبالتالً قطع المحور العصبً ،حٌث ٌحدث
تدىور وانتكاس لمعصب من  2 3أسابٌع ،وٌحدث الشفاء التام خبلل شٌرٌن.اإلصابة الخطٌرة )قطع العصب الوجهً(- :
Neurotmesis
وٌحدث التدىور واالنتكاس خبلل مدة قصٌر من  3 5أٌام وفٌو ٌحدث النمو لمعصب ببطء شدٌد- ،
حٌث ٌت ا روح نمو العصب من  2إلى  3ممم بالٌوم ،والشفاء ٌتطمب وقتا طوٌبلً وربما ٌنتًٌ األمر
بالمرٌض بما ٌسمى الت ا زمن أو االلتحام ― ‖Synkinesisوىو عبا رة عن فشل العصب الوجًٌ فً الشفاء،
فتحدث أن تنمو ألٌاؾ عصبٌة جدٌدة بعد حدوث الشمل خمؾ العصب تتصل بطرٌقة خاطبة بعضبلت
الوجو وىذا ٌعتبر ضرر أو إعاقة دابمة فٌنتج عن ذلك حدوث بعض األع ا رض مثل  :نزول الدموع عند
األكل ،وعند محاولة االبتسام ترمش العٌن ،رجفو وتشنجات عضمٌة بالوجو (55) .
وٌعد شمل بٌمز  bell‘s palsyنسبة إلى الج ا رح البرٌطانً تشارلزبٌل مكتشؾ العصب السابع عام
( م( وىو أشٌر إصابات العصب الوجًٌ السابع وىو عبارة عن شمل حادث فً أحد جانبً الوجو 5829
وىو ٌحدث فً كل األعمار وخاصو فً سن الشباب وتستوي نسبو حدوثو بٌن الذكور واإلناث ،وٌحدث
عادة بعد إصابة مٌكروبٌة أوالتعرض لمبرد لفترة طوٌمة ،ولكن قد ٌحدث دون سبب ظاىر ،كما أن صو رة
اإلصابة لٌذا المرض تختمؾ من مرٌض ألخر ،فقد ٌإثر عمً ج زء من عضبلت الوجو وقد تختمؾ حدتو
من فرع ألخر من أفرع العصب السابع ،وٌمكن أن ٌإدي الً شمل كامل ألحد جانبً الوجه ٌشٌر نٌمً ونٌوفمٌد )57 :
م( ( إلً أن اآلثار النفسٌة واالجتماعٌة Neely JG, Neufeld.PS 2226
الكبرى من المرض والتً تظٌر خاصة فً منطقة الوجو الذي ىو األكثر إثارة لمقمق مما ٌجعل المصاب
ٌنعزل عن المجتمع ،وىذه أحد أىم أثاره النفسٌة واالجتماعٌة عمى المصاب ،ومن أىم األع ا رض :عدم
القدرة عمى إؼماض العٌن ،عدم القدرة عمى تجعٌد الجبٌة ،عدم القدرة عمى النفخ أو التصفٌر ،مٌبلن الفم
وٌظٌر جمٌا عند محاولة االبتسام أو الضحك ،نزول الماء من ا زوٌة الفم أثناء الشرب أو المضمضة ،الم
تحت االذن ،تجمع االكل بٌن الخد والمثة ،خدر أو تنمٌل بالجٌة المتؤثرة خاصة حول الشفتٌن ،نزول
).الدمع ‖دموع التماسٌح‖ أو جفاؾ العٌن )343:
الصؽٌر ،اسراء محمود سلٌم.
عبد الشافى ،اٌمان محمد.
سالمان ،زٌنب محمد سلٌمان.

المدرسة هً مكان لٌس فقط لجمع التبلمٌذ للتحصٌل الدراسً،
ولكن أٌضا هو معهد صؽٌر للتفاعل ،أنها تؤثرت وتإثر فٌه.
انهم االتصال وٌشعر ٌنتمون إلى بعضهم البعض وتكون مهتمة فً األهداؾ المشتركة
إلى مدرستهم .المدرسة لٌست مإسسة مؽلقة بعٌدا عن المجتمع الذي
فقد ارتفعوا ،لكنه ٌقوي العبلقة بٌن الطالب ومجتمعه،
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القاضى ،إٌمان محمد أمٌن
عباس.

تؤثٌر اسلوب التعلم الخلٌط على بعض مهارات كره السله بدرس
التربٌه الرٌاضٌه لتبلمٌذ المرحله األبتدابٌه/
دراسه تحلٌلٌه للسٌاحه التروٌحٌه بمحافظه اسوان/
دور المدرسه األعدادٌه فى تنمٌه قٌم المواطنه فى ضوء بعض
المتؽٌرات المعاصره/
اثر األنشطه العلمٌه األصفٌه القابمه على نظرٌه الذكاءات المتعدده
فى تنمٌه الوعى البٌبى والتفكٌر األبتكارى لدى تبلمٌذ المرحله
األبتدابٌه/

5669 12462789
5670 12462817
5671 12462820

5672 12462925

:حسن شحاته(2006 ،
)11
والؽرض الربٌسً من التنشبة فً القرن الحادي والعشرٌن هو تعلٌم التبلمٌذ
كٌفٌة التفكٌر مع جمٌع أشكال التفكٌر( .إنشٌرا)21 :2005 ،
التفكٌر المبتكر هو واحد من أهم التعلٌمٌة
تهدؾ المجتمعات إلى تحقٌقها( .طارق عبد الرإوؾ.)18 :2005 ،أما بالنسبة لصعوبة تطبٌق الوعً البٌبً و
التفكٌر االبتكاري دون التدرٌب ،وتوفٌر الفرص والمساعدات ،بحٌث ،و
ٌمكن لؤلنشطة البلمنهجٌة القابمة على الذكاءات المتعددة أن تطور النشاط األساسً
والوعً البٌبً لدى تبلمٌذ المدارس والتفكٌر اإلبداعً.
العدٌد من الدراسات التً تضمن أهمٌة الوعً البٌبً و
والتفكٌر االبتكاري ،وقد تم بالفعل تفعٌلها ،واستكمال الدراسات السابقة ،وهذا
ورقة ٌضرب الهدؾ باستخدام األنشطة البلصفٌة على أساس متعددة
نظرٌة الذكاء.
مشكلة البحث:
وعلى الرؼم من االهتمام المتزاٌد الذي ٌعطى لتطوٌر وتحسٌن
والتعلٌم ،والمناهج والمنهجٌة ال تزال ؼٌر كافٌة فً الرعاٌة
تطوٌر الوعً البٌبً والتفكٌر اإلبداعً فً المرحلة االبتدابٌة
التبلمٌذ .أسبلة البحث:
أجاب هذا البحث على األسبلة التالٌة:
ما هً فعالٌة األنشطة العلمٌة البلصفٌة
استنادا إلى نظرٌة الذكاء المتعددة على تطوٌر الوعً البٌبً بٌن تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة؟

عمر ،جٌهان محسن.
العنزى ،رٌم عابد محمد
عوض.

فعالٌه برنامج قابم على استخدام األلعاب التعلٌمٌه لتخفٌؾ صعوبات
تعلم المفاهٌم العلمٌه لدى التبلمٌذ الموهوبٌن ذوى صعوبات التعلم
بالمرحله األعدادٌه/
فعالٌه برنامج للتعلم العبلجى فى تحسٌن مستوى التذكر لدى اطفال
الصؾ اآلول والثانى األبتدابى المعرضٌن لخطر صعوبات التعلم
بدوله الكوٌت/

5673 12462929

5674 12462934

على ،شٌماء على عباس.
العجمى ،عبد الهادى حفٌظ
بداح شاجع نفخان.
العازمى ،عابشه عبٌد هللا
مبارك قوٌضى.
الهاجرى ،ساره أحمد.
الهمبلن ،مها عبد الهادى
مسعود.

ابراهٌم ،منى ابراهٌم جابر.
العراده ،مرٌم شرٌؾ دوشى.

العجمى ،ساره ناصر.
الرؼٌب ،امانى حمود ابراهٌم
صالح.
عثمانٌ ،اسر محمد على.
الهران ،هٌا عبدهللا.
محمد ،نجوى حسن ابراهٌم.
القحطانى ،فهد عدنان ٌوسؾ
مدلل.
القحطانى ،فهد عدنان ٌوسؾ
مدلل.
عبد الحمٌد ،محمود محمد
سلٌمان.
تلعب ب ا رمج القوة واإلعداد البدنً دو ا ر مإث ا ر وحٌوي ا فً المجال الرٌاضً إذ
أن كفاءة البلعب ومقدرت علً تووٌر دد ا رت الفنً لن تكون كافً إا إذا كان
لدي الصفا البدنً بالقدر المناسب  ،وفً نفس الود فإن إمتبلك البلعب لدرج
عالً من اللٌاد البدنً ا ٌعد وحده ضمان ا كافً ا لؤلداء الفعال فً الجانب الفنً
ولكن من أجل التنفٌذ الجٌد لؤلداء الفنً ٌجب أن ٌمتلك البلعب دد ا ر كافً ا من القوة
والعناصر البدنً البلزم  ،ولهذا فإن عناصر القوة واللٌاد البدنً ٌجب أن تنمً أوا
وبدرج مناسب ألن بادي األهداؾ الفنً التً تصاغ للفرق والبلعبٌن ٌجب أن تعد
فً حدود دد ا رتهم البدنً  ،وٌجب م ا رجع درج تنمً هذه الصفا والقد ا ر البدنً
باإلختبا ا ر الدوري المناسب إذ أن نتابج هذه اإلختبا ا ر تعد مرجعا للخوو الفنً
األخرى ،ودد شهد السنوا األخٌرة انفجا ا ر علمً ا فً مجال اإلعداد البدنً بعد أن
كان لسنوا عدٌدة سابق فن ا أكثر من علم ا  ،وساعد المعرؾ الجٌدة بالمبادئ
العلمً إلى جانب التوور التكنولوجً المذهل فً تووٌر هذه الب ا رمج ووضع الحلول للعدٌد من المشاكل المتعلق بهذا
المجال خاص وان الدول المتقدم رٌاضٌا ترفع
اا هتمام باإلعداد البدنً إلى درج األهمً القصوى وتخصص نسب من مً ا زنٌاتها
للبحث العلمً فً هذا المجال  ،وتعمل على اا ستفادة من نتابج هذه األبحاث
لتووٌر األداء الرٌاضً إٌمان ا من هذه الدول بقٌم الرٌاض كظاهره حضاري تعكس
مدى التقدم والردى الذي وصل إلً  ،والذي تنعكس آثاره على ما تحرزه من
انتصا ا ر ومٌدالٌا فً البووا الرٌاضً المختلؾ .وتعد المقدرة على الوثب أحد المإش ا ر الهام للقدرة العضلً )()82
للرجلٌن
والمقعدة  ،وتعد حجر ال ا زوي ألؼلب حركا رٌاض كرة السل  ،ولهذا ٌجب على
البلعبٌن لٌس فقو تنمً المقدرة على الوثب ألعلً مساؾ ممكن ولكن اٌض ا
الحفاظ على ارتفاع مساؾ الوثب عند أداء ح ركا وثب متتالً كما ٌحدث فى
موادؾ المتابع الهجومً او الدفاعً على سبٌل المثال  ،وتهدؾ تمرٌنا الوثب أساس ا الى تحقٌق أدصً ارتفاع  ،وٌؤتً
معدل اا داء كهدؾ ثانوي  ،وتإدي
تمرٌنا الوثب بالقدمٌن مع ا او بقدم واحدة بالتبادل ) 82 ) .
وترتبو القدرة العضلً بالقوة القصوى وتنمً باستخدام وسابل تدرٌبً
مماثل ،والزٌادة فً القوة القصوى أو السرع سوؾ تإدي إلً زٌادة فً القدرة ،
وتدرٌب القدرة العضلً باستخدام األثقال لبلعبً كرة السل ٌمكن أن تتم من خبلل
تنمً درج عالً من القوة باستخدام أثقال ذا أو ا زن تت ا روح بٌن % 100 % - 90
من أدصً ثقل ٌمكن رفع مرة واحدة  ،أو من خبلل تنمً درج عالً من السرع
باستخدام أو ا زن تت ا روح بٌن  % 60 %- 30من أدصً ثقل ٌمكن رفع مرة واحدة ،كما
ٌمكن تدرٌب القدرة العضلً باستخدام وزن الجسم  ،أو باستخدام وزن الجسم
باإلضاؾ إلً أجهزة وأدوا أخري ) مثل الصنادٌق الك ا ر الوبً المدرجا – –
الحبال وؼٌرها ( بالعمل ضد أو مع الجاذبً األرضً  ،وٌتولب تدرٌب القدرة –
العضلً بهذه الورٌق تنمً درج عالً من األداء السرٌع المتفجر لتووٌر مقدر العضبل علً التحول من العمل العضلً
التووٌلً  Eccentric muscle actionإلً العمل العضلً التقصٌري )اا نقباض( Concentric muscle action
) فً أدل زمن ممكن) .
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ابراهٌم ،محمد فاروق محمد.

دور الجامعات المصرٌه فى تنمٌه رٌاده األعمال للطبلب على
ضوء بعض الخبرات المعاصره/
تحسٌن اداء قٌادات المركز الوطنى لتطوٌر التعلٌم بدوله الكوٌت فى
ضوء األتجاهات األدارٌه المعاصره/
فعالٌه األرشاد األسرى وتدرٌب األطفال فى خفض بعض مشكبلت
التواصل اللفظى لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد بدوله الكوٌت/
فعالٌه العبلج المعرفى السلوكى فى خفض السلوك التنمرى لدى
طبلب المرحله المتوسطه بدوله الكوٌت/
فاعلٌه استخدام القصص الرقمٌه فى تنمٌه بعض مهارات التفكٌر
التارٌخى واألتجاه نحو التارٌخ لدى طبلب المرحله الثانوٌه بدوله
الكوٌت/
فعالٌه تدرٌب األمهات على برنامج البورتاج للتدخل المبكر فى
تنمٌه المهارات األداركٌه لدى اطفالهن من ذوى األعاقه العقلٌه فى
المجتمع الكوٌتى/
فعالٌه برنامج تدرٌبى بمساعده الحاسب األلى فى خفض حده
اضطرابات النطق لدى اطفال الروضه فى دوله الكوٌت/
فعالٌه استخدام المدونات األلكترونٌه فى تنمٌه مهارات صٌانه
أجهزة الحاسوب والتحصٌل لدى تبلمٌذ المرحله المتوسطه بدوله
الكوٌت/
فعالٌه برنامج قابم على استخدام استراتٌجٌه شكل البٌت الدابرى فى
تنمٌه الوعى األستهبلكى والتثقٌؾ الؽذابى لتلمٌذات المرحله
المتوسطه فى ماده األقتصاد المنزلى بدوله الكوٌت/
دور األنشطه فى تحقٌق األمن الفكرى للطبلب دراسه مٌدانٌه
بالمدارس الثانوٌه بمحافظه البحر األحمر/
مدى تباٌن مكونات هوٌه األنا بتباٌن األمن النفسى لدى عٌنه من
التبلمٌذ الموهوبٌن بدوله الكوٌت/
دور الجامعه فى تعزٌز األمن الفكرى ومواجهه تحدٌات العولمه/
فاعلٌه استخدام ملؾ األنجاز األلكترونى لتنمٌه بعض الكفاٌات
التدرٌبٌه لمعلمى التربٌه الفنٌه فى دوله الكوٌت/
فاعلٌه استخدام ملؾ األنجاز األلكترونى لتنمٌه بعض الكفاٌات
التدرٌبٌه لمعلمى التربٌه الفنٌه فى دوله الكوٌت/
القٌم التشكٌلٌه لفن الفسٌفساء فى العصر الرومانى :
تؤثٌر التدرٌب باألثقال وتمرٌنات دوره األطاله  -التقصٌر والتدرٌب
الوظٌفى على القدره العضلٌه لبلعبى كره السله/

5675 12462936
5676 12462941

5677 12462950
5678 12462951

5679 12462952

5680 12462955
5681 12462960

5682 12462966

5683 12462973
5684 12462975
5685 12462978
5686 12462979
5687 12462981
5688 12462984
5689 12463005
5690 12463012

مٌرزا ،عبدهللا أٌمن عبد
الرسول.

إن التعلٌم هو بناء الفرد ومحو األمٌة فً المجتمع ،وهو المحرك األساسى فً تطور الحضارات ومحور قٌاس تطور ونماء
المجتمعات ،فتقٌٌم تلك المجتمعات على حسب نسبة المتعلمٌن فٌها ،حٌث أن التعلٌم عملٌة الكتناز المعارؾ والمعلومات التً
تفرض على المتعلمٌن االجتهاد فً تحصٌلها لٌنالوا بها النجاح فً حٌاتهم الشخصٌة والعملٌة ،وبالتالى فإن عملٌة التعلٌم البد
2017
أن ٌتخللها مواقؾ ٌختبر فٌها الفرد لتبٌن أهلٌته أو عدمها لهذا النجاح.
وهنا تعمل المدرسة من خبلل مناهجها وأنشطتها المنهجٌة والبلمنهجٌة على تنمٌة شخصٌة الطلبة اإلدراكٌة واالنفعالٌة
والوجدانٌة ،وتعمل على تعلم الطلبة المهارات والمعارؾ األساسٌة وتكسبهم االتجاهات االٌجابٌة المتعلقة بالمواظبة ،وتكفل
لهم جمٌعا فرص تعلٌمٌة مناسبة.
وٌشٌر رزق الصلٌبى (2016م) إلى أن التطور المتبلحق للعملٌة التربوٌة ٌإدي إلى تطور المدرسة بعناصرها المختلفة
كمإسسة نظامٌة للتربٌة ،على اعتبار أن المدرسة أصبحت تمثل مإسسات المجتمع الربٌسٌة التى تهدؾ إلى تحقٌق أهداؾ
التربٌة والتعلٌم التً ٌضعها المجتمع إلعداد الطالب للحٌاة ،ومساعدته على امتبلك القدرة على التكلٌؾ مع ذاته وبٌبته
وإكسابه المعلومات والمعارؾ والعادات واالتجاهات السلٌمة ،والمهارات البلزمة ،خاصة بعد أن أصبحت التربٌة تهتم بالفرد
وتهدؾ إلى تطوٌره من جمٌع الجوانب :االنفعالٌة والنفسٌة واالجتماعٌة والنفس حركٌة والعقلٌة ،واالهتمام بكٌفٌة تعلمه ال
بكمٌته ،وبذلك ٌصبح الطالب عنصراً فاعبلً فً بناء مجتمعه)15 :20( .
حٌث أن األنشطة البلمنهجٌة مفهوم جدٌد ٌطرق باب المفاهٌم والمصطلحات الخاصة بالتربٌة والتعلٌم ،خاصة األنشطة
الرٌاضٌة وهو مصطلح ٌعنى باألنشطة التى تنظمها المدرسة بعٌداً عن المناهج الدراسٌة المقررة ،بهدؾ اكتشاؾ المواهب
والقدرات الشخصٌة لدى الطلبة ،وتنمٌة االستعدادات والمهارات المختلفة ،وتكمن أهمٌة األنشطة البلمنهجٌة فً صقل
خبرات الطلبة وربطها فً تنمٌة روح الجماعة وتوسٌع معرفتهم ومداركهم وتسهم فً بث روح المنافسة وكسر الحاجز
النفسً تجاه العمل ،باإلضافة إلى تنمٌة الذوق وملا أوقات الفراغ بؤشٌاء مفٌدة ،كما أن للمدرسة دور مهم باعتبارها مإسسة
اجتماعٌة فً التؤثٌر على السمات النفسٌة والشخصٌة للطبلب،
ٌهدؾ البحث إلى استخدام الوحدات التطبٌقٌة ومعرفة تؤثٌرها على تعلم بعض المهارات األساسٌة والمعرفٌة واإلنجاز فً
تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة للكرة الطابرة فً قنا وتحدٌد القٌاسات السابقة والبلحقة لكل مجموعة تجرٌبٌة ومجموعة المراقبة
فً تعلم بعض المهارات األساسٌة .من الكرة الطابرة وجمع المعرفة .استخدم الباحث فً السوق التصمٌم التجرٌبً الثنٌن من
التجرٌبٌٌن (نمط الوحدات التطبٌقٌة) وتم تطبٌق مجموعة مراقبة (طرٌقة العرض والتفسٌر) على الدراسة األساسٌة على
العدد ( ، )40تلمٌذ من المدرسة اإلعدادٌة للصؾ الثانً  ،قسمت اإلدارة المتوسطة الجدٌدة نجع حمادي التعلٌم إلى
مجموعتٌن تم تسلٌط الضوء على قوتهما متساوٌتٌن ( )20عشوابٌا ً بشكل مقصود  ،واقترح الباحث استخدام طرٌقة من
الوحدات التطبٌقٌة أكثر تؤثٌراً وإٌجابٌة على تعلم المهارات والمعرفة .مهارات االستحواذ على الكرة الطابرة (قٌد المناقشة)
مقارنة بؤسلوب العرض والتفسٌر  ،وأهم توصٌات تطبٌق البرنامج المقترح باستخدام الوحدات التطبٌقٌة فً تدرٌس منهج
التربٌة البدنٌة للكرة الطابرة  ،استخدام طرٌقة الوحدات التطبٌقٌة لتدرٌس بقٌة مهارات الكرة الطابرة إجراء البحوث
والدراسات باستخدام طرٌقة تطبق نماذج فً مجال ألعاب التعلم الحركٌة والجماعٌة األخرى نهج التربٌة البدنٌة لتحسٌن
2017
العملٌة التعلٌمٌة

ألقت الدراسة الضوء على تارٌخ النوبٌٌن الحضارة  ،التحلٌل الفنً للنماذج الزخرفٌة النوبٌة والعناصر مع داللة لها وانها
تظهر خشبٌة ٌعمل كتراث واألعمال المعاصرة.
لم ٌتم إصدار التراث النوبً على ما ٌبدو فً مجال األعمال الخشبٌة ،كما هو معروؾ للدسم ،على الرؼم من البساطة
والجمال وتمٌٌزها تسعى إلى إنشاء خشبً
مربع المجوهرات الملهم من تلك األنماط الزخرفٌة النوبٌة
والعناصر.
قدمت الدراسة محاولة إلثراء الموضوع
من خبلل التطبٌق داخل  collegiansإلثبات الدراسة
الفرضٌة التً تنص على:
إمكانٌة إنشاء صنادٌق مجوهرات خشبٌة
ملهمة من األنماط والعناصر الزخرفٌة النوبٌة الطرٌقة التحلٌلٌة والتجرٌبٌة استخدمت فً هذا
الدراسة التً تحتوي على خمسة فصول موجزة فً هذه النقاط :وقد أظهرت الدراسة  ،فً هذا الفصل  ،وإدخال
الدٌكور فً منطقة النوبة  ،تعرٌؾ النوبة
فنان معاصر وزخرفة أسلوبه .الى جانب ذلك  ،بعض
المفاهٌم االصطبلحٌة واإلجرابٌة  ،وتقسٌم النوبً
األنماط والعناصر الزخرفٌة فً اإلنسان أو النبات أو الطٌور أو الطٌور أشكال الحٌوانات  ،ملهمة من محٌط الثقافة والدٌنٌة
المعتقدات واألرقام التقنٌة المعمارٌة والتً تتعلق بها
األعمال الٌدوٌة النوبٌة .وقد أظهرت الدراسة جوهرها من خبلل عرض الخلفٌة  ،المشكلة  ،األهداؾ  ،الفرضٌة  ،البحث
اإلجراءات والدراسات ذات الصلة والتعابٌر للدراسة
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البادى ،أنوار حسٌن على.

الذكاء األنفعالى وعبلقته بدافعٌه األنجاز والرضا الوظٌفى لدى
معلمى التربٌه البدنٌه بدوله الكوٌت/
اداره الوقت وعبلقتها بإتخاذ القرار لدى رإساء اقسام التربٌه البدنٌه
للمرحله األبتدابٌه بدوله الكوٌت/

5692 12463031

السعٌدى ،هبه عبد اللطٌؾ
عاشور.

السلوك التنافسى وعبلقته بدافعٌه األنجاز لدى طبلب المرحله
الثانوٌه بدوله الكوٌت/

5693 12463034

على ،على ٌحٌى أحمد.

فاعلٌه الوحدات النموذجٌه التطبٌقٌه على تعلم بعض مهارات الكره
الطابره لدى تبلمٌذ المرحله األعدادٌه/

5694 12463037

اثراء جمالٌات النسٌج فى بعض اقمشه المفروشات بإستخدام اسلوب
الصباؼه والطباعه واألفاده منها فى مجال الصناعات الصؽٌره/

5695 12463042

حامد ،روفٌده حسٌن أحمد.
أبوطالب ،أسماء حسنى أبو
الحمد.
عبدهللا ،فاطمه معاوٌه محمود
محمد.

أشكال الجوفمعوٌات البحرٌه واألفاده منها فى استحداث حلى معدنٌه/
العناصر والوحدات الزخرفٌه النوبٌه كمصدر استلهام اشكال مبتكره
لصندوق الحلى الخشبى/

5691 12463029

5696 12463044
5697 12463048

عرض تارٌخ الحضارة النوبٌة التارٌخٌة ملخص الحضارة النوبٌة  ،تحلٌل فنً للنوبً األنماط والعناصر الزخرفٌة وداللتها.
ٌظهر أٌضا التراث واألعمال الخشبٌة المعاصرة
للقدوم إلى الجانب العملً من البحث.

السٌد ،مصطفى الحسك.

سعٌد ،مصطفى أحمد عبدهللا.
مشكلة البحث-:
لوحظ من خبلل اإلطبلع على المناهج الدراسٌة بمعهد بنٌن أرمنت الوابورات لوحظ أن الخط العربى من المقررات الدراسٌة
الربٌسٌة التى ٌتم دراستها من خبلل المراحل التعلٌمٌة السابقة للمرحلة الثانوٌة كمادة مستقلة وكمجال من مجاالت التربٌة
الفنٌة فى المرحلة الثانوٌة لما له من قٌمة تراثٌة أصولٌة لها أطوار وأنواع عدٌدة وطرابق مختلفة تساعد على التشكٌل بالخط
العربى لدى طبلب المرحلة الثانوٌة األزهرٌة.

2017

محمد ،على رجب أبو زٌد.

برنامج مقترح قابم على اوبرٌت اللٌله المحمدٌه المواكبه لؽزو
العراق لدوله الكوٌت لجمال سبلمه ومدى األستفاده منه فى تحسٌن
اداء الصولفٌج والؽناء العربى/
أثر اختبلؾ نمطى التعلم المدمج (المرن -المتناوب) فى اكساب
معلمى المرحله األعدادٌه بعض مهارات انتاج الرسوم التعلٌمٌه
الكمبٌوترٌه وتنمٌه التفكٌر األبتكارى لدٌهم/
جمالٌات التشكٌل بالخط العربى إلستلهام مشؽوالت معدنٌة لدى
طبلب المرحلة الثانوٌة األزهرٌة =

5698 12463058

5699 12463070
5700 12463071

وحٌث أنه من األهداؾ الربٌسٌة فى التربٌة الفنٌة إستثمار العبلقة بٌن القٌمة الجمالٌة فى الخط العربى ومجاالت التربٌة الفنٌة
ومنها مجال أشؽال المعادن ،واإلستفادة منها فى تشكٌل مشؽولة معدنٌة.
لذا سعى البحث الحالى لئلستفادة من جمالٌات التشكٌل بالخط العربى بمقوماته وعبلقاته التشكٌلٌة إلستلهام مشؽوالت معدنٌة
لدى طبلب المرحلة الثانوٌة األزهرٌة.
وتحددت مشكلة البحث فى السإال التالى -:
ٌمكن اإلستفادة من جمالٌات التشكٌل بالخط العربى إلستلهام مشؽوالت معدنٌة لدى طبلب المرحلة الثانوٌة األزهرٌة؟
فروض البحث -:
ٌمكن إٌجاد عبلقة إٌجابٌة بٌن جمالٌات التشكٌل بالخط العربى وبٌن إستلهام مشؽوالت معدنٌة لدى طبلب المرحلة الثانوٌة
األزهرٌة.
أهداؾ البحث -:
ٌهدؾ البحث الحالى إلى  :إستلهام مشؽوالت معدنٌة مستفادة من جمالٌات التشكٌل بالخط العربى لدى طبلب المرحلة الثانٌة
األزهرٌة.
أهمٌة البحث -:
ٌمكن أن ٌسهم البحث الحالى فى -:
.الربط بٌن مناهج المواد الدراسٌة واإلستفادة منها فى إثراء التشكٌل الفنى لطبلب المرحلة الثانوٌة األزهرٌة 1.
.اإلستفادة من دراسة الطالب للخط العربى كمصدر إستلهام مشؽوالت معدنٌة فى التشكٌل الفنى ضمن منهج التربٌة الفنٌة 2.
إثراء التشكٌل الفنى فى منهج التربٌة الفنٌة بالمرحلة الثانوٌة األزهرٌة مما ٌحقق عابد تعلٌمى أفضل لمادة التربٌة الفنٌة 3.
.بصفة عامة ومجال أشؽال المعادن بصفة خاصة
تم تلخٌص مشكلة البحث فً حقٌقة أن الكثٌر من الطبلب فً الصؾ األول فً مهارات التفكٌر فً الرٌاضٌات وظهور قلقهم
الرٌاضٌات خبلل دراستهم للرٌاضٌات بالطرٌقة المعتادة .تم استخدام الوسابط المتعددة المدعومة لتطوٌر التفكٌر فً
2017
الرٌاضٌات وتقلٌل القلق على الرٌاضٌات لدى البحث إجابة على:
ما تؤثٌر استخدام السقاالت التعلٌمٌة المعتمدة على الوسابط المتعددة على تطوٌر تفكٌر الطبلب فً الرٌاضٌات فً المرحلة 1-
اإلعدادٌة؟
ما تؤثٌر استخدام السقاالت التعلٌمٌة المعتمدة على الوسابط المتعددة لتقلٌل القلق على الرٌاضٌات لدى الطبلب فً المرحلة 2-
التحضٌرٌة؟
ما العبلقة بٌن التفكٌر فً الرٌاضٌات والرٌاضٌات لدى طبلب المرحلة اإلعدادٌة؟ 3-
ٌهدؾ البحث إلى:
ٌهدؾ هذا البحث إلى :دراسة تؤثٌر استخدام السقاالت التعلٌمٌة الوسابط المتعددة المدعومة على تنمٌة تفكٌر الطبلب فً
الرٌاضٌات فً المرحلة التحضٌرٌة.
دراسة تؤثٌر استخدام سقاالت تعلٌمٌة الوسابط المتعددة المدعومة للحد من القلق الرٌاضٌات مع الطبلب فً المرحلة )2
.التحضٌرٌة
.دراسة العبلقة بٌن التفكٌر فً الرٌاضٌات والرٌاضٌات والقلق لدى طبلب المرحلة التحضٌرٌة )3
البحث المحددات:
قصر البحث على:
.مجموعة من الطبلب فً السنة األولى اإلعدادٌة فً إحدى مدارس الؽردقة  -البحر األحمر -
 وحدة ‖الهندسة والقٌاس‖ فً دورة الرٌاضٌات للصؾ األول فً مهارات الرٌاضٌات فً الرٌاضٌات (تحرٌض  -خصم -).إدراك بصري بصري  -إثبات رٌاضً
مقٌاس القلق للرٌاضٌات (الرٌاضٌات  -الرٌاضٌات  -معلم الرٌاضٌات  -الدرس الرٌاضً  -اختبار الرٌاضٌات) لقد اخترنا -
مجموعة من طبلب الصؾ األول فً مدرسة ولٌد الجفاري اإلعدادٌة .تضم هذه المجموعة مجموعة من ستٌن طالبًا .تم
.اختبار هإالء الطبلب من خبلل اختبار التفكٌر فً الرٌاضٌات و مقٌاس القلق للرٌاضٌات علٌهم
منهجٌة البحث والتصمٌم التجرٌبً:
تم استخدام طرٌقة شبه تجرٌبٌة لقٌاس فاعلٌة المتؽٌر المستقل (السقاالت التعلٌمٌة المدعومة بالوسابط المتعددة) على
المتؽٌرات التابعة (التفكٌر فً الرٌاضٌات  -قلق الرٌاضٌات) لمجموعة من طبلب الصؾ األول .دلٌل المعلم وكتٌب الطالب
وف ًقا السقاالت التعلٌمٌة المدعومة الوسابط المتعددة.
.قابمة التفكٌر فً مهارات الرٌاضٌات of
.اختبار لقٌاس مهارات التفكٌر فً الرٌاضٌات بٌن طبلب الصؾ األول
لطبلب الصؾ األول Math Anxiety Spcale

ٌتناول ىذا الممخص عرض مشكمة الد ا رسة  ،وأىدافٌا  ،وأىمٌتٌا  ،ومحدداتٌا  ،وخطواتٌا  ،وأىم
النتابج التً توصمت إلٌٌا  ،وتقدٌم أىم التوصٌات والبحوث المقترحة فً ضوء النتابج التً تم التوصل
إلٌٌا وفٌما ٌمً بٌان ذلك :
مكدمة :
تعد الفمسفة من المجاالت المعرفٌة التً تسٌم بشكل كبٌر فً تنمٌة القد ا رت العقمٌة لدي الفرد  ،فًٌ
تساعده عمً إد ا رك ماىٌتو ووجوده فً المجتمع  ،وذلك اإلد ا رك ٌمكنو من معرفة الحٌاة من حولو وسر
وجوده فٌٌا  ،مما ٌعمل عمً تنمٌة تفكٌره بحٌث ٌستطٌع استخدام مٌا ا رتو العقمٌة فً مواجٌة وحل مشكبلتو
الخاصة  ،فالفكر الفمسفً جزء ال ٌتج أ ز من حٌاة الفرد .
وتعد د ا رسة الفمسفة باعتبارىا نشاطا ً ذىنٌا ً ٌبحث فً المبادئ والؽاٌات لؤلقوال والتصو ا رت أحد
المجاالت الحٌوٌة التً تسٌم بدور كبٌر فً تشجٌع الطبلب وتدرٌبٌم عمً فحص ما لدٌٌم من مفاىٌم
وأفكار وتصو ا رت من خبلل المناقشة الفمسفٌة والحوار والبحث فٌما و ا رء المعانً .
وتعد القضاٌا الفمسفٌة كقضاٌا الوجود والمعرفة والقٌم ذات أىمٌة كبري فً دراسة الفمسفة بصفة عامة وفً زٌادة الفٌم
والوعً بصفة خاصة  ،فوعً الطبلب بالقضاٌا الفمسفٌة ٌساعدىم عمً تنمٌة قد ا رتٌم عمً
التحمٌل والنقد واد ا رك العبلقات بٌن الظواىر ،مما ٌمكنٌم من تبنً موقؾ مستقل واتجاه إٌجابً حٌال
األمور التً ٌتعرضون .
وارتبطت القضاٌا الفمسفٌة كنتاج فكري بالتفكٌر ،كما أن التفكٌر ذاتو كان وسٌمتٌا  ،فاالىتمام بتعمٌم
التفكٌر الٌوم لو أساس فمسفً عمٌق الجذور  ،وأعطً ثما ا رً ومنج ا زت ساىمت فً تطوٌر الفكر اإلنسانً
وعموم الٌوم وما سٌتم التوصل إلٌو فً المستقبل لم ولن ٌؤتً من ؾ ا رغ  ،إنما كانت ثمرة جٌود إنسانٌة
مت ا ركمة استندت فً مجممٌا إلً توظٌؾ التفكٌر بؤنماطو وأشكالو كافة .
وتمثل مٌا ا رت و ا رء المعرفة أعمً مستوي من مستوٌات التفكٌر الذي ٌبقً عمً وعً الفرد لذاتو
ولؽٌره فً أثناء التفكٌر فً حل المشكمة  ،فالتفكٌر بصوت عالً أو الحدٌث مع الذات بٌدؾ متابعة
نشاطات حل المشكمة وم ا رجعتٌا ،وما ٌتضمنو ذلك من مٌا ا رت التخطٌط والم ا رقبة والتقٌٌم  ،كل ذلك ٌسٌم
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عزٌز ،فٌفٌان عرٌان نعٌم.

استخدام السقاالت التعلٌمٌه المدعمه بالوسابط المتعدده لتنمٌه التفكٌر
وخفض قلق الرٌاضٌات لدى تبلمٌذ المرحله األعدادٌه/

5701 12463076

محمود ،سلوى محمود عبد
الفتاح.

أثر استخدام استراتٌجٌه بناء المعنى  KwlHفى تدرٌس الفلسفه على
تنمٌه بعض المهارات ما وراء المعرفه والوعى بالقضاٌا الفلسفٌه
لدى طبلب المرحله الثانوٌه/

5702 12463082

فً تطوٌر العممٌات العقمٌة لدي المتعمم ونمو مٌا ا رتو المعرفٌة .
وٌمكن تنمٌة مٌا ا رت ما و ا رء المعرفة والوعً بالقضاٌا الفمسفٌة من خبلل إبداع طرق وأسالٌب أكثر
تقنٌة تقوم عمً اإلثارة بحٌث تكون منطمقة من احتٌاجات المتعممٌن  ،ومتمشٌة مع استعداداتٌم وقد ا رتٌم
وتساعد عمً االحتفاظ بما لدٌٌم من طاقات  ،وتعد است ا رتٌجٌة بناء المعنً ( )KWLHإحدي است ا رتٌجٌات ما و ا رء
المعرفة التً تٌدؾ إلً تنشٌط معرفة الطبلب السابقة وجعمٌا نقطة إنطبلق أو محور إرتكاز
لربطٌا بالمعمومات الجدٌدة الواردة بموضوع الدرس  ،وتساعد ىذه االست ا رتٌجٌة المعممٌن فً جذب انتباه
الطبلب وتركٌزىم عمً التفكٌر حول ما ٌرٌدون معرفتو وما تعمموه بالفعل  ،كما أن تنشٌط المعرفة السابقة
اوثارة اىتمام الطبلب قبل بداٌة الق ا رءة ٌمكن أن ٌنمً قد رتٌم عمً الربط بٌن المعمومات من أجل زٌادة الفٌم اوالستٌعاب
 ،مما ٌعزز كفاءتٌم فً تحدٌد أىداؾ الق ا رءة  ،والبحث عن المعمومات من النصوص
وتنظٌمٌا وتمخٌصٌا .
مشكلة الدراسة :
تحددت مشكمة الد ا رسة فً ضعؾ مٌا ا رت ما و ا رء المعرفة وانخفاض مستوي الوعً بالقضاٌا الفمسفٌة
لدي طبلب الصؾ الثانً الثانوي .هدفت الدراسة إلً التعرؾ علً :
فً تدرٌس الفمسفة عمً تنمٌة بعض مٌا ا رت ما و ا رء ) (KWLHأثر استخدام است ا رتٌجٌة بناء المعنً -
المعرفة لدي طبلب الصؾ الثانً الثانوي .
فً تدرٌس الفمسفة عمً تنمٌة الوعً بالقضاٌا الفمسفٌة ) (KWLHأثر استخدام است ا رتٌجٌة بناء المعنً -
لدي طبلب الصؾ الثانً الثانوي .
العبلقة بٌن مٌا ا رت ما وا رء المعرفة ومستوي الوعً بالقضاٌا الفمسفٌة لدي طبلب الصؾ الثانً -
الثانوي من خبلل استخدام استراتٌجٌة بناء المعنً .
2016

ٌتناول ملخص الدراسة مشكلته وأسبلته وفصوله  ،على النحو التالً:
 Sمن المشكلة tudy:
ٌتم تحدٌد مشكلة مشكلة الدراسة من خبلل ‖وجود ضعؾ فً مهارات التهجبة  ،وعدم استخدام أسالٌب التدرٌس الحدٌثة
لتطوٌر هذه المهارات.
من أسبلة الدراسة :
تم تناول مشكلة الدراسة باإلجابة على األسبلة التالٌة - :المهارات اإلمبلبٌة المناسبة للتبلمٌذ فً الصؾ األول االبتدابً
التبلمٌذ؟  -ما هو البرنامج الذي ٌعتمد على التعلم النشط لتطوٌر مهارات التهجبة لدى تبلمٌذ الصؾ األول االبتدابً؟  -ما هو
تؤثٌر هذا البرنامج على تنمٌة مهارات التهجبة لدى تبلمٌذ الصؾ األول االبتدابً؟
وشملت خطة الدراسة :مقدمة  ،مشكلة الدراسة  ،دراسة  :Tأسبلة  ، neochapterمتؽٌرات الدراسة  ،معلمات الدراسة ،
مواد وأدوات الدراسة  ،منهجٌة الدراسة والتصمٌم التجرٌبً  ،مصطلحات الدراسة  ،إجراءات الدراسة  ،أهمٌة الدراسة.
محاور :اإلطار الربٌسً ٌ reticalشمل twohe theoT: TwoChapter
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فعالٌه برنامج قابم على بعض المهارات األدراكٌه لدى أطفال
الروضه فى تحسٌن النمو اللؽوى لدٌهم/
عبد الرحمن ،هبه هللا أحمد.
الذكاء األنفعالى وبٌبه العمل المدرسى كمنببات بالكفاءه المهنٌه لدى
محمد ،محمود محمد الٌمنى
معلمى التربٌه الفكرٌه/
مصطفى.
األبعاد الجمالٌه للتفاعل بٌن الطبٌعه والنحت تحت الماء/
حامد ،حامد محمد مصطفى.
األحتراق النفسى وعبلقته ببعض خصابص الشخصٌه والكفاءه
مساعد ،فاطمه عثمان عبد
المهنٌه لدى معلمى التربٌه البدنٌه بدوله الكوٌت/
الكرٌم الشٌخ.
تؤثٌر برنامج تمرٌنات هوابٌه فى الوسط المابى على مستوى اللٌاقه
عثمان ،مصطفى سعٌد حسٌن .الفسٌولوجٌه للعاملٌن بشركه مصر لؤللمونٌوم/
عبادو ،أمٌره فوزى على
العبلقه بٌن السلطتٌن السٌاسٌه والدٌنٌه فى العصر المتؤخر/
ابراهٌم.
نقوش بوابات معابد طٌبه منذ بداٌه الدوله الحدٌثه حتى نهاٌه العصر
عبد الباسط ،محمد امام صالح .المتؤخر/
اثر برنامج كورت على تحصٌل بعض المفاهٌم الرٌاضٌه الرٌاضٌه
وتنمٌه بعض مهارات التذكٌر التؤملى لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى
ابراهٌم ،هبه حسٌن عبد الكرٌم .األعدادى/
دراسه تحلٌلٌه للتوزٌع األوركسترالى عند جمال عبد الرحٌم من
محمد ،رؼده ربٌع بسطاوى .خبلل فانتازٌا على لحن شعبى مصرى/
الضؽوط المهنٌه وعبلقتها بالكفاءه الشخصٌه لمدربى األلعاب
دشتى ،عبد المحسن رضا
الجماعٌه بدوله الكوٌت/
ؼبلم محمد.
تاثٌر برنامج تمرٌنات نوعٌه ومحفزات كهربابٌه عبلجٌه على
متبلزمه تكٌس المبٌض للسٌدات/
عبد المنعم ،رٌهام أحمد.
منهج المام السخاوى فى تفسٌر القران الكرٌم :
محمدن محمد حسن علىز
محمد ،محسن رجب تؽٌان
الجزء الخامس والعشرون من القران الكرٌم ك
عبلم.
بناء نموذج لؤلتصال التسوٌقى فى الوكاالت السٌاحٌه العامله فى
مصر/
حافظ ،محمد عبد الحلٌم.
تؤثٌر برنامج تربٌه حركٌه مقترح على إكساب بعض مهارات كره
الٌد لتلمٌذات المرحله األبتدابٌه/
أبو الحمد ،نهله صبلح.
تؤثٌر برنامج تعلٌمى بؤستخدام التمرٌنات النوعٌه على مستوى أداء
بعض المهارات جهاز عارضه التوازن لطالبات ملٌه التربٌه
الرٌاضٌه بؤسوان/
حسن ،حنان محمد سامىز
نسب مساهمه األداء المهارى من داخل وخارج حدود الملعب فى
نتابج مبارٌات الكره الطابره لناشبات بالبطوله األفرٌقٌه بالقاهره
/2013
عبد الرحٌم ،والء عادل.
تؤثٌر برنامج للتدرٌب باألثقال لتنمٌه القدره العضلٌه للذراعٌن
لمتسابقى رمى الرمح لذوى الحتٌاجات الخاصه /
أحمد ،ولٌد محمد امٌر .
تؤثٌر برنامج تربٌه حركٌه على أداء بعض المهارات الحركٌه لذوى
الشمرى ،زهره تركى جبر
األحتٌاجات الخاصه بدوله الكوٌت/
محمد.
العبلقه بٌن الصبلبه النفسٌه والقدره على اتخاذ القرار لدى العبى
اشكنانى ،جابر على عبدهللا
العاب النزال بدوله الكوٌت/
مختار.
اثر برنامج قابم على التعلم النشط فى تنمٌه مهارات التهجى لدى
محمود ،حسٌن محمود محمد .تبلمٌذ الصؾ األول البتدابى/

5703 12463084
5704 12463086
5705 12463092
5706 12463095
5707 12463097
5708 12463099
5709 12463102

5710 12463106
5711 12463109
5712 12463113
5713 12463250
5714 12463252
5715 12463293
5716 12463295
5717 12463296

5718 12463300

5719 12463317
5720 12463358
5721 12463363
5722 12463368
5723 12463374

المحاور األولى :التعلم النشط :مفهومه ومبادبه ومبادئ التعلم النشط وأهداؾ التعلم النشط واستراتٌجٌات التعلم النشط وتطبٌق
التعلم النشط مع تبلمٌذ الصؾ األول.
المحور الثانً :الهجاء :المفهوم  ،األهمٌة  ،المهارات  ،ودور التعلم النشط فٌها.
التالٌة :شملت الجانب التجرٌبً - ThreeChapter :إعداد قابمة المهارات اإلمبلبٌة البلزمة ألول تبلمٌذ الصؾ االبتدابً.
.بناء برنامج قابم على التعلم النشط على تطوٌر مهارات التهجبة فً ضوء القابمة السابقة -
إعداد أدوات القٌاس (اختبار المهارات اإلمبلبٌة  ،وبطاقة المبلحظة لمهارات التهجبة) وتطبٌقاتها مسبقا ً  -المجموعة -
.التجرٌبٌة باستخدام برنامج ٌعتمد على التعلم النشط
مجموعة مراقبة باستخدام طرٌقة التدرٌس التقلٌدٌة  ،والتً تعتمد على العرض والمناقشة - .التطبٌق (مهارات اختبار -
.الهجاء  ،وبطاقة المبلحظة) على مجموعتً الدراسة
نتابج الدراسة والتوصٌات والمقترحات للدراسة  T: FourChapterهً كما ٌلً ::نتابج الدراسة
ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن متوسط درجات تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة والضابطة فً التقٌٌم البعدي الختبار -
.التحصٌل الدراسً على المستوى .كانت االختبلفات لصالح المجموعة التجرٌبٌة
ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن متوسطً درجات تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة والضابطة على بطاقة المبلحظة بعد -
.التطبٌق لصالح المجموعة التجرٌبٌة
أظهرت النتابج أن البرنامج القابم على التعلم النشط كان فعاال جدا فً تنمٌة مهارات التهجبة لدى تبلمٌذ المجموعة -
.التجرٌبٌة
فً ضوء هذه النتابج أوصت الدراسة بما ٌلً:
 .من توصٌات الدراسة  -تنوٌر المعلمٌن حول أهمٌة التعلم النشط فً التدرٌس  ،ودوره الفعال فً تطوٌر مهارات الهجاء :لفت االنتباه إلى تشجٌع كل حالة تعلٌمٌة داخل أو خارج الفصل لتبلمٌذ الممارسة أثناء مهارات التهجبة - .االهتمام بإدراج
مهارات التهجبة فً دورة إعداد معلم اللؽة العربٌة بالجامعة
ىدفت الد ا رسة الى توضٌح أىمٌة المشاركة المجتمعٌة فً التعمٌم عامة وفى سٌناء بشكل خاص ،فمقد اصبح من ؼٌر
المقبول أن ال تتفاعل المدرسة مع المجتمع المحٌط بكل أطٌافة ودمج المدرسة مع الخدمات الصحٌة واإلنسانٌة واإلجتماعٌة
2017
فى البٌبة التى ٌعانى منٌا األطفال واألسر
من المشكبلت المختمفة مما ٌحٌل المدرسة إلى مإسسة ربٌسٌة لمنمو فى المجتمع ،وال ٌقتصر
دورىا عمى التعمٌم األكادٌمى فحسب ،بل ٌجعل منٌا ومن مناىجٌا وأسالٌب التدرٌس والتعامل بٌا
مكانا لتقدٌم خدمات الرعاٌة الصحٌة اولنفسٌة وخدمات األسرة.
ولقد حاولت الدراسة القاء الضوء عمى مفٌوم المشاركة المجتمعٌة وأىدافٌا وأىمٌتٌا فً تطوٌر وتحسٌن جودة التعمٌم
والتعرؾ عمى مفٌوم المشاركة الشعبٌة فى التعمٌم ما قبل الجامعى فى شبه جزٌرة سٌناء.كما حاولت الد ا رسة بٌان أىم
محددات المشاركة المجتمعٌة فً التعمٌم وما ٌتضمنو ذلك من
توضٌح آللٌاتٌا وأط ا رفٌا ومجاالتٌا وأىم األسس التً تبنى عمٌٌا .والتعرؾ عمى دور التعمٌم فى
تنمٌة المجتمع فى محافظتً شبو جزٌرة سٌناء .
كما تم القاء الضوء عمى اىم المعوقات التعمٌمٌة لممدارس فى التواصل مع المجتمع البدوى محا ولة التوصل لتصور مقترح
ٌحقق مفٌوم المشاركة المجتمعٌة الفاعمة مع تقدٌم بعض سبل تفعٌل المشاركة المجتمعٌة فى التعمٌم ما قبل الجامعى بشبه
جزٌره سٌناء.

حسٌن ،هاشم حافظ حسن.

احمد ،منال شعٌب على سٌد.
سلٌمان ،محمود أحمد محمود.
السكران ،عبدهللا مبارك مجبل
إدرٌس.
الجوٌهل ،خالد سالم أجوٌهل
محمد.

عبد الرحٌم ،محمد جاسم.
أشكنانى ،لٌلى عابدٌن محمد.
العطارٌ ،وسؾ جواد.
العجمى ،حماد عبدهللا راشد.
المجروب ،بدر ناصر صالح.

العبٌدلى ،عذارى حسٌن على.

فهد ،محمد عبدهللا محمد.

عبد اللطٌؾ ،أحمد السٌد .
ٌتعرض اتخاذ القرار لمجموعة من العوامل المإثر علٌه و التً قد تحد من قدرة فرٌق العمل المدرسً من اتخاذ القرارات
التعلٌمٌة السلٌمة ومن ضمن هذه العوامل ضؽوط العمل حٌث ٌتعرض فرٌق العمل المدرسً لمجموعة من الضؽوط خبلل
ممارستهم ألعمالهم الوظٌفٌة وتإثر هذه الضؽوط علً كفاءة فرٌق العمل المدرسً وعلً قدرتهم علً القٌام بمسإلٌاتهم
وواجباتهم الوظٌفٌة و تنشؤ الضؽوط نتٌجة تفاعل الفرد مع البٌبة التً ٌتعاٌش أو ٌتفاعل معها و ما ٌترتب عن هذا التفاعل
من كثرة المطالب و التحدٌات التً تتطلب من الفرد االستجابة لها و ٌتسبب ذلك فً ظهور حالة من الشعور السلبً وتهدٌد
الذات نظرا لشعور الفرد أن استجابته ؼٌر كافٌة او مبلبمة وٌإدي ذلك ؟إلً حدوث حالة من القلق أو الؽضب أو األكتباب و
تختلؾ استجابة األفراد للضؽوط بؤختبلؾ طبٌعتها و حجمها و خصابص الفرد الشخصٌة و طبٌعة المجتمع الذي ٌعٌش فٌه
الفرد و تكمن أهمٌة اتخاذ القرارات التعلٌمٌة فٌما تمر به العملٌة التعلٌمٌة من تؽٌرات متبلحقة و التً ٌجب علً المعلمٌن و
المدٌرٌن اإللمام بها حتً ٌمكنهم اتخاذ قرار سلٌم و تعد ضؽوط العمل اإلداري أحد المعوقات التً تحول دون اتخاذ القرار
2016
التعلٌمً السلٌم كونها قد تؤثرت سلبا علً عملٌة اتخاذ القار التعلٌمً و تإدي إلً عدم تحقٌق األهداؾ.

المشاركه المجتمعٌه فى التعلٌم ما قبل الجامعى ودورها فى تحقٌق
التنمٌه بشبه جزٌره سٌناء/

السمات الفنٌه للتصوٌر الجدارى فى معبد سٌتى األول أبٌدوس:
صاالت األعمده بمقابر أشراؾ العصر المتؤخر :
تؤثٌر برنامج تدرٌبى بؤستخدام التدرٌب المتقاطع على تنمٌه بعض
القدرات البدنٌه الخاصه لدى العبى كره القدم بدوله الكوٌت/
تؤثٌر استخدام خرابط المفاهٌم على تعلم بعض مهارات كره القدم
لدى طبلب المرحله الثانوٌه بدوله الكوٌت/
تؤثٌر برنامج تعلٌمى بؤستخدام التعلٌم التعاونى والتبادلى على
مستوى اداء بعض مهارات كره الٌد لدى تمٌذ المرحله المتوسطه
بدوله الكوٌت/
مشكبلت درس التربٌه البدنٌه فى ضوء األتجاهات الحدٌثه
المعاصره:
اثر برنامج تدرٌبى للتمرٌنات الخاصه على المستوى الرقمى
للمبتدبٌن فى سباق  110متر حواجز بدوله الكوٌت/
فاعلٌه برنامج تعلٌمى بؤستخدام الوسابط المتعدده على تعلم بعض
مهارات كره القدم لدى تبلمٌذ المرحله المتوسطه بدوله الكوٌت/
فاعلٌه برنامج إرشادى معرفى سلوكى لتنمٌه دافعٌه األنجاز والثقه
بالنفس لدى األطفال ذوى صعوبات التعلم/
تصور مقترح لتطوٌر اداء مدٌرى مدارس التعلٌم األبتدابى بدوله
الكوٌت فى ضوء نظام الدمج الشامل لتبلمٌذ ذوى صعوبات التعلم/
فاعلٌه وحده تعلٌمٌه فى التربٌه األسبلمٌه وقوه استراتٌجٌه سوم
لتنمٌه التفكٌر التولٌدى والتحصٌل لدى تبلمٌذ المرحله األبتدابٌه فى
دوله الكوٌت/
فاعلٌه استراتٌجٌه التعلم المنظم ذاتٌا فى تدرٌس النحو للطبلب ذوى
صعوبات التعلم بالصؾ الثانى األعدادى على تنمٌه تحصٌلهم
وادابهم الكتابى ودافعٌتهم لؤلنجاز/

ضؽوط العمل ااإلدارى وعبلقتها بعملٌة أتخاذ القرار التعلٌمى
بمدارس التعلٌم األساسى فى محافظه البحر األحمر/
شحاته ،أسماء فتحى على.
األنشطه االصفٌه وعبلقتها بالسلوك العدوانى لدى طبلب المرحله
ؼبد السٌد ،عصمت العبد على .الثانوٌه األزهرٌه/

5724 12463377

5725 12463380
5726 12463383
5727 12463388
5728 12463391

5729 12463394
5730 12463397
5731 12463420
5732 12463424
5733 12463428

5734 12463429

5735 12463432

5736 12463435

5737 12463438
5738 12463442

الدافع وراء اإلنجاز هو حث العب ألعاب القوى على التقدم والتمٌز بٌن أقرانه فً الفرٌق حٌث أن حاجة البلعب إلى اإلنجاز
والتمٌز تعمل على تحفٌز وتحفٌز إمكانٌاته والعمل على مضاعفة وتوجٌه جهوده وطاقاته نحو تحقٌق المرؼوب هدؾ.
ٌتم تحدٌد أهمٌة البحث من خبلل نوع العبلقة بٌن الحاالت العاطفٌة والدافع إلنجاز العب ألعاب القوى وما إذا كان أحد ٌإثر
على اآلخر من أجل التؽلب على المواقؾ السلبٌة التً تظهر على البلعبٌن وإٌجاد المستوى المناسب الحاالت العاطفٌة
واإلنجاز الدافع للرٌاضً والفرٌق ككل والوصول إلى مستوى اإلنجاز الجٌد.
لذلك  ،فإن أهمٌة البحث هً تحدٌد مستوى الحاالت العاطفٌة وكذلك مستوى الدافع لتحقٌقها وبالتالً معرفة نوع العبلقة
والتؤثٌر بٌن الحاالت العاطفٌة والدافع إلنجاز البلعب الرٌاضً .الهدؾ من البحث لمعرفة مستوى الحاالت العاطفٌة وعبلقته
بدافع اإلنجاز بٌن الرٌاضٌٌن الرٌاضٌٌن فً الكوٌت  :،مستوى التحفٌز اإلنجاز  Dحٌث أنه ٌساوي  3.84وهو أعلى من
 1.96قٌمة عند مستوى  ، 0.05مستوى التحفٌز اإلنجاز  Dحٌث أنه ٌساوي  ، 3.84وهو أعلى من  1.96قٌمة عند
مستوى  ، 0.05توجد عبلقة إٌجابٌة إٌجابٌة موجبة على مستوى الداللة ( )0.05بٌن قٌاس الحاالت العاطفٌة واإلنجاز
التحفٌزي (تجنب الفشل  ،الدافع لتحقٌق النجاح  ،النتٌجة الكلٌة للمقٌاس) فً العبً العبات المسرح فً دولة الكوٌت  ،أهم
التوصٌات :االهتمام بالحاالت العاطفٌة لبلعبٌن من الفرق والبلعبٌن بمستوى األندٌة األولى لرفع المستوى الوالٌة الرٌاضٌة.
امكانٌة اعداد برامج تدرٌبٌة لتطوٌر وتحسٌن العاطفً والتحفٌز على انجاز البلعبٌن  ،واالهتمام بالعوامل التً تحفز بدورها
مستوٌات الحاالت العاطفٌة ودوافع التحصٌل لبلعبٌن  ،اعداد البرامج التدرٌبٌة ودورها التوعٌة فً مجال القضاٌا العاطفٌة
ودوافع اإلنجاز  ،وتوجٌه وجهة نظر المدربٌن إلى أهمٌة االهتمام باألوضاع العاطفٌة والدوافع لتحقٌق تحسن مستوى
الرٌاضٌٌن.
لعب البردي دوا ر مٌما فً حٌاة المصري القدٌم ،فقد كان لو أثر واضح فً حٌاتو الدٌنٌة و
الدنٌوٌة ،حٌث أرتبط البردي بالكثٌر من اآللٌة و المعتقدات والطقوس الدٌنٌة التً كانت تشكل جزءا
أساسٌا فً حٌاة المصري القدٌم.
وتكمن أىمٌة أوا رق البردي لٌس فقط فً كونو أثر أبدع المصري القدٌم فً صناعتو ،وانما ما
تحتوٌو ىذه األوا رق من مدونات و كتابات و م ا رسبلت لٌا أىمٌة أكبر إذ إنٌا تكشؾ لنا الكثٌر عن
حضا ة ر مصرٌة قدٌمة إذدىرت بصوه ر تجعمنا اولً األن نفتخر بٌذا المجتمع المنتج المبتكر.
ومما ال شك فٌو فإن ذلك اإلرث الضخم من أوا رق البردي ٌتعرض لمكثٌر من العوامل سواء فً
بٌبة الدفن أو عند إكتشافٌا أو عند عرضٌا أو تخزٌنٌا بالمتاحؾ ،ىذه العوامل لٌا من الخصابص ما
تمكنٌا من إتبلؾ ىذا الموروث الحضاري أو إتبلؾ ما تحممو من كتابات ،ومن أىم ىذه العوامل ىً
التمؾ المٌكروبً ،حٌث ٌنتج عن ىذه الكابنات تؽٌر فً لون ورقو البردي ،و تؽٌر فً خواصٌا الفٌزٌابٌة
و الكٌمٌابٌة ،حٌث ٌعمل عمً تحمٌل السمٌموز المكون الربٌسً لمخمٌة النباتٌة ،وقد ٌنتج عن ىذه اإلصابة
بعض البقع السطحٌة التً تإدي إلً طمس ما ىو موجود من كتابات.ولما كان الكثٌر من المواد و الطرق المستخدمة فً
عبلج التمؾ المٌكروبٌولوجً قد تكون ىً
نفسٌا مصد ا ر لتمؾ ىذه األوا رق أو قد ٌكون لؽالبٌتٌا آثا ا ر مضه ر عمً القابمٌن عمً عممٌة العبلج ،لذا
كان البد من إٌجاد مواد أكثر فاعمٌو و أمانا عمً األثر و اإلنسان لمحفاظ عمً الت ا رث و اإلنسان و البٌبة
المحٌطة.وبناء ا عمٌو فقد تناول ىذا البحث نبات البردي أثرٌا و تارٌخٌا و دٌنٌا  ،كما تناول الطرق و المواد
المستخدمة فً عبلج التمؾ المٌكروبً عمً أوا رق البردي و مدي تؤثٌر كبل منٌا عمً أوا رق البردي ،و
تم تقسٌم ىذا البحث عمً خمسة فصول ٌهدؾ البحث الً
.معرفة خصابص و أشكال و الظروؾ المبلبمة لنمو الكابنات الحٌة الدقٌقة 1.
د ا رسة تؤثٌر التمؾ المٌكروبً عمً أوا رق البردي ،وكذلك مظاهر التمؾ الناتجة عن اإلصابة 2.
المٌكروبٌة.
التعرؾ عمً مٌكانٌكٌة تحمل السمٌموز و الهٌمٌسمٌموز و المجنٌن بفعل اإلنزٌمات التً تخرجها 3.
الكابنات الحٌة الدقٌقة.
.عزل و تحدٌد و تعرٌؾ أهم أنواع الكابنات الحٌة الدقٌقة التً تصٌب البردي ،و أسباب اإلصابة 4.
كما أن البحث ٌهدؾ إلً د ا رسة أهم المواد و الطرق الحدٌثة فً عبلج و تعقٌم أوا رق البردي من 5.
التمؾ المٌكروبً.
تقٌٌم المواد المستخدمة و فً عبلج التمؾ المٌكروبً و معرفة مدي تؤثٌرها عمً األحبار واأللوان المستخدمة عمً أوا 6.
.رق البردي
.تقدٌم بعض التوصٌات التً من شؤنها المحافظة عمً هذا التراث القدٌم من اإلندثار 7.

انشؽل مفكروا االقتصاد الكبلسٌكى بقضٌة النمو االقتصادى معتقدٌن بوجوب تحقٌق التوازن العام بٌن جانبى العرض الكلى
والطلب الكلى على السلع والخدمات عند مستوى التشؽٌل .
أهداؾ البحث -:
ٌهدؾ البحث الحالى إلى -:
.إلقاء الضوء على فن المسرح وطرٌقة إستخدامه فى التعلٌم 1.
.قٌاس أثر إستخدام فن المسرح فى تنمٌة بعض المهارات الموسٌقٌة وبعض المهارات اإلجتماعٌة لدى طفل الروضة 2.
الخروج باألطفال من جو الطرق التقلٌدٌة المعتادة التى تستخدمها المعلمة داخل الروضة إلى جانب إضافة جو البهجة 3.
.والمتعة أثناء عملٌة التعلم
محاولة للتؽلب على أوجه القصور فى أسالٌب وطرق تعلٌم التربٌة الموسٌقٌة المعتادة والشابعة مع إضافة جو من البهجة 4.
.والمتعة أثناء العملٌة التعلٌمٌة
أهمٌة البحث -:
تكمن أهمٌة البحث الحالى فٌما ٌلى -:
تحدٌد أهم األسالٌب واألنشطة والوسابل فى مسرح الطفل التى تساعد على تنمٌة المهارات الموسٌقٌة والمهارات 1.
.اإلجتماعٌة لدى طفل الروضة وبالتالى تتٌح للمسبولٌن تطوٌر المناهج ووضع األنشطة المناسبة والمطلوبة لهم
ٌوجه البحث الحالى نظر الباحثٌن إلى أهمٌة فن المسرح التعلٌمى فى العملٌة التعلمٌة ،وكٌفٌة إستخدامها فى تعلٌم التربٌة 2.
.الموسٌقٌة ،مما قد ٌسهم فى تطوٌر تعلٌم التربٌة الموسٌقٌة وتنمٌة المهارات الموسٌقٌة والمهارات اإلجتماعٌة
تقدٌم نموذجا إجرابٌا لكٌفٌة إستخدام فن المسرح فى مجال تعلٌم التربٌة الموسٌقٌة ،األمر الذى قد ٌسهم فى إعداد نماذج 3.
.أخرى للتربٌة الموسٌقٌة لمراحل تعلٌمٌة مختلفة
قد ٌفٌد البحث الحالى معلمى التربٌة الموسٌقٌة فى إستخدام فن المسرح لتبنى طرق تعلٌم مناسبة تسهم فى تنمٌة بعض 4.
.المهارات الموسٌقٌة والمهارات اإلجتماعٌة لدى طفل الروضة

2017

الوسمى ،بشاٌر مشروع
مبارك مشروع.

الحاله األنفعالٌه وعبلقتها بدافعٌه األنجاز لدى متسابقى العاب القوى
بدوله الكوٌت/

5739 12463448

2017

أحمد ،محمد أحمد حسٌن.

المنهج العلمى فى عبلج التلؾ المٌكروبٌولوجى آلوراق البردى فى
مصر القدٌمه/

5740 12463478

سالم ،حنان فاروق محمد.

دور التخطٌط األستراتٌجى فى تطوٌر اداره االمدارس األبتدابٌه فى
ضوء بعض التؽٌرات المعاصره/

5741 12463492

جامعة
جنوب
 2018 .الوادى :
2017 .

موافى رمضان موافى ،

محمد  ،موافى رمضان موافى قٌاس الكفاءة التخصٌصٌة فى االقتصاد المصرى بالتطبٌق على
قطاعات الصناعات التحوٌلٌة :
.
برنامج مقترح قابم على فن المسرح لتنمٌة بعض المهارات
الموسٌقٌة واإلجتماعٌة لدى طفل الرووضة =
شهاب ،دعاء الطاهر أحمد.

دكتوراه

5742 12464055
5743 12465265

اظهرت الدراسة ان ظاهرة الفساد االدارى ظاهرة عامة ومنتشرة ولٌس على المستوى االقلٌمى وانما على المستوى الدولى
واظهرت الدراسة ان هناك تفاوتا ً فى التعرٌفات والمفاهٌم حول المقصود بظاهرة الفساد وفقا ً لعوامل متعددة فقد عرفها كل
اتجاه حسب وجهة نظره الٌها سواء من الناحٌة السٌاسٌة او االقتصادٌة او االجتماعٌة فهناك اتجاه تقلٌدى وسلوكى ووظٌفى
باإلضافة الى التقلٌدى الجدٌد وتعدد اشكال الفساد ومظاهره وظهور صور جدٌدة منه حتى ان التعرٌفات التى تصدر فى فترة
زمنٌة قد تصبح عدٌمة الجدوى مع مرور الزمن .

 2017 .القاهرة ؛ شرقاوى فرؼل عطٌة فرؼل :

التطور الملحوظ فً مجال مختلؾ ؛ سٌاسٌة واجتماعٌة
االقتصادٌة والرٌاضٌة  ،والتً شهدت المجتمعات الحدٌثة  ،هو االنعكاس الطبٌعً للتطور التكنولوجً لهذه المجتمعات .إلى
التعامل مع هذا التطور والتقدم  ،كان من الضروري أن تدفع االنتباه إلى كفاءة اإلدارة والبشرٌة العاملة
الموارد ألنها أساسٌة للتنمٌة والتقدم للجمٌع
المإسسات والهٌبات المختلفة.
لذلك  ،أصبحت اإلدارة الحدٌثة جانبا أساسٌا من
النظام اإلنتاجً والخدمً فً أي مجتمع ؛ تهدؾ اإلدارة ل
تنظٌم العمل فً شكله الجماعً وتحقٌق روح الفرٌق والتعاون والتنسٌق بٌن الوظابؾ المختلفة للعمل وكذلك تلعب دورا
حٌوٌاو دور فً توجٌه المإسسات والمنظمات فً مختلؾ المجاالت والتخصصات .البلدان المتقدمة والمجتمعات المعاصرة
أعطى
أهمٌة كبٌرة لئلدارة الحدٌثة فً النظر فً
التؤثٌر على دفع النمو االقتصادي واالجتماعً والتعلٌمً
معدالت)7 :60( .
أصبحت الجودة واحدة من العناصر األساسٌة لتلبٌة هذا العمل التنمٌة المطلوبة لنجاح واستدامة هإالء
المنظمات فً العصر الحدٌث .عملٌات الجودة فً مجاالت التعلٌم ،اكتسبت المإسسات والهٌبات اهتماما كبٌرا فً معظم دول
العالم ،مما جعل المفكرٌن ٌسمٌون هذا العصر (عصر الجودة) أحد أركان النموذج الجدٌد لئلدارة  ،والذي كان
ولد للتعامل مع التؽٌرات الدولٌة والمحلٌة  ،بحٌث تكون الجودة الشاملة التحدي الحقٌقً الذي ستواجهه الدول فً العقود
المقبلة .االلتؽٌرات التكنولوجٌة والعلمٌة تفرض علٌنا العمل مع منطق
الجودة الشاملة .نجاح تطبٌق الجودة الشاملة ٌعتمد أٌضا على
التحضٌر الكلً لجمٌع جوانب ثقافة المإسسة لٌكون كامبل
متوافق مع متطلبات النجاح)10 ، 9 :4( .
إدارة الجودة واحدة من االتجاهات الحدٌثة فً اإلدارة
حٌث تستند الفلسفة ذات الصلة على مجموعة من المبادئ التً ٌمكن أن تعتمد اإلدارة لتحقٌق أفضل أداء ممكن  ،والتً
المساعدة فً حل العدٌد من المشاكل والصعوبات المتعلقة بالجودة ،تحسٌن األداء وزٌادة القدرة التنافسٌة لل
منظمة)21:20( .
فلسفة إدارة الجودة الشاملة هً واحدة من الفلسفات اإلدارٌة الحدٌثة  ،فً نهاٌة  ، 1980sواألدوات وبدأت مفاهٌم فلسفة
إدارة الجودة تصبح واضحة تحت
اسم ‖إدارة الجودة الشاملة‖ .بدأ استخدام مصطلح إدارة الجودة الشاملة فً األدب العربً فً بداٌة التسعٌنٌات بسبب ظهور
الكثٌر المتؽٌرات الدولٌة التً جعلت من استخدام هذا المصطلح حتمٌة والضرورة التً جعلت جمٌع المنظمات تولً اهتماما
ألهمٌة إجراء فلسفة إدارة الجودة الشاملةٌ)11 :58( .هدؾ  TQMلتحقٌق النجاح على المدى الطوٌل من خبلل الحصول
على االرتٌاح
كل من العمبلء والموظفٌن  ،وأٌضا تؽٌٌر أفكار المدراء و
عادات  ،بدءا من المدٌر العام وصوال الى الحارس)185 :1( .
رشدي أحمد طعٌمة‖ وآخرون (ٌ )2006شٌر إلى أن تطبٌق‖
أصبحت إدارة الجودة الشاملة فً التعلٌم متطلبًا ملحً ا للتفاعل والتعامل
بكفاءة مع متؽٌرات عصر ٌتمٌز بالسرعة
المعرفة والتكنولوجٌا .مع األخذ بعٌن االعتبار الجودة الشاملة فً التعلٌم ٌم ّكن المجتمعات من تحقٌق جودة التعلٌم ؛ اداة
التنمٌة والتقدم  ،وجعل التعلٌم متكامل إدراكا ،
ببراعة وعواطؾ  ،ثم تلبٌة احتٌاجات المجتمع ل
كوادر متخصصة قادرة على المنافسة)14 :32( .
مثٌرة لبلهتمام فً الجودة داخل المإسسات التعلٌمٌة
النظر إلى التعلٌم كسلعة مثل السلع األخرى كما ٌنبؽً أن ٌكون منافسًا والسعً إلرضاء عمبلء هذا الخٌر ؛ الطبلب
والمجتمع وحالة .الطبلب ٌرٌدون أفضل مستوى تعلٌمً ٌإهلهم التمٌز واإلبداع  ،واآلباء ٌبحثون عن أفضل مإهل
أطفالهم والدولة ٌرٌدون نتابج تعلٌمٌة ممتازة
تمكنها من تحقٌق أهداؾ خططها التنموٌة)27:13( .
لطالما كانت الرٌاضة هً أفضل طرٌقة للتعبٌر عن تطور الحضارة والنهوض بالدول ومن ثم االهتمام فً رٌاضة
المستوٌات العالٌة من أجل تحقٌق آمال الناس وتطلعاتهم فً إعداد أجٌال من الشباب ٌقومون ببطوالت والفوز الجوابز لٌست
2016
فقط لهم  ،ولكن وسٌلة تثبت تفوقهم وتقدمهم وتمٌزهم بٌن جمٌع الشعوب.
2017

فرؼل ،شرقاوى فرؼل عطٌة .مكافحة الفساد االدارى فى القانون والشرٌعة االسبلمٌة /
تؤثٌر برنامج تدرٌبى على بعض المتؽٌرات البدنٌه والمهارٌه فى
عبد العزٌز ،نواؾ رمضان
كره السله ألطفال المإسسات األٌوابٌه بدوله الكوٌت/
على.
إداره الجوده الشامله كمدخل لتطوٌر الرٌاضه المدرسٌه للمرحله
العجمى ،سالم ناصر طفبلن .المتوسطه بدوله الكوٌت/

5746 12465286

تؤثٌر استخدام التدرٌبات البلٌومترٌه على تطوٌر القدره العضلٌه
وبعض الإشرات الكٌماتٌكٌه لناشىء الرمح/

5747 12465292

سلٌم ،محمود حمدان محمد.

دكتوراه

5744 12465266
5745 12465284

ٌهدؾ التدرٌب الرٌاضً إلى الوصول إلى البلعب بؤعلى مستوٌات الرٌاضة من خبلل البرامج التً تعمل على الكفاءة البدنٌة
والوظٌفٌة والنمو العقلً لتطوٌر القدرات والمهارات والصفات ذات القٌمة العالٌة وهً مهمة جدا وضرورٌة إلى حد كبٌر فً
النشاط البدنً وتدرٌب البٌلومٌتري هو أحد أسالٌب التدرٌب من خبلل استخدام القسورٌة لخصابص الجسم والمقاومة وٌرى
العدٌد من علماء التدرٌب فهو رابط بٌن قوة العضبلت من ناحٌة أخرى  ،وكان المدخل الربٌسً لتحسٌن األداء فً هاتٌن
الصفتٌن العضلٌتٌن القوة كصفة أساسٌة صفة كصفة قوة صفة وسرعة وتدرٌب البوالومٌترى ٌوجه هذه القوة فً المسارات
المناسبة لرفع مستوى سرعة األداء لدٌه العدٌد من التولٌفات من تمارٌن البولومٌترٌه مإكدة باإلضافة إلى تدرٌب القوة
التقلٌدٌة سٌإدي إلى مستوى عال القدرة بشكل كبٌر.تعد مسابقات المضمار والمٌدان واحدة من األنشطة التً تحظى باهتمام
قوي من جمٌع الدول المتقدمة للتمٌٌز بٌن التقٌٌم الموضوعً كما أنه ٌترجم إلى األزمنة والمسافات واالرتفاعات تعطً
الصدق حول إمكانات وقدرات البلعبٌن بشكل عام وقد ثبت بعد أي شك معقول أن المستوٌات الرقمٌة فً مختلؾ مسابقتها
أصبحت المعجزة اإلنسانٌة القٌاسٌة قفزت لؤلمام فً جدل ورابع عن األسباب الحقٌقٌة وراء هذا التطور المذهل وماهً
أفضل الطرق المستخدمة فً عملٌة التدرٌب حتى تتمكن من تحطٌم هذه األرقام هً مسابقة الرمح واحدة من مسابقات
الرماٌة فً سباقات المضمار والمٌدان وقد اجتازت األداء الحركً لجافلٌن العدٌد من التطورات فً أهمها التطور فً التقنٌة
واألداء .تطور فً أداء  Technikالحدث أكبر تؤثٌر على تطورات المستوى الرقمً فً السنوات األخٌرة

استٌدفت الد ا رسة الحالٌة القاء الضكء عمى كاقع المشكلبت التى تكاجو المعاىد االبتدابٌة
األزىرٌة فى محافظة البحر االحمر فً ضكء بعض المتؽً ا رت المعاصرة ككٌفٌة التؽمب عمٌٌا .

2017

عمر ،أحمد محمد الحادى.

المشكبلت األدارٌه بالمعاهد األبتدابٌه األزهرٌه فى محافظه البحر
األحمر فى ضوء بعض المتؽٌرات المعاصره وكٌفٌه التؽلب علٌها/

5748 12465305

كاستخدمت الد ا رسة المنٌج الكصفى ككانت األستبانة أداة لمد ا رسة كتككنت مؾ ) (َٔ عبارة مكزعة
 اإلدارم ل مم عاى د االب تداب ٌةال م ش ك ل بت ال م ت عم قة ب ال ٌ ٌك
عمً ) (ٔ محاكر تضمؾ المحكر األك)
كشم ) (َِ ُِ
عبا ا رت كتضمؾ المحكر الثانً) المشكلبت المتعمقة بالمكارد المادٌة
األزىرٌة ( 
كشم ) (َِ ُِ
عبا ا رت كتضمؾ المحكر الثالث ) المشكلبت المتعمقة بالمعممٌؾ مشكمة(
كالبشرٌة( 
 ك شم) (َُ عبا ا رت
كشم ) (َُ عبا ا رت كتضمؾ المحكر ال ا ربع )المشكلبت المتعمقة بالتلبمٌذ (

كشم ) (َُ عبا ا رت كتضمؾ
كتضمؾ المحمكر الخامس )المشكلبت المتعمقة باكلٌاء االم كر( 
كشم ) (َُ عبا ا رت  .كتككنت عٌنة
المحمك السادس )المشكلبت المتعمقة بتكنكلكجٌا التعمً ( 
الد ا رسة مؾ ) (َِْ مؾ شٌكخ كككلبء كمعممٌؾ بنسبة )  % ّٗ( ٕ.مؾ مجتمع الد ا رسة البالػ عددى
ككً  ,شٌخ معٌد اختٌركا بالطرٌقة العشكابٌة البسٌطو مؾ جمٌع المعاىد االبتدابٌة ُْٓ) )
معم  ,
األزىرٌة كالبالػ عددى ) (ُْ معٌد بإدا ا رت التعمٌمٌة بمنطقة البحر األحمر األزىرٌة بمحافظة
البحر األحمر ,كىً إدا ا رت مدؾ ) أ رس ؼارب ,الؽردقة ,سفاجا  ,القصٌر ,مرسً عم ,الشلبتٌؾ (
 ال عدٌ د مؾ ال م ش ك ل بت اإلدارٌ ة ال تً
لمعا الد ا رسً  .ِِ َُِٕ َُِٔ/كؤظٌرت نتابج الد ا رسة أؾ ىنا
عات ش ٌخ ال م ع ٌد ك ندرة ال م كارد
تكاجو المعاىد األزىرٌة منٌا كثرة األعباء اإلدارٌة الممقاة عمى 
المإلىة التً تمبً احتٌاجات إدارة المعٌد ككثرة حركة تنقلبت المعممٌؾ أثناء العام الدراسى وانشؽال التلبمٌذ بالشككل عؾ
بعضً البعض ككثرة مشاج ا رتً اكعتقاد أكلٌاء األمكر بؤؾ التربٌة تقتصر
 ت ك ن ك ل كج ٌو م نا س بة
 ال م كارد ال مإلى ة ال تً ت ت ٌح ل مم ع ٌد ا س تحداث ك سائ
عمى المعٌد فقط كضع
الستخدامٌا فً العممٌة التعمٌمٌة  .كفى ضكء النتابج التى أظٌرتٌا الد ا رسة أكصت الد ا رسة بما
 دك ا رت ت درٌ ب ٌة ل ً ف ى
 ال ت عمً ك عم
 ث ان ى مؾ ال م عمم ٌؾ األك فاء ف ى مجا
ٌمى :إعداد ص
مجا -

 ال م شارك ة
اإلدارة سعى إدارة المعٌد عمى االىتما بمتطمبات المجتمع المحمى كمشاركتو عؾ طري
 ال عا ال د ا ر سى إال ف ى حال ة ال ضرك رة
 ال م عمم ٌؾ خ لب
فى جمٌع المناسبات المحمٌة ال ٌت نق
 ال ت ل بم ٌذ
 سمك
 ك كظ ٌ ف تو ت عدي
 مع ٌد عمى األق
القصكل إستحداث كظٌفو أخصابى نفسى لك
كتقكٌمً ضركرة مشاركة أكلٌاء األمكر فى خطة المعٌد كاإلش ار عمى ت ن ف ٌذى ا ضرك رة إمداد
 ال ت ك ن ك ل كج ٌة ال حدٌ ثة ال م نا س بة.
 ما ى ك جدٌ د مؾ ال ك سائ
المعاىد بك
هدفت الدراسكة الحالٌة إلى التعرؾ علً مدي فعالٌة برنامج قابم على اإلرشاد اإلنتقابً فً خفض
الضككككؽوم المهنٌة التً ٌعانً منها معلمً التربٌة الخاصككككة بدولة الكوٌت .اعتمدت الدراسككككة علً
المنهج شكككككبه التجرٌبً ذو تصكككككمٌم المجموعة الواحدة والقٌاسكككككات القبلٌة والبعدٌة والتبعٌة لقابمة
مقاٌٌس الضكككؽوم المهنٌة لمعلمً التربٌة الخاصكككة .وتقتصكككر عٌنة البحث األسكككاسكككٌة علً ) ) 23
معلم ا ومعلمة من معلمً التربٌة الخاصككككككة بمنطقة الجهراء التعلٌمٌة بدولة الكوٌت ،والتً ٌجري
علٌها تطبٌق أدوات الدراسة قبلٌا وبعدٌا وتتابعٌا لبٌان أثر البرنامج اإلرشادي اإلنتقابً فً تخفٌؾ
الضكؽوم المهنٌة لمعلمً التربٌة الخاصة .تم استخدام مجموعة من األدوات التً من شؤنها تحقٌق
أهداؾ الدراسككككة والتً تتضككككمن ماٌلً برنامج إرشككككادي قابم علً اإلرشككككاد اإلنتقابً فً خفض
الضككككؽوم المهنٌة لدل معلمً التربٌة الخاصككككة ،و كذلك قابمة مقاٌٌس الضككككؽوم المهنٌة لمعلمً
التربٌة الخاصكة .أسفرت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط درجات أفراد
المجموعككة التجرٌبٌككة فً التطبٌق القبلً والبعككدي لمقٌككاس األدوار الوألٌفٌككة )األبعككاد– الككدرجككة
الكلٌة( لصكككالت التطبٌق البعدي و فً االتجاه األفضكككل  ،و وجود فروق ذات داللة إحصككككابٌة بٌن متوسط درجات
أفراد المجموعة التجرٌبٌة فً التطبٌق القبلً والبعدي لمقٌاس الضؽوم الشخصٌة
األبعاد– الدرجة الكلٌة( لصكككالت التطبٌق البعدي وفً االتجاه األفضكككل ،وكذلك وجود فروق ذات)
داللة إحصكابٌة بٌن متوسط درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة فً التطبٌق القبلً والبعدي لمقٌاس
إسكتراتٌجٌات مواجهة الضكؽوم المهنٌة للموارد البشكرٌة )األبعاد– الدرجة الكلٌة( لصكالت التطبٌق
البعدي و فً االتجاه األفضل ،أضؾ إلى ذلك عدم وجود فروق ذات داللة بٌن متوسطات درجات
أفراد المجموعة التجرٌبٌة فً التطبٌق البعدي والتتبعً فً مقاٌٌس األدوار الوألٌفٌة  ،الضككككككؽوم
الشخصٌة  ،إستراتٌجٌات مواجهة الضؽوم المهنٌة للموارد البشرٌة )األبعاد– الدرجة الكلٌة(.

2017

الحرٌجى ،عبدهللا حسٌن
حمٌدى.

فاعلٌه األرشاد األنتقابى فى خفض بعض الضؽوط المهنٌه لدى
معلمى التربٌه الخاصه بدوله الكوٌت/

عثمانٌ ،اسر محمد على.

دور األنشطه التربوٌه فى تحقٌق األمن الفكرى للطالب :
فعالٌه برنامج تدرٌبى فى تنمٌه تعلق األطفال ذووى اضطراب
التوحد بالقابم على رعاٌتهم/
فعالٌه اسلوبى تكلفه األستجابه والتعلٌم الحافز فى الحد من سلوك
اٌذاء الذات لدى األطفال ذوى الثقافه العقلٌه القابلٌن للتعلم/

الصانع ،الدانه بنٌه محمد.
العجمى ،عبد الرحمن محمد
ظافر ناصر.

محمد ،هند عبدهللا السٌد.
 ال بحث ال حال إل ى ب اٌن مدى ف اعل ةٌ ب رن امج ت عل ٌم م ق ترح ب إ س تخدام ال مدون ات ال ت عل ٌم ةٌ
هٌد
اإللكترون ةٌ
ٌ
ؾ تنم ةٌ مهارات ص اٌنة أجهزة الحاسب اآلل و التحص ٌل الدرس لدى تلبم ذ المرحلة ال متوسطة
بدولة الكو ٌ
ت و قٌتصر تطب ٌق أدوات البحث على ع ٌنة مكونة من )  ( 50طالبا ً من تلبم ٌذ المرحلة
المتوسطة بمنطقة الجهراء التعل ٌم ةٌ مقسمة إلى مجموعت نٌ  :المجموعة التجر بٌ ةٌ )وتتضمن  25طالب اً(
والمجموعة الضابطة )وتتضمن  25طالب اً( ،إعتمد البحث الحال على استخدام المنهج شبه التجر بٌى
ذى التطب ٌق القبلى والبعدى على المجموعت نٌ التجر بٌ ةٌ والضابطة Quasi-experimental Design
وذلك لمناسبة هذا المنهج البحثى لموضوع البحث ،تم تصم ٌم العد ٌد من األدوات التى من أبرزها بطاقة
 ال تا سع ال م تو سط و ق اب مة
ملبحظة األداء المهاري و إختبار تحص ٌل ؾ مادة الحاسب اآلل للص
مهارات ص اٌنة أجهزة الحاسب اآللى ،المدونات اإللكترون ةٌ .توصل البحث الى النتابج التال ةٌ والت من
أبرزها وجود فروق ذات داللة إحصائ ةٌ عند مستوى دالة )  ( 0.01ب نٌ متوسطات درجات تلبم ٌذ
المجموعت نٌ التجر بٌ ةٌ والضابطة فى التطب ٌق البعدي إلختبار مهارات ص اٌنة الحاسب اآلل لصالح المجموعه التجر بٌ
ةٌ  ،كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائ ةٌ عند مستوى دالة )  ( 0.01ب نٌ
متوسطات درجات تلبم ٌذ المجموعت نٌ التجر بٌ ةٌ والضابطة فى التطب ٌق البعدي ؾ التحص ٌل الدراس ؾ الحاسب اآلل
لصالح المجموعه التجر بٌ ةٌ  ،كما وُ ِج ْ
دَت فروق ذات داللة إحصائ ةٌ عند مستوى دالة
ب نٌ متوسطات درجات تلبم ٌذ المجموعت نٌ التجر بٌ ةٌ فى التطب ٌق القبل والبعدي إلختبار ( ( 0.01
 إل ى ذل ك ت وجد ف روق ذات دالل ة إح صائ ةٌ
مهارات ص اٌنة الحاسب اآلل لصالح التطب ٌق البعدي  ،أض

2017

العجمى ،ساره ناصر.

فعالٌه التعلم العبلجى المتماٌز فى تنمٌه الوعى الفونٌمى واثره على
الحد من اضطرابات النطق لدى تبلمٌذ الصؾ األول األبتدابى/
فاعلٌه استخدام المدونات األلكترونٌه فى تنمٌه مهارات صٌانه
أجهزة الحاسوب والتحصٌل لدى تبلمٌذ المرحله المتوسطه بدوله
الكوٌت/

5749 12465352

5750 12465357
5751 12465379
5752 12465381

5753 12465389

5754 12465392

عند مستوى دالة )  ( 0.01ب نٌ متوسطات درجات تلبم ٌذ المجموعت نٌ التجر بٌ ةٌ فى التطب ٌق القبل والبعدي إلختبار
التحص ٌل الدراس ؾ مادة الحاسب اآلل لصالح التطب ٌق البعدي  ،كما أظهرت النتابج وجود علبقة ارتباط ب نٌ إكتساب
تلبم ٌذ المجموعة التجر بٌ ةٌ لبعض مهارات ص اٌنة أجهزة الحاسب اآلل و تنم ةٌ تحص ٌل التلبم ٌذ ؾ مادة الحاسب اآلل ً.
وؾ ضوء هذه النتابج توص الباحثة بضرورة اإلهتمام
بتدر سٌ المهارات المختلفة المتعلقة بص اٌنة الحاسب اآلل بالشكل الذي جٌعل تلبم ٌذنا وطالباتنا ؾ المراحل التعل ٌم ةٌ المختلفة
لد هٌم من الثقافة الحاسوب ةٌ ما مٌكنهم من اإلعتماد على أنفسهم/أنفسهن ؾ عمل ةٌ ص اٌنة المواد والبرمج اٌت.

هدؾ البحث الحاالً إالى بٌاان فاعلٌاة برناامج تادرٌبً مقتار عبلى بعاض أدوات الجٌال الثاانً مان الوٌاب
والمتمثل فً المحررات التشاركٌة ‖الوٌكً‖ فً تنمٌاة مهاارات إنتااج القصاص الرقمٌاة الدى Web 2.0
معلمً الحاسب األلً بدوالة الكوٌات ،وتكونات عٌناة البحاث مان عادد  ( 27معلماا ومعلماة لماادة الحاساب
اآللً بدولة الكوٌت ،تم تحدٌد مجموعتٌن أحدهما تجرٌبٌة مكوناة مان  ( 73معلماا ومعلماة لماادة الحاساب
اآللً فً منطقة األحمدي التعلٌمٌة طبقت علٌها أدوات ومواد الدراساة قبلٌا ا وبعادي ا ً،والثانٌاة ضاابطة 72
معلما ومعلمة( طبقت علٌها أدوات الدراسة بإستثناء البرنامج التدرٌبً المقتار والقاابم عبلى بعاض أدوات
والمتمثلة فً تطبٌق المحررات التشاركٌة عبار الوٌاب ‖االوٌكً‖ عبلى  Webالجٌل الثانً من الوٌب 2.0
إنتاج القصص الرقمٌة ،وإعتمد البحاث الحاالً عبلى اساتخدام المانهج شابه التجرٌباى ذى التطبٌاق القببلى ،
والبعدى على المجموعتٌن التجرٌبٌة  ،والضابطة وذلك لمناسابة هاذا المانهج البحثاى لموضاو البحاث .تام
تصمٌم العدٌد من األدوات التى تساعده فى تحقٌق أهداؾ البحث ،ومن أبرز تلك األدوات ما ٌلى :اإلختباار
المعرفً النظاري إلنتااج القصاص الرقمٌاة ،المقٌاا األداباي المهااري لمهاارات إنتااج القصاص الرقمٌاة،
وكذلك المحتوى التعلٌمً المصامم وفاق اساتراتٌجٌة المحاررات التشااركٌة ‖االوٌكً‖ .وقاد أرهارت نتاابج
البحث وجود فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى  ( 0.05بٌن متوسطات درجات طبلب المجماوعتٌن التجرٌبٌة
والضابطة فى التطبٌق البعدي إلختبار الجانب النظري المعرفً إلنتاج القصص الرقمٌة لصاال
المجموعه التجرٌبٌة ،كما أرهرت النتاابج أٌضاا وجاود فاروق ذات دالالة إحصاابٌة عناد مساتوى ) 0.05
بٌن متوسطات درجات طبلب المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى التطبٌق البعدي فً المهاارات اآلدابٌاة
إلنتااج القصاص الرقمٌاة لصاال المجموعاه التجرٌبٌاة  ،وكاذلك وجاود فاروق دال احصاابٌا عناد مساتوى
بٌن متوسطى درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة فى التطبٌاق القببلي والبعادي إلختباار النظاري ( 0.05
المعرفً إلنتاج القصص الرقمٌة لصال التطبٌق البعدي ،كما أسفرت النتابج عان وجاود فاروق ذات دالالة
إحصابٌة عناد مساتوى  ( 0.05باٌن متوساطات درجاات طاالب المجموعاة التجرٌبٌاة فاى التطبٌاق القببلي والبعدي
إلختبار األدابً لمهارات إنتاج القصص الرقمٌة لصال التطبٌق البعادي .وفاي ضاوء تبلك النتاابج فاي تنمٌاة التحصاٌل
 Webتوصً الدراسة بضرورة تبنً بعاض تطبٌقاات الجٌال الثاانً مان الوٌاب 2.0
الدراسً وتنمٌة بعض مهارات استخدام الخاسب اآللً ،كما توصً الدراساة بضارورة تبناي اساتخدام هاذه التطبٌقات فً
تنمٌة مهارات التفكٌر العلٌا.

2017

المثبل ،مبارك حسٌن برجس
برجس.

العجمى ،عبد الرحمن محمد
مسرع.
السعٌد ،أالء حافظ فرج.
عبد العال ،محمد كامل محمد.
حسن ،ابراهٌم حسن محمد.
محمود
محمود ،أسماء حسٌن على.
دندراوى ،إٌناس على عباس.

تتناول الرساله موضوع لجوانب العقدٌه فى تفسٌر حدابق الروح والرٌحان فى روابى علوم القرأن للشٌخ محمد األمٌن بن
عبدهللا الهردى

2016

أحمد ،مرفت خلؾ مؽربى .
ابراهٌم ،عامر أحمد .
تتمخص أىمٌة الد ا رسة فً عدة حقابق من أىمٌا:
سد ثؽرة فً الخبلؾ الواقع بٌن الفرق اإلسبلمٌة من خبلل التعرض لمنٌج ىذا -1
اإلمام الجمٌل واآل ا رء األخرى باألدلة والب ا رىٌن الثابتة بالكتاب والسنة واألدلة العقمٌة والنقمٌة
دون التعصب ألي مذىب .
مناقشة اآل ا رء وبٌان الصحٌح منٌا وأخذه وبٌان ال ا زبؾ منٌا ورده من خبلل المصادر -2
والم ا رجع لتمك اآل ا رء.
إلقاء الضوء عمً اإلمام الشوكانً من ناحٌة البعد الفمسفً والكبلمً حٌث أن ىذا -3
الجانب كان مٌمبل فالجانب التفسٌري أخذ أكثر من الجانب الكبلمً والفقًٌ.
قصدت بٌذه الد ا رسة التعرض لشخصٌة مرموقة وداعٌة من دعاة الحق ٌمثل المدرسة
السمفٌة فً مواجٌة ال ا رفضة والمبتدعة والمقمدة ،ألساىم فً الكشؾ عن مبطبلتٌم وأقٌم دعابم
الحق فً إفساد مسالكٌم وألبٌن آ ا رءه الكبلمٌة والفقٌٌة وأضع بذلك لبنة أخرى فً صرح البحوث والمكتبات اإلسبلمٌة
بتقدٌم ىذا البحث المتواضع .
ومنٌجً فً ىذا البحث المنٌج التحمٌمً والنقدي ،عمً أساس اإللت ا زم بالرجوع إلى
المصادر األصمٌة والفرعٌة فً الموضوع وتحقٌق القول تحقٌقا عممٌا وتحقٌق اآل ا رء المنسوبة
إلً كل قابل مع اج ا رء الد ا رسة المقارنة لجمٌع األقوال واآل ا رء لبٌان الصحٌح منٌا ،واختٌاره
وتوضٌح ال ا زبؾ منٌا ،ورده عمً أساس من األدلة والب ا رىٌن الق آ رنٌة ،والسنة النبوٌة والدالبل
العقمٌة والعممٌة الصحٌحة دون التعصب ألي أ ري وال مذىب .

فعالٌه استخدام استراتٌجٌه الفصول المقلوبه فى تنمٌه التحصٌل فى
ماده التربٌه األسبلمٌه واألأتجاه نحوها لدى طبلب المرحله الثانوٌه
بدوله الكوٌت/
تطوٌر نظم الرقابه وتقٌٌم األداء بالوحدات األقتصادٌه :
تضارب القواعد وأثره فى الجمله العربٌه :
العوامل الخمسه الكبرى كمنببات بإضطراب كل من الشخصٌه
الوسواسٌه القهرٌه وذات النمط الفصامى/
جهود علماء مصر المحدثٌن فى علم لؽه النص فى مصر :

تذكره نصر أبادى :
الجوانب العقدٌه فى تفسٌر حدابق الروح والرٌحان فى روابى علوم
حسن ،أبو القاسم بكرى محمود .القرأن للشٌخ محمد األمٌن بن عبدهللا الهردى/
حمٌد ،محمود عوض بشارى .المنتقى شرح الموطؤ ألبى الولٌد الباجى ت494:ه :
األجماع فى الوسٌط فى تفسٌر القرأن المجٌد لؤلمام الواحدى
الصادق ،أحمد عبد الحافظ
ت468:ه/
أمٌن محمد.
سلٌم ،أحمد بسطاوى أحمد.

2017

فعالٌة بعض أدوات الجٌل الثانى للوٌب  web 2.0فى تنمٌة
مهارات إنتاج القصص الرقمٌة لدى معلمً الحاسب اآللى بدولة
الكوٌت /

مروٌات فلٌح بن سلٌمان فى الكتب التسعه جمعا وتخرٌجا ودراسه/
فاعلٌه برنامج عبلجى للتؽلب على الخوؾ المرضى ‖الفوبٌا‖ لدى
مرضى الفشل الكلوى/
األلفٌات والمنظومل فى علم الحدٌث :

محمد ،حسٌن عبد البله عمران .األراء الكبلمٌه والفقهٌه عند األمام الشوكانى/

على ،صفاء على ٌوسؾ.

ثقافه الدٌموقراطٌه فى مجتمعات قبلٌه :

5755 12465396

5756 12465400
5757 12465402
5758 12466490
5759 12466498
5760 12466499
5761 12466502
5762 12466506
5763 12466508
5764 12466513
5765 12466518
5766 12466521
5767 12466541
5768 12466546

5769 12466563

ٌكون هذا احصاء وصفً للجملة الفعلٌة المثبتة والمنفٌة والجملة الشرطٌة والجملة بٌن البناء واإلعراب فً دٌوان رفاعة
الطهطاوي .ولقد سلط الضوء فً البداٌة على نسق الرأي بٌن كونها مترادؾ مع نص الكبلم وعدم وجوده ،مرجحً ا الرأي
اآلخر.
ولقد تعاملت الدراسة مع أقسام الجملة الفعلٌة طب ًقا لبلعتبارات المختلفة .وكذلك ناقشت الجملة الفعلٌة المثبتة وأنواعها
وأهمٌتها وعبلقتها بالعناصر القرٌبة وتكرار حدوثها ( فً كبل الحالتٌن).

2016

إبراهٌم ،عاطؾ الطٌرى.

علىن فاطمه مبارك خلؾ.

أحمد ،محمد خٌرى محمد.
دراسات حول الطالب الموهوب وخواصه تظهر أهمٌة األخذ فً االعتبار عناصر متعددة مثل قٌم المجتمع وما ٌقدره من
مواهب وقدرات وتعود إلى تطورها وتقدمها واهتمامها بخصابص الطبلب الموهوبٌن وتحدٌد المواهب المجتمع المدرسً.
وجمٌع هذه العناصر األخرى تعزز فعالٌة التعرٌؾ كخطوة كبٌرة فً وضع اإلجراءات تعتمد على برامج الموهوبٌن.

2017

ٌحاول معظم الطبلب الموهوبٌن فً الفنون استخدام عدد من األسالٌب فً عملٌة اختٌار الطبلب الموهوبٌن  ،واختبار الذكاء
واإلبداع والقدرات والترشٌحات وأنواع األشكال والمقابلة  ،وقٌاسات أهم الوسابل التً ٌمكن أن تكون إجراءات تحدٌد هوٌة
الموهوبٌن عندما تصمٌم البرامج لهم .من خبلل هذا البحث ٌ ،مكن القول أنه ال ٌمكن الوصول إلى النجاح الكامل فً عملٌة
تحدٌد الموهوبٌن فً الفنون ما لم ٌكن هناك علم بجمٌع المعاٌٌر الكتشاؾ المواهب  ،فهذه المعاٌٌر (بطاقة مبلحظة تصؾ
الصفات السلوكٌة للطبلب  -نموذج المقابلة  -ترشٌح الوالدٌن نموذج الترشٌح الذاتً  -ترشٌح الزمبلء  -اختبار.
البحوث فً مجال تكنولوجٌا التعلٌم بدأت فً االهتمام بنظم الدعم والمساعدة التعلٌمٌة من خبلل استخدام الدعامات البنابٌة فً
بٌبات التعلم المختلفة ومنها البٌبات التشاركٌة ،فالمصممون التعلٌمٌون ٌرون أن تقدٌم الدعامات البنابٌة من خبلل أدوات وب
2017
ا رمج كمبٌوترٌة ٌمكن ان ٌساعد المتعلمٌن ،وذلك من
خبلل توفٌر بناء او هٌكل ٌجعل الوصول الً التعلم أسهل وتزوٌدهم بالمساعدات والتوجٌهات التً تذكرهم بالخطوات التً
ٌجب القٌام بها ،فالبٌبات المزودة بالدعامات البنابٌة تقدم للمتعلم مساعدات إضافٌة أكبر من التً ٌمكن أن تقدمها البٌبة بدون
دعامات بنابٌة فخصابص الدعامات تندمج مع
مكونات البٌبة التشاركٌة وتصبح جزءا ال ٌنفصل عنها وبذلك تسمح للمتعلم بتحقٌق المهام بطرٌقة أكثرعمق وفهم ا .وانطبلقا
من االهتمام المت ا زٌد للدعامات البنابٌة فً البحوث والد ا رسات والتً انصب تركٌزها على
الدعامات البنابٌة فً ب ا رمج الكمبٌوتر ولم ٌتم التطرق الٌها فً البٌبات التشاركٌة وذلك لمساعدة المتعلم
فً الموضوعات الصعبة والمعقدة  ،لذلك البد من البحث عن عناصر تصمٌم بٌبة تعلم تشاركٌة قابمة
على الدعامات البنابٌة )ثابتة /مرنة( وتفعٌلها داخل مقر ا رت التعلٌم الجامعً وذلك لمعرفة تاثٌرها على
استجابة المتعلمٌن وزٌادة تحصٌلهم وأداءهم فً تنمٌة المها ا رت المطلوبة منهم .ومن هذا المنطلق تسعى الدراسة الحالٌة
الً بحث أثر التفاعل بٌن الدعامات البنابٌة )الثابتة
مقابل المرنة(فً بٌبات التعلم التشاركٌة وتفاعلها مع االسلوب المعرفً للمتعلم وذلك لمعرفة مدى تاثرها
على مها ا رت إنتاج القصة الرقمٌة .الد ا رسة الحالٌة تسعى إلً بحث أثر التفاعل بٌن الدعامات البنابٌة )الثابتة مقابل
المرنة(فً
بٌبات التعلم التشاركٌة وتفاعلها مع االسلوب المعرفً للمتعلم وذلك لمعرفة مدى تاثرها على مها ا رت إنتاج
القصة الرقمٌة .وطبقا لذلك سوؾ ٌتم تصمٌم بٌبتٌن تشاركٌتٌن فً مقرر استخدام الحاسب فً التعلٌم
وذلك فً إطار المتؽٌر المستقل وهو نمط الدعامات البنابٌة )الثابتة مقابل المرنة( والمتؽٌر التصنٌفً وهو
األسلوب المعرفً )االستقبلل مقابل االعتماد على المجال االد ا ركً( وتطبٌق هذه المعالجات على طبلب
الفرقة الثالثة قسم تكنولوجٌا التعلٌم بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة جنوب الوادي،وذلك الهمٌتها فً العملٌة
التعلٌمٌة مما جعل الباحثة تسعى نحو إج ا رء هذا البحث .

محمد ،صفاء حجاج محمد.

مدنى ،وفاء أحمد.

محمود ،وفاء كامل أبو الحمد.
هدفت الد ا رسة الحالٌة إلً معرفة تؤثٌر التدرٌب عمً مهام تتضمن أشكاالً هندسٌة )ثنابٌةوثبلثٌة
األبعاد(  ،فً رفع كفاءة التدوٌر العقمً وكذلك معرفة النشاط المصاحب لذلك فً كبل جانبً المخ
األٌمن و األٌسر( قبل وبعد التدرٌب .كذلك معرفة حجم النشاط المرتبط باإلجابات الصحٌحة اولخاطبة)
عمً مهام التدوٌر العقمً فً كبل جانبً المخ )األٌمن و األٌسر( قبل وبعد التدرٌب  .أُجرٌت الد ا رسة
عمً عٌنة مكونة من )  ( 83طالب من طبلب الجامعة ؛ بمتوسط عمري) ، ( 99 , 9وانح ا رؾ معٌاري) ) , 5
وتم اختٌار المشاركٌن الذٌن حصموا عمً المبٌن  55 05وعند درجة معٌارٌة )  (, 55والتً تشٌر إلً -
الفبة المتوسطة فً الذكاء ،وفقا ً لتصنٌؾ ‖بٌنٌه‖ لمذكاء بناءاً عمً الدرجة المعٌارٌة .أوال :الد ا رسة
السموكٌة أدي)  ( 83طالب اختبار التدوٌر العقمً فً االختبار القبمً ؛ وبعد ذلك تم تدرٌب الطبلب عمً
البرنامج التدرٌبً المقترح )أشكال هندسٌة ثنابٌة وثبلثٌة األبعاد ( لمدة )  (3أسابٌع جمسة كل أسبوع؛ بعد
ذلك تم تطبٌق االختبار البعدي وبعد ثبلثة أشهر طبق القٌاس التتبعً  .ثانٌا  :الد ا رسة العصبٌة أجري الفحص الدماؼً
عمً )  (3طبلب أثناء األداء عمً اختبار التدوٌر العقمً فً القٌاس القبمً والبعدي
بواسطة جهاز الرنٌن المؽناطٌسً الوظٌفً ؛ من أجل تحقٌق المطالب الفسٌولوجٌة التً سعت الد ا رسة
إلً الكشؾ عنها  .وتم تفسٌر نتابج الفحص لكبل جانبً المخ )األٌمن واألٌسر(قبل وبعد التدرٌب فً
ضوء حالتٌن األولً :نشاط المناطق الدماؼٌة الٌمنً والٌسري قبل وبعد التدرٌب  ،والثانٌة  :حجم النشاط
المرتبط باإلجابات الصحٌحة والخاطبة عمً مهام التدوٌر العقمً قبل وبعد التدرٌب فً كبل جانبً المخ
األٌمن واألٌسر(  .أظهرت النتابج السموكٌة وجود فروق دالة إحصابٌا ً عند مستوي ) (5 , 59بٌن القٌاس)
القبمً والبعدي لصالح القٌاس البعدي ؛ كما أظهرت وج ود فروق دالة إحصابٌا ً عند مستوي )  (5 , 59بٌن
القٌاس البعدي والتتبعً لصالح التتبعً  .كما أظهرت النتابج العصبٌة فً الحالة األولً :وجود إنخفاض واضح فً نشاط
المناطق الدماؼٌة الٌمنً والٌسري فً القٌاس البعدي أكثر من القٌاس القبمً وارتبط ذلك
بمستوي األداء عمً اختبار التدوٌر العقمً )كمما ارتفع مستوي األداء إنخفض مستوي التنشٌط بعد
التدرٌب(  .وفً الحالة الثانٌة  :أظهرت النتابج زٌادة ممحوظة فً حجم النشاط المرتبط باإلجابات
الصحٌحة عمً مهام التدوٌر العقمً فً ؼالبٌة المناطق الدماؼٌة الٌمنً التً تم فحصها ؛ فً القٌاس
البعدي أكثر من القٌاس القبمً ؛ فً حٌن أظهرت ثبلث مناطق فقط العكس  .كما أظهرت النتابج زٌادة
ممحوظة فً حجم النشاط المرتبط باإلجابات الصحٌحة عمً مهام التدوٌر العقمً فً ؼالبٌة المناطق الدماؼٌة الٌسري التً
تم فحصها ؛ فً القٌاس البعدي أكثر من القٌاس القبمً ؛ فً حٌن أظهرت منطقتان فقط العكس .وفً حالة النشاط المرتبط
باإلجابات الخاطبة ظهرت زٌادة ممحوظة فً نشاط بعض
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محمد ،مصعب شاكر عز
الدٌن.

الجملة الفعلٌة فى دٌوان رفاعة رافع الطهطاوى :

5770 12466568

اداره ربه األسره العامله لموردى الوقت والجهد وعبلقتهما
بشعورها بجوده الحٌاه/
التعلم المقلوب القابم على بٌبه التعلم الشخصٌه واثره على تنمٌه
مهارات تصمٌم وانتاج الكتاب اللكترونى التفاعلى ومستوى الرضا
لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم/

5772 12466584

استخدام برنامج تدرٌبى لتنمٌه قدرات معلمى التربٌه الفنٌه ألكشاؾ
الموهوبٌن/

5773 12466596

التفاعل بٌن الدعامات البنابٌه الثابته والمرنه فى بٌبات التعلم
التشاركٌه واألسلوب المعرفى (المستقل والمعتمد)/

تصنٌع شراب عالى الفركتوز من موالس قصب السكر وتؤثٌره
الؽذابى على صحه فبران التجارب/
اثر التدرٌب على مهام تتضمن اشكاال هندسٌه ثنابٌه وثبلثٌه األبعاد
فى رفع كفاءه التدوٌر العقلى كما ٌظهر فى نشاط المناطق النوعٌه
بالقشره المخٌه/

5771 12466577

5774 12466610

5775 12466629

5776 12466634

المناطق الدماؼٌة الٌمنً التً تم فحصها ؛ فً القٌاس القبمً أكثر من البعدي ؛ فً حٌن أظهرت بعض المناطق اآلخري
العكس .كما أظهرت النتابج أٌض اً زٌادة ممحوظة فً حجم النشاط فً ؼالبٌة المناطق الدماؼٌة الٌسري التً تم فحصها ؛ فً
القٌاس القبمً أكثر من القٌاس البعدي ؛ فً حٌن أظهرت أربع مناطق فقط
أصبحت مدارس اللؽات التجرٌبٌة والحكومٌة مقبولة على نطاق واسع بٌن أفراد وطبقات المجتمع المصري  ،وجدٌدة هذه
2017
النوعٌة من المدارس فً محافظة قنا.
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفً باإلضافة إلى طرٌقة تحلٌل النظم  ،وعلى أساس المقاببلت المفتوحة والزٌارات
المٌدانٌة مع المسإولٌن والمدٌرٌن والمعلمٌن والمتعلمٌن من هذه المدارس .كما استخدم االستبٌان لمعرفة الحقٌقة الفعلٌة
للمبلءمة الداخلٌة الحالٌة فً مدارس اللؽات التجرٌبٌة والحكومٌة فً محافظة قنا.
وجدت هذه الدراسة من خبلل اإلطار النظري والمٌدانً لعدة نتابج منها • :أهمٌة مدارس اللؽات التجرٌبٌة والحكومٌة وتلبٌة
احتٌاجات قطاع كبٌر من الشعب المصري ،الذٌن ٌرٌدون تعلٌم أبنابهم التعلٌم متمٌزا عن التعلٌم فً النقاش المدارس العربٌة
 ،لكنهم ال ٌستطٌعون االنضمام ألبنابهم فً مدارس اللؽات .حققت مدارس اللؽات التجرٌبٌة والحكومٌة نسبة  ٪70.45من
الكمٌة الداخلٌة الكافٌة فً قنا .حققت مدارس اللؽات التجرٌبٌة والحكومٌة نسبة  ٪75.76من المدارس الداخلٌة بالقدر الكافً
فً قنا.

محمد ،عبد الناصر شورى
على.

حنا ،سحر مكرم بشٌر.
حمدان ،حسن محمود حسن.

العجمى ،شافى فالح شافى.

التحقق من مدى فاعلٌة برنامج عبلجً لتخفٌؾ الضؽوط النفسٌة المرتبطة باضطرابات الكبلم و
أثره على نمو الطبلقة اللؽوٌة  ،لدى عٌنة الدراسة التً سحبت من المستشفٌات ومراكز التخاطب
وعٌادات التؤمٌن الصحً بمحافظة األقصر  ،وتم التحقق من مدى فاعلٌة برنامج الدراسة على
العٌنة المرضٌة  ،والتعرؾ على الفروق بٌن الجنسٌن على مقٌاس الضؽوط النفسٌة و التعرؾ
على الفروق بٌن الجنسٌن على مقٌاس اضطرابات الكبلم والنطق  ،وإمكانٌة تنبإ المتؽٌرات
بالضؽوط النفسٌة لدى عٌنة الدراسة .
حدود الدراسة :
تم اختٌار عٌنت الدراسة المكونة من (  ) 400من األفراد  ،منهم (  ) 200ذكور و(  ) 200إناث ،
ه  ،وتم تطبٌق البرنامج العبلجً لتخفٌؾ  ، ) 35 -للعام  : 2017تتراوح اعمارهم ( 1438 13
الضؽوط النفسٌة على أفراد العٌنة التجرٌبٌة من إعداد ‖ :الباحثة ‖  ،كما تم تطبٌق مقٌاس
الضؽوط النفسٌة إعداد  :حمزة مزٌانً ‖  ،‖ 2011ومقٌاس اضطرابات الكبلم إعداد :صالح بن
ٌحً الؽامدي‖ .‖ 2009
نتابج الد ا رسة
توجد عبلقة ارتباطٌه دالة إحصابٌا بٌن الضؽوط النفسٌة ومتؽٌرات الدراسة لدى أفراد 1
عٌنة الدراسة فً التطبٌق البعدي للبرنامج.
توجد عبلقة ارتباطٌة دالة إحصابٌا بٌن أبعاد الضؽوط النفسٌة و اضطرابات الكبلم فً 2
التطبٌق البعدي للبرنامج العبلجً .
توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن الذكور واإلناث على متؽٌر الضؽوط النفسٌة لدى أفراد 3
عٌنة الدراسة فً التطبٌق البعدي للبرنامج العبلجً.
توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن الذكور واإلناث على متؽٌر اضطرابات الكبلم لدى 4
أفراد عٌنة الدراسة فً التطبٌق البعدي للبرنامج العبلجً.
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مطر ،أحمد عبدهللا .
إسماعٌل ،ناهد عدنان أبو
المجد.

فراجٌ ،اسر حسٌن محمود.
Since the dawn of history Reading is considered one of the most important means of
2016 human
learning, through it, man can acquire a lot of knowledge and science and thoughts.
Reading can
lead to activating the practical and mindful life and reading can stick them to their
practical
specializations. Beside paper reading in the last few years, electronic reading has
started with all its
positive and negative sides and by it two teams were formed one team defended
paper reading and
the other side indulged electronic reading. Reading is still a container of traditional
and non
traditional ways as a good means of acquiring knowledge and culture.
The problem of study: Throughout cultural and knowledge needs for the staff and their
assistants this can only be done by continuous reading. Although there are practical
reading that
dealt atlictudes declines of reading or determined only electronic reading. There are
no studies
that dealt side life in reading in the age of technology specially the staff and their
assistants in
university. This study tries to find the interest of the staff and their assistants their
motives
towards electronic reading and its requirements and their favourite kind of reading and
the effect
of the electronic reading on the paper reading. The researcher depended on the
curriculum of true
study at the age of technology using questionnaire as a tool for researches.

محمود ،مروة محمد حسن.

الكفاٌه الداخلٌه للمدارس التجرٌبٌه الرسمٌه للؽات بمحافظه قنا/

اثر المنظمات المعرفٌه المتقدمه على تنمٌه بعض المفاهٌم الهندسٌه
ومهارات التفكٌر المنظومى لدى تبلمٌذ المرحله األعدادٌه/
تؤثٌر برنامج تعلٌمى بؤستخدام القصه الحركٌه على تنمٌه بعض
القدرات الحركٌه للمعاقٌن ذهنٌا القابلٌن للتعلٌم/
فاعلٌه استراتٌجٌه المجبلت المعرفٌه عبر الوٌب فى تنمٌه التحصٌل
واألتجاه لدى تبلمٌذ الصؾ الخامس األبتدابى فى ماده التربٌه
األسبلمٌه فى دوله الكوٌت/
تقوٌم المهارات األدارٌه لموجهى التربٌه البدنٌه فى ضوء مبادىء
الجوده الشامله فى دوله الكوٌت/
فاعلٌة برنامج عبلجً لتخفٌؾ الضؽط النفسى لدى مرضى
اضطراب الكبلم وأثره على نمو الطبلقة اللؽوٌة /

اسالٌب المعنى فى الجزاء الثبلثه األخٌره من القرأن الكرٌم :
القراءة فى عصر تكنولوجٌا المعلومات لدى أعضاء هٌبة التدرٌس
ومعاونٌهم بجامعة جنوب الوادى بقنا :

5777 12466637

5778 12466642
5779 12466650

5780 12466656
5781 12466658
5782 12466680

5783 12466688
5784 12466692

This study included the introductory and three chapters, the first chapter dealt with the
age of
technology its meaning and its bases, the second chapter dealt with true reading and
its practice at
the age of technology. In the third chapter the researcher discussed the relation of
reading at the
age of technology and the changes of study.
The study leads to some of conclusions, including:
reading.

relation
in study changes with the staff and their assistant at university of true reading.
عبد السبلم ،ساره محى الدٌن
محمد.
عبد السبلم ،ساره محى الدٌن
محمد.
سٌد ،فادٌه أحمد.

الشمرى ،صالح نعمه سمٌر.
محمد ،دعاء محمد حسن.
عثمان ،خالد رفاعى السٌد.

حسان ،دعاء المدثر محمد.
رضوان ،شٌماء أحمد عبدهللا.
بدر ،محمد بدر الدٌن عبد
الصبور.
عبد الباسط ،سهام رسلى.

دور التخطٌط الوقابى فى اداره اتصاالت اآلزمه :

5785 12466694

دور التخطٌط الوقابى فى اداره اتصاالت اآلزمه :
كتب العبادات فى صحٌح مسلم :
تؤثٌر برنامج تدرٌبى بؤستخدام القدرات التوافقٌه على مستوى اداء
التصوٌب المتنوع على المرمى فى الثلث الهجومى لناشىء كره
القدم بدوله الكوٌت/
اثر مدخل األنشطه األجتماعٌه الدرامٌه فى تنمٌه المواطنه وتقدٌر
الذات لدى طفل الروضه/
الدالله الكلٌنٌكٌه لبعض لوحات التات فى تشخٌص األلٌكسٌزٌمٌا
لدى عٌنه من المراهقٌن/
استخدام نموذج راش احادى المعلم فى بناء بنك اسبله لقٌاس
التحصٌل فى مقرر القٌاس النفسى لدى طبلب الفرقه الثالثه قسم علم
النفس كلٌه األداب دامعه جنوب الوادى بقنا/
تطور خرٌطه الدوابر األنتخابٌه فى منطقه قنا :

5786 12466696
5787 12466698

5791 12466715
5792 12466720

بعض المتؽٌرات النفسٌه وعبلقتها بزمله التعب المزمن/
فكره األضمحبلل بٌن شنبحلر وبول كٌندس :

5793 12466724
5794 12467021

اسماعٌل ،مها ممدوح خضرى .تضعٌفات السمٌن الحلبى فى كتابه الدر المصون/
المزٌدى ،محمد هادى عبدهللا
خطه مقترحه لتسوٌق األندٌه الرٌاضٌه فى دوله الكوٌت/
ابراهٌم.
تقوٌم الكفاٌات األدارٌه لدى مسبولى الهٌبات الشبابٌه والرٌاضٌه
ببعض محافظات صعٌد مصر/
عبد الرحمن ،جاد هللا جاد .
تؤثٌر برنامج ثقافه صحٌه على تنمٌه الوعى الصحى بالمسببات
البٌبٌبه لؤلنحرافات القوامٌه لدى طبلب المرحله الثانوٌه بدوله
العجمى ،عبدالعزٌز عبد
الكوٌت/
الرحمن سعود.
دراسه تحلٌلٌه لمخوط الرساله الفتحٌه فى الموسٌقى لمحمد بن عبد
الحمٌد األذقى/
عبادى ،حسناء حسن جمعه.
صناعات نسٌجٌه مستحدثه قابمه على القواقع واألصداؾ كمداخل
تجرٌبٌه لطبلب كلٌه التربٌه النوعٌه/
حامد ،نهله على أحمد.
تؤثٌر التدرٌبات الهوابٌه والبلهوابٌه بؤستخدام الوسط المابى والرمال
على مستوى بعض المتؽٌرات البدنٌه والفسٌولوجٌه لبلعبى 3000
متر موانع بدوله الكوٌت/
العنزى ،فٌصل مفرح بانى.
تؤثٌر برنامج تمرٌنات تؤهٌلٌه على بعض انحرافات العمود الفقرى
الناتجه عن استخدام األجهزة الذكٌه لدى تبلمٌذ المرحله المتوسطه
بدوله الكوٌت/
عباس ،فواز حمٌد خضٌر.
تؤثٌر برنامج تؤهٌلى بؤستخدام تمرٌنات البٌبلتس على األم الظهر
الضفٌرى ،مشعل عوٌد عبكى .لدى الفرسان بدوله الكوٌت/
فلسفه هٌرقلٌطس من منظور الفلسفه األلمانٌه هٌجل نٌتشه هٌدجى
عبد الشهٌد ،نٌفٌن بولس كندس .نموذجا/
Aim of the research to try to identify the small industries in the province of Qena, was
split research into eight chapters Zbgahm Introduction and follow them finale,
including the results of the study and its recommendations, in addition to the list of
Arab and foreign references and supplements study, and in the introduction has been
most associated with the subject of the study, and its importance, its objectives and its
problem of concepts, and data sources, and the curriculum and methods of data
collection and sources. The first chapter dealt with the development of small industries
in Qena province in terms of sophistication of their numerical systems and numerical
evolution of workers and the evolution of the average density of workers in small
industries and in the period from 1986: 2015. The second chapter introduced
influencing factors in the geographic distribution of small industries in Qena province,
such as the historical factors and economic factors and human factors Kaloady labor
and government policies and personal considerations. Chapter III and display the
geographic distribution of small-scale industries in the province of Qena Kaltozaa
numerical facilities and employees, as well as capital investment in small-scale
industries, also addressed the geographical assessment as well as the geographical
distribution of production. The fourth chapter deals with the food industry in Qena
2016 province in terms of geographical distribution and evaluation geographic food

محمد ،محمود عبود علً.

الصناعات الصؽٌرة والتنمٌة فى محافظة قنا :
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5800 12467036

5801 12467042

5802 12467049
5803 12467051
5804 12467055

5805 12467058
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industries, as well as the production of the food industry in the province of Qena. The
fifth chapter introduced wood industries in the province of Qena in terms of
geographical distribution and evaluation of geographical industries and finally the
production of wood industries in the province of Qena. Chapter VI handled the
clothing and textile industry in Qena geographical distribution and evaluation
geographical Industries province and finally the production of garments and textiles
industry. The Chapter VII handled the services industry in the province of Qena (auto
repair letter, and repair of electrical appliances in Qena province) in terms of
geographical distribution and assessment, geographical as well as production.
Chapter VIII introduced environmental and craft industries in Qena province, such as
the black honey industry, Alfrckh industry .... etc. The ninth and final chapter handled
the proposed small-scale industries and solutions for problems in Qena province, as
well as the problem of the industrial zone Kalaheen - Qeft. At the conclusion of
research has been the exposure of the content of the study and the results of the
study and in the light of these results was drafted a number of proposals that help to
reach solutions to the problems of small industries in the province of Qena and
development.

The current study composed of an introduction it is pointed to the importance to study
2016 shawqy plays‘ from all Rhythm sides because of it‘s difficulty to study rhythmically.
The current study sets of four chapters, the first one dis cussed the poetic Rhythm of
shawqy seven plays‘ )Kelupatra‘s death, Kombeez, Antara, The skin flint, The lady
Hoda ‖El-set Hoda‖(.

على ،محمد سٌد محمد.
حافظ ،مصطفى محمد.

معاٌٌر نحو النص فى برده المدٌح لؤلمام البوصٌرى :
التناص فى الشعر األموى شعراء النقابض نموذجا/

5806 12467061
5807 12467065

محمد ،أمٌرة ربٌع علً.

مسرح شوقى الشعرى :

5808 12467069

The Second Chapter discussed the standards of Rhym Structure of the mentioned
Plays‘ Previously. The third chapter, it has studied the poetic Rhythm and the poetics.
Also in all these Plays there is a balanced study between it.
Chapter four, the last Chapter it has studied the poetic Rhyms and the poetic of
Shawqy Plays‘ between the necessities and violation.
Finally, The Condusion of the this study, it presents the most important results of the
study, then the references, Sources and an appendix of the study of the poetics and
Rhythms.

اكتسب التؤهٌل فً مجال األتصال فً القرن الحادي والعشرٌن أهمٌة سواء علً المستوي األكادٌمً أو المهنً بحٌث أصبح
هناك إجماع علً ضرورة أن ٌتمتع الخرٌج فً هذا المجال بثقافة عامة واسعة لها أبعاد تخصصٌة وبما أن نجاح العمل فً
العبلقات العامة ٌتوقؾ علً العنصر البشري المتمثل فً العاملٌن باإلدارة ومدي قدرتهم علً االتصال بالجماهٌر وتقدٌم
الخدمة بصورة مبسطة فهم ٌشكلون العصب الحساس للمنشؤة لنهم أقدر من ؼٌرهم علً فهم طبٌعة المنشؤة و أهدافها .ولذلك
قامت الدول بإنشاء أقسام لتدرٌس العبلقات العامة وبجامعاتها التً ٌلتحق بها العدٌد من الطبلب و أصبح لها األساتذة و
المحاضرون حٌث أن تطوٌر األداء المهنً للعنصر البشري ٌبدأ من خبلل الدراسة الجامعٌة و المقررات الدراسٌة التً تبنً
الخلفٌة المعرفٌة عن العبلقات العامة وتوضح األسس العلمٌة لعلم العبلقات العامة واكتساب المهارات التً تإهلهم للعمل بهذه
المإسسات وذلك أن الجامعات هً المحور الربٌسً لتوفٌر الطاقات البشرٌة المإهلة بالمعرفة والمهارة للشركات المختلفة
علً أن ٌكون هناك توافق وتجانس بٌن ما ٌحصل علٌه طالب االعبلم فً جمٌع فروعه من معارؾ ومهارات وسلوكٌات
2016
ومع ما تحتاج إلٌه المنشؤت المختلفة.

الدمج بٌن األمكانات التشكٌلٌه الشعبٌه لؤلسبلك وسباكه المعادن
كمدخل تجرٌبى لصٌاؼه مشؽوالت من الحلى/
دندراوى ،عزه على عباس.
العازمى ،نواؾ عبدهللا جمعان الصوره الذهنٌه للكوٌت لدى مكاتب المنظمات األقلٌمٌه والدولٌه
العامله فى دوله الكوٌت/
عمر رحٌل.
دور التلٌفزٌون المصرى فى التوعٌه بقضاٌا المشاركه السٌاسٌه بعد
المؽربى ،مصطفى محمد
ثوره ٌ 2ناٌر : 2011
بهجت محمود.
شبكات التواصل األجتماعى عبر األنترنت وانعكاساتها على العبلقه
هاشم ،ساره عبد الفتاح محمد .األسرٌه :
اسالٌب تحرٌر التحقٌق الصحفى فى الصحؾ العربٌه واألجنبٌه على
مبارك ،نعمه عبد الرحٌم محمد .األنترنت :
الخطابه عند الحجاج بن ٌوسؾ الثقفى :
محمد ،خلؾ هللا مصطفى.
الخطاب النقدى عند شعراء الصعالٌك الجاهلٌه/
دردٌر ،سمٌه جمعه بؽدادى.
اجاده أدم وحواء فى المصادر الٌهودٌه :
متولى ،انتصار خلٌفه.

محمود ،رٌم أبوالفتوح.
محمدٌن ،عبد الحمٌد شحات
عبد الراضى.
على ،شٌماء محمد اسماعٌل.
حسن ،شٌماء على محمود.
حسن ،فاطمه حسن خمٌس.
بؽدادى ،فاطمه محمد محمود.

محمود ،شٌماء عبد الرحٌم .

العدوانى ،مزٌد عبدهللا بدر.

البرامج الدراسٌة للعبلقات العامة بالجامعات المصرٌة وانعكاساتها
على واقع الممارسة المهنٌه/
األنحراؾ الفكرى فى صعٌد مصر جمع ودراسه/
األستخدام المفرط لؤلنترنت وعبلقته بؤضطرابات الذاكره لدى
المراهقٌن/
العوامل الخمسه للشخصٌه وعبلقتها بالتوافق الزواجى لدى عٌنه من
األزواج/
فعالٌه برنامج فى مهارات الكتابه ألستخدام المفردات اللؽوٌه
والقواعد النحوٌه لدى تبلمٌذ المرحله األعدادٌه ضعاؾ السمع/
تطبٌق األداره الذاتٌه كمدخل لتطوٌر المدرسه األبتدابٌه فى ضوء
خبرات بعض الدول :
تؤثٌر برنامج تعلٌمى بؤستخدام األلعاب التعاونٌه على بعض
المهارات الحركٌه األساسٌه بدرس التربٌه الرٌاضٌه لدى تبلمٌذ
المرحله األبتدابٌه/
تؤثٌر برنامج تعلٌمى بؤستخدام التصوٌر ثبلثى األبعاد على تعلم
مهارتى األرسال من اعلى مواجه والتمرٌر من اعلى مواجه
والتمرٌر من اعلى مواجه التبلمٌذ الصؾ الثانى بالمرحله المتوسطه
بدوله الكوٌت/
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رضا ،عباس اسماعٌل.

النجار ،هبه هللا راشد مختار.
ضارى ،عبد العزٌز ضارى
برجس.
عبد الرحٌم ،المقداد جمال
محمد.
مصطفى ،مصطفى محمد.
ضٌؾ هللا ،سلمان سعٌد.
خالد ،موسى محمد حجازى
بشارى.
الكندرى ،أحمد ولٌد على.

مندنى ،عبدهللا على.

مسعود ،سبت مسعود سبت.
محمود ،رحمه محمود أحمد.
بن العجمى ،سعود فٌصل .
ؼانم ،محمد حسن محمد.

الشمرى ،حاتم نعمه سمٌر.
الخالدى ،أحمد عادى سلٌم
نهار.

عٌد ،هاشم ؼانم.
عبد الرازق ،مشعل عبد
الوهاب.

الشطى ،مشعل عبد العزٌز.
أسٌرى ،عذارى أحمد مسلم
على.

تؤثٌر برنامج بؤستخدام اسلوبى التدرٌب الموزع والمكثؾ على تنمٌه
القوه األنفجارٌه لعضبلت الطرؾ السفلى وعبلقتها باألنجاز الرقمى
فى الوثب الثبلثى بدوله الكوٌت/
تؤثٌر برنامج ؼذابى مقترح فى ضوء معاٌٌر الجوده على الثقافه
الصحٌه للمشاركٌن بمشروعات وزاره الشباب والرٌاضه من
الطبلبع/
التدرٌبات النوعٌه وتؤثٌرها على بعض القدرات البدنٌه واألداءات
المهارٌه لناشىء كره السله بدوله الكوٌت/
تؤثٌر تدرٌبى مقترح على بعض المتؽٌرات البدنٌه والمستوى الرقمى
لدى سباحى 100متر حره للناشبٌن بدوله الكوٌت/
فاعلٌه استخدام التعلم النشط على تعلم بعض المهارات والتحصٌل
المعرفى فى كره القدم لدى تبلمٌذ المرحله األعدادٌه/
تؤثٌر برنامج تدرٌبى بؤستخدام القدرات التوافقٌه على مستوى أداء
المهارات الهجومٌه لناشىء الكره الطابره بدوله الكوٌت/
بعض معوقات التخطٌط األستراتٌجى فى المدارس األبتدابٌه فى
ضوء بعض المتؽٌرات المعاصره/
أثر برنامج تدرٌبى باألثقال والبلٌومترٌك على بعض المتؽٌرات
البدنٌه والمستوى الرقمى  200متر عدو بدوله الكوٌت/
تؤثٌر برنامج تدرٌبى بؤستخدام تدرٌبات المواقؾ التنافسٌه على
فاعلٌه األداء الخططى الهجومى الفردى لناشىء كره القدم بدوله
الكوٌت/
تؤثٌر التمرٌنات النوعٌه بؤستخدام الوسط المابى على بعض
المتؽٌرات البدنٌه الخاصه والمستوى الرقمى لناشىء الوثب الطوٌل
بدوله الكوٌت/
اتجاهات ما بعد الحداثه واثرها على فن النحت البارز فى مصر
والؽرب/
تؤثٌر برنامج للعب الموجه على فاعلٌه الذات واألندماج األجتماعى
لدى طبلب المرحله المتوسطه بدوله الكوٌت/
خطه مقترحه لتسوٌق انشطه األتحاد المصرى للمصارعه فى ضوء
اداره التمٌز/
اثر استخدام تدرٌبات البلٌومترك والمقاومه البالستٌه لتنمٌه القدره
العظٌه على مستوى األنجاز الرقمى لبلعبى الوثب الثبلثى بدوله
الكوٌت/
تؤثٌر استخدام تدرٌبات الساكٌو على بعض القدرات البدنٌه واألداء
المهارى المركب لناشىء كره القدم بدوله الكوٌت/
تؤثٌر برنامج تدرٌبى بؤستخدام تدرٌبات السرعه ورشلقه رد الفعل
على مستوى اداء بعض األداءات الخططٌه الدفاعٌه الفردٌه لناشىء
كره القدم بدوله الكوٌت/
تؤثٌر برنامج تدرٌبى بؤستخدام القدرات التوافقٌه على مستوى بعض
المبادىء الخططٌه لناشىء كره القدم بدوله الكوٌت/
تؤثٌر برنامج تدرٌبى بؤستخدام تدرٌبات المواقؾ التنافسٌه على
مستوى بعض األداءات المهارٌه الهجومٌه المركبه للناشىء كره
القدم بدوله الكوٌت/
مهارات التواصل وعبلقتها ببعض المهارات العقلٌه لدى مدربى
األلعاب الجماعٌه والفردٌه بدوله الكوٌت/

الخالدى ،ناصر صالح ناصر األستراتٌجٌات التكٌفٌه لمواجهه الضؽوط المهنٌه وعبلقتها ببعض
المتؽٌرات الشخصٌه لدى معلمى التربٌه البدنٌه بدوله الكوٌت/
العواده.
دور المإسسات الرٌاضٌه فى دعم الرٌاضٌٌن من ذوى األحتٌاجات
الخاصه فى دوله الكوٌت/
جمال ،محمد عبدهللا على.
األداره وعبلقتها بالرضا الوظٌفى لدى العاملٌن بالهٌبه العامه
للشباب والرٌاضه فى دوله الكوٌت/
حسن ،محمود أحمد على.
برنامج مقترح للتنمٌه األدارٌه للعاملٌن بالهٌبه العامه للشباب
والرٌاضه بدوله الكوٌت/
مظفر ،هانى ابراهٌم خلٌل.
فعالٌه استخدام التعلم األلكترونى فى تنمٌه مهارات استخدام بعض
المصادر الرقمٌه للمعلومات واتخاذ القرار لدى معلمى المرحله
األعدادٌه/
حسٌن ،مرفت فتحى محمد.
فاعلٌه برنامج مقترح قابم على وحدات التعلم الرقمٌه لتنمٌه بعض
الصؽٌر ،اٌناس محمد ٌوسؾ .مفاهٌم ومهارات استخدام األنترنت لدى تبلمٌذ المرحله األعدادٌه/
فاعلٌه برنامج قابم على التعلم المدمج فى تنمٌه بعض المفاهٌم
ومهارات استخدام مصادر المعلومات األلكترونٌه المتاحه على
األنترنت لدى تبلمٌذ المرحله األعدادٌه /
احمد ،فاطمه عبد الحكٌم.
الطاهر ،عماد الدٌن أبو العباس مظاهر احتفاالت الطرق الصوفٌه كمصدر ألثراء الرإٌه فى فن
التصوٌر/
.
على ،صالح مخلوؾ ابراهٌم .الفكر األسبلمى المعاصر عند جارودى :
اٌات العلم فى القرأن الكرٌم :
فضل ،سندس محمد خٌرى.

2016 There is a close relationship between industrialization and family,
family is like any other social institution affected by the economic
status in society , the influence of industrialization has spanned to
include the domestic construction completely, so that the social
functions of family , the types of family and family relations have

محمد ،والء ناجى عبد المحسن .أثر السٌاق فى توجٌه دالالت اٌات األحسان فى القرأن الكرٌم/
مخالفه األتجاه النحوى وتؤثٌرها فى مكونات الجمله/
سعد ،عبدهللا سعد بكرى.
احمد ،رحاب محمد عبد
اٌات الصبر فى القرأن الكرٌم :
العزٌز.
التصنٌع ومظاهر التؽٌر البنابً فى األسرة الرٌفٌة بصعٌد مصر :
ابراهٌم ،محمد حسن.
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changed , this influence spread to include marital relations , in
particular , the couple‘s relationship , and their relation with their
children , industrialization is not only the cause of social relationship
, changes , but also extended to cause changes in centers and the
social roles of family members .
PROBLEM OF THE STUDY
The problem of the study appears in the study of the relationship
between industrialization and the changes of family structure , in
terms of the pattern of social relations between the spouses , the
relation between parents and their children through the process of
socialization , the study is also interested in studying the impact of
industrialization on the marital choice , and the change in the
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couple‘s function role with in family , the study is also interested in
the issue of women‘s work , and the authority of making family‘s
decisions.
STUDY OBJECTIVES
The main objective of the study is to:
Identify the impact of industrialization on the structure and function
of the rural family in upper egypt.
the main objective is divided into a number of sub-goals, which are as
follows:
1. identify the impact of industrialization on the marital choice in the
rural upper egypt .
2. shed light on the impact of industrialization on the form of upper
egypt ‘s rural the family .
3. disclosure of the impact of industrialization on the family size in
rural upper egypt .
4. identify the impact of industrialization on looking at the work of
women in rural upper egypt .
5. identify the impact of industrialization on the decision-making
power in upper egypt‘s family .
6. disclosure of the impact of industrialization on the socialization of
the children in the family of upper egypt .
5858 12467824
5859 12467826
5860 12467831
5861 12467833

5862 12467836

5863 12467840

:  اٌات الصدق فى القرأن الكرٌم. محمد عبد الداٌم محمد،عطٌه
 أحمد عبد الرحٌم،عبد الرحٌم
:األٌقاع فى ؼزلٌات شوقى
.عبد البله
 أحمد عبد الرحٌم،عبد الرحٌم
:األٌقاع فى ؼزلٌات شوقى
.عبد البله
/الخلود والؽناء عند فبلسفه الٌونان
. أٌات على أٌوب،أحمد
الخطاب السٌاسى فى البرامج الحوارٌه بالفضابٌات المصرٌه
وانعكاسه على االوعى السٌاسى للشباب الجامعى بعد األنتخابات
:2012 الرباسٌه
. مروه أمبارك،حسٌن

بناء مصادر المعلومات الرقمٌة وتنمٌتها بمكتبات كلٌات جامعة
/ جنوب الوادى بقنا ومدى اإلفادة منها

. ندا عبدالمعز أبوالمجد،حسن

The study aims to identify the reality of building and developing digital information
resources in the libraries of the faculties in South Valley University in Qena through a
field study to these libraries. In addition, it aims to identify the usefulness of digital
information resources for the faculty members and their assistants in South Valley
University in order to identify the extent of their need for this category of information
resources and their availability in the libraries of the faculties in the university. The
researcher adopts the survey-field method for collecting data and information and
2016 then describes and analyzes them.
The study finds many important results which include:
There is no written policy agreed between the libraries of the faculties that are
participating in the study to build and develop their collections of digital and traditional
resources of information. This leads to the lack of balance between the digital and
traditional resources of information, where the ratio of digital information resources
reaches 3.7%. The results also show that 97.1% of respondents participating in the
study benefit from digital information resources in general, while 76.9% benefit from
digital information resources in the libraries of the faculties in the university.
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 زٌنب النوبى محمد،ٌوسؾ
/الوظابؾ التنفٌذٌه لدى مرضى الصرع
.بكرى
مخطوط شرح الشببلاخٌتى على مختصر خلٌل من أول فصل كراء
الواب الى باب الهبه للشٌخ برهان الدٌن بن مرعى بن عطٌه
/ه1116 الشبراخٌتى ت. أحمد عبد العال زٌدان،محمد
قواعد التفسٌر بٌن القدٌم والحدٌث من خبلل تفسٌرى تفسٌر القرأن
 وتفسٌر المنار للشٌخ محمد رشٌد رضا774  زٌنب مصطفى عبد العظٌم ألبن كثٌر ت،مصطفى
/134 ت
.الحلٌم
: القطع فى القراءات القرأنٌه
. عٌد عٌت هللا أحمد،محمود
 النوبى عبد،عبد البلهى
: شعر حسٌن القباحى
.الراضى أحمد
/ الترعه الروحٌه عند فبلسفه الٌونان وأثرها على اوؼسطٌن. رضا عبد البلهى بدوى،أحمد

موسى ،هاجر عبدهللا المؽربى
أحمد.
تإثر االصابات الرٌاضٌة على أداء البلعبٌن وانجازهم الرٌاضً وقد تإثر على حٌاتهم التدرٌبٌة ومستقبلهم الرٌاضً أٌضا ً ،
وعلى الرؼم من توافر بعض سبل رعاٌة البلعبٌن ووقاٌتهم من االصابات الرٌاضٌة  ،إال أن ذلك ٌحدث ال محالة سواء فً
2016
اطار المنافسات الرٌاضٌة أو خبلل التدرٌب االعتٌادي .
وتعد إصابة الؽضروؾ الهبللً  Torn meniscus Or Semilunar cartilageلمفصل الركبة من أبرز االصابات
الرٌاضٌة وأخطرها على البلعبٌن  ،وهً من أكثر االصابات الخطرة شٌوعا بٌن الرٌاضٌٌن ،حٌث ٌوجد الؽضروفان
الهبللٌان على سطح عظمة قصبة الساق ،والحافة الخارجٌة لكل ؼضروؾ منهما سمٌكة ،بٌنما الحافة الداخلٌة رقٌقة وحادة،
وٌرتبط الؽضروفان بؤوتار بعضهما البعض فً بداٌة رأس الؽضروفان ونهاٌتهما وٌلتصقان على سطح رأس عظم القصبة (.
)185،186 :43

أبو المعاطى ،حمدى محب.

فاعلٌه استخدام اسلوب التطبٌق الذاتى متعدد المستوٌات على اداء
بعض مهارات الكره الطابره لدى تلمٌذات الحلقه الثانٌه من التعلٌم
األساسى/
تؤثٌر استخدام التدرٌب المتقاطع على بعض القدرات البدنٌه الخاصه
لمتسابقى الوثب الثبلثى/

تؤثٌــر برنـامـج بدنً لتـؤهٌــل تمــزق الؽضــروؾ الهـبللـً
نصر الدٌن ،محمود مصطفى .الداخلـً لمفصــل الركبـــة بعد الجراحة/

5870 12467906
5871 12467909

5872 12467922

وٌعد العبلج بالحركة المقننة ( العبلج البدنً– الحركً الرٌاضً ) أحد الوسابل الطبٌعٌة االساسٌة فً مجال العبلج المتكامل
لئلصابات كما ان العبلج الرٌاضً ٌمثل اهمٌة خاصة فً مجال التؤهٌل  ،وخاصة فً مراحله النهابٌة تمهٌدا إلعداد الشخص
المصاب لممارسة نشاطه التخصصً وعودته للمبلعب بعد استعادة الوظابؾ االساسٌة للجسم  ،كما أن التمرٌنات العبلجٌة
والتؤهٌلٌة تعتبر عامبلً أساسٌا ً فً تؤهٌل البلعبٌن وعودتهم للتدرٌب (  ) 29 : 4والتؤهٌل ٌمثل أهمٌة كبرى بعد التدخل
الجراحً حٌث تمثل الجراحة نسبة  %25من نجاح العملٌة بٌنما ٌمثل التؤهٌل النسبة الباقٌة وقدرها ) 43 :22 ( %75
مشكلة البحث:
فً حدود ما أمكن للباحث التوصل الٌه من دراسات وبحوث خاصة بتؤهٌل مفصل الركبة المصابة بتمزق الؽضروؾ الهبللً
ً
الداخلً فقد الحظ بؤن توصٌاتها أشارت الى أهمٌة إجراء المزٌد من الدراسات إلٌجاد برامج تؤهٌلٌة أكثر تطورا لئلسراع
بعملٌة التؤهٌل  ،كما قد الحظ الباحث اؼفال جانب من هذه الدراسات الى وسابل حركٌة ٌمكن أن تسهم فً االسراع بعملٌة
التؤهٌل ومن أبرزها التؤهٌل باألجهزة والتؤهٌل بالتمرٌنات المابٌة .
أهداؾ البحث :
ٌهدؾ البحث إلى دراسة التعرؾ على تؤثٌر برنامج بدنً لتؤهٌل تمزق الؽضروؾ الهبللً الداخلً لمفصل الركبة بعد
الجراحة  ،والتحقق من تؤثٌر البرنامج قٌد البحث على المتؽٌرات التالٌة :
 ).بداللة محٌطات أجزاء الرجل المصابة(تخفٌؾ درجة االرتشاح 1.
.تراجع وتخفٌؾ شدة األلم بمفصل الركبة المصابة 2.
 .القوة العضلٌة للعضبلت القابضة والباسطة لمفصل الفخذ 3.
.استعادة المدى الحركً الكامل للمفصل فً جمٌع االتجاهات 4.
اثر برنامج للتصور العقلى على دقه بعض األدوات المهارٌه
الشمرى ،نواؾ فبلح عوض  .للناشبٌن فى كره القدم بدوله الكوٌت/
اثر برنامج لتطوٌر بعض مظاهر األنتباه على دقه التصوٌب لدى
الهاجرى ،إبداح محمد خالد
ألعبى كره القدم بدوله الكوٌت/
إبداح.
صوص ،مرٌم صوص فهمى .الدٌسكلكولٌا وعبلقتها ببعض األضطرابات السلوكٌه/
تفسٌر أٌات األحكام :
حسن ،زٌنب محمد بدوى.
العوامل المإثره فى األبداع بالبرامج التلٌفزٌونٌه بالفضابٌات
اسماعٌل ،محمد حسن أحمد .المصرٌه :
فعالٌه برنامج تدرٌبى فى تنمٌه بعض المهارات المهنٌه لدى
أبو شهرى ،فوزٌه محمد حداد .المراهقٌن ذوى األعاقه الحركٌه فى دوله الكوٌت/
فاعلٌه برنامج قابم على نظرٌه التعلم المستند الى الدماغ فى تدرٌس
الدراسات األجتماعٌه لتعدٌل التصورات الخاطبه للمفاهٌم وتنمٌه
أحمد ،ساره عبد الستار
بعض مهارات التفكٌر البصرى لدى تبلمٌذ المرحله األعدادٌه/
الصاوى.
تصور مقترح لتطبٌق األداره األلكترونٌه فى المدارس المتوسطه
بمنطقه األحمدى التعلٌمٌه بدوله الكوٌت/
العجمى ،حسن محمد.
األوضاع األجتماعٌه للمعلمٌن فى مصر وبعض الدول األسٌوٌه
اندونسٌا ومالٌزٌا والصٌن:
ابراهٌم ،سٌد شهاوى.
فعالٌه برنامج تدرٌبى لؤلنشطه الجماعٌه فى تعدٌل بعض مهارات
التواصل اللحظى لؤلطفال التوحدٌٌن/
حسنٌن ،هاله أحمد سلٌمان.
دراسه مقارنه بٌن أسلوب كل من امام عٌسى وسٌد مكاوى فى
صٌاؼه بعض الحان األؼنٌه المصرٌه واألستفاده منها فى تدرٌس
محمود ،سعٌد عبد الفضٌل
بعض مقررات الموسٌقى العربٌه/
أحمد.
همام ،أسماء عبد النبى أحمد .دراسه تحلٌلٌه للقصٌد السٌمنوفى عند بٌبلبارتوك/
فعالٌه برنامج قابم على مدخل الحواس المتعدده لعبلج صعوبات
تعلم القراءه والكتابه لدى تبلمٌذ المرحله األبتدابٌه/
حمدان ،محمد حسن على.
تصور مقترح للتنمٌه المهنٌه لقٌادات األدارات التعلٌمٌه فى ضوء
الظفٌرى ،صبلح كساب ثانى .متطلبات تطبٌق األداره األلكترونٌه/
فاعلٌه القراءه الموسعه فى مقابل القراءه المتكرره الموجهه فى
تنمٌه مهارات القراءه الناقده لدى طبلب قسم اللؽه األنجلٌزٌه بكلٌه
ابراهٌم ،اسراء رمضان السٌد .التربٌه/
فعالٌه برنامد قابم على التكنولوجٌا الرقمٌه فى الثقافه األسبلمٌه
لتنمٌه الوعى الدٌنى بؤحكام العبارات لدى التبلمٌذ المعاقٌن سمعٌا
بالمرحله األعدادٌه/
أحمد ،إٌمان سعٌد.
أثر استراتٌجٌه التدرٌس الفرٌقى القابم على نظرٌه التعلم األجتماعى
فى استٌعاب المفاهٌم النحوٌه وتنمٌه مهارات التحدث لدى طبلب
المرحله الثانوٌه/
هادى ،محمد همام.
فاعلٌه برنامج تدرٌبى لؤلنشطه الجماعٌه فى تعدٌل مهارات
التواصل اللفظى لؤلطفال التوحدٌٌن/
حسنٌن ،هاله أحمد سلٌمان.
برنامج ارشادى لتحسٌن مستوى الصبلبه النفسٌه لوالدى األطفال
ذوى األعاقه العقلٌه القابلٌن للتعلٌم فى دوله الكوٌت واثره على
المهارات األجتماعٌه ألبنابهم/
الٌحانى ،أدرٌس فالح.
دور القٌاده التحوٌلٌه فى تعزٌز التمكٌن األدارى بجامعه الكوٌت فى
خشمان ،مساعد عبدهللا مطلق .ضوء بعض المتؽٌرات المعاصره/
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استراتٌجٌه مقترحه لتفعٌل دور السٌاحه الرٌاضٌه بمحافظتى
األقصر وأسوان/
أحمد ،بٌومى محمد سعٌد.
صوره القصٌده من خبلل تشكبلتها الرمزٌه :
محمد ،محمد مختار حسن.
دروٌش ،زمزم مرعى أحمد .الصناعات ودورها فى التنمٌه فى منطقه األقصر :
العجابى بٌن التدوٌن والتؤلٌؾ رحبلت ابن بطوطه وماركونولو/
أحمد ،جعفر حمدان مرعى.
استخدام ممارس العبلقات العامه فى الشركات متعدده الجنسٌات
العامله فى مصر لمواقع التواصل األجتماعى وانعكاساتها على
صابر ،شٌماء عبد العاطى
ادابهم المهنى/
سعٌد.
فاعلٌه برنامج قابم على عادات العقل الهندسٌه فى تنمٌه مهارات
عبد الرحٌم ،محمد حسن عبد التفكٌر الرٌاضى األبداعى ودافعٌه األنجازات لدى تبلمٌذ المرحله
األعدادٌه/
الشافى.
أحمد ،فاطمه محمد البردوٌلى تطوٌر دور الجامعه فى بناء مجتمع المعرفه من منظور استراتٌجى
فى ضوء بعض األتجاهات المعاصره/
عطا هللا.
تطوٌر اداره المدرسه الثانوٌه بالكوٌت فى ضوء مدخل األداره
الوسمى ،فٌصل سعد فالح
التفاعلٌه/
شهٌب.
اسطره الرحله فى أدب الطفل المعاصر/
محمد ،اٌمان عبد العال سٌد.
دراسه تحلٌلٌه لبعض المتؽٌرات األسرٌه والتربوٌه والنفسٌه
جاد الرب ،فاطمه عربى عبد المرتبطه بالعجز المتعلم لدى اطفال الروضه وفعالٌه برنامج
ارشادى انتقابى لخفضه/
المطلب.
فعالٌه برنامج ارشادى انتقابى لتحسٌن بعض المتؽٌرات النفسٌه
الظاهره المرتبطه بالعجز المتعلم والكشؾ عن الكامنه منها لدى
التبلمٌذ ذوى صعوبات التعلم/
سباق ،أسماء محمود أحمد.
استراتٌجٌه لتطوٌر اداره األزمه بالتعلٌم الثانوى فى دوله الكوٌت
العجمى ،سرور مدكر زوٌد .فى ضوء تجارب وخبرات بعض الدول/
دراسه تحلٌلٌه لبعض المتؽٌرات النفسٌه واألسرٌه المرتبطه بقلق
الكبلم وفعالٌه برنامج معرفى سلومى تكاملى لخفضه لدى عٌنه من
تبلمٌذ المرحله األبتدابٌه/
بٌومى ،وفاء محمد الطاهر.
فعالٌه برنامج قابم على التعلٌم المتماٌر لتنمٌه بعض المهارات
عبد البله ،مٌمى نشؤت عبد
التفكٌر الناقد والكتابه األبداعٌه لدى طبلب المرحله الثانوٌه/
الرازق.
تطوٌر اداء القٌادات المدرسٌه فى المرحله الثانوٌه بدوله الكوٌت فى
العازمى ،سالم شبٌب مبارك .ضوء مدخل التطوٌر التنظٌمى/
تطوٌر أداء مدٌرى المدارس الثانوٌه بدوله الكوٌت فى ضوء مدخل
األداره األلكترونٌه/
الصؽٌر ،مزٌد بنٌه محمد.
فاعلٌه برنامج على طرح المشكله وتمثٌلها رٌاضٌا فى تنمٌه
مهارات حل المشكله والتفكٌر الناقد والتواصل الرٌاضٌاتى لدى
تبلمٌذ المرحله األبتدابٌه/
على ،صابر ابراهٌم جبلل.
الثقافه التنظٌمٌه لدى مدٌرى المدارس األبتدابٌه بدوله الكوٌت
المحزوم ،ناصر عوض عامر .وتؤثٌرها على األداء المهنى للمعلمٌن/
دور المشرؾ التربوى فى التنمٌه المهنٌه لمعلمى المرحله األبتدابٌه
فى ضوء بعض المتؽٌرات المعاصره/
العصفور ،محمد بخٌت.
ؼانم ،جهاد محمد محمد أحمد .الفخار المصرى واألجنبى فى عصر الرعامسه :
األثار األقتصادٌه للسٌاحه الدولٌه فى مصر دراسه حاله لمدٌنتى
عبد الشهٌد ،مرٌان نشؤت فرج .األقصر والؽردقه :
التناص الدٌنى فى شعر ٌهودا عمٌحاى/
على ،محمود عبٌد الجهبلن.
األثر الداللى لتعدد التوجٌه األعرابى فى تفسٌر أبى السعود ت
982ه/
ناصر ،أحمد ناصر أحمد.
حامد ،شاذلى سٌد عبد الراضى .القصد بٌن النظرٌه والتطبٌق فى ضوء على اللؽه النصى/
البناء اللؽوى فى دٌوان عبد الرحٌم البرعى ت:803
محمد ،محمود حمزه محمد.
العبلقه بٌن الطبلقه النفسٌه والفاعلٌه الذاتٌه ومستوى األداء لدى
على ،وسمٌه عبد الهادى
العبات الكره الطابره بدوله الكوٌت/
مسعود.
تطوٌر اداره مدارس المرحله المتوسطه بالكوٌت فى ضوء مدخل
الضفٌرى ،محمد عبد الكرٌم
األداره باألهداؾ/
منشد.
دور األشراؾ التربوى للنهوض بكفاءه المعلمٌن الجدد بدوله
الكوٌت فى ضوء خبرات بعض الدول المتقدمه/
العجمى ،على محمد فهٌد.
تؤثٌر استخدام بعض أسالٌب التدرٌس الؽٌر مباشره على مخرجات
التعلم فى كره القدم لتبلمٌذ المرحله المتوسطه بدوله الكوٌت/
جازع ،جاسم محمد.
النصوص الكتابٌه على شواهد القبور فى مدٌنه استانبول فى العصر
العثمانى :
ٌوسؾ ،ممدوح أحمد محمد.
تصور مقترح للتطوٌر األدارى بجامعه الكوٌت فى ضوء اداره
الدٌٌن ،مشارى ٌوسؾ عبدهللا .المعرفه/
الوظابؾ المستقبلٌه لجامعه جنوب الوادى فى ضوء متطلبات التنمٌه
بؤقلٌم جنوب الصعٌد/
محمود ،سٌده سبلمه محمد.
فاعلٌه برنامج تدرٌبى بؤستخدام ادوات الجٌل الثانى للوٌب فى
التنمٌه المهنٌه لمعلمات رٌاض األطفال بدوله الكوٌت/
العنزى ،اٌمان خلؾ.
فاعلٌه استراتٌجٌات السقاالت التعلٌمٌه والقبعات الست فى تنمٌه
مهارات التفكٌر المصرى واتخاذ القرار والمفاهٌم العلمٌه بالمرحله
األبتدابٌه بدوله الكوٌت/
زكرٌا ،ساجده محمد حسٌن.
استراتٌجٌه مقترحه لتطوٌر األداء المإسسى بمدارس التعلٌم الثانوى
العام بدوله الكوٌت فى ضوء مدخل األداره بالمشاركه/
قاسم ،منى خلٌفه صفر.
الدور الوظٌفى والحضارى لؤلختام فى الشرق األدنى القدٌم خبلل
محمود ،صفاء عبد الرإوؾ
األلؾ الثالث والثانى ت.م مصر وببلد النهرٌن نموذجا :
محمد.

12468567
12468568
12468569
12468582

5893
5894
5895
5896

5897 12468588

5898 12468590
5899 12468591
5900 12468593
5901 12468596

5902 12468598

5903 12468602
5904 12468604

5905 12468605
5906 12468608
5907 12468866
5908 12468868

5909 12468874
5910 12468876
5911 12468880
5912 12468881
5913 12468883
5914 12468887
5915 12468890
5916 12468892
5917 12468895
5918 12468899
5919 12468905
5920 12468914

5921 12468920
5922 12468923
5923 12468935
5924 12468938
5925 12468944

5926 12468950
5927 12468951
5928 12468955

تحددت المشكلة البحثٌة فً رصد وتحلٌل األطر التً تتبناها برامج الرأي (التوك شو) فً الفضابٌات المصرٌة أثناء معالجتها
لؤلزمات الداخلٌة ،ودراسة العبلقة بٌن هذه األطر التً تقدمها برامج الرأي ،وإنعكاساتها على تشكٌل اتجاهات الجمهور ،كما
تختبر الدراسة مجموعة من المتؽٌرات التً قد تإثر فً عبلقة اإلعبلم بتكوٌن االتجاهات لدى الجمهور وهً :حجم
التعرض ،مستوى االعتماد ،مدى المناقشة ،النوع ،المستوى التعلٌمً ،المستوى االجتماعً االقتصادي .وهً دراسة وصفٌة
2016
اعتمدت على منهج المسح باستخدامً أداتً تحلٌل األطر واالستبٌان .وتمثلت أهم النتابج فٌما ٌلً:
اشمتلت عٌنة الدراسة التحلٌلٌة تحلٌل أطر دورة برامجٌة (خبلل شهور أبرٌل وماٌو وٌونٌه 2015م) ألطر برامج الرأي 1-
.التالٌة :برنامج صفحة جدٌدة بقناة النٌل الٌؾ ،وبرنامج الحٌاة الٌوم بقناة الحٌاة
تم تطبٌق الدراسة المٌدانٌة على عٌنة قوامها  400مفردة على الجمهور المصري فً القاهرة ،وأسٌوط ،واالسكندرٌة 2-
).خبلل شهر ٌولٌه 2015م(
:تمثلت األزمات الداخلٌة التً تم عرضها والتركٌز علٌها فً برامج الرأي فً الفضابٌات المصرٌة عٌنة الدراسة كالتالً 3-
جاءت فً المرتبة األولى أزمة األعمال اإلرهابٌة والتفجٌرات المتتالٌة بنسبة  ،%31.5جاءت فً المرتبة الثانٌة أزمة تفجٌر
أبراج الكهرباء وانقطاع التٌار الكهربابً بنسبة  ،%21.5جاءت فً المرتبة الثالثة أزمة تؤخر االنتخابات البرلمانٌة
والخبلفات بٌن األحزاب بنسبة  ،%18.5جاءت فً المرتبة الرابعة أزمة تداعٌات األحكام القضابٌة ضد مرسً وقٌادات
اإلخوان وقتل القضاة بنسبة  ،%16جاءت فً المرتبة الخامسة واألخٌرة أزمة تلوث مٌاه الشرب والتعدٌات على نهر النٌل
%.بنسبة 12.5
ٌوجد اتفاق قوي بٌن برامج الرأي فً الفضابٌات المصرٌة عٌنة الدراسة فً تبنٌهم ألطر معالجة األزمات الداخلٌة 4-
).األطر الربٌسٌة ،أطر األسباب ،أطر القوى الفاعلة وسماتها ،أطر الحلول(
ارتفاع نسبة اعتماد الجمهور المصري عٌنة الدراسة على برامج الرأي فً الفضابٌات المصرٌة للحصول على 5-
.المعلومات أوقات األزمات
ارتفاع نسبة ثقة ومناقشة الجمهور بالمعلومات حول األزمات المصرٌة الداخلٌة التً ٌحصلون علٌها من برامج الرأي فً 6-
.الفضابٌات المصرٌة
تصدرت الدوافع المعرفٌة المنفعٌة قابمة دوافع وأسباب اعتماد المبحوثٌن على برامج الرأي فً الفضابٌات المصرٌة 7-
.للحصول على المعلومات حول األزمات الداخلٌة ،ثم جاءت بعد ذلك الدوافع الطقوسٌة
تصدرت التؤثٌرات المعرفٌة قابمة تؤثٌرات اعتماد الجمهور على برامج الرأي فً الفضابٌات المصرٌة للحصول على 8-
المعلومات حول األزمات الداخلٌة ،جاءت التؤثٌرات الوجدانٌة فً الترتٌب الثانً ،وجاءت التؤثٌرات السلوكٌة فً الترتٌب
.الثالث واألخٌر
نجاح برامج الرأي فً الفضابٌات المصرٌة عٌنة الدراسة فً تشكٌل اتجاهات الجمهور نحو األسباب والحلول والقوى 9-
الفاعلة وسماتها فً األزمات الداخلٌة البارزة (األعمال اإلرهابٌة والتفجٌرات المتتالٌة ،تخرٌب أبراج الكهرباء وانقطاع التٌار
الكهربابً ،تؤخر االنتخابات البرلمانٌة والخبلفات بٌن األحزاب ،تداعٌات األحكام القضابٌة الصادرة ضد مرسً وقٌادات
اإلخوان وقتل القضاة ،تلوث مٌاه الشرب والتعدٌات على نهر النٌل ،هذا ٌإكد المستوى الثانً من األطر وهو أنها تقدم
.بدورها إطاراً نظرٌا ً حول كٌفٌة تشكٌل اتجاهات الجمهور نحو قضٌة أو أزمة بعٌنها

السٌد ،محمود أحمد لطفى.

أطر معالجه برامج الرأى فى الفضابٌات المصرٌة لؤلزمات الداخلٌة
وأنعكاساتها على تشكٌل أتجاهات الجمهور :

قرارات مجمع اللؽه العربٌه بالقاهره فى األلفاظ واألسالٌب تحلٌل
عبد الحمٌد ،محمد فكرى حمٌد .ونقد/
حسن ،فوزى على أحمد.
عبد الرحٌم ،عمر ممدوح عبد
الرحمن.

Ali Gaafar Al-Alaq, one of the most important Iraqis and Arab criticism poets who are
2017 known
for their rich contribution in the field of poetry and criticism .Al-Alaq ,s poetic blog
reflects
his own vision for his personal, national and Arabic reality .
This study includes the heritage in Al-Alaq,s poetry as a critical study containing three
chapters preceded by preliminary . The researcher divided the preliminary into two
sections .In the first one , he focuses on the concept of heritage in the language then
in
terminology . In the second section , he indicates the relationship between the
contemporary poet and the heritage .He concluded that The poet is closely connected
to
his heritage .
In the first chapter, the researcher deals with the patterns of heritage. He divides it
into five
patterns: legendary,Religious, poetic , popular and historical. Then he clarifies each
pattern
separately . He concluded that Al-Alaqs, experience is the Iraqi current tragedy, but
the
tragedy of man in general.
In the second chapter , he deals with the implied side known as (The technical
recruitment
of heritage )which includes three pieces of research : intersection the mask and the
symbol.
Though this study, the poets talent appears when makes use of these techniques
where he

الفكر اللؽوى للشٌخ محمد الؽزالى فى ضوء الدرس اللؽوى الحدٌث/

5929 12468959

5930 12468964
5931 12468965

سفراء الدوله السبلجوقٌه خبلل عصر السبلطٌن العظام:
الشعر العربى فى العصرٌن األسبلمى واآلموى فى ضوء النقد
فوزى ،فاطمه الزهراء محمد .األدبى البٌبى/
أحكام الموارٌث عند طٌموتلوس من خبلل كتابه نظم األحكام
الكنسٌه والموارٌث :
محمد ،فاطمه الزهراء ناٌل.
ابراهٌم ،عبدهللا حلمى محمد .الوصاٌا والرسابل النثرٌه فى صدر األسبلم :
تؤثٌر الخدمات التفاعلٌه فى المواقع األلكترونٌه على كفاءه
خبلؾ ،هانى فوزى عبد الؽنى .األتصاالت التسوٌقٌه فى المإسسات الخدمٌه المصرٌه/
الصراع األدبى بٌن المحافظه والتجدٌد فى الشعر فى القرن الثالث
الهجرى/
أحمد ،وحٌد عبد الحكٌم.
اللؽه فى األستنباطات الفقهٌه فى كتاب البحر الرابق شرح كنز
اسماعٌل ،أشرؾ حسن على .الدقابق ألبن نجٌم الحنفى/

5938 12468996

التراث فى شعر جعفر العبلق :

5939 12468999

شحات ،وابل على حسن.

5932 12468968
5933 12468972
5934 12468976
5935 12468982
5936 12468988
5937 12468992

makes the present as a witness of the past. He also makes the past assist the present
looking
forward to abettor future.
In the third chapter ,he shows the effect of heritageon the technical construction of AlAlaq
or the aesthetic side .It is divided into three parts : Language, image and rhythm.
He become sure that the poet has the dynamics of language, large imagination and the
sound appropriate for the meaning.
The conclusion is as brief hints to indicate the most important results of this research.
The study uses the integrative approach which benefits from all the modern curricula.
According to the study, Al- Alaqi is one of the poets who it is not possible to confine his
reading in a curriculum as one curriculum cannot fulfill his great creativity.
In the end, here is a list of the most important resources and references on which my
study
depends and also an index of the themes of the study.

موضوع هذه الدراسة هو حول االنحراؾ اللؽوي فً شعر محمد عبد المطلب .وٌهدؾ إلى تسلٌط الضوء على شعره الذي ال
مصلحة من الدراسات اللؽوٌة ومراقبة ما ٌتضمنه من التطور اللؽوي التً توجد بشكل واضح فً المعانً الحدٌثة ،ببلؼة
صادقة ،اتقان الهٌكل وتوفٌر القوافً .وبهدؾ اإلشارة إلى هذه االنحرافات اللؽوٌة ،فقد اعتمدت على المنهج الوصفً
والتحلٌلً المتعلق باإلحصاءات الشاملة لجمٌع آٌات شعر عبد المطلب .وتشمل هذه الدراسة :مقدمة ،مقدمة ،خمسة فصول
وخاتمة - .مقدمة تتناول أسباب اختٌار هذا الموضوع ،وأسلوب وهدؾ الدراسة - .مقدمة عن الشاعر حٌة وشعره .كما ٌشٌر
إلى المصالح الشعرٌة النحوي - .الفصل األول تسلط الضوء على الحذؾ من الجانبٌن  -1البناء المورفولوجً -2 .البناء
النحوي الفصل الفصلٌ :حدد الفابض من خبلل نقاط السحب -1 :البناء المورفولوجً -2 .البناء النحوي - .الفصل الثالث:
ٌعالج االستبدال فً شعره من خبلل جوانب السحب -1 :االستبدال فً التركٌب المورفولوجً -2 .االستبدال فً بناء الجملة- .
الفصل الرابع :التركٌز على االنحراؾ اللؽوي واإلٌقاع من خبلل -1 :الجانب النظري (إٌقاع لؽوي وصراحة مفهوم
اإلٌقاع ،عوامل اإلٌقاع)  -2تنفٌذ الجانب من خبلل -1 :تحقٌق اللفظً المناسب -2 .االنحراؾ اللؽوي ودرجة قوة اللؽة
2017
اإلٌقاعٌة

مستقبل الصحافه األستقصابٌه فى مصر خبلل العقد القادم فى الفتره
من  2015الى : 2025
أحمد ،هبه عبد المعز.
الدوله الحبوضٌه اقلٌم ظفار :
عبد المقصود ،عزة محمد.
العمار ،ناصر أحمد ناصر عبد دور التخطٌط األستراتٌجى فى تنمٌه المهارات المهنٌه للمعلمٌن
بالمرحله المتوسطه بدوله الكوٌت:
العزٌز.
فاعلٌه برنامج تكاملى لتنمٌه بعض المهارات األدراك البصرى لدى
حسن ،أسماء على مصطفى .اطفال الروضه ذوى صعوبات التعلم النمابٌه/
شاكر ،إٌمان سٌد عبد الحكٌم .مصادر المعرفه للمرأه العامله فى صعٌد مصر :
المنهج السٌاقى فى كتاب العربٌه بٌن ٌدٌك :
محمود ،محمد سٌد عباس.
الثقافه وانماط العمران :
حسن ،هاله على محمد.
تعدد الرواٌات واثرها فى شرح الحدٌث من خبلل فتح البارى وتحفه
األحوذى/
شحاتهٌ ،اسر شحاته محمد.
برنامج رقمى مقترح وفقا ألحد نماذج البنابٌه األجتماعٌه لتنمٌه
مهارات األنتاج الشفوى والكتابى لدى طبلب شعبه اللؽه الفرنسٌه
بكلٌه التربٌه بقنا/
عبد الستار ،هاله أحمد.
استخدام استراتٌجى التفكٌر بصوت مرتفع وتدرٌس األقران والدمج
بٌنهما لتحسٌن مهاره األمبلء الموسٌقى لدى طبلب الفرقه الثالثه
ابراهٌم ،والء ٌسرى الطاهر .بكلٌه النوعٌه بقنا/

مكى ،عبد الصبور أحمد
الجالس.
على ،منال محمد أبو المجد.
عبد الرحٌم ،مروه محمد.
محمود ،منال محمود فكرى.
عبد اللطٌؾ ،عاطؾ عبد
الصبور أحمد.
ابراهٌم ،حسام السٌد محمد.

هرردفت الدراسررة إلررى تنمٌررة مهررارات التفكٌررر الهندسرري وتنمٌررة الررذكا المنطقرري الرٌاضرري فرري
مررادة
الرٌاضٌات لدى تبلمٌذ المرحلة المتوسطة بدولة الكوٌرت مرن خرالل برنرامج قرابم علرى نمروذج فران هاٌرل
واستخدم التصمٌم التجرٌبً ذي المجموعتٌن المتكافبتٌن ذات التطبٌقٌن القبلً والبعردي Van Hiele ، ،
حٌث تكونت مجموعة الدراسة من )  ( 35تلمٌذاً من تبلمٌرذ الصرؾ المرامن المتوسرط بدولرة الكوٌرت  ،وترم
تقسٌمهم إلى مجموعتٌن :تجرٌبٌة اشتملت على )  ( 72تلمٌذاً  ،وضرابطة اشرتملت علرى )  ( 72تلمٌرذاً وترم
تطبٌق أدوات الدراسة قبلٌا وبعدٌا حاولت الدراسة التحقق من صحة الفروض التالٌة:
ٌوجرد فررق دال إحصرابٌا برٌن متوسرطً درجرات تبلمٌرذ المجمروعتٌن التجرٌبٌرة والضرابطة فري (1
التطبٌق البعدي الختبار مهارات التفكٌر الهندسً لصالح تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة
ٌوجرد فررق دال إحصرابٌا برٌن متوسرطً درجرات تبلمٌرذ المجمروعتٌن التجرٌبٌرة والضرابطة فري (7
التطبٌق البعدي لمقٌاس الذكا المنطقً الرٌاضٌاتً لصالح تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة توجد عبلقة ارتباطٌة موجبة دالة
إحصابٌا بٌن درجات تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة فري التطبٌرق
البعدي الختبار مهارات التفكٌر الهندسً ودرجاتهم فً التطبٌرق البعردي لمقٌراس الرذكا المنطقري
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األنحرافات اللؽوٌه فى شعر الشاعر محمد عبد المطلب ت 1931م/
أثر العوامل المعرفٌه واألدراكٌه على انقرابٌه ومقرونٌه الصحؾ
األلكترونٌه المصرٌه :
الوعى الصحى والبٌبى فى المجتمع األندلسى منذ بداٌه عصر
المرابطٌن حتى سقوط ؼرناطه /
دٌوان عبد العلٌم عٌسى ت 1999م :

اٌات إٌناس األنبٌاء :
الجزء السادس والعشرون من القرأن الكرٌم :
المسرح الشعرى لؤلطفال فى مصر فى النصؾ الثانى من القرن
العشرٌن:
محمد ،بخٌته حامد ابراهٌم.
اثر استراتٌجٌه التدرٌس التبادلى فى تنمٌه مهارات حل المساله
الرٌاضٌه والحد من قلق األختٌار لدى طبلب المرحله المتوسطه
بدوله الكوٌت/
الظفٌرى ،سعود عباد عوده.
فاعلٌه برنامج قابم على نموذج فان هاٌل فى تنمٌه مهارات التفكٌر
الهندسى والذكاء المنطقى فى الرٌاضٌات لدى طبلب المرحله
الرشٌدى ،مشعل حمد مشعان .المتوسطه فى دوله الكوٌت/

5940 12469001
5941 12469005
5942 12469008
12469012
12469981
12469982
12469988

5943
5944
5945
5946

5947 12470008

5948 12470010

5949 12470013

5950 12470021
5951 12470024
5952 12470027
5953 12470028
5954 12470206
5955 12470209
5956 12470215

5957 12470217

5958 12470222

الرٌاضٌاتً
واستخدمت فً هذه الدراسة األدوات التالٌة :إختباراً لقٌاس نمو مهارات التفكٌرر الهندسري  ،ومقٌراس
الذكا المنطقً الرٌاضٌاتً
وتوصلت الدراسة إلى النتابج التالٌة:
ٌوجرد فررق دال إحصرابٌا )عنرد مسرتوى داللرة  ), 0,1برٌن متوسرطً درجرات تبلمٌرذ المجموعرة (1
التجرٌبٌرة والمجموعرة الضرابطة فري التطبٌرق البعردي الختبرار مهرارات التفكٌرر الهندسري لصرالح تبلمٌذ
المجموعة التجرٌبٌة ٌوجد فرق دال إحصرابٌا )عنرد مسرتوى داللرة  ), 0,1برٌن متوسرطً درجرات تبلمٌرذ المجموعرة
التجرٌبٌررة والمجموعررة الضررابطة فرري التطبٌررق البعرردي لمقٌرراس الررذكا المنطقرري الرٌاضررٌاتً فرري
الرٌاضٌات لصالح تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة
توجرد عبلقرة ارتباطٌرة موجبرة دالرة احصرابٌا )عنرد مسرتوى داللرة  ), 0,1برٌن درجرات تبلمٌرذ (5
المجموعة التجرٌبٌة فً التطبٌق البعدي الختبار مهارات التفكٌر الهندسً ودرجاتهم فً التطبٌق البعدي لمقٌاس الذكا المنطقً
الرٌاضٌاتً فً مادة الرٌاضٌات

لجودة الشاملة فً التعلٌم تتطلب قٌادة مبتكرة قادرة على معرفة
ما ٌجب القٌام به ،مع رإٌة واضحة قادرة على نقل
إلى اآلخرٌن ،وترجمته على أرض الواقع إلى واقع ،وال التعلٌمٌة
مإسسة ٌمكن أن ٌحقق تقدما دون قٌادة من إمكانٌات عالٌة.
الزعٌم الناجح ٌحفز األفراد على الحصول على معلومات جدٌدة
والمهارات من خبلل تشجٌع التعلٌم المستمر وتوفٌر منهجٌة
وبرامج التدرٌب والمنح الدراسٌة ألولبك الذٌن ٌرؼبون بعض الموظفٌن المبدعٌن،ال تطور المإسسة دون تطوٌر
موظفٌها.القٌادة اإلبداعٌة هً نموذج فرٌد من نوعه ،والعبقرٌة ال ترٌد أن ٌكون أفضل شخص أمامهم ،ولكن للتوصل إلى
أشٌاء جدٌدة
الناس ال ٌعرفون من أجل اعتمادها .انه ال ٌعرؾ ما
هً من أجل أن تكون األفضل فً نفوسهم .بدال من ذلك ،فإنه ٌؽٌر ما هً علٌه وٌفتح لهم مسار جدٌد وٌحركهم على المشً.
والتً ،حتى لو كان والمشقة ،والجهد والتضحٌة.وٌرجع ذلك إلى حقٌقة أن االبتكار واإلبداع هً واحدة من األساسٌة
والضرورٌات فً المإسسات التعلٌمٌة وؼٌرها .مع مرور الوقت آخذ فً االرتفاع واالحتٌاجات والطموحات آخذة فً النمو
والتوسع ،لم ٌعد
كافٌة أو حتى مرضٌة ألداء األعمال التجارٌة فً مإسسات للجمٌع
أنواع وأنواع .للوقوؾ وبالتالً التراجع عن وتٌرة متسارعة
من المضً قدما أو الفشل .وبالتالً ،فإن المإسسات الناجحة وفً
من أجل ضمان بقابهم واستمرار قوٌة مإثرة ٌجب ال
الوقوؾ على مستوى الكفاءة ،ولكن ٌجب أن تكون طموحة وراء  ...أبحث
إلى األمام وإلى أقصى حد ،وٌؤمل فً العلٌا مً الوحٌد ٌكون رابعا جدا واألفكار وأهداؾ األداء ،وبعبارة أخرى من أجل أن
تكون خبلقة مإسسة مبتكرةٌ ،صبح االبتكار واإلبداع واالبتكار هً السمات الممٌزة ألدابها وخدماتها( .العاٌد،
)2010.55ولذلك ،فإن اإلدارة الناجحة فً أي مإسسة تحتاج إلى
الزعٌم التربوي الذي لدٌه خصابص القٌادة اإلبداعٌة،
مما ٌساعده على التؤثٌر على موظفٌه ،من أجل كسب والتعاون وتحفٌزهم على العمل مع أعلى درجة من
والكفاءة ودفعهم إلى العمل كفرٌق متعاون لتحقٌق ذلك
األهداؾ المحددة مع الكفاءة والكفاءة ،وٌنعكس هذا فً
المناخ التنظٌمً داخل المإسسة التربوٌة التعلٌمٌة ،من قبل
وخلق المناخ المناسب للعمل والتؽلب على العقبات التً
منع إنجاز األعمال الموكلة إلٌهم .مدٌري- 187 -
وقد أكدت عدة دراسات عن المناخ التنظٌمً عددا من الدراسات
المعاٌٌر التً تربط فعالٌة المنظمات بؤنشطتها فً
الجو السابد سلبا أو إٌجابٌا .دراسة القرشً
الذي تم إجراإه فً الجامعات فً المملكة العربٌة السعودٌةٌ ،هدؾ إلى (2006)،
تكشؾ عن العبلقة بٌن القٌادة اإلبداعٌة والتنظٌمٌة
المناخ فً الجامعات السعودٌة أظهرت النتابج وجود إحصابٌة
العبلقة عند مستوى الداللة ( )0.5بٌن كل من
خصابص القٌادة اإلبداعٌة وأبعاد
المناخ التنظٌمً.
هو المبدع زعٌم اإلبداعٌة التً توفر المناخ التنظٌمً
التً تساعد التخطٌط اإلبداعً ،وخصوصا عندما ٌكون الهدؾ من التخطٌط هو
والتكٌؾ مع البٌبة المتؽٌرة ،ومواءمة التنظٌم
مع أهداؾ المنظمة.

2017

العجمى ،عبد العزٌز سعوده
حسن عبد الهادى.
الشمرى ،محمد انؽمٌش حمد
بطاح.

فعالٌه استراتٌجٌه التعلم المستند على المشكله فى تنمٌه بعض
مهارات حل المسؤله الرٌاضٌه واتخاذ القرار فى ماده الرٌاضٌات
لدى طبلب المرحله الثانوٌه بدوله الكوٌت/
القٌاده األبداعٌه وعبلقتها بالمناخ التنظٌمى فى المراكز التعلٌمٌه
بقطاع الدراسات األسبلمٌه بدوله الكوٌت/

5959 12470228
5960 12470233

وٌنتمً الباحث إلى وزارة األوقاؾ واإلسبلمٌة الشإون  -قطاع الدراسات اإلسبلمٌة ،ولدٌه دراسة فً تطوٌر أهداؾ إدارة
السراج المنٌر اإلسبلمٌة قطاع الدراسات واختتم تطوٌر االجراءات واألهداؾ والتوصٌات ،والنتابج اإلٌجابٌة للتنمٌة
من العمل فً هذا القسم (شاماري)18 ،2011 ،
المإسسات التعلٌمٌة فً مرحلة التعلٌم العام تحتاج إلى إبداع
القٌادة التً تساهم فً اإلبداع والتمٌز ،مدٌري المدارس و
المراكز هً قادة فً مدارسهم ومراكزهم ،ولدٌهم الصفات
فعالٌه برنامج ارشادى لتنمٌه الذكاء األجتماعى لدى الطلبه
على ،مصطفى عبدهللا معتوق .الموهوبٌن فى المرحله الثانوٌه بدوله الكوٌت/
بعض المتؽٌرات الدٌموجرافٌه المرتبطه بالضؽوط النفسٌه واسالٌب
مواجهتها لدى طبلب جامعه الكوٌت/
الؽنام ،ؼنام صالح حسن.

5961 12470235
5962 12470237

ٌتمثل الهدؾ األساسى للدراسة فى محاولة تطوٌر وتحسٌن جودة المحتوى المعلوماتى للتقارٌر المالٌة ،وذلك من خبلل
تضمٌن المحتوى المعلوماتى لتلك التقارٌر معلومات رأس المال الفكرى المختلفة سواء المالٌة أو ؼٌر المالٌة.
ولتحقٌق ذلك الهدؾ تم تقسٌم الدراسة إلى ثبلثة أبواب تناولت الجوانب اآلتٌة -:
.الباب األول  :تقٌٌم المحتوى المعلوماتى للتقارٌر المالٌة فى ظل مفهوم رأس المال الفكرى •
.الباب الثانى  :تطوٌر المحتوى المعلوماتى للتقارٌر المالٌة فى ظل مفهوم رأس المال الفكرى •
.الباب الثالث  :إختبار تحقق نتابج التقٌٌم والتطوٌر المقترحة مٌدانٌا •
وتصلت الدراسة إلى عدة نتابج ٌتمثل أهمها فى اآلتى -:
على مستوى الدراسة النظرٌة -:
قصور الفكر المحاسبى والممارسة العملٌة فى توفٌر األسس السلٌمة لئلعتراؾ والقٌاس المحاسبى ألصول رأس المال 1.
.الفكرى ،مما أدى إلى قصور المحتوى المعلوماتى للتقارٌر المالٌة فى اإلفصاح عن معلومات رأس المال الفكرى
أن تطوٌر الفكر المحاسبى من منظور رأس المال الفكرى ٌسهم فى تطوٌر الممارسة العملٌة ،بما ٌإدى إلى تطوٌر 2.
.وتحسٌن جودة المحتوى المعلوماتى للتقارٌر المالٌة فى اإلفصاح عن معلومات رأس المال الفكرى
على مستوى الدراسة التطبٌقٌة -:
تبٌن من خبلل تحلٌل المحتوى المعلوماتى للتقارٌر المالٌة المنشور لعٌنة من الشركات المقٌدة بسوق األوراق المالٌة 1.
.المصرى قصور تلك التقارٌر فى اإلفصاح عن معلومات رأس المال الفكرى المالٌة وؼٌر المالٌة
تبٌن من خبلل إستطبلع آراء المهتمٌن أنه ٌوجد تؤثٌر إٌجاٌبى لتطوٌر الفكر المحاسبى من منظور رأس المال الفكرى 2.
.على تطوٌر الممارسة العملٌة لئلفصاح عن معلومات رأس المال الفكرى
تبٌن من خبلل إستطبلع آراء المهتمٌن أنه ٌوجد تؤثٌر إٌجابى كبٌر لتطوٌر الممارسة العملٌة من منظور المحاسبة عن 3.
رأس المال الفكرى على تطوٌر وتحسٌن جودة المحتوى المعلوماتى للتقارٌر المالٌة فى اإلفصاح عن معلومات رأس المال
.الفكرى
هدفت الدراسة إلى تحلٌل معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة ( )IFRSللتعرؾ على مدى مبلبمتها للتطبٌق فى بٌبة األعمال
2017
المصرٌة ،وتحدٌد المقومات البلزمة لنجاح تطبٌقها ،ولتحقٌق هدؾ الدراسة تناولت الدراسة الجوانب التالٌة-:
،؛ المفهوم والنشؤة وموقؾ الهٌبات المهنٌة والدول المختلفة منها IFRSالتؤصٌل النظرى لمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة 1.
.ودوافع ومعوقات تبنى الدول لهذه المعاٌٌر
وكذلك المتؽٌرات اإلقتصادٌة  IFRS،دراسة وتحلٌل أهم المتؽٌرات اإلقتصادٌة العالمٌة التى أثرت على إصدار وتطوٌر 2.
.المحلٌة التى أدت إلى تبنى مصر هذه المعاٌٌر
.نظرٌا فى ضوء مجموعة من المإشرات للحكم على مدى مبلبمتها للبٌبة المصرٌة  IFRSتقٌٌم معاٌٌر 3.
للتطبٌق فى مصر مٌدانٌا من خبلل إستقصاء أراء عٌنة من المهتمٌن بالمعاٌٌر IFRSإختبار مدى مبلبمة معاٌٌر 4.
.المحاسبٌة من األكادٌمٌٌن ومعدى التقارٌر المالٌة ومستخدمٌها والمراجعٌن الخارجٌن
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتابج أهمها -:
تتوافق مع توجهات اإلقتصاد القومى نحو اإلنفتاح على اإلقتصاد العالمى ،اإل أن بٌبة األعمال  IFRSأن معاٌٌر 1.
.المصرٌة الزالت بحاجة إلى مزٌد من التؤهٌل واإلعداد حتى ٌتم تطبٌق هذه المعاٌٌر بكفاءة
أن تطبٌق معاٌٌر المحاسبة عن القٌمة العادلة بالبٌبة المصرٌة فى ظل عدم توافر أسواق نشطة ونقص الكوادر المهنٌة 2.
.المإهلة ٌإدى إلى إنتاج معلومات محاسبٌة تفتقر للثقة والموضوعٌة ،وتفقد المعلومات المحاسبٌة قابلٌتها للمقارنة
األمر ٌتطلب ضرورة تؤهٌل وتدرٌب الكوادر الحالٌة على  IFRS ،هناك نقص بالكوادر المهنٌة البلزمة لتطبٌق معاٌٌر 3.
التطبٌق السلٌم لهذه المعاٌٌر المحاسبٌة  .2015وأخٌرا هناك ضرورة لتطوٌر برامج التعلٌم المحاسبى بالجامعات المصرٌة
.بهدؾ مواكبة تطورات المهنة فى ضوء إصدارات المعاٌٌر المحاسبٌة على المستوى الدولى والمحلى
2017

فاعلٌه برنامج الكترونى قابم على القصص القرأنى فى تنمٌه بعض
المفاهٌم العقابدٌه والذكاء األخبلقى لدى طبلب كلٌه التربٌه/
حامد ،شٌماء حسن محمود.
فعالٌه العبلج العقبلنى األنفعالى السلوكى فى خفض اعراض
األحترافى النفسى لدى المعلمٌن العاملٌن بمدارس الدمج فى دوله
الكوٌت/
العتٌبى ،عبدهللا عبود سالم.
استراتٌجٌه مقترحه لتنمٌه الكفاٌات األدارٌه لمدٌرى المدارس
الثانوٌه فى ضوء بعض األتجاهات األدارٌه المعاصره/
العجمى ،فهٌد فهد.
سلوكٌات القٌاده األخبلقٌه واثرها على تطبٌق الجوده الشامله لدى
العاملٌن باألتحاد المصرى لكره السله/
محمد ،محمد سٌد شٌر.
فاعلٌه برنامج تدرٌبى لمهارات معالجه األصوات فى تحسٌن الفهم
والطبلقه القرانٌه لدى عٌنه من المعسرٌن بالمرحله األبتدابٌه بدوله
الحربى ،محمد عبدهللا محمد .الكوٌت/
كلٌب ،عبد العزٌز محسن عبد استراتٌجٌه مقترحه لتطوٌر اداء مدٌرى المدارس الثانوٌه بالكوٌت
فى ضوء معاٌٌر الجوده واألعتماد/
الكرٌم.
تطوٌر المحتوى المعلوماتى للتقارٌر المالٌة من منظور رأس المال
خلٌفة ،محمد ٌوسؾ عبدالرحٌم .الفكرى :

5969 12470287

مدى مبلءمة تطبٌق معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة ( )IFRSلبٌبة
على ،أسامة عبدالوهاب أحمد .األعمال المصرٌة :

5970 12470296

مرعى ،عبدهللا أبو العبل.

2017 This study investigates the political and economic history of the Safavid Empire in
Iran as viewed by the historian Bastani Parizi.
Before the Safavid Dynasty, Iran was a troubled country looking forward the
appearance of the savior. The declaration of the initiation of the Safavid State by
King Ismail the Safavid in the year 907 Hijri was in response to the troubled
conditions in Iran. At that time, regional and international powers, including
Ottoman Empure, Portugal, Holland, th Mamluks in Egypt, and the Timorese in
India, were conflicting to dominate Western Asia, known as Islamic East.
As for the foreign policy, the attempts of the Safavid Kings to convince the
Europeans to form alliance against the Sunnah were not successful and the
Europeans limit their interest to commercial exchange. However, in the inner
policy, the main interest of the Safavid Kings was to eradicate the revolutionary
movements against the state and to get rid of all rivals even though they were
members of the ruling family.
Actually, the economic motive was the instinct that controlled all conflicts and
wars. However, lack of safety and political settlement, murder and raids resulted in
nothing but the burying of capital, trade recession, collapse of agriculture, and
poverty of people.

حٌات ،حسٌن صالح عبدهللا
جوهر.
مصطفى ،خفة سعد.

الشعر الجاهلى بٌن األثبات أو األنكار عند النقاد القدامى والمحدثٌن/
اثر استخدام مقرر الكترونى مقترح على تعلم بعض مهارات كره
الطاوله والتحصٌل المعرفى لطبلب كلٌه التربٌه األساسٌه بدوله
الكوٌت/
السمات السٌاسٌة واالقتصادٌة للعصر الصفوي :

5963 12470243

5964 12470251
5965 12470255
5966 12470261

5967 12470267
5968 12470276

5971 12470299

5972 12470309
5973 12470313

The coronation of King Abbas The Great was associated with economic
development as the economic potentials of the state were immensely growing. This
era had witnessed a historical and economic phenomenon that has to be
investigated; the appearance of a rich class, known today as businessmen.
Variation of terrains and climate in Iran played a great part in the economic
abundance but this abundance was disturbed by harsh taxes or confiscation of
funds.
The bloody and harsh policy of the kings towards their families was responsible for
not preparing crown princes able to take the responsibility of the state.
ابراهٌم ،مدحت محمد عبد
الحارث.
تعتبر الدراسة ضمن الدراسات المقارنة التً تقوم علً المنهج المقارن وتوضح أوجه الشبه واالختبلؾ بٌن أحكام الموت
الٌهودٌة واإلسبلم وقد اشتملت علً تمهٌد وثبلثة فصول باالضافة إلً خامة ٌظهر فٌها ما تم التوصٌل إلٌه من نتابج ٌلٌها
ثبت بالمصادر والمراجع التً استقً منها الباحث مادته العلمٌة فً البحث ثم ملخصٌن للرسالة أحدهما باللؽة العربٌة و االخر
باالنجلٌزٌة  .التمهٌد تحدث الباحث عن المفهوم اللؽوي للموت ثم مفهوم الموت فً الٌهودٌة وكذلك مفهوم الموت فً اإلسبلم
ثم بٌن بعد ذلك احكام االحتضار و التمزٌق فً الٌهودٌة وكذلك أحكام االحتضار والتمزٌق فً السبلم و أ,جه الشبه و
االختبلؾ بٌنهما الفصل األول  :وعنوانه أحكام الؽسل و الكفن فً الٌهودٌة و اإلسبلم وقد قام الباحث بتقسٌم هذا الفصل إلً
مبحثٌن اشتمل المبحث األول علً أحكام الؽسل و الكفن فً اإلسبلم ثم أوجه الشبه واألختبلؾ بٌنهما  .الفصل الثانً  :و
الذي جاء تحت عنوان أحكام الجنازة و الدفن فً الٌهودٌة ز اإلسبلم وتم تقسٌمه إلً مبحثٌن كذلك اشتمل المبحث األول علً
أحكام الجنازة و الدفن فً الٌهودٌة اما المبحث الثانً فقد تضمن أحكام الجنازة و الدفن فً اإلسبلم وكذلك أوجه الشبه و
األختبلؾ بٌنهما  .الفصل الثالث و عنوانه أحكام الحداد فً الٌهودٌة واإلسبلم وقد قسم الباحث هذا الفصل إلً مبحثٌن أٌضا
اشتمل المبحث األول علً أحكام الحداد ووجبه المؤتم فً الٌهودٌة أما المبحث الثانً فقد تضمن أحكام الحداد وصنع الطعام
2016
ألهل المٌت فً اإلسبلم و أٌضا أوجه الشبه واألختبلؾ بٌنهما .

على ،محمود جابر عبدهللا.
الحسٌنى ،ناصر عبدهللا جار
هللا.
قناوى ،حاتم جمٌل محمود.

استراتٌجٌة مقترحة لتطوٌر كلٌات التربٌة فً مصر فً ضوء معاٌٌر الجودة واالعتماد
هدفت الدراسة إلى التوصل إلً استراتٌجٌة مقترحة لتطوٌر كلٌات التربٌة فً مصر فً
ضوء معاٌٌر الجودة واالعتماد .
واستخدم الباحث المنهج الوصفً لمبلبمته لطبٌعة الدراسة  ،وقد بلػ عدد أفراد العٌنة
) طالب وطالبة بنسبة ٘  %من اجمالً المجتمع األصلً من طبلب الفرقة الرابعة ) ٕٕ٘
بكلٌات التربٌة من الجامعات المختارة متمثلة فً ( أسوان – جنوب الوادي – أسٌوط – بنً
سوٌؾ – عٌن شمس – اإلسماعٌلٌة ) .
وقد مرت الدراسة بمجموعة من اإلجراءات  ،بدأت باإلطار النظري حٌث اشتمل على
ثبلثة فصول  ،ثم عرض الباحث نتابج تطبٌق أداة الدراسة وتم مناقشة نتابج الدراسة
المٌدانٌة وتم تفسٌرها  ،ثم انتهت الدراسة بوضع استراتٌجٌة مقترحة لتطوٌر كلٌات التربٌة فً مصر فً ضوء معاٌٌر
الجودة واالعتماد االكادٌمً .
وأسفرت نتابج الدراسة عن اآلتً :
قصور كلٌات التربٌة فً وضع األهداؾ االستراتٌجٌة وف ًقا الحتٌاجات المجتمع ٔ -
المصري.
القصور فً توقٌع الكشؾ الطبً علً الطبلب المرشحٌن للقبول بكل كلٌة من كلٌات ٕ -
التربٌة للتؤكد من خلو الطبلب من األمراض والمبلبمة واللٌاقة للدراسة بهذه الكلٌات
والعمل بمهنة التدرٌس .
عدم الجدٌة فً إجراء االختبارات والمقاببلت الشخصٌة فً كل كلٌة من كلٌات التربٌة ٖ -
علً الطبلب المرشحٌن للقبول بهذه الكلٌات مع االلتزام بتنفٌذ كل اإلجراءات التً
ٌقررها مجلس الكلٌة بشؤن الطبلب المرشحٌن للقبول بهذه الكلٌات .
ضعؾ دراسة احتٌاجات وزارة التربٌة والتعلٌم من التخصصات العلمٌة بالمحافظة ٗ -
التً توجد بها كلٌة التربٌة وربط ذلك بؤعداد الطبلب المقبولٌن لٌتناسب ذلك مع
التخصصات العلمٌة المطلوبة ومجاالت التدرٌس المختلفة .
القصور فً االهتمام بمنشآت كلٌات التربٌة  ،ومبانٌها  ،ومعاملها  ،وأثاثها  ،وورشها ٘ -
وضعؾ تزوٌدها باألجهزة التكنولوجٌة وااللكترونٌة الحدٌثة والضعؾ فً تطوٌر برامج وأسالٌب تقوٌم طبلب كلٌات ،
.التربٌة
هناك قصور لدي الطبلب خاصة طبلب المرحلة الثانوٌة التجارٌة ببعض مفاهٌم الوحدة االقتصادٌة العربٌة وقصور فً
وعٌهم بها ،وقد تبٌن ذلك القصور من خبلل اآلتً :نتابج وتوصٌات الدراسات السابقة والمإتمرات ،ونتابج الدراسة
االستطبلعٌة ،أراء السادة معلمً وموجهً الجؽرافٌا بالمرحلة الثانوٌة التجارٌة ،مراجعة خطة التعلٌم التجاري للعام
2017
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بندارى ،ؼاده محمد.
ابراهٌم ،دالل محمود أحمد
حاجٌه محمد.
عبد الرحمن ،أحمد عبد
الرحمن اسماعٌل.

على ،محمد العزب حسن.

األمداد والتموٌن العسكرى فى األندلس من عصر الخبلفه األموٌه
الى نهاٌه دوله الموحدٌن/

5974 12470318

أحكام الموت فى الٌهودٌة واإلسبلم :
تؤثٌر برنامج تعلٌمى بؤستخدام التعلم التعاونى والذاتى على
مخرجات التعلم فى رمى الرمح لطبلب المرحله الثانوٌه بدوله
الكوٌت/
دراسه اسالٌب الحفاظ على المبانى التارٌخٌه وذات القٌمه بمدٌنه
القاهره تطبٌقا على نموذج مختار/
الكفاءه األنفعالٌه وعبلقتها ببعض المتؽٌرات الفسٌولوجٌه ومستوى
األداء المهارى فى التعبٌر الحركى لطالبات كلٌه التربٌه الرٌاضٌه
بقنا/
واقع تطبٌق معاٌٌر الجوده الشامله فى التعلٌم بالمدارس المتوسطه
بدوله الكوٌت/
استرتٌجٌه مقترحه لتطوٌر كلٌات التربٌه فى مصر فى ضوء معاٌٌر
الجوده واألعتماد :

5980 12470345

فعالٌه برنامج مقترح فى الجؽرافٌا على البنابٌه األجتماعٌه لتنمٌه
بعض المفاهٌم والوعى بفكره الوحده األقتصادٌه العربٌه لطبلب
المرحله المرحله الثانوٌه التجارٌه/

5981 12470349

5975 12470320

5976 12470323
5977 12470328

5978 12470334
5979 12470341

إجراءات البحث :تحددت إجراءات البحث فً جانبٌن ،أحدهما نظري واآلخر تجرٌبً ،وقد تناول الجانب النظري المحورٌن
التالٌٌن :المحور األول /النظرٌة البنابٌة االجتماعٌة ونموذج التعلم البنابً االجتماعً كؤحد النماذج التطبٌقٌة لها ،والمحور
الثانً /فكرة الوحدة االقتصادٌة العربٌة تنمٌة المفاهٌم والوعً بها ،من خبلل مناهج الجؽرافٌا بالمرحلة الثانوٌة التجارٌة .أما
الجانب التجرٌبً ،فقد تناول اآلتً :إعداد مواد البحث حٌث تم إعداد :قابمة بمفاهٌم الوحدة االقتصادٌة العربٌة ،وقابمة بؤبعاد
الوعً بفكرة الوحدة االقتصادٌة العربٌة ،وإعداد البرنامج المقترح فً الجؽرافٌا القابم على البنابٌة االجتماعٌة ،كما تم إعداد
أداتً القٌاس( اختبار مفاهٌم -مقٌاس الوعً) ،وتم تعدٌل مواد البحث واداتً القٌاس فً ضوء أراء المحكمٌن ونتابج التجربة
االستطبلعٌة ،وإجراء الدراسة التجرٌبٌة علً مجموعة من طبلب الصؾ االول الثانوي التجاري مكونة من ستٌن طالبا
وطالبة ،حٌث تم :تطبٌق أداتً القٌاس قبلٌاً ،تدرٌس البرنامج المقترح ،تطبٌق أداتً القٌاس بعدٌاً ،التوصل إلى نتابج البحث
ورصدها وتفسٌرها ،تقدٌم التوصٌات والمقترحات والبحوث المقترحة ،فً ضوء نتابج البحث.
نتابج البحث :أشارت نتابج البحث إلى فعالٌة البرنامج المقترح فً تنمٌة بعض المفاهٌم والوعً بفكرة الوحدة االقتصادٌة
العربٌة ،حٌث وجدت فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات الطبلب فً اختبار المفاهٌم ومقٌاس الوعً بٌن
التطبٌقٌن القبلً والبعدي لصالح التطبٌق البعدي ،ومن هنا تظهر أهمٌة البحث.
ٌعٌش العالم فً الوقت الحالً عصر الكتل االقتصادٌة الكبرى ،لذا تسعى العدٌد من دول العالم – المتقدمة والنامٌة على
ً
السواء– إلى التكتل فً مجموعات اقتصادٌة كبرى ،والتً قد تختلؾ شعوبها أصبل ولؽة وثقافة ،والتً تتجمع فً تكتل واحد
متؤثرة بطبٌعة األنظمة االقتصادٌة السابدة للدول المتكتلة ،إال أنها تنطوي تحت لواء واحد ٌتمثل باتخاذ اإلجراءات الكفٌلة
التً تضمن بقاء تكتلهم ووحدتهم االقتصادٌة فً المستقبل .فبدون الوحدة والتكتل االقتصادي ٌكون محكوما ً على الكٌانات
الصؽٌرة أن تبقى عُرضة لمصالح التحالفات االقتصادٌة الكبرى.
واألمة العربٌة فً أشد ما تكون إلى التماسك والوحدة فٌما بٌنها ،واتحاد طاقاتها وتكامل مواردها ،وذلك حتى تتبوأ مكانتها
فً المجتمع الدولً .واألمة العربٌة حقٌقة تارٌخٌة ،اتصل كٌانها ووحدتها بحضارة اإلنسانٌة من حٌث نشؤتها وطبٌعتها
وخصابصها ،وارتبط تؤخرها بالفُرقة والخبلؾ بٌن أجزابها(عٌد عبد الؽنى الدٌب) (.)3 ،1998 ،
والوطن العربً وهبة هللا تعالى كل مقومات الوحدة والتكامل االقتصادي سواء المقومات الطبٌعٌة أو البشرٌة ،وكبلهما ٌنبع
من التباٌن داخل وحدته المساحٌة(محمد السٌد ؼبلب .)24 ،2013 ،أدى ذلك التباٌن إلى تعدد موارده االقتصادٌة وتنوع
إنتاجها من منطقة إلى أخرى داخل حدوده ،مما ٌتٌح فرصة للتكامل االقتصادي باإلقلٌم والذي ٌهدؾ أساسا ً إلى المصلحة
المتبادلة ألطراؾ التكامل(فتحً محمد مصلحً.) 339 ،2004 ،
وعلى الرؼم من توافر المقومات الطبٌعٌة والبشرٌة لتحقٌق التكامل االقتصادي العربً ،إال أن الوطن العربً ما زال بعٌداً
عن تحقٌق ذلك التكامل بالقدر المطلوب ،فبل ٌزال أمامه شوط كبٌر لتحقٌقه ،وحتى ٌتحقق ذلك البد من تحقٌق االنسجام التام
بٌن كافة السٌاسات االقتصادٌة العربٌة(منظر فاضل سعد.)59 ،2008 ،

ٌتمثل الهدؾ األساسً للدارسة فً اقتراح نموذج محاسبً ٌساعد علً زٌادة كفاءة التنبإ بالفشل المالً
للشركات المقٌدة فً سوق األوارق المالٌة المصرٌة ،ولتحقٌق ذلك فقد تناولت الدارسة الجوانب التالٌة -:
.األزمات المالٌة وعبلقتها بالفشل المالً 1.
.دور آلٌات حوكمة الشركات فً التنبإ بالفشل المالً 2.
.نموذج مقترح للتنبإ بالفشل المالً 3.
.التحقق اإلختباري من عبلقة مإشرات حوكمة الشركات بالتنبإ بالفشل المالً 4.
وتوصلت الدارسة إلى عدة نتابج ٌتمثل أهمها فً -:
تسهم المإشرات المالٌة المستمدة من القوابم المالٌة فً التنبإ بالفشل المالً للشركات المصرٌة قبل حدوثه بفترة تصل إلى •
.خمس سنوات
.ال تسهم آلٌات حوكمة الشركات بمفردها فً التنبإ بالفشل المالً للشركات المصرٌة •
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برنامج تدرٌبى مقترح فى ضوء التعلم بالنمذجه لتحسٌن الدافعٌه
الظفٌرى ،أحمد معاشى
نحو التعلم لدى التبلمٌذ بطىء التعلم بالمرحله المتوسطه فى الكوٌت/
مرزوق.
المطٌرى ،خالد ردن عماشعبد برنامج مقترح فى ضوء الذكاء الوجدانى لتحسٌن الدافعٌه نحو التعلم
لدى طبلب المرحله المتوسطه بدوله الكوٌت/
العالى.
فعالٌه العبلج العقبلنى السلوكى فى خفض اعرض األحتراؾ
النفسى لدى المعلمٌن العاملٌن بمارس الدمج فى دوله الكوٌت/
العتٌبى ،عبدهللا عبود سالم.
فاعلٌه برنامج قابم على استراتٌجٌه التعلم التولٌدى فى تنمٌه عادات
العقل والتفكٌر التشعبى فى ماده الدستور وحقوق األنسان لدى طلبه
الصؾ الثانى عشر فى دوله الكوٌت/
العنزى ،مشعل عواد.
استراتٌجٌه مقترحه ألداره المواهب المإسسٌه لتحقٌق المٌزه
السعٌدى ،عٌد حمود ضوٌحى .التنافسٌه فى مدارس التعلٌم العام بالكوٌت/
المحاسبٌه التعلٌمٌه وتطوٌر األداء المإسسى بمدارس التعلٌم العام
العنزى ،سامى مجبل ماضى .بالكوٌت:
فعالٌه برنامج تدرٌبى فى تنمٌه المهارات الوجدانٌه لدى التبلمٌذ
القحطانى ،عامر فهد عاطؾ .الموهوبٌن رٌاضٌا فى المرحله المتوسطه بدوله الكوٌت/
تطور التعلٌم فى مصر من الفتح األسبلمى الى بداٌه حكم الدوله
الفاطمٌه من خبلل كتب الطبقات/
أحمد ،أحمد حمدان حسانٌن.
فاعلٌه برنامج تدرٌبى لمهارات معالجه األصوات فى تحسٌن الفهم
والطبلقه القرابٌه لدى عٌنه من المعسرٌن قرابٌا بالمرحله األبتدابٌه
الحربى ،محمد عبدهللا محمد .بدوله الكوٌت/
اثر استراتٌجٌه تعلم األقران فى تدرٌس التربٌه الفنٌه على تنمٌه
بعض المفاهٌم والمهارات الفنٌه الٌدوٌه لدى طبلب المرحله
السبٌعى ،حمود مناحى راكان .المتوسطه بدوله الكوٌت/
فاعلٌه استخدام السبوره الذكٌه فى تنمٌه المفردات اللؽوٌه القرابٌه
وتصحٌح اخطاء التبلوه واألتجاه نحوها لدى طبلب الصؾ العاشر
المطٌرى ،حسٌن جمعان
بدوله الكوٌت/
صعفك.
فاعلٌه التعلم التعاونى فى تدرٌس التربٌه الفنٌه على تنمٌه التذوق
الفنى ومهارات التعبٌر الفنى لدى طبلب المرحله المتوسطه بدوله
الكوٌت/
الصلٌلى ،أحمد هبلل سالم.
فاعلٌه برنامج تدرٌبى لتنمٌه الذاكره البصرٌه لدى األطفال من ذوى
اضطراب التوحد فى دوله الكوٌت/
العتٌبى ،عبدهللا حزام على.
األرجاء األكادٌمى وعبلقته بتوجهات األهداؾ واستراتٌجٌات تنظٌم
أحمد ،الشٌماء عبد الكرٌم
الدافعٌه لدى طبلب كلٌه التربٌه بالؽردقه/
محمد.
اطار مقترح لتنظٌم األفصاح المحاسبى األلكترونى من منظور
حوكمه الشركات :
أحمد
أحمد ،محمد عزام عبد المجٌد.
محروس ،رمضان عارؾ
إطار محاسبى مقترح للتنبإ باألزمات المالٌة للشركات :
رمضان.

5982 12470358
5983 12470366
5984 12470370

5985 12470377
5986 12470385
5987 12470390
5988 12470392
5989 12470397

5990 12470417

5991 12470426

5992 12470431

5993 12470433
5994 12470439
5995 12470444
5996 12470448

5997 12470461

ٌ.سهم المإشر الكلً المقترح لجودة حوكمة الشركات فً زٌادة كفاءة نماذج التنبإ بالفشل المالً للشركات المصرٌة •

قدٌس ،شرٌن مرقس مصرى.

هذه الرسالة تهدؾ إلى دراسة مدى فعالٌة التوجٌه االنتقابً فً تعدٌل بعض سلوكٌات األطفال (وضع  ،العدوان  ،العنٌد)من
العنؾ المنزلً .باإلضافة إلى ذلك  ،فإنه ٌهدؾ أٌضا إلى دراسة فعالٌة التوجٌه اإلسبلمً لتقلٌل العنؾ المنزلً للوالدٌن
والتعرؾ على التؤثٌر المستمر للبرنامجٌن بعد االنتهاء من جلسات التوجٌه وفترة المتابعة .لتحقٌق أهداؾ الدراسة استخدم
الباحث الطرٌقة التجرٌبٌة ،أعدت مقٌاس العنؾ المنزلً وحجم المشكبلت السلوكٌة لؤلطفال وقد صممت برنامجً ا انتقابًٌا
لئلرشاد للحد من المشاكل السلوكٌة (العناد  -الكذب  -العدوانٌة) فً األطفال ناتجة عن عابلة تمارس العنؾ من قبل الوالدٌن.
تقدمت بطلب على عٌنة من األطفال فً رٌاض األطفال من  6-4سنوات بمتوسط ( )5.6سنة .آخر تم تطبٌق برنامج
إسبلمً على اآلباء للحد من العنؾ األسري دراسة تإكد فعالٌة كل من البرنامجٌن فً الحد من السلوكٌة كما أنها تقلل من
حدة العنؾ المنزلً منذ الوالدٌن أٌضا أكدت على التؤثٌر المستمر لفعالٌة البرنامجٌن بعد التطبٌق وخبلل فترة المتابعة  ،مما
2017
ٌشٌر إلى كفاء الطفولة هً مرحلة مهمة جدا فً حٌاة كل فرد.
خبلل هذه المرحلة  ،تنمو الشخصٌة جسدٌا وعقلٌا وعاطفٌا
ومعنوٌا.
خبلل هذه الفترة  ،تظهر االضطرابات والمتاعب .إذا نشؤ الطفل
فً عابلة متوازنة التً تقدم الحب والوفاء العاطفً  ،ورعاٌة باستخدام أسالٌب التنشبة اإلٌجابٌة  ،سوؾ ٌتمتع أطفالهم
بالسعادة حٌاة خالٌة من التوتر والمشاكل النفسٌة أو االضطرابات النفسٌة بسبب سٌشعرون بالهدوء األمنً والعاطفً .هذا
الطفل قد أٌضا ٌشعر مستقر وتحقٌق متطلبات مرحلة التطوٌر هو
خبرة.
على العكس  ،إذا نشؤ الطفل فً عابلة مكسورة  ،خالًٌا منه
الحب والتبادل العاطفً باستخدام أسالٌب خاطبة فً تنشبة
األطفال مثل اإلكراه والقسوة والتمٌٌز وانعدام األطفال

عبد الوهاب ،سلوى حشمت
حسن.

أحمد ،زٌنب أحمد طه.

دور مناهج العلوم بالمرحله األبتدابٌه فى تحقٌق اهداؾ التربٌه
للمواطنه وفاعلٌه وحده قابمه على نظرٌه الذكاءات المتعدده فى
تحقٌق بعض هذه األهداؾ/
اثر التفاعل بٌن بٌبه الحوسبه السحابٌه والمقررات األلكترونٌه
المفتوحه واسعه األنتشار  MOOCSعلى تنمٌه مهارات شبكات
الحاسب/

5999 12470468

فاعلٌه اآلرشاد األنتقابى فى تعدٌل بعض سلوكٌات األطفال الناتجه
عن العنؾ األسرى برنامج لؤلأطفال والوالدٌن/

6000 12470470

5998 12470467

احترام وتدلٌل الرعاٌة الزابدة  ،فإن الطفل ٌكون عرضة لبلضطرابات والمشاكل النفسٌة نتٌجة لتؤثٌر السجن الذي عاش فٌه.
الطفل  ،بعد ذلك  ،لن ٌكون قوٌا بما ٌكفً لمواجهة مشاعر اإلحباط بسبب ضعؾ النفس .لن ٌتمكن من تحقٌق مطالب كل
منهما المرحلة التً ٌمر بها على الرؼم من أهمٌة األسرة وخطورة تؤثٌرها ،عندما تفشل العابلة فً القٌام بهذا الدور  ،فإنها
تعرض على المجتمع المضطرب أعضاء على حد سواء نفسٌا وسلوكٌا .هذا بسبب السلوك أنماط وأنواع التفاعبلت التً
ٌستخدمونها مثل السلوك العنٌؾ.
ٌسمى العنؾ داخل األسرة بالعنؾ األسري  ،الذي هو أبعد من ذلك استخدام القسوة والمنفى فً تربٌة األطفال  ،والعنؾ
المنزلً هو العنؾ الذي ٌظهر فً نفس العابلة  ،وهو األكثر شٌوعًا وأنواع مدمرة من العنؾ .هذا النوع ٌظهر فً المنزل
وؼالبا ما ٌكون ال ٌبلحظ من قبل المجتمع ألنه ٌحدث داخل المنزل وٌمكن أن ٌكون نفى باإلضافة إلى ذلك ٌ ،خفً اآلباء
ذلك من السلطات.

السبٌعى ،تهانى حسن بدر.
ٌهدؾ هذا البحث إلى تصمٌم برنامج باستخدام الخرابط الذهنٌة والتعرؾ على بعض مهارات كرة الٌد لتبلمٌذ المرحلة
االعدادٌة  ،واستخدم الباحث المنهج التجرٌبً واختار احد تصمٌمات المنهج والذي ٌعتمد على اتباع القٌاس القبلً والبعدي
لكل من المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة نظرا لمبلءمته لطبٌعة البحث واهدافه  ،تم اختار العٌنة بالطرٌقة العشوابٌة بواقع
( )60تلمٌذ من بٌن تبلمٌذ الصؾ األول االعدادي المقٌدون بمدرسة الدكتور/عبدالعزٌز القوصً بمركز قوص بمحافظة قنا
 ،وقد تم تقسٌم عٌنة البحث إلى مجموعتٌن متساوٌتٌن إحدهما ضابطة واألخرى تجرٌبٌة قوام كل مجموعة منها ()30تلمٌذ 2017 .
ومن أهم النتابج أن تطبٌق البرنامج كان له تؤثٌر على اكساب بعض مهارات كرة الٌد لدى المجموعة التجرٌبٌة  ،تفوق
المجموعة التجرٌبٌة على المجموعة الضابطة فً القٌاس البعدي.
2017م

ٌهدؾ البحث الحالً إلى التعرؾ على:
أثر ممارسة النشاط الرٌاضً على فاعلٌة الذات لدى تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة الممارسٌن وؼٌر الممارسٌن للنشاط1-
الرٌاضً
أثر ممارسة النشاط الرٌاضً على بعض المهارات االجتماعٌة (العبلقات االجتماعٌة -القٌادة المجتمعٌة  -المشاركة 2-
.المجتمعٌة ) لدى تبلمٌذ المرحلة االعدادٌة الممارسٌن وؼٌر الممارسٌن للنشاط الرٌاضً
توجد هناك عبلقة ارتباطٌة بٌن فاعلٌة الذات والمهارات االجتماعٌة (العبلقات االجتماعٌة-القٌادة المجتمعٌة -المشاركة3-
المجتمعٌة ) لدى تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة الممارسٌن وؼٌر الممارسٌن للنشاط الرٌاضً
ٌهدؾ البحث إلى التعرؾ على المناخ التنظٌمً وعبلقته باألداء الوظٌفً لدى معلمً التربٌة البدنٌة بمدارس دولة الكوٌت من
2017م
خبلل تحدٌد:
المناخ التنظٌمً السابد فً المدارس قٌد البحث فً ضوء (الهٌكل التنظٌمً  ،القٌادة ،المشاركة الجماعٌة ،االتصال،طبٌعة-
).العمل
مستوى األداء الوظٌفً بالمدارس قٌد البحث فً ضوء (الجهد المبذول ،قدرات ومهارات معلم التربٌة البدنٌة،إدراك معلم-
 ).التربٌة البدنٌة لدورة الوظٌفً
.العبلقة بٌن المناخ التنظٌمً واألداء الوظٌفً للعٌنة قٌد البحث -

درجه ممارسه المدٌرٌن ألداره التؽٌٌر وعبلقتها ببعض المتؽٌرات
الوظٌفٌه والتنظٌمٌه لدى معلمى مدارس التعلٌم العام بدوله الكوٌت/

6001 12470471

أحمد ،هاشم أحمد عبدهللا

أثر استخدام الخرابط الذهنٌة على تعلم بعض مهارات كرة الٌد
والتحصٌل المعرفً لدى تبلمٌذ المرحلة االعدادٌة

ماجستٌر

6002 12471370

حسٌن  ،حسن محمود محمد

أثر ممارسة النشاط الرٌاضً المدرسً على فاعلٌة الذات وبعض
المهارات االجتماعٌة لدى تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة

ماجستٌر

6003 12471783

الفودري ،أحمد عبدالرزاق
عبدالحسٌن

المناخ التنظٌمً وعبلقته باألداء الوظٌفً لمعلمً التربٌة البدنٌة
بدولة الكوٌت

ماجستٌر

6004 12472778

ٌهدؾ البحث إلى العبلقة بٌن الشؽب المدرسً والذكاء االنفعالً لدى طبلب المرحلة المتوسطة بدولة الكوٌت ،العبلقة بٌن
الشؽب المدرسً واالتجاه نحو ممارسة األنشطة الرٌاضٌة لدى طبلب المرحلة المتوسطة بدولة الكوٌت  ،العبلقة بٌن الذكاء
االنفعالً واالتجاة نحو ممارسة األنشطة الرٌاضٌة لدى طبلب المرحلة المتوسطة بدولة الكوٌت  ،.لقد استخدم الباحث المنهج
الوصفً  ،قام الباحث باختٌار عٌنة عشوابٌة قوامها ( )520طالب تمثل نسبة ()6.43من مجتمع كما اختار الباحث عٌنة
استطبلعٌة قوامها  130طالب تمثل نسبة ()1.61من مجتمع البحث ،واستخدم الباحث مقٌاس سلوك المشاؼبة  ،مقٌاس
الذكاء االنفعالً  ،مقٌاس كٌنون لبلتجاهات نحو النشاط البدنً وكانت أهم نتابج البحث وجود عبلقته دالة بٌن الشؽب
المدرسً والذكاء األنفعالً لدى طبلب المرحلة المتوسطة بدولة الكوٌت  ،وجود عبلقة دالة بٌن الشؽب المدرسً واالتجاة
نحو ممارسة األنشطة الرٌاضٌة لدى طبلب المرحلة المتوسطة بدولة الكوٌت  ،وجود عبلقة دالة بٌن الذكاء االنفعالً
واالتجاة نحو ممارسة األنشطة الرٌاضٌة لدى طبلب الفمرحلة المتوسطة بدولة الكوٌت  ،وكانت أهم التوصٌات اجراء
بحوث ودراسات مستقبلٌة تبحث مظاهر واسباب الشؽب المدرسً لدى فبات عمرٌة أخري  ،االهتمام ببرامج تنمٌة الذكاء
االنفعالً لدى الفرد  ,وذلك لٌصبح الفرد أكثر قدرة على مقاومة الضؽوط وأقل قلقا ً وأكتبابا ً  ،وبالتالً ٌكون على مستوى
عال من الصحة النفسٌة  ،األهتمام بوضع ودمج برامج التنمٌة الوجدانٌة داخل المقررات الدراسٌة  ,وذلك لما له من أهمٌة
كبٌرة لدى الفرد  ،اجراء دراسات مستقبلٌة تتعلق بمظاهر وأسباب السلوك العدوانً من وجهات نظر اآلباء والمعلمٌن .،
االهتمام بتنمٌة اتجاهات الطبلب نحو األنشطة الرٌاضٌة والحث على الممارسة الرٌاضٌة من خبلل زٌارة الثقافة الرٌاضٌة
2018م
لدى الطبلب والوعً بؤهمٌةالرٌاضة فً حٌاتهم.
ٌهدؾ البحث إلى التعرفعلى العبلقات العامة فً بعض األندٌة الرٌاضٌة فً دولة الكوٌت وكان من أهم االستنتاجات تسعى
إدارة العبلقات العامة فً النادي الرٌاضً إلى تؽٌٌر االنطباعات السٌبة التً قد ٌحملها الجمهور عن المإسسة الرٌاضٌة من
خبلل البحوث والدراسات التً تجرٌها وتحرص إدارة العبلقات العامة فً المإسسة الرٌاضٌة على تزوٌد المجتمع المحلً
بؤخبار المإسسة الرٌاضٌة وتقوم إدارة العبلقات العامة فً المإسسة الرٌاضٌة باإلعبلم عن أهداؾ المإسسة الرٌاضٌة
2018م
ونشاطاته ولدى العاملٌن بالمإسسة الرٌاضٌة انطباع إٌجابً عن إدارة العبلقات العامة .
وكان من أهم التوصٌات  :العمل على تؽٌٌر طبٌعة ومهام واختصاصات العبلقات العامة بحٌث تستهدؾ بناء الجسور
وإٌصال الروابط بٌن االتحادات وجماهٌرها بمختلؾ شرابحها والعمل على ممارسة أكثر نشاطات العبلقات العامة كفاءة فً
مواجهة األزمات التً تتعرض لها االتحادات الرٌاضٌة مثل اللقاءات الرسمٌة مع اإلعبلمٌٌن  ،والحمبلت اإلعبلمٌة
التلفزٌونٌة والصحفٌة ووجود استراتٌجٌة إعبلمٌة ثابتة خاصة بالعبلقات العامة لمواجهة أي أزمة ٌتعرض لها االتحاد .
The results obtained in this study concerning the bacteriological characterization of
the examined raw milk samples and hand swabs of contact dairy workers collected
from different dairy farm in Qena Government showed that, most of the investigated
2016 . samples proved their contamination with staphylococci.
The recorded incidence of Staph.aureus isolated out of raw milk samples and human
hand swab samples 72.3% (199 out of 275). The incidences of Staph.aureus were
73.2% (182 out of 250) raw milk samples collected form dairy farms and 64% (16 out
of 25) of hand swabs obtained from contact dairy workers. It can be considered as an
index of very low hygiene level of obtained, manufacturing and distribution of these
food materials, it form a health hazards to consumers.
Milk is the main sources of animal protein, however it is considered as a major vehicle
of the most reported outbreaks of food-borne poisoning.
Steph. aureus is a good indicator of the degree of contact with human-beings or raw
animal products within the food factory.
Based on antibiotic sensitivity test, about 72% Steph. Aureus isolates were found as
multidrug resistant.
The isolates were found 100% resistant to Penicillin and Ampicillin, 24 % resistant to
Amoxicillin / Clavulinic acid, 62% resistant to Oxacillin, 14% resistant to Erythromycin
and 18% resistant to clindamycin.
On the other hand, all the isolates found 100% sensitive to Vancomycin, Gentamycin,
Amikacin, Ciprofloxacin, Tetracyclin, Trimethoprim / sulfamethoxazole and
Chloramphenicol. 96% sensitive to Amoxicillin.

دشتً ،علً كرم ؼلوم

الشؽب المدرسً وعبلقته بالذكاء االنفعالً واالتجاه نحو ممارسة
األنشطة الرٌاضٌة لدى طبلب المرحلة المتوسطة بدولة الكوٌت

ماجستٌر

6005 12472795

الٌعقوب ،أحمد عٌسى

نموذج مقترح إلدارة العبلقات العامة بالمإسسات الرٌاضٌة بدولة
الكوٌت

ماجستٌر

6006 12472829

Ali, Sahar Gamal
Abdel Aziz.

Molecular characterization of staphylococcus
aureus isolated from dairy animals farms and
contact workers /

نموذج مقترح لتطوٌر العمل اآلدارى بؤستخدام اسلوب ستحماسته
باألتحاد المصرى للووشو كونج فو/
الضبع ،أسامه الضبع عبده.
المناخ التنظٌمى وعبلقته باألداء الوظٌفى لمعلمى التربٌه البدنٌه
الفوردى ،أحمد عبد الرازق
بدوله الكوٌت/
عبد الحسٌن.
نموذج مقترح ألداره الموارد البشرٌه بمدٌرٌات الشباب والرٌاضه
جاد ،عمرو عباس عبد الكرٌم .بمحافظات جنوب الصعٌد/
أثر استخدام الخرابط الذهنٌه على تعلم بعض مهارات كره الٌد
والتحصٌل المعرفى لدى تبلمٌذ المرحله األبتدابٌه/
أحمد ،هاشم أحمد عبدهللا.
حسٌن ،الشٌماء عبد الرحمن
الشٌماء عبد الرحمن قاسم حسٌن؛ اشراؾ
قاسم .
تطوٌر اداره مإسسات رٌاض اآلطفال فى ضوء مدخل األداره
محمد ،ابتسام محمد عبد البله .األلكترونٌه :
دور المدرسه الثانوٌه الفنٌه فى وقاٌه الطبلب من الجرٌمه/
أحمد ،أسماء حسنى محمود.
تدور الدراسة الحالٌة حول الكفاءة الخارجٌة للتعلٌم التحضٌري
فً ‖دراسة مٌدانٌة‖ فً سوهاج .هدفت الدراسة إلى التعرؾ على األساس النظري لـ ‖سوهاج‖
المرحلة الثانٌة من التعلٌم األساسً فً مصر .التعرؾ على األساس النظري ل
الكفاءة الخارجٌة للمرحلة الثانٌة من التعلٌم األساسً فً مصر .أٌضا  ،و
تهدؾ الدراسة إلى الوقوؾ على واقع الكفاءة الخارجٌة للمرحلة الثانٌة من األساسٌات
التعلٌم فً سوهاج فً ضوء األهداؾ المقصودة.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفً كنهج مبلبم لـ
طبٌعة الدراسة .أٌضا  ،أعد الباحث استبٌان لتحلٌل
واقع الكفاءة الخارجٌة للمرحلة الثانٌة من التعلٌم األساسً بسوهاج .ال
استبٌان مطبق على عٌنة مكونة من (.)1325
نتابج الدراسة النظرٌة
النتابج األولى المتعلقة بالتعلٌم الثانوي:
ٌ.هدؾ التعلٌم الثانوي المنخفض إلى دعم تنمٌة قدرات التبلمٌذ 1.
.توجد ثبلثة أنواع من التعلٌم اإلعدادي فً مصر :الثانوٌة العامة التعلٌم  ،التعلٌم الثانوي  ،التعلٌم الثانوي المهنً 2.
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محمود ،أسماء السٌد عثمان.

الكفاٌه الخارجٌه للحلقه الثانٌه من التعلٌم األساسى بمحافظه سوهاج :

6007 12478177

6008 12479885
6009 12479886
6010 12479887
6011 12479888
6012 12479889
6013 12479890
6014 12479891
6015 12479893

شهدت التعلٌم الثانوي فً مصر العدٌد من التطورات فً جمٌع أنحاء 3.
التارٌخ ابتداء من عام  1916وحتى ٌومنا هذا.
تنظم التعلٌم الثانوي فً مصر سلسلة من القوانٌن التً 4.
تستمد شرعٌتها من الدستور.
.هناك العدٌد من المشاكل التً تواجه التعلٌم الثانوي فً مصر 5.
النتابج الثانٌة للكفاءة الخارجٌة المحددة للتعلٌم:
.إعداد مكونات مبلبمة تعلٌمٌة أجنبٌة بما فٌه الكفاٌة 1.
كفاٌة التعلٌم الثانوي األجنبً هو القدرة على تخارج كل ما لدٌه الطبلب واكتسبوا المعارؾ والمهارات لمتابعة التعلٌم 2.
.العالً مراحل
توجد عبلقة بٌن مساهمة التعلٌم اإلٌجابً فً التنمٌة 3.
ومبلءمة الحتٌاجات المجتمع التعلٌم فً مختلؾ
مراحل النمو.
ٌبرز أهمٌة دراسة عوابد التعلٌم للكشؾ عن الخارج 4.
نجاعة.
.وجهات نظر مختلفة حول قٌاس العابد االقتصادي من التعلٌم 5.
نتابج الدراسة المٌدانٌة أوالً :بالنسبة للكفاٌة الخارجٌة وفقا ً ألهداؾ اجتماعٌة واقتصادٌة
تطوٌرٌ •:تحقق إلى حد ما داخل مدارس المرحلة الثانٌة األساسٌة التعلٌم بمحافظة سوهاج.
ثانٌا ً :بالنسبة للكفاٌة الخارجٌة وفقا ً ألهداؾ المرحلة الثانٌة من التعلٌم األساسً:
ٌتحقق إلى حد كبٌر داخل مدارس المرحلة الثانٌة من التعلٌم األساسً فً محافظة سوهاج.ثالثا ً :فٌما ٌتعلق بالعقبات التً •
تعٌق تحقٌق الكفاءة الخارجٌة .هناك العدٌد من القٌود الخارجٌة والتكنولوجٌة الخارجٌة •.هناك العدٌد من القٌود الداخلٌة
المادٌة والبشرٌة واإلدارٌة
فً ؼمرة االهتمام بتنمٌة التفكٌر ،وتطبٌقات نواتج أبحاث الدماغ ،ظهر اتجاه جدٌد فً الفكر التربوي
الحدٌث ٌدعو إلى التركٌز على تحقٌق عدد من النواتج التعلمٌة ،وقد ركز أصحاب هذا االتجاه على ضرورة
تنمٌة عدد من االست ا رتٌجٌات أصبحت فٌما بعد تعرؾ باتجاهات العادات العقلٌة.
وتعد معلمة رٌاض األطفال ركٌزة أساسٌة من ركابز تحقٌق الروضة ألهدافها ،فالمعلمة هً القدوة والمثل
األعلى وهً تستطٌع أن تؽرس روح المسبولٌة والمثابرة فً نفوس األطفال ،وتحتاج أن تنمى قدرة األطفال على
التفكٌر وتنمٌة مها ا رتهم الذهنٌة المختلفة ،وكذلك تمثل الكفاءة الذاتٌة المدركة أهمٌة كبٌرة لدى معلمات رٌاض
األطفال وتعتبر الكفاءة الذاتٌة المدركة امر ضروري للمعلم حٌث تساعده على تحقٌق مستوٌات اعلى من
التخطٌط والتنظٌم ،واألداء الناجح.
تحددت مشكلة البحث من خبلل التساإالت التالٌة:
هل توجد عبلقة ارتباطٌة ذات داللة إحصابٌة بٌن عادات العقل وكبل من التفكٌر اإلٌجابً والكفاءة الذاتٌة ٔ-
المدركة لدى معلمات رٌاض األطفال عٌنه البحث الحالً؟
هل تختلؾ عادات العقل باختبلؾ كبل من نوع المإهل (تربٌة طفولة –خدمة اجتماعٌة) وعدد سنوات الخبرةٕ-
لدى عٌنة البحث؟)اقل من ٓٔ سنوات  ٔٓ -سنوات فؤكثر(
هل ٌمكن التنبإ بالتفكٌر اإلٌجابً والكفاءة الذاتٌة المدركة بمعلومٌة عادات العقل لدى عٌنه البحث؟ٖ-
هدؾ البحث الحالً إلى التحقق من:
معرفة عبلقة عادات العقل بالتفكٌر اإلٌجابً والكفاءة الذاتٌة المدركة والتنبإ بالتفكٌر اإلٌجابً والكفاءة الذاتٌة
المدركة بمعلومٌة عادات العقل لدى عٌنه من معلمات رٌاض األطفال فضبل عن تتحدد أهمٌة البحث الحالً فً ضوء
الجوانب التالٌة:
ٌعد البحث الحالً إضافة جدٌدة فً مجال البحوث النفسٌة والتربوٌة إذ ٌهتم بعادات العقل وتؤثٌرها علىٔ-
التفكٌر اإلٌجابً كؤحد متؽی ا رت علم النفس اإلٌجابً والكفاءة الذاتٌة المدركة لدى معلمات رٌاض األطفال حٌث
توجد ندرة فً الد ا رسات التً تناولت عادات العقل لدى معلمات الرٌاض وتؤثٌرها على التفكٌر اإلٌجابً والكفاءة
الذاتٌة المدركة لدٌهم.
اسهم البحث الحالً بتصمٌم مقٌاس لعادات العقل وأخر للتفكٌر اإلٌجابً تم إعداده فً ضوء تحلٌلٕ-
الد ا رسات والب ا رمج األجنبٌة والعربٌة التً تناولت عادات العقل ومكوناته والتفكٌر اإلٌجابً.
افادة نتابج البحث فً معرفة تؤثٌر عادات العقل على التفكٌر اإلٌجابً والكفاءة الذاتٌة المدركة لمعلمات رٌاض األطفال وقدٖ-
ٌ.نعكس ذلك إٌجابٌا على أطفال الروضة
افادة نتابج البحث فً لفت انتباه معلمات رٌاض األطفال على ضرورة ؼرس عادات العقل لدى األطفالٗ-
إثناء تعلٌمهم.
توجٌه نظر معلمات رٌاض األطفال ألهمٌة التفكٌر اإلٌجابً لدى األطفال وأثره على شخصٌة الطفل٘-
المستقبلٌة.
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أحمد ،ماجده محمد على.

أبو الحمد ،أٌات محمد أبو
العطا.
أحمد ،سحر محمد خلٌل.
النجاده ،عبد المحسن ناصر
صالح.
كما ذكر فً ‖أمر هللا البسٌط‖ ( )1995أن اللٌاقة البدنٌة تلعب دورا كبٌرا وهاما فً رٌاضة كرة القدم وهذا واضح من
خبلل التؽٌٌرات التً تحدث أثناء اللعبة وكذلك تؽٌٌر الجسم  ،الذي هو فً أداء بعض المهارات الهجومٌة إلكمال سرعة
األداء فً التمرٌر والتصحٌح والحٌل المختلفة باإلضافة إلى السرعة االنتقالٌة وسرعة التفاعل فً حالة االنتقال من الدفاع إلى
الهجوم والعكس بالعكس )487 :23( .هذا ما ٌإكده محسن زمزم ( 2000م)  ، 64سٌد حداد ( 37 )2006ولٌد إبراهٌم
( 76 )2006مصطفى إبراهٌم (ٌ 71 )2001شٌر إلى أن خفة الحركة واحدة من أهم الخصابص البدنٌة لؤلنشطة الرٌاضٌة
التً تتطلب مهارةٌ .تطلب تؽٌٌرً ا فً موضع الجسم أو اتجاهه فً الهواء أو على األرض  ،والتشؽٌل السرٌع والتوقؾ
2018
المفاجا  ،وأن توفر البلعبٌن هو أساس التعلم واإلتقان وتطوٌر األداء الحركً.

عٌسى ،جاسم على محمد.

عادات العقل وعبلقتها بالتفكٌر األٌجابى والكفاءه الذاتٌه المدركه
لدى معلمات رٌاض األطفال/

دور المإسسات التربوٌه فى مواجهه سلبٌات العولمه الثقافٌه على
طبلب المدرسه الثانوٌه/
العوامل المنشبه بسلوكٌات المواطنه التنظٌمٌه لمعلمى مدارس
التربٌه الخاصه فى محافظه البحر األحمر/
تؤثٌر برنامجى تمرٌنات هوابٌه وتدلٌك النقاط األنعكاسٌه على تركٌز
حمض البولٌك فى الدم/

تؤثٌر برنامج تدرٌبى بؤستخدام تدرٌبات الرشاقه والتوازن على
رسابل تنفٌذ خطط اللعب الدفاعٌه لناشىء كره القدم بدوله الكوٌت/

6016 12479894

6017 12479900
6018 12479901
6019 12479902

6020 12479903

حنفً مختار (ٌ )1994شٌر إلى أن المهارات األساسٌة هً الوسٌلة لتنفٌذ خطط اللعب .تتطلب جمٌع الخطط تنفٌذ واحد أو
أكثر من المهارات األساسٌة .لذلك  ،مهارات إتقان ضروري للنجاح .على سبٌل المثال  ،ال ٌمكن لبلعب الذي ٌرؼب فً
التهرب من العب أن ٌفعل ذلك إذا لم ٌكن جٌدً ا فً الجري كمهارة  ،مثال آخر :ال ٌمكن تنفٌذ أحد األسالٌب الهجومٌة
الهجومٌة الهجومٌة بنجاح  ،الدقة المطلوبة كما فعل البلعب ال تتحقق من ركل الكرة بطرق مختلفة واللعب الذي ال ٌتقن
المهارات األساسٌة ٌجب أن تركز على الكرة  ،واللعب أكثر من التركٌز على نقطة الخط  ،ومع البلعب ٌركز على لعب
الكرة ( )32 :163ال ٌمكن أن نبلحظ بدقة تحركات زمٌل أو منافسه فً حاوٌة  ،أشرؾ جابر ( )2012أن السٌطرة على
رجل لرجل هو أحد وسابل تنفٌذ خطط الدفاع الدفاعٌة الجماعٌة وهذه الطرٌقة تتطلب العب المدافع لمتابعة المهاجم المعٌن
على رقبته وصحة مفهوم العبلقة بٌن المهاجم وموقع الكرة وهو نوع من السٌطرة المباشرة على المهاجم المنافس  ،وفً
حالة الدفاع ٌ ،تم تعٌٌن البلعبٌن  oالسٌطرة على أي مهاجم فً المنطقة المسبولة عن البلعب عند التبدٌل إلى اللعب الدفاعً
وهنا ٌتم التحكم بشكل ؼٌر مباشر وٌعتمد هذا األسلوب على خبرة البلعبٌن ومدى تمتعهم بالمهارات والمهارات الفنٌة العالٌة
والعالٌة المستوى .الشعور بالحركة والسبلمة ودقة الترقب وسرعة رد الفعل تجاه العبً الفرٌق المنافس عندما ٌكونون فً
حالة الهجوم وٌؽطون الدفاع عن المنطقة من وسابل تنفٌذ خطط اللعب الدفاعٌة وهو نشر جٌد لبلعبٌن المدافع فً ثلث مجال
الدفاع فً حالة العدد وفً هذا الموقؾ من عدد المهاجمٌن الفرٌق المهاجم بحٌث ٌتمكن العبو المدافع بسرعة من العودة إلى
أماكنهم لتنفٌذ واجبهم الدفاعً من قبلهم)88:14( .
والحظ الباحث من خبلل عمله كمدرب  ،وكذلك من خبلل متابعة العدٌد من األلعاب  ،انخفاض مستوى وسابل تنفٌذ خطط
اللعب الدفاعٌة للشباب  ،والنظر من خبلل المراجع العلمٌة والسابقة .الدراسات إلى حد علمه  -ووجدت أن هناك بعض
الدراسات التً تناولت اللٌاقة  ،باإلضافة إلى بعض الدراسات التً تتعلق بالتوازن مثل بروك وآخرون (83 ، )2001
إٌهاب شحاتة ( ، )25( )2008هٌثم فتح هللا ( )75( )2008خبلل العرض السابق  ،وجد الباحث نقص وندرة الدراسات
العلمٌة فً مجال كرة القدم  ،وبعض الدراسات اتخذت اتجاهًا مختل ًفا  -إلى معرفة الباحث  -ولم تذهب إلى أي واحد منهم
ذهب إلى الدراسة الحالٌة  ،التً لفتت اهتمام الباحث بإجراء هذا البحث فً محاولة لتحدٌد أثر برنامج تدرٌبً باستخدام اللٌاقة
البدنٌة والتوازن على وسابل تنفٌذ اللعب الدفاعً خطط العبً كرة القدم الذٌن تقل أعمارهم عن  18سنة فً دولة الكوٌت.
أهداؾ البحث:
الهدؾ من البحث هو تحدٌد أثر برنامج تدرٌبً عن طرٌق استخدام اللٌاقة والتوازن فً وسابل تنفٌذ خطط اللعب الدفاعٌة
لكرة القدم فً دولة الكوٌت ‖من خبلل الواجبات:
تصمٌم برنامج تدرٌبً باستخدام اللٌاقة البدنٌة وتدرٌب الرصٌد العبً كرة القدم الذٌن تقل أعمارهم عن  18سنة فً 1 -
)العٌنة قٌد الدراسة(الكوٌت
التعرؾ على أثر البرنامج التدرٌبً المقترح على اللٌاقة البدنٌة والتوازن ووسابل تنفٌذ خطط اللعب الدفاعٌة لبلعبً كرة 2-
).العٌنة المذكورة(القدم الذٌن تقل أعمارهم عن  18سنة فً الكوٌت
تحدٌد حجم تؤثٌر البرنامج التدرٌبً باستخدام تمرٌنات اللٌاقة البدنٌة والتوازن على وسابل تنفٌذ خطط اللعب الدفاعٌة . 3-
).العٌنة قٌد الدرس(لبلعبً كرة القدم دون سن  18فً الكوٌت
ٌعنى العب كرة القدم البدنً فً أبسط صورة لتلك التمارٌن التً تعطى لبلعبٌن من أجل تزوٌدهم بؤعلى مستوى ممكن من
عناصر اللٌاقة البدنٌة األساسٌة المختلفة  ،ومهارات األداء السابقة والتكتٌكٌة تعتمد إلى حد كبٌر على كفاءة العب جسدٌا ألنه
بؽض النظر عن مهارة العب وخطط الكفاءة للعب مثل هذا التنفٌذ لن تكون قادرة على المباراة فقط من خبلل اللٌاقة البدنٌة
2018
عالٌة.
كما ٌمكن مشاهدته ‖ ،إبراهٌم شعبلن  ،محمد عفٌفً‖ ( 2001م) إلى مستوى البلعبٌن للوصول إلى الدرجة التً تمكنهم من
اللعب بمتطلبات حدٌثة من مكوناته المختلفة تتطلب من البلعب أن ٌنشا منذ الطفولة حسب البرامج المقننة التً تحتوي على
تمارٌن تناسب قدرات وإمكانات الشباب على رفع مهاراتهم والفنٌٌن إلكمال متطلبات اللعبة فً ظل جمٌع ظروؾ األداء
المختلفة.
ً
بارزا وهامًا فً أداء مجموعة واسعة من المهارات واالتجاهات المختلفة  ،وتسلط الضوء على
وتلعب خفة الحركة دورً ا
أهمٌتها فً األوقات الحرجة والصعبة فً اللعبة  ،حٌث قد ٌكون الموقؾ العدوانً مطلوبًا للدخول فً فجوة ضٌقة تحت
الضؽط من الدفاع المكثؾ.
كبلهما ٌوافقان ‖ ،عصام عبد الخالق‖ (‖ ، )2003محمد صبحً‖ ( )2004على ضرورة تعدٌل شروط الفرد لجسمه
للحركة إلى أخرى فً مختلؾ األنشطة الرٌاضٌة  ،تبعا ً لمستوى لٌاقته لدٌها.
ً
بارزا وهامًا فً أداء مجموعة واسعة من المهارات واالتجاهات المختلفة  ،وتسلط الضوء على
وتلعب خفة الحركة دورً ا
أهمٌتها فً األوقات الحرجة والصعبة فً اللعبة  ،حٌث قد ٌكون الموقؾ العدوانً مطلوبًا للدخول فً فجوة ضٌقة تحت
الضؽط من الدفاع المكثؾ.
كبلهما ٌوافقان ‖ ،عصام عبد الخالق‖ (‖ ، )2003محمد صبحً‖ ( )2004على ضرورة تعدٌل شروط الفرد لجسمه
للحركة إلى أخرى فً مختلؾ األنشطة الرٌاضٌة  ،تبعا ً لمستوى لٌاقته لدٌها.

سمرى ،سعد عامر مبجل.

تؤثٌر برنامج تدرٌبى بؤستخدام تدرٌبات السرعه والرشاقه على
وسابل تنفٌذ خطط اللعب الهجومٌه الفردٌه لناشىء كره القدم بدوله
الكوٌت/

6021 12479904

وإلطبلع الباحث على المراجع العلمٌة والدراسات السابقة وعلى  -على علمه  -وهناك بعض الدراسات التً ركزت على
خفة الحركة  ،مثل دراسة حمدي القاسم ( ، )9( )2004السٌد الحداد (  ، )10( )2006محسن زمزم ()16( )2000
توجد بعض الدراسات التً ركزت على التوازن  ،مثل دراسة  Brocchiوؼٌرها من بورك وؼٌرها ( 2001م) (، )22
إٌهاب شحاته ( 2008م) ( )4وقد أظهر هٌثم فتح هللا ( )20( )2008ومن خبلل العرض السابق عدم وجود الباحث وندرة
ً
تحوال مختل ًفا  -إلى معرفة  - Albagesلم ٌحول أي
الدراسات العلمٌة فً مجال كرة القدم  ،وقد اتخذت بعض الدراسات
من ألنهم ذهبوا للدراسة الحالٌة  ،والتً لفتت انتباه الباحث إلى إجراء هذا البحث فً محاولة لتحدٌد تؤثٌر برنامج تدرٌبً
باستخدام التدرٌب وخفة الحركة والتوازن على مستوى بعض المهارات الهجومٌة لكرة القدم النسبٌة تحت  17سنة بالكوٌت .
أهداؾ البحث:
ٌهدؾ هذا البحث إلى ‖تطوٌر مركبة المهارات الهجومٌة فً كرة القدم فً دولة الكوٌت الناصرٌة تحت  17سنة‖ من خبلل:
).العٌنة المعنٌة(تصمٌم برنامج تدرٌبً مقترح باستخدام خفة الحركة التدرٌبً والتوازن فً كرة القدم فً الناعسٌة 1.
التعرؾ على أثر البرنامج التدرٌبً المقترح على خفة الحركة ومتؽٌرات التوازن ومستوى بعض المهارات الهجومٌة 2.
).العٌنة المعنٌة(على مركبة ناصٌة لكرة القدم
.العبلقة بٌن الرشاقة والتوازن ومستوى بعض المهارات الهجومٌة للسٌارة ناصٌة لكرة القدم 3-
ً
تمٌٌزا
طرق التدرٌس هً أسلوب التدرٌس المفضل من قبل المعلم أو الطرٌقة التً ٌتبعها المعلم فً توظٌؾ أسالٌب التدرٌس
ً
فعاال عن ؼٌره من المعلمٌن الذٌن ٌستخدمون نفس األسلوب  ،وترتبط طرٌقة التدرٌس بخصابص المعلم وخصابصه
الشخصٌة. .

2018

العقٌل ،سلمان عبدهللا سعود.

تؤثٌر برنامج تؤهٌلى بدنى-مابى على مفصل القدم المصابه باأللتواء
لدى العبى الوثب الطوٌل بدوله الكوٌت/

6022 12479906

الصاٌػ ،أحمد محمد حسن
محمد.

تؤثٌر استخدام أسلوب المحطات متبانٌه المستوٌات على تعلم بعض
مهارات كره الطابره لدى تبلمٌذ المرحله المتوسطه بدوله الكوٌت/

6023 12479907

وقد حظٌت طرٌقة المستوٌات المختلفة من المحطات بإعجاب العدٌد من الخبراء فً مجال المناهج وطرق تدرٌس التربٌة
البدنٌة لما لها من ممٌزات  ،أهمها مراعاة مستوٌات المتعلمٌن وقدراتهم أثناء تعلمهم المهارات األساسٌة للتعلم .الرٌاضات
المختلفة .تساعد هذه الطرٌقة على تقسٌم األفراد فً مجموعة واحدة إلى فبتٌن أو أكثر حسب القٌاسات القبلٌة .تسمح هذه
الطرٌقة بتصنٌؾ الطبلب فً مجموعاتهم الخاصة من األفراد القرٌبٌن من مستوى األداء للتشخٌص والتصنٌؾ فً
مجموعات مماثلة من القدرات  ،ومحطات لؽرض التوجه والتحفٌز للتنافس وتحقٌق االحتٌاجات المادٌة والمهارات وؼٌرها
الوصول ألعلى مستوى من األداء ٌتناسب مع قدراتهم المختلفة فً إطار المشاركة المستقلة للمتعلم دون مساعدة مستمرة من
المعلم الذي ال ٌستطٌع القٌام بكل عمل الوحدة المخترقة
ٌمكن فصل خبرات التعلم عن المستوٌات المختلفة للمحطات  ،ألن هناك إمكانٌة للتدرٌس فً المحطات ذات المستوٌات
المختلفة لنفس المهارة حٌث ٌتم وضع المتعلمٌن فً محطات ذات مستوٌات مختلفة تؤخذ فً االعتبار مستوى قدراتهم أو
ً
نشطا وسرٌعًا بعد أن تعلم
اهتماماتهم أثناء تعلمهم الجزء الربٌسً من وحدة التدرٌس .تكمن المشكلة هنا فً جعل كل متعلم
كٌفٌة أداء المارة ضمن مستوٌات كل محطة والترددات المطلوبة  ،وهذا دون وضع التوجٌهات التً ال تستفٌد مباشرة من
العمل باستخدام ورقة بٌان األعمال الخاصة بالطالب ووضعها فً لوحات كبٌرة على الجدران أو على حامل أمام كل محطة
حٌث تحتوي على كٌفٌة أداء المهارة وف ًقا لكل مستوى ووسابل التوضٌح  ،وردود الفعل والنتابج  ،والكرة الطابرة هً واحدة
من المجموعة الرٌاضة التً تمارسها العدٌد من مجموعات المجتمع وتحظى بشعبٌة كبٌرة حٌث تلقى اهتماما كبٌرا وصؽٌرة
 ،وتطور قدرة الفرد على التفكٌر بشكل صحٌح وسلوك جٌد فً مواقؾ اللعب المختلفة  ،واكتساب روح التعاون وروح
الفرٌق  ،وتطوٌر مكونات التمرٌن البلزمة ل استٌفاء متطلبات الحٌاة  ،وأداء المهارات األساسٌة بطرٌقة جٌدة تإدي إلى رفع
مستوى المستوى الفنً والمهارات  unالقانون الدولً للكرة الطابرة.
وأشار الباحث إلى أن الطرٌقة التقلٌدٌة فً تعلم مهارات الكرة الطابرة تم استخدامها  ،مما دفع الباحث إلى التفكٌر فً استخدام
أسلوب دراسة حدٌث مناسب للمرحلة العمرٌة المعنٌةٌ .عتبر هذا البحث بمثابة اختراق جدٌد فً مجال المناهج وطرق
تدرٌس الكرة الطابرة حٌث أن طرٌقة المحطات بمستوٌات مختلفة من اإلٌجابٌات تفوق بكثٌر الطرٌقة التقلٌدٌة لتعلم مهارات
كرة الطابرة.
عواد ،أحمد ناصر عبدهللا.
كان هناك تقدم فً طرٌقة الحٌاة فً اآلونة األخٌرة .حضارة وقد تطورت وسابل المعٌشة والرفاهٌة .فً
ضوء التقدم العلمً والتكنولوجً  ،وقد دخل رجل جدٌد
عصر .لقد سخر من اآلالت والمعدات المٌكانٌكٌة .مع ال
التحكم عن بعد  ،باإلضافة إلى إشراك جزء كبٌر من
الناس فً عمل المكتب  -مما ٌإدي إلى الجلوس  -والمجال المحدود العمل على مجموعة صؽٌرة من الناس  ،كل ذلك أدى
إلى توفٌر ما تم من قبل رجل من الجهد والطاقة والوقت وبالتالً تقلص الحركة وضعؾ القوة وانخفاض القدرة وبالتالً أدى
إلى انخفاض مستوى اللٌاقة الكثٌر  ،مما أدى بدوره إلى تفاقم مشاكلهم الجسدٌة
مشاكل العصر الحدٌث الذي نعٌش فٌه اآلن فً الحٌاة المدنٌة المتقدمة  ،وفٌه أصبحت الحركة البشرٌة قلٌلة تقرٌبًا وؼٌر
موجودة تقرٌبًا واجب على الرجل إلٌجاد وسٌلة الكتساب اللٌاقة البدنٌة والصحة والصحة تعوٌض عن فقدان الطاقة والجهد
وحماٌته من ضعؾ قوته وقدرته على العمل
اللٌاقة البدنٌة ضعٌفة إذا كان مفهوم الصحة ٌقتصر على العدوى األمراض أو الممارسات ؼٌر الصحٌة .اللٌاقة البدنٌة ال ٌمنع
الكولٌرا أو السل الربوي إذا توفرت مسببات األمراض  ،ولكن حدٌثة مفهوم الصحة لم ٌعد ٌقتصر على األمراض المعدٌة ،
وبعض وقد أدركت المجتمعات المتقدمة فً النصؾ اآلخر من القرن العشرٌن أهمٌة اللٌاقة ألعضابها .أمراض الجمود
(تصلب الشراٌٌن  ،والسمنة  ،وآالم الظهر  ،وتصلب الركبة  ،وما إلى ذلك) والصحة
المشاكل الناجمة عن انخفاض لٌاقة الجسم هً مصدر قلق بالنسبة لهم المجتمعات  ،وخاصة الؽنٌة منها  ،بسبب توافر
والترؾ  ،وتوافر الؽذاء وأكثر من ذلك .amplement ،
مشكلة بحث مشكلة البحث تم تسلٌط الضوء علٌها من خبلل عمل الباحث مدرب لقسم اللٌاقة والصحة فً محافظة الجهراء.
الباحث الحظ أن قاعة اللٌاقة البدنٌة والصحة كجسم رٌاضً ٌتردد علٌه العدٌد من أعضاء المجتمع ومن خبلل تجربة
استكشافٌة التً أجراها الباحث وأشار إلى أن هناك عدد ؼٌر قلٌل من أعضاء المجتمع فً جمٌع الفبات ٌعانون من ضعؾ
اللٌاقة البدنٌة المتعلقة بالصحة
وجد الباحث أن واحدة من أكثر المجموعات التً تعانً من الفقراللٌاقة البدنٌة ذات الصلة بالصحة هً الشباب  ،وكذلك من
خبلل الباحث استعبلم من بعض مدربً النادي اتضح أن معظم الشباب الناس فً هذه المرحلة ٌعانون من ضعؾ اللٌاقة
البدنٌة والصحة  ،فمن الواضح أن هذه األرقام لٌست قلٌلة والتً تمثل هذه الفبة التالٌة الجٌل الذي سٌتم بناء على تقدم
المجتمع فً ما ٌلً سنوات  ،ولذلك ٌجب أن نولً اهتماما لهذه الفبة والرعاٌة الجسدٌة والصحٌة  ،وكل ذلك دفع الباحث إلى
إجراء هذه الدراسة فً محاولة لرفع
مستوى اللٌاقة البدنٌة المرتبطة بذلك وبالتالً تحسٌن المادٌة ومستوى الصحة  ،وزٌادة القدرة على العمل واإلنتاج ،
وانخفاض نسبة  .من األمراض فً المجتمع.
ٌشٌر كل من إبراهٌم شعبلن ومحمد عفٌفً ( )2001إلى أن الوصول إلى مستوى البلعبٌن إلى الدرجة التً تمكنهم من تلبٌة
ً
متطلبات اللعب الحدٌثة بمختلؾ عناصرها ٌتطلب إنشاء البلعب منذ الطفولة وفقا للبرامج المقننة جسدًٌا ومهارة من الناحٌة
الفنٌة  ،باإلضافة إلى محتوى أكثر تعقٌدً ا من التمارٌن التً تناسب القدرات ( ، )3:23مما ٌخلق األساس الصحٌح لبناء قاعدة
2018
شبابٌة وخلق جٌل من المواهب والقدرات الخاصة.
وهذا ما ٌإكده ‖عادل الفادي‖ ( )2004على ضرورة إعداد الرٌاضً للوصول إلى أعلى مستوى من األداء باستخدام أسالٌب
وأسالٌب التدرٌب العلمً فً ضوء المفاهٌم الشاملة التً لها تؤثٌر مباشر على البلعب و مدى قدرته على تحقٌقه من خبلل
اإلعداد البدنً والمهنً والتقنً) .
مارٌو ٌوفانوفٌتش وآخرون )2011( .تنص على أن مصطلح  S.A.Qمشتق من األحرؾ األولٌة لكل من السرعة والخفة
والسرعة)91 :1285( . .
ٌضٌؾ  )2013(Velmurugan & Palanisamyأن تدرٌب  sakioهو نظام تدرٌب حدٌث ٌنتج عنه تؤثٌرات
متكاملة للعدٌد من القدرات البدنٌة ضمن برنامج تدرٌبً واحد وأن دراسات تؤثٌراتها الفٌزٌولوجٌة والفٌزٌولوجٌة على
البلعبٌن الصؽار والقدامى اختلفت فً نتابجها تعامل مع مجال الرٌاضة)96 :432( .
هو نظام تدرٌب متكامل ٌهدؾ إلى تحسٌن التسارع  sakioتنص على أن تدرٌب )Remko Polman et al. (2009
)(92 :494وتوافق العٌن والٌد  ،والقدرة على التفجٌر وسرعة االستجابة.
المهارات األساسٌة هً العمود الفقري لؤلنشطة الرٌاضٌة المختلفة  ،وإتقانها هو واحد من أهم العوامل فً وصول البلعبٌن
عال فً هذه األنشطة .وفً هذا الصدد ٌ ،شدد محمد شوقً كشك وعمرة البساهً ( )2000على إتقان
إلى مستوى ٍ
المهارات األساسٌة لؤلنشطة الرٌاضٌة .أهم العوامل األساسٌة لنجاح البلعب وكذلك الفرٌق والفوز.)43 :65( .
ٌقول محمد توفٌق ( )2000أن متطلبات المهارة عنصر أساسً فً جمٌع أوقات اللعبة .ال ٌمكن لبلعبٌن أداء جٌد إذا لم تكن
على مستوى مهارة عالٌة)26 :57( .
من خبلل الخبرة المٌدانٌة للباحث فً مجال تدرٌب الشباب وبرامج التدرٌب للمتابعة للفبة العمرٌة األقل من  16سنة  ،أشار
الباحث إلى أن بعض الشباب لٌس لدٌهم القدرة على أداء قدر كاؾ من التصحٌح المتنوع على الهدؾ .فً الثلث من الهجوم
وعدم وجود بعض المبتدبٌن على إتقان كامل مراحل التصوٌب المختلفة على الهدؾ فً الثالثة  ،مما أدى إلى عدم الدقة
والقدرة على تسجٌل األهداؾ المتنوعة على الهدؾ وكذلك عدم وجود الشباب لتسرٌع أداء هذه المهارة  ،والتً قد تكون
ناجمة عن عدم تدرٌب الكٌس.
2018

ببلل ،حمد سالم سعد.

الهاجرى ،سالمان على ثقل
على سٌؾ.

تؤثٌر استخدام التدرٌب المتقاطع على بعض القدرات البدنٌه الخاصه
والمستوى الرقمى لمتسابقى الوثب الثبلثى/
تؤثٌر برنامج تمرٌنات نوعٌه على تنمٌه اللٌاقه البدنٌه المرتبطه
بالصحه لناشىء األندٌه بدوله الكوٌت/

6025 12479910

تؤثٌر استخدام تدرٌبات الساكٌو على التصوٌب المتنوع على المرمى
فى الثلث الهجومى لدى ناشىء كره القدم بدوله الكوٌت/

6026 12479915

6024 12479908

ولم ٌجد الباحث أي دراسة فً البٌبة الكوٌتٌة ووجد بعض الدراسات فً البٌبة الخارجٌة التً تناولت تدرٌب ساكٌو  ،مثل
الدراسة فٌكرام سٌنػ ( ، )101( )2008مارٌو ٌوفانوفٌتش وآخرون‖.Zoran Milanović et al ‖ ، )94( )2011( .
( 103 ، )2012ومن خبلل العرض السابق  ،وجد الباحث ندرة وندرة الدراسات العلمٌة فً البٌبة الكوٌتٌة فً مجال كرة
القدم  ،ولم تذهب أي من هذه الدراسات إلى الدراسة الحالٌة.
وهذا ما دفع الباحث إلى إجراء هذا البحث  ،وهو محاولة لتحدٌد تؤثٌر تدرٌب ساكٌو على التصحٌح المتنوع على الهدؾ فً
الهجوم الثالث لكرة القدم الكوٌتٌة  ،ألن قطاع كرة القدم للشباب مهم  ،كما أنها أساس بناء الوصول إلى مستوٌات عالٌة من
الرٌاضة من خبلل التدرٌب وإعدادها بما ٌتناسب مع خصابص المرحلة السنٌة  ،فهً محاولة للجمع بٌن دراسات متعددة فً
مجال واحد  ،وهذا ما ٌهدؾ إلٌه الباحث من خبلل هذا البحث لٌتم تطبٌقه فً ضوء ما قد ٌنجم عن نتابج هذه العبلقة .أهداؾ
البحث:
الهدؾ من هذا البحث هو ‖تصمٌم برنامج تدرٌبً باستخدام تدرٌب ساكٌو ومعرفة التؤثٌر على التصحٌح المتنوع على الهدؾ
فً مهاجمة ثلث أصل كرة القدم فً الكوٌت‖ من خبلل:
التعرؾ على الفروق بٌن متوسط درجات المعاٌٌر القبلٌة وؼٌر القبلٌة فً تطوٌر بعض القدرات البدنٌة الخاصة (قٌد 1-
).الدرس) العب كرة القدم فً الكوٌت (العٌنة المعنٌة
التعرؾ على الفروق بٌن متوسط درجات كل من المعاٌٌر القبلٌة وؼٌر القبلٌة فً مستوى أداء درجات التقٌٌم المختلفة 2-
على الهدؾ فً مهاجمة العبً كرة القدم فً الكوٌت (العٌنة المعنٌة)؟
تحدٌد معدل التؽٌٌر الذي حدث فً تطوٌر بعض القدرات البدنٌة الخاصة (قٌد الدرس) ومستوى أداء التصحٌح المتنوع 3 -
).العٌنة المعنٌة(على الهدؾ فً مهاجمة ثلث العبً كرة القدم فً الكوٌت

مطلق ،بندر حامد عبدهللا.


التشكً

 ح ٌاة ال تمم ٌذ ك ؤك ثرى ا خط كرة ألن ٌا مرحمة ت ك ك ٌ ن ٌة
تعد المرحمة اإلعدادٌة مؾ أى م ا رح
 ب ناء
 إل ى االى تما ب ال تمم ٌذ ب ٌد
تتحدد فٌٌا سمات شخصٌة الفرد كسمككو ،مما ٌدعك ذل
 ك ؤؾ ل ممدر سة دك ا ر ك بً
ال بدن ً ك ال ن ف سً ك االج تماعً ك ؤ ساس ل حماٌ تو ف ً ال م س ت قب
ا ر فً
حٌاة التممٌذ فًٌ تعممو الكثٌر مؾ االستجابات الجدٌدة فضلب عؾ المٌا ا رت األكادٌمٌة كتمكنو
خلب إش ا رف ٌا ك ت كج ٌ ٌ ٌا ال م س تمرٌ ؾ ،ف ًٌ ل ت عد ال م كاؾ
مؾ ممارسة العلبقات االجتماعٌة مؾ 
ٌٌد
الذم 

إل ى ت م ق ٌؾ ال ت ل بم ٌذ ال م عم كمات ك ؤعدادى مؾ ال ناح ٌة ال ع قم ٌة ف قط ب

اك ت شا


2017

فاعلٌه برنامج تدرٌبى بؤستخدام األثقال على تنمٌه القدره العضلٌه
للذراعٌن لمتسابقى رمى الرمح لذوى األحتٌاجات الخاصه بدوله
الكوٌت/

مقٌم ،حمزه ٌعقوب حسن ؼبلم تؤثٌر استخدام تدرٌبات الساكٌو على بعض القدرات البدنٌه الخاصه
والمبادىء الخططٌه الهجومٌه لناشىء كره القدم بدوله الكوٌت/
حاجى.
الشؽب المدرسى وعبلقته بالذكاء األنفعالى واألتجاه نحو ممارسه
األنشطه الرٌاضٌه لدى طبلب المرحله المتوسطه بدوله الكوٌت/
دشتى ،على كرم ؼلوم.
أثر ممارسه النشاط الرٌاضى المدرسى على فاعلٌه الذات وبعض
المهارات األجتماعٌه لدى تبلمٌذ المرحله األعدادٌه/
حسٌن ،حسن محمود محمد.

6027 12479917

6028 12479918
6029 12479919
6030 12479920

أ ص بحت ال م كاؾ

م ٌ ك لً ك م كاى بً ال ط ب ٌ ع ٌة ك ت نم ٌ ت ٌا ل صال ح ال ت ل بم ٌذ


الطبٌعً لتربٌة التلبمٌذ عؾ طري
كالمجتمع.
كتعتبر التربٌة الرٌاضٌة نظا تربكم لو أىدافو تسعً الً تحسٌؾ األداء اإلنسانً العا
 أن شطو ال ترب ٌة ال رٌ ا ض ٌة ك ال ترك ٌح ٌة ال مخ تارة ك ك س ٌط اج تماعً ت تم ٌز ب ال ع كام

مؾ خلب
التربكٌة
 ل م ترب ٌة ال عامة.كلتربٌة
 ح ٌات و مما ٌ ساعد عمً ب ناء م ت كام
كالتعمٌمٌة كالٌادفة كالمفٌدة مؾ خلب
 إل ً ن مك ال ش باب ن مك
الرٌاضٌة ركؾ ىا مؾ أركاؾ النشاط المدرسً كىً تٌد
 رف اى ٌة ال مج تمع ال ً حد
متزنا كاملب كاالرتقاء إلً المستكم الذم ٌصبح فٌو أنسانا نافعا كتتكق
 ك ال جد ك ان كار
اتصا أؾ ا رده ب ال رك ح ال رٌ ا ض ٌة ك ال ت سامح ك ال محاف ظة عمً ال شر
كبٌر عمً مدم 
الذات كالثقة بالنفس كالحرص عمً أداء الكاجب)45 : 67 ).
 ال ترب ك ٌة ف ً ال ممار سة ال رٌ ا ض ٌة ب إ ش كال ٌا ال م ت ن ك عة ك درج ت ٌا ال م ت باٌ نة
كتنحصر األىدا
 ال ذم ٌ ط أ ر عمً
 ى ك ن تاج ال ت عدي
 اإلؾ ا رد ك االرت قاء ب و ك تم ٌز ى ذا ال سمك
 سمك
فً تعدي
).الشخصٌة نتٌجة لممارستٌا الرٌاضة مؾ جٌة كاستعدادىا المكركث مؾ جٌة أخرم )11 :
ٌتمٌز العصر الذي نعٌش فٌه بالعلمٌة التقدم والتطوٌر التكنولوجً بسبب انفتاح المعرفة وظهور طفرة كبٌرة فً جمٌع
المجاالت .كنتٌجة للتوسع الكبٌر فً حجم العلمٌة والمعرفة البشرٌة  ،وبرز الكبلم من األجهزة والمواد التعلٌمٌة وعناصر
تسلٌم الموضوع وأسالٌب التعلٌم التً تتطلب العمل على تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة للوفاء متطلبات ذلك العصر.المعرفة من
معلم التربٌة البدنٌة ألكثر من طرٌقة وطرٌقة تدرٌس ضرورٌة ،التً بدونها قدرات ومعرفة المعلم فً التعامل مع الطبلب
ستكون محدودة مع الحاجة إلى مشاركة المتعلم فً عملٌة التدرٌس والتعلم واالنتقال من المواقؾ السلبٌة إلى اإلٌجابٌة مختلؾ
وتؽٌٌر التعلٌم ٌمكن للباحث عن االتجاهات فً التعلٌم فً العالم العثور علٌها أن طرق التدرٌس فً السنوات األخٌرة قد
تحركت بسرعة لفت انتباه الطالب أن تكون نشطة ونشطة وشاركت فً العملٌة التعلٌمٌة برزت العدٌد من االتجاهات على
أساس دراسة نظرٌات التفاعل أو التؤثٌر فً المواقؾ التعلٌمٌة و المتعلم اإلٌجابً اإلٌجابً والنشاط  ،بما فً ذلك طرٌقة
2018
التعلم التً تنطوي على التعاون بٌن أعضاء كل مجموعة فٌما بٌنها و
المنافسة من كل مجموعة مع المجموعات األخرى لقد تلقت طرٌقة مستوٌات مختلفة من المحطات إعجاب العدٌد من الخبراء
فً مجال المناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة لما لها من مزاٌا ،واألهم أن تؤخذ فً االعتبار مستوٌات المتعلمٌن
وقدراتهم فً حٌن تعلم المهارات األساسٌة للرٌاضات المختلفة .هذه الطرٌقة تساعد على تقسٌم األفراد فً واحد المجموعة
إلى فبتٌن أو أكثر على أساس القٌاسات القبلٌة.
تتٌح هذه الطرٌقة تصنٌؾ الطبلب فً كل منهم
مجموعات األفراد القرٌبة من مستوى األداء
التشخٌص والتصنٌؾ فً مجموعات مماثلة من القدرات ،
محطات لؽرض التوجه والتحفٌز التنافس وتحقٌق االحتٌاجات المادٌة والمهارات وؼٌرها الوصول إلى أعلى مستوى من
األداء لتتناسب مع مختلؾ القدرات فً إطار المشاركة المستقلة لبللمتعلم دون مساعدة مستمرة من المعلم الذي ٌمكن ال تفعل
كل عمل وحدة خرق وكرة الٌد فً األلعاب المدرجة فً المناهج الدراسٌة
من المعلم البدنً فً دولة الكوٌت الحظ ظهور
من بعض المشاكل أثناء التدرٌس  ،االنخفاض فً مستوى

الشمالى ،عدنان ابراهٌم أحمد.

تؤثٌر استخدام اسلوب المحطات متبانٌه المستوٌات على تعلم بعض
مهارات كره الٌد لتبلمٌذالمرحله المتوسطه بدوله الكوٌت/

6031 12479921

الطبلب فً التعلٌم وعبر عمل الباحث التربٌة البدنٌة مهارة األداء  ،ولٌس تؤخذ فٌها حساب الفروق الفردٌة بٌن الطبلب
وٌشجع الباحث على استخدام طرٌقة واحدة للتعلم ،مظاهرة وعدم مطابقة التجارب العلمٌة فً تطوٌر طرق وأسالٌب التدرٌس
 ،والتً اجعل المتعلم مشار ًكا إٌجابًٌا وطرٌقة تختلؾ مراكز التدرٌس مستوٌات واحدة من األسالٌب العلمٌة التً العدٌد من
الدراسات أشارت إلى فعالٌتها فً تعلم المهارات أداء األنشطة الرٌاضٌة المختلفة مثل الباحث رأي استخدام طرٌقة مستوٌات
مختلفة من المحطات تعلم بعض مهارات كرة الٌد قد تكون أكثر فعالٌة ولدٌها بقً تؤثٌرً ا على العملٌة التعلٌمٌة وضمن حدود
ما تعلمته الباحثة من البحث والدراسات المرجعٌة  ،التً تناولت هذا المجال من البحث لمالعثور على أي بحث ودراسات
علمٌة تؤثٌر استخدام محطات متعددة المستوٌات على تعلم بعض مهارات كرة الٌد
ٌهدؾ البحث إلى التعرؾ على العبلقة بٌن الذكاء العاطفً وكفاءة التدرٌس لمعلمً التربٌة البدنٌة .استخدم الباحث المنهج
الوصفً التحلٌلً فً إجراء هذه الدراسة ألنه مناسب لمتؽٌرات البحث (الذكاء العاطفً وكفاءة التدرٌس) ( )100معلمًا ،
مشٌرً ا إلى أن التنفٌذ الفعلً لـ ( )118معلمًا ومدرسًا  ،واستبعاد ( ) )18المعلمون الذٌن لم ٌكملوا بٌاناتهم األساسٌة  ،أو لم
2018
ٌجٌبوا على جمٌع العناصر بالنسبة للموازٌن المستخدمة.
أظهرت نتابج الدراسة ارتفاع مستوى الذكاء العاطفً ومستوى كفاءة التدرٌس لدى معلمً التربٌة البدنٌة .وتشٌر النتابج أٌضا
إلى وجود عبلقة إٌجابٌة بٌن الذكاء العاطفً وكفاءة التدرٌس لمعلمً التربٌة البدنٌة .كما ٌتبٌن أن الذكاء العاطفً ٌساهم فً
التنبإ بمستوى كفاءة التدرٌس  ،فالفعلٌة على كفاءة التدرٌس هً( :المعرفة العاطفٌة  -اإلدارة العاطفٌة  -التواصل  -تنظٌم
العواطؾ  -التحفٌز الذاتً  -االنسجام العاطفً والعاطفً) وٌخلص الباحث إلى أن العاطفة الذكاء ٌإثر على سلوك ، M
ورإٌته للحٌاة والسٌطرة على المهامٌ.تضمن علم النفس العام العدٌد من الفروع  ،بما فً ذلك علم النفس الرٌاضً  ،الذي
اكتسب مإخرا مكانة بارزة بٌن العلوم الرٌاضٌة األخرى  ،والتً أصبحت محور اهتمام العدٌد من العلماء الذٌن ساهموا
بجدٌة فً تسخٌر كل هذه العلوم  ،والتً ساهمت فً التنمٌة المتكاملة لل الرٌاضً وفقا لما تسمح به قدراتهم البدنٌة والمهارٌة
والنفسٌة.
فاز مفهوم الذكاء العاطفً فً العقدٌن األخٌرٌن من القرن الماضً باهتمام كثٌر من الباحثٌن فً علم النفس حتى أصبح واحدا
من أكثر المواضٌع درسًا ونوق ًشا  ،ونظرً ا ألهمٌته ودوره الفعال فً حٌاة الفرد وعبلقته الوثٌقة مع تفكٌره وذكابه ،
ومساهمته الواضحة فً نجاحه وقدرته على التكٌؾ فً مواقؾ الحٌاة التً ٌتفاعل فٌها األفراد مع بعضهم البعض .باإلضافة
إلى ذلك فقد أشارت الدراسات إلى أن الذكاء العام وحده ال ٌضمن النجاح والتمٌز للفرد  ،لكن الذكاء العام ٌحتاج إلى الذكاء
العاطفً  ،وهو مفتاح النجاح فً المجاالت العلمٌة والعملٌة.
أشار ؼولمان ( )1995إلى أن الذكاء العاطفً هو المهارات األساسٌة التً تساعد الناس العادٌٌن على تحقٌق التوافق
واالنسجام  ،لذلك ٌجب أن ٌكون هناك وجود متزاٌد بشكل متزاٌد بسبب قٌمته فً مختلؾ المجاالت حتى ٌصبح أكثر
استخدامًا على نطاق واسع فً السنوات القادمة.
تشٌر ‖سحر فاروق‖ ( )2001إلى أن الذكاء االنفعالً هو أحد أهم مكونات المعرفة الحدٌثة فً الذكاء  ،حٌث ٌقترن الذكاء
على المشاعر والعواطؾ  ،التً تلعب دورً ا مهمًا فً حٌاة األفراد فً جمٌع المجاالت وفً جمٌع مواقؾ الحٌاة  ،التً ٌمكن
أن تواجهها  ،وتعطً للفرد الكثٌر من المعلومات حول ما ٌفكر فٌه وماذا ٌشعر اآلخر وٌفكر .إذا كنا نتؤمل فً دور مشاعر
الذات والخبرة العاطفٌة  ،نجد أنه ال ٌمكننا تجاهل أو عزل هذه المشاعر بٌنما نواجه أي وضع فً الحٌاة ألن هذه المشاعر
والتجارب تجعلنا قادرٌن على مواجهة ضؽوط الحٌاة بكفاءة ومرونة.
تلعب الكفاءة التعلٌمٌة لمعلم التربٌة البدنٌة دورً ا كبٌرً ا فً تحقٌق نتابج إٌجابٌة لعملٌة التدرٌس  ،وٌتجلى ذلك من خبلل إتقان
ونجاح أسالٌب التدرٌس من قبل المعلم  ،والتً تتطلب معاٌٌر خاصة للنجاح  ،وتتطلب العدٌد من المٌزات والمهارات و
القدرات التً تساعد معلم التربٌة البدنٌة على إدارة أدابه وتحقٌق أهدافه.

مع تطور المجتمع الحدٌث ظهرت الحاجة الملحة إلى وجود إدارة العبلقات العامة على أثر التؽٌر الكبٌر الذى حدث فى هذا
المجتمع خاصة وقد تمٌز المجتمع الحدٌث بتؽٌرات كبٌرة فى شكله وتكوٌنه وطبٌعته من النواحى السٌاسٌة واالقتصادٌة
2017
واالجتماعٌة .)13 : 43( .
ولما كانت العبلقات العامة تربط بٌن المنشآت وبعضها وتربط بٌن المنشؤة وعمبلبها والمنشؤة والمجتمع المحلى الذى تعٌش
فٌه  ،بل تربط أٌضا ً بٌن العاملٌن داخل المنشؤة بمختلؾ مستوٌاتها ()2 : 39
أصبحت أحد ركابز النجاح فى أى منظمة حٌث أنها وسٌلتها فى ربطها بجماهٌرها وضمان رضاهم وتجاوبهم واستفادتهم من
خدماتها )3 : 29( .
كما أصبحت العبلقات العامة من خبلل وظابفها وأنشطتها أحد المنظومات الهامة التى تساعد اإلدارة العلٌا فى المإسسات
المختلفة حتى تكون على علم تام ومستمر ،وعلى اتصال دابم مع الجماهٌر فى الداخل والخارج مما ٌعمل على تجوٌد
قراراتها وتصحٌح مسارها)7 : 4( .
والتربٌة الرٌاضٌة من المجاالت المهمة والتى تخاطب كافة فبات المجتمع وال تقتصر فابدتها على سن معٌن دون ؼٌره كما
أن معظم األفراد ٌمتلكون مٌبلً لبلنتماء للرٌاضة سواء كان ذلك بالممارسة أو المشاهدة أو حتى مجرد النقاش ،األمر الذي
ٌجعل االستعانة بالعبلقات العامة فى التربٌة الرٌاضٌة شٌبا ً ضرورٌا ً حتى ٌتم تحدٌد أهدافها وأؼراضها وفلسفتها وأهمٌتها
بشكل مشوق ٌدعو األفراد إلً ممارستها والسعً إلى االشتراك فٌها .)19: 17 ، 77( .
لذلك ٌإكد أشرؾ صبحى  2000م على أن العبلقات العامة فى المإسسات الرٌاضٌة من الوظابؾ اإلدارٌة الهامة التى
توضح مكانة المإسسة من حٌث أهدافها ووظابفها وما تقدمه للمجتمع من خدمات )61 : 6( .
وٌذكر عبد السبلم أبو قحؾ (2001م) أن العبلقات العامة هً الوظٌفة اإلدارٌة المستمرة والمخططة ،والتً تسعى من
خبللها المنظمات إلى كسب تفاهم وتعاطؾ وتؤٌٌد الجماهٌر الداخلٌة والخارجٌة والحفاظ على استمراره ،وذلك بدراسة الراي
العام وللتؤكد من توافقه مع سٌاسات المنظمة وأوجه نشاطها ،وتحقٌق المزٌد من التعاون واألداء الفعال للمصالح المشتركة
بٌن المنظمات وجماهٌرها باستخدام اإلعبلم الشامل المخطط)325 :48( .
وٌشٌر فراٌزر 2004(Fraserم) إلى أن العبلقات العامة هً العملٌة المخططة الهادفة للتؤثٌر فً الرأي العام من خبلل
العمل الصادق الذي ٌرتكز على القناعة المتبادلة بٌن المإسسة وجماهٌرها ،وهً المعلومات التً تقدمها المإسسة للجماهٌر
بهدؾ إقناع هم لتسخٌر توجهاتهم وأعمالهم نحو المإسسة)100 :114( .
وٌرى علً عجوة (2001م) أن مفهوم العبلقات العامة ثابت ال ٌختلؾ باختبلؾ األنظمة السٌاسٌة أو االقتصادٌة أو
االجتماعٌة ،فطبٌعة العبلقات العامة كعملٌة مستمرة تتكون من أربع مراحل أساسٌة هً البحوث والتخطٌط وتنفٌذ البرامج
والتقوٌم)14 :56( .

ابراهٌم ،اكرام عابد.

الذكاء األنفعالى وعبلقته بمستوى الكفاءه التدرٌسٌه لدى معلمٌن
التربٌه الرٌاضٌه/

الظفٌرى ،خالد ناٌؾ عبد
العزٌز ماجد صكم.
الجوٌسرى ،فٌصل ناصر
محمد.

بناء مقٌاس لمصادر الضؽوط النفسٌه لدى ناشىء كره القدم تحت
 15سنه بدوله الكوٌت/
فاعلٌه استخدام اسلوب التعلم لؤلتقان على تعلم بعض مهارات كره
السله لتبلمٌذ المرحله المتوسطه بدوله الكوٌت/

6034 12479927

نموذج مقترح ألداره العبلقات العامه بالمإسسات الرٌاضٌه بدوله
الكوٌت/

6035 12479928

الٌعقوب ،أحمد عٌسى.

6032 12479922

6033 12479926

وٌضٌؾ علً عجوة (2003م) إلى أن مفهوم العبلقات العامة ال ٌختلؾ فً المنظمات المختلفة مهما تنوعت نشاطاتها أو
الفلسفات السٌاسة التً تحركها ،إال أن هذا االختبلؾ قد ٌنعكس على الدور الذي تقوم به العبلقات العامة فً المنظمات
المختلفة ،والعبلقات العامة هً عمل فعلً تبد و نتابجه واضحة ملموسة تبدد كل شك وتهدم أي ادعاء ال ٌتفق مع الواقع.
(57: 187).

الخالدى ،على حسٌن بنٌان.

برنامج تدرٌبى مقترح للقدرات البدنٌه الخاصه واثره على مستوى
األداء المهارى لناشىء سباق  110متر حواجز بدوله الكوٌت/

6036 12479929

صالح ،تركى سامى تركى
حموده.

تؤثٌر برنامج تدرٌبى بؤستخدام القدرات التوافقٌه على مستوى بعض
المبادىء الخططٌه الدفاعٌه لناشىء كره القدم بدوله الكوٌت/

6037 12479931

تؤثٌر استخدام تدرٌبات البالبسٌته على تنمٌه القدره العضلٌه
الشختلى ،فهد سعد على مجبل .ومستوى األداء المهارى المركب لناشىء كره القدم بدوله الكوٌت/

الجسار ،جسار محمد عاٌض.

المطٌرى ،ثامر عبدهللا مكمخ.
بجرانٌ ،وسؾ سعٌد.
ّ
تمثل الرعاٌة التربوٌة للطفل من خبلل الدخول فً فترة ال مابً فٌها وهً البنٌة األساسٌة التً تبنٌها .الفترات التثقٌفٌة التالٌة
تكون السبب هذه الفترة هً األهم بالنسبة للطفل ألنه ٌطور مهاراته التربوٌة المكتملة  Pys chologicallyوعقلًٌا
واجتماعًٌا واجتماعًٌا ل الدخول إلى المدرسة االبتدابٌة وزٌادة الفرص والخبرات وتجارب الفرص والتجارب االجتماعٌة التً
ٌتفاعل بها مع أصدقابه من خبلل القٌام ببرامج تعلٌمٌة وأنشطة مختلفة ٌتم توفٌرها من قبل بٌبة ؼٌر ممهدة وإال فإن البلجا
تجعل الطفل ٌمكن االعتماد علٌه واعتماده لتشكٌل البٌبة األسرٌة و تقدم الخبرات التعلٌمٌة األساسٌة التً تحقق التطور الكامل
للطفل  ،وبالتالً مع السلوك االجتماعً من خبلل اللعب  ،والتدرٌب  ،والتعلٌمات البسٌطة التً ٌمكن أن ٌقؾ تحتها برامج
مختلفة لتطوٌر مهاراته المختلفة وٌمكن أن تتحول إلى مفاهٌم فلسفٌة ورٌاضٌة وعلمٌة وفنٌة .اٌفلوب قدرته على التعبٌر من
خبلل الموسٌقى والفنون واألفبلم واللؽة فً اختراع  method.Andهذا التطور معرفً والنظرٌة التربوٌة خلق طرق
التدرٌس الحدٌثة أن المعلم هو مركز العملٌة التعلٌمٌة مقابل ما تقوم به الطرق التقلٌدٌة .فً التسعٌنات من القرن الماضً ،
ٌؤتً التعلم النشط الذي ٌجعل عملٌات التعلم والتدرٌس وٌنشط المتعلم كما ٌجعله ٌشارك بشكل حٌوي .ولكن  ،أكثر عاطفة
من استمرار عملٌة التعلم هو أن الطفل ٌمكن أن ٌعمل وٌفكر فً ما عمله على القدرة على اتخاذ القرارات والقٌام باألعمال
البلزمة لتطوٌر اإلصبلح والتقٌٌم والتؽٌٌر.وٌجب على المإسسة التعلٌمٌة المتخصصة تطوٌر فلسفتها والبرامج واألسالٌب
وجمٌع متعلقات مدرس العملٌة التعلٌمٌة والمواد المتعلمة والبٌبة .وتقع المسإولٌة على عاتق المعلم حٌث أن الهدؾ ال ٌقتصر
على مجرد تشجٌع التشكٌل  ،ولكن ذلك ٌعتمد على قدرة المعلم على توجٌه المتعلم  ،مما ٌجعل المعلم ٌتسم بااللتزام لتحقٌق
الذات .لهذا ٌ ،نبؽً أن ٌكون االهتمام باستخدام استراتٌجٌات جدٌدة فً التعلٌم التً بنٌت على مفهوم التدرٌس النشط ألكثر
من الطرٌقة القادمة الطرٌقة التقلٌدٌة .النظرٌة العلمٌة والطبٌة .أصبح من الناحٌة العملٌة ضرورة القلم السمندس فً أي
ٌ .contem porary Sociwty.thatرٌد أن ٌتطور .والطرٌقة العلمٌة التً نرؼب فً اتباعها هً فكر التفكٌر العلمً
المبنً على المفاهٌم الحقٌقٌة .ومن هذه االستراتٌجٌات التً تتفاعل فً استخدام قدرات األطفال الخفٌة التً تجعلهم ٌشاركون
بصٌؽة مفٌدة ومفٌدة تتفق مع المعرفة من قبل األمم المتحدة .الطرٌقة التقلٌدٌة .تهدؾ استراتٌجٌة الشكل ( )vإلى تطوٌر شاي
تشنج  Drocessمن خبلل مساعدة الطبلب والمعلمٌن على فهم بنٌة المعرفة .عملٌة التدرٌس و .الطرق التً ٌقوم بها
المنتج العلمً .مالك هذه الطرٌقة هو جوٌن وهو واحد من أتباع السكٌتٌتً  ،حٌث ٌركز ( )vالتفاعل النشط بٌن جانبً thng
2018
 whihهً الطرٌقة والطرٌقة المعطاة.

المطٌرى ،سهٌله عٌد جابر.
محمود ،أسماء حسٌن على.
ابراهٌم ،منال محمد.

ٌتمثل الهدؾ الربٌسى للدراسة فى ‖ إجراء تقٌٌم وتطوٌر لدور الهٌبة العامة للرقابة المالٌة فى تحسٌن كفاءة وفعالٌة اإلفصاح
المحاسبى فى البٌبة المصرٌة ،وذلك من خبلل تقٌٌم وتطوٌر دور القواعد المنظمة بسوق المال كنابب عن دور الهٌبة فى هذا
2018
الشؤن‖ ،ولتحقٌق ذلك تناولت الدراسة عدة جوانب منها -:
.جودة اإلفصاح المحاسبى :تحلٌل نظرى •
 :تقٌٌم دور الهٌبة العامة للرقابة المالٌة فى تحسٌن مستوى اإلفصاح المحاسبى من خبلل •.تقٌٌم دور قواعد القٌد
.تقٌٌم دور قواعد الحوكمة
 :تطوٌر دور الهٌبة العامة للرقابة المالٌة فى تحسٌن مستوى اإلفصاح المحاسبى من خبلل •.تطوٌر دور قواعد القٌد
.تقٌٌم دور قواعد الحوكمة
.اختبار تحقق نتابج التقٌٌم والتطوٌر المقترحة لتحسٌن مستوى اإلفصاح المحاسبى مٌدانٌا •
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتابج ،أهمها-:
عدم كفاٌة اإلفصاح المحاسبى إلحتٌاجات أصحاب المصالح وعلى رأسهم الوحدة اإلقتصادٌة ذاتها ،حٌث أن اإلفصاح 1.
الحالى الٌتمتع بالكفاءة والفعالٌة المطلوبة لٌبلبم نماذج القرارات المختلفة ،وٌعمل على زٌادة القٌم المحققة وعوامل النجاح
لكل فبة من فبات أصحاب المصالح ،مما ٌتطلب قٌام الهٌبات الرقابٌة العامة بوضع وتطبٌق وتطوٌر مجموعة من القواعد
التى تكفل حماٌة حقوق أصحاب المصالح وتضمن لهم حد أدنى من اإلفصاح ،وتحقٌق كفاءة سوق رأس المال وزٌادة قدرته
.على جذب رإوس األموال المحلٌة واألجنبٌة
أتفق الجانبان النظرى والتطبٌقى للدراسة على قصور دور القواعد بسوق المال فى تحسٌن كفاءة وفعالٌة اإلفصاح عن 2.
القٌم المحققة ألصحاب المصالح من جهة ،وقٌمة الوحدة اإلقتصادٌة من جهة أخرى ،حٌث تركزت آراء عٌنة الدراسة ككل
.وفباتها حول قصور دور قواعد القٌد وقواعد الحوكمة فى تحسٌن كفاءة وفعالٌة اإلفصاح المحاسبى فى البٌبة المصرٌة

تؤثٌر برنامج تدرٌبى مقترح لتنمٌه السرعه الحركٌه على المستوى
الرقمى للمبتدبٌن فى سباق  400متر حواجز بدوله الكوٌت/
تؤثٌر التدرٌب باألثقال والتدرٌب البلٌومترى على تنمٌه القدره
العضلٌه ومستوى اداء مهاره الضرب الساحق لناشىء الكره
الطابره بدوله الكوٌت/
استخدام بعض التدرٌبات الخاصه الموجهه على مستوى األنجاز
الرقمى لبلعبى الوثب الطوٌل بدوله الكوٌت/

فاعلٌه برنامج مقترح قابم على استراتٌجى الحرؾ  vوفكر -زواج-
شارك ألكتساب المفاهٌم الموسٌقٌه لتحسٌن بعض بنود التربٌه
الموسٌقٌه لدى طفل الروضه بدوله الكوٌت/
جهود علماء مصر المحدثٌن فى علم لؽه النص فى مصر :
أسالٌب التعلٌم والتفكٌر وعبلقتهما بالسلوك األجرامى لدى عٌنه من
المودعٌن باألحداث/

6038 12479932

6039 12479933

6040 12479934
6041 12480011

6042 12480015
6043 12480017
6044 12480021

محمد ،حسٌن عبد البله عمران .األراء الكبلمٌه والفقهٌه عند األمام الشوكانى/
العوامل الخمسه الكبرى كمنببات بؤضطراب كل من الشخصٌه
الوسواسٌه القهرٌه وذات النمط الفصامى/
حسن ،ابراهٌم حسن محمد.
دندراوى ،اٌناس على عباس .تذكره نصر أبادى :
تؤثٌر استخدام تقنٌات المونتاج على فهم وتذكر المضامٌن المقدمه
فى برامج التوك شو بالفضابٌات المصرٌه :
محمد ،اسراء أحمد محمد.
اثر التوجٌهات النحوٌه فى بٌان المعانى الحدٌثٌه فى كتاب عمده
القارىء فى شرح صحٌح البخارى لؤلمام بدر الدٌن العٌنى المتوفى
سنه 855ه/
جاد ،أسماء محمد سلٌمان.
تؤثٌر الصوره التلٌفزٌونٌه على اكتساب المعرفه بالقضاٌا األجتماعٌه
فى تقارٌر البرامج الحوارٌه بالفضابٌات المصرٌه:
الساٌح ،الهام سٌد.
اضطراب بعض الوظابؾ المعرفٌه وعبلقته بؤضطرابات النطق
مصطفى ،محمود سٌد فهمى .والتواصل لدى عٌنه من األطفال/
األراء الفقهٌه التى خالؾ فٌها األمام ابن حزم األمام أبا حنٌفه فى
العبادات الزكاه -الصوم -الحج فى المحلى :
محمد ،عادل محمد مختار.
قٌاس الكفاءه التخصصٌه فى األقتصاد المصرى بالتطبٌق على قطاع
محمد ،موافى رمضان موافى .الصناعات التحوٌلٌه/

6053 12480059

تقٌٌم دور الهٌبة العامة للرقابة المالٌة فى تحسٌن اإلفصاح المحاسبى
=

6054 12480061

أحمد ،أحمد بخٌت محمد.

6045 12480024
6046 12480025
6047 12480030
6048 12480034

6049 12480037
6050 12480042
6051 12480044
6052 12480047

اتفق المستقصى منهم على تؤثٌر محاور التطوٌر المقترحة فى القواعد المنظمة بسوق المال فى تحسٌن كفاءة وفعالٌة 3.
اإلفصاح عن القٌم المحققة ألصحاب المصالح من جهة ،وقٌمة الوحدة اإلقتصادٌة من جهة أخرى ،حٌث تركزت آراء عٌنة
الدراسة ككل وفباتها حول وجود تؤثٌر كبٌر لمحاور التطوٌر المقترحة فى قواعد القٌد وقواعد الحوكمة فى تحسٌن كفاءة
.وفعالٌة اإلفصاح المحاسبى فى البٌبة المصرٌة
اتفق المستقصى منهم على أهمٌة تؤثٌر محاور التطوٌر المقترحة فى القواعد المنظمة بسوق المال فى تحسٌن كفاءة 4.
وفعالٌة اإلفصاح عن القٌم المحققة ألصحاب المصالح من جهة ،وقٌمة الوحدة اإلقصادٌة من جهة أخرى ،حٌث تركزت آراء
عٌنة الدراسة ككل وفباتها حول وجود أهمٌة كبٌرة لمحاور التطوٌر المقترحة فى قواعد القٌد وقواعد الحوكمة فى تحسٌن
.كفاءة وفعالٌة اإلفصاح المحاسبى فى البٌبة المصرٌة
صرح حسن أبو عبدو ( )2003أن التحضٌر البدنً هو أحد أهم عناصر إعداد الجزء الربٌسً أو جزء من اإلعداد العام
الموجه نحو تطوٌر عناصر اللٌاقة وتحسٌن كفاءة األعضاء واألجهزة الوظٌفٌة للجسم  ،وٌقتصر بشكل عام على اكتساب
األسس المادٌة والوظٌفٌة لكرة القدم العامة والخاصة  ،على الرؼم من أهمٌة دور إعداد مهارات كرة القدم  ،إال أن التحضٌر
البدنً ٌلعب أٌضًا دورً ا مهمًا فً مساعدة البلعب على أداء مهاراته المختلفة فً الطرٌقة التقنٌة المطلوبة طوال فترة اللعبة ،
2018
حٌث أنه بدون ارتباط وثٌق بالحالة البدنٌة والمهارة أقل من إنتاجٌة البلعب  ،أثناء المباراة)22-21 :27( .
باإلضافة إلى ذلك  ،ذكر ٌحٌى السٌد ( )2002أن البرامج التدرٌبٌة قد اتخذت شكلها وهٌكلها وتنظٌمها بما ٌتماشى مع
التطور الجدٌد فً األجهزة والوسابل المستخدمة خبلل عملٌة التدرٌب  ،والتً أصبحت ضرورٌة للمهارات الجسدٌة
والنفسٌة .إعادة تؤهٌل البلعبٌن)43 :73( .
لذلك ٌ ،جب على المدرب استخدام أسالٌب التدرٌب الحدٌثة متوافقة جدا مع متطلبات النشاط الرٌاضً والتخصص فً
التخطٌط للتدرٌب  ،والتدرٌبات التً أصبحت فً اآلونة األخٌرة شعبٌة لدى الرٌاضٌٌن تدرٌبات ساكٌو التً ٌمارسها
المبتدبون والمستوى العالً.
مارٌو ٌوفانوفٌتش وآخرون )2011( .تنص على أن مصطلح  S.A.Qمشتق من األحرؾ األولٌة لكل من السرعة والخفة
والسرعة)88 :1285( .
ٌضٌؾ  )2013(Velmurugan & Palanisamyأن تدرٌب  sakioهو نظام تدرٌب حدٌث ٌنتج عنه تؤثٌرات
متكاملة للعدٌد من القدرات البدنٌة ضمن برنامج تدرٌبً واحد وأن دراسات تؤثٌراتها الفٌزٌولوجٌة والفٌزٌولوجٌة على
البلعبٌن الصؽار والقدامى اختلفت فً نتابجها تعامل مع مجال الرٌاضة)94 :432( .
هو نظام تدرٌب متكامل ٌهدؾ إلى تحسٌن التسارع  sakioتنص على أن تدرٌب )Remko Polman et al. (2009
)(89 :494وتوافق العٌن والٌد  ،والقدرة على التفجٌر وسرعة االستجابة.
من الواضح أن التدرٌب على السرعة  ،والتدرٌب على اللٌاقة البدنٌة  ،والتدرٌب على السرعة الحركٌة هً تمارٌن لٌاقة
بدنٌة تتعلق مباشرة باألداء الماهر لبلعبً كرة القدمٌ .تم قٌاس مستوى الشباب من خبلل قدرتهم على أداء مهارات معقدة فً
كرة القدم بطرٌقة سلسة وثابتة  ،سواء على األرض أو فً الهواء.
ٌوافق كل من حنفً مختار ( )1994وإبراهٌم شعبلن وعمرو أبو المجد ( )1996ومحمد كشك وعبد هللا البسامً ()2000
على أن خطط لعب كرة القدم تنقسم إلى قسمٌن ربٌسٌٌن :الخطط والخطط الهجومٌة (، )248 :60( )3 :19( ) .)17:32
وبعبارة أخرى ،
فً هذا الصدد ٌ ،إكد ‖إبراهٌم‖ ( )2009على أهمٌة الجانب الدفاعً لكرة القدم الحدٌثة بسبب تؤثٌره الكبٌر على نتٌجة
اللعبة والفرٌق الذي لدٌه دفاع قوي قادر على قطع الخصم و امتبلك الكرة لبدء هجوم منتظم بٌن العبٌن أو هجوم ()5 :20
 ،ولذلك فمن الضروري االنتباه إلى قدرة الشباب على تطوٌر مهارات دفاعٌة من سن مبكرة.
لم ٌجد الباحث أي دراسة فً البٌبة الكوٌتٌة .كما وجد أن هناك دراسة واحدة فقط فً البٌبة المصرٌة كانت معنٌة بممارسة
سكٌو [23] .)2011 .كما تم العثور على بعض الدراسات فً البٌبة الخارجٌة التً كانت تهتم بتمارٌن  sackoمثل فٌكرام
سٌنػ ( 95 ، )2008مارٌو ٌوفانوفٌتش وآخرون 88 ، )2011( .زوران مٌبلنوفٌتش وآخرون (زوران مٌبلنوفٌتش
وآخرون ( 97 ))2012وهناك أٌضا بعض الدراسات التً تناولت جانب التخطٌط مثل دراسة السٌد علً ()20( )2009
فً السابق ووجد الباحث أن االفتقار وندرة الدراسات العلمٌة فً البٌبة الكوٌتٌة فً مجال كرة القدم  ،ولم تإد أي من هذه
الدراسات إلى الدراسة الحالٌة.
وهذا ما دفع الباحث إلى إجراء هذا البحث  ،وهو محاولة لتحدٌد أثر برنامج تدرٌبً باستخدام تدرٌب ساكٌو على بعض
القدرات البدنٌة الخاصة واإلجراءات الدفاعٌة الفردٌة لمُبدِع كرة القدم فً الكوٌت.
ٌهدؾ البحث إلى دراسة تؤثٌر استخدام تدرٌبات الوسط المابً و البٌبة الرملٌة على بعض المتؽٌرات البدنٌة والمستوى
الرقمً لمتسابقى جرى 1500متر وذلك من خبلل :
تصمٌم برنامج تدرٌبً باستخـدام تدرٌبات الوسط المابً ومعرفة تؤثٌره على بعض المتؽٌرات البدنٌـة(السرعة 1/3/1-
القصوى – تحمل االسرعة -تحمل القوة -التحمل الدوري التنفسً) والمستوى الرقمً لمتسابقى جرى 1500متر للمجموعة
 .التجرٌبٌة األولى
تصمـٌم برنامج تدرٌبى باستخـدام تدرٌبات البٌبة الرملٌة ومعرفة تؤثٌره على بعض المتؽٌرات البدنٌـة (السرعة 1/3/2-
القصوى – تحمل السرعة -تحمل القوة -التحمل الدوري التنفسً) والمستوى الرقمً لمتسابقى جرى1500متر للمجموعة
.التجرٌبٌة الثانٌة
التعرؾ على الفروق فً المتؽٌرات البدنٌـة(السرعة القصوى – تحمل السرعة -تحمل القوة -التحمل الدوري 1/3/3-
.التنفسً) والمستوى الرقمً لمتسابقى جرى1500متر بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن
لقد ازداد الوعى وأنتشر االعتقاد بفوابد تدرٌبات الماء فهً اآلن واحده من أحدث الطرق على مستوى العالم ،حٌث تعمل
تمرٌنات الماء كطب وقابً وعبلج طبٌعً فً مواجهة العدٌد من عبلج حاالت اإلصابة أو التؤهٌل بعد اإلصابة أو الجراحة
،أو اللٌاقة العامة للصحة وإنقاص الوزن والرشاقة واإلرتقاء بمستوى اللٌاقة البدنٌة ،وتدرٌبات الماء هً من أحدث طرق
التدرٌب الحدٌثة والشابعة فً الوقت الحاضر ،حٌث تعتبر تدرٌبات اللٌاقة البدنٌة المابٌة هً إحدى أشكال التدرٌب المفضلة
وهى التحتاج إلى مهارة السباحة وأن أى شخص لدٌه الرؼبة فً ممارسة التدرٌب المابً ٌمكنه أن ٌجد المكان المناسب ألداء
تدرٌبات اللٌاقة البدنٌة المابٌة .وٌمكن أداء تدرٌبات الماء ٌومٌا ً بدون قلق على العضبلت أو المفاصل بعد اإلصابة ،فهذا
ٌجعل النشاط أكثر متعة عن التدرٌب الٌومً خارج الوسط المابً إذا لم تستطٌع الٌوم مواصلة التدرٌب على الجري بسبب
إصابة الركبة مثبل فٌمكنك التدرٌب فً الماء.

2018

هَدَ ؾَ البحث الحالً إلى تطوٌر بٌبة تعلم نقال قابمة على تطبٌقات الحوسبة السحابٌة ،والكشؾ عن أثر استخدام هذه البٌبة فً
تنمٌة التحصٌل المعرفً واألداء المهارى المرتبط بمها ا رت تصمٌم وانتاج تطبٌقات األندروٌد التربوٌة وفً تنمٌة بعض مها
2018
ا رت ما و ا رء المعرفة لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم بكلٌة التربٌة النوعٌة بقنا ،وتكونت عٌنة
البحث من )  ( 68طال با وطالبة من طبلب قسم تكنولوجٌا التعلٌم بكلٌة التربٌة النوعٌة بجامعة جنوب الوادي ،واعتمد
البحث الحالً على المنهج الوصفً التحلٌلً والمنهج شبه التجرٌبً ،وخلص البحث إلى وجود أثر إٌجابً لبٌبة التعلم النقال
القابمة علً تطبٌقات الحوسبة السحابٌة فً تنمٌة الجانب المعرفً واآلداء المهارى المرتبط بمها ا رت تصمٌم وانتاج
تطبٌقات األندروٌد التربوٌة وفً تنمٌة بعض مها ا رت ما وراء المعرفة لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم بكلٌة التربٌة النوعٌة
بقنا.

باشا ،منصور محمد.

تؤثٌر برنامج تدرٌبى بؤستخدام تدرٌبات الساكٌو على بعض القدرات
البدنٌه واألداءات الخططٌه الدفاعٌه الفردٌه لناشىء كره القدم بدوله
الكوٌت/

6055 12480066

الخالدى ،خالد منجل.

فعالٌه استخدام تدرٌبات الوسط المابى والبٌبه الرملٌه على بعض
المتؽٌرات البدنٌه والمستوى الرقمى لمتسابقى جرى  1500متر
بدوله الكوٌت/

6056 12480069

تطوٌر بٌبه تعلم نقال قابمه على تطبٌقات الحوسبه السحابٌه واثرها
فى تنمٌه مهارات تصمٌم وانتاج تطبٌقات األندروٌد التربوٌه وبعض
على ،على حسن عبادى حسن .مهارات ما وراء المعرفه لدى طبلب تكنولو جٌا التعلٌم/

6057 12480073

تم إجراء التحالٌل على عٌنات من بذور الٌقطٌن  ،الحلو  ،البطٌخ الخام والبذور المحمصة .للتحري عن التركٌب الكٌمٌابً
ومحتوى المعادن وتركٌب األحماض األمٌنٌة لبعض حبات بذور القرع ؛ تمٌز الخصابص الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة للدهون
وتركٌب األحماض الدهنٌة للزٌوت المستخرجة .وبالمثل  ،شملت الدراسة تؤثٌر استهبلك دقٌق من هذه البذور على المظهر
الجانبً للدهون فً المصل من الفبران  ،وأخٌرا  ،صٌاؼة منتج ؼذابً ٌعتمد على مزٌج دقٌق القمح والطحٌن .تباٌنت
التركٌبة الكٌمٌابٌة اإلجمالٌة بٌن جمٌع األنواع  ،مع أعلى محتوٌات البروتٌن .سجلت األلٌاؾ الخام والكربوهٌدرات فً دقٌق
البطٌخ  ،فً حٌن سجلت  sweetmelonأعلى قٌمة من الدهون الخام .كان لعملٌة التحمٌص تؤثٌر كبٌر على التركٌب
الكٌمٌابً وكسور الدهون .احتوت جمٌع العٌنات على كمٌات متفاوتة من البوتاسٌوم والفوسفور والمؽنٌسٌوم والكالسٌوم
والصودٌوم والمنؽنٌز والزنك والحدٌد والنحاس .وأظهرت نتابج تحلٌل األحماض األمٌنٌة أنه من بٌن األحماض األمٌنٌة
األساسٌة  ،سجل اللٌوسٌن أعلى المستوٌات  ،وسجل المٌثٌونٌن أقل القٌم .كان حمض الؽلوتامٌك األكثر انتشارً ا بٌن جمٌع
األحماض األمٌنٌة ٌ ،لٌه حمض األسبارتٌك .الجلٌسٌن واألرجٌنٌن .أظهرت الخصابص الفٌزٌابٌة الكٌمٌابٌة لعٌنات الزٌت
أنها ؼٌر مشبعة بشكل كبٌر .أظهرت نتابج األحماض الدهنٌة أن أحماض األولٌك  ،البالمتٌك  ،اإلستٌرٌك و اللٌنولٌك كانت
أهم األحماض الدهنٌة فً جمٌع العٌنات  ،مع حمض األولٌك كان هو الؽالب األحماض الدهنٌة ؼٌر المشبعة  ،وٌتراوح من
 60.02إلى  ٪ 70.60من إجمالً األحماض الدهنٌة .أشارت النتابج إلى أن الفبران التً ؼذٌت على حمٌة تحتوي على
 20٪من بذرة بذور الٌقطٌن كانت أعلى زٌادة فً وزن الجسم .كذلك أشارت النتابج إلى أن الفبران التً تؽذت على نظام
ؼذابً ٌحتوي على  ٪20من بذور الٌقطٌن كانت عندها أدنى مستوٌات من الكولسترول الكلً فً الدم  ،فً حٌن أن
مجموعات الفبران التً ؼذٌت على النظام الؽذابً مع البطٌخ  ٪10كانت تحتوي على مستوٌات عالٌة من ، HDL-c
وتؽذت مجموعات الفبران على النظام الؽذابً مع  ٪10من دقٌق بذور  sweetmelonكان عنده أدنى مستوٌات
 triglyceridesالكلً و  ، VLDL-cلكن الفبران التً ّ
ؼذت ؼذا ًء مع  ٪10دقٌق بذور  sweetmelonسجلت أدنى
مستوٌات  LDL-cمقارنة مع مجموعات الفبران األخرى التً ّ
ؼذت على الحمٌة المعالجة بدقٌق بذور القرع المدروسة.
أظهرت النتابج أن عٌنات الكٌك المدعمة كانت ؼنٌة بمحتوٌات البروتٌن .الٌاؾ خام؛ الطاقة (كال )cal / 100g
والبوتاسٌوم بالمقارنة مع عٌنات التحكم .أظهرت نتابج التقٌٌم الحسً أن كعك القمح التكمٌلً مع دقٌق القرع  ٪10و ٪10
من دقٌق سوٌتمٌلون ٌتمٌز بخصابص حسٌة جٌدة ومقبولٌة أفضل مقارنة مع التحكم .وأظهرت النتابج أن خصابص عٌنات
الزٌت مماثلة لتلك الخاصة بالزٌوت التقلٌدٌة  ،مما ٌشٌر إلى إمكانٌة استخدامها كزٌت صالح لؤلكل  ،مع إمكانٌة استخدام
البذور فً إثراء الؽذاء لتعوٌض النقص فً بعض األحماض األمٌنٌةٌ .مكن اإلشارة إلى أن هذه البذور ؼٌر مستؽلة بالكامل
2018
وٌمكن استخدامها لصٌاؼة عدد ال ٌحصى من المؽذٌات .ومن ثم ٌنبؽً تشجٌع زٌادة اإلنتاج والتجهٌز واالستخدام.
إلدارة الرٌاضٌة الحدٌثة تتطلع إلى تطوٌر وتحدٌث أسالٌبها من أجل مواكبة التؽٌٌر الذي حدث فً المإسسات الرٌاضٌة
2018
الدولٌة .الوقد حدث تؽٌٌر فً جمٌع أبعاد وعناصر العمل فً هذه المإسسات.
تحولت اإلدارة إلى اعتماد التكنولوجٌا المتقدمة
أسالٌب وممارسة أسالٌب اإلدارة المبتكرة بحٌث ٌمكن
تلبٌة متطلبات تلك المنظمات لتحقٌق أهدافها ،
ولكً تكون قادرة على المنافسة وتحمل السوق العالمٌة المفتوحة  ،الذي ٌقبل فقط التمٌز والتمٌز.
وظٌفة التسوٌق هً واحدة من أهمها
الوظابؾ اإلدارٌة فً المنظمة وهً محددة لنجاحها.
قدرة أي منظمة إلنتاج السلع وتقدٌم الخدمات هً
محدودة إال برفقة جهد تسوٌقً فعال ٌساعد على
تحدٌد احتٌاجات المستهلك وزٌادة المبٌعات والربحٌة
تسعى المنظمة لتحقٌقه .قد قسم اإلنتاج إنتاج سلعة معٌنة بكمٌات كبٌرة وتكلفة مناسبة .ال
قد ٌقوم قسم األبحاث بتصمٌم تصمٌم جذاب وتوفٌر التموٌل
لكن كل هذه الجهود سوؾ تإتً ثمارها فقط من خبلل تسوٌقها بفعالٌة المنتجات والخدمات التً تقدمها المنظمة للسوق
المستهدؾ.
االستخدام الفعال لنظام اللوجستٌات سٌعزز مكانة المنظمة فً السوق من خبلل تلبٌة احتٌاجات المستفٌدٌن وخفض تكلفة
عملٌات التسوٌق .وبالتالً  ،فإن
مكونات المزٌج التسوٌقً  ،مثل تطوٌر المنتج ،
اختٌار وإدارة منافذ التوزٌع  ،سوؾ تتؤثر .أوالمستفٌدٌن  ،والحد من تكلفة التوزٌع  ،وزٌادة المبٌعات وخلق الفوابد الزمنٌة
والمكانٌة للمنتج ومساعدة المنظمة على التنافس مع المإسسات األخرى.
الرابط بٌن الخدمات اللوجستٌة واألنشطة التسوٌقٌة و
أصبح التكامل والتعاون بٌنهما ضرورة خلق قٌمة للعمٌل  ،والبحث عن فرص جدٌة لتحقٌق التمٌز  ،والتحدي الذي ٌواجه
العدٌد من الشركات هو كٌؾ هذا التكامل والتعاون لتحقٌق أقصى قدر من أداء المإسسة وتحقٌق مٌزة تنافسٌة مستدامة  ،من
خبلل رفع كفاءة خدمة العمبلء والسعً إلدارة العبلقات المتبادلة بٌنهما.
لٌس هناك شك فً أن اعتماد المرافق الرٌاضٌة على الرٌاضة التسوٌق مع مصلحة فً تنشٌط األنشطة اللوجستٌة وتوفٌر
الدعم اللوجستً من خبلل توفٌر الخدمات والمرافق والفوابد اللمستفٌدون مهمون وضرورٌون ٌ ،مكنهم من خبلله المساهمة
لزٌادة التموٌل الذاتً ورفع معدالت اإلنتاج ورفع
الكفاءة والقدرة من المرافق الرٌاضٌة على الصمود والبقاء
مواصلة أداء عملها وتحقٌق أهدافها.

عثمان ،ممدوح محمود محمد.

دراسات كٌمٌابٌه وؼذوٌه وتكنولوجٌه على بذور بعض القرعٌات
المنزرعه فى صعٌد مصر/
نموذج مقترح لؤلنشطه الوجستٌه التسوٌقٌه بالمنشؤت الرٌاضٌه
لبعض جامعات صعٌد مصر/

موسى ،ابراهٌم محمد عبد
الرازق.

6059 12480078

المطٌرى ،متعب مطلق متعب
هاجد.

بناء منهاج مقترح فى كره الٌد للتبلمٌذ المرحله المتوسطه بدوله
الكوٌت/

6060 12480085

قمر الدٌن ،نادٌه عوض أحمد .تسرب الفتاه من التعلٌم وتنمٌه المجتمع المحلى فى الرٌؾ المصرى :
القلٌل ،صابر عبد الحكٌم حداد .الفكر السٌاسى عند أهل السنه :
قناوى ،محمد أبو المجد محمد .فلسفه القانون عند أوؼسطٌن وتوما األكوٌنى :
أثر القول بالمكى والمدنى فى الترجٌح بٌن أقوال المفسرٌن/
محمد ،محمد حسن على.
عبد الرحٌم ،أمانى ‖ محسوب ترجٌحات الشٌخ محمد ثناء هللا المظهرى فى تفسٌره تفسٌر
المظهرى جمعا ودراسه/
العفٌفى‖.
الوعى الصحى والبٌبى فى المجتمع األندلسى منذ بداٌه عصر
عاشور ،مروه محمد محمد
المرابطٌن حتى سقوط ؼرناطه 897-483ه/
عبد الرحٌم.
محمد ،حسن محمود ٌوسؾ .الهجره المإقته وتؽٌر القوه األجتماعٌه فى الرٌؾ المصرى:
كان الهدؾ من الدراسة هو تطوٌر استراتٌجٌة مقترحة لتطوٌرها إدارة المدرسة الثانوٌة فً ضوء المعلومات واالتصاالت
تقنٌة .لتحقٌق هذا الهدؾ  ،تم اعتماد المنهج الوصفً كدراسة المنهجٌة .تم تصمٌم استبٌان لتشخٌص الواقع الحالً لبللمشاكل
التً تواجهها إدارة المدرسة الثانوٌة وتوافر تطبٌق تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت المتطلباتٌ .تكون االستبٌان من
( )100بند موزعة على مجالٌن .االلمنطقة األولى تتؤلؾ من أربعة محاور بٌنما ٌتكون الثانً من ثبلثة محاور .بعد التحقق
من صبلحٌتها  ،فضبل عن تؤكٌد استقرارها الذي بلػ ، 00.72تم تطبٌق االستبٌان على عٌنة من ( )529من إدارة المدرسة
الثانوٌة العاملٌن .قدمت الدراسة قابمة ببعض مشاكل إدارة المدرسة الثانوٌة .اٌضا قدمت قابمة بمتطلبات تطبٌقات تكنولوجٌا
2018
المعلومات واالتصاالت المتاحة فً المدارس الثانوٌة

محمد ،أبو بكر على سٌد.

استراتٌجٌه مقترحه لتطوٌر اداره المدرسه الثانوٌه العامه فى ضوء
تكنولوجٌا المعلومات واألتصاالت/

6058 12480074

12480099
12480109
12480115
12480119

6061
6062
6063
6064

6065 12480123
6066 12480129
6067 12480142

6068 12480150

وقابمة أخرى ؼٌر متوفرة .وضعت الدراسة أٌضا استراتٌجٌة مقترحة لتطوٌر إدارة المدارس الثانوٌة فً ضوء المعلومات
وتكنولوجٌا االتصاالت هذا العصر هو عصر المعلومات والمعرفة .بل هو أٌضا عصر
تقدم تكنولوجً هابل  ،التطور السرٌع والتؽٌٌرات المتتالٌة ؛
أهمها ثورة المعلومات واالتصاالت
واستخدام التكنولوجٌا فً مختلؾ مجاالت الحٌاة التً جعلت العالم أ
قرٌة صؽٌرة.
ٌشهد عالم الٌوم تطوراً هاببلً فً استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ،
مما أدى إلى تؽٌٌر فً حٌاة الفرد فً القطاع الخاص والتجاري
المستوٌات .الحاجة الملحة الستخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً جمٌع مناحً الحٌاة  ،بما فً ذلك
التعلٌم  ،وقد ظهرت.
تحتاج إدارة المدرسة الثانوٌة الستخدام المعلومات و
أصبحت تكنولوجٌا االتصاالت ( )ICTضرورة فً هذا العصر
تتمٌز المعرفة تندلع.
استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت إلنجاز عمل إدارة المدرسة
ٌنشر ثقافة استخدام هذه التقنٌات على مستوى المدرسة و
فً جمٌع أنشطتها بٌن اإلدارٌٌن والمعلمٌن والطبلب .هذا ل
خٌر من المتعلم  ،الذي أعد على أسس علمٌة من خبللها
ٌمكنه مواكبة التطور العلمً والمعرفً .أصبحت تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت جزء ال ٌتجزأ من العملٌة التعلٌمٌة  ،مما
ٌجعل المإسسات التعلٌمٌة أكثر.

مشكلة الدراسة
تم ذكر مشكلة الدراسة فً :افتقر طبلب كلٌة التربٌة إلى بعض مهارات القراءة والكتابة اإلبداعٌة .لذلك حاولت الدراسة
قٌاس فاعلٌة الخرابط الذهنٌة الرقمٌة فً تنمٌة بعض مهارات القراءة والكتابة اإلبداعٌة لدى طبلب كلٌة التربٌة فً تخصص
اللؽة العربٌة.
أسبلة الدراسة
حاولت الدراسة اإلجابة على األسبلة التالٌة
ما هً مهارات القراءة اإلبداعٌة المطلوبة لطلبة قسم اللؽة العربٌة بكلٌة التربٌة؟
ما هً مهارات الكتابة اإلبداعٌة المطلوبة لطلبة قسم اللؽة العربٌة فً كلٌة التربٌة؟
ما مدى فعالٌة الخرابط الذهنٌة الرقمٌة فً تطوٌر بعض مهارات القراءة اإلبداعٌة المطلوبة لطبلب قسم اللؽة العربٌة فً
كلٌة التربٌة؟
ما مدى فعالٌة الخرابط الذهنٌة الرقمٌة فً تطوٌر بعض مهارات الكتابة اإلبداعٌة المطلوبة لطبلب قسم اللؽة العربٌة فً
كلٌة التربٌة؟
ما العبلقة بٌن فاعلٌة الخرابط الذهنٌة الرقمٌة فً تنمٌة بعض مهارات القراءة اإلبداعٌة وفعالٌة تطوٌر بعض مهارات
الكتابة اإلبداعٌة لطبلب قسم اللؽة العربٌة فً كلٌة التربٌة؟
الهدؾ من الدراسة :هدفت الدراسة إلى قٌاس فاعلٌة الخرابط الذهنٌة الرقمٌة فً تطوٌر بعض مهارات القراءة والكتابة
اإلبداعٌة لطبلب كلٌة التربٌة فً قسم اللؽة العربٌة.
القٌود المفروضة على دراسة
اقتصرت الدراسة على ما ٌلً:
مجموعة من طبلب السنة الثالثة ٌتخصصون فً قسم اللؽة العربٌة بكلٌة التربٌة بقنا حٌث أنهم قادرون على القراءة
والكتابة بطرٌقة إبداعٌة .لذلك ٌ ،مكن تطوٌر مهارات القراءة والكتابة اإلبداعٌة بسهولة .عبلوة على ذلك  ،هذه المهارات
.هً وسٌلة للدراسة واإلنجازات األكادٌمٌة وفً مجاالت الحٌاة والتعلٌم كذلك
 (I Mind Map).البرنامج المقترح :تم إعداده وف ًقا لخرابط العقل الرقمٌة باستخدام
.بعض مهارات القراءة اإلبداعٌة المطلوبة لطبلب كلٌة التربٌة فً تخصص اللؽة العربٌة
بعض مهارات الكتابة اإلبداعٌة المطلوبة لطبلب كلٌة التربٌة فً تخصص اللؽة العربٌة.
الذي  Digital Mind Mapsمعمل الكمبٌوتر فً كلٌة التربٌة والذي ٌتم تزوٌده باإلنترنت لتسجٌل الدخول فً موقع
.صمم لبرنامج الدراسة
.أجري البرنامج الدراسً فً العام الدراسً 2016/2017
أدوات الدراسة
صمم الباحث األدوات التالٌة:
.اختبار مهارات القراءة اإلبداعٌة لطلبة كلٌة التربٌة تخصص اللؽة العربٌة
.اختبار مهارات الكتابة اإلبداعٌة لطبلب كلٌة التربٌة تخصص فً اللؽة العربٌة Skills
تصمٌم الدراسة
اعتمدت الدراسة الطرٌقة شبه التجرٌبٌة التً هً ‖تصمٌم  -Preest-Posttest Nonequivalentالمجموعات‖ .تم
تنفٌذ االختبار المسبق ألدوات الدراسة .بعد تطبٌق برنامج الدراسة  ،تم تطبٌق االختبار البعدي ألدوات الدراسة أٌضًا لتحدٌد
أهمٌة االختبلفات بٌنهما.

2018

محمد ،شفاء محمد حسٌن.

فاعلٌه برنامج قابم على الخرابط الذهنٌه الرقمٌه لتنمٌه بعض
مهارات القراءه والكتابه األبداعٌه لدى طبلب شعبه اللؽه العربٌه
بكلٌه التربٌه/

6069 12480158

وفً ختام هذه ال ّد ا رسة ٌتضح لنا أن الشعابر الدٌنٌة ،هً كل عبادة لها
ً
سمة لها عن ؼٌرها من سابر العبادات
عاداتها وتقالٌدها المُرتبة التً صارت
البسٌطة ،بل واشتهر بها المسلمون عن ؼٌرهم من أصحاب الدٌانات األخرى.
وفً ضوء ما وصلنا من العصر العثمانً من تصاوٌر تزٌن المخطوطات
اإلسبلمٌة أو تحؾ فنٌة مرتبطة بشعابر دٌنٌة خاصة بالمسلمٌن ،وجدنا من الشعابر
الدٌنٌة ما كان لها النصٌب األكبر من اهتمام الحُكام والسَّبلطٌن ،الذٌن حرصوا على
تشٌٌد المنشآت الدٌنٌة لها ،وبخاصة دور العبادة وتوفٌر سبل ال ا رحة لمقٌمً مثل هذه
الشعابر الدٌنٌة اإلسبلمٌة المختلفة وتنافسوا فً ذلك تنافسا شدٌدا  ،وكذا نالت
حرص الفنانٌن والمُصورٌن ،وقاموا بتناول عاداتها وم ا رسٌمها بشكل ٌمكننا من خبلله تحدٌد ما ٌمٌز تلك الشعابر من
مبلمح وممً ا زت انفردت بها عن ؼٌرها من سابر العبادات .وقد كان حرص الفنان المسلم على تصوٌر كافة هذه الشعابر
الدٌنٌة ربما محاولة منه إلب ا رز المبلمح الربٌسٌة للدٌن اإلسبلمً ،وتعددت وتنوعت الرُّسوم التوضٌحٌة التً تمثل مثل
هذه الشعابر ،وقد أبدع ك ّل ُم ص ور فً رسم تلك

2018

عطا هللا ،ماهر عبد السمٌع
السٌد.

تصاوٌر وفنون الشعابر الدٌنٌه فى العصر العثمانى من خبلل
المخطوطات األسبلمٌه ومجموعات المتحؾ:

6070 12480163

التصا وٌر ،واختلفت األسالٌب الفنٌة من ُم ص ور آلخر ومن فترة زمنٌة ألخرى ،حٌث رسم كل فنان الشعابر الدٌنٌة حسب
تقالٌد وموروثات عصره الفكرٌة .وكذا كان الحال فٌما ٌتعلق بالتنوع واالهتمام من قبل السبلطٌن والحكام والفنانٌن بالنسبة
للتحؾ الفنٌة المرتبطة بتؤدٌة مثل هذه الشعابر الدٌنٌة ،وتؤتً فً صدارة هذه الشعابر الدٌنٌة اإلسبلمٌة التً تمتلىء
المخطوطات اإلسبلمٌة برسوم م ا رسمها وطقوسها  ،وكذا تزخر المتاحؾ العالمٌة بحفظ التحؾ والمقتنٌات التً كانت تربط
بؤدابها) الصَّبلة الجنابز الحَ ّج (– - .
وأهم ما حاولت ال ّد ا رسة أن تساهم فٌه بشكل جلًّ  ،هو تصوٌب ما وقع فٌه
بعض الباحثٌن ممن سبقونا فً د ا رسة بعض التصاوٌر أو التحؾ التطبٌقٌة من قبل ،والذي تمثل أحٌانا ً فً نسبة تصوٌرة
إلى مخطوط آخر ال تنتمً التصوٌرة إلٌه ،أو تؤوٌل لبعض عناصر التصوٌرة ،كؤن ٌقوم بعض هإالء الباحثٌن بوصؾ أحد
شخوص التصوٌرة على أنه السلطان مثبلً فً حٌن أنه أحد الجنود ،أو أن ٌقدّم البعض وصفا ً لمنظر تصوٌري لم ٌكن هو
الوصؾ الذي كان ٌقصده المصوّ ر أو الفنان عند رسمه لهذا المنظر ،واعتمدت
ال ّد ا رسة فً سبٌل تصحٌح هذه األخطاء على ب ا رهٌن قوٌة.
قدمت لنا رسوم المخطوطات العثمانٌة صورة واضحة عن طرز العمابر الدٌنٌة كالمساجد والزواٌا والمدارس وؼٌرها من
األماكن التً تقام فٌها الصَّبلة فً العصر العثمانً ،أٌضًا األمر بالنسبة للعناصر المعمارٌة المُستخدمة فً إقامة شعابر
.الصَّبلة كالمبذنة والمح ا رب والمنبر...الخ
التزم المُصَ ور إلى حد كبٌر عند رَ سمه للموضوعات الدٌنٌة الهامة ،بتعالٌم الدٌن اإلسبلمً؛ فمثبل حٌن ٌرسم شخصا
ٌتوضؤ ٌحرص على تصوٌره وقد
شمَّر ذ ا رعٌه حتى نهاٌة الكوع ،وكذلك األمر بالنسبة لمبلبس.

أهداؾ البحث -:
ٌهدؾ البحث إلى تصمٌم برنامج تدرٌبى بإستخدام تدرٌبات الساكٌو  .S.A.Qومعرفة تؤثٌره على تحسٌن كبل من -:
.بعض القدرات التوافقٌة لبلعبى كرة الٌد •
.مستوى األداءات المهارٌة الهجومٌة المركبة لبلعبى كرة الٌد •
فروض البحث -:
توجد فروق دالة إحصابٌا بٌن متوسطات القٌاسٌن القبلى والبعدى للمجموعة التجرٌبٌة فى بعض القدرات التوافقٌة (قٌد •
.البحث) لصالح القٌاس البعدى
توجد فروق دالة إحصابٌا بٌن متوسطات القٌاسٌن القبلى والبعدى للمجموعة التجرٌبٌة فى مستوى األداءات المهارٌة •
.الهجومٌة المركبة (قٌد البحث) لصالح القٌاس البعدى

2018

سٌد ،محمد أحمد همام.

تؤثٌر برنامج تدرٌبى بإستخدام تدرٌبات الساكٌو  S.A.Qعلى
بعض القدرات التوافقٌة ومستوى األداءات المهارٌة الهجومٌة
المركبة لبلعبى كرة الٌد /

6071 12480170

.توجد نسب تحسن فى مستوى القدرات التوافقٌة ومستوى األداءات المهارٌة الهجومٌة المركبة لناشبى كرة الٌد عٌنة البحث •
منهج البحث -:
إستخدام الباحث المنهج التجرٌبى للمجموعة الواحدة عن طرٌق القٌاس القبلى والقٌاس البعدى وذلك لمناسبة هذا المنهج
وطبٌعة البحث.
مجتمع البحث -:
ٌمثل مجتمع البحث ناشا كرة الٌد بمنطقة قنا موالٌد  2000/2002والبالػ عددهم  72ناشبى والمسجلٌن باإلتحاد المصرى
لكرة الٌد.
عٌنة البحث -:
تمثل عٌنة البحث ناشا كرة الٌد موالٌد  2000/2002بمركز شباب مدٌنة العمال بمحافظة قنا والمسجلٌن باإلتحاد المصرى
لكرة الٌد وعددهم  18ناشبى وتم إختٌارهم بالطرٌقة العمدٌة.
أدوات جمع البٌانات -:
.تحلٌل المحتوى للمراجع والدراسات السابقة •
.إستمارات إستطبلع رأى الخبراء حول القدرات التوافقٌة الخاصة لناشبى كرة الٌد •
.إستمارات إستطبلع رأى الخبراء حول إختبارات القدرات التوافقٌة الخاصة لناشبى كرة الٌد •
.إستمارات إستطبلع رأى الخبراء حول أهم األداءات المهارٌة الهجومٌة المركبة لناشا كرة الٌد •
.إستمارات إستطبلع رأى الخبراء حول إختبارات األداءات المهارٌة الهجومٌة المركبة لناشبى كرة الٌد •
إستمارات تسجٌل نتابج القٌاسات لئلختبارات الخاصة بالقدرات التوافقٌة واألداءات المهارٌة الهجومٌة المركبة لناشبى كرة •
.الٌد
فاعلٌه التعلم التعاونى فى تدرٌس ماده الكهرباء لتنمٌه المفاهٌم
العلمٌه والمهارات الوظٌفٌه لدى تبلمٌذ الصؾ السادس المتوسط
الشمرى ،سهام جابر ضوٌحى .بدوله الكوٌت/
هدفت الدراسة إلى تطوٌر مهام مدٌري المدارس الثانوٌة فً الكوٌت فً ضوء مدخل القٌادة الموزعة من خبلل التعرؾ على
واقع تطبٌق مدٌري المدارس الثانوٌة للمهام اإلدارٌة والفنٌة فً ضوء مدخل اإلدارة الموزعة .استخدمت الدراسة المنهج
الوصفً التحلٌلً .السلطة اإلدارٌة والتعلٌمٌة فً المدارس الثانوٌة فً جمٌع مناطق دولة الكوٌت التعلٌمٌة وأظهرت النتابج
2018
التالٌة
واقع تطبٌق مدراء المدارس الثانوٌة للكوٌت على المهام اإلدارٌة فً ضوء مدخل الدابرة الموزعة على مجاالت التخطٌط 1.
)االتصال  ،العبلقات اإلنسانٌة  ،التفوٌض  ،اتخاذ القرار  ،إدارة االجتماعات(
 ،واقع تطبٌق مدراء المدارس الثانوٌة بالكوٌت على المهام الفنٌة فً ضوء مقدمة اإلدارة الموزعة للحقول (التوجٌه .
التطوٌر المهنً للمعلمٌن  ،تكوٌن الفرٌق  ،دعم التقنٌة التعلٌمٌة  ،دعم مجتمع التعلم  ،التقٌٌم)والذي تطلب سٌنارٌو مقترح
لتفعٌل تطبٌق مدخل اإلدارة الموزعة فً المدارس الثانوٌة بالكوٌت المفردات الربٌسٌة :التنمٌة  -المهمة  -مدٌري المدارس
الثانوٌة فً الكوٌت بوابة اإلدارة الموزعة
تكمن أىمٌة د ا رسة منشآت الرعاٌة االجتماعٌة بمدٌنة بورصة خبلل العصر العثمانً فً عدة
أسباب منٌا :أنو لم تفرد د ا رسة عممٌة مستقمة لٌذا النوع من العمابر ،وأن معظم الد ا رسات تمثل كتب وبحوث
تتناول نوع واحد من العمابر ولٌس عمل عممً متكامل ٌتطرق إلى طرز وأنماط وأنواع تمك المنشآت،
وطبٌعة عممٌا.
ومن األسباب التً دفعتنً لد ا رسة ىذا الموضوع ىو إلقاء الضوء عمى أحد أىم أنواع العمابر
العثمانٌة بعٌداً عن المدٌنة العثمانٌة األشٌر استانبول ،واختٌار مدٌنة ذات بعد حضاري بٌزنطً ثم إسبلمً
وكانت إحدى عواصم الفترة المبكرة لمدولة العثمانٌة ،وىً مدٌنة بورصة)  ،( 1اولوقوؾ عمى مدي تحضر وتدٌن
الدولة العثمانٌة وازدىارىا سٌاسٌا ً واجتماعٌا ً واقتصادٌا ً بما تعكسو منشآت الرعاٌة االجتماعٌة المختمفة ،كذلك
الوقوؾ عمى ما تضمو ىذه األنماط المعمارٌة من مخططات ،وما تحتوٌو مكوناتٌا من وحدات وعناصر
معمارٌة وزخرفٌة مٌمة كان لٌا دو ا رً مٌما فً تطور نظم العمارة االسبلمٌة بشكل عام.
تٌدؾ ىذه الد ا رسة الً إلقاء الضوء عمى مجموعة من منشآت الرعاٌة والتكافل االجتماعً بمدٌنة بورصة
خبلل العصر العثمانً ،وتحدٌد طرزىا المعمارٌة المختمفة فً كل نوع من أنواع منشآت الرعاٌة االجتماعٌة

2018

6072 12480194

معرفى ،محمد ابراهٌم عبد
الرضا كرم محمد.

تطوٌر مهام مدٌرى المدارس الثانوٌه فى الكوٌت فى ضوء مدخل
القٌاده الموزعه/

6073 12480198

زٌاده ،أحمد حلمى صادق
ابراهٌم.

طرز منشؤت الرعاٌه األجتماعٌه الباقٌه بمدٌنه بورصه خبلل
العصر العثمانى/

6074 12480201

 والوقوؾ، واألسبمة، دور المرق، منشآت التصوؾ، مكاتب الصبٌان، المدارس، الحمامات،سواء دور الشفاء
 وعمى الوحدات المعمارٌة التً تضمٌا كل منشؤة من أجل تحقٌق،عمى المتطمبات الوظٌفٌة لكل منشؤة
: كما تٌدؾ إلى،متطمباتٌا الوظٌفٌة
-1 ًتحدٌد است ا رتٌجٌة توزٌع منشآت الرعاٌة االجتماعٌة فً مدٌنة بورصة خبلل العصر العثمان
.واسباب ذلك
-2 التعرؾ عمى العوامل المإثرة عمى عمارة منشآت الرعاٌة االجتماعٌة بمدٌنة بورصة فً العصر
.العثمانً سواء العوامل البٌبٌة أو الدٌنٌة أو االجتماعٌة أو السٌاسٌة أو التؤثً ا رت األوربٌة الوافدة
-3 التعرؾ عمى طرق تشؽٌل منشآت الرعاٌة االجتماعٌة بمدٌنة بورصة خبلل فترة الدراسة.
-4 الوقوؾ عمى مدى نجاح المعماري فً التوفٌق بٌن الوظٌفة والتخطٌط فً االنماط المعمارٌة موضوع الدراسه.
-5  ىل تؤثرت عمارة وزخرفة منشآت الرعاٌة االجتماعٌة بعد نقل العاصمة:اإلجابة عمى تساإل حول
من بورصة إلى أدرنو ثم استانبول؟
-6 التعرؾ عمى مدى تؤثٌر عمارة منشآت الرعاٌة االجتماعٌة بمدٌنة بورصة العثمانٌة بمثٌبلتٌا بالوالٌات الخاضعة لمدولة
العثمانٌة والدول المحٌطة بٌا.
-7 التعرؾ عمى أسباب تسمٌات منشآت الرعاٌة االجتماعٌة بمدٌنة بورصة فترة الدراسة.
-8 الوقوؾ عمى الفبات االجتماعٌة المساىمة فً عمارة منشآت الرعاٌة االجتماعٌة بمدٌنة بوصة
.العثمانٌة
6075 12480212
6076 12480221

Vibration and tribological behavior of adding
nano oxides materials to lithium grease /

taye, Eman ahmed
abdelbaset.
Saeed, Mahmoud
Design and analysis of fluxswitching machines/ saeed rayan.

Study of the anti-lock brake systems for
passenger cars /

el-deen, El-shimaa
hassan kamal.

abd el-razek, Ghada
mohammed .

6084 12480427

role of 64 mulidetector computed tomography
in diagnosis of breast cancer/
Three dimensional 3D transvaginal ultrasound
clinical implementation in assessing
uterinedisorders/
comparative study between monopolar
electrodes versus bipolar electrodes in
hysteroscopic surgery/
Managment of female genital tractneoplasm in
children and adolescents in upper egypt/
comparative study between open and
laparoscopic pyeloplasty/
screening and prevention of diabetic foot in
qena governorate/
Identifying early glaucoma by spectral domain
optical coherence tomography/

6085 12480431

Relation between pain and skeletal metastas
is in cancer patients evaluation by bone
el zahry, Mai rifat
scintigraphy versus other diagnostic modalites/ mohamed.

6077 12480228

6078 12480413

6079 12480416

6080 12480417
6081 12480422
6082 12480425
6083 12480426

6086 12480467
6087 12480470
6088 12480480
6089 12480483

Endoscopic band ligation combined with argon
plasma coagulation versus band ligation alone
for eradication of esophageal varices/
Neurological complications in children and
adolescents with type idiabetes mellitus/
Astudy of cardiac changes in infants with
bronchiolitis/
Epidemiological study of lower motor neuron
disorders in qena governorate egypt/

el- naggar, Shaymaa
mahmoud.
ahmed, Hazem
hashem .
khodry, Mostafa
mohammed.
gad, Mostafa abd elrazek ahmed.
Mahmoud, Hossam
el-din mohamed.
hamed, Mohammed
ateto.

Saleh, Heba ahmed
osman.
ahmed, Hala
Mohamed sakhr.
mohammed, Heba
Mohammed kobasi.
ahmed, Ayman
gamea salman.

Nowadays the Anti-lock Brake System (ABS) is a standard safety feature in modern
vehicles. Therefore, this study is focused on investigating the vehicle performance
during different braking maneuvers using the ABS. On the other hand, the proper
selection of anti-roll bar (ARB) is also investigated to reduce the vehicle lateral shift
2017 during braking due to the roll motion of the vehicle.
A one axle 6-DOF Vertical-Lateral vehicle mathematical model considering the roll
motion of the vehicle body and the rotational motion of the wheels is developed. The
suspension system is modeled as independent suspension with Anti-roll bar. The tireroad interface is modeled using Magic formula together with a single point of contact
road excitation considering the road roughness. On the other hand, the ABS control
algorithm is developed based on the PID control theory employing wheel slip control
strategy.
The vehicle simulations are focused on three case studies present the effect of using
the ABS controller on the vehicle braking performance and the anti-roll bar selection
on the vehicle vertical and roll motions and the lateral shift of the vehicle during
straight ahead braking. The braking performance is evaluated in terms of stopping
distance and time, while the ride comfortable is evaluated in terms of vertical and roll
accelerations. In addition to that, the vehicle lateral displacement is considered as an
indicator to the vehicle lateral shift during braking.
The obtained simulation results showed that, using the ABS improved the braking
performance in terms of the stopping distance and time in comparison with the
conventional brake system for all the investigated case studies. Furthermore, the
vehicle roll and lateral dynamics in the split µ braking maneuvers is improved by the
proper selection of the Anti-roll bar.
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: التناص األسلوبً فً مسرح شوقً الشعري

. عزة محمد أحمد,فرج

2017 The study consists of introduction addressed the
importance of the subject and its uniqueness and
monetary approach followed and then mulch came
entitled syllabus terminology (identify and clarify) then
the message consisted of five chapters came that way:The first Chapter: wombs bookmark hairy in Shawki‘s
poetic theatre.
The Second Chapter: Intertextuality lexical hair in
Shawki‘s poetic theatre.
The third Chapter: Intertextuality rhythmic and
harmony in Shawki‘s theater poetry
2
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: الفكر المسٌحً المبكر وتطوراته

. محمد أبوالمجد محمد,قناوي

6149 12489031

‖ ‖ هـ(اآلراء الكبلمٌة والصوفٌة لدى الشٌخ أحمد زروق899 )ت/

. مروة محمد شحاتة,أحمد

The fourth Chapter: Intertextuality of the metaphorical
hair in Shawki‘s theater poetry
The five chapter: Compositional intertextuality hair in
Shawki‘s theater poetry
Then the finale provided letter and summarized findings
and foreseeing the researchers aspire to such quality of
those modernist studies and list of sources , references
, theses and journals that reported her study.
2014 This thesis for procuration master‘s degree in medieval
Christian philosophy ,moreover,entitled ‖Early christian
thought and its developments- selected examples.‖ That the
study has been examine the important ideas that have
contributed to the formation of early christian thought and
doctrines and moreover I choice Gnosticism and a Saint
Irenaeus as example of the defenders of christianity in the face
of that band, then the most important figures patristic them,
for example, ‖Ignatius of Antioch and Clement and Origin
Alexandrians, ‖then the most important figures that influenced
in the Council of Nicea.
The researcher used comparative analytical method, This
study was consists of an introduction and five chapters and a
conclusion.
• The introduction discussed the definition, clarification of its
importance thesis and referred to the methodology which
used in the preparation of it and exposes questions which
around it.
• The first chapter is entitled ‖ Intellectual trends leading up to
the coming of christianity.‖
• The second chapter is entitled ‖ Firstfruits christian thought.‖
• The third chapter is entitled ‖The position of early christian
thought from Gnosticism.‖
• The fourth chapter is entitled ‖ parents ancients `s christian
thought.‖
• The fifth chapter is entitled ‖Christian thought in the third
century and its reflection on the fourth century.‖
The conclusion have been enrolled the most important
results.
1 – There are elements of the influence and impact between
the Greek and Jewish thought in christian thought.
2 – There are acertain basic doctrines to faith in the age of the
apostles as well as the idea of the Incarnation and the Trinity
and the redemption and salvation, and theological reasoning to
the person of christ and the Apostles posts in the writings of
the Fathers fill the void in the historical information.
This was followed by the list included the most important
Arabic and foreign sources and references.
This thesis is submitted to get the master‘s Degree in Islamic Philosophy and
Sophism. It is entitled ‖Verbal and Sophism Points of View of Sheikh/ Ahmed Zarouk‖.
He is one of the most prominent figures of Moroccan Sophism thoughts. His
2018 uniqueness and fame are due to handling rhetoric, jurisprudence and sophism.
This thesis has discussed God‘s divine elements of Sheikh/ Ahmed Zarouk, types of
monotheism, monotheism of deeds, and monotheism of features. This monotheism is
based on proving divine perfection of names and features without any kind of
adaptation or exemplification.

This thesis has also discussed Sheikh/ Ahmed Zarouk‘s life and the environment
where he has grown, as he was born in a house of science and religion being brought
by his grandmother. As a result, he has been fond learning, writing, science and
religion. from a scientific perspective, this has led to a brilliant belief movement in
most places of Arabic Moroccan countries. Furthermore, according to political, social
and religious conditions, there have been conflicts and tensions due to conflict of
reaching regime. from the external perspective, there has also been conflict with
christians which caused commercial and social decline.
Then, the thesis discusses the problem of soul and the world according to Sheikh/
Ahmed Zarouk. It has also clarified their concepts, his opinions about them. It has
discussed the Holy Quran and Prophet‘s opinions about this issue as well as
illustrating philosophers‘ and argumentative verbal philosophers‘ opinions about this
issue.
Moreover, this thesis has discussed sophism opinions of Sheikh/ Ahmed Zarouk
through illustrating concept of sophism and its features. This thesis has also
discussed Sheikh/ Zarouk‘s concept of sophism, and the relationship between
sophism and jurisprudence. This thesis has also discussed sheikh/ Zarouk‘s approach
in correction of.
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بعض سمات الشخصٌة وعبلقتها بؤسالٌب مواجهة الضؽوط لدى
: مرضى الفشل الكلوي

. أحمد جمعة محمود,أحمد
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: ًدٌوان ابن الخٌم

 عبد الحمٌد عبد,عبد الرحٌم
.الرحٌم عبد البله

2018 The current study aims to identify the relationship between some personality
traits (depression - anxiety) and styles of coping with stresses in patients with
renal failure and healthy, as well as to verify the differences between patients
and healthy personality traits (depression - anxiety) and styles of coping with
stresses, Males and females in the samples of patients and healthy personality
traits (depression - anxiety) and styles of coping with stresses. The study was
conducted in two groups: the first group, the group of patients with renal failure,
consisting of 60 patients (N = 60), and the second group is the healthy group
consists of 60 individuals (N = 60). The study tools consists of a battery of
psychological tests, which included the Demographic Data Questionnaire, the
Depression Measure (1961), the Arabization and Standardization of Ahmed
Abdel Khaliq (1996), and the Measure of Concerns Prepared by the Researcher
and the Measure of styles of coping with stresses prepared by Hanaa Shuwaikh
(2004). To verify the validity of the current study hypotheses, namely:
1- There is a correlation relationship of statistical significance between
depression and styles of coping with stresses in the eyes of patients with kidney
failure and healthy.
2 - There is a correlation relationship of statistical significance between anxiety
and styles of coping with stresses in the eyes of patients with kidney failure and
healthy.
3-There are statistically significant differences between the mean scores of
patients with renal failure and the averages of healthy levels on both the
measure of depression and anxiety and styles of coping with stresses.
4- There are statistically significant differences between the mean scores of
males and the average scores of females on the scale of depression and anxiety
and styles of coping with stresses in the samples of patients with kidney failure
and healthy.
The current study yielded multiple results, the most important of which are:
1- There is a statistically significant correlation between depression on the one
hand and the majority of styles of coping with stresses on the other hand in
patients and healthy people.
2- There is a statistically significant correlation between anxiety on the one hand
and the majority of styles of coping with stresses on the other in patients and
healthy people.
After studying ( Ibn El-Kheiamy ) I can say that Ibn El-Kheiamy divan as a model of
the poetry of that period ( the seventh hijry century ) which attended both of the
Ayyubid and Mamluk states, it‘s regarded as one of the literary heritage treasures, in
addition to it produce a reflection of an Arabian poetry in Egypt in that period. Hence;
the study proved that the poetry in the period of ( Ayyubid and Mamluk ) although the
problems that encountered, it still strong. In my opinion, Ibn El-Kheiamy did well even
if he has some mistakes - as previously- but he is interceded because of his true and
2017 creative which is the most.
The most prominent and recommendation results that I reached through this study
were:
* Ibn El-Kheiamy is regarded a pioneer of El-Ekhwaneyyat art, and he is the major
general of the poetry in his period which was proved by many historians and
translators, to the extent that, Alzahaby, El-kotoby and Al-safady preferred him on the
poets of his period.
* Ibn El-Kheiamy had lived in ( the seventh hijry century ) which as the other centuries
has its own features differentiate it, may be the most important of these features is the
religion spirit that was prevailing in the society, the reason of that may be the
crusades which took a place in that period.
* Ibn El-Kheiamy wrote in different poetry purposes so almost he wrote in all the
poetry purposes.

203
* The poet was interested in El-Ekhwaneyyat art, so it came in the first status in his
divan. He has more than five hundred poetic verses and sections, that is almost one
third of his divan. Included Ekhwanic subjects and purposes, such as Longing,
affection, nostalgia, congratulations and elation …. etc.
* Ibn El-Keiamy Courting was chaste, didn‘t shame modesty or stimulate the instincts.
* The seventh hijry century ( 13th century ) attended Sufi displacement too much into
Egypt, so Sufism is regarded as an important poetic purpose for Ibn El-Kheiamy, so
that he wrote tow hundred and sixty eight verses.
* Ibn El-Kheiamy‘s language refers to his much knowledge and his memorization of
the holly Qur‘an and the holly Hadeeth, in addition to, he learnt from the preceding
poets; that refers to his wide literary vista and amount of his knowledge about the
previous poets his effectiveness by them.
* Ibn El-Keiamy was featured by leaving the diversion and insanity; the reason for that
may be the disturbance of the politic and social life then.
* The divan of Ibn El-Kheiamy include all poetic arts, such as music, rhyme,
eloquence, significance and ability of creating meanings by a linguistic dictionary and
a method specialized in it without the others.
* One of Ibn El-Kheiamy demerits was that the nature wasn‘t mentioned in hi divan.
The Nile which mentioned in all poets‘ writings in all periods and was impressed by
many Egyptian poets, we don‘t find any
204
mention about it in this divan, the nature generally didn‘t mention in Ibn El-Keiamy
divan.
* In the end; I recommend all the researchers to come back to our literary heritage
which suffered from the treachery and neglect. Our literary heritage has true
expression about the life of our formers with its social, politic and economic
differences and tell us their feelings, ideas, wisdom and experiences which we
extremely need now.
* I also recommend the researchers to research in impartial and subjective, without
Drifting by the opinions of some critics. Perhaps, a critic may vilify the poet of a whole
period because of incomplete look without scrupulousness.
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أثر حروؾ الزٌادة فى بٌان المعانً الحدٌثٌة فى كتاب سنن ابن
: ماجة

. فاٌزة حلمً مصطفى,طه

2017 Year important source after Quran citation for most levels of
language and meaning and significance level at the level as at
the level of the exchange rate.
his Sunanrank on the doors.
(22) Daddy, and (222) recently, and the doors of worship then
doors of Nikah and divorce and other doors.
sahaabah and taabi‘een.
rare.
finale section.
anhgwa, they put toward her Arabic science foundations and
disbursed, establish their doctrine and triumphed over others,
and learned linguistic generations since the fourth century Hijri to
say optometrists say no, it‘s louder and raises him, damaged that
belief in science, he snarled, and maybe it‘s rebellion, what a
beautiful saying dad alive in the ocean sea ‖are not religious
saying overthrown Basra and others who oppose them, how rule
proved transfer dictational mistakes of Arab words never moves,
choreography.
(saltmoniha) and it does have a character in the word is those
11, they made fun of some dictational mistakes when they say
increase the character not of these ten, the kufic expand in letters and they say are
not being, and do not distinguish
between increased disclosure and others.
and view dictational mistakes, Vari should differentiate between
the increase in morphological characters start steady, steady
increase non-fossil language characters, I believe that the
increase of two types:
m n f a j) is not ten, have excluded the LAAM and distraction.

letters all. This second type of lexical search serves increase
characters and opens wide to signify, designated to track the
evolution of the roots and disclose their relationships with each
other.
linguistic means drastic growths characters in non-steady foot on
language usage.
2014 where eating plaster in ancient Egypt has said Alfred Lucas that the first case was
used gypsum as an adhesive , was to repair a vase of pottery from the predynastic
period , and has popularized the use of mortar, plaster stone buildings in
sucking the old note that the use of plaster Commune was not primarily to connect
the blocks but only used to fill in the blanks and gaps minute surfaces top of the
blocks of stone bearing the large distribution falls from Loads knew gypsum
burning in the era of households ancient Egyptian beginning in 5000 to 3000 BC,
has been used as a link between the stone blocks in the pyramid of Cheops ,
about 2900 BC. It also touched on plaster in ancient Greek Romanian
characterized by masks frescoes that have sprung up in Egypt and confirmed by
the large number who discovered the masks frescoes in many from Egypt where
there is a museum Greco-Roman Alexandria, a set of masks stucco colored
numbering (32) mask in addition to the masks in the Egyptian Museum . Also
addressed the research also plaster in the Coptic era where characterized by the
Coptic period lack of studies that addressed in this research was to identify the
origin of the word Copt , and the definition in the Coptic language , the most
important characteristic of plaster in Coptic art , Egyptian since ancient times
tends to religiosity , by its nature and upbringing , it has been extended to
religiosity christian and Islamic eras and yet speak Arabic Copts today , but they
are using the Coptic language in their churches , Coptic is the last stage in the
civilization of the ancient Egyptians, and is in the initial stages forms
hieroglyphics and hieratic and demotic . He grew expression ( Coptic ) from the
Arabic word ‖ uptake ‖ and the word Copt initial traces its roots back to the Greek
word ‖Aigyptioi / Aigyptos‖.
Finally, Section plaster in the Islamic era, where there were many methods of
decoration plaster in different periods of the era of Islamic until it became his
recipes basics known distinguish a decoration plant engineering and clerical,
decorations organisms, and have been acquainted with the first uses of plaster in
-BEgypt
in the era of Caliphs after the Islamic conquest to Egypt at the hands of the
(commander and companion Amr ibn al-Aas (may Allah be pleased with him
ٌهدؾ البحث الحالً بناء مقٌاس لمصادر الضؽوط النفسٌة لدى ناشبً كرة القدم تحت  15سنة بدولة الكوٌت  ،وقد استخدم
الباحث المنهج الوصفً  ،وتم اختٌار عٌنة البحث بالطرٌقة العمدٌة وتكونت عٌنة البحث من ( )402ناشًء كرة قدم تحت
 15سنة ٌمثلون ( )%100من من مجتمع البحث وقد تم إجراء الدراسات اإلستطبلعٌة على عدد ( )42ناشا بنسبة مبوٌة
قدرها ( )%10.44من المجتمع الكلً للبحث  ،وتم تطبٌق الدراسات األساسٌة على عدد ( )360العب ونسبة مبوٌة قدرها
( )89.55%فً المرحلة السنٌة تحت  15سنة  ،واستخدم الباحث مقٌاس مصادر الضؽوط النفسٌة لناشا كرة القدم معدل
2018م
من قبل الباحث كؤداة للبحث .
وكانت أهم النتابج :التوصل إلى مصادر الضؽوط النفسٌة لناشا كرة القدم المستخلصة من البناء العاملً.
مصادر الضؽوط النفسٌة الخاصة بؤحمال التدرٌب الرٌاضً .

علً ,أٌمن محمود سٌد.

دراسة تؤثٌر عوامل التلؾ على اآلثار الجصٌة بالمنشآت األثرٌة
وطرق ترمٌمها ,تطبٌقا على أحد النماذج المختارة /

6153 12489814

الظفٌري ،خالد ناٌؾ
عبدالعزٌز ماجد صكم

بناء مقٌاس لمصادر الضؽوط النفسٌة لدى ناشبً كرة القدم تحت
 15سنة بدولة الكوٌت

ماجستٌر

6154 12500514

2018م

المطٌري،ثامر عبدهللا مكمخ

ثؤثٌر التدرٌب باألثقال والتدرٌب البلٌومتري على تنمٌة القدرة
العضلٌة ومستوى أداء مهارة الضرب الساحق لناشا الكرة الطابرة
ماجستٌر
بدولة الكوٌت

6155 12500516

هدؾ البحث:
ٌهدؾ البحث إلى التعرؾ على :تؤثٌر استخدام المحطات المتباٌنة المستوٌات على تعلم بعض مهارات كرة الٌد لتبلمٌذ
المرحلة المتوسطة بدولة الكوٌت .
منهج البحث:
استخدم الباحث المنهج التجرٌبً لمبلبمته طبٌعة البحث وذلك باستخدام التصمٌم التجرٌبً لمجموعتٌن متكافبتٌن إحداهما
تجرٌبٌة واألخرى ضابطة باتباع القٌاس القبلً والبعدي لكبل المجموعتٌن .
النتابج:
التعلم باستخدام أسلوب المحطات المتباٌنة المستوٌات له تؤثٌر إٌجابً على المتؽٌرات المهارٌة فً مهارات كرة الٌد قٌد -
 .البحث لطبلب المجموعة التجرٌبٌة
التعلم باستخدام األسلوب التقلٌدي له تؤثٌر إٌجابً على المتؽٌرات المهارٌة فً كرة الٌد قٌد البحث لطبلب المجموعة -
.الضابطة
التعلم باستخدام أسلوب المحطات متباٌنة المستوٌات كان أكثر فاعلٌة من التعلم باألسلوب التقلٌدي على المتؽٌرات المهارٌة-
.فً مهارات كرة الٌد قٌد البحث مما ٌشٌر إلى فعالٌته فً عملٌة التعلم

2018 .م

الشمالً ،عدنان إبراهٌم أحمد

تؤثٌر استخدام أسلوب المحطات متباٌنة المستوٌات على تعلم بعض
مهارات كرة الٌد لتبلمٌذ المرحلة المتوسطة بدولة الكوٌت

ماجستٌر

6156 12500517

ٌهدؾ البحث الحالً تحسٌن مستوى األداء المهاري لناشبً 110متر حواجز من خبلل :
 .بناء برنامج تدرٌبً للقدرات البدنٌةالخاصة المرتبطة بسباق  110متر حواجز1-

2018م

الخالدي ،علً حسٌن بنٌان

برنامج تدرٌبً مقترح للقدرات البدنٌة الخاصة واثره على مستوى
األداء المهاري لناشبً سباق 110متر/حواجز بدولة الكوٌت

ماجستٌر

6157 12500539

ٌهدؾ البحث إلى التعرؾ على االختبلفات بٌن تؤثٌر التدرٌب األثقال والتدرٌب البلٌومتري على تنمٌة القدرة العضلٌة
ومستوى أداء مهارة الضرب الساحق لناشا الكرة الطابرة تحت  17سنة من خبلل تحقٌق األؼراض التالٌة:
 .التعرؾ على تؤثٌر برنامج التدرٌب باألثقال على تنمٌة القدرة العضلٌة ومستوى أداء مهارة الضرب الساحق1-
.التعرؾ على تؤثٌر برنامج التدرٌب البلٌومتري على تنمٌة القدرة العضلٌة ومستوى أداء مهارة الضرب الساحق 2-
.التعرؾ على الفروق بٌن التدرٌب باألثقال  ،والبلٌومتري فً تنمٌة القدرة العضلٌة ومستوى أداء مهارة الضرب الساحق3-

.التعرؾ على تؤثٌره فً مستوى األداء المهاري لناشبً سباق  110متر حواجز 2-
ٌهدؾ البحث إلى التوصل لنموذج مقترح لتطوٌر العمل اإلداري باستخدام أسلوب سٌجما ستة باالتحاد المصري للووشو
كونػ فو
استخدم الباحث المنهج الوصفً باستخدام الدراسات المسحٌة لواقع العمل اإلداري ومتطلبات تطبٌق أسلوب سٌجما ستة
باالتحاد المصري للووشو كونػ فو وذلك لمناسبته لطبٌعٌة البحث.
ٌمثل العٌنة المختارة كاألتً مجموعة من :أعضاء مجلس إدارة اإلتحاد ( )7عضو  ،وأعضاء مجلس إدارة األفرع ()47
عضو  ،وأعضاء لجنة الحكام وعددهم ( )39حكم والمدربٌن ( )33مدرب و()41إداري والبلعبٌن الدولٌٌن ( )4العب
والعدد اإلجمالً لعٌنة البحث ( )171مفردة.

الضبع،أسامه الضبع عبده

2017l

2018

عبادى ،سحر فراج ابراهٌم.

2018

بدرى ،عربى أبو زٌد أحمد.
على ،محمد عبد القادر عبد
الموجود.
محمد ،حسٌن أبو العبل عبد
البارى.
حامد ،رضا محمد.

2018
2018
2018
2018

محمد ،عبدهللا عبد الرحٌم.

2018

حسن ،أٌمن عبد الكرٌم أحمد.
محجوب ،هدى صبحى
مصطفى.

2018

بوحمد ،أمٌنه محمد عبدهللا.

2018
2018

عبدهللا ،مها رشوان عبدهللا.
القشعان ،محمد فهد عبدهللا.

2018

ٌهدؾ البحث إلى وضع نموذج مقترح إلدارة الموارد البشرٌة بمدٌرٌات الشباب والرٌاضة وذلك من خبلل االجابة على
التساإالت اآلتٌة:
ما الواقع الحالً إلدارة الموارد البشرٌة بمدٌرٌات الشباب والرٌاضة بمحافظات جنوب جنوب الصعٌد؟
ما أهداؾ تطبٌق إدارة الموارد البشرٌة بمدٌرٌات الشباب والرٌاضة بمحافظات جنوب جنوب الصعٌد؟

2018

دؼٌم ،سعد سعٌد.

2018

الحبشى ،وابل سلٌمان أحمد.

2018

السهلى ،محمد بندر.

2017م

جاد،عمرو عباس عبد الكرٌم

نموذج مقترح لتطوٌر العمل اإلداري باستخدام أسلوب سٌجما ستة
باالتحاد المصري للووشو كونػ فو

ماجستٌر

فاعلٌه برنامج قابم على الذكاءات المتعدده فى تنمٌه بعض عادات
العقل ومهارات التفكٌر األبداعى لدى اطفال الروضه/
تقوٌم منهج القواعد النحوٌه فى الصفوؾ الثبلثه األخٌره من
المرحله األبتدابٌه فى ضوء المستوٌات المعٌارٌه/
الصمود النفسى والمعتقدات الصحٌه كمنببٌن بؤبعاد تنظٌم الذات
وعمه المشاعر لدى مرضى النمط الثانى من السكرى واألصحاء/
شعر فهد العسكر 1913م1951-م:
الؽضب واألكتباب وبعض المتؽٌرات النفسٌه األخرى :
تؤثٌر الرإٌه المنظورٌه على ادراك العتاصر المربٌه الثابته
والمتحركه فى الصحؾ األألكترونٌه العربٌه :
أثر التؽٌرات السٌاسٌه على دور العبلقات العامه فى المإسسات
الدٌنٌه قبل وبعد ثوره ٌ 25ناٌر/
اتجاهات نسجٌه حدٌثه كمدخل ألنتاج مشؽوله نسٌجٌه معاصره
مستلهمه من الخط الهٌروؼلٌفى/
التكٌؾ النفسى واألجتماعى وعبلقته ببعض المتؽٌرات النفسٌه
لطبلب المرحله الثانوٌه الممارسٌن لؤلنشطه الرٌاضٌه بدوله
الكوٌت/
فاعلٌه برنامج تمرٌنات هوابٌه وأثره على بعض المتؽٌرات
الفسٌولوجٌه والبدنٌه لمرضى المتبلزمه األستقبلبٌه/
تقوٌم النشاط الكشفى للمرحله المتوسطه بدوله الكوٌت/
تؤثٌر استخدام اسلوب الحطات متبانٌه المستوٌات على تعلم بعض
مهارات كره السله لتبلمٌذ المرحله المتوسطه بدوله الكوٌت/
تؤثٌر برنامج تعلٌمى بؤستخدام الهٌبرمٌدٌا على مستوى اداء بعض
مهارات كره القدم لتبلمٌذ المرحله المتوسطه بدوله الكوٌت/
فاعلٌه برنامج قابم على حل المشكبلت المستقبلٌه فى تنمٌه فاعلٌه
الذات األبداعٌه لدى طبلب كلٌه التربٌه بجامعه الكوٌت/
نموذج مقترح إلدارة الموارد البشرٌة بمدٌرٌات الشباب والرٌاضة
بمحافظات جنوب الصعٌد

6158 12500627

6159 12500679
6160 12500705
6161 12500935
6162 12500943
6163 12500947
6164 12500953
6165 12500958
6166 12500965

6167 12500970
6168 12500977
6169 12500985
6170 12500990
6171 12500995
6172 12501004
ماجستٌر

6173 12501071

ما مكونات النموذج المقترح إلدارة الموارد البشرٌة واختصاصاتها بمدٌرٌات الشباب والرٌاضة بمحافظات جنوب الصعٌد؟
2018
2018
2018
2018
2018

2018
2018
2018
2018
2018
موسى ،وفٌق رجب سند

المستخلص
اجرٌت الدراسة على عٌنات من دقٌق البذور الخام والمحمصة لكل من القرع العسلى والشمام والبطٌخ لمعرفة التركٌب
الكٌمٌابى محتوى المعادن وتكوٌن االحماض االمنٌة فى حبات بذور بعض القرعٌات والخصابص الفٌزوكٌمٌابٌة تجزإات
اللٌبٌدات وتركٌب االحماض الدهنٌة للزٌوت المستخرة وبالمثل شملت الدراسة تاثٌر استهبلك طحٌن هذه البذور على دهون
مصل الدم للفبران واخٌرا صٌاؼة منتج ؼذابى ٌعتمد على خلٌط من دقٌق البذور ودقٌق القمح.
اوضحت النتابج وجود تباٌن واضح فى التركٌب الكٌمٌابى االجمالى لدقٌق بذور االنواع المدروسة حٌث سجلت اعلى
محتوٌات للبروتٌن وااللٌاؾ الخام والكربوهٌدرات فى دقٌق بذور البطٌخ فى حٌن سجل الشمام اعلى قٌمة للدون الخام كان
لعملٌة التحمٌص تاثٌر واضح على التركٌب الكٌمٌابى لدقٌق البذور وتزإات اللٌبٌدات كشفت النتابج ان جمٌع العٌنات تحتوى
على كمٌات متباٌنة من البوتاسٌم والفسفور والمؽنسٌوم والكالسٌوم والصودٌم والمنجنٌز والزنك والحدٌد والنحاس
واظهرت نتابج تحلٌل االحماض االمنٌة ان من بٌن البلحماض االمنٌة االساسٌة الحامض االمٌنى لٌوسٌن اعلى المستوٌات
بٌنما سجل المٌثٌونٌن اقل القٌم وكان حمض الجلوتامٌك االكثر انتشارا بٌن جمٌع االحماض االمنٌة ٌلٌه حمض االسبارتٌك
واالرجٌنٌن واظهرت الخصابص الفٌزوكٌمٌابٌة لعٌنات الزٌت انها عٌر مشبعة بدرجة كبٌرة واظهرت نتابج تحلٌل االحماض
الدهنٌة ان االولٌك والبالمٌتٌك واالستٌارٌك واللٌنولٌك هى االحماض الدهنٌة الربسٌة فى جمٌع العٌنات حٌث كان حمض
االولٌك هو السابد من بٌن االحماض الدهنٌة ؼٌر المشبعة وتراوحت نسبته من 60.02الى  %70.60من مجموع
االحماض الدهنٌة.

2018

قنا:

كلٌة التربٌة النوعٌة بقنا،

فاعلٌه استخدام الكتاب األلكترونى فى تنمٌه التفكٌر البصرى
عبد الجلٌل ،نعمه حسن عبد
والوعى البٌبى لدى اطفال الروضه/
الداٌم.
الهوادى شرح المسالك للعبلمه ابن طورؼود المتوفى سنه 979ه
محمودٌ ،حٌى محمد أحمد
مسلكا ً :
حسن.
مناهج الترجٌح فى تفسٌر أٌات األحكام بٌن القدٌم والحدٌث تفسٌرى
الموزعى والساٌس نموذجا ً/
اسماعٌل ،على ٌوسؾ على.
أبو الحسن ،حسام فرج محمد .تراكٌب الفنون النثرٌه فى كتاب البٌان والتبٌٌن للجاحظ:
قصر الشتاء باألقصر وقصر الزعفرانه بالقاهره :
خلٌل ،رانٌا عبادى أحمد.
أثر التعلم الخدمى القابم على المشروعات فى تنمٌه المهارات البٌبٌه
الزراعٌه وبعض عملٌات العلم لدى طبلب التعلٌم الثانوى الفنى
محمود ،حسناء محمد المهدى .الزراعى/
بعض العوامل النفسٌه الكامنه وراء انخفاض جودة الحٌاه لدى
صالح ،لمٌاء محمد ابراهٌم
المراهقٌن تحت خطر األضطراب األنفعالى/
محمد.
دراسه تحلٌلٌه ألسلوب عمار الشرٌعى فى صٌاؼه بعض حلقات
مصطفى ،عزة محمد شبٌب .مسحراتى مصر البهٌه/
دراسه تحلٌلٌه لصوناتا البٌانو مصنؾ رقم  6عند ٌوهان باٌتست
كرامر/
شحات ،علٌاء كمال أحمد.
شعر الجهاد فى مصر فى عصر الحروب الصلٌبٌه :
أحمد ،خلٌل أحمد حسن.
دراسة كٌمٌابٌة وتؽذوٌة وتكنولوجٌة على بذور بعض القرعٌات
مرسى،ابراهٌم محمد
دكتوراه
المنزرعة فى صعٌد مصر/
عبدالرازق.

6174 12501079
6175 12501090
6176 12501108
6177 12501122
6178 12501392

6179 12501409
6180 12501456
6181 12501503
6182 12501519
6183 12501555
6184 12501753

عبدالعظٌم،اٌهاب حامد.

مشكلة البحث:
بالرؼم من ان بعض المبتهلٌن قد منحهم هللا القدرة الموسٌقٌة بنسب متمٌزة وٌوجد منهم من هو موهوب وٌتمٌز بجمال
الصوت اال انهم ٌإدون بدون علم او دراٌة بالمقامات الموسٌقٌة وتم معرفة هذا من خبلل دراسة استطبلعٌة ومبلحظة اداء
العٌنة التى كان قوامها ( 10افراد)وذلك من خبلل االحتكاك المباشر ببعض المبتهلٌن بقصر ثقافة قنا لذا ٌرى الباحث
ضرورة اعداد برنامج موسٌقى مقترح ٌعتمد على تنمسٌة الموهوبٌن من المبتهلٌن بقصر ثقافة قنا وذلك من خبلل تدرٌبات
صوتٌة مستنبطة من االؼانى الدنٌة.
اهداؾ البحث-:
القاء الضوء على بعض االؼانى الدٌنٌة والتعرؾ على قٌمتها الفنٌة1-
كتابة النوت الموسٌقٌة لهذه االعمال الدٌنٌة2-
التحلٌل المقامى والنؽمى لهذه االعمال الموسٌقٌة3-
جمع بعض التراث الؽنابى الدٌنى لمحافظة قنا والحفاظ علٌه من االندثار4-
اعداد برنامج موسٌقى تدرٌبى ٌعتمد على تمارٌن بسٌطة لتذٌل صعوبات تلك االعمال والتى تخدمى المإهوبٌن من5-
.لمبتهلٌن فى الداء االبتهاالت بما ٌناسب النص
.تحسٌن مستوى اداء المبتهلٌن بعد تطبٌق البرنامج6-

2018

قنا:

كلٌة التربٌة النوعٌة بقنا،

محمد،عبدالرحٌم محمد
منصور.

فاعلٌة برنامج موسٌقى مقترح لتنمٌة بعض مهارات الموهوبٌن من
المبتهلٌن بمحافظة قنا من خبلل االؼانى الدٌنٌة/

دكتوراه

6185 12501759

حسٌن،امل عبدالكرٌم.

مشكلة البحث
لوحظ من خبلل تدرٌس الباحثة للجانب التطبٌقى لمادة النسٌج لطبلب الفرقة الثالثة قسم التربٌة الفنٌة كلٌة التربٌة النوعٌة
بجامعة جنوب الوادى وجود قصور لدى الطبلب فى تطبٌق االتجاهات النسجٌة الحدٌثة والتى لم تحظى بالهتمام فى الكثٌر
من مشؽوالتهم النسٌجٌة ومازالت تعتمد على االنوال والتقنٌات والتراكٌب والخامات التقلٌدٌة البسٌطة المتعارؾ علٌها وتم
تدعٌم هذه المبلحظة باعداد اختبار كانت عناصره من االشكال الهندسٌة طبق على عٌنة عشوابٌة من طبلب الفرقة الثالثة
وعددهم  15طالب وطالبة وحكم من خبلل السادة المتخصصٌن فى التربٌة الفنٌة والتى كانت من نتٌجتهاال وفقا لجدول تفرٌػ
بٌاتات تحكٌم المشؽوالت النسٌجٌة المرفق عدم تحقق االجاهات النسٌجٌة الحدٌثة فى تلك المشؽوالت والتى جاءت بنسبة
80.42%
لذا كان من الضرورى اٌجاد مداخل تجرٌبٌة جدٌدة تمكن الطبلب من انتاج مشؽوالت معاصرة فى ضواء االتجاهات النسجٌة
الحدٌثة ومستلهمة عناصرها الزخرفٌة من جمالٌات المفردات التشكلٌة للخط الهٌروؼلٌفى الذى ٌحمل طابع االصالة
والموروث الحضارى الذى ٌمدهم بالطاقة االبداعٌة فى انتاج تلك االعمال

2018

قنا:

كلٌة التربٌة النوعٌة بقنا،

محجوب،هدى صبحى
مصطفى.

اتجاهات نسجٌة حدٌثة كمدخل النتاج مشؽولة نسٌجٌة معاصرة
مستلهمة من الخط الهٌروؼلٌفى/

دكتوراه

6186 12501763

فارس،نجبلء محمد.

اهداؾ البحث
سعى الباحث الحالى الى تحقٌق االهداؾ التلٌة:
تحدٌد المعاٌر البلزمة لتطوٌر بٌبة التعلم النقال القابمة على تطبٌقات الحوسبة السحابٌة المقترحة لتنمٌة مهارات تصمٌم*
وانتاج تطبٌقات االندروٌد التربوٌة وبعض مهارات ما وراء المعرفة لدى طبلب تكنولجٌا التعلٌم بكلٌة التربٌة النوهٌة بقنا
التواصل الى قابمة بالمهارات الخاصة بتصمٌم وانتاج تطبٌقات االندروٌد التربوٌة المستهدؾ تنمٌتها لدى طبلب تكنولجٌا*
التعلٌم بكلٌة التربٌة النوعٌة بقنا
وضع نموذج للتصمٌم التعلٌمى الذى ٌناسب تطوٌر بٌبة التعلم النقال القابمة على تطبٌقات الحوسبة السحابٌة المقترحة لتنمٌة*
مهارات تصمٌم وانتاج تطبٌقات االندروٌد التربوٌة وبعضص مهارات ما وراء المعرفة لدى طبلب تكنلوجٌا التعلٌم بكلٌة
.التربٌة النوعٌة بقنا

2018

قنا:

كلٌة التربٌة النوعٌة بقنا،

على،على حسن عبادى حسن.

تطوٌر بٌبة تعلم نقال قابمة على تطبٌقات الحوسبة السحابٌة واثرها
على تنمٌة مهارات تصمٌم وانتاج تطبٌقات االندروٌد التربوٌة
وبعض مهارات ما وراء المعرفة لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم/

دكتوراه

6187 12501778

الكشؾ عن اثر استخدام بٌبة التعلم النقال القابمة على تطبٌقات الحوسبة السحابٌة المقترحة فى تنمٌة التحصٌل المرتبط*
.بالجانب المعرفى لمهارات تصمٌم وانتاج تطبٌقات االندروٌد التربوٌة لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم بكلٌة التربٌة النوعٌة بقنا
الكشؾ عن اثر استخدام بٌبة التعلم النقال القابمة على تطبٌقات الحوسبة السحابٌة المقترحة فى تنمٌة االداء المهارى المرتبط*
.بمهارات تصمٌم وانتاج تطبٌقات االندروٌد التربوٌة لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم بكلٌة التربٌة النوعٌة بقنا

عطٌة،اٌمن احمد محمد.

اهداؾ البحث
ٌهدؾ البحث الى :

2017

قنا:

كلٌة التربٌة النوعٌة بقنا،

ابراهٌم،والء ٌسرى الطاهر.

استخدام اسراتٌجٌتى التفكٌر بصوت مرتفع وتدرٌس االقران والدمج
بٌنهما لتحسٌن مهاة االمبلء الموسٌقى لدى طبلب الفرقة الثالثة بكلٌة
التربٌة النوعٌة بقنا/

دكتوراه

6188 12501796

القاء الضوء على استراتجٌة التفكٌر بضصوت مرتفع1-
القاء الضوء على استراتجٌة تدرٌس االقران2-
اعداد برنامج مقترح قابم على استخدام استراتٌجٌتى التفكٌر بصوت مرتفع وتدرٌس االقران والدمج بٌنهما لتحسٌن مهارة3-
االمبلء الموسٌقى لدى طبلب الفرقة الثالثة قسم التربٌة الموسٌقٌة بكلٌة التربٌة النوعٌة بجامعة جنوب الوادى
اهمٌة البحث
ترجع اهمٌة البحث الى :
االرتقاء بمستوى الطبلب المتخصصٌن فى التربٌة الموسٌقٌة باستخدام استراتٌجٌات جدٌدة فى التدرٌس لبلستفادة منها فى1-
مقررات دراسٌة مختلفة خبلؾ االسلوب النمطى المتبع فى التدرٌس مما ٌعود بالنفع على كل من الطالب والمواد العلمٌة
الموسٌقٌة المختلفة
تقدٌم اسلوب جدٌد للمعلم ٌمكن االستفادة به لفرق او مقررات دراسٌة مختلفة خبلؾ االسلوب النمطى المتبع2-
.تحسٌن مستوى الطبلب فقى بعض بنود مرر تدرٌب السمع ٌإدى الى تحسن مستواهم فى باقى المواد الموسٌقٌة االخرى3-

صالح ،اٌمان صبلح الدٌن.

مشكلة البحث:
أسترعى انتباه الباحثة من خبلل تدرٌسها الجانب العملً لمقرر شبكات الحاسب لطبلب الفرقة الرابعة قسم تكنولوجٌا التعلٌم
وجود قصور لدى بعض الطبلب فى بعض مهارات شبكات الحاسب اآللى عند تدرٌسها بالطرق التقلٌدٌة .
حٌث اوضحت كبل من أمٌرة إبراهٌم( ٕٗٔٓ) ،ونانٌس نادر (ٕٗٔٓ) أن اإلمكانات المادٌة لدراسة مقرر مادة الشبكات ال
ٌمكن توفٌرها للطلبة لتكلفتها الباهظة؛ مما دعا إلى تدرٌسها نظريﹰا وبالتالى نتج قصور واضح فى تطبٌق المادة واقعًﹰا
لدى الطبلب.
وٌؤتً اهتمام الباحثة بدراسة فاعلٌة بٌبات الحوسبة السحابٌة والمقررات المفتوحة واسعة االنتشار استجابة إلى توصٌات
الدراسات والمإتمرات التً تدعوا إلى االهتمام بدراسة بٌبة الحوسبة السحابٌة و MOOCsوالمقترحات التً تدعوا إلى
االستفادة منها فً التؽلب على العقبات التً تواجه المإسسات التعلٌمٌة.
كما توصً العدٌد من الدراسات بضرورة إجراء المزٌد من الدراسات حول الكفاءة الذاتٌة وربطها بمتؽٌرات أخرى ومنها
دراسة مباركة مٌدون وعبد الفتاح مولود( ٕٗٔٓ) ،ودراسة ٌوسؾ رٌاض( ٖٕٔٓ) التً توصلت إلى وجود فروق فً
مستوى الكفاءة الذاتٌة األكادٌمٌة تعزى الختبلؾ فبة العمر ،حٌث تتراجع الكفاءة الذاتٌة بتقدم العمر.

2017

قنا:

كلٌة التربٌة النوعٌة بقنا،

عبدالوهاب،سلوى حشمتى
حسن .

اثر التفاعل بٌن بٌبة الحوسبة السحابٌة والمقررات االلكترونٌة
المفتوحة واسعة االنتشار  moocsعلى تنمٌة مهارات شبكات
الحاسب والكفاءة الذاتٌة االكادٌمٌة لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم
ومستوى رضاهم عنها/

دكتوراه

6189 12501810

فى ضوء ما سبق ٌمكن تحدٌد مشكلة البحث فى ‖ وجود قصور لدى طبلب قسم تكنولوجٌا التعلٌم فى مهارات شبكات
الحاسب ووجود حاجة لتنمٌة الكفاءة الذاتٌة األكادٌمة لدٌهم ،وقد ٌفٌد دراسة أثر الدمج الحوسبة السحابٌة والمقررات المفتوحة
واسعة االنتشار فى تنمٌة مهارات شبكات الحاسب والكفاءة الذاتٌة األكادٌمٌة لدى الطبلب ومستوى رضا الطبلب‖.
أسبلة البحث:
ٌحاول البحث الحالً اإلجابة عن األسبلة التالٌة:
ما مهارات شبكات الحاسب البلزمة لطبلب الفرقة الرابعة تكنولوجٌا تعلٌم؟ 1.
ما التصمٌم التعلٌمً لبٌبة الحوسبة السحابٌة ،ولبٌبة المقررات المفتوحة واسعة االنتشار؟ 2.
ما فاعلٌة بٌبة الحوسبة السحابٌة المقترحة فً تنمٌة مهارات شبكات الحاسب والكفاءة الذاتٌة األكادٌمٌة لدى طبلب الفرقة 3.
الرابعة تكنولوجٌا تعلٌم؟
المقترحة فً تنمٌة مهارات شبكات الحاسب والكفاءة الذاتٌة األكادٌمٌة لدى طبلب الفرقة  MOOCsما فاعلٌة بٌبة 4.
الرابعة تكنولوجٌا تعلٌم؟
فً تنمٌة مهارات شبكات الحاسب MOOCsما فاعلٌة البٌبة المقترحة القابمة على الدمج بٌن الحوسبة السحابٌة و 5.
والكفاءة الذاتٌة األكادٌمٌة لدى طبلب الفرقة الرابعة تكنولوجٌا تعلٌم؟
والدمج بٌن البٌبتٌن معﹰا؟ MOOCsما مستوى رضا الطبلب عن بٌبات كل من الحوسبة السحابٌة و 6.
فروض البحث:
فى ضوء اسبلة البحث تمت صٌاؼة فروض البحث:
ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن رتب درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة (أ) للحوسبة السحابٌة فى القٌاسٌن القبلً 1.
.والبعدى لبلختبار التحصٌلً لمهارات شبكات الحاسب لصالح القٌاس البعدى
ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن متوسط مستوى أداء طبلب المجموعة التجرٌبٌة (أ) للحوسبة السحابٌة لمهارات 2.
%.شبكات الحاسب وبٌن مستوى اإلتقان المطلوب ٓ٨
ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن رتب درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة (أ) للحوسبة السحابٌة فى القٌاسٌن القبلً 3.
.والبعدى لمقٌاس الكفاءة الذاتٌة األكادٌمٌة لصالح القٌاس البعدى
فى القٌاسٌن القبلً والبعدى ) MOOCsب(ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن رتب درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة 4.
.لبلختبار التحصٌلً لمهارات شبكات الحاسب لصالح القٌاس البعدى
لمهارات شبكات الحاسب ) MOOCsب(ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن مستوى أداء طبلب المجموعة التجرٌبٌة 5.
%.وبٌن مستوى اإلتقان المطلوب ٓ٨
ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن متوسطً درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة 6.
.فى القٌاسٌن القبلً والبعدى لمقٌاس الكفاءة الذاتٌة األكادٌمٌة لصالح القٌاس البعدى ) MOOCsب(
ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن متوسطً درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة 7.
فى القٌاسٌن القبلً والبعدى لبلختبار التحصٌلً لمهارات شبكات الحاسب لصالح القٌاس  MOOCsللحوسبة السحابٌة و)جـ(
.البعدى
ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن مستوى أداء طبلب المجموعة التجرٌبٌة 8.
%.لمهارات شبكات الحاسب وبٌن مستوى اإلتقان المطلوب ٓ MOOCs ٨للحوسبة السحابٌة و)ج(
ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن متوسطً درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة 9.
.فى القٌاسٌن القبلً والبعدى لمقٌاس الكفاءة الذاتٌة األكادٌمٌة لصالح القٌاس البعدى  MOOCsللحوسبة السحابٌة و)جـ(
ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات طبلب المجموعات التجرٌبٌة الثبلث فى القٌاس البعدى 10.
.لبلختبار التحصٌلً لمهارات شبكات الحاسب
ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات طبلب المجموعات التجرٌبٌة الثبلث فى القٌاس البعدى 11.
.لبطاقة مبلحظة أداء الطبلب لمهارات شبكات الحاسب
ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات طبلب المجموعات التجرٌبٌة الثبلث فى القٌاس البعدى 12.
.لمقٌاس الكفاءة الذاتٌة األكادٌمٌة
ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن مستوى رضا طبلب كل مجموعة من المجموعات التجرٌبٌة الثبلث والمتوسط 13.
.النظري لمستوى الرضا الطبلبً
عٌنة البحث:
بلػ عددهم(  )ٗ٩طالبا وطالبة من طبلب الفرقة الرابعة قسم تكنولوجٌا التعلٌم ،تم تقسٌمهم إلى ثبلث مجموعات تجرٌبه،
األولى (أ) وتضم(  )ٔ٧طالبا وطالبة والثانٌة (ب) وتضم(  )ٔٙطالبا وطالبة والثالثة (جـ) وتضم(  )ٔٙطالبا وطالبة نتابج
البحث:
توصل البحث الى النتابج التالٌة:
ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى داللة( ٔٓٓ )ٓ.بٌن رتب درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة (أ) للحوسبة )(1
.السحابٌة فً القٌاسٌن القبلً والبعدي لبلختبار التحصٌلً لمهارات شبكات الحاسب لصالح القٌاس البعدي
توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطً الدرجات الكلٌة للطبلب على بطاقة المبلحظة ومستوى اإلتقان لصالح )(2
.مستوى اإلتقان
ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى داللة( ٔٓ )ٓ.بٌن رتب درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة (أ) للحوسبة )(3
.السحابٌة فً القٌاسٌن القبلً والبعدي لمقٌاس الكفاءة الذاتٌة األكادٌمٌة لصالح القٌاس البعدي
)ب(ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى داللة( ٔٓ )ٓ.بٌن رتب درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة )(4
.فً القٌاسٌن القبلً والبعدي لبلختبار التحصٌلً لمهارات شبكات الحاسب لصالح القٌاس البعدي MOOCs
توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطً الدرجات الكلٌة لطبلب المجموعة التجرٌبٌة (ب) على بطاقة المبلحظة )(5
ومستوى اإلتقان لصالح مستوى اإلتقان
)ب(ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى داللة( ٔٓ )ٓ.بٌن متوسطً درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة )(6
.فً القٌاسٌن القبلً والبعدي لمقٌاس الكفاءة الذاتٌة األكادٌمٌة لصالح القٌاس البعدي MOOCs
)جـ(ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى داللة( ٔٓ )ٓ.بٌن متوسطً درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة )(7
فً القٌاسٌن القبلً والبعدي لبلختبار التحصٌلً لمهارات شبكات الحاسب لصالح القٌاس MOOCsللحوسبة السحابٌة و
.البعدي
توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن رتب الدرجات الكلٌة لطبلب المجموعة التجرٌبٌة (ج) على بطاقة المبلحظة )(8
).ج(ومستوى اإلتقان لصالح المجموعة التجرٌبٌة
ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى داللة( ٔٓ )ٓ.بٌن رتب درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة (جـ) للحوسبة )(9
.فً القٌاسٌن القبلً والبعدي لمقٌاس الكفاءة الذاتٌة األكادٌمٌة لصالح القٌاس البعدي MOOCsالسحابٌة و
ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات طبلب المجموعات التجرٌبٌة الثبلثة فً القٌاس البعدي )(10
.لبلختبار التحصٌلً لمهارات شبكات الحاسب
توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات طبلب المجموعات التجرٌبٌة الثبلثة فً القٌاس البعدي لبطاقة )(11
مبلحظة أداء الطبلب لمهارات شبكات الحاسب لصالح بٌبة الدمج بٌن الحوسبة السحابٌة والمقررات المفتوحة واسعة
.االنتشار
ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات طبلب المجموعات التجرٌبٌة الثبلثة فً القٌاس البعدي )(12
.لمقٌاس الكفاءة الذاتٌة األكادٌمٌة

توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى( ٔٓ )ٓ.أو( ٘ٓ )ٓ.بٌن متوسط درجات طبلب المجموعات التجرٌبٌة )(13
.الثبلثة( أ ،ب ،ج) على مقٌاس الرضا عن البٌبة الدرجة المتوسطة على مقٌاس الرضا
توصٌات البحث:
فً ضوء البحث الحالً وما توصل إلٌه من نتابج ٌمكن تقدٌم بعض التوصٌات على النحو التالً:
توظٌؾ الحوسبة السحابٌة والمقررات المفتوحة واسعة االنتشار فً تدرٌس المقررات الجامعٌة 1.
.تدرٌب اعضاء هٌبة التدرٌس على االستفادة من الحوسبة السحابٌة 2.
.تدرٌب اعضاء هٌبة التدرٌس على كٌفٌة اعداد المقررات المفتوحة واسعة االنتشار 3.
.عمل منصة تعلٌمٌة خاصة بكل جامعة 4.
.قٌاس رضا الطبلب عن البٌبات التعلٌمٌة والخدمات التعلٌمٌة المقدمة لهم 5.
.ضرورة العمل على تنمٌة الكفاءة الذاتٌة االكادٌمٌة لدى طبلب الجامعة 6.
بحوث مقترحة:
فً ضوء البحث الحالٌة وما توصل إلٌه من نتابج ،هناك العدٌد من مجاالت البحث التً تحتاج إلى دراسة لذا ٌمكن اقتراح
إجراء الدراسات التالٌة:
.فاعلٌة بٌبة الحوسبة السحابٌة فً تنمٌة بعض المقررات االخرى الخاصة بطبلب تكنولوجٌا التعلٌم 1.
.فاعلٌة بٌبة الحوسبة السحابٌة فً تنمٌة انماط التفكٌر المختلفة (المنظومً ،والبصري ،التحلٌلً 2.
.فاعلٌة بٌبة الحوسبة السحابٌة فً تنمٌة كفاءة الذات الحاسوبٌة 3.
.اثر اختبلؾ حجم مجموعات التكلٌفات فً بٌبة الحوسبة السحابٌة فً تنمٌة مهارات الشبكات 4.
.اثر تعلٌقات االقران فً بٌبة الحوسبة السحابٌة فً تنمٌة الدافعٌة لبلنجاز 5.
.اثر المستودع الرقمً القابم على جوجل دراٌؾ فً تنمٌة االنخراط فً التعلٌم 6.
.فاعلٌة المقررات المفتوحة واسعة االنتشار المدمجة مع التعلٌم فً تنمٌة مهارات شبكات الحاسب 7.
رٌحان،سامح احمد محمد.

مشكلة البحث
الحظت الباحثة اثنا عملها كمعلمة للتربٌة الفنٌة بمدرسة الخلٌفة االول االعدادٌة بادارة نجع حمادى التعلٌمٌة عند القٌام
بمعرض للموهوبٌن بالمدرسة ٌتم اختٌار اعمالهم الفنٌة من خبلل االمبلحظة الشخصٌة دون اجراء اى اختبارات او اسالٌب
اواستخدام ادوات ووسابل مقننة تإكد على وجود الموهبة لدى العٌنة المختارة وتكررت تلك الملباحظة مع معلمى التربٌة
الفنٌة فى اكثر من مدرسة.
اسبلة البحث :
تتحدد اسبلة البحث على النحو التالى:
ماخصابص التبلمٌذ الموهوبٌن فى التربٌة الفنٌة بالمرحلة االعدادٌة1-
ما هى معاٌٌر اكتشاؾ الموهوبٌن2-
.ما فاعلٌة البرنامج التدرٌبى لتنمٌة قدرات معلمى التربٌة الفنٌة الكتشاؾ الموهوبٌن3-
اهداؾ البحث:
ٌهدؾ البحث الى:
التعرؾ على خصابص الموهوبٌن فى التربٌة الفنٌة بالمرحلة االعدادٌة1-
القاء الضوء على اهم الطرق واالسالٌب المستخدمة الكتشاؾ الموهوبٌن2-
.التحقق من فالعلٌة البرنامج التدرٌبى لتنمٌة قدرات معلمى التربٌة الفنٌة الكتشاؾ الموهوبٌن3-
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قنا:

كلٌة التربٌة النوعٌة بقنا،

عبدالباقى،صفاء حجاج محمد
محمد.

استخدام برنامج تدرٌبى لتنمٌة قدرات معلمى التربٌة الفنٌة الكتشاؾ
الموهوبٌن /

ماجستٌر

6190 12501862

على:عطٌات محمود الشاورى.

اهداؾ ابحث-:
ٌهدؾ البحث بصفة اساسٌة الى التعرؾ على ادارة الحوار االسرى وعبلقتها بتخاذ القرارات االسرٌة وذلك من خبلل
التعرؾ على :
اكثر القرارات االسرٌة فى المجاالت المعٌشٌة مشاركة بٌن الزوجٌن1-
العبلقة بٌن ادارة الحوار االسرى بٌن الزوجٌن واتخاذهم القرارات االسرٌة2-
)ادارة الحوار االسرى-معوقات الحوار االسرى(تاثٌر المتؽٌرات المستقلة 3-
الفرق فى ادارة الحوار االسرى ومعوقاته الختبلقؾ بعض المتؽٌرات االجتماعٌة واالقتصادٌة لعٌنة البحث(حجم االسرة4-)سن الزوجٌن-المستوى التعلٌمى للزوجٌن-مدة الزواج-مكان السكن-الدخل الشهرى لبلسرة-عمل الزوجٌن
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قنا:

كلٌة التربٌة النوعٌة بقنا،

القاضى،امل ابوالحجاج محمد
مصطفى.

ادارة الحوار االسرى بٌن الزوجٌن وعبلقتها باتخاذ القرارات
االسرٌة/

ماجستٌر

6191 12501882

الفروق فى اتخاذ القرارات االسرٌة بٌن الزوجٌن وفقا الاختبلؾ بعض المتؽٌرات االجتماعٌة واالقتصادٌة لعٌنة5-
)حجم االسرة-سن الزوجٌن-المستوى التعلٌمى للزوجٌن-مدة الزواج-مكان السكن-الدخل الشهرى لبلسرة-عمل الزوجٌن(البحث
اهمٌة البحث :
ادارة الحوار االسرى بٌن الزوجٌن لها انعكاسات نفسٌة واجتماعٌة على الزوجٌن حٌث تعمل على اشاعة المودة وااللفة1-
بٌنهم واٌضا له انعكاسات اخرى على االبناء فى حٌاتهم المستقبلٌة وتكوٌن صورة اٌجابٌة عن ادارة الحوار فى الحٌاة العامة
والخاصة
تقدٌم حلوال عملٌة لتنمٌة ادارة الخحوار االسرى بٌن الزوجٌن بما ٌتٌح لهما حبل لمشكبلتهم االسرٌة وتنحهم القدرة على2-
.اتخاذ القرارات
ترسٌخ ادارة الحوار االسرى بٌن الزوجٌن وذلك من خبلل الوسابل االعبلمٌة المهنمة بشإن االسرة والطفل لتعم الفابدة3-
على االسرة ولزٌادة العبلقات االسرٌة السلٌمة خاصة عند اتخاذ القرات
التوصل العداد كتٌب ارشادى عن ادارة الحوار االسرى بٌن الزوجٌن4-

كلٌة التربٌة النوعٌة بقنا.

محمد،نجبلء فارس.

اهداؾ البحث
تحدٌد تاثٌر الدعمات البنابٌة الثابتة مقابل المرنة فى بٌبات التعلم التشاركٌة االكثر مناسبة للتعلم وذلك بداللة اثرها على1-
.مستوى اداء وتحصٌل الطبلب فى مهارات انتاج القصة الرقمٌة
تدٌد االسلوب المعربى المستقل مقابل المعتمد ادراكٌا االكثر مناسبة للتعلم فى بٌبات التعلم التشاركٌة القابمة على الدعامات2-
.البنابٌة الثابتة مقابل المرنة وذلك بداللة اثره على اداء وتحصٌل الطبلب فى مهارات انتاج القصة الرقمٌة
التوصل الى انسب الدعامات البنابٌة الثابته مقابل المرنة فى بٌبات التعلم التشاركٌة والتى تتناسب مع االسلوب المعرفى3-
.للمتعلم بداللة اداء وتحصٌل الطبلب فى مهارات انتاج القصة الرقمٌة
تحدٌد انسب انماط التفاعل الثنابى بٌن المتؽٌرٌن المستقل والتصنٌفى للوصول الى انسب التفعاالت الممكنة بٌن مستوٌاتهما4-
بداللة اثرها فى مستوى االداء والتحصٌل فى مهارات انتاج القصة الرقمٌة لدى طبلب قسم تكنولوجٌا التعلٌم فى مقرر
..تطبٌقات استخدام الحاسب فى التعلٌم

2017

قنا:

عمر  ،احمد على عثمان .

اهمٌة البحث  -1 :تحقٌق التكامل الثقافى والتواصل بٌن االجٌال والحفاظ على الهوٌة التراثٌة .
معرفة االهمٌة الفنٌة التى تلعبها الرسوم الجدارٌة فى التعبٌر عن القٌم والمبادى والعادات والتقالٌد 2-

2018

القاهرة  :كلٌة التربٌة النوعٌة ،

مدنى،وفاء احمد.

التفاعل بٌن الدعامات البنابٌة (الثابتة والمرنة)فى بٌبات التعلم
التشاركٌة واالسلوب المعرفى (المستقل والمعتمد)ادراكٌا واثره على
تنمٌة مهارات انتاج القصة الرقمٌة لدى طبلب قسم تكنولوجٌا
ماجستٌر
التعلٌم/

6192 12501920

بؽدادى  ،محمود احمد .

الرسوم الجدارٌة لمنازل االقصر كمصدر الثراء اللوحة الزخرفٌة  /ماجستٌر

6193 12501922

 .المحافظة على الدور الربٌسى للتراث الشعبى كمصدر فنى للتصمٌم 3-
مشكلة البحث  :تتحصر مشكلة البحث فى مدى امكانٌة توثٌق طابع الرسوم الشعبٌة المنفذة على واجهات منازل االقصر
المهددة باالندثار نظرا للتطور المعمارى وامكانٌة تطوٌع وتحلٌل مختارات من هذه الرسوم واالستفاده منها فى اثراء
التصمٌمات الزخرفٌة ونقل الثقافة عبر االجٌال عن طرٌق تصمٌم لوحات زخرفٌة .
صالح،محسن محمود محمد.

مشكلة البحث
تعتبر دراسة عناصر الكابنات البحرٌة احد المصادر الؽنٌة باالمكانٌات التشكٌلٌة التى ٌمكن توظٌفها فى المشؽوالت المعدنٌة
اذا امكن ادراك ابعادها الجمالٌة ولذا تراى الباحثة ان اشكال الجوفمعوٌات البحرٌة ٌمكن ان ٌكون مجاال ملهما اذا ما تم
تشكٌلة بالخامات المعدنٌة وعلى قدر علم الباحثة لوحظ قلة االبحاث التى اتخذت من الجوفمعوٌات مصدرا لبللهام فى مجال
اشؽال المعادن
لذا تتحدد مشكلة البحث فى التساول التالى
كٌؾ ٌمكن استحداث حلى معدنٌة من اشكال الجوفمعوٌات البحرٌة1-
فرض البحث:
هناك عبلقة اٌجابٌة بٌن اشكال الجوفمعٌوات البحرٌة وامكانٌة استحداث حلى معدنٌة
هدؾ البحث:
ٌهدؾ البحث الحالى الى:
استحداث مشؽوالت من الحلى المعدنى مستلهمةمن اشكال الجوفمعوٌات البحرٌة

على،بدرٌة حسن.

ممخص البحث
فاعلٌة برنامج مقترح قابم ع ًل استراتٌجٌتً
الحرؾ)  (Vو ) فكر – زاوج – شارك ( الكتساب المفاهٌم المىسٌقٌة
لتحسٌن أدابهم لبنىد التربٌة المىسٌقٌة لدي طفل الروضة بدولة الكىٌت مقدمة البحث:
تتمثل الرعاٌة التربوٌة بالطفل فً إلحاقو بمرحمة برٌاض األطفال فًٌ البنٌة األساسٌة التً تبنً عمٌٌا مارحل التعمٌم التالٌة
حٌث أنٌا تعد من أىم وأخصب المارحل التربوٌة لمطفل ألنٌا تمٌده وتٌٌبو لنمو المٌاارت التربوٌة المتكاممة نفسٌا ً وذىنٌا ً
واجتماعٌا لبللتحاق بالمدرسة االبتدابٌة وتزٌد من فرص وخبارت التفاعل االجتماعً لمطفل مع أقارنو من خبلل ممارسة
البارمج واألنشطة التربوٌة المختمفة التً توفرىا بٌبة الروضة  ,أن الروضة تكسب الطفل قدر من االستقبللٌة واالعتماد عمى
الذات بعٌداً عن محٌط األسرة وتقدم الروضة الخبارت التربوٌة األساسٌة التً تحقق نمواً شامبلً لؤلطفال فتنمً المٌاارت
األساسٌة لدٌٌم وتكسبٌم السموك االجتماعً من خبلل المعب والتدرٌبات والتعمٌمات البسٌطة التً ٌستوعبٌا األطفال من
خبلل البارمج المتنوعة لتنمٌة المفاىٌم والمٌاارت المختمفة لدٌٌم كالمفاىٌم المؽوٌة والرٌاضٌة والعممٌة والفنٌة التً تنمً
قدرتٌم عمى التعبٌر من خبلل المؽة والحركة والموسٌقى والفنون بطرٌقة ابتكارٌو .
وفً ظل التطور المعرفً  ,والنظرٌات التربوٌة  ,تؤتً أسالٌب التدرٌس الحدٌثة والتً تعتبر المعمم محور العممٌة التعمٌمٌة
عمى ؼارر ما تقوم عمٌو األسالٌب التقمٌدٌة  ,وفً التسعٌنات من القرن الماضً ٌؤتً التعمم النشط والذي ٌفعل عممٌتً
التعمٌم والتعمم  ,وٌنشط المتعمم وٌجعمو ٌشارك بفاعمٌة إال أن أكثر ما ٌإثر فً سٌر عممٌة التعمم أن ٌعمل وٌفكر فٌما
ٌعممو  ,حتى ٌستطٌع اتخاذ القارارت والقٌام باإلجارءات البلزمة لمتؽٌٌر والتطوٌر والتقٌٌم .
ولذلك البد عمى المإسسات التعمٌمٌة المتخصصة أن تطور فمسفتٌا وبارمجٌا وأسالٌبٌا وجمٌع جوانب العممٌة التعمٌمٌة من
معمم ومتعمم ومادة عممٌة وبٌبة تعمم  ,ولعل العبء األكبر ٌقع عمى عاتق المعمم  ,فمم ٌعد األمر مجرد تمقٌن المعارؾ
والمعمومات بل تعدى ذلك إلى قدرة المعمم عمى توجٌو التعمٌم  ,األمر الذي ٌجعل المعمم إٌجابٌا مشاركا ً لتحقٌق ذاتو ولذلك
ٌجب االىتمام باستخدام استارتٌجٌات جدٌدة فً التعمٌم تقوم عمى مفٌوم التعمم النشط من أجل التؽمب عمى نمطٌة األسموب
التقمٌدي  ,ولقد أصبحت النظرة العممٌة واألخذ بالمنٌج العممً اآلن ضرورة ال ؼنى عنٌا فً أي مجتمع معاصر ٌود أن
ٌرقى وٌتقدم  ,والمنٌج العممً الذي نرٌد األخذ بو  ,ىو نتاج التفكٌر العممً الذي ٌبنى عمى المفاىٌم الصحٌحة .
ومن ىذه االستارتٌجٌات التً ٌمكن أن تسٌم بشكل فعال فً استؽبلل ما لدى األطفال من إمكانات وقدارت كامنة تجعمٌم
ٌشاركون بشكل إٌجابً ومفٌد فً اكتسابٌم لممعرفة بطرٌقة ؼٌر تقمٌدٌة  ,استارتٌجٌة
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الشكل ( )Vتٌدؾ إلى تطوٌر عممٌة التعمٌم من خبلل مساعدة الطمبة والمعممٌن عمى فٌم بنٌة المعرفة وعممٌةالعمم ,
والطرق التً ٌتم من خبللٌا إنتاج المعرفة العممٌة  ,وصاحب ىذه األداة ىو جووٌن( ) Gowinوىو من اتباع نظرٌة التعمم
ذي المعنى ألوزوٌل  ,وتإكد خرٌطة الشكل ( )Vعمى التفاعل النشط بٌن جانبً العمم  ) :المعرفة والطرٌقة (  .وتركز
انتباه المتعمم عمى المعرفة العممٌة التً ٌمتمكٌا والتً تعد متطمبا ً سابقا ً لما سٌتعممو من خبلل طرح األسبمة  ,وترجمة
البٌانات  ,وتظٌر خرٌطة الشكل ( )Vالمسار الذي ٌسمكو المتعمم بدءاً من المعرفة السابقة التً ٌممكٌا ووصوالً إلى المعرفة
الجدٌدة التً ٌتوصل إلٌٌا .
واستارتٌجٌة أخرى من استارتٌجٌات التعمم النشط استارتٌجٌة التعمٌم التعاونً التً تٌدؾ إلى تحسٌن وتنشٌط أفكار التبلمٌذ
الذٌن ٌعممون فً مجموعات ٌ ,عمم بعضٌم بعض  ,وٌتحاورون فٌما بٌنٌم  ,بحٌث ٌشعر كل فرد من أفارد المجموعة
بمسبولٌتو اتجاه مجموعتو  .إضافة إلى أن استخدام ىذه االستارتٌجٌة ٌإدي إلى تنمٌة روح الفرٌق بٌن التبلمٌذ مختمفً
القدارت  ,والى تنمٌة المٌاارت االجتماعٌة  ,وتكوٌن االتجاه السمٌم نحو المواد الدارسٌة .
إن استارتٌجٌة ) فكر –ازوج– شارك ( تعد إحدى استارتٌجٌات التعمم التعاونً الذي ٌعتمد عمى التفاعل االٌجابً بٌن أفارد
المجموعات فً ضوء أنٌم ٌعممون جمٌعا ً لتحقٌق األىداؾ المطموبة ,إن اتباع ىذا النمط فً التعمٌم ٌعد من الخطوات المٌمة
لتعزٌز العممٌة التعمٌمٌة ألنو ٌعتمد عمى العمل الجماعً لمطمبة والتعاون فٌما بٌنٌم وتبادل اآلارء واألفكار من أجل
التوصل إلى فٌم أفضل لممادة التعمٌمٌة .
وفً ضوء ما سبق أرت الباحثة أىمٌة القٌام بالبحث الحالً وخاصة أن ىناك ندرة فً البحوث العربٌة واألجنبٌة فً حدود
عمم الباحثة لمجال تدرٌس الموسٌقى لطفل الروضة .
مشكمة البحث :
ومن خبلل ذلك الحظت الباحثة أثناء عممٌا فً التربٌة والتعمٌم أن األسالٌب والطرق المتبعة فً تدرٌس أطفال الروضة
لمادة التربٌة الموسٌقٌة من خبلل بارمج الروضة التعمٌمٌة فً منطقة الفروانٌة التعمٌمٌة بدولة الكوٌت ىً أسالٌب تقمٌدٌة
ٌكون فٌٌا المعمم ىو المسٌطر عمى الموقؾ التعمٌمً حٌث ٌقدم بعض األؼانً فقط مع أداء بعض الحركات والتشكٌبلت
الحركٌة البسٌطة دون شرح وتوضٌح وأحٌانا ٌطرح السإال ثم ٌجٌب عمٌو وبذلك ٌكون دور طفل الروضة سمبً وىو
التمقً والحفظ  ,وكذلك ضعؾ ممحوظ وأخطاء شابعة فً قدرة األطفال عمى إدارك العبلقات والربط بٌن المفاىٌم ونقص
المفاىٌم الموسٌقٌة التً ٌستوعبٌا أطفال الروضة وىو ما ٌإدي إلً ظٌور مظاىر سمبٌة عمى األطفال مثل الشرود وعدم
التركٌز وعدم الرؼبة فً الفٌم وكثٌر ما ٌرد الطفل لؤلؼانً مثل الببؽاء فقط دون وعً حقٌقً بالمادة .
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قنا:

كلٌة التربٌة النوعٌة بقنا،

ابوطالب،اسماء حسنى
ابوالحمد.

اشكال الجوفمعوٌات البحرٌة واالفادة منها فى استحداث حلى معدنٌة /ماجستٌر

6194 12501946

قنا:

كلٌة التربٌة النوعٌة بقنا،

المطٌرى،سهٌلة عٌد جابر.

فاعلٌة برنامج مقترح قابم على استراتٌجٌتى الحرؾ()vو(فكر-
زاوج-شارك)الكساب المفاهٌم الموسٌقٌة لتحسٌن بعض بنود التربٌة
ماجستٌر
الموسٌقٌة لدى طفل الروضة بدولة الكوٌت/

6195 12501969

وىذا قد ٌكون نتٌجة الفتقار استخدام بعض المعممٌن لؤلنشطة التعمٌمٌة المناسبة .وقمة معرفتٌم باستارتٌجٌات تدرٌس
واضحة المعالم  .األمر الذي جعل الباحثة تفكر فً استخدام بعض استارتٌجٌات التعمم فً التدرٌس لٌا أسسٌا العممٌة  ,تساعد
ىإالء األطفال عمى التعمم  ,وتساعد المعممٌن عمى تخطٌط وتنظٌمعممٌة تعمٌم ىذه الفبة  ,وتحقق فمسفة التربٌة الخاصة
وأىدافٌا وىما  :استارتٌجٌة الشكل( )Vوتستخدم فً تحقٌق أىداؾ العممٌة التعمٌمٌة فً اكتساب المفاىٌم الموسٌقٌة من حٌث
الربط بٌن المحتوى النظري لٌا من مفاىٌم ومبادئ ونظرٌات وبٌن التطبٌق العممً بطرٌقة تارعى قدارت ومٌول المتعممٌن
و اجاباتٌم ومشاركتٌم طوال الوقت  ,واستارتٌجٌة ) فكر– ازوج– شارك ( تحقق بعض األىداؾ التعمٌمٌة بتشجٌع األطفال
عمى البحث والتنقٌب فً معموماتٌم المسبقة وتعطٌٌم الفرصة لمشاركة أفكارىم مع اآلخرٌن  .مما دفعت الباحثة إلى إجارء
مثل ىذا البحث عمى أطفال الروضة بدولة الكوٌت  ,وذلك لمتعرؾ عمى أثر استخدام استارتٌجٌتً الشكل ) (Vو) فكر–
ازوج – شارك ( فً اكتساب المفاىٌم الموسٌقٌة لتحسٌن أدابٌم لبنود التربٌة الموسٌقٌة لدي طفل الروضة.
أسبمة البحث :
من خبلل العرض السابق تم تحدٌد األسبمة فً التالً:
ما صورة برنامج مقترح قابم عمً استخدام استارتٌجٌتً الشكل )  ( 7و ) فكر – ازوج – شارك ( الكتساب بعض 1-
المفاىٌم الموسٌقٌة لتحسٌن بعض بنود التربٌة الموسٌقٌة لدي طفل الروضة ؟
ما فاعمٌة استخدام استارتٌجٌة الشكل )  ( 7فً تدرٌس البرنامج المقترح الكتساب بعض المفاىٌم الموسٌقٌة لدي طفل 2-
الروضة ؟
ما فاعمٌة استخدام استارتٌجٌة ) فكر – ازوج – شارك ( فً تدرٌس البرنامج المقترح الكتساب بعض المفاىٌم الموسٌقٌة 3-
لدي طفل الروضة ؟
– أم استارتٌجٌة ) فكر ) V( ,أي االستارتٌجٌتٌن تحقق نتابج أفضل فً اكتساب المفاىٌم الموسٌقٌة استارتٌجٌة الشكل 4-
ازوج – شارك ( ؟
ما فاعمٌة استخدام استارتٌجٌة الشكل )  ( 7فً تدرٌس البرنامج المقترح لتحسن بعض بنود التربٌة الموسٌقٌة لدي طفل 5-
الروضة ؟
ما فاعمٌة استخدام استارتٌجٌة ) فكر – ازوج – شارك ( فً تدرٌس البرنامج المقترح لتحسٌن بعض بنود التربٌة 6-
الموسٌقٌة لدي طفل الروضة ؟
– أم استارتٌجٌة ) فكر ) V( ,أي االستارتٌجٌتٌن تحقق نتابج أفضل فً أداء بنود التربٌة الموسٌقٌة استارتٌجٌة الشكل 7-
 :ازوج – شارك ( ؟ أهداؾ البحث
ٌٌدؾ ىذا البحث إلى :
و ) فكر – ازوج – شارك ( الكتساب المفاىٌم الموسٌقٌة لتحسٌن بعض ) (Vتقدٌم برنامج قابم عمى استارتٌجٌتً الشكل 1-
.بنود التربٌة الموسٌقٌة لدى طفل الروضة
.الكتساب بعض المفاىٌم الموسٌقٌة لدى طفبللروضة ) (Vقٌاس فاعمٌة البرنامج القابم عمى استارتٌجٌة الشكل 2-
قٌاس فاعمٌة البرنامج القابم عمى استارتٌجٌة ) فكر– ازوج – شارك ( الكتساب بعض المفاىٌم الموسٌقٌة لدى طفل 3-
 .الروضة
و) فكر – ازوج – شارك( تحقق نتابج أفضل فً اكتساب المفاىٌم ) (Vالكشؾ عن مدي فاعمٌة أي استارتٌجٌتً الشكل 4-
 .الموسٌقٌة لدى طفل الروضة
 .لتحسٌن أداء بعض بنود التربٌة الموسٌقٌة لدى طفل الروضة ) (Vقٌاس فاعمٌة البرنامج القابم عمى استارتٌجٌة الشكل 5-
قٌاس فاعمٌة البرنامج القابم عمى استارتٌجٌة ) فكر– ازوج – شارك ( لتحسٌن أداء بعض بنود التربٌة الموسٌقٌة لدى 6-
 .طفل الروضة
و ) فكر – ازوج – شارك( تحقق نتابج أفضل لتحسٌن أداء بعض ) (Vالكشؾ عن مدي فاعمٌة أي استارتٌجٌتً الشكل 7-
 .بنود التربٌة الموسٌقٌة لدى طفل الروضة
أهمٌة البحث :
تظٌر أىمٌة البحث الحالً فً اآلتً :
األهمٌة النظرٌة :
.تحدٌد بعض بنود التربٌة الموسٌقٌة األساسٌة والمناسبة لطفل مرحمة الروضة -
مساعدة القابمٌن عمى العممٌة التعمٌمٌة من معممات وباحثات عمى التطرق لوسابل وأسالٌب جدٌدة لمتعمٌم الموسٌقً -
 .لطفل الروضة
ٌ.فتح ىذا البحث مجاالً كبٌار ألبحاث الحقة تتناول اكتساب مفاىٌم أخرى لطفل الروضة أو األطفال فً مارحل عمرٌة الحقة -
األهمٌة التطبٌقٌة:
تقدٌم برنامج ٌحتوي عمى استارتٌجٌات حدٌثة ذات معنى ٌمكن استخدامٌا مع أطفال مرحمة الروضة بٌدؾ اكتساب المفاىٌم -
.الموسٌقٌة لدٌٌم
.معاونة األطفال عمى اكتساب المفاىٌم الموسٌقٌة لدٌٌم بما ٌساعدىم عمى فٌم وتذوق أشكال موسٌقٌة عدٌدة -
.أسموب ٌعتمد عمً المرح والبٌجة من خبلل الحركة مع األطفال وىذا ما تتمٌز بو ىذه المرحمة -
فروض البحث:
( ٌوجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط درجات المجموعة التجرٌبٌة األولً باستخدام استارتٌجٌة الشكل ) 1- 7
والمجموعة الضابطة ) الطرٌقة التقمٌدٌة( عمً االختبار التحصٌمً لممفاىٌم الموسٌقٌة فً القٌاس البعدي لصالح المجموعة
 .التجرٌبٌة األولً
ٌوجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط درجات المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة باستخدام استارتٌجٌة 2-
فكر – ازوج – شارك ( والمجموعة الضابطة ) الطرٌقة التقمٌدٌة( عمً االختبار التحصٌمً لممفاىٌم الموسٌقٌة فً القٌاس )
.البعدي لصالح المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة
توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات أطفال المجموعة التجرٌبٌة األولً والمجموعة التجرٌبٌة الثانٌة 3-
.لبلختبار التحصٌمً لممفاىٌم الموسٌقٌة فً القٌاس البعدي
( ٌوجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط درجات المجموعة التجرٌبٌة األولً باستخدام استارتٌجٌة الشكل ) 4- 7
والمجموعة الضابطة ) الطرٌقة التقمٌدٌة( عمً بطاقة المبلحظة لبنود التربٌة الموسٌقٌة فً القٌاس البعدي لصالح المجموعة
.التجرٌبٌة األولً
ٌوجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط درجات المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة باستخدام استارتٌجٌة 5-
فكر – ازوج – شارك ( والمجموعة الضابطة ) الطرٌقة التقمٌدٌة( عمً بطاقة المبلحظة لبنود التربٌة الموسٌقٌة فً )
.القٌاس البعدي لصالح المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة
توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات أطفال المجموعة التجرٌبٌة األولً والمجموعة التجرٌبٌة الثانٌة 6-
.عمً بطاقة المبلحظة فً القٌاس البعدي
محددات البحث :
ٌقتصر البحث الحالً عمى بعض المحددات التالٌة :

( بمػ عددىم) ) (kg2 99محدد مكانً :تم تطبٌق البرنامج المقترح عمً مجموعة من أطفال الروضة المستوي الثانً 1-
طفبلً وطفمة بمدرسة العمٌرٌة بمحافظة الفروانٌة بدولة الكوٌت وقد تم إختٌار المستوي الثانً الرتفاع المستوي العقمً
.والحصٌمة المؽوٌة المناسبة التً من خبللٌا ٌستطٌع الطفل فٌم وربط المعمومات مع بعضٌا البعض
محدد زمانً :طبق البرنامج المقترح فً الفصل الدارسً الثانً لمعام)  ( 2918/ 2917فً الفترة من 2-
.إلً  2917 / 6 / 1بواقع جمسو أسبوعٌا كل جمسو تحتوي عمً فترتٌن لمدة شٌرٌن ونصؾ تقرٌبا 7 / 3 / 2917
و) فكر– ازوج – شارك ( لطفل )  ( Vمحدد موضوعً  :طبق ىذا البحث اعتمادا عمى استخدام استارتٌجٌتً الشكل 3-
.الروضة
تم اختٌار عدد من بنود التربٌة الموسٌقٌة وذلك بما ٌتناسب مع المرحمة العمرٌة لمجموعة البحث
( .االستماع والتذوق ,الؽناء  ,العزؾ عمى آالت الباند االٌقاعٌة  ,اإلٌقاع الحركً  ,األلعاب الموسٌقٌة )
منهج البحث :
ٌعتمد ىذا البحث عمى المنٌج الشبو تجرٌبً لما ٌنظمو من تناول متؽً رات مستقمة ومتؽٌارت تابعة  ,حٌث تجري تعدٌبلت
محددة ومنظمة فً التؽٌارت المستقمة لمتجربة ٌفترض أنٌا تإدي إلى تؽٌٌر فً المتؽٌارت وقد اختٌر التصمٌم التجرٌبً من
المجموعات المتكافبة ) الضابطة والتجرٌبٌة ( عن طرٌق القٌاس القبمً والبعدي وذلك لمبلبمة طبٌعة البحث الحالً  ,حٌث
لوحظ أداء المجموعة التجرٌبٌة قبل وبعد تطبٌق المتؽٌر التجرٌبً ثم تم قٌاس مقدار التؽٌر الذي حدث  ,أي إنو منٌج ٌعتمد
عمى إجارء االختباارت أو االستبٌانات القبمٌة لممجموعة المارد تطبٌق البرنامج المقترح عمٌٌا ثم إعادة إجارء نفس
االختباارت أو االستبٌانات بعد االنتٌاء من التجربة .
أدوات البحث :
( :اختبار تحصٌمً مقروء ) بمساعدة الباحثة ( لممفاهٌم الموسٌقٌة ) القبمً – البعدي 1-
(تم إعداده )
وإلعداد ىذا االختبار تم القٌام بما ٌمً:
.تحدٌد الٌدؾ من االختبار -
 :تحدٌد مصادر بناء االختبار من خبلل -
أ -االطبلع عمً الد ارسات السابقة فً مجال التخصص.
ب -تصمٌم جدول المواصفات بحٌث نحدد الوزن النسبً لكل جزبٌة وبالتالً االسبمة فً كل جزء
تحدٌد نوع مفردات االختبار -
 .صٌؽة مفردات االختبار وتعمٌماتو -
.تصحٌح االختبار -
.عرض االختبار عمً مجموعة من المحكمٌن المتخصصٌن فً تدرٌس التربٌة الموسٌقٌة -
.التجربة االستطبلعٌة وحساب صدق وثبات االختبار -
243
:بطاقة مبلحظة ألداء بعض بنود التربٌة الموسٌقٌة  ) :تم إعداده( وإلعداد ىذا البطاقة تم القٌام بما ٌمً 2-
.تحدٌد الٌدؾ من البطاقة -
 .تحدٌد مصادر بناء البطاقة -
 .صٌاؼة مفردات البطاقة وتعمٌماتو -
.تحكٌم البطاقة -
 .التجربة االستطبلعٌة وحساب صدق وثبات البطاقة -
نتابج البحث :
ومن خبلل المعالجات االحصابٌة لممقاٌٌس الخاصة بالبحث الحالً  ,بوعد تطبٌق البرنامج المقترح واالجابة عمى أسبمة
البحث  ,ثم التوصل إلى أن استارتٌجٌتً الشكل ( )Vو ) فكر – ازوج – شارك ( الكتساب المفاىٌم الموسٌقٌة قد أثر بصورة
ممحوظة عمى تحسٌن أدابٌم لبنود التربٌة الموسٌقٌة لدى طفل الروضة .
ثم اختتم البحث بمجموعة من التوصٌات إلى جانب قابمة المارجع بالمؽة العربٌة والمؽة اإلنجمٌزٌة.
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صالح  ،اٌمان صبلح الدٌن .

اهداؾ البحث
ٌهدؾ البحث الحالى الى استخدام التعلم المقلوب القابم على بٌبة التعلم الشخصٌة لبلرتقاء بمستوى االداء المهارى فى تصمٌم
وانتاج الكتاب االلكترونى التفاعلى ومستوى الرضا وذلك من خبلل-:
تحدٌد مهارات تصمٌم وانتاج الكتاب االلكترونى الواجب توافرها لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم -تبنى التصمٌم التعلٌمى للتعلم-
المقلوب القابم على بٌبة التعلم الشخصٌة لتنمٌة مهارات تصمٌم وانتاج الكتاب االلكترونى ومستوى الرضاء لدى طبلب
تكنولوجٌا التعلٌم
تعرؾ اثر التصور المقترح للتعلم المقلوب القابم على بٌبة التعلم الشخصٌة على تنمٌة التحصٌل المعرفى المرتبط بمهارات-
.تصمٌم وانتاج الكتاب االلكترونى التفاعلىلدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم
تعرؾ اثر التصور المقترح للتعلم المقلوب القابم على بٌبة التعلم الشخصٌة على تنمٌة مهارات تصمٌم وانتاج الكتاب-
االلكترونى لدى طبلب تكنولوجا التعلٌم
تعرؾ اثر المقترح للتعلم القابم على بٌبة التعلم الشخصٌة علة تنمٌة مستوى رضا طبلب تكنولوجٌا التعلٌم-
اهمٌة البحث
قد ٌسهم البحث الحالى فى :
تطوٌر استراتجٌة التعلم المقلوب فى ضوء مزاٌا التعلم الشخصٌة ومواجهة نقاط القصور عند تطبٌق هذه االستراتٌجٌة-
تزوٌد المعلمٌن بقابمة لمهارات تصمٌم وانتاج الكتاب االلكترونى التفاعلى-
تزوٌد الطبلب بالمعلٌر التربوٌة والتقنٌة والمهارات البلزمة لفتصمٌم وانتاج الكتب االلكترونٌة التفاعلٌة-
مواكبة االتجاهات الحدٌثة فى تكنولوجا التعلٌم باالهتمام بمتؽٌرات التصمٌم لمواد التعلم واسالٌب انتاجها-
توجٌه نظر الباحثٌن نحو اٌجاد الحلول لمعالجة نقاط القصور فى االستراتٌجٌات التعلٌمٌة-
توجٌه نظر الباحثٌن والمتخصصٌن بتطوٌر االستراٌجٌات التى تعمل على تنمٌة مستوى الرضا التعلٌمى لدى الطبلب-

2017

محمود،عمرو عبدالقادر.

مشكلة البحث
من اهم المشكبلت التى تواجه التربٌة الفنٌة المعاصرة هى تلك التى تتعلق بالتشكٌل بخامات تعطى امكانٌات ابتكارٌة جمالٌة
وذات سمات مختلفة تحمل فى طٌاته قٌما تعبرٌة تتوافق مع المعاصرة خاصة بعد ان تم استهبلك العدٌد من الخامات الطبٌعٌة
والمصنعة فى التشكٌل

2017

لذا ٌروى الباحث ان توظٌؾ خامة ثمار الدوم كخامة ذات امكانٌات تشكٌلٌة عالٌة قد تفٌد فى مجال التشكٌل فى االشؽال الفنٌة
كما الحظ الباحث ان استخدام الفن الشعبى كخلفٌة ٌستلهم منها الباحث تصمٌماته التشكٌلٌة قد تفٌد خامة ثمار الدوم فٌمكن
اظهار امكاناتها التشكٌلٌة كما الحظ الباحث قلة االبحاث المقدمة فى مجال التشكٌل بخامة ثمار الدوم مستلهمة من الفن الشعبى

القاهرة  :جامعة جنوب الوادى ،

قنا:

كلٌة التربٌة النوعٌة بقنا،

احمد  ،محمد خٌرى محمد

التعلم المقلوب على بٌبة التعلم الشخصٌة واثره على تنمٌة مهارات
تصمٌم وانتاج الكتاب االلكترونى التفاعلى ومستوى الرضا لدى
طبلب تكنولوجٌا التعلٌم /

ماجستٌر

6196 12502002

محمد،محمد السٌد االمٌر.

توظٌؾ ثمار الدوم تشكٌلٌا الستحداث مشؽوالت فنٌة مستلهمة من
الفن الشعبى/

ماجستٌر

6197 12502013

خامة الدوم هى احدى الخمات البٌبٌة المتوفرة والتى ٌمكن ان تساهم فى اثراء المشؽولة الفنٌة وهذا ما تحث علٌه اهداؾ
التربٌة الفنٌة فى استؽبلل خامات البٌبة فى التربٌة الفنٌة
تساإالت البحث.-:
ٌمكن تحدٌد مشكلة البحث فى التساإل التالى-:
.ما مدى امكانٌة توظٌؾ ثمار الدوم تشكٌلٌا الستحداث مشؽوالت مستلهمة من الفن الشعبى-
Omar, Ramadan
Hefny Ali.

2018 Today, increasing the energy demand is a major challenge facing the researchers all
over the world. The rapid increase of thermal power plants installation for the
generation

Energy and exergy analysis of The
cogeneration power plant for Quena paper
Industry Company /

6198 12502018

of electrical energy using different kinds of fuel is the main reason of the environmental
pollution, such as acid precipitation, stratospheric ozone depletion and global climate
change. Producing electrical energy in traditional thermal power plants utilizing fossil
fuels release large amounts of carbon dioxide into the atmosphere causing
greenhouse effect
and contributing to the global warming potential. In addition, the oil crisis in the early
seventies of the previous century and subsequent increasing the prices of the
conventional
fuels leads to study comprehensively new strategies of energy conversion such as
cogeneration
system to save the available energy resources. The cogeneration thermal power
plant is an efficient, clean and reliable approach to generate electrical energy as well
as to
supply thermal energy.
In the present study, energy and exergy analyses are studied to examine and
understand
the performance of the cogeneration power plant for Quena Paper Industry Company
(QPIC) with a capacity of 45 MW utilizing natural gas. As well as, this investigation
is devoted to identify and evaluate the different components of the cogeneration
system
to manage and improve the overall performance of the system. The current study is
carried

عمر،فاطمة عبدالرزاق.

على  ،بدرٌة حسن .

out to identify and quantify the components maintaining the largest energy and exergy
losses. Moreover, the exergy efficiency is determined yearly for each component at
different ambient temperatures, i.e., 18 0C, 23 0C, 29 0C, 36 0C and 45 0C at 100%,
75%,
50% and 25% loads. Furthermore, the current study presents essential improvements
for
boiler to reduce the exergy destruction at different values of flue gases temperatures,
main steam temperature and mass flow rate of fuel. In addition, the study gives
recommendations
to improve the existing cogeneration power plants for QPIC.
2018
اهمٌة البحث:
تكتسب هذه الدراسة اهمٌتها فى.
القاء الضوء على الدور الحٌوى لتخصص ادارة المنزل ومإسسات االسرة والطفولة1-
القاء الضوء على اثر التسوق االلكترونى على القرارات الشرابٌة للشباب2-
تزوٌد البحث العلمى بتوصٌات قد تكون بداٌة لبحوث جدٌدة فى هذا المجال كما قد تكون حلول واقعٌة لمواجهة المشكبلت3-
.المرتبطة باستخدام االنترنت واسلوب اتخاذ القرار
االستفادة مستقببل من نتابج الدراسة الحالٌة فى ختبار انسب الطرق والبرامج االرشادٌة المبلبمة فى مجال ادارة المنزل4-
.لتوعٌة الشباب باستخدام االنترنت واتخاذ قرارات شرابٌة رشٌدة
االثراء الفكرى للباحثٌن من الناحٌتٌن العلمٌة والعملٌة لتسوق الكترونى والقررات الشرابٌة5-
.اعداد برنامج ارشادى مقترح لتنمٌة وعى المستهلكٌن بكٌفٌة اتخاذ قرارات رشٌدة اثناء التسوق االلكترونى6-
اهداؾ البحث ٌ :هدؾ هذا البحث الى معرفة فاعلٌة البرنامج القابم على استخدام استراتٌجٌة التماٌز فى تنمٌة التحصٌل
الموسٌقى واالتجاه فى ماده التربٌة الموسٌقٌة لدى طبلب الصؾ االول الثانوى وبالتالى :

2017

قنا:

كلٌة التربٌة النوعٌة بقنا،

القاهرة  :كلٌة التربٌة النوعٌة ،

ابواللٌل،رٌهام محمد محمد.

تاثٌر التسوق االلكترونى على القرارات الشرابٌة للشباب/

ماجستٌر

حسن  ،منال حسن اسماعٌل .

فاعلٌة استخدام استراتٌجٌة التعلٌم المتماٌز فى تنمٌة التحصٌل
واالتجاه نحو مادة التربٌة الموسٌقٌة لدى طبلب الصؾ االول من
التعلٌم الثانوى /

ماجستٌر

6199 12502023

6200 12502028

 .قٌاس فاعلٌة التدرٌس باستخدام التعلٌم المتماٌز على التحصٌل الموسٌقى للطبلب واتجاهاتهم نحو مادة التربٌة الموسٌقٌة 1-
تكوٌن خلفٌة علمٌة كافٌة وشاملة عن مفهوم التعلٌم المتماٌز وذلك نظرالشح وقلة المراجع العربٌة فى حدود علم الباحثة 2-
 .التى تناولت هذا النوع من التعلٌم
اهمٌة البحث  :تتبع اهمٌة البحث الحالى فى كون استراتٌجٌة التماٌز احد االتجاهات التربوٌة الحدٌثة التى تجعل المتعلم
محمور العملٌة التعلٌمٌة وبالتالى ٌمكن االستفاده من استخدامها فى تدرٌس التربٌة الموسٌقٌة وقد تكمن اهمٌة هذا البحث فى
الجوانب االتٌة :
ٌتماشى مع االتجاهات الحدٌثة التى تسعى الى تجرٌب استراتٌجٌات تدرٌسٌة حدٌثة 1-
التاكد بطرٌقة تجرٌبٌة قابمة على اصول البحث العلمى من فاعلٌة استراتٌجٌة التعلٌم المتماٌز 2-
 .تطوٌع استراتٌجٌة التعلٌم المتماٌز فى تدرٌس التربٌة الموسٌقٌة 3-
االستجابة الموضعٌة لكثٌر من الدراسات واالبحاث التى تنادى بضرورة تطبٌق استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة فى التعلٌم 4-
 .لخدمة العملٌة التعلٌمٌة
مواكبة تطلعات واهداؾ وزارة التربٌة والتعلٌم فى تطبٌق استراتٌجٌات التعلٌم الحدٌثة المطبقة فى االنظمة التعلٌمٌة 5-
 .المتقدمة والتى تتمركز حول المتعلم
همام،اسماء عبدالنبى احمد.

المبحث األول مشكلة البحث
مقدمة :

2018

قنا:

كلٌة التربٌة النوعٌة بقنا،

شحاتة،علٌاء كمال احمد.

دراسة تحلٌلٌة لصوناتا البٌانو مصنؾ رقم  6عند ٌوهان بابتٌست
كرامر/

ماجستٌر

6201 12502042

وٌعد قالب السوناتا من أهم قوالب التؤلٌؾ الموسٌقً ،حٌث مر بالكثٌر من التؽٌرات على مر العصور حتً وصل إلى الشكل
المتعارؾ علٌه اآلن ،فقد ظهر فً ہر الباروك نوعان من الصواتا مرا سوناتا الكنٌسة  Sonata da Chiesaالتً تمٌزت
بطابعها الوقور ،وهو انا الحجرة  Sonata da Cameraالتً تمٌزت بطابعها المرح الخفٌؾ ،وكانت تكتب التً ٌولٌتة
ٌصاحبها باص متصل من الهاربٌسكورد أو الفٌولٌنة منفردة (سعة الحوثً وآخرون ،)ٕٔ٨ ،ٔ٧٧ ،ٔ٩٨ٔ ،وكبلهما عبارة
عن مجموعة من الحركات المتباٌنة السرعات واألسلوب ٌجمعها مقام واحد ،وهناك أٌضا صوناتا ترٌو  Sonata Trioأي
الصوناتا التً تكتب لببلت آالت ،وقد ازدهرت الصوناتا بشكل عام وصوناتا البٌانو على وجه الخصوص وأساست قواعدها
فً العصر الكبلسٌكً ،وٌرجع الفضل لكل من ؼرابز جوزٌؾ هاٌدن ٔ٧ٖٕٔ٨ٓ٩(Franz Joseph Haydnم)،
فولفجاج أمادٌوس موتسارت ٔ٧ٔ٩ - ٔ٧۵٩(Wolfgang Amadeus Mozartم) ،ولودفٌج فان بٌتهوفن Ludwig
Van Beethoven ( ٔ٨ٕ٧
،م) فً إرساء قواعد تؤلٌؾ الصوناتا بإنتاجهم فً هذا المجال كما أكدت دراسة (حنان محمد حامد ٓ- ٔ٧٧
.(ٕٓٓ۵
مشكلة البحث
الحظت الباحثة خبلل دراستها بمرحلة البكالورٌوس ان الطالب ٌدرس الصوناتا فى العصر الكبلسٌكى وخاصة للمإلفٌن
الموسٌقٌن هاٌدن وموتسارت باالضافة للمرحلة الكبلسٌكٌة لبٌتهوفون فمن خبلل هإالء المإلفٌن الكبلسكٌٌن انبثقت الروح
الكبلسٌكٌة على تلٌفهم للصوناتا فى حٌن ان الصوناتا لم تقؾ عند هذا العصر ولكنها كانت ضمن اهم المإلفات التى برع فى
تالٌفها فى العصور التالٌة وخاصة العصر الرومانتٌكى حٌث صبؽت بمبلمح جدٌدة وبشكل جدٌد وباسلوب جدٌد مشتقة من
الروح الرومانتٌكٌة وقد قام الكثٌر من المإلفٌن بالتالٌؾ للصوناتا وخاصة بؽزارة االمر الذى استدعى اهتمام الباحثة الى
تناول الصوناتا عند هذا المإلؾ بالدراسة والتحلٌل لمعرفة اهم التجدٌدات التى ظهرت على الصوناتا فى العصر الرومانتٌكى
اهداؾ البحث
ٌهدؾ البحث الى-:
التعرؾ على اسلوب ٌوهان بابتٌست كرامر فى تالٌؾ صوناتا البٌانو مصنؾ 1-6
.التعرؾ على السمات التونالٌة والهارمونٌة فى تالٌؾ صوناتا البٌانو عند ٌوهان بابتٌست كرامر2-
على  ،اٌمان عبد الفتاح .

موضوع البحث :
عبّر العصر الرومانتٌكى عن حقبة تارٌخٌة تمٌزت الموسٌقى خبللها باإلنطبلق
والحرٌه والتعبٌر العاطفً ،واه تم مإؾ لً هذه الفتره بكتا ة ب ما ٌناسب انفعالتهم النفس ة ي مع
الرغ ة ب الشدٌد ة فى إ ظهار ب ا رع ة ا ألداء والثورة على كل ما هو تقلٌد ي فى أسلوب
الصٌاؼة والتوسع فى كتا ة ب وتطوٌر الصٌػ الموسٌقٌة .
* سمحة الخولى وآخرون(261 ، (1971 ،
أخذت موسٌقى الحجرة مكانا ً متمی ا ًز فى هذه الفترة وأصبح الجمهور ٌقبل علٌها لما
وتنوع فى استخدام اآلالت وإمكانٌة االستماع إلٌها داخل المنازل
لحنى
بها من ث ا ر ٍء
ٍ
ٍ
والقصور ،ومن األعمال التى كتبت فى هذا النوع من الموسٌقى ،الرباعى الوترى وهو
عباره عن مإلفة ألربع اآلت من الوترٌات وؼالبا ً ما تكون آلتى فٌولٌنه وآلة فٌوال وآلة تشٌللو ،وتتمٌز الرباعٌات الوترٌة بؤن
لكل آلة خط لحنى مختلؾ ٌإدى فى هارمونى
متناسق بٌن اآلالت حٌث تإدى الفٌولٌنة اللحن األساسى فهى ا ربدة اآلالت األخرى
وتإدى أهم األلحان وأكثرها لمعانا ً وتقوم بدور القابد فى الرباعى الوترى  ( .أحمد بٌومى:
ص ( 1992 ، 396
واتخذت الموسٌقى الرومانتٌكٌة طابعا ً قومٌا ً (عرؾ باإلتجاه القومى) تمٌز بالتعبٌر -
عن الموسٌقى الشعبٌة لكل بلد ،واإلتجاه القومً فى الموسٌقى الٌعنى أنها موسٌقى
محدودة ال ٌفهمها إال أهل بلد معٌنة ،بل هى موسٌقى مكتوبة على أساس القواعد التى
تفهم على أوسع نطاق ممكن ولكنها فى إطار اللون القومى الخاص بكل بلد ،وتظهر
فٌها ألحان شعبٌة من آن إلى آخر تدل على الطابع الممٌز للبلد وٌعتبر أنتونٌن دفورجاك
واحداً من أفضل من ّ
مثل الحركة القومٌة التشٌكٌة حٌث جمع فى أسلوبه بٌن المبلمح
القومٌة التشٌكٌة وبٌن اإلمكانات العلمٌة والحضارٌة وذلك عندما أدخل الطابع الشعبى اشتملت أعماله على العدٌد من
المإلفات للبٌانو واالوركست ا ر واألوب ا ر وموسٌقى
الحجره...الخ ،كما احتلت الرباعٌات الوترٌة مكانا ً كبی ا رً بٌن مإلفاته حٌث ألؾ خمس
عشرة مإلفة طوال حٌاته  ،منها رباعى وترى مصنؾ (  )2عام  1862م ،رباعى وترى
) عام  1873م ،رباعى وترى مصنؾ (  ) 34عام  1877م  ،رباعى وترى مصنؾ )9
 ).فى سلم مى  ) 51 ،عام  ) 1878الكبٌر(عٌنة البحث b 1879
اهداؾ البحث :
 .تحدٌد خصابص العناصر الموسٌقٌة التى تحتوى علٌها مإلفة الرباعى الوترى مصنؾ ( )51عند انتونٌن دفورجاك 1-
 .تحدٌد المهارات العزفٌة التى تحتوى علٌها الفٌولٌنة فً مإلفة الرباعى الوترى مصنؾ ( )51عند انتونٌن دفورجاك 2-
تحدٌد المهارات العزفٌة التى تحتوى علٌها الفٌولٌنة فً مإلفة الرباعى الوترى مصنؾ ( )51عند انتونٌن دفورجاك 3-
 .وكٌفٌة التؽلب علٌها

عمٌش،رجب عبدالرحمن.

مشكلة البحث:
لقد اوصت البحوث والداسات السابقة بضرورة اجراء الممارسات التجرٌبٌة والجمع بٌن الخامات المعدنٌة واسالٌب تشكٌل
المشؽولة المعدنٌة ومن خبلل اطبلع الباحثة على التقنٌات واالسالٌب المستخدمة فى المشؽوالت المعدنٌة الشعبٌة وجدت ان
الفنان الشعبى استخدم تقنٌات متعددة منها تقنٌة السبك وتشكٌل االسبلك بطرق عدٌدة من طرق التشكٌل المعدنى االخرى
لذا ٌمكن االفادة من الجمع بٌن الطرٌقتٌن طرٌقة سباكة الحلى وتشكٌل االسبلك فى صٌاؼة مبسطة ٌسهل استخدامها فى
مجال اشؽال المعادن مع اٌجاد طرق مناسبة بالتجرٌب والممارسات العلمٌة للجمع بٌن سباكة خامات معدنٌة متوفرة مع
اسالٌب تشكٌل االسبلك للحصول على اشكال من الحلى المعاصر التى تتناسب مع الوقت الحاضر محققة بذلك الجانب الفنى
والتقنى والوظٌفى وتتدد مشكلة البحث فى التساإل التالى :
.كٌؾ ٌمكن االفادة من سباكة المعادن وتشكٌل االسبلك المعدنٌة فى عمل حلى معدنٌة معاصر1-
اهداؾ البحث-:
ٌهدؾ البحث الحالى الى .
الكشؾ عن االبعاد التشكٌلٌة لتطبٌق تقنٌات التشكٌل باالسبلك والسبك فى مجال اشؽال المعادن1-
التوصل الى حلول تشكٌلٌة ٌمكن توظٌفها فى بنا مشؽوالت الحلى المعد2-
نٌة.
تاكٌد قٌمة التجرٌب فى تقنٌات التشكٌل والمعالجة البراز القٌم الجمالٌة للمشؽوالت المعدنٌة3-

2017

2017

القاهرة  :جامعة جنوب الوادى ،

قنا:

كلٌة التربٌة النوعٌة بقنا،

على  ،محمد احمد سبلم .

اسلوب اداء الة الفٌولٌنة فى الرباعى الوترى مصنؾ  51عند
انتونٌن دفورجاك/

ماجستٌر

6202 12502046

الراوى،عزه على عباس.

الدمج بٌن االمكانات التشكٌلٌة الشعبٌة لبلسبلك وسباكة المعادن
كمدخل تجرٌبى لصٌاؼة مشؽوالت من الحلى /

ماجستٌر

6203 12502049

رإٌة تشكٌلٌة معاصرة لمختارات من عناصر الفن البدابى كمصدر
الثراء اللوحة الطباعٌة /

ماجستٌر

حسن،هدٌة محمد دندراوى.

اهداؾ البحث
ٌهدؾ البحث الحالى الى-:
تحلٌل بعض النماذج من حلقات مسحراتى مصر البهٌة للتوصل الى اسلوب عمار الشرٌعى فى صٌاؼتها 1-
التعرؾ على اسلوب عمار الشرٌعى وصٌاؼته فى تلحٌن حلقات مسحراتى مصلر البهٌة2- 2-
اهمٌة البحث
تنبع اهمٌة البحث الحالى من عدة اعتبارات كالتالى:
توفٌر جانب نظرى الثراء مادة تارٌخ الموسٌقى العربٌة الحدٌث1-
عندما ٌتم التوصل الى اسلوب عمار الشرٌعى فى صٌاعة بعض حلقات مسحراتى مصر البهٌة وتدوٌنها فقد ٌإدى ذلك الى2-
)عٌنة البحث(التعرؾ على اسلوبه فى تلحٌن بعض حلقات مسحراتى مصر البهٌة
االستفادة منها فى الدراسات الموسٌقٌة العربٌة التى تهتم بمثل هذا النوع من الدراسات والبحوث3-
.الحفاظ على احدى اعماله والمحافظة علٌها مدونة لٌسفٌد منها الدارسٌن4-
اسبلة البحث:
.ما اسلوب عمار الشرٌعى فى صٌاؼة الحان بعض حلقات مسحراتى مصر البهٌة*
ما الخصابص اللحنٌة التى اعتمد علٌها عمار الشرٌعى فى صٌاؼة بعض حلقات مسحراتى مصر البهٌة*

2018

قنا:

كلٌة التربٌة النوعٌة بقنا،

مصطفى،عزة محمد شبٌب.

دراسة تحلٌلٌة السلوب عمار الشرٌعى فى صٌاؼة بعض حلقات
مسحراتى مصر البهٌة/

ماجستٌر

محمد،وابل سماح.

اهداؾ البحث
ٌهدؾ البحث الحالى الى االرتقاء بمستوى االداء المهارى لطبلب تكنولوجٌا التعلٌم الخاص بانتاج الصوة الرقمٌة التعلٌمٌة من
خبلل
تحدٌد المعاٌٌر البلزمة لتصمٌم بٌبة التعلم القابمة على الدمج بٌن كل من مهام الوٌب والمدونات االلكترونٌة1-
 .تصمٌم بٌبة التعلم لتنمٌة مهارات انتاج الصورة الرقمٌة التعلٌمٌة والدافعٌة للتعلم لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم2-
تعرؾ اثر الدمج بٌن مهام الوٌب والمدونات االلكترونٌة على تنمٌة التحصٌل المرتبط بمهارات انتاج الصورة الرقمٌة لدى3-
 .طبلب تكنولجٌا التعلٌم
تعرؾ اثر الدمج بٌن مهام الوٌب والمدونات االلكترونٌة على تنمٌة مهارات انتاج الصورة الرقمٌة لدى طبلب تكنولوجٌا4-
.التعلٌم
 .تعرؾ اثر الدمج بٌن مهام الوٌب والمدونات االلكترونٌة على انتاج الصورة الرقمٌة لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم5-
.تعرؾ اثر الدمج بٌن مهام الوٌب والمدونات االلكترونٌة على تنمٌة الدافعٌة للتعلم لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم6-

2018

قنا:

كلٌة التربٌة النوعٌة بقنا،

محمد،نجوى ابراهٌم عبده.

اثر الدمج بٌن مهام الوٌب والمدونات االلكترونٌة على تنمٌة بعض
مهارات انتاج الصورة الرقمٌة والدافعٌة للتعلم لدى طبلب
تكنولوجٌا التعلٌم/

ماجستٌر

فرج ،مصطفى محمد
عبدالحكٌم.

أثر إختبلؾ نمطى تنفٌذ مهام الوٌب ( تشاركى  -فردى ) فى بٌبة
تعلم إلكترونٌة مقترحة على تنمٌة مهارات المبلحة عبر اإلنترنت
لدى تبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى وإتجاهاتهم نحوها /

عمر  ،احمد على عثمان .

مشكلة البحث
لقد الحظت الدارسة عدم الربط بٌن الجانب النظرى لتدرٌس الفن البدابى بمقرر تارٌخ فن الحضارات القدسٌمة بالقرقة االولى
وبٌن الجانب التطبٌقى فى مجال طباعة المنسوجات بالقرقة الثانٌة
لذلك اتجهت الباحثة الى دراسة الفن البدابى كاحد المشكبلت الفنٌة كمحاولة لتسلٌط الضوء على الفن البدابى وما ٌحوٌة من
وحدات ورموز الٌجاد رإٌة تشكٌلٌة معاصرة لمختارات من عناصر هذا الفن وتوظٌفها الثراء اللوحة الطباعٌة بالمزج بٌن
تقنٌات طباعٌة مختلفة (العقد والربط-الباتٌك-الشاشة الحرٌرٌة)
وتحدد مشكلة البحث فى التساإالت االتٌة
كٌؾ ٌمكن االستفادة من عناصر الفن البدابى النتاج اعمال ذات رإى تشكلٌة معاصرة1-
كٌؾ ٌمكن االستفادة من امكانٌات الحاسب االلى فى وضع صٌاؼات زخرفٌة لعناصر ووحدات الفن البدابى2-

2017

القاهرة  :كلٌة التربٌة النوعٌة ،

حسٌن  ،الشٌماء عبد الرحمن
قاسم .

6204 12502060

.كٌؾ ٌمكن االستفادة من الجمع بٌن تقنٌات(الباتٌك-العقد والربط-الشاشة الحرٌرٌة) الثراء اللوحة الطباعٌة برإٌة معاصرة3-

أهمٌة البحث -:
ٌهدؾ البحث الحالى بصفة عامة إلى اإلرتقاء بمستوى األداء المهارى لتبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى فى مهارات المبلحة
عبر اإلنترنت لما لذلك من أهمٌة فى: -
بالنسبة للمتعلم  :توسٌع مجال خبرات التبلمٌذ وتهٌبة الفرصة لهم لتعلمهم بنمط التعلم التشاركى وأٌضا بنمط التعلم 1.
الفردى إضافة إلى إبعادهم عن الجو التقلٌدى فى العملٌة التعلٌمٌة كما ٌساعد تبلمٌذ مراحل التعلٌم المختلفة على توظٌؾ
.اإلنترنت بشكل فعال بما ٌخدم المقررات الدراسٌة المقررة علٌهم باإلضافة إلى أنه ٌعمل على بقاء أثر التعلم لدى المتعلم
بالنسبة للمعلم  :قد ٌسهم البحث الحالى فى تخفٌؾ العبء على المعلم مما تسببه األعمال الروتٌنٌة وٌوفر له الوقت الكافى 2.
لٌتفرغ لتوجٌه تبلمٌذه وٌعودهم البحث عن المعلومات كما ٌتحول دور المعلم من ملقن للمعلومات إلى موجه ومرشد لكٌفٌة
البحث عنها كما ٌسهم فى تطوٌر الطرٌقة المستخدمة فى تدرٌس الوحدة الدراسٌة تصمٌم وإنشاء مواقع الوٌب بإستخدام لؽة
.الترمٌز من خبلل مهام الوٌب عبر اإلنترنت
مشكلة البحث - :

2017 .

6205 12502067

6206 12502081

6207 12502085

فى ضوء نتابج البحوث والدراسات السابقة والدراسة اإلستكشافٌة والمبلحظة الشخصٌة للباحث ٌتضح أن تلمٌذات الصؾ
الثانى اإلعدادى لدٌهم قصور فى مهارات المبلحظة عبر اإلنترنت وتنمٌة اإلتجاه نحو مهام الوٌب وقد ٌرجع هذا القصور
إلى األسلوب التقلٌدى المتبع فى تعلٌم وإكتساب هذه المهارات ،لذا ٌرى الباحث أنه ٌمكن تحدٌد مشكلة البحث فى :
محاولة التعرؾ على أثر إختبلؾ نمطى تنفٌذ مهام الوٌب ( تشاركى – فردى ) فى بٌبة تعلم إلكترونٌة مقترحة على تنمٌة
مهارات المبلحة عبر اإلنترنت ضمن المحتوى الدراسى لمادة الكمبٌوتر وتكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت على التحصٌل
المعرفى لتبلمٌذ الصؾ الثانى اإلعدادى وكذلك على األداء المهارى العلمى لتلك المهارات باإلضافة إلى محاولة التعرؾ
على إتجاه التبلمٌذ نحو مهام الوٌب.
2017
2017
2018

2018

2018
2018

محمد ،عبد الجواد عباس
ابراهٌم.
عاٌد ،رانده عدلى محمد.
اللٌثى ،مروه عبد العزٌز
اسماعٌل.

الطبلق العاطفى وعبلقته بجودة الحٌاه/
مبحث السبت فى المشتا:
تؤثٌر برنامج تعلٌمى بؤستخدام حزام المقاومه بدرس التربٌه
الرٌاضٌه على مستوى اداء بعض مهارات كره الٌد/

6210 12502164

متولى ،أحمد عبد الشافى .

تؤثٌر برنامج مقترح للرإٌه البصرٌه على بعض القدرات البصرٌه
ومستوى األداء المهارى فى كره الٌد لدى تبلمٌذ المرحله األعدادٌه/

6211 12502172

تؤثٌر استخدام تدرٌبات الوسط المابى على بعض المتؽٌرات البدنٌه
الدوسرى ،أبرار أحمد عبدهللا .والفسٌولوجٌه والمستوى الرقمى لمتسابقى جرى 1500متر/
الذكاء العاطفى وعبلقته بؤسالٌب مواجهه الضؽوط النفسٌه لدى
معلمى ومعلمات التربٌه الرٌاضٌه بمحافظه أسوان/
عابدٌن ،إٌمان رمضان.

6208 12502153
6209 12502160

6212 12502174
6213 12502183

2018
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

مقدمة ومشكلة البحث:
السرعة هً واحدة من أهم مكونات اللٌاقة البدنٌة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص .تعتمد كرة القدم الحدٌثة على سرعة
األداء  ،مما ٌتطلب من المدربٌن رعاٌة أنظمة إنتاج الطاقة الهوابٌة والهوابٌة حتى ٌتمكن البلعبون من االستجابة للوتٌرة
السرٌعة للمنافسة الرٌاضٌة)286 :5( .
ٌإكد كل من  )2010(Hargreaves & Bateعلى أن السرعة عنصر هام وجوهري فً العبً كرة القدم والمدربٌن
ٌجب أن ٌهتموا بتطوٌر أنواع مختلفة من السرعةٌ )349 :25( .نص فهمً البٌك ( )1992على أن اللٌاقة البدنٌة هً سمة
فٌزٌابٌة معقدة تتضمن العدٌد من الخصابص الفٌزٌابٌة األخرى مثل التوازن والدقة والسرعة والمرونة والقوة والتوافق
الحركًٌ .تم الجمع بٌن كل هذه الصفات فً تفاعل متناؼم ٌجعل البلعب قادرً ا على إنجاز المواقؾ المختلفة فً جسده أو
أجزاءه .األداء الجٌد المطلوب  ،وخفة الحركة فً أبسط صورها هً قدرة الفرد على تؽٌٌر مواقفه المختلفة على األرض أو
فً الهواء أو فً الماء أو فً الوسط واتخاذ مواقؾ جدٌدة لتحقٌق النجاح فً تحقٌق هدؾ معٌن)129 :15( .
حنفً مختار ( )1994ومحمد عبده ومصطفى إبراهٌم ( )1994وإبراهٌم شعبلن وعمرو أبو المجد ( )1996ومحمد كشك
وهللا هللا البساطً (ٌ )2000تفقان على أن الخطط للعب فً نشاط كرة القدم القدم ٌنقسم إلى قسمٌن ربٌسٌٌن :الخطط
الهجومٌة والخطط الدفاعٌة .وتنقسم هذه الخطط بدورها إما الهجومٌة أو الدفاعٌة للخطط الفردٌة والخطط الجماعٌة.
()248 :18( )2 :19( )10:19( )17:10
ٌشٌر إلى أن المبادئ الهجومٌة الهجومٌة هً أفضل نقطة انطبلق ألداء الخطط العامة من جمٌع األنواع  ،وٌجب )(1990
.على جمٌع العبً الفرٌق أن ٌعرفوها وٌعرفوها تمامًا .من دون إتقانهم  ،ال ٌمتلك الفرٌق شكل متماسك من السلطة
تشكل المبادئ الهجومٌة الهجومٌة األساس لبناء خطط هجوم متعددة ومختلفة والتً هً التفكٌر الموحد ألعضاء الفرٌق الذي
ٌإدي إلى التماسك فً أداء جماعً متسق وهادؾ)13 :174( .
وقد الحظ الباحث من خبلل تجاربه المٌدانٌة فً مجال تدرٌب الشباب فً نادي العاصمة ومن خبلل متابعته للعدٌد من
البرامج التدرٌبٌة للمجموعة العمرٌة األقل من  19سنة فً الكوٌت ورإٌته للعدٌد من األلعاب  ...والحظ الباحث انخفاض
مستوى بعض القدرات البدنٌة الخاصة ومستوى بعض المبادئ قد ٌرجع ذلك إلى عدم وجود برامج تدرٌب مخططة وأهمٌة
اتخاذ مختلؾ الدورات التدرٌبٌة لتطوٌر القدرات البدنٌة الخاصة التً قد تإثر على مستوى أداء بعض العملٌات الهجومٌة.
ومبادئ مسٌبة وبالتالً نتٌجة اللعبة .الباحث الحالً الذي ٌحاول التعرؾ على ‖استخدام سرعة التدرٌب وخفة الحركة فً رد
الفعل على بعض الهجومٌن البدابٌٌن الهجومٌة للتؤثٌر الناشا لكرة القدم لدولة الكوٌت‖
أهداؾ البحث:

2018

استخدام اسلوب التعلم التبادلى وحل المشكبلت على تعلم بعض
البشٌر ،حمد عبد الرحمن على .مهارات كره القدم لدى تبلمٌذ المرحله المتوسطه بدوله الكوٌت/
شعر الجهاد فى مصر فى عصر الحروب الصلٌبٌه/
أحمد ،خلٌل أحمد حسن.
بعض سمات الشخصٌه وعبلقتها بؤسالٌب مواجهه الضؽوط لدى
مرضى الفشل الكلوى :
أحمد ،أحمد جمعه محمود.
محمد ،عبد الجواد عباس
الطبلق النفسى وعبلقته بجوده الحٌاه/
ابراهٌم.
التشارك المعرفى عبر مواقع التواصل األجتماعى لدى طبلب
أحمد ،نورا عبد العاطى حسن .المرحله الجامعٌه األولى بجامعه جنوب الوادى بقنا/
األراء الكبلمٌه والصوفٌه لدى الشٌخ أحمد زورق/
أحمد ،مروه محمد شحاته.
األراء الفقهٌه التى خالؾ فٌها األمام ابن حزم األمام أبا حنٌفه فى
كتابى الطهاره والصبله من المحلى :
عبد الكرٌم ،طه محمود طه.
أثر حروؾ الزٌاده فى بٌان المعانى الحدٌثٌه فى كتاب سنن ابن
ماجه :
طه ،فاٌزه حلمى مصطفى.
محمد ،محمد أمبارك برشاوى .دٌوان الشعر الصقلى :
مسعود ،أحمد عبد الناصر
تشكبلت البنٌه األٌقاعٌه للشعر العربى المخضرم :
أحمد.
األلٌات الفنٌه فى شعر خلٌل بك/
حسٌن ،عمر عاصم شعبان.
عوض ،محمد أبوالفتوح
فلسفه اللؽه بٌن أفبلطون فى محاوره كراتٌاوس وروالن بارت/
الطٌب.
تؤثٌر الفواصل األعبلنٌه فى برامج الرأى بالفضابٌات المصرٌه على
ادراك وتذكر المضمون لدى الشباب الجامعى/
مبارك ،مها أبو خلٌل أحمد.
عبد الجلٌل ،هدٌل جابر عبد
سٌمٌابٌه صوره األحتجاجات الشعبٌه بالقنوات الفضابٌه المصرٌه/
العزٌز.
أحمد ،أحمد عبد القادر عبٌد .كتاب فضابل الصحابه فى صحٌح مسلم بشرى النووى:
التراكٌب فى شعر أمٌه بن أبى الصلت (ت5ه626 /م):
أحمد ،عبدهللا محمود على.
التناص األسلوبى فى مسرح شوقى الشعرى :
فرج ،عزة محمد أحمد.
آٌات اآلسره :
عبٌد ،حامد أحمد اسماعٌل.
رمضان ،محمد عبد العاطى .الحٌل الفقهٌه فى أحكام العبادات:
دور المواقع األلكترونٌه للمراكز األجتماعٌه والثقافٌه الدولٌه العامله
بمصر فى بناء صورتها الذهنٌه لدى النخبه :
عبدهللا ،فرٌده مجدى محمد.
إسماعٌل ،سماح رجب
سورتا ‖الصافات،ص‖ :
أبوالمجد.
تؤثٌر استخدام تدرٌبات الرشاقه والتوازن على مستوى األداء
الحركى المنفرد لناشىء كره القدم بدوله الكوٌت/
نمشان ،مشعل على خالد.
الرٌس ،عبد الرحمن حمد عبد تؤثٌر برنامج تدرٌبى مقترح بؤستخدام القدرات التوافقٌه على
المستوى الرقمى لناشىء رمى الرمح بدوله الكوٌت/
العزٌز.
تؤثٌر برنامج تدرٌبى للقوه الممٌزه بالسرعه على األداءات الخططٌه
الدفاعٌه الفردٌه لناشىء كره القدم بدوله الكوٌت/
فالح ،ولٌج محمد عبدهللا.
تؤثٌر تمرٌنات ال هوابٌه ومركب ؼذابى بالفوسفات على تؤخٌر
الحٌصٌ ،وسؾ ؼنٌم برٌجان .ظهور التعب لدى العبى 1500متر بدوله الكوٌت/
برنامج ارشاد نفسى لتنمٌه األنجاز لدى األخصابٌٌن الرٌاضٌٌن/
عبد العال ،محمد فراج.
تؤثٌر برنامج تدرٌبى بؤستخدام تدرٌبات السرعه ورشاقه رد الفعل
على بعض المبادىء الخططٌه الهجومٌه لناشىء كره القدم بدوله
الكوٌت/
عبدهللا ،عبدهللا فهد صؽٌر.
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وقد الحظ الباحث من خبلل خبراته المٌدانٌة فً مجال تدرٌب الشباب فً نادي العاصمة ومن خبلل متابعته للعدٌد من
البرامج التدرٌبٌة للمجموعة العمرٌة األقل من  19سنة فً الكوٌت ورإٌته للعدٌد من األلعاب  ...والحظ الباحث انخفاض
مستوى بعض القدرات البدنٌة الخاصة ومستوى بعض المبادئ قد ٌرجع ذلك إلى عدم وجود برامج تدرٌب مخططة وأهمٌة
اتخاذ مختلؾ الدورات التدرٌبٌة لتطوٌر القدرات البدنٌة الخاصة التً قد تإثر على مستوى أداء بعض العملٌات الهجومٌة.
ومبادئ مسٌبة وبالتالً نتٌجة اللعبة .الباحث الحالً الذي ٌحاول التعرؾ على ‖استخدام سرعة التدرٌب وخفة الحركة فً رد
الفعل تجاه بعض الهجوم العببً التكتٌكً لنفوذ كرة القدم الناشا لدولة الكوٌت‖.
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الحقان ،معاذ عبد الحمٌد عبد تؤثٌر برنامج تمرٌنات هوابٌه وتناول الشوفان على مرضى السكر
من النوع الثانى بدوله الكوٌت/
العزٌز محمد.
تؤثٌر برنامج تدرٌبى بؤستخدام المواقؾ التنافسٌه على بعض
القدرات البدنٌه الخاصه والمبادىء الخططٌه الدفاعٌه لناشىء كره
سلطان ،عبد العزٌز منٌؾ فهٌد .القدم بدوله الكوٌت/
تؤثٌر برنامج تدرٌبى بؤستخدام تدرٌبات السرعه الخاصه على فاعلٌه
األداء الخططى الهجومى الفردى لناشىء كره القدم بدوله الكوٌت
الحسن ،مشارى فٌصل أحمد
العربٌه/
محمود حسٌن.
فعالٌه استراتٌجٌه التعلم لؤلتقان فى تنمٌه بعض مهارات العزؾ
محمد ،نها محمد أسامه محمد .على األكوردٌون لدى تبلمٌذ الصؾ األول األعدادى/
دور التربٌه األسبلمٌه فى مواجهه التطرؾ الفكرى وتطبٌقاتها
رجب ،إسراء محمد أحمد
التربوٌه لدى طبلب المدرسه الثانوٌه العامه/
أحمد.
بعض األنماط األدارٌه التى ٌمارسها مدٌرو المدارس األعدادٌه
وعبلقتها بالثقه التنظٌمٌه لدى المعلمٌن :
حسن ،منال محمد بكرى.
تؤثٌر التسوق األلكترونى على القرارات الشرابٌه للشباب/
أبواللٌل ،رٌهام محمد محمد.
أسالٌب الحفاظ على جامع سامراء ذو الملوٌه ومحٌطه بدوله العراق
234ه237-ه851-848/م/
مضؽن ،إنمار حسٌن.
دراسه مقارنه ألسالٌب وتطبٌقات الصٌانه الوقابٌه على المعابد
مكى ،عبد الرحٌم ٌوسؾ أحمد .الجنابزٌه بطٌبه /
بخٌت ،أحمد مرتضى ضٌؾ .الجراد فى مصر القدٌمه/
عارؾ ،حمزه عبد المطلب
الزواج الداخلى فى مجتمعات قبلٌه بصعٌد مصر عوامله واثاره/
عارؾ.
الملكٌه الزراعٌه فى صعٌد مصر فى العصرٌن األٌوبى والمملوكى
ابراهٌم ،محمد عبد السبلم
567-923ه1517-1171 /م/
عباس.
تعقبات الحافظ سراج الدٌن ابن الملقن ت 804ه الحدٌثٌه فى كتابه
عثمان ،صبلح محمد برٌقى  .البدر المنٌر:
عبد الرحٌم ،عبد الحمٌد عبد
دٌوان ابن الخٌمى :
الرحٌم عبدالبله.
اضطراب بعض الوظابؾ المعرفٌه وعبلقته بؤضطرابات النطق
مصطفى ،محمود سٌد فهمى .والتواصل لدى عٌنه من األطفال المصابٌن بمتبلزمه اسبرجر/
العنزى ،حمود محمد عبدهللا .مدٌنه بست خبلل العصر الصفارى 290-247ه903-861/م:
األلفاظ المدرجه فى مسند األمام أحمد وأثرها فى اختبلؾ الفقهاء :
ٌوسؾ ،عبلء حسن على.
البنٌه األٌقاعٌه فى شعر فاروق جوٌده/
أحمد ،بسمه عبدهللا.
استراتٌجٌات التسوٌق السٌاسى لؤلنتخابات الرباسٌه فى الصحؾ
ابراهٌم ،نجبلء توفٌق محمود .المصرٌه/
أثر كؾ البصر فى المبدع والمتلقى :
حامد ،نجبلء احمد فرج.
الظواهر اللؽوٌه فى أشعار النساء واثرها فى توجٌه القاعده فى
حسٌن ،احبلم احمد عبد
عصر األحتجاج/
الوهاب.
الجهود الفقهٌه لؤلمام الموزعى فى كتابه تٌسٌر البٌان آلحكام القرأن
ت 825ه/
أٌوب ،أحمد حافظ محمود.
محمد ،دعاء عبد الراضى عبد
مجموعات مكتبه الملك فاروق المصادره :
اللطٌؾ.
التحلٌل السٌنمابى للصور الصحفٌه المصاحبه المصرٌه لقضاٌا
اآلرهاب فى الصحؾ المصرٌه الٌومٌه:
محمد ،ببلل بربرى محمود.
خصابص الرسول صلى فى ضوء القرأن والسنه النبوٌه:
محمد ،أحمد حسن أحمد.
الدالالت الرمزٌه فى اخراج األفبلم السٌنمابٌه المصرٌه نحو قضٌه
عبد البلهى ،هناء محمد عربى .األرهاب:
Evaluation the accumulated doses dependent
effect of trandol drug on some organs of albino Mohamed, Heba
rats/
abdallah.
Study of the suspended particulate matter
concentration in the atmosphere of Qena
Mohmoud, Rabie
upper Egypt/
mohamed mohamed.
Studying bottom anti-bottom system in the
Abdallah, Mahmoud
framework of fourier grid hamiltonian/
salah mohammed.
comparative studies on the effect of some
plant extracts and its silver nanoparticles
Ali, Magda wabba
against some pathogenic bacteria/
hassan.
Elkik, Hussin
Physicochemical studies on complex of
elshahat hussin
symmetrical and unsym etrical sciff bases/
mohamed.
comparative study of ameliorative and
therapeutic role of lactoferrin extract nigella
sativa seeds and sodium alendronate on
osteoporosis induced by prednisone on albino Mubarak, Ghada
rats/
Ahmed.
Morphological biochemical chromosomal
studies on the mole rats of the genus spalax
mohamed, Amira
rodentia spalacidae in egypt/
mohamed metwally.
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Evaluation of physical mechanical and
chemical properties of collapsible soil/

6274 12502818

Grammer peripheral learing astudy of
competence and performance of education
studies majoring in english/
Experimental study on the performance
emissions and conbustion characteristics of
diesel engine fulled with waste cooking oil
biodiesel and its blends/
Numerical investigation of tip-clearance flow
lossin Axial compressor cascade using
passive control mothods/
Highly effecient low cost absorbent materials
for removal of nitrate ions from contaminated
drinking water/
synthesis and study of some new nitrogen
heterocycles/
Environmental impact and chance of
sediments characteristics in the coastal arte
between sahl hasheesh and sharm abu
makhadeg red sea/
Monitoring for commercial broiler breeder
flocks and their progeny for mycoplasma
gallisepticum infection after vaccination with
TS. II/
Effect of l arginine on reproductive
performance in bactenial lipapol saccharid
treated male albino rats/
Effect of some physiological and pathological
factors on some marco and micro element
elemts in sheep/
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دكتوراه

فاعلٌة بٌبة افتراضٌة فى تنمٌة مهارات انتاج عناصر تعلم ثبلثٌة
/االبعاد والتنظٌم الذاتى لدى طبلب قسم تكنولوجٌا التعلٌم

Clinico pathological studies on the toxicity of
aluminum oxide nanoparticales with
ameliorating effects of melatonin and deseral
on albino rats/
Studies on parasitic helminths of domestic
birds in Aswan governorate/
Bacterial infections in some red sea fishes at
hurghada /
PCR detection of shigatoxin producing
escherichia coli in chicken rneat and red meat
in luxor city/
Assessment of total intravenous anaesthesia
in mongrel dogs/
Detection of total of latoxins and ochratoxin a
residues in some meat products with trial of
detoxification by using probiotic microorganisms/

Mahamed, walaa
mohamed shahat.

2018

Elwan, Hadeer abd
el moneim abuel
wafa.

The present study investigated the effect of using peripheral learning on developing
grammatical competence and performance of first year Education students majoring in
English. The sample consisted of 66 students (males and females) enrolled at Qena
Faculty of Education. The control group (N=33) received regular grammar instruction,
whereas the experimental group (N=33) received treatment (Peripheral Learning)
including posters, pictures and PowerPoint slides as ways of learning grammar
peripherally. Data were collected through the English Grammar Test (EGT) and the
Grammar Peripheral Learning Model (GPLM). Findings of the post-administration
revealed a remarkable improvement in English grammar competence and
performance of the peripheral learning group as compared with the non-peripheral
learning group. Besides, the results showed a positive correlation between the
students‘ )experimental group( scores in grammar competence and their scores in
performance. Based on the above mentioned findings, the study concluded that
peripheral learning was found to be effective for teaching English grammar. It was
recommended for EFL instructors to take advantage of peripheral learning in English
grammar classes with an emphasis on grammatical competence as well as
2018 performance.
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Moawad, Wafaa
ahmed mohamed.
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mostafa .
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Temseh, yasser ali.

2018
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Abdallah hassan
mahmoud.
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Ibrahim, Malk ismail.

.محمود محمد حسٌن،احمد

Mohammed, Fatma
el zahraa badwy.
Hussien, samia
abdel motalab fawy.
Mahamed, Mahmoud
abdel rahman.
Mohamed, Reham
youssif ahmed.
Soliman, Khaled
mohammed abd
elbasset.

Abobakr, Gehan
gaber ahmed.

2017

، كلٌة التربٌة

:قنا

 اصبح االهتمام باعداد طبلب قسم تكنولوجٌا التعلٌم ضرورة ملحة النهم ٌمكن ان ٌقومون بدور فاعل فى: مقدمة البحث
العملٌة التعلٌمٌة من حٌث توفٌر الوسابط التعلٌمٌة واعدادها وتٌسٌر استخدامها ولذا وجب على االنظمة التعلٌمٌة االهتمام
2017
. بتنمٌة مهارات هوالء الطبلب والتى منها مهارات انتاج عناصر التعلم ثبلثٌة االبعاد والتنظٌم الذاتى
 سعى البحث الى التعرؾ على فاعلٌة بٌبة افتراضٌة فى تنمٌة مهارات انتاج عناصر تعلم ثبلثٌة االبعاد: هدؾ البحث
. والتنظٌم الذاتى لدى طبلب قسم تكنولوجٌا التعلٌم
 مجموعة من الطبلب بالفرقة الرابعة بقسم تكنولوجٌا التعلٌم بكلٌة التربٌة النوعٌة بجامعة جنوب الوادى-1 : محددات البحث
. بقنا
*  ٌتوافر لدى معظم طبلب الفرقة الرابعة المهارات االساسٌة للتعامل مع الحاسب وشبكاته.
*  ٌدرس طبلب اقسام تكنولوجٌا التعلٌم فى برامج الفرقة االولى والثانٌة والثالثة مهارات انتاج البرامج ثنابٌة االبعاد.
 تم ابعاد المنهج التجرٌبى ( تصمٌم المجموعةالضابطة مع اختبار قبلى – بعدى ) فى اختبار صحة فروض: منهج البحث
البحث حٌث ٌمكن من خبلل هذا التصمٌم المقارنة بٌن مجموعتٌن متكافبتٌن تتعرضان لنفس الظروؾ والعوامل عدا ان
احدى هاتٌن المجموعتٌن – المجموعة التجرٌبٌة – تتعرض للمتؽٌر التجرٌبى ( البٌبة االفتراضٌة ) المراد بحث فاعلٌتها
. بٌنما ال تتعرض المجموعة االخرى – المجموعة الضابطة – الثر هذا المتؽٌر
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A VIRTUAL LEARNING Platform for
developing skills of designing and producing
 دكتوراهonline virtual laboratories/

Bearing fault diagnasis using vibration
measurement/
An experimental study of friction in duced
vibration in brake system/

school of INFORMATION
.محمد السٌد احمد، محمدSCIENCE،

Alajmi, Abdulhadi
obaid abdulhadi.
Alenezi, Menwer
farhan marzok.

Infections bronchitis virus infection in chickens Mahmoud, Mohamed
of luxor governorate/
selim mohamed.

Study on virulence factors of escherichia
isolated from calves suffer from diarrhea/
Microbiological and Molecular studies on
salmanella spp isolated from ready to eat
foods/
Role of cu+ nicotinate complex on requlation
of genes of cytochrome p-u50 in aflaticated
rats /
Studies on role of hard ticks in transmission of
some blood parasites in camels/
problem of escherichia coli infection in broilers
in Qena province/
Pharmacological studies on ivermectin and
doramectin malerats with special reference to
its effects on fertility/
serological and molecular detection of brucella
species in camel/
Effects of nandrolone decanoate nand
uraboline on rats/

japan:

2017 RESEARCH ABSTRACT :
THE EXPANSION OF using new virtual learning applications in educational
institutions requires enhancing educators skills of design and production in such
applications those skills must be acquirwd by educational technology students for the
future of education because they often lack the above skills in their curriculum the
main purpose of this research is to investigate the effectiveness of virtual learning
platform (vlp)in order to cultivate the students skills in designing and producing online
virtual laboratory (ovl) with a standard way ln the context of this research the ovl is an
online practical environment for a specific topic which makes learners active such as
learning by experience and by trial –and- error on the other hand the vlp means a web
– based learning system including several functions/tools for presenting and
managing the ovl.
2018
2018
Avian infectious bronchitis virus (IBV), a major pathogen of commercial poultry flocks,
circulates in the form of multiple ever emerging variants threatening the poultry
industry. This study was conducted to survey the presence of IBV in Luxor
Governorate during 2015 -2016. Examination of 43 pooled samples including trachea
and kidney homogenates by real-time RT- PCR for N gene, revealed 35 (81.4%) out
2018 of 43 commercial broiler flocks were positive to IBV.
The clinical examination of the investigated flocks revealed general signs of illness,
respiratory signs and renal problems in some flocks. The respiratory signs ranged
from mild to severe, gasping, sneezing, rales and coughing. Mortality rates ranging
from 4-12 %. At necropsy, the main lesions found were tracheitis, lung congestion, airsacculitis. Some flocks frequently showed mucous or caseated material in trachea and
bronchi. Pale or congested and enlarged kidneys with slight to moderate distention of
the ureters with urates were also seen. The results of virus isolation of IBV in 9-11-day
old ECE showed that the virus causes subcutaneous haemorrhage, curling and
dwarfing.
The 400-bp of HVR3 of the S1 gene of ten selected samples were amplified by RTPCR, sequenced, and aligned for phylogenetic and amino-acid similarity analyses.
Analysis of the partial S1 sequences derived from the obtained samples identified that
all the sequences were related )71.8%–90.1%( to the Israel variant-2 IS/1494/06 )GI23( and )74.8%–94.7%( to Eg\12120S\2012 previously identified and reported in
Egypt. The IBV identified in this study also showed similarity to IS/885/00
)71%–92.4%( The ten IBV viruses shared from 71% to 90.8% homologies between
each other but are very different from the vaccinal strains used in Egypt with 62.6 to
84.7 % similarities. They shared (65.6-84.7 %) to 4/91 vaccinal strains of IBV and
(62.6-79.4%) to H120 and Ma5. IBV/EG/LUXOR-38-2016 had the highest derived
amino acid similarity (79.4%) to the H120 and Ma5 vaccine strains, while
IBV/EG/LUXOR-24-2016 had the lowest similarity (62.6%) to these two vaccinal
strains. They also shared 66.4-84% and 62.6-80.2% amino acid identities with CR88
and D274, respectively Phylogenetic analysis revealed that all the Luxor detected
viruses grouped within the D1456 like Egyptian IBV viruses within the Variant 2 IBV
cluster but in a different subcluster and none of them is a vaccinal strain suggesting
that IBV circulating in this region can be regarded as a new genotype of IBV.In
conclusion, IBVs similar to those circulating in Egypt including various governorates
were identified in chickens from Luxor broiler flocks. Clinical signs and pathologic
changes were mainly confined to the respiratory and urinary tracts of infected
chickens. The results indicate that IBV circulating in Luxor is very different from the
used vaccinal strains. Monitoring the emerging IBV variants is extremely important for
establishing an effective control strategy for the disease in Luxor and surrounding
area. Vaccination programs currently applied in Luxor should be assessed in future
studies

Abd elHakeem,
Ghada Maher

2017

Mohamed, Walaa
Mohamed Ali.

2017

Hassan, Lalia
mostafa taha.
Ahmed, zienab
kamel mohammed.
Ahmed, shimaa
mohammed.
abdelMordy, Maha
samy.
Abd el gawad, Hosny
ahmed.
Desouky, Zeinab
sayed Abbas.

2018
2017
2017

2017
2017
2017

SHINOBU
HASEGAWA.

clinico pathological studies on repeatedly
heated oils and the modulating effects of
casein and albumin in albino rats/
Studies on some pathogenic and antibiotic
vesistant bacteria in chicken/
Sequence stratigaphy of the mastrichtain
paleocence succession in southern egypt/
physico chemical studies on charge transfer
complex of some organic compounds/
New castle disease virus dignastic evolution
and pathotyping in egypt/
Mdecular analysis for determining the function
of the PR MTS in adult T-cell leukemia ATL
after HTlv Iinfection/
The role of plasmalgens in microglial cells and
in the neuronal path ophysiology /

6303 12503450
6304 12503690
6305 12503691
6306 12503693
6307 12503695

6308 12503696
6309 12503697

6310 12503699
6311 12503700

6312 12503701

6313 12503709

6314 12503710

6315 12503713

6316 12503714
6317 12503715
6318 12503718

6319 12504029

6320 12504037

Mahmoud, Marwa
Ahmed.
Abo zeid, Rokaia
baghat el sanousy.
Taha, Saida ali
ahmed.
Mohamed, Heba
nassar abeit.
Hussein, Mahmoud
hamed sabra.

2017
2018
2018
2018
2018

Ahmed, Obeid
mahmoud mohamed.
Ali, Fatma ali
mahamed ali.

Studies on gastroin testinal helminth parasites
infect clarias gariepinus in Qena governorate/
functional role of mir 214 and its target gene
PIMI in mesothelioma cell lines/
Molecular characterizatiion of toxigenic
staphylococcu isolated from chicken
production cycle/
Immunological studies on infection hursal
disease virus infection using different regimes
of vaccination/
Spirulin aplatensis modulatory effect against
herbicide atrazine indeeced hepatotoxicity in
common carp/

Fawaz, Marwa
mohamed fawaz.
Mohamed, Amany
sayed gaber.

Direct reprogramming of frimary hepatocytes
into insulin producing cells/
Studies on mucosal mast cells in relation to
neuroimmune communication in
gastrointestinal tract/
La structure dudiscours et durecit dans
lopiumet le baton de mouloud mammeric/
Approche linguistique de ce que le jour doit a
la nuit de yasmina khadra/

Ibrahim, Rawia
mounier abd allah.
Abdellah, Nada
abdellah abdel
samea.
Hamza, Mohamed
ahmed sayed.
Ibrahim, Elshazly
abu el hassan ali.

2018
2018

2018
2017

Ibraheem, Shimaa
elnagar taher.

2017

Mohamed, Enas
mohamed ibrahim.

2017

Soliman, hosam
mohamed toughan.

2018 Atrazine (ATZ) is one type of chloro-s-triazine herbicides and it is by far
most widely used in agriculture especially for the production of corn, sorghum,
and sugarcane. It is considered moderately toxic to aquatic animals where as the
induced deleterious effects of it has been studied in different fish species.
Therefore, many European and African countries have restricted its use.
Spirulina is free-floating filamentous microalgae growing in alkaline water
bodies. With its high nutritional value, Spirulina is now widely used as
nutraceutical food supplement worldwide. Recently, great attentions for its
antioxidant free radical scavenging effects and anti-inflammatory properties.
Therefore, the present study was undertaken to examine if SP supplementation
exerts a modulatory potency against the ATZ-induced hepatic impairments via
investigation of its effect on hepatic injury indices, hepatic antioxidants and
oxidative stress markers and correlate them with histopathological changes in
liver tissue. Moreover, DNA damage and the mRNA expression pattern of
inflammatory cytokines were evaluated in Common Carp (Cyprinus carpio L.).Seventy
two apparently healthy common carp (Cyprinus carpio) (118
±4.2 g) were used in this study. They were randomly assigned into four equal
groups, each group having two replicates (9 fish/replicate; n=18 fish/group).On the
termination of the experiment, blood samples were collected from
the caudal vein of individual fish without anticoagulant, centrifuged at 3.000
rpm for 10 min to obtain serum which aspirated and stored at -20°C until the
biochemical analysis. Following sacrificing of experimental and control fish by
cervical decapitation, liver specimens were immediately dissected and assigned
into three specimens; first specimens (n=3/replicate or 6/group) washed with ice
cold phosphate buffered saline (PBS), then homogenized for biochemical
analysis. The second specimens (n=3/replicate or 6/group) stored at - 80°C
until real time RT-PCR analysis, while the third specimens (n=3/replicate or
6/group) were fixed in 10% buffered neutral formalin solution for istopathological
examination
2018

2018
2018
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، جامعة حلوان

جامعة
:  حلوان2018 .
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Okra ( Abelmoschus esculentus (L) Moench .) belonging to the family Malvaceae is
the one of the most economically important vegetable crops in Egypt . It is cultivated
for its fruits and seeds . the fruit cn be cooked in variety ways . Its roots and stems are
used for cleaning the cane juice . Crude fibre in mature fruits and stems are used in
2018 paper industry .
Okra is considered as an important source of vitamins , calcium, potassium and other
mineral matters which are often lacking the diet of developing countries . Its seeds
contained between 15% and 26% protein and over 14% edible oil content Kumar and
Sreeparvathy )2010( and Obiadalla –Ali et al .)2013(.
This study was carried out at the Experimental Research Farm of faculty of agriculture
,Sohag university and biotechnological laboratory , department of genrtics , faculty of
agriculture, Sohag university, Egypt . the genetic materials usrd in this study included
ten different genotypes of Okra ( Abelmoschus esculentus (L) Moench .) representing
a wide range of diversity were chosen as parents in this invertigation . these
genotypes were: Blondy (p1) , red okra (p2) , white velevet (p3), Clemson spineless
(p4) , lee (p5) , emerald (p6) , escandrany (p7), annie Oakley (p8) , dwarf long pod
green (p9) and balady (p10) . the parental genotypes and their 45 f1 half diallel
crosses were evaluated under normal and late sowing date conditions . data were
recorded on number of days to 50% floweing (FD): plant height (ph cm .): number of
branches per plant (no B/P) ,number of pods per plant (no P/P ), pods diameter (PD
cm ), pods length (PLcm ), pods weight (PW gm), early yield per plant (EY/P gm ),
estimated as the yield of the first five picking for each genotypes and total yield per
plant (TY/P gm ) . Analysis of variance of randomized complete blok design (RCBD
)with three replicates was analzed .
The combined analysis over the two environments was calculated to partition the
mean squares of genotypes and the interaction of genotypes with environments into
sources of variations due to GCA, SCA, GCA x E , SCAx E.
The genetic components could be obtained from the estimates variance of GCA . for
detection of genetic diversity among studied parents , ISSR and SRAP primers were
used for this purpose .
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-: ًاألثقال) ومعرفة تؤثٌره على ما ٌل-ٌهدؾ البحث إلى تصمٌم برنامج تدرٌبً باستخدام التدرٌب المركب (البلٌومتري
1-  بعض القدرات البدنٌة الخاصة لدى ناشبً كرة الٌد.
. مهارة التصوٌب بالوثب الطوٌل لدى ناشبً كرة الٌد
)70( م والمسجلٌن باألتحاد الكوٌتً لكرة الٌد وعددهم1997/م1996 اشتمل مجتمع البحث على العبً كرة الناشبٌن موالٌد
. العب
)العبا ً من بٌن العبً نادي الجهراء الرٌاضً بمحافظة الجهراء لعام15( تم اختٌار عٌنة البحث بالطرٌقة العمدٌة وعددهم
م2016/2017
ٌهدؾ البحث الحالً إلى التعرؾ علً فاعلٌة اسلوب التعلم لبلتقان على تعلم بعض مهارات كرة السلة لتبلمٌذ المرحلة
م2018
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1987

:ًٌهدؾ البحث إلى تصمٌم برنامج تؤهٌلً بدنً والتدلٌك على اصابه التهاب العص السابع ومعرفة اثره عل
1- )الفك والعٌن واألنؾ والجبهة والفم(تحسٌن عمل عضبلته الوجه
2-تخفٌؾ درجة شدة االلم المرتبطة بعضبلت الوجه.

ولذا ادركت الدراسة صعوبة الكتابة عن هذا االله فى,حورس هو بمثابة الحدٌث عن الحضارة المصرٌة نشاتها وتطورها
جوانبه العدٌدة ورات ضرورةالتركٌز على احد الجوانب المتعددة لهذا االله لبللمام بكل عناصره بؽٌة الوصول الى نتابج
. مرضٌة
:تم تقسٌم البحث الى مقدمة وستة ابواوب وخاتمة
نشاة الدٌن واهمٌته:المقدمة
. المدخل للدٌانه الحورٌة: الباب االول
.نشاة االله حورس:الببا الثانى
.االله حورس فى مرحلة ما قبل التارٌخ:الباب الثالث
.االله حورس وعبلقتهبالملك من خبلل االلقاب:الباب الرابع
.عبلقة حورس بالملك من واقع االثار الملكٌة:الباب الخامس
.الباب السادس عبلقة حورس بالمللك خبلل نصوص الدولة القدٌمة
.الخاتمة

سٌد توفٌق احمد/ االستاذ الدكتور
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cairo

animals were extremely important in the anient egyptiant society.they were greatly
appreciated either secularly where animals were very much depended on for covering
the egyptian essential needs as source of food ,clothing,feathers,beasts,of burden
and other practical uses, or religiously where great number of animals enjoyed
significant bond with deities due to their especial qualities that used to illustrate
2007 certain characteristic of the god , as a result the animal was divinized.
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abdullah
dr./shaza gamal
mohammad

2018 The experimental investigation is studying the effect of variables section
of coil heat exchanger on heat transfer and friction factor. The Reynolds number
inside the shell is considered a constant value of 3500, while the Reynolds
through the coil tube is varied from 1500 to 4500. The AL2O3 nanoparticles are
added distilled water with different volume concentrations (0.1 %, 0.2 %, and
0.3 %) and used as a working through a coil tube side. In addition, five types of
coils cross-section are used through this study, straight, low to high, high to
low, high to low to high, and low to high to low and the coil tube 7 mm
diameter.
The experimental study showed that the Nusselt number increases with
the increase of Reynolds number. While the friction factor is decreasing with
the increase of Reynolds number. In addition, the average Nusselt number
through the coil of nanofluid is enhancement by 7.3 %, 17.7 %, and 25.4 %
compared with based water for a nanofluid concentration of 0.1 %, 0.2% and 0.
3 % for straight coil respectively. Also, the average Nusselt number showed is a
maximum value for low to high coil compared by other coils. Where, the value
of the average Nusselt number of low to the high coil is increased by 10.3 %,
2.5 %, 5.12 %, and 6.12 % for straight, high to low, high to low high, and low to
high to low coils respectively. In another hand, the average friction factor is a
minimum value for straight compared with other coils. where the value of
average friction factor is 0.097, 0.104, 0.0135, 0.1086, and 0.1084 for straight,
low to high, high to low, high to low to high, and low to high to low coils for all
nanofluid concentrations respectively.
Finally, the heat transfer factor is enhancement by an increase of
nanofluid concentrations. where the heat transfer factor improved by 8 %, 13
%, and 26 % compared by the based water fluid for 0.1 %, a0.2 %, and 0.3 %
III
respectively. Also, the heat transfer factor is the best value for both two coils
high to low to high and low to high to low coils. where the heat transfer factor
is increased by 26 % and 27 % over the unity for two coils high to low to high,
low to high to low.
نٌللى محمد صابر برعى

 القاهرة#####

‖ عنوان هذه الرسالة ‖مفهوم القوة والضعؾ فى اللؽة والدٌانة المصرٌة القدٌمة حتى نهاٌة الدولة الحدٌثة#####
.ٌنقسم الموضوع الى سبعة فصول وخاتمة
. مفهوم القوة فى اللؽة المصرٌة القدٌمة:الفصل االول
ٌتم الحدٌث فٌها عن الكلمات الدالة على القوة والعبلمات التصوٌرٌة والمخصصات الدالة على القوة ونماذج التعبٌر عن القوة
.فى اسماء والقاب الملوك واالفراد
.مفهوم الضعؾ فى اللؽة المصرٌة القدٌمة:الفصل الثانى
.ٌتم الحٌث فٌها عن الكلمات والمخصصات والعبلمات اتصوٌرٌة وبعض اسماء االفراد الدالة على معنى الضعؾ
. القوة والضعؾ فى النصوص االدبٌة القدٌمة:الفصل الثالث
ٌتم الحدٌث فٌها عن القوة والضعؾ فى التعالٌم والقصص واالساطٌر
القوة والضعؾ لدى االلهة المصرٌة القدٌمةطبقا للمصادر الدٌنٌة:الفصل الرابع
.وتتناول الدراسة الحدٌثة عن الهٌبة التى تمثل فٌها االه ونقاط الضعؾ لدى االلهة من حٌث الدور الوظبفى
 مظاهر القوة والضعؾ فى كتب العالم السفلى:الفصل الخامس
وتتناول الدراسة الحدٌث عن نقاط القوة والضعؾ فى كتب العالم السفلى طبقا لبلقدم
. مظاهر القوة والضعؾ فى االعٌاد والطقوس:الفصل السادس
تتناول الدراسة الحدٌث عن اهم االعٌاد الرسمٌةواللهٌة والطقوس الدٌنٌةالتى تخص البحث
 القوة والضعؾ فى الفكر المصرى القدٌم:الفصل السابع
.ٌتم الحدٌث فٌها عن المقومات االساسٌة للكابنات والرموز الدالة على القوة والضعؾ
Kuwait has a harsh climate circumstances in term of high temperature in summer
months from April to October where the average ambient temperature during these
months exceeds 45 0C which then needs the utilization of air-conditioning systems.
Constructions in Kuwait are exposed to very high air temperatures in addition to high
solar radiation that may exceeds 940 W/m2 on a horizontal surface in summer
months. The thermal performance management of the split air-conditioning system
and reducing the its negative effect of the global environment can be achieved by
evaluating the heat dissipation from the condenser that is mainly control the
2018 performance of the split air-conditioning system.

عبد الحلٌم نور الدٌن/د.أ
محمد حسون/د

In the present experimental study, the operating parameters of air dry-bulb
temperature is changed from 30 oC to 70 oC and its velocity is varied from 2 m/s to 4
m/s. and the air relative humidity is changed from 20% to 80%. The effects of varying
these parameters were mainly considered to evaluate the performance of the air
conditioning unit for four cases i.e., without evaporative cooler (WOIEC) and with
evaporative cooler models I, II and III (WOIEC M-I, M-II and M-III) with different outer
diameters 4 cm., 5 cm. and 6 cm. and the same inner diameter of I cm. In the current
investigation, experiments were carried out to study the effect of the ambient air
temperature and its velocity and relative humidity on the air temperature difference
across the condenser )ΔTc(, condenser temperature )Tc(, the power consumption )P(
consequently the coefficient of performance (C.O.P) of the split air- conditioning
system.
The results show that increasing the ambient air temperature from 30 to 70 0C at 2
m/s and 40% relative humidity reduces the ΔTc for WOIEC and WEIC M-1, M-II and MIII by 85 %, 67%, 61% and 56%, respectively. In addition, increasing the ambient air
temperature from 30 to 70 0C at 2 m/s and 40% relative humidity increases the
condenser temperature (Tc) for WOIEC and WEIC M-1, M-II and M-III by 84%, 77%,
67% and 56%. The power consumption of split air-conditioning system using WEIC M1, M-II and M-III at 2 m/s, 40% relative humidity and 50 oC is decreased by 18 %, 24
% and 29.5% less than that of WOIE. Furthermore, increasing the ambient air
temperature from 30 oC to 70 oC at 40% relative humidity increases the coefficient of
iii
performance (C.O.P) of the system WOIE as well as WIE by nearly 36%. Moreover,
the values of average C.O.P increases insignificantly for WIE M-I, M-II and M-III by
41%, 55% and 68 %, respectively rather than that of WOIE at 30 oC with increasing
the air velocity from 2 m/s to 4 m/s. Finally, the effect of relative humidity on C.O.P is
more considerable in the range of 20% to 50% while its effect is slight in the reaming
range i.e., from 60% to 80%.
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Experimental Study of Flow and Forced
Convection Heat Transfer characteristics of
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Al-abdali, Jarrah
Shabab Marzouq
Sharry.

6336 12519106

Experimental investigation of heat transfer and
pressure DROP of Nano –fluid in perforated
Al-Abdali, Ghanem
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Msaifer Marzouq.

2018 The experimental study were performed to investigate the heat transfer
and frication factor characteristics of a AL2O3/Water Nano-fluid mixture
containing alumina nanoparticles flowing in a circular pipes with differences
inner diameter (2 mm, 4 mm, 6 mm, and 8 mm) under constant heat flux. The
Reynolds number are varied from 2500 to 12500, also the Nano-fluid
concentration are changed 0.1 %, 0.2 %, 0.3 %. The effect of inner diameter,
Nano-fluid concentration is presented on heat transfer rate, Nusselt number, and
fraction factor. The experimental results showed that the heat transfer as well as
Nusselt number influence by Nano-fluid concentration. where the Nusselt
number for Nano-fluid of 0. 3% is improving by 15.67 % compared with based
water for high Reynolds number for all value of inner diameter. At high Nanofluid
concentration (0.3 %) the improvement of heat transfer is found to 77.1 %
and 75.98 % for inner diameter of 2 mm and 4 mm respectively.
On the other hand the frication factor is increase with increase of Nanofluid
concentration through the pipe for all inner diameters. where the frication
factor of 0.3 % Nano-fluid is increases by 24.2 % compared with based water at
low Reynolds number (R = 2500). For high Reynolds number (Re 12500), the
increases of frication factor reduce to 21. 3 % compared with based water for
inner diameter of 6 mm.
The enhancement factor is calculated through this study. where the value
of enhancement factor of 0.3 % Nano-fluid is improved by 30 % compared with
based water at Low Reynolds number (Re = 2500). For high Reynolds number
(Re =12500) the improvement of enhancement factor reduce to 17.4 % for inner
diameter of 4 mm. Finally enhancement factor is maximum value at inner
diameter of 4 mm for all value Nano-fluid concentration. where this value is
II
1.28 for inner diameter of 4 mm. While this value is reduce to 1.21 and 1.2 for
inner diameter of 2 mm, and 8 mm respectively for Nano-fluid of 0.3%.

2018 The experimental study carried out to investigate the effect finned tube
holing angle on heat transfer and frication inside the shell and tube heat
exchanger. The Reynolds number inside the finned tube is considered a constant
value of 3500, while the Reynolds through the shell is varied from 3000 to
10500. The AL2O3 nanoparticles are added distilled water with difference
volume concentrations (0.1 %, 0.2 %, and 0.3 %) and used as a working through
a shell side. In addition two types of nanoparticles size is used (20 nm and 50
nm). The finned tube is holing of 4 mm diameter with difference holing angle
(without holing, 0º, 15º, 30º, 60º, and 90º) is used through this study. Where, the
Nusselt number of Nano-fluid is improved by 3.5 %, 6.7 %, and 9.78 %
compared with based water for Nano-fluid concentration of 0.1 %, 0.2% and 0.
3% for nanoparticles size of 20 nm respectively. Also, the results showed that

the nanoparticles size has less influence on Nusselt number. where the value of
Nusselt number for Nano-fluid is improving by 3.4 %, 6.3 %, and 9.3 %
compared with based water for Nano-fluid concentration of 0.1 %, 0.2% and 0.
3% for nanoparticles size of 50 nm respectively.
The holing angle of finned have influence of Nusselt number. Wherever
the Nusselt number showed is maximum value at holing angle of 30º for all
value of Nano-fluid concentration (0.1%, 0.2%, and 0.3%). The value of
Nusselt number of angle 30º is improved by 22.4 % compared with angle of 0º
for Re of 6000 and 0.3 % Nano-fluid. While for low Nano-fluid concentration
(0.1 %) is enhancement of Nusselt number reduction to 18.75 % at the same
conditions. The frication factor decrease with increase of Reynolds number as
well as increase with increase of Nano-fluid concentration. where the value of
frication factor of Nano-fluid of 0.3 % is increase by 12.8 % compared with
II
based water for low Reynolds number (Re = 3000) and finned without holing.
While for high Reynolds number Re = 10500, this percentage increase to 17.9
%. For case of finned tube with holing )θ = 30º(, the frication factor for 0.3 %
= Nano-fluid is 18.4 % compared with based water at low Reynolds number (Re
3000) and 20 nm. While for high Reynolds number (Re = 10500) this
percentage is 29.7 %.
تتعرض هذه الدراسة الى قرارات الضبط االدارى فى القانون الوضعى المصرى واجرٌت موازنة بٌنها وبٌن مثٌلتها فى الفقه
 2018 .اسٌوط ؛
االسبلمى وركزت هذه الرسالة على مجموعة من الحقابق والنتابج التى على قدر من االهمٌة .
فقد بدأت هذه الرسالة بفصل تمهٌدى بعنوان التعرٌؾ بالضبط االدارى وتحدٌد طبٌعته وانواعه فى القانون الوضعى والفقه
االسبلمى ثم عقدت موازنة بٌنهما فوجد ان الضبط االدارى االسبلمى اعم واشمل فهو شامل لكل جوانب الحٌاة العامة
والخاصة ولم ٌقتصر على المحافظة على النظام العام فقط ولكن اشتمل على المحافظة على الكلٌات الخمس لئلنسان الدٌن
والنفس والعقل والنسل والمال .
إن المجتمع الدولى ٌواجه الٌوم تحدٌا ً جدٌداً من العنصرٌة والتمٌٌز العنصرى الذٌن تؽلؽبل فى اجزاء كثٌرة من المجتمع
البشرى وٌشككان فى اسسه الروحٌة واألخبلقٌة  ،فالعنصرٌة ال تسبب فقط توترات داخلٌة بل تإدى أٌضا ً الى نشوب
نزاعات بٌن الدول قد تتصاعد وتعرض السلم واألمن الدولٌٌن للخطر ولكى نؤمل فى بناء مجتمع دولى خالى من العنصرٌة
وقابم على تساوى البشر فى الكرامة والقدر فإن هذا األمر ٌتطلب منا القٌام بإستجابة قوامها اإلهتمام والتضامن والعمل .
نتناول هذا الموضوع تبٌن فٌه تعرٌؾ القانون الدولى للتنمٌة ،ثم أعرض مفهوم التنمٌة االقتصادٌة الدولٌة والقٌم الجوهرٌة
لتحدٌد التمٌة وأهدافها والسٌاسات المطلوبة لتحقٌقها والخصابص االساسٌة تتمثل فى اقتصادٌات الدول النامٌة وبعد ذلك
ٌتناول العولمة االقتصادٌة وأثرها فى التنمٌة االقتصادٌة وأسباب ظهورها وأهدافها وكٌفٌة مواجهة الدول النامٌة لتحدٌات
العولمة ومخاطر العولمة على الدول العربٌة وعوابق التنمٌة وحق الدول فى تحقٌق مصٌرها االقتصادى وأٌضا مخاطر
العولمة فى المجاالت االقتصادٌة العالمٌة .
تتناول الرسالة  :ازاء عجز القضاء وعدم قدرته على فض المنازعات التى تعرض علٌه بالوقت المناسب وتحقٌق العدالة
الناجزة إضافة إلى التعقٌد فى معامبلت عقود االستثمار وامتدادها عبر حدود الدول وماتثٌره من تنازع فى القوانٌن واحتٌاجها
الى مختصٌن فى نظر المنازعات التى تنشا عنا وهذا ما اللٌتوافر فى القضاء المختص فى معظم االحٌان بنظر كافة أنواع
المنازعات على اختبلؾ طبٌعتها .وٌقع هذا البحث فى ثبلثة أبواب ٌسبقها تمهٌدى تحدثنا فٌه عن نشؤة الوسابل البدٌبة
وتطورها ومفهومها وممٌزاتها .
تتناول الرسالة :ضمانات ممارسة حق الدفاع بٌن قانون المرافعات والفقه االسبلمى أن هذه الضمانات تجعل المتقاضى على
ٌقٌن من الوصول الى الحقٌقة فى موضوع النزاع المعروض أمام القضاء وه1ا بدوره ٌحقق العدالة التى ٌطمبن الٌها
المتقاضى وتجعل المجتمعات أمنة ومستقرة كما أن الضمانات تضفى على حق الدفاع سٌاج القوة وتجعله الحصن الحصٌن
الذى ٌلجؤ الٌه كل مواطن للحصول على حقوقه ومن أهم أهداؾ البحث -:
 .دراسة ضمانات ممارسة حق الدفاع دراسة وافٌة من الناحٌة القانونٌة والشرعٌة 1-
 ،لما كانت المادة الثانٌة من دستور جمهورٌة مصر العربٌة الصادر عام  2014التى تنص على أن ‖االسبلم دٌن الدولة2-
 .واللؽة العربٌة لؽتها الرسمٌة ومبادىء الشرٌعة االسبلم المصدر الربٌسى للتشرٌع
 .عقد الموازنة بٌن قانون المرافعات والفقه االسبلمى فٌما ٌتعلق بهذه الضمانات مع بٌان أوجه االتفاق واالختبلؾ بٌنهما3-
عرضت هذه الدراسة لحرٌة العقٌدة دراسة مقارنة وقد توصلت الى جملة من النتابج العلمٌة اهمها
إن االختبلؾ حول المدى الذى ٌصل الٌه الحق فى حرٌة العقٌدة الدٌنٌة مرده فى االساس الى اختبلؾ المنبع الذى تستقى *
منه الحرٌة مفهوما ً
حرٌة العقٌدة تعنى القدرة التى تتٌح لئلنسان اختٌار ما ٌإمن به وٌكون ٌقٌنا ً عنده ال ٌخالطه شك من االفكار والمذاهب *
واالمور الدٌنٌة وان ٌعقد علٌه قلبه دون إكراه من أحد فبل ٌجبر على دٌن معٌن او ٌمنع من اعتناقه
ال مجال عند الٌهودٌة لحرٌة العقٌدة او حرٌة ممارسة الشعابر الدٌنٌة *
المسٌحٌة الحقة دعوة دٌنٌة خالصة دعت الى حرٌة العقٌدة والى التسامح والمساواة ومحبة االنسان ألخٌه االنسان *
ال ٌجوز فى االسبلم إجبار احد على الدخول فٌه لكن االسبلم ال ٌبٌح للمسلم ان ٌخرج من دٌن االسبلم بعد ان دخل فٌه *
 .بكامل ارادته
تحدث هذا البحث عن االزمات االقتصادٌة والتى تعتبر ظاهرة تجعل من التعامل مع االزمات ضرورة البد منها لما تضمنته
من احداث كانت نقاط تحول جذرٌة أسهمت فى تؽٌٌر مفاهٌم وأسس وانظمة دولٌة قررت مسار ومصٌر العدٌد من الدول
لكن تبقى االزمة االقتصادٌة االخٌرة  2008م محور العالم األساسى والتى كشفت عن اختبلالت عظٌمة فى السٌاسات
االقتصادٌة المتبعة التى اعتبرت الى حد اآلن كقوانٌن منطقٌة محتمة وصارمة جعلت من هذه االزمة ازمة بنٌوٌة وصمٌمٌة
لما تمٌزت به من طابع مبلزم للرأسمالٌة ذاتها والتى جرت معها وبسرعة فابقة متجاوزة كل الحدود والقٌود لتصل الى كل
المجاالت والقطاعات فى الدولة خاصة وفى العالم عامة حتى اصبحت تلقب باألزمة االقتصادٌة العالمٌة .
استبناؾ احكام الجناٌات لم تصبح ترفا ً فكرٌا ً او مجرد دراسة نظرٌة توصى بتطبٌقها فى مجال القانون الجنابى وانما اصبح
حق دستورى لكل متهم مابل امام محاكم الجناٌات بعد وضعه ضمن نصوص الدستور الجدٌد دستور ثورتى ٌ 25ناٌر و30
ٌونٌه عقب ثورة عظٌمة قام بها الشعب المصرى واسقط بها النظام وبالتالى سقط ترتٌبا ً على ذلك دستور النظام فكما ثار
الشعب على حكم ونظام فاسد فبلبد من ان تكون هناك ثورة إجرابٌة ضد قانون االجراءات الجنابٌة إلنقاذه من تخلؾ ركب
الحضارة االنسانٌة المعاصرة والتى تقاس بصدق حماٌة حقوق االنسان وحرٌاته االساسٌة لٌس فحسب على مستوى
النصوص بل فى واقع العداله وٌطبٌقاتها وبالتالى فهو التزام وواجب ٌفرض على المشرع المصرى تحقٌق نتٌجة ولٌس
مجرد بذل عناٌة .

 2018 .اسٌوط ؛

حامد أحمد محمد سبلمه ،

عبٌر سبلمة محمد حسانٌن ،

سبلمه ،حامد أحمد محمد.

دكتوراه

6338 12519287

دكتوراه
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2017 .

ابراهٌم؛ صبلح محمد حمٌد .

الوسابل ؼٌر القضابٌة لتسوٌة منازعات عقود االستثمار :

دكتوراه

6340 12519560

2018 .

حسن ،صالح عمر أحمد .

ضمانات ممارسة حق الدفاع بٌن قانون الموافعات والفقه االسبلمى  :دكتوراه

6341 12519573

دكتوراه
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أحمد سٌد محمود محمد شلبى ،

 2018 .اسٌوط ؛ محمد عطا عمر محمد ،

 2017 .اسٌوط ؛

التفرقة العنصرٌة كجرٌمة دولٌة /

دسوقى ،إٌمان عبدالنبى ذكى  .التنمٌة االقتصادٌة الدولٌة فى ظل العولمة /

2018 .

 2018 .أسٌوط ؛

حسانٌن ،عبٌر سبلمة محمد.

قرارات الضبط اإلدارى بٌن القانون الوضعى والفقه اإلسبلمى :

دكتوراه

6337 12519239
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مقلد ،عفاؾ ٌحٌى السٌد محمد .استبناؾ أحكام الجناٌات :

دكتوراه
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دكتوراه

6344 12519681

عرضت هذه الرسالة وجهات النظر المختلفة حول مدى اعتبار الوزٌر موظؾ عام من عدمه وانتهٌت الى تؤٌٌد الرأى الذى
ٌنادى باعتبار الوزٌر موظؾ عام بعد عرض الحجج المإٌدة لكل رأى على اعتبار انه ٌعمل فى خدمة مرفق عام تدٌره
الدولة بالطرٌق المباشر حٌث ٌرأس قطاعا ً ادارٌا ً ٌمثل الدولة فهو موظؾ عام سٌاسى ٌنظم عمله من خبلل الدستور .
وتعرضت هذه الرسالة الى اختصاصات الوزٌر السٌاسٌة واإلدارٌة وتناولت الخلفٌة التارٌخٌة لمسبولٌته الجنابٌة والسٌاسٌة
وكٌؾ بدأت مسبولٌة الوزٌر فى صورة جنابٌة خالصة فى برٌطانٌا ثم تطورت الى مسبولٌة سٌاسٌة خالصه .
ان موضوع االختصاصات ؼٌر التشرٌعٌة لمجلس النواب من المواضٌع ذات االهمٌة التى ٌنبؽى التركٌز على بٌانها لٌتسنى
لمنتسبى هذه المإسسة أداإها وفقا ً للقانون
ان اختصاصات عدة ٌملكها المجلس النٌابى فى دستور الجمهورٌة الٌمنٌة منها ما ٌختص برباسة الجمهورٌة ومنها ما ٌختص
بؤعضاء المجلس ذاته ومنها ما ٌختص بالحكومة وبهذه االختصاصات المتعددة وؼٌر التشرٌعٌة ٌملك مجلس النواب سلطات
تقدٌرٌة واسعة فهو ٌملك سلطة فى رسم السٌاسة العامة من خبلل مراقبته السابقة على تشكٌل الحكومة وعلى برنامجها
السٌاسى .
كما ٌحدد المجلس  -بسلطته التقدٌرٌة الواسعة التى ال معقب علٌه فٌها  -المرشحٌن لرباسة الجمهورٌة من خبلل تزكٌته
للمتنافسٌن منهم على االنتخابات المتعلقة بمنصب ربٌس الجمهورٌة وٌملك المجلس النٌابى زمام االمر كله فٌما ٌتعلق باتهام
ومحاكمة ربٌس الجمهورٌة وناببه على الجرابم التى تقع منهما .

 2017 .اسٌوط ؛

عمر على محمد عبد الباقى ،

 2002 .القاهرة ؛ عباس محمد محمد زٌد ،

تتناول الرسالة  -:دراسة الشفافٌة واالفصاح فى سوق االوراق المالٌة أهمٌة بالؽة؛ حٌث تثٌر الممارسات ؼٌر المشروعة فى
السوق االحداثٌات القانونٌة ما ٌترتب علٌه تفاقم المشاكل االقتصادٌة التى تإثر بالفعل الوطنى نظرا لما تقوم به هذه االسواق
من مهام بالؽة االهمٌة فى النشاط االقتصادى وتحدٌد الجهات المسبولة عن حماٌة هذه االسواق من العبث بها من خبلل رصد
جمٌع السلوكٌات ؼٌر المشروعة التى تقع والتى ٌمكن أن تقع فى السوق ووضع القوانٌن التى تفلح فى التصدى لها من خبلل
2012
نظام قانونى موحد ٌقؾ بالمرصاد أمام أصحاب هذه الممارسات ؼٌر المشروعة من أهم االهداؾ للدراسة
التحدٌد الكامل لماهٌة مبدأ الشفافٌة واالفصاح فى سوق االوراق المالٌة وكٌفٌة الوصول الى التطبٌق الكامل للمبداء داخل
السوق .
الوقوؾ على تؤثٌر التطبٌق الكامل لمبدأ الشفافٌة واالفصاح على كفاءة سوق االوارق المالٌة مما ٌساعد على خلق رؼبة2-
 .ذاتٌة من االطراؾ المعنٌة فى تحقٌق المبدأ
تحدٌد االشخاص الملتزمٌن بتطبٌق مبدأ الشفافٌة واالفصاح فى سوق االوارق المالٌة والوقوؾ على دور كل منهم فى3-
 .تطبٌق المبدأ وكٌفٌة اكتشاؾ أوجه القصور فى تحقٌق المبدأ وسبل معالجتها
حماٌة صؽار المستثمرٌن من قبل الجهات المعنٌة أمام كل ذى سلطة داخل سواالوارق المالٌة والوقوؾ فى وجه كل من4-
ٌ .حاول العبث بمدخرات هإالء المستثمرٌن
تحدثت هذه الرسالة عن الحماٌة الجنابٌة للطفل ومفهوم الحماٌة الجنابٌة للطفل ومفهوم الطفل وحماٌة هذا الطفل إذا كان مجنٌا ً
علٌه او جانٌا ً حٌث كشفت الرسالة اهتمام التشرٌعات الجنابٌة الحدٌثة على تدعٌم الحماٌة الجنابٌة للطفل ففى حالة اذا كان
الطفل مجنٌا ً علٌه ما اوضحته وعرضته الرسالة من تشرٌعات وقوانٌن الدول من اهتمام بالطفل وحماٌته من االعتداء علٌه
 2017 .اسٌوط ؛
بالقتل او باألعتداء على جسده بالضرب او صحته .

عبد الباقى ،عمر على محمد.
زٌد ،عباس محمد محمد.

دكتوراه

المسبولٌة السٌاسٌة والجنابٌة للوزراء :
االختصاصات ؼٌر التشرٌعٌة لمجلس النواب فى دستور الجمهورٌة
ماجستٌر
الٌمنٌة :

سبلم ،محمد أحمد عبدالخالق  .الشفافٌة و االفصاح فى االوراق المالٌة /

ولٌد عبد المنصؾ عبد الرحمن على ،

على ،ولٌد عبد المنصؾ عبد
الرحمن.

الحماٌة الجنابٌة للطفل /

6345 12519707
6346 12519820

دكتوراه

6347 12519827

دكتوراه

6348 12519832

وما اوردته هذه التشرٌعات والقوانٌن من حماٌة الطفل العامل من خبلل الضوابط البلزمة لعمل الطفل وااللتزمات التى ٌلتزم
بها صاحب العمل اتجاه الطفل العامل واهتمام منظمة العمل الدولٌة بالطفل العامل وتحدٌد ضوابط معٌنة لعمله .
تتناول الرسالة  :االكراه وأثره على االرادة والتحلٌل فى المسابل الجنابٌة والمواد المدنٌة واتبعنا المنهج الوصفى التحلٌلى
حٌث تعرض لمعنى االرادة الواسع والضٌق ثم تناول مقومات الطابع االدارى للفعل وتناول الباب االول وضع نظرٌة عامة
فى االكراه حٌث تعرضنا لتعرٌفه وشروطه وطبٌعته وتكٌٌفه وتمٌٌزه عن ؼٌره من الحاالت االخرى المشاٌهة له وقد تناولنا
حالة االكراه مستقلة ومتمٌزة بذاتها وان طابع تكلٌؾ المكره ٌتمحور حول االرادة وفى االكراه المادى ٌنعدم نشاط الشخص
المكره حٌث استخدام كاآللة فى ارتكاب الفعل من ثم فان ارادته معدومة فعبل االمر الذى ٌإدى بدوره الى نتٌجة فى ؼاٌة
االهمٌة وهى عدم اسناد الشخص المكره الى فعله مما ٌترتب علٌه عدم االعتداد قانونا بما ٌصدر عنه من أفعال .
وخلصت الدراسة الى نتابج وتوصٌاتتفدؾ الى تعمٌم نتابج ماتوصلنا الٌه منها ضرورة دخل المشرع الجنابى والنص على
حالة االكراه كنظام قانونى مستقل بحٌث ٌشمل اسناد الفعل الجرمى الى القابم باعمال االكراه مع تشدٌد العقوبة بكافة
الجرابماذا ماتوافر ظرؾ االكراه بها .
تتناول الرسالة  :أهمٌة القانون ٌعنى برفاهٌة االنسان ومصلحته واذا كان مال كل انسان الة الموت حتما فمن الضرورى
تحرى موقؾ القانون الجنابى بصفة خاصة من حماٌة االنسان بعد موته هذا بشل عام واضافة اباب تفصٌلٌة وتتلخص فى
تزاٌدت االنتهاكات التقلٌدٌة لحرمة الموتى كالتمثٌل بالجثث واالعتداءات الجنسٌة علٌها وقٌام الجناة أحٌانا بتسجٌل تلك1-
االنتهاكات صوتا وصورة على شبكة االنترنت
2تسبب التقدم العلمى المطرد الذى شمل كافة مناحى الحٌاة االنسانٌة فى أن ٌصبح االموات مطمعا وفرٌسة وخاصة اذا كانت
بعٌدة عن رقابة القانون

2018

2018 .

عبدهللا ،أحمد محمد .

االكراه وتؤثٌره على االرادة فى القانون الجنابى والقانون المدنى /

دكتوراه

6349 12519847

عبدالحفٌظ ،محمد الهادى
عبدالحكٌم راتب .

المسبولٌة الجنابٌة عن انتهاكات حرمة المٌت فى القانون الوضعى
والشرٌعة االسبلمٌة /

دكتوراه

6350 12519876

تطورت وسابل االتصال وشبكات التواصل االجتماعى بشكل ملحوظ ماجعل التشهٌر وانتهاك الخصوصٌة اكثر خطورة 3-
مما قبل خاصة فٌما ٌتعلق باالموات اذاحسر القانون عنهم حماٌته كل ذلك جعل من الضرورى التعرض لمابسطه القانون
 .الجنابى من حماٌة لبلموات وصول لبٌان مدى كفاٌته ومن ثم اقتراح الحلول التشرٌعٌة لتفادى أوجه القصور متى وجدت

الؽرض من هذا البحث كان التعرؾ على استجابة الحجاب الحاجز
من المعروؾ ان العدٌد من مركبات النواتج الطبٌعٌة التً تحتوى علً حلقة البٌرولدٌن لها نشاط بٌولوجً هام مثل حمض
مصطفى فوزى على،حسٌن
الكنٌك ومضادات الفٌروسات ومضادات البكترٌا لذلك قمنا بتحضٌر بعض المشتقات التً تحتوي على هذه الحلقه مثل
حسن عباس تمٌرك،الؽرٌب
 #####مشتقات البٌرولٌدٌن ومشتقات اٌمٌدازول.
الشحات الؽرٌب
فى هذه الرساله تم تحضٌر مشتقات جدٌدة لحمض المالٌنٌلٌك عن طرٌق تفاعل التكثٌؾ بٌن بعض مشتقات االنٌلٌن مع
المالٌك انهٌدرٌد تحت الظروؾ المناسبة كما تم تحضٌر بعض متراكبات الفلزات االنتقالٌه لمشتقات حمض المالٌنٌلٌك
المحضرة عن تفاعل هذه المشتقات مع بعض سداسً كربونٌبلت الفلزات االنتقالٌة وقد وضعت الصٌؽة الكٌمٌابٌة االتٌه لهذه
 #####المتراكبات }{M(CO4)L
تهتم هذه الرساله بتحضٌر مجموعة من المواد النانومٌترٌة ودراسة خصابص تركٌبها وتوصٌفها ومن ثم استخدامها لتطوٌر
وتحسٌن كفاإة اقطاب مصنوعة من عجٌنة الكربون وذلك لتقدٌر بعض منظمات النمو فى النبات مثل حمض االسكوربٌك
وحمض السلسلٌك وبٌتااندول حمض الخلٌك هذه المركبات ٌتم تقدٌرها باستخدام كبل من الفولتامٌترى الحلقً والفولتامٌتري
محمود خضاري،اكرام محمد
الخطً وفولتامٌتري الموجه المربعة.
ربٌع
This study was designed to investigate the harmful effects of diazinon on visceral
Mouchira M. Mohiorgans and brain indicates by hematological and biochemical analysis, with the
Eldin, Mohie Abdallah
protective effects of Vit E, C, selenium and garlic as antioxidants effect to prevent the
M. Haridy, Atef M.
diazinon effects.
##### Hussein Khalil.
Pathological results:-

Amar, Ashraf Helal
Farag.

2016

AHMED؛ TAHAكٌمٌاء االضافة الحلقٌة -3.1ثنابٌة القطب كطرٌقة فعالةفى
 GABER MOHAMMEDالتخلٌقات العضوٌة/

2018

قنا:

2018

ASWA
N:

ASWAN UNIVERSITY،

2018

QENA:

SOUTH VALLEY,

2017 .

Diaphragmatic response to inspiratory muscle
training versus aerobic exercise after lung
decortication /

جامعة جنوب الوادي،

KHOLOUD؛ORAPY
RAMADAN
MOHAMED

AHMED؛HAMODA
ABOELMAAREF
Mohammed, Manar
Farghaly AbdElhafez.

6351 12520463

ماجستٌر

6352 12521849

COORDINATION CHEMISTRY OF SOME
METAL XARBONYLS WITH SOME
 MALEANILIC ACID DERIVATIVES LIGANDS/ماجستٌر

6353 12521863

ELEXTROANALYTICAL STUDIES ON SOME
 PLANT GROWTH REGULATORS/ماجستٌر
Histopathological and biochemical studies on
the effects of diazinon with ameliorating effect
of vitamin E, C, selenium and garlic extract in
6355 12522239 PH. D.
rats /
6354 12521900

Cinical signs :
No mortality but morbidity rate reached to 100% in all groups. There are manifestation
of tremors, hyper excitation, staggering gait and emaciation, and occasional trembling,
diarrhea, alopecia and eye problems such as redness, lacrimation, discharge and
bloody encrustation. Macroscopically, all organs in all groups appeared adhesion,
enlargement and paleness of the intestine. The liver appeared enlarged in size, very
congested, darkish red in color. The kidneys, spleen, heart were swollen and
congested. Brain was congested and friable. Lungs appeared paleness, firm in
consistency, small white patches of peripheral emphysema, enlargement, greatly
distended with edema and occupied the entire thoracic cavity congested specially
liver, kidney, heart, lung, spleen and brain.

6356 12522316

6357 12522340

6358 12522361

6359 12522382

VOLTAMMETRIC STUDIES ON SCREENPRINTED ELECTRODES AND THEIR
MODIFICATIONS FOR BIOMEDICAL AND
 ماجستٌرINDUSTRIAL APPLICSTIONS/

DEVELOPMENT AND charACTERIZATION
OF NANOPESTICIDE FORMULATIONS FOR
 ماجستٌرCOTTON LEAFWORM CONTROL/
ELECTROANALYTICAL DETERMINATIONO
OF SOME PHENOLIC COMPOUDS USING
 ماجستٌرNANO-STRUCTURE ELECTRODOES/
A NOVEL APPROACHES FOR THE
SYNTHESIS AND STUDIES OF SOME NEW
SYNTHESIZED ANTIMETABOLITES
 ماجستٌرCOMPOUDS/

clinicopathological studies on the protective
role of vitamins C, E and onion against
Sodium Nitrite toxicity in albino rats /

6360 12522632 PHD

6361 12522887

6362 12522904
6363 12522917

A study of random common fixed point
theorems for random operators in various
 دكتوراهspaces and its applications

AHMED,BAHAA
GAMAL MAHMOUD

SOHAG UNIVERSITY,

SOHA
G:

AYOB,HAYTHAM
ABDELMAWGOOD
HASSAN

SOHAG UNIVERSITY,

SOHA
G:

: تتكون الرسالة من ثبلث فصول#####
1- المواد والطرق معملٌه المستخدمة لتحضٌر المواد-2ًمقدمة عن الكٌمٌاء الكهربٌة وطرق التحلٌل الكهروكٌمٌاب
النانومترٌة مع تعدٌل اسطح اسطح االقطاب مطبوعة الشاشة بها
3-مناقشة النتابج التً توصل الٌها الباحث
تلعب المبٌدات الحشرٌة دورا كبٌرا فى الزراعة الحدٌثة النها تساهم فى العدٌد من الفوابد االقتصادٌة و الزراعٌة ولذ تم ؾ
هذه الدراسة تحضٌر اكاسٌد الفلزات النانومترٌة الحجم مختلفة الحجم و الشكل والخصابص السطحٌة لعناصر تنتمً للمؽذٌات
2018
. النباتٌة#####

ASSAF,FAWZY
HASSAN

SOUTH VALLY,

QENA:

2018

MOHAMEDkMONA
ABD-ELMAWGOOD
AHMED

ASWAN UNIVERSITY,

ASWA
N:

Fouad, Samer Saad.

abdelwarth,hasanen
abuel-maged
hammad

abdellah,ayman ali
 دكتوراهon complex nonlinear systems with time delay/ arafa
genetic algorithm for optimization applied to
el-El-mky,hamed
 دكتوراهsome fluid flow problems/
ahmed hamed

6364 12522921 PH. D

Epidemiological study on campylobacteriosis
in poultry and human /

Gahlan, Asmaa
Gahlan Youseef.

sohag university,

sohag:

sohag university,

sohag:

ASWAN UNIVERSITY،

2018

هذه الرسالة تهتم بتحضٌر مجموعة من المواد النانومٌترٌة فى حجم النانو ودراسة خصابص تركٌبها وتوصٌفٌهاالتً ٌمكن
. ان تستخدم لتطوٌر كفاءة اقطاب مصنوعة من عجٌنة الكربون#####

27/6/2
ثٌون وجلٌكوسٌداتها المقابلة-2-امٌنو بٌرٌمٌدٌن-4  طرٌقة جدٌدة لتحضٌر مشتقات018.
اٌد ثٌون-2- )بٌرمٌدٌنD-2.3(ثٌون ومشتقات بٌرٌدو-2-بٌرمٌدٌن-امٌنو-6 طرٌق جدٌدة وفعالة لتحضٌر: الجزء الثانى
.وجلٌكوسٌداتها كمضادات اٌضٌه جدٌدة
Sodium Nitrite when used as food preservative may possess harmful effect and may
contribute to liver and kidney diseases. The present study was designed to
demonstrate the protective effect of some antioxidants as vitamin E, vitamin C, and
onion against the adverse effect of NANO2 through studying hematological and serum
2017 . biochemical parameters as well as pathological changes in rats.
#####
Clinical signs sodium nitrite group showed decreased food and water intake,
decreased body weight and Sluggish Movement with cyanosis of mouth and tongue
which appeared during the 5th and 6th months of treatment. Treated groups with
vitamins C and E and onion extract showed normal behavior and increased body
weight.
Hematological findings recorded non-significant changes after 3 months of all
exposed groups in comparison with control. While, after 6 months, there was
decrease in RBCs count, Hb concentration and PCV % of group 2 when compared
with control. On the contrast, significant increase was detected in MCV, WBCs and
blood platelets; count of group 2 when compared with control. Groups 3, 4 and 6
showed non-significant changes in hematological parameters when compared with
control. group 5 exhibited some changes as decrease in hemoglobin with increase of
WBCs.
2018

Biochemical analysis showed non-significant changes after 3 months in biochemical
parameters in all exposed groups. After 6 months, elevation AST, ALT, ALP activities,
urea, creatinine, uric acid and triglyceride levels of groups 2&5 was recorded. Total T3
and T4 of group 2 recorded a higher level than control at the 3rd and 6th months.
Treated groups with vitamins C and E decreased the changes recorded in blood and
serum biochemical parameters which returned to nearly normal values.
ًالتحلٌل الدالً االحتمالً ٌعتبر من الموضوعات فابقة االهمٌة فى علم الرٌاضٌات البحته لتطبٌقاته الواسعه كنموزج رٌاض
 اساس هذا التحلٌل والتً لها دور كبٌر فى دراسة وجود ووحدانٌةrandon operations وتعتبر المإثرات العشوابٌه
2017
 حلول المعادالت العشوابٌة#####
.
2018

Mouchira Mohamed
Mohi-Eldin, Mohie
Abdallah Mahmoud
Haridy, Atef
Mohammed Hussein.

رشوان احمد رشوان ومحمود
ًعلى ابو العز ومحمد المرس
ًعبد المرس

#####
 وذلك باستخدام-مسابل الطبقٌة الجدارٌة- الؽرض من هذه الرساله هو تطوٌر دراسة عددٌة لبعض مسابل انسٌاب الموابع
aswan: 2018
 طرق الخوارزمٌة العددٌة للؤلمثله#####
والرسومات باستخدام برنامج اكسل وبرنامجMATHEMATICA تمت جمٌع الحسابات العددٌة باستخدام برنامج
MATLAP
Campylobacteriosis is a zoonotic disease caused by the infection with campylobacter.
Ahmed Ibrahim
The genus campylobacter is of great importance to public health because it includes
Ahmed, Amal Sayed
several species that may cause diarrhea. The most important species are C.jejuni and
Mohamed Sayed,
C.coli. poultry and poultry products are known as important sources of human
Mona Mohamed
2017 . campylobacteriosis.
Sobhy.
Conventional and molecular techniques were used for examination of 125 poultry
samples and 50 human samples examined by cultural and biochemical reactions and
the positive samples were confirmed by multiplex PCR.

Conventional methods were carried out on 125 poultry samples (75 chickens, 25
turkeys and 25 pigeons). Three samples were obtained from each bird (intestinal
content, liver and skin) for detection of campylobacter jejuni and campylobacter coli.
Moreover 50 stool samples were collected from non-diarrheic persons (25) and
patients suffering from gastrointestinal disturbances (25) with diarrhea from clinical
labs at analytical laboratories in Giza governorate. Molecular technique was carried
out on the positive samples detected by Conventional methods.

6365 12523047 PH. D

6366 12523371

6367 12523502

6368 12523629

6369 12523769

6370 12524309

دكتوراه

Class II HMG-COA reductase Inhibitors
targeting gram positive bacterial pathogens /

الرقابة القضابٌة على مبلءمة قرارات التعٌٌن فى الوظابؾ القضابٌة
:

comparative studies of some antioxidants on
oxidative stress induced by cyclophosphamide
 ماجستٌرin male albino rats/
Physiologixal and molexular responses of
Moringa oleifera Lam. to salinity stress and in
 ماجستٌرvitro multiplication
the anti-dermatophytic activity of the medicinal
plant ficus sycomorus extraction against
 ماجستٌرcamels dermatophytic fungi
Clinicopathological Studies on the effect of
composite Nitrogen fertilizer (Urea, Ammonium
Nitrate and Nitrogen – Phosphorus –
Potassium) on Tilapia ( Oreochromis niloticus
PH. D
)/

Bacterial resistance to conventional anitbiotics is a burgeoning global health epidemic
that necessitates urgent action. There is a critical need for new antibiotics that target
novel pathways within resistant pathogens. A possible novel target in Gram-positive
cocci is class II HMG-COA reductase (HMGR), part of mevalonate pathway, which is
2017 . essential for survival of such bacteria.
In this study, we have synthesized and tested novel HMG-COA inhibitors that showed
potent activity towards the bacterial HMGR.

Younis, Waleed
Khedr Mohammed.

A library of 300.000 compounds were screened against class II-HMGR of E. faecalis
to identify class II-HMGR inhibitors. Among the compounds screened, 5-(N-(4butylphenyl) sulfa moyl) -2-hydroxybenZoic acid 1 (N-bsha) was found to be the best
inhibitor of II-HMGR, with a 50% inhibitory concentration (IC50) of 5 uM and
Considered it the lead compound. Our collaborator in department of biological science
did kinetic test for the 15 derivatives of lead chemical compounds which were
synthesized by Dr Mark Lipton and his research group in the department of chemistry
at Purdue University against class II-HMGR coenzyme of s. aureus and E. fecalis,
they found 4 among 15 compounds had low IC50 7.2±0.6, 1.9±0.15, 5.9±0.5 and
16.2±1.0 against class II-HMGR of staphylococcus aureus and 12+/-2.0, 2.4+/-0.07,
2.0+/-0.15 and 5.75+/-0.5 against Class II-HMGR of Enterococcus fecalis.
تتناول الدراسة الرقابة القضابٌة على مبلءمة قرارات التعٌٌن فى الوظابؾ وقد قسمت تلك الدراسة إلى ثبلث أبواب ربٌسٌة
ٌسبقا فصل تمهٌدى الصفل االول مفهوم مبدأ المشروعٌة والذى ٌعنى خضوع االدارة القانون فٌما ٌصدر عنها تصرفات
وقرارات وحددنا مصادر تلك المشروعٌة والتى تتبلور فى مصادر مدونة وأخرى مدونة حٌث استبان لنا من خبلل تحدٌدنا
2018 .
. لتلك المصادر القٌمة االلزامٌة العبلنات حقوق االنسان ومقدمة الدساتٌر
تحدٌد السلطة التقدٌرٌة واالختصاص المقٌد لجهة االدارة باعتبارها نت-: المبحث الثانى

.  محمد قناوى السٌد،أحمد

ismail,azza sayed
ahmed
Yusuf,Abdullah
Abdelraheem
Aboalfdl.

Mohamed Wael Abd
Al-Azeem, Mohamed
Neguib Seleem,
Asmaa Abdel-Nasser
Hussein, Serageldeen
Abd-Elaziz Ahmed
Sultan.

south valley university,

qena:

2018

Abdullah Abdelraheem Aboalfdl
Yusuf,

Sohag:

2018

#####

hassan،ahlam
zakaria.

Said, Zeinab Almgad Sayed.

Clinical signs involved changes in behavior and feed intake, respiratory signs and
2016 . nervous manifestations ending by fish mortality.

Mouchira M. MohiEldin, Mohie Abdallah
Mahmoud Haridy, Atef
##### M. Hussein Khalil.

Hematological findings recorded significant decreases (P<0.05%) in RBCs count, Hb
conc., PCV, MCH and MCHC of groups 2,3 & 4 in comparison with control. On the
contrast, there was significant increase in WBCs count and MCV Value. Significant
increase in lymphocytes percentage was detected in groups 2, 3, & 4 when compared
with control. Monocytes percentage recorded significant decrease in groups 2 & 3.
Moreover, neutrophil percentage displayed significant decrease in groups 3 & 4.
Biochemical analysis showed increase (P<0.05%) in enzymatic activities of AST, ALT
and ALP of groups 2, 3 & 4. The level of the total bilirubin in the plasma of the fish
exposed to ammonium nitrate exhibited significant increase in comparison with the
control, while the other exposed groups 2 & 4 showed insignificant increase in the
total bilirubin levels when compared with the control one. A significant decrease in the
total protein level of groups 3 & 4 in comparison with control was found. Moreover,
exposure to nitrogen fertilizers incluced significant increase in plasma urea and
creatinine associated with significant decrease in uric acid levels in groups 2, 3, & 4.
Calcium level revealed decrease in nitrogen exposed groups in comparison with
control. Plasma antioxidant displayed significant decrease in superoxide dismutase
and catalase in groups 2, 3 & 4 in comparison with the control. There was a significant
cumulative increase (P<0.05 %) of nitrite level in plasma and tissues including
muscles and gills of all groups exposed to nitrogen fertilizers when compared with
control.

6371 12524419 PH. D

Some molecular studies on pathogenicity
islands of salmonella species isolated from
chicken /

El Sayed, Asmaa El
Sayed Mohammed.

Salmonella are among the major bacterial pathogens causing huge economic losses
2016 . to poultry industry, as well as posing a significant threat to public health.

Mohammed Wael
Abdel Azim,
Serageldeen
Abdelaziz Ahmed
Sultan, Amany Abbas
##### Yousif.

6372 12524733

seismic refraction for shallow investigations on abdel gowad,ahmed
 دكتوراهqena-safaga road,eastern desert,egypt/
mohammed

south valley universisty,

qena:

6373 12524739

phytochemical and taxonomical studies on
some verbenaceae and related species and
 دكتوراهtheir taxonomic sighnificance/

aly,huda ahmed
mohammed

south valley university,

qena:

ahmed,ahmed
mohamed ibrahim

south vally university,

qena:

6374 12524757

6375 12524798
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The present study was undertaken to detect Salmonella in broiler chickens. Assessing
the presence of Salmonella pathogenicity islands genes in Salmonella serovars which
would be useful to understand its virulence.
To achieve the goals of the present study the following points were investigated :1. Prevalence of Salmonella spp. Recovered from broiler chickens by :• Cultural isolation and biochemical identification of Salmonella.
• Serological identification of the isolated Salmonella using specific antisera.
2. Molecular detection pathogenicity islands of Salmonella species isolated from
chickens.
3. Determining the distribution of pathogenicity islands among each Salmonella spp.
Result revealed that :1. Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium were the most prevalent
serotypes in broiler chicken samples.
2. These isolates possess a zoonotic impact on public health.
3. Salmonella chromogenic gar is highly sensitive, specific and useful in Salmonella
detection from chicken.
4. API 20E is accurate, quick, simple and after a reasonable alternative to
conventional systems for identifying Salmonella.
5. PCR technique is sensitive, specific and useful in detection of pathogenicity islands
genes ( virulotyping ) which determine the virulence of Salmonella serovars.
6. Multiplex PCR save the time and is considered a sensitive and rapid technique for
detection of multiple virulence genes of Salmonella pathogenicity in one reaction.
7. Salmonella ( Enteritidis, Typhimurium, Kentucky, Anatum, Newport, Virchow and
chester ) carried all the virulence genes of the five pathogenicity islands. So these
serovars can be considered as a fully virulent serovars.
تهدؾ هذه الرسالة الى تصوٌر ورسم الخرابط للكسور ودراسة الوحدات الجٌولوجٌة تحت السطحٌة وتحدٌد عمق صخر
2018
 االساس وإثبات كفاءة طرٌق االنكسار السٌزمً فى تصوٌر الكسور الضحلة#####
.
فى هذه الدراسة تم استخبلص الزٌوت العطرٌه من اال وراق الطازجة من االنواع قٌد الدراسة باستخدام طرٌقة التقطٌر
المابً ثم تحلٌل التركٌب الكٌمٌابً للزٌت العطري باستخدام التحلٌل الكروماتوجرافً الؽازي المتصل بجهاز طٌؾ الكتله
وتحدٌدها ومعرفة تركٌز كل مكون منهاوكشفت الدراسة ان مكونات الزٌوت العطرٌه الكٌمٌابٌة تختلؾ بٌن انواعgc/ms
2018
 النباتات قٌد الدراسة#####
تقٌٌم، تتمثل االهداؾ الربٌسٌة للدراسة الحالٌة فى عمل تصنٌؾ حقٌقً ومقبول للوحدات الصخرٌة المكونة لتكوٌن دوري
فهم تؤثٌر الخصابص الجٌولوجٌة والتارٌخ الجٌولوجً لتكوٌن دوري،الخواص الجٌوتقنٌة للوحدات المكونة لتكوٌن دوري
تحدٌد أصل ظاهرة الفواصل النشطة الموجودة فى منطقة الدراسة و التً تسبب التكسٌر المستمر، ًعلى السلوك الجٌوتقن
واقتراح بعض الحلول العلمٌة والمنخفضة التكلفة لمعالجة مشكلة التشوهات،والتلؾ للبنى التحتٌة والمنشؤت الموجودة
2018
. االرضٌة والتقلٌل من االثار السبٌة للكسور الموجوده#####
 من عٌنات الطفلة والمارل والطفلة الجٌرٌة المستخرجة من خمسة ابار فى منطقة إمتٌاز108 اعتمدت هذه الدراسة على
ؼرب عش المبلحة والمنطقة المحٌطة بها وذلك باستخدام طرق جٌوكٌمٌابٌة وبتروجرافٌة لتحدٌد نوعٌة وكمٌة المواد
العضوٌة ودرجة نضوجها والسحنات العضوٌة المصاحبة لها وببٌباتها الترسٌبٌة
المٌوسٌن فى منطقة الدراسة باستخدام طرق- عٌنات نفطٌة مستخرجه من خزانات الطباشٌري العلوي9 تم دراسة
جٌوكٌمٌابٌة عضوٌة حدٌثة وكذلك نظابر الكربون المستقرة بؽرض معرفة العبلقات الجٌنٌة ومضاهاتها مع صخور المصدر
.التً تم تحلٌلها
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STUDIES ON SOME SPECIES OF VAGINAL
 ماجستٌرCANDIDA from PATIENTS IN QENA CITY/
EFFECT OF SOME MARINE AND
FRESHWATER ALGAL EXTRACTS AGAINST
ACTIVITY OF SOME PATHOGENIC
 ماجستٌرBACTERIA FUNGI/
PLANTE COMMUNITIES AND SPECIES
DIVERSITY IN THE LOWER TRIBUTARIES
 ماجستٌرOF EASTERN WADI QENA,EGYPT/
NUMERICAL SOLUTIONS FOR HEAT AND
MASS TRASFER PROBLEMS DUE TO
 ماجستٌرENTROPY GENERATION/
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تهدؾ الدراسة الً اجراء دراسات معدنٌة وجٌوكٌمابٌة وطباقٌة حٌاتٌة لقطاع منجم البٌضة الواقع ؼرب مدٌنة القصٌر بالبحر
 كٌلومتروتم قٌاس ووصؾ التتابع الرسوبً المنكشؾ بمنطقة الدراسة17 ًاالحمر بحوال
تهدؾ هذه الدراسة الى تفسٌر البٌانات المؽناطٌسٌة الجوٌة لتحدٌد التراكٌب الجٌولوجٌة السطحٌة والتحت سطحٌة السابدة
وتوضٌح العوامل التً اثراتن على الوحدات الصخرٌة وتحدٌد اعماق االجسام المؽناطٌسٌة التً قد تكون ذات اهمٌه من
.ناحٌة تواجد التمعدناتفٌها وتحدٌد الحواؾ للحوحدات والتراكٌب الجٌولوجٌة
هٌبة المساحة الجٌولوجٌة)من0 وتم استخدام البٌانات الجوٌة المؽناطٌسٌة للمنطقة المعدة بواسطة الهٌبة العامة للثروة المعدنٌة
م بخطوط طٌران باتجاه شمال1984 المسح الجٌوفٌزٌابً الجوي للشركة الؽربٌة االمرٌكٌة من المشروع الذي قامت به عام
. كم10 كم اما المسافة بٌن خطوط الربط كانت5.1 شرق والمسافة بٌن خطوط المسح

6384 12525148 PH. D

6385 12525164

ماجستٌر

6386 12525174

ماجستٌر

6387 12525181

ماجستٌر

6388 12525190

ماجستٌر

6389 12525230

ماجستٌر

6390 12525232

ماجستٌر

6391 12525235

ماجستٌر

6392 12525260

ماجستٌر

6393 12525265

ماجستٌر

6394 12525275

دكتوراه

6395 12525301

دكتوراه

6396 12525352

دكتوراه

6397 12525360

دكتوراه

6398 12525370

دكتوراه

Novel genetic and epigenetic markers for
cancer detection management /

SECURE WATERMARKING ALGORITHM
BASED ON DNA SEQUENCE/
NEW CONGESTION CONTROL ALGORITHM
TO IMPROVE COMPUTER NETWORKS
PERFORMANCE/
APPLICATION OF MITTAG-LEFFLER
METHOD FOR SOLVING SOME
FRACTIONAL DIFFERENTIAL EQUATIONS/
CONTROLLED GROWTH AND PHYSICAL
charACTERIZATION OF ONE DIMENSIONAL
TIN OXIDE BASED NANOMATERIALS/
SYNTHESIS AND charACTERIZATION OF BICHALCOGENIDE NANOMATERIALS FOR
THERMOELECTRIC POWER GENERATION/
STUDY THE EFFECT OF EXTREMELY LOW
FREQUENCY ELECTROMAGNETIC WAVES
ON GROWTH AND METABOLIC ACTIVITIES
OF HARMFUL CYANOBACTERIA/
THEORETICAL STUDIES ON NEW TYPES
OF PHOTONIC CRYSTALS AND THERIR
APPLICATIONS/
synanthropic flies as mechanical carriers
pathogenic microorganisms at different animal
rearing places in sohag governorate/
study the molecular variation of some species
of family scincidae in egypt/
HISTOPATHOLOGICAL AND
HISTOCHEMICAL CHANGES IN RAT
OFFSPRING EXPOSED TO ETHY1
ALCOHOL AT LACTATION PERIOD/
A PROTECTIVE EFFECTOF PROPOLIS AND
VITAMIN C AGAINST CYPERMETHRIN
TOXICITY OF THE AFRICAN
CATFISH,CLARIAS GARIEPINUS/
MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR
STUDIES ON CONTRACAECUM
SPP.(NEMATODA:ANISAKIDAE)IN LAKE
NASSER,ASWAN,EGYPT/
SPECTROSCOPIC STUDY OF TRANSITION
METAL DOPED GALSS/
POTENTIAL MACRCYLIC TRICHOTHECENE
PRODUCING FUNGI ISOLATED from SOIL
AND THEIR BIOHERBICIDAL ACTIVITIES/

The present work was designed to determine the effect of EGCG and Pro EGCG
analogs on human uterin leiomyoma, also to prove our hypothesis that EGCG analogs
2016 . are more potent than using EGCG under the same condition.
This work was carried out on two cell type of uterin leiomyoma ( utlm-ht and utlm )
using EGCG and its analogs under the same condition and same concentration (15 25
35 µM ), using different technique and assay that help in confirm our hypothesis.
The obtained result was :Morphological change:After seeding of cell in 6 well plates leave to reach up to to 80% confluent growth, the
cell treated with EGCG, pro EGCG or its analogs 2a and 4a using concentration (25
µM) or (15 25 35 µM). the morphogical changes were observed at different time
interval under nikin microscobe. The cell which treated with EGCG or pro EGCG show
normal morphology (fibroplast like) while cells treated with EGCG analogs show
comlete morphology changes and the cell become under apoptic condition in both cell
lines when compare to non treated or control cell.
Cell proliferation or MTT assay :After seeding of cell in 96 well plates at dilution 3*103 leave for over night growth, the
cell treated with EGCG, pro EGCG or its analogs 2a and 4a using concentration (15
25 35 µM ), then adding MTT dye for reduction to measure a vailable cell, then
examined under nikon microscobe to measure wave length, the result showed
significant gradual decrease in cell proliferation which is concentration dependent.
Wound healing assay :Seeding of cell in 6 well plates leave to to reach up to 80%confluent growth, the cell
treated with EGCG, pro EGCG or its analogs 2a and 4a using concentration (25 µM)
or (15 25 35 µM) and producing about 3 scratch line in each well, taking the changes
and measuring the ability of cell to heal was observed by taking picture microscobe at
different time interval, the result showed EGCG has no significant action on cell when
compare to its analogs which prevent cell healing with change in cell arrangement and
lead to complete cell death.
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BIG DATA/
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SOME MODELS OF TIME-DEPENDENT
INTERACTIONS BETWEEN A TOW-LEVEL
ATOM AND LIGHT/
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The study is carried in 292 imported camels divided into 250 enclosing group (30 less
than 3 years, 220 more than 3 years, 240 male and 10 female) and 42 one which
contact with other ruminants (18 less than 3 years, 24 more than 3 years, 37 male and
2016 5 female) from three village on Wadi El-Sayed, Edfu, Aswan, Egypt.
• Clinical examination of 292 imported camels belongs to the Wadi El-Sayed, Edfu,
Aswan which is the south Gate to the Egyptain Arabic Republic, resulted in the
absence of clinical signs of disease under study.
• Serological diagnosis for the detection of antibodies to the disease under studty.
Brucellosis :Firstly, Buffered Acidified Plate Test (BAPA) was used in our study to detect the
infection of camels with brucellosis and we obtained 12 (4.8%) out of 250camels.
While the analysis of sera collected from camels that comes in contact with other
ruminants are 4 (9.5%) out of 42 camels. The infection recorded in old, male camels.
Secondly, Positive sera were subjected to Rivanol Test ( Riv. T) as confirmatory test
to reach the actual result of camel‘s infection and the seropositive reactors were
decreased to 9 (3.6%) but for contact group the percentage decrease to 3 (7.1%) from
4 positive camels that obtained by BAPA test.
Paratuberculosis :Hypersensitivity test ( Comparitive Intradermal Tuberclin test) was applied in the
beginning to know the infection of imported camels with Paratuberculosis, the results
revealed to presence of 10 animals suspected to carried the Mycobacterium Avium
subspecies Paratuberculosis in enclosing group.
So, we used ELISA Technique for detection of antibodies in sera of imported camel
and the results were proved that absence of infection in both groups under study.
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The present dissertation aims to reveal the role of the hypothalamic ACR KNDy
neurons and the POA kisspeptin neurons in control of reproduction in cows. This
knowledge would leads to better understanding of reproductive performance in cows.
In chapter 3, to characterize hypothalamic ACR KNDy neurons and the POA
kisspeptin neurons, dual-immunohistochemistry for kisspeptin and NKB or kisspeptin
and dyn was performed. The expressions of these neuropeptides in both the follicular
and luteal phases in cows were examined. Despite ARC KNDy neurons are
considered to play a role in stimulation of GnRH/LH release in rodents and small
ruminants, the reports on rhe role of ARC KNDy neurons in cows are very limited in
number. Therefore, In chapter 4, to reveal the involvement of the ARC KNDy neurons
in control of of GnRH release and their activation via stimulation of NKB/NK3R
signaling pathway, the effect of continuous intravenous (iv) infusion of senktide, an
NK3R agonist, on the release of GnRH/gonadotropin, follicular development, and
2016 . ovulation was examined in both the follicular and luteal phases in cows.
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This study has identified the innate immunodefense functions carried out by tight
junction, AvBDs, CATHs and proinflammatory cytokines in the gastrointestinal tract of
broiler chicks and the effects of probiotics-feeding these functions. The expression of
CLDI was upregulated by probiotics-feeding in the colon of 7-days-old broiler chicks.
Probiotics-feeding alone may not affect the expression of AvBDs in the proventriculus
and cecum, but it may affect the secretion of AvBD 12 from the surface epithelium of
the proventriculus. Moreover, the effects of probiotics on enhancing the expression of
AvBDs and CATHs in response to stimulation by Salmonella Minnesota LPS are also
suggested. However, this effect of probiotics in enhancing the innate immune
2016 . molecules expression was not found in the chicks challenged with Campylobacter LPS.
The results of the current study suggest that probiotics-feeding has a beneficial
effects to enhance the expression of the tight junction protein in the colon which
provides an intact and healthy epithelial barrier. Moreover, probiotics-feeding has may
protect the newly hatched chicks against Salmonella infection through the enhanced
the expression of AvBDs and CATHs in the proventriculus and cecum.
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The poultry diseases, particularly the immunosuppressive viral diseases are
incriminated in the greatest percentage of the economic losses in the poultry
production. Although the advancement in the vaccination production, the poultry
diseases still causing great problems within the poultry farms and this resulted from
the emerging or the eruption of new viruses or mutations of the old viruses which
increase its resistance to vaccination or medication. All these facts attracted the
researcher to study the pathogenesis and the epidemiology of these diseases to find a
way to decrease its danger on bird, subsequent economic losses and to establish the
2016 . best strategies that will be effective in the prevention and control of these diseases.
MDV and CAV are the most important immunosuppressive diseases because of their
great impact on the avian immune system either by the solely, the co-infection or the
existence with other pathogens. In the present dissertation, three types of research
that related to CAV and MDV were conducted, within the following few papers I will
spot the light on the main result that we got as follows ;In the first chapter, the persistence of the CAV inclusion and antigen in a spontaneous
MD lymphoma was examined, the gross examination revealed different degrees of
nodular lesions which extend from small mild lesions to big coalescent nodular
lesions. Due to the long duration formalin preserving time so it was difficult to extract
the DNA or the mRNA so we depend on the cellular morphology and the infiltrative
nature of the neoplastic lymphocyte in the diagnosis. MD was confirmed in 76
%(37/49)of the spleens and 92% (12/13) of the livers. Within the MD lymphoma, CAV
intranuclear inclusion bodies were detected within the small and the large bizarre
lymphocytes in 2 livers and 9 spleens, and the immunostaining test for CAV confirmed
the persistence of CAV antigens in the neoplastic cells with CAV inclusions. We
concluded that there is a strong relationship between CAV and MDV, especially in the
transformation phase after the information of the transformed T cells.
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: Effect of Dietary supplementation of prebiotic
and betaine hydrochloride on growth
performance nutrint digestibility carcass and
intestinal microblal population of ducks under Ahmed , Mervat
 ماجستٌرupper egypt condttions
Mohammed Nasser

Mervat Mohammed Nasser ؛

Date palm (phoenix dactyliferal.) is considered one of the most important fruit trees in
Egypt and worldwide . Date plam trees in Egypt are subjected to many diseases
caused by fungi which lead to severe losses in yieldand number of profitable date
palm trees . Among these diseases are root rots those were taken into consideration
1/9/20
Qena : 2018 . in this study.
18
The obtained data could be summarized as follows:
- Different fungal isolates were isolated from date palm root rots collected from
different locations of Aswan Governorate . Fusarium oxysporum, F . solani and R.
solani were the most dominant fungi in all locations as their frequencies were
27,25and 24 %.
- - five fungal isolates were tested to study their pathogenic capabilities on date palm
seedlings (Sakkoti cv.) under greenhouse conditions during 2016 growing season . All
tested isolates significantly increased root rot diseases compared with the control . the
most aggressive fungi were R. solani ,F. oxysporum and F . solani , respectively after
45 and 90days from inoculation .
Three experiments were contributed to investigate the effect of dietary fnugreek
seeds, probiotic and their mixture levels on growth performance , nutrient digestibility,
carcass criteria, blood biochemistry and meat quality of growing rabbits . in each trial
a total of sixty four growing male and female new zealand white rabbits (45 days old ),
were assigned to four treatment diets including fenugreek seed powder at 0,5,10 and
15g/kg in the first experiment , probiotics at 0, 150,300,and 450mg/kg in the second
experiment , and combination of fenugreek seeds at 0 ,5 ,10 and 15g/kg and probiotic
at 0,150,300, and 450 mg / kg , respectively in the third experiment for six weeks .
Egypt : 2018 . each treatment had 16 replicates (50% males and 50% females ).
Supplementations of fenugreek seeds ,probiotics and their combination to rabbit diets
showed significant increase in body weight gain (BWG)and improved feed conversion
ratio (FCR).
The aim of the present study implied an evaluation of the potential effects of prebiotic ,
betain and their combination in duck diets on growth performance , nutrient
digestibility ,carcass criteria and cecum microbial population of ducks under hot
environmemtal conditions . A total of 80 mollar ducks (average weight = 620.91g ,
20day of age) were randomly distributed into four treatments groups of 20 birds each .
treatment groups were fed a control diet , a control diet supplemented with 1g
mannanoligosaccharaiede (MOS) /kg , control diet supplemented with 1.5g betaine
Egypt :
2018 /kg diet or control diet supplemented of at 1g MOS /kg and 1.5g betaine /kg diet .
Supplementation of MOS, betaine and their combination have significant effects on
body weight, body weight gain (BWG), feed intake (FI) and feed conversion ratio
(FCR). Prebiotic and the combination treatment addition exhibited significant increase
in lactobacillus spp. Count and decrease in E.coli count in the cecum.
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The increase in milk production per cow of the last decades has urged the need to
feed a dairy cow high-grain diets. This is necessary to meet the high requirements of
dairy cows in energy and nutrients for milk production. However, high-grain feeding
has negative effects or rumen health, impairing rumen fermentation and increasing the
risk of subacute ruminal acidosis (SARA). Moreover, grain-rich feeding may also
increase the environmental impact in cattle taking into account that grains besides
energy are rich in minerals especially of phosphorous (P). T hus, lowered utilization of
grains P might increase environmental impact of grain feeding in cattle. The central
goal of this thesis evaluated two different strategies either based on plant-derived
alkaloids (PDA) supplementation or treatment of concentrates with lactic acid (LA)
whether they may alleviate the animal health and environmental issues accompanying
2017 . high-grain feeding.
In the first experiment, an in vitro model for SARA was successfully developed using
RUSITEC, considering the pattern of changes in fermentation characteristics and
microbial abundances. The SARA condition was characterized by an intensively
prolonged pH depression )5.5 – 5.8(. the results indicate the potential application of
supplemental of two PDA mixtures, both contained quaternary benzophenanthridine
alkaloids and protopine alkaloids, as a protective tool against SARA because PDA1
decreased the lipopolysaccharides concentration and under the SARA condition
PDA2 lowered the starch degradation. Under normal fermentation condition, both PDA
increased ruminal fermentation products, propionate in particular, suggesting that the
PDA May enhance animal productivity by promoting energy supply from propionate for
glucogenesis in vivo. The PDA supplementation appeared to modulated the microbial
activity rather than their abundances.
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herpesviruses /
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2013 . The aim of our study :In spite of many trials to develop the effective vaccine, there is no complete vaccine
and EHV-1 and EHV-4 infection still threaten horses all over the world and lead to
highly economic losses in horse industries. In this study, we try to understand the
glycoproteins of these viruses because these glycoproteins play important role in the
virus structure and infection cells.
At first, we produced MAbs to EHV-1 and EHV-4 these MAbs were used as a tool to
characterize the glycoproteins of EHV-1 and EHV-4. Total fourteen MAbs were
produce for EHV-1; four MAbs had virus-neutralizing activity without complement.
Seven MAbs were EHV-1-specific, while the other two recognized EHV-4. Four MAbs
recognized gB, four did gC and one did gP2 by immunoblot analysis and indirect
immunofluroscent assay. Eight MAbs to EHV-4 were produced. Both MAbs were EHV4-specific one MAb was specific to gB and one was to gC by indirect
immunofluroscent assay. Furthermore, total of 23 glycoproteins of EHV-1 and EHV-4
were expressed in mammalian cells characterized their immunogenicity.
Conclusion :In these PHD studies, there are some novel findings :1. EHV-1 gI plays an important role in expression of EHV-1 gE.
2. Immunogenicity of EHV-4 glycoproteins seems to be different from that of EHV-1
glycoproteins.
These novel findings, expression plasmids and MAbs must be available for
understanding the pathogenicity of EHVs and for development of effective vaccine
and diagnostic method.
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The emerging infectious diseases are mainly originated in wildlife and many of them
are caused by vector-borne pathogens. Ticks are considered one of the most
important vectors for zoonotic diseases in the world. They can transmit many zoonotic
pathogens to both domestic and wild animal species. Humans are accidently infected
by TBDs such as HGA, human ehrlichiosis, neoehrlichiosis and babesiosis. In Japan,
many studies have been conducted on TBPs and they focused mainly on their
molecular characterization and reservoir host identification. In this study, my main
goal was to understand the ecology of potentially zoonotic TBPs in Hokkaido wildlife. I
used the PCR-RLB molecular technique to specifically detect the genetic materials of
these pathogens in many wild animal species. By using the species specific
oligonucleotide probes, this technique can help to survey several TBPs with high
2016 . specificity and throughput.
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In the first chapter, we determined the taxonomic position of Anaplasma sp. AP- sd
and provided a molecular tool for its specific detection along with A. phagocytophilum
and A. bovis among the most prominent wild ruminant, apex predator, and the most
common rodent species in Hokkaido ecosystem.
In the second chapter, I surveyed the prevalence of 13 zoonotic TBPs in 6 different
small mammals collected from two different regions in Hokkaido, Japan. In addition to,
I used the statistical modeling to examine the relationship between the infection rates
and the explanatory variable. Finally, I provided a phylogenetic analysis for the
detected TBPs based on the 16S rRNA and 18S rRNA gene sequences.
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In this thesis, the author has discussed about the a glycoblotting-based systematic
strategy that concurrently allowed for a large-scale serum N-glycome analysis and the
quantitation of nonreducing terminal sialic acids was established in the present study.
By applying the present protocol, the author discovered highly sensitive serum Nglycan biomarkers indicating an environmental/heat stress affecting the general health
condition, especially homeostatic immune balance, of Holstein dairy cows. The results
obtained clearly showed the seasonal alterations in serum N-glycan expression levels
and their structural characteristics. The N-glycans of major serum glycoproteins in
summer and autumn mainly terminated with Neu5Gc residues, whereas glycoproteins
in winter used Neu5Ac as the main sialic acid instead Neu5Gc residues. A multivariate
analysis revealed a correlation between productivity and the expression levels of
season-specific glycoforms. Dynamic alterations in modifications to the nonreducing
terminals of di/trianteennary N-glycans provide highly sensitive serum biomarkers
indicating an environmental stress/thermal comfort in dairy cows that affects their
immune responses, performance and milk productivity. Consequently, serum Neu5Gc
levels are a promising alternative biomarker to the individual N-glycans. The merit of
this biomarkers is evident because the serum ratio Neu5Gc/Neu5Ac correlated well
with the performance and milk productivity of Holstein dairy cows, whereas the THI
value was not capable of predicting such long-term damage by a heat/environmental
stress in October (THI = 56), which ultimately resulted in the lowest milk yield
(21.6kg). by applying DMB-HPLC analysis, the author can quantify the nonreducing
terminal sialic acids, in which the significance of the interconversion between Neu5Ac
of serum glycoproteins in the regulatory mechanism of immune responses may be
determined in terms of interactions between glycoform-engineerred LgG and
2016 . Fcv/FcRn receptors or key animal lectins/PRRs on dendritic cells/macrophages.
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Identification of clostridium species from
chickens with reference to antimicrobial
resistance /

Ali, Magda Abdelatif
Ahmed,

In this study about 400 intestinal samples from chickens in different ages, 200
samples of them was for slaughtered apparently healthy farm chickens from (2-7)
weeks of age in Sohage province, 100 samples of them from slaughtered apparently
balady chickens and 100 samples from infected chickens with coccidiosis or NE. were
2016 . tested for presence of clostridium species.
In this study 50 samples from egg shells, 40 samples chickens fluffs and 50 samples
chicks of one day old tested for presence of Clostridium spp. In this study 148 isolates
from different Clostridium species from 400 samples at percent 37 % and the results
morphological and biochemical tests and by PCR on C. perfringens isolated and it
was C. perfringens type A. and other clostridial species have been isolated as C.
bifermentans, C. sporogenes and C. sordellii. The percentages of Clostridium species
in intestine of balady chickens higher than that in farm chickens.
from intestinal samples different Clostridium species were isolated from infected
chickens with coccidiosis or NE at percent of 45 % that because coccidiosis increase
incidence of proliferation and toxigenesity of microorganism which may cause NE. and
appearance of signs of increase mortality so the eradication of coccidiosis well
decrease infection with NE.
In this study Clostridium specie isolated from egg shell chickens fluff and chicks at
one day old C. perfringens type A. was the most common isolate. In this study in vitro
antimicrobial sensitivity of C. perfringens on 11 different antibiotics the most effective
was Amoxicillin tetracycline and Oxyteteracycline against C. perfringens isolates.
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SURFACE PROPERTIES OF TI TREATED
 دكتوراهUSING RF PLASMA/
THE PHASE TRANSFORMATION OF
(Ba.Ca)(Ti.Sn) O3 LEAD FREE CERAMIC
from SINGLE PHASE TO COMPOSITE
 دكتوراهAFTER SOLUBILITY LIMIT OF DOPING/
CHARACTERIZING ANALYSES,ELECTRIC
AND OPTICAL FEATURES OF NANO
THERMO-CHROMIC VANADIUM OXIDES
THIN FILMS PREPARED BY PHYSICAL
 دكتوراهVAPOR DEPOSITION(PVD(TECHNIQUE/
STRUCTURE AND PHYSICAL PROPERTIES
STUDY OF SOME PEROVSKITES DOPED
 دكتوراهWITH IRON/
NANOMATERIALS FOR DIAGNOSTIC AND
 دكتوراهTREATMENT OF CANCER:
NANOMATERIALS FOR DIAGNOSTIC AND
TREATMENT OF CANCER: BASIC STUDIES
ABOUT THE INTERACTION OF
 دكتوراهNANOMATERIALS WITH CANCER CELLS/

6609 12530623

STUDY ON MESON SPECTRA BY USING
 دكتوراهSOME QUARK MODELS/

6603 12530585

6604 12530613

6605 12530615

6606 12530616
6607 12530621

6610 12530635

6611 12530642

ELECTRICAL AND MAGNETIC OF
 دكتوراهNdSrMnO/CrO3 COMPOSITE/
STUDY OF NUCLEAR MATTER USING
THREE-BODY FORCE AT VARIOUS
 دكتوراهTEMBRATURES/

TAHA،SAIDA
AHMED ALI

SOUTH VALLEY UNIVERSITY,

QENA:

2018

MASOUD،AHMED
MOHAMED ALI
MOHAMED

SOHAG UNIVERSITY,

SOHA
G:

2016

AHMED،SHERIF
AHMED ABU ELMAGD AHMED

SOHAG UNIVERSITY,

SOHA
G:

2016

AHMED،MAHMOUD
AHMED ABBAS

NAPOLI UNIVERSITY,

NAPO
LI:

2015

FARAG،AHMED
FARAG SHEHATA

SOHAG UNIVERSITY,

SOHA
G:

2015

RADWAN،AHMED
EID AHMED

SOHAG UNIVERSITY,

SOHA
G:

2017

IBRAHIM،IBRAHIM
MOHAMED OSMAN

SOUTH VALLEY UNIVERSITY,

QENA:

2017

ZAKY،AHMED
MOHAMED
ELDOSOUKY

SOUTH VALLEY UNIVERSITY,

QENA:

2017

ALY،MAHMOUD
ALY FAHMY

ASWAN UNIVERSITY,

ASWA
N:

2017

MICHIGAN UNIVERSITY,

MICHI
GAN:

2015

SOHAG UNIVERSITY,

SOHA
G:

2014

mahmoud،abdelrazek
abdelnaem
SOUTH VALLEY UNIVERSITY,

QENA:

2016

HASSAN،MOHARRA
M EL SAYED
ASWAN،ASWAN UNIVERSITY

ASWA
N:

2018

ISMAEIL،MOHAMED
GABER AHMED
ASWAN UNIVERSITY,
ABDELKARIM،ALAA
HASSAN SAID

ASWA
N:

2018

SOUTH VALLEY UNIVERSITY,

QENA:

2017

SOUTH VALLEY UNIVERSITY,

QENA:

2016

SOHAG UNIVERCITY,

SOHA
G:

2016

SOHAG UNIVERSITY,

SOHA
G:

2015

MOHAMED،ABDEL
MAWGOUD
ABD EL
MOULA،ALZAHRAA
ALI AHMED

ABDELKARIM،ALAA
HASSAN SAID
ALOSH،MOHAMMED
AHMED
MOHAMMED
MOHAMED
KHALIL،SARA ABO
EL-HASSAN
MOHAMED
ELBADRY،HODA
MOHAMED ABOU
ELSEBAA

6612 12530650

6613 12530664

6614 12530668

6615 12530689

CRUSTAL STRUCTURE OF ASWAN AREA
USING THE CONVERTED LONGITUDINAL
SEISMIC WAVES AND THE SURFACE
 دكتوراهWAVES/
SIMULATION MODELS TO CHNAGE THE
VALUES OF SOLAR RADIATION THAT
AFFECTED BY WEATHER FACTORS AND
THEIR IMPACT ON THE PERFORMANCE OF
 دكتوراهSOLAR CELLS OVER EGYPT/
GROWTH AND charACTRIZATION OF ZnO
 دكتوراهBASED NANO-SIZED MATERIALS/
APPLICATION OF MOLECULAR MODELING
TECHNIQUE-IDENTIFICATION OF NOVEL
LEADS AS POTENTIAL INHIBITORS FOR
 دكتوراهRAB FAMILY PROTEINS/

6616 12530700

دكتوراه

6617 12530722

دكتوراه

6618 12530821

دكتوراه

6619 12530827

دكتوراه

6620 12530839

دكتوراه

6621 12530843

دكتوراه

6622 12530853

دكتوراه

6623 12530858

دكتوراه

6624 12530862

دكتوراه

6625 12530870

دكتوراه

6626 12530878

دكتوراه

6627 12530886

دكتوراه

6628 12530891

دكتوراه

6629 12531060

ULTRAFAST PHOTOINDUCED PROCESSES
IN CORE AND CORE-SHELL QUANTUM
DOTS FOR SOLAR CELL APPLICATIONS
TINY CRYSTALS FOR BIG APPLICATIONS/
TREATMENT OF EMERGING WATER
CONTAMINANTS BY ADVANCED
OXIDATION TECHNOLOGY/
SYNTHESIS OF NEW SULFONAMIDES AND
SULSONATES WITH EXPECTED
ANTIDIABETIC ACTIVITY/
PHYSICOCHEMICAL STUDIES ON charGE
TRANSFER COMPLEX OF SOME ORGANIC
COMPOUNDS/
SYNTHESIS AND charACTERIZATION OF
SOME NANO-MATERIALS TO USE AS
ENVIRONMENTAL SENSORS FOR
DETECTION OF SOME INORGANIC
POLLUTANTS IN WASTEWATER AT
ASWAN/
PHYTOCHEMICAL AND BIOCHEMICAL
STUDIES OF IPOMOEA AQUATICA/
SYNTHESIS,REACTIONS AND BIOLOGICAL
STUDIES OF SOME NEW PYRIDINE
DERIVATIVES/
BIOCHEMICAL STUDIES OF SOME
PARAMETERS RELATED TO OBESITY AND
TYPE 2 DIABETES IN PATIENTS OF SOHAG
GOVERNORATE/
PHOTOCATALLYST DEGRADATION AND
ADSORPTION OF SOME ORGANIC
POLLUTANTS USING DEVELOPED
COMPOSITE from ADSORBENT OF
DRINKING WATER TREATMENT SLIUDGE
AND NANO TIO2 CATALYST/
ELECTROCHEMICAL STUDIES ON THE
CORROSION BEHAVIOR OF
ELECTRODEPOSITED Zn-Co-Fe ALLOY/
GREEN SYNTHETIC APPROACHES FOR
BIOLOGICALLY RELEVANT
HETEROAROMATIC UTILIZING GREEN
CATALYST MULTICOMPONENT
REACTIONS AND PRESSURE AS ENERGY
SOURCE/
GEOLOGY,GEOCHEMISTRY AND
RADIOACTIVITY OF THE YOUNGER
GRANITES OF WADI MURRAH
AREA,SOUTH EASTERN DESERT,EGYPT/
EFFECTS OF WESTERN CORN
ROOTWORM LARVAL
FEEDING,DROUGHT,AND THEIR
INTERACTION ON MAIZE PERFORMANCE
AND ROOTWORM DEVELOPMENT/

KHALIL،YASSIN
MOSTAFA
MAHMOUD ALI

ASWA
N:

2015

ASWA
N:

2017

SOHA
G:

2015

AHMED،ABOUBAKR
HAREDI
ABDELMONSEF
OSMANIA UNIVERSITY,

HYDE
RABA
D:

2017

ABDELALAH،MOHA
MED AHMED

UNITE
D
STAT
ES:

2015

ABDELRAHEEM،WA
EL H.M
sohag university,

SOHA
G:

2015

AHMED،ALI
MOHAMED ALI
SOHAG UNIVERSITY,
AR
ABEITMOHAMED،HE
BA NASSE
SOUTH VALLEY UNIVERSITY,

SOHA
G:

2017

QENA:

2018

MOGHAZY،MARWA
ABDE EL-FATAH
SAWNA UNIVERSITY,
HUSSEIN،MAHMOU
D HEFNY GAD
SOHAG UNIVERSITY,
HUSSEIN،BAHGAT
RAMADAN
MAHMOUD
SOHAG UNIVERSITY,

ASWA
N:
SOHA
G:
SOHA
G:

2017

MOHAMED،AMIRA
MAHER AHMED

SOHAG UNIVERSITY,

SOHA
G:

2016

FADLALLA،SOMAYA
MAHMOUD
MOHAMED
ASWAN UNIVERSITY,

ASWA
N:

2018

ALI،FATMA EL
ZHRAA ALI HASSAN SOUTH VALLEY UNVERSITY,

QENA:

2015

ALMARZOUQ،DOUA
A SALMAN
SOUTH VALLEY UNIVERSITY,

QENA:

2017

BAKERY،JEHAN
BAKR MAHMOUD

ASWA
N:

2016

ASWAN UNIVERSITY,

ABD
ELRAHMAN،ZIENAB
MAHMOUD AHMED ASWAN UNIVERSITY,
AWAD،MADEHA
AHMED ABO
ELFADL
SOHAG UNIVERSITY,

NOTRE DAME UNIVERSITY,

ASWAN UNIVERSITY,

MAHMOUD،MERVAT
AHMED BADAWY
MISSOURY UNIVERSITY,

The relation between depraved appetite, some
hematological and biochemical changes in
Mansour, Mohamed
 دكتوراهcattle /
Saied Mohamed.
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2017
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ز2015
Cattle are very important for farmers in Egypt because it consider very important
source of income for the farmers. The depraved appetite was acomplain that facing
the farmers and the veterinarian which lead to economic losses for their effect on the
productivity of animals, cost of treatments, deathes. This study to evaluate inter
relation ship between the depraved appetite, clinical, hematological and some
2016 . biochemical parameter of the blood serum of cattle.

Adel Elsayed Ahmed
Mohamed, Mohamed
##### Nour Eldin Ismail.

A total number of 149 Egyptian native cattle aged from 6 month to over 5 years old.
Animals (35 females and 7 males) were clinically healthy animals with average body
condition, they were clinically and laboratory examined proved as healthy cattle and
they are free from internal and external parasites were kept as controls. Animals were
suffering from depraved appetites ( 8 males aged from 6 months and above and 107
female cattle aged from 1 years and above were suffering from depraved appetite.
Clinical examination of cattle reavled poor body condition especially in infested
animals parasites and pregenancy. Reduced appetite, incoordination weakness, Slow
growth, loss of hair, pale mucus membranes, Decreased weight gains, engulfing a
foreigen materials such as ropes, plastic, wire, bones, clothes, metals. The
investigation was carried out for one year from February to January 2013-2014.
Fecal sample were collected directly from the rectum of animals in plastics bag and
transported to laboratory for examination. Fecal examination carried out by
concentration-flotation technique using saturated salt solution sodium chloride. Blood
sample were collected from each animal under strict hygienic condition. By
veinpuncture of jugular vein. Blood samples collection for determination of :hematological analysis, total RBCs 106, total WBCs 103, Hemoglobin concentration
gm/dl. Serum macro element: calcium and phosphourous mg/dl. Serum micro elments:
copper, iron, zinc. Serum electrolytes : sodium, potassium, chloride mol/l total
protein/dl.
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Detection of toxigenic Staphylococcus aureus
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 دكتوراهLuxor city by using of multiplex PCR /
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In the present study a total of 200 samples (75 raw meat, 75 chicken meat in table (9)
and 50 Stool Swab in table (11) from children Luxor hospital) were investigated
bacteriologically to detect the occurrence of S. aureus in examined food samples.
Additionally, the isolated S. aureus were inspected for their enterotoxins profile that
2016 . was considered as a potential risk for public health.
Routine culture-based diagnostic detection and identification procedure for potentially
pathogenic S. strains includes subsequent recovery and isolation of colonies on
selective culture medium such as mannitol salt agar and Baired-Parker agar for 24-48
h at 37 ̊C, followed by coagulase assays for suspicious colonies and further
confirmation by biochemical tests.
Out of 200 examined food samples, 41 S. aureus isolates were identified from the
examined samples with an incidence of (20.5%). The highest isolation rate was
observed in chicken samples (22.7%) followed by fresh meat samples (18.7%),
children‘s stool Swab )20%(.
Multiplex PCR technique used for detection of S. aureus enterotoxin (A-E) genes. Out
of 41 S. aureus isolated from the examined food samples 15 could produce
enterotoxins and 10 mecA.
The result showed that 8 out of 15 (53.3%) tested S. aureus in table (10) isolated from
fresh meat were positive for SE occurrence. The prevalence of sec was higher SE (7
SE. sec + 1 seb ) and present of mecA 5 out of 10 (50%).
The showed that 3 out of 15 (20%) tested S. aureus in table (10) isolated from chicken
were positive for SE occurrence. The prevalence of sec was higher SE (2 SE. sec + 1
sed ) and presence of mecA 3 out of 10 (30%).
The result showed that 4 out of 15 (26.6%) tested S. aureus in table (13) isolated from
chicken‘s Stool Swab were positive for SE occurrence. The prevalence of sec was
higher SE (3 SE. sec + 1 seb ) and presence of mecA 2 out of 10 (20%).

Ahmed, Zeinab
Ahmed Mohammed,

COCHRAN،JAMES
ALAN

STANFORD UNIVERSITY,

EMAIL ARAMIA
REZK ALLAH

ALI،FATEN NASR
EL-DEEN IBRAHIM
HUSSIN،ABEER
HASSAN ALI

2012

SOUTH VALLEY UNIVERSITY,

UNITE
D
STAT
E:

1962

MOCK
BA:

1978

ASWAN UNIVERSITY,

QENA:
ASWA
N:

2018

MOHAMED،NAGLA
ESSA

aswan university,

ASWA
N:

2018

AHMED،FATHY
AHMED ABDALLA

BONN UNIVERSITY,

JERM
ANY:

2004

2018

Jehan Ragab
Mohammed Daoud,
Hussein Youssef
Ahmed, Soad Abd El##### Aziz Abd El-wanes.

6638 12532552 PH. D.

6639 12532697 PH. D.

Sensitive detection methods for Panaeid
Shrimp disease viruses :

Identification of target proteins for carbonyl
compounds in the gas phase of cigarette
smoke and analysis of carbonylation-induced
functional changes in the proteins /

Metwally, Walaa
Gomaa.

The Panaeid Shrimp world aquaculture developed from their experimental beginnings
of major industries providing hundreds of thousands of jobs, billions of U. S. dollars in
revenue, and supplementation of the world‘s food markets with a high value protein.
Concomitant of the growth of the Shrimp culture industry has been the recognition of
the ever-increasing importance of disease, especially those caused by infectious
agents. The most important diseases of cultured Panaeid Shrimp have had viral or
bacterial etiologies. Molecular diagnostic methods are widely used for routine
diagnosis of IMNV. These include methods such as in situ hybridization, one-step
reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR), semi-nested RT-PCR,
2015 . nested RT-PCR and real-time RT-PCR using TaqMan probe.

Japan – University of
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Elmeligy, Enas
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Total RNA was extracted from the RNA samples preserved in 95% ethanol using RNA
isoplus ( Takara, Japan). cDNA was synthesized according to protocol ( TOYOBO,
Japan). Four methods were tested by comparing their sensitivity for IMNV detection
including nested RT-PCR using two PCR primer sets, real-time RT-PCR using
TaqMan probe and SYBR GREEN chemistry, RT-LAMP technique and real-time
LAMP. The result of nested RT-PCR methods using IMNV-F and IMNV-R or F13, R13
primers were able for detecting until 1/100 dilution of cDNA sample. TaqMan real-time
PCR method was able to detect until 1/200 dilution. Also, real-time RT-PCR using
SYBR Green chemistry was able to detect cDNA sample until 1:200 dilutions, but after
analyzing the dissociation curve of each amplicon we found that only a single peak
obtained for 1:10 dilutions. RT-LAMP method was able to detect IMN Virus until 1:100
dilution only. Real-time LAMP method was able to detect until 1:10 dilution only. In
conclusion, real-time PCR using TaqMan probe is recommended to being the best
method of IMNV detection as it is the most sensitive and specific one.
The present study aims to develop a method for detoxification of CSE. Antioxidants
and several amino acids with a nucleophilc center are screened for protective effects
against CSE-induced cytotoxicity in cultured cells. For this purpose, several types of
assays have been used for detection of CSE-induced cytotoxicity mainly PI uptake
into damaged cells using flow cytometry or fluorescent microscopy, DNA
fragmentation assay, examination of PKCa-GFP translocation, MTS reduction activity
2015 . assay and lactate dehydrogenase (LDH) leakage assay.

Abdel-Latif Shaker
Seddek, Soichi Miwa,
Ashraf Ahmed
##### Elghoneimy.

The present findings suggest that those cytoprotective agents { Glutathione (GSH), Nacetyl cysteine (NAC), L-cysteine, ascorbic acid and 2-mercaptoethane sulfonate
(MESNA)} suppress the CSE-induced cytotoxicity, by detoxifying the major cytotoxic
factors such as ACR and MVK in the CSE. However, the detailed mechanism(s)
underlying the actions of those cytoprotective compounds is at present unknown.
Further studies are needed to elucidate the molecular mechanisms for cytoprotective
effects of those compounds on CSE-induced cell damage.
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Epidemiology and control of infectious
diseases of ruminant livestock and veterinary
public health /

Abdellatef, Hassan
Mahmoud Mohamed.

Our results demonstrated that, in spite of the significant diversity of MTB spoligotypes
patterns obtained, the MTB population structure exclusively belonged to the modern
evolutionary phylogenetic / PGG2-3. Lineage 4 was predominated and T family was
2015 . the most endemic genotype among MTB strains isolated from Egypt in 2012-2014.
This study represented the first insight in attempting to optimize suitable MIRU-VNTRs
typing scheme for genotyping of MTB strains in Egypt. Combining spoligotyping, 12
MIRU-VNTRs loci, MLst Typing methods used in the present study will help to achieve
the efficient characterizations, discriminations. Clarifies the evolutionary mechanism,
phylogenetic clusters analysis and more accurate assignments of the spoligotypedefined clade based on the local setting and characteristics of the MTB strain
circulating in Egypt. The preliminary idea about the clustering and transmission rate
provided upon the results obtained will help the TB control decision makers to apply
effective control measures to prevent the further spread of the TB infection. Although
our MTB isolates originated from 16 (60%) /27Egyptian governorates which
represented approximately 65% of the whole Egyptian population, it would be of
interest to explore the distribution of these dominant genotypes through conducting
more research on a nationwide scale, to clarify their role in TB morbidity in Egypt and
help to find an evidence about the reason of the prevailing of those genotypes either
has recently evolved due to increased transmissibility or because of their long
establishment through stable association with respective Egyptian population.
The present study highlighted the genotypic profile and molecular mechanism of drug
resistance MTB strain circulating in Egypt. Molecular detection of mutations conferring
drug resistance is a promising technology for rapidly screening and detection of
MDR/XDRTB in Egypt.
The high rate of FQ-monoresistance, pre-XDR-MTB isolates among our results
implied the in appropriate usage of FQs, which in fact is the most commonly
prescribed antibiotic for respiratory and urinary tract infection in Egypt and this might
lead to the emergence of XDR-TB.
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ٌتمثل هدؾ الدراسة فى وضع إطار مقترح لتحقٌق التكامل بٌن اسلوبى هندسة القٌمة وتحلٌل القٌمة وبٌان دورها فى ترشٌد
.  ومدى امكانٌة التطبٌق على المنشات الصناعٌة بصفة خاصة، تكالٌؾ الجودة فى المنشات الصناعٌة بصفة عامة
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The current study was carried out on fifty five apparently healthy post hatching
Muscovy ducks of both sexes ranging from 1-60 days old. They were divided
2015 . according to their age into 5 groups.
The length of the stomach formed nearly 1.5 fold at 15 days old and 3.5 folds at 60
days old, while the weight formed nearly 4.5 folds at 15 days old and 29 folds at 60
days old when compared with that at one day old.
In all studies ages, the proventriculus length formed 42.7 – 47.7 % and the gizzard
length 52.2 – 57.2 % of the total length of stomach. While proventriculus weight
formed 8.5 – 12.9 % and gizzard weight 86.6 91.4 % of the total weight of the stomach.
The proventriculus began cranially opposite to the level of the cranial end of the liver
at 1 – 15 days old, but infront to this level at 30 and 60 days old, it terminated caudally
infront of the caudal end of the left lobe of the liver by a variable distances dependent
on the age of the bird.
The interior structure of the proventriculus had 4 thin longitudinal folds at one day old
which became thicker and separated by grooves with the advancement of the age.
Moreover, at 15 days old, fine openings of the proventricular glands could be
observed. At 30-60 days, these openings became numerous, oval or round in shape
and uniformly distributed.
The esophago- proventricular junction was characterized internally by few faint
longitudinal folds at one day old. With advancement of the age, 8-9 longitudinal folds
could be distinguished.
The proventricular- gizzard junction distinguished externally dependent on its
diameter at 1-7 days old, but up to 15 days old depending on its color in addition to its
diameter.
ٌعتبر محصول الطماطم من محاصٌل الخضر الهامة التى تجود زراعتها فً االراضى الجٌرٌة والرملٌة والطٌنٌة  ،والتى
ٌرجع اصلها الى امرٌكا الجنوبٌة  ،وقد تم نقل نوع واحد من امرٌكا الجنوبٌة اتلى المكسٌك ثم الى امرٌكا الوسطى حٌث كان
ٌزرع هناك وانتقلت زراعتها فً القرن التاسع عشر الى اوروبا ثم الى ببلد العرب ولقد نجحت زراعة الطماطم فً المزارع
المكشوفة والمؽطاه كما زرعت بدون تربة واجرٌت علٌها الدراسات للتحكم بشكل الثمرة ووقت نضوجها لٌسهل من عملٌة
 2018 .سوهاج  :هٌام مبارك ابراهٌم محمد ،
تصدٌرها
وتستهلك الطماطم فً العدٌد من صورها المختلفة حٌث تإكل طازجة فً السبلطات او فً صورة عصٌر طماطم او لصناعة
الصلصة وترجع اهمٌة الطماطم كؽذاء الى احتوابها على العدٌد من المركبات العضوٌة والمعدنٌة المفٌدة لبلنسان مثل
فٌتامٌن  Cواالمبلح المعدنٌة
وتزرع الطماطم فً مصر فً اربع عروات ربٌسٌة هى العروة الصٌفٌة المبكرة (تزرع فً المشتل خبلل اواخر شه دٌسمبر
واوابل ٌناٌر والزراعة فً االرض المستدٌمة من منتصؾ فبراٌر حتى اوابل مارس )
والعروة الصٌفٌة العادٌة او المتاخرة (تزرعه فً المشتل خبلل منتصؾ فبراٌر واوابل مارس وٌتم نقل الشتبلت لبلرض
المستدٌمة فً ابرٌل )
والعروة الخرٌفٌة (تزرع خبلل ٌونٌو واوابل ٌولٌو والزراعة باالرض المستدٌمة خبلل ٌولٌو واؼسطس )
والعروة الشتوٌة (تزرع خبلل سبتمر واوابل اكتوبر )
ولقد اشتملت الدراسة على ثبلث ابواب ربٌسٌة
الباب االول  :تناول االستعراض المرجعى واالطار النظرى
الباب الثانى تناول اهم المإشرات االقتصادٌة لمحصول الطماطم فً مصر ومحافظة قنا
ٌعتبر القطاع الزراعى من اهم قطاعات االقتصاد القومى المصرى نظرا النة ٌقع على عاتقة توفٌر االحتٌاجات الؽذابٌة
والكسابٌة للمجتمع باالضافة الى مساهمته فً التنمٌة االقتصادٌة عن طرٌق زٌادة الناتج القومى من خبلل تقلٌل الواردات
 2018 .سوهاج  :هناء مبارك ابراهٌم محمد ،
وزٌادة الصادرات
وٌعتبر التموٌل الزراعى من العوامل الربٌسٌة للنهوض باالنتاج الزراعى ورفع كفاءة استخدام الموارد الزراعٌة وتحسٌن
مستوى الزراع والمجتمعات الرٌفٌة
وترجع اهمٌة التموٌل الزراعى بالنسبة للزراع الى طبٌعة االنتاج الزراعى وماٌتصؾ به من خصابص ممٌزة
ومما ال شك ان التموٌل الزراعى ٌعتبر عنصرا ضرورٌا للتنمٌة الزراعٌة وال ٌمكن اعتبار ان اهمٌته تقتصر على ازاحة
العنصر المالى عن كاهل الزراع واعتباره عامل من عوامل تخطى ازمة مالٌة ٌواجهها فحسب
تم اعتماد فً هذه الدراسة بصورة اساسٌة على البٌانات الثانوٌة المنشورة وؼٌر المنشورة والتى تم جمعها من بنك التنمٌة
واالبتمان الزراعى ( محفظة القروض ) بمحافظة قنا وبٌانات مدٌرٌة الزراعة بمحافظة قنا
ولقد تبٌن من خبلل الدراسة ومن نتابج تطور القروض فً مصر ان هناك زٌادة سنوٌة فً قروض القطاع الزراعى (القطاع
العام ) بالعملة المحلٌة ومن (القطاع الخاص ) بكل من العملة المحلٌة والعملة االجنبٌة قدرت بحوالى 106.34 ، 14.19
 119.95،ملٌون جنٌة على الترتٌب
كما تبٌن من خبلل الدراسة ومن نتابج تطور اجمالى القروض االستثمارٌة الممنوحة من بنك التنمٌة واالبتمان الزراعى ان
هناك زٌادة سنوٌة فً كل من القروض متوسطة االجل والقروض طوٌلة االجل قدرت بحوالى  27.63 ،61.92ملٌون
جنٌة على الترتٌب بٌنما كان هناك انخفاضا فً القروض قصٌرة االجل قدرت بحوالى  12.0ملٌون جنٌة
كما تبٌن من خبلل الدراسة ومن نتابج تطور القروض الزراعٌة ( فً مجال االنتاج الحٌوانى ) الممنوحة من بنك التنمٌة
واالبتمان الزراعى بمحافظة قنا ان هناك زٌادة سنوٌة فً قٌم القروض قصٌرة االجل قدرت بحوالى
()805794،1124049،425738،1822862
كما تبٌن ان هناك زٌادة سنوٌة فً قٌم القروض متوسطة وطوٌلة االجل قدرت بحوالى
)118336،3165104،869655،12749171
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محمد ؛ هٌام مبارك ابراهٌم

اقتصادٌات انتاج وتسوٌق محصول الطماطم فً محافظة قنا :

ماجستٌر

6646 12536240

محمد ؛ هناء مبارك ابراهٌم

دور بنك التنمٌة واالبتمان الزراعى فً التنمٌة الزراعٌة فً مصر :
مع التركٌز على محافظة قنا(

ماجستٌر

6647 12536580

البٌه ،هناء عبدالمنعم .

الحرب االستباقٌة أو الوقابٌة فى القانون الدولى مع التطبٌق على
حالة العراق /

دكتواره

6648 12539787

أن هذه الحروب تهدد قواعد القانون الدولى وثوابته مثل قاعدة حظر استخدام القوة فى العبلقات الدولٌة التى تضمنتها  2فقرة
 4من مٌثاق االمم المتحدة وأورد المٌثاق استثناء علٌها وذلك فى نص المادة  51والتى جعلت استخدام القوة مشروعا حال
الدفاع ضد هجوم مسلح بشرط التوقؾ فوز تدخل مجلس االمن باتخاذ االجراءات الضرورٌة لحفظ السلم واالمن الدولٌٌن
وتخضع الدول فى ممارسته فرادى أو جماعات لرقابة مجلس االمن وعلى ذلك فؤن الدفاع الوقابى وفقا للقانون الدولى
االتفاقى الحالى مجرما مطلقا وٌترتب علٌه آثار مخالفة حظر استخدام القوة فى العبلقات الدولٌة .
تتناول الرسالة -:

2018 .

ٌقوم االثبات الضرٌبى على اساس فكرة ذاتٌة قوانٌن الضرابب على الدخل والمنازعات التى تترتب على تطبٌقها والتى تنشؤ
بدورها بٌن طرفٌن ؼٌر متكافٌبٌن وهما االدارة الضرٌبٌة بوصفها سلطة عامة تستخدم سلطاتها القتضاء حقها فى مواجهة
الممول االمر الذى ٌجعلها ؼالبا فى مركز المدعى علٌه والمركز االسهل فى الدعوى الضرٌبٌة وبالتالى سٌكون الممول
الطرؾ االضعؾ فى المنازعات الضرٌبٌة فى مركز المدعى والذى ٌكون خالٌا من أى عبء االثبات على امدعى االمر الذى
آثار الخبلؾ بٌن الفقه حول من ٌتحمل عبء االثبات فى المنازعات الضرٌبٌة وعلى تحقٌق التواز بٌن متطلبات قاعدة العدالة
الضرٌبٌة والبقٌن من جهة وضمان حصٌلة الضرٌبة من جهة اخرى وفى الحالت التى تسمح فٌها باالستعانة بوسابل االثبات
العامة المنصوص علٌها بالقانون رقم  25لسنة  1968فى المنازعات الضرٌبٌة فبل ٌتم تطبٌقها اال فى الحاالت التى تتبلءم
فٌها وسابل االثبات العامة مع طبٌعة المنازعات الضرٌبٌة التى تحكمها عملٌات محاسبٌة تثبت فى االصل بالكتابة .
 ] .د .ت[
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الضمانات التى تكفل تحقٌق العدالة عند تطبٌق القوانٌن ومعالجتها لكافة المشكبلت الٌومٌة للحٌاة حٌث تبٌن ان هذه الضمانات
من خبلل البحث عنها نجد اسمى منابع البحث فى الشرٌعة االسبلمٌة قلٌس هناك جدال فى أن الشرٌعة االسبلمٌة هى
الموسوعة التى تستوعب جمٌع الحلول لكل شىء كما أنها نظام متكامل وكامل لم ٌدع أى صؽٌرة او كبٌرة إال أوردها و لم
ٌترك القرآن الكرٌم شٌبا إال احصاه وأنخهناك نظام اجتماعى او سٌاسى أو اقتصادى ٌحقق التقدم والرقى والعدالة مثل النظام
االسبلمى ان شرٌعة هللا ٌجب أن تكون حاكمة المحكومة وان تتسٌد أحكام الشرع وأن تنحى تلك القوانٌن التى ساهمت بقدر
كبٌر فى مسخ االمة االسبلمٌة وذهاب رٌحها وفقدها لشخصٌتها المتمٌزة التى اراد هللا عزوجل ان تكون باالسبلم وحده خٌر
امة خرجت للناس فلم ٌترك الفقه االسبلمى جانبا من جوانب الحٌاة اال وكان له فٌها حلول محكمه .
Prostate cancer is one of the most common cancers worldwide and considers the
second leading cause of death from cancer in men. Mutations in tumor suppressor
genes including RB and PTEN have been linked to castration resistance and poor
outcome of prostate cancers. Determining targets of these genes in the context that
recapitulates prostate cancer progression might to beneficial for discovering novel
2015 . therapeutic tools.
#####
In vivo prostate cancer models provided tumors with various pathological stages,
however were not serviceable in terms of detecting dynamic change of gene
transcription without picking up noise derived from various cellular components of
tumor mass. Additionally, it is difficult to achieve an impact specific to tumor
progression by way of gain of functions of these tumor suppressors in culturecompetent prostate cancer cells.

الشرقوى ،ابراهٌم عبدهللا
محمد ابراهٌم .

محفوظ ،أسامة أحمد .
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االثبات فى قوانٌن الضرابب :

سلطات الضبط االدارى فى ظل الظروؾ االستثنابٌة :

Role of Rb, p53 and PTEN tumor suppressor
genes in prostate carcinogenesis /
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To achieve determination of RB and PTEN-loss signatures in the context of malignant
progression of prostate cancers, we have invented an in vitro model. Cells derived
from p53-/-., Rbf/f, p53-/-., Ptenf/f or p53-/-., Rbf/f., Ptenf/f mouse prostate gland and
survived under primary culture condition with prostaCult™ media were analyzed.
Cre recombinase-mediated deletion of Rb or Pten or both stimulated prostasphere
formation in 3D culture as well as proliferation rate in 2D culture. Moreover, p53-/prostate cells couldn‘t induce tumor outgrowth in immunodeficient mice whereas extra
deletion of Rb synergized p53 action forming tumors in 20% of mice and this
synergizing effect was enhanced after Pten deletion inducing tumors in 40% of total
mice number. Strikingly, prostate cells deficient in p53, Rb and Pten completely
transformed prostate cells wit 100% tumor production efficiency in vitro.
تتناول الرسالة :
التنمٌة المستدامة تعمل على تحسٌن مستدام لجودة الحٌاة لبلجٌال الحاضرة والقادمة ورفع الوعى
بشؤن حماٌة الطبٌعة والحد من التؤثٌر الضار بالبٌبة وتوفٌر بٌبة نظٌفة آمنة مستدامة لبلجٌال القادمة والعمل على وقؾ تدهور
عناصر البٌبة(المٌاه و الهواء و االرض) وخفض معدالت التلوث وااللتزام بالمعاٌٌر العالمٌة إستفادة قصوى من المخلفات
مع استخدام أدوات إقتصادٌة للتعامل مع المشاكل البٌبٌة ومحاسبة ناجزة لقوانٌن معفلة وقد هدفت الرسالة إلى الوصول على
نهج جدٌد فى إدارة المالٌة العامة على المستوى المحلى وتحسٌنها وإدارتها فى مصر مع إصبلح تشرٌعى لكل من التشرٌعات
البٌبٌة والمالٌة .
الجل ذلك فقد تم تناول الرسالة فى فصل تمهٌدى وثبلثة أبواب .
تناول الرسالة -:

 2017 .المنوفٌة  :إٌهاب عبدالمنعم مصطفى ؛

مصطفى ،إٌهاب عبالمنعم .

دور الموازنة العامة فى تحقٌق التنمٌة المستدامة فى ضوء
التشرٌعات البٌبٌة والمالٌة :

دكتوراه
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جامعة
 2001 .المنوفٌة  :عبدالمنعم أحمد سلطان عٌد ؛

عٌد ،عبدالمنعم أحمد سلطان .

البٌعة فى الفقه االسبلمى واختٌار الحاكم فى االنظمة السٌاسٌة
المعاصرة :

دكتوراه

6653 12539927

بٌان حقٌقة البعة فى االسبلم فعرضنا لبٌان تعرٌؾ البٌعة فى اللؽة وفى االصطبلح عند الفقهاء القدامى لبٌان مشروعٌة البٌعة
فى االسبلم من الكتاب والسنة وإجماع المسلمٌن وكذلك بٌنا التكٌٌؾ الفقهى للبٌعة من حٌث الطبٌعة العقدٌة للبٌعة ثم تعرضنا
لبٌان العبلقة بٌن البٌعة والتعاقد السٌاسى وبٌان نظرٌة العقد االجتماعى عند الفبلسفة ثم موقؾ الفقه االسبلمى من نظرٌة
العقد االجتماعى والباب الثانى تتناول(أركان عقد البٌعة فى االسبلم) تتحدث المحل والرضا والسبب .
The camel and sheep VNOs were examined to show the histological and
histochemical features of their different cell types. In camel VNO, the sensory
epithelium was composed of supporting cells, receptor cells and basal cells and their
nuclei were arranged in the apical middle, and basal regions, respectively. Some
superficially-situated cells were detected; which were different from the basal,
receptor or supporting cells in their morphology, distribution or frequency. In sheep
VNO, three basic cell types were detected: supporting, receptor and basal cells. Some
PAS-positive supranuclear cytoplasmic granules were detected in the receptor cells of
sheep VNO, but not in those of camel VNO. The number of goblet cells decreased
caudally till the disappearance at the middle of the anterior-posterior axis of the camel
2014 . VNO, although it was nearly same in all regions of the sheep VNO.

Mohamdien, Daila
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Histochemical analysis of the vomeronasal
organ of the one-humped camel ( camelus
dromedarius ) /

6654 12539980

Moreover, the VNO of the one-humped camel was examined by traditional
histochemistry to find some morphological devices that may be involved in the camel
adaptation to the desert environment. Several lymphatic capillaries and vessels were
detected surrounding the whole vomeronasal epithelium suggesting the involvement
of these vessels in keeping the water balance and avoid dehydration of the
vomeronasal epithelium and thus maintaining the suitable environment for the
pheromone perception in the camel VNO.
In addition, to clarify the glycohistochemical characteristics of the sensory and nonsensory epithelia, the VNO of camel was examined by lectin histochemistry. The
obtained results indicate that the glycohistochemical characteristics of the free
borders of both sensory and non-sensory epithelia are similar to each other,
suggesting that the staining in the free border may originate from the mucous
secretions of the vomeronasal glands and goblet cells and that these glycoconjugates
may play an important role on protecting the free border of both the sensory and nonsensory epithelia against foreign organisms.
DBA labeled the cytoplasm and tip of the cell processes of the free border of some
columnar-shaped cells scattered in the non-sensory epithelium of the camel VNO. In
the sheep VNO, DBA stained particular cells in the vomeronasal sensory epithelium,
located at the same level as the vomeronasal receptor cells, although the distribution,
shape and number of the stained cells did not correspond to those of the vomeronasal
receptor cells.
تتناول الرسالة -:
تضم هذه الدراسة تمهٌدى وثبلث أبواب فى الفصل التمهٌدى( االطار النظرى لدور الدولة
االقتصادى واالجتماعى) الفكر االقتصادى المإٌد لدولة الحد االدنى فى االقتصاد والفكر االقتصادى المإٌد لتدخل الدولة
والحرٌة االقتصادٌة وقد تم اختٌار تجربتٌن فى مجال زٌادة نشاط القطاع الخاص (الخصخصة) واحدة لدولة متقدمة وهى
برٌطانٌا .
الباب الثانى ( -:الدور االقتصادى واالجتماعى للدولة فى كل من الهند ومالٌزٌا) ونجاحهم بفضل الجهود التى بذلتها الدولتٌن
للتؽلب على المشكبلت االولٌة التى واجهت نمو االقتصاد وتطوره وتمكنوا من تحقٌق معدالت عالٌة من التنمٌة البشرٌة
واالرتقاء بالمستوى التعلٌمى والتكنولوجى لتصبح نموذجا ٌحتذى به فى بناء وتجهٌز البنٌة االساسٌة للعلم والتكنولوجٌا
والقدرات الذاتٌة على مستوى العالم وكمفتاح أساسى للتصنٌع .

تتناول الرسالة -:
موقؾ التشرٌعات القدٌمة من حماٌة الحق فى الخصوصٌة وتمحورت جمٌعها حول حماٌة حرمة المسكن الخاص بالفرد
سواء بالنسبة للشرابع القدٌمة الشرعٌة ممثلة فى مدونة حمورابى ومدونة مانو وفى القانون المصرى القدٌم فى العصر
الفرعونى ومرورا بالعصر البطلمى والعصر الرومانى وكذلك بالنسبة للشربع العربٌة القدٌمة .
أما المبحث الثانى  -:تناول موقؾ التشرٌعات الحدٌثة من الحق فى الخصوصٌة بداٌة من صدور االعبلن العالمى لحقوق
االنسان الصادر عن االمم المتحدة عام  1948وحتى الوقت الراهن ذلك على المستوى الدولى .
أما المبحث الثالث -:
موقؾ الدٌانات السماوٌة الثبلث الٌهودٌة والمسٌحٌة واالسبلم وكان للشرٌعة االسبلمٌة فضل السبق فى وضع نظرٌة متكاملة
لحماٌة حرمة الخاصة لبلنسان .
تتناول الرسالة :
بٌنت الدراسة أن النظام القضابى موصول الحلقات التنفضل حلقة من حلقاته عن تالٌتها والمجتمعات االنسانٌة التعٌش
بتشرٌعاتها معزولة عما سبها من التشرٌعات والنظم السابقة وانما ٌإثر السابق فى البلحق وٌتاثر البلحق بالسابق أى جماعة
بشرٌة تجمعها رابطة معٌنة فإن أفكارها عبر امتداد الزمن انما هى امتداد طبٌعى الفكارها .
وان الحضارات البشرٌة ارتبطت جمٌعها ببعضها البعض وان العدالة ألفت بٌن قلوب افرادها أٌنما كانوا رؼم التباعد بٌن
أوابل هذه الحضارات واخرها فاصول النظم واحدة فى أول نشاتها واواخر أمرها وأكدت الدراسة على أن المإرخ المصرى
مانٌتوس هو أبوالتارٌخ الفرعونى وأول من كتب تارٌخ الفراعنة منذ  22قرنا ولٌس المإرخ االؼرٌقى هٌرودوت حٌث ٌعد
مانٌتوس أهم كاتب تارٌخ عرفته البشرٌة فى تلك المرحلة والٌعرؾ قٌمته أهل البحث والدراسة التارٌخٌة على الرؼم من
قٌمته الكبٌرة ودوره فى تسجٌل التارٌخ المصرى القدٌم مشٌرا إلى أن جمٌع علماء المصرٌات فى العالم مازالوا ٌعتمدون
حتى االن على التقسٌم التارٌخى لمانٌتوس .
نادٌة السٌد الحسٌنى  ،فاطمة
محمد حسن ابراهٌم  ،شندى
محمود ابو الخٌر .

 2018 .المنوفٌة  :أٌمن عبدالحكٌم عبدالرحمن محمود ؛

Engle
wood
Cliffs,
N.J. :
جامعة
 2018 .المنوفٌة  :كرٌم محمد محى الدٌن سلٌم ،

 2014 .القاهرة  :دار النهضة العربٌة للنشر والتوزٌع ؛

اهمٌة البحث  :تتحد اهمٌة البحث فً التعرؾ على خصابص الفن األفرٌقً وتصمٌماته المتنوعة فضبل عن االهمٌات االتٌة 2007 :
ٌسهم البحث بالتعرؾ على خصابص الفن األفرٌقً واهم مفرداته الزخرفٌة ومن هذا المنطلق ٌمكن الحفاظ على التراث 1-
 .الزخرفً األفرٌقً من االندثار بتوفٌقه ثقافٌا
ابتكار تصمٌمات تصلح لزخرفة المفروشات المنزلٌة مستوحاه من بعض وحدات الزخارؾ االفرٌقٌة وتطبٌقاتها باستخدام 2-
 .تقنٌات التطرٌز وبما ٌتناسب مع نوعٌة التصمٌم الخاص بالمفروشات
مشكلة البحث  :لم تحظ الزخارؾ االفرٌقٌة باالهتمام الكافً من الدراسة والبحث وكذلك قلة الدراسة الفنٌة العربٌة التً
اجرٌت على جزء هام من فنون القارة االفرٌقٌة رؼم ما تتمٌز به من تراث فنى وثقافً وان الزخارؾ االفرٌقٌة مصدر الهام
للعدٌد من الفنانٌن ولها اثرها الواضح فً اثراء العدٌد من المدارس الفنٌة .
وبالرؼم من ابداع الفنان األفرٌقً فً كثٌر من الفنون التطبٌقٌة والتً تبلءمت اشكالها مع خامات البٌبة االفرٌقٌة واختار لها -
التقنٌات المناسبة اال ان الزخرفة االفرٌقٌة لم ٌتم االستفادة منها بمعالجة وحدتها والرموز الممٌزة لها فً ابتكار تصمٌمات
 .تصلح لزخرفة المفروشات المنزلٌة
والتجرٌب من وجهة تنفٌذها فً المفروشات المطرزة لمعرفة مدى امكانٌة استخدامها كمصدر لتصمٌمات زخرفٌة مطرزة -
للمفروشات المنزلٌة وتعمل على اثراء التصمٌم الزخرفً والتطرٌز بما تحوٌة من قٌم جمالٌة وفنٌة
تتناول الرسالة -:

القاهرة  :جامعة عٌن شمس  -كلٌة التربٌة النوعٌة .

جامعة
 2018 .المنوفٌة  :فرحات محمد فرحات مصباح .

محمود ،أٌمن عبدالحكٌم
عبدالرحمن .

Bell, David A.,

الدور اإلقتصادى واالجتماعى للدولة فى إطار إقتصادٌات السوق :

Solid state pulse circuits /

سلٌم ،كرٌم محمد محى الدٌن  .نطاق الحق فى الخصوصٌة ومدى تؤثره بالتقنٌات الحدٌثة

ٌوسؾ ،حسن ٌوسؾ فهمى .

عبد هللا  ،عزه احمد محمد .

دكتوراه

6655 12540166

6656 12540238
دكتوراه

6657 12540275

دكتوراه

6658 12540311

االستفادة من بعض وحدات الزخارؾ االفرٌقٌة فى ابتكار تصمٌمات
ماجستٌر
مطرزة للمفروشات المنزلٌة /

6659 12540864

دكتوراه

6660 12541514

نشؤة القضاء فى المجتمعات القدٌمة وتطوره :

مصباح ،فرحات محمد فرحات النظام القانونى للموظفٌن الدولٌٌن فى ضوء مبادىء القانون الدولى
االدارى /
.

 تلعب المنظمات الدولٌة دورا هاما وٌتضح هذا الدور فى وجود، ٌشهد المجتمع الدولى مرحلة التشابك بٌن مصالح الدول
عدد كبٌر من المنظمات الدولٌة فى تزاٌد مستمر وكذلك عدد الموظفٌن الدولٌٌن الذٌن ٌعملون فى هذه المنظمات والمقصود
من الموظؾ هو تحدٌد االشخاص الذٌن ٌستحقون الحقوق القضابٌة واالدارٌة واالمتٌازات والضمانات باالضافة الى تحدٌد
اختصاص المحاكم االدارٌة الدولٌة بتحدٌد االشخاص الذٌن لهم الحق فى اللجوء الى المحاكم على الرؼم من الطبٌعة والعبلقة
. القانونٌة لعملهم فى المنظمة الدولٌة
ولما كان الموظؾ الدولى ٌتمتع بالحقوق والوجبات ٌجب ان نضع فى اعتبارنا ان الموظؾ الدولى المقصود هو الشخص
الذى ٌتحمل االلتزامات والحقوق ثم نعود الى مبدأ مهم وهو ان ٌحدد االختصاص االدارى للهٌكل الوطنى العدٌد من
. التفاصٌل والمفاهٌم فى الفقه والقضاء
6661 12542031

دكتوراه

منازعات الملكٌة الصناعٌة الخاصة بالدواء فى القانون الدولى
/  الخاص.  عباس مصطفى عباس،على

عباس مصطفى عباس على ؛

جامعة
:  أسٌوط2018 .

-: تتناول الرسالة
اهتمت هذه الدراسة بالصناعات وعبلقتها بحقوق الملكٌة الصناعٌة العتماد هذه الصناعات بصورة كبٌرة على تلك الحقوق
من أجل الحفاظ علٌها وتوفٌر الحماٌة البلزمة ثم البحث عن القانون واجب التطبٌق على تلك المنازعات وأخٌرا تحدٌد الجهة
. المختصة بالفصل فى المنازعات التى تثار بشؤنها
من هذا المنطق قام الباحث بتقسٌم البحث الى فصل تمهٌدى وباٌن حٌث أفراد الفصل التمهٌدى من هذا البحث لتناول حقوق
-: الملكٌة التى تنقسم ؼلى قسمٌن ربٌسٌن
االول الملكٌة االدبٌة والفنٌة والثانى الملكٌة الصناعٌة وعبلقة كل فرع من هذه الفروع بالصناعات الدوابٌة من عدمه كان من
 براءات االختراع والثانى ففٌه تم التعرض الى العبلمات والبٌانات التجارٌة والتصمٌمات:خبلل مبحثٌن ففى المبحث االول
. والنماذج الصناعٌة ومدى تعلق كل منها باألدوٌة
ثم تناول الباحث القانون الواجب التطبٌق على منازعات الملكٌة الفكرٌة المتصلة بصناعة الدواء وكان ذلك من خبلل فصلٌن
 عن: االول تناول تحدٌد القانون واجب التطبٌق وفق منهج االسناد وقسمت الدراسة فى هذا الفصل الى مبحثٌٌن تحدث االول
:القانون واجب التطبٌق على المسبولٌة التقصٌرٌة الناشبة عن حقوق الملكٌة الصناعٌة المتعلقة بالصناعات الدوابٌة والثانى
. عن القانون واجب التطبٌق على المسبولٌة العقدٌة الناشبة عن حقوق الملكٌة الصناعٌة المتعلقة بالصناعات الدوابٌة

6662 12542065

دكتوراه

/ المسبولٌة الدولٌة الناشبة عن جرابم االرهاب الدولى

.  طارق عبدالعزٌز،حمدى

طارق عبدالعزٌز حمدى ؛

Studies on analysis of a novel secreted protein
of Ly-6 domain 1expression and an expecting Awad, Mahmoud
function in bovine uteroplacental tissues
Mohamed
during gestation /
Abdelhamid Ahmed.

6663 12542571

6664 12552242

دكتوراه

/ دور المراجعة المشتركة فى دعم الثقة فى التقارٌر المالٌة

6665 12564197

Studies on biochemistry, genetics and
fermentation of bacteriocins for novel meat
 دكتوراهHygiene /

.  أمل محمد حسٌن، حسٌن

Maky, Mohamed
Abdelfattah Madany.

، جامعة جنوب الوادى

جامعة
 المنوفٌة2007 .

: تتناول الرسالة
االرهاب الدولى شاهد تطورا هاما ٌرجع إلى العدٌد من المتؽٌرات وأبرزها تحوالت النظام الدولى واالتاحة المتزاٌدة نسبٌا
للتكنولوجٌا العسكرٌة بما فى ذلك أسلحة الدمار الشامل والعولمة وماتخلفه من فرص وتحدٌات والعبلقات بٌن نظم الحكم
وجماعات المعارضة فى العدٌد من الدول والرفض المتزاٌد للهٌمنة االمرٌكٌة على النظام الدولى فضبل عما تتسم به السٌاسة
. االمرٌكٌة من تحٌزات واختبلالت فى عدد من أقالٌم العالم والسٌما الشرق االوسط
تزداد خطورة االرهابالدولى فى االعمال االرهابٌة تقع وقت السلم فتإثر على العبلقات الودٌة بٌن الدول النها التستند ؼلى
شرعٌة قانونٌة وتمس مصالح دولٌة جوهرٌة تتمتع بالحماٌة القانونٌة وتإثر على سبلمة المجتمع الدولى وعلى امنه وعلى
السبلم بشكل عام وتخالؾ مانص علٌه مٌثاق االمم المتحدة وتهدد االهداؾ التى عملت منظمة االمم المتحدة على ترسخٌها
. واحترامها
The present study exposes a new insight on the physiological function a recently
discovered molecule; SOLDI was secreted from both fetal and maternal tissues
throughout pregnancy. The SOLDI mRNA localization was in TMCs at early and mid
pregnancy in addition to both TMCs and BNCs at late pregnancy. SOLDI protein was
localized in the mesenchymal tissues of the villous tree and endometrium with wide
distribution by pregnancy progression. These results suggest a key role of SOLDI in
fetal growth and expansion of fetal membranes at the early pregnancy as well as, the
2014 . possible function in tissue remodeling at late pregnancy.
BT cell lines expressed SOLDI with variable levels; BT-K and BT-C represented the
highest and the lowest cell line expressed SOLDI, respectively. SOLDI appeared to be
regulated by scaffold condition after Matrigel stimulation effect on its expression with
long-term culture system. BT cell lines exhibited a convenient in vitro tool to study
SOLDI possible function in trophoblast cell.
SOLDI proved to be acting as a powerful stimulator for trophoblast migration and
invasion, which considered one of the basic and critical processes during embryo
implantation into the uterine tissue. However, further experiments are needed to
elucidate the mechanism by which SOLDI stimulate the migration and invasion
behaviors trophoblast cells at the feto-maternal interface.
جامعة
ٌتمثل الهدؾ الربٌسى للدراسة فى قٌاس أثر تطبٌق المراجعة المشتركة على الثقة فى التقارٌر المالٌة بالشركات المقٌدة فى
جنوب
سوق االوراق المالٌة فى تطوٌر دور المراجعة المشتركة فى تعظٌم الثقة فى التقارٌر المالٌة وتوصلت الدراسة الى عدة نتابج
:  الوادى2019 .
. تباٌن االراء حول استخدام المراجعة المشتركة كمدخل لدعم الثقة فى التقارٌر المالٌة
The methodology applied in this study led to the isolation of 835 LAB strains from 146
sources collected from Egypt. These sources included meat samples (9 bovine meat
and 3 chicken meat), some meat products (26 sausages and 3 minced meat), 29
salted fish, some chicken by-products (24chicken intestinal contents and 31 chicken
neck skin), milk products samples (6 yogurts and 2 fermented milk), a starter for
fermentation, and also some colonies isolated from contaminated cultures. Isolates
that showed antagonistic activity against at least one of the indicator strains were
considered as potential bacteriocin producers. 237 bacteriocin-like substance (BLS)
producers were found from all 835 isolates by the spot-on-lawn method. According to
their antimicrobial spectra, the were divided into three groups ; board spectrum group
(2.1 % of isolates), middle spectrum group (15.2% isolates), and narrow spectrum
group (82.7% of isolates). Isolates showing strong and characteristic antimicrobial
2015 . activity were proceeded for further analysis.
#####
For species identification, partial sequencing of the 16S rDNA of 37 selected isolates
was carried out. The isolates were identified as follows: Lactobacillus plantarum,
Lactobacillus curvatus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus sakei,
Lactobacillus casei, Lactobacillus farciminis, Lactobacillus crustorum, Lactobacillus
lactis, Enterococcus faecalis, Enterococcus avium, Enterococcus casseliflavus,
carnobacterium divergens, weissella viridescens and leuconostoc garlicum. The
species of Weissella viridescens, Lactobacillus crustorum and Leuconostoc garlicum
have not been reported as bacteriocin-producers, which suggests a considerable
possibility of a novel bacteriocin production.

Jehan Ragab
Mohamed Daoud,
Kenji Sonomoto,
Mohamed Karmi.

اشتملت هذه الدراسة على سبعة مجموعات من الماشٌة واالؼنام الصؽار والبالؽٌن ومن كبل الجنسٌن وهى كاالتى مجموعة
()1العجول البالؽة ()2العجبلت البالؽة ()3العجول الصؽٌرة ()4العجبلت الصؽٌرة ()5الخراؾ البالؽة ()6النعاج البالؽة
()7الحمبلن الصؽٌرة.وفصٌلة الماشٌة من سبللة الفرٌزٌان واالؼنام من السبللة البلدى وتم الفحص الظاهرى على جمٌع
حٌوانات التجربة وكانت جمٌعها فى الظاهر سلٌمة وبصحة جٌدة وتم تجرٌع الحٌوانات الكبٌرة والبالؽة ضد الطفٌلٌات
الداخلٌة وتم تقٌٌم الحالة الصحٌة للحٌوانات قبل اخذ العٌنة من حٌث درجة الحرارة ومعدل ضربات القلب والتنفس وفحص
الؽدد اللٌمفاوٌة السطحٌة وفحص البول والبراز وصورة دم كاملة.

نصرهللا محمد محمود

2018

تتناول الرسالة :
تصور مقترح تطوٌر نظام االشراؾ التربوى بالمرحلة التعلٌمٌة بدولة الكوٌت فى ضوء بعض االتجاهات المعاصرة كما
هدفت الدراسة الى التعرؾ على متطلبات تطوٌر االشراؾ التربوى فى الكوٌت فى ضوء االتجاهات الحدٌثة وكٌفٌة االستفادة
من االتجاهات الحدٌثة فى تطوٌر االشراؾ فى الكوٌت ولؽاٌات تحقٌق هذه االهداؾ استخدمت الدراسة المنهج الوصفى
واستعانت باالستبانة كؤداة لجمع البٌانات االولٌة للدراسة وتكونت عٌنة الدراسة من مجموعة من المشرفٌن التربوٌٌن فى
وزارة التربٌة والتعلٌم الكوٌتٌة والبالػ عددهم ()300مشرفا تربوٌا والمعلمون من جمٌع معلمى المرحلة المتوسطة فى
مدارس وزارة التربٌة والتعلٌم الكوٌتٌة والبالػ عددهم( )925معلما ومعلمة وقد توصلت نتابج الدراسة إلى أهم االتجاهات
المعاصرة فى مجال االشراؾ التربوى وتوظٌفها فى مجال االشراؾ التربوى وخاصة فى مراحل التخطٌط والمتابعة
واالعداد والتنفٌذ على الترتٌب كما ٌمكن التؽلب على معوقات االشراؾ التربوى من خبلل إتاحة شبكات اتصال بالمدارس
مع ضرورة التدرٌب .

2018 .

محمد،عبدالعزٌز فٌصل أحمد .

Comparative biochemical characterization of
plasma protein in some farm animals /
Corrosion and tribology properties of BTI-XNB3.5Sn biomedical alloy produced using
mechanical alloying /
Mechanical properties of BTI-xNb-3.5Sn
biomedical alloy produced using mechanical
alloying /
Performance enchancement of agridconnected PV/wind hybrid power system
during environmental condition variations and
grid disturbances /
تطوٌر نظام االشراؾ التربوى بالمرحلة التعلٌمٌة المتوسطة بدولة
ماجستٌر
الكوٌت فى ضوء بعض االتجاهات المعاصرة /

6670 12583217

2018

تتناول الرسالة -:
تدنى مستوى تبلمٌذ الصؾ االول االعدادى فى التحصٌل الدراسى من ناحٌة بعض مهارات القراءة االبداعٌة من ناحٌة
اخرى وتكونت مجموعة البحث من مجموعة تجرٌبٌة ( )30تلمٌذا ومجموعة ضابطة ( )30من تبلمٌذ الصؾ االول
االعدادى وكان الهدؾ من البحث التعرؾ على أثر استخدام اتراتٌجٌة الخرابط الذهنٌة على التحصٌل وتنمٌة بعض مهارات
القراءة اإلبداعٌة لدى تبلمٌذ الصؾ االول االعدادى وتوصلت نتابج البحث الى فاعلٌة إستراتٌجٌةالخرابط الذهنٌة فى تنمٌة
التحصٌل وبعض مهارات القراءة االبداعٌة وأشارت إلى وجود فروق ذات إحصابٌة لبلختٌار التحصٌلى البعدى لصالح
تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة وإلى فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطى درجات تبلمٌذ المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة
فى التطبٌق وإلى فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطى درجات تبلمٌذ المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى التطبٌق
البعدى الختٌار مهارات االبداعٌة لصالح المجموعة التجرٌبٌة .

2018 .

مصطفى ،منى مصطفى حسٌن أثر استخدام إستراتٌجٌة الخرابط الذهنٌة على التحصٌل وتنمٌة
بعض مهارات القراءة االبداعٌة لدى تبلمٌذ الصؾ األول اإلعدادى  /ماجستٌر
.

6671 12583247

2018

تتناول الرسالة-:

 2018 .الؽردقة  :المإلؾ ؛

ماجستٌر

6672 12583407

رقٌة محمود أحمد .

2016

Soliman, Asmaa
Mostafa Mahmoud.

2018 gg

Zamel, Ahmed Sulbi
Mohammed,

2018 gg

Alfadly, Soltan
Ghaniem Howedy.

2018 gg

Ibrahim, Ahmed
Mohammed Ahmed.

العنزى ،حمود راشد خلؾ .

تصور مقترح لتفعٌل االسالٌب االدارٌة لمدٌرى المدارس المتوسطة
بدولة الكوٌت لتحقٌق االنتماء التنظٌمى للمعلمٌن /

6666 12582481

6667 12582853

6668 12582909

6669 12582946

االنتماء التنظٌمى للمعلمٌن ما أهم خصابصه وعناصره والكٌفٌة التى ٌمكن من خبللها االرتقاء به فى المدارس المتوسطة
بدولة الكوٌت وبٌان العبلقة االسالٌب االدارٌة لمدٌرى المدارس المتوسطة فى دولة الكوٌت بتحقٌق االنتماء التنظٌمى
للمعلمٌن وتعرؾ الواقع الفعلى لبلنتماء التنظٌمى وعبلقته باالسالٌب االدارٌة من جهة نظر معلمى المرحلة المتوسطة بدولة
الكوٌت وتقتصر الدراسة الحالٌة على ثبلثة من أبرز االسالٌب االدارٌة وهى تفوٌض السلطة أسلوب االتصال والتواصل
االدارى الفعال وكذلك فرق العمل االدارٌة فى تنمٌة روح االنتماء التنظٌمى لدى المعلمٌن والمعلمات فى المدارس المتوسطة
بدولة الكوٌت استخدمت الدارسة المنهج الوصفى وهو عبارة عن مجموعة من االجراءات البحثٌة التى تتكامل لوصؾ
الظاهرة أو الموضوع اعتمادا على جمع البٌانات والحقابق وتصنٌفها ومعالجتها وتحلٌها تحلٌبل كافٌا .
وتوصلت الدراسة إلى نتابج-:
أظهرت المتوسطات الحسابٌة واالوزان النسبٌة لعبارات االستبانة أن المحور الخاص بؤسلوب فرق العمل حصل على 1-
.المرتبة االولى
المإلؾ ؛

2018

تتناول الرسالة -:
التعرؾ على فاعلٌة استخدام القصة االلكترونٌة فى تنمٌة الحصٌلة اللؽوٌة لدى طفل مرحلة الروضة والتعرؾ على فاعلٌة
استخدام القصة االلكترونٌة فى تنمٌة الذكاء االجتماعى لدى طفل مرحلة الروضة .
لذلك تم استخدام المنهج شبه التجرٌبى القابم على تصمٌم المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة .
صممت لذلك أدوات ومواد بحثٌة تمثلت فى
مقٌاس الحصٌلة اللؽوٌة لطفل الروضة 1-
)مهاراتى االستماع والتحدث(استمارة تقٌٌم2-
مقٌاس الذكاء االجتماعى كطفل الروضة ؟3-
القصة االلكترونٌة4-
دلٌل المعلمة الستخدام القصة االلكترونٌة .وبعد أن تؤكدت الباحثة من صدق وثبات أدوات الدراسة تم تطبٌقها على عٌنة 5-
الدراسة التى تم اختٌارها بالطرٌقة العشوابٌة .وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطى درجات
المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى التقٌٌم البعدى لمهارة االستماع
ان النتابج التى أدت إلٌها الدراسة جاءت فى صالح المجموعة التجرٌبٌة والتى استخدمت القصة االلكترونٌة مما ٌإكد فاعلٌة
القصة االلكترونٌة فى تنمٌة الحصٌلة اللؽوٌة والذكاء االجتماعى لدى طفل الروضة .

 2018 .قنا :

2018

تتناول الرسالة:
التعرؾ على العبلقة بٌن التفكٌر االستراتٌجى للمدٌرٌن بتمكٌن معلمى مدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكوٌت ولقد تفرع
من هذا الهدؾ مجموعة من االهداؾ الفرعٌة منها
 .التعرؾ االسس النظرٌة للتفكٌر االستراتٌجى لمدٌرى المدارس 1-
 .توضٌح االسس النظرٌة لتمكٌن المعلمٌن فى المدارس المتوسطة بالموٌت2-
 .التعرؾ على مبلمح تمكٌن معلمى مدارس المرحلة المتوسطة بالكوٌت على ضوء التفكٌر االستراتٌجى3-
كشؾ واقع بٌن التفكٌر االستراتٌجى للمدٌرٌن وتمكٌن المعلمٌن فى مدارس المرحلة المتوسطة بالكوٌت من وجهة نظر4-
 .المدٌرٌن المساعهدٌن

 2018 .الؽردقة  :المإلؾ ؛

العازمى ،حٌات ناصر ٌحى .

فاعلٌة برنامج باستخدام القصص االلكترونٌة فى تنمٌة الحصٌلة
اللؽوٌة والذكاء االجتماعى لدى أطفال الروضة /

ماجستٌر

6673 12583420

العنزى ،ناصر عبٌد شحاده
هادى .

التفكٌر االستراتٌجى للمدٌرٌن وعبلقته بتمكٌن معلمى مدارس
المرحلة المتوسطة فى دولة الكوٌت /

ماجستٌر

6674 12583438

وضع توصٌات ومقترحات إجرابٌة لتطوٌر التفكٌر االستراتٌجى للمدٌرٌن لتمكٌن المعلمٌن فى مدارس المرحلة المتوسطة5-
 .بالكوٌت
ومن أهمٌة الدارسة تمكٌن العاملٌن من الموضوعات المهمة فى مجال التخطٌط االدارى النه ٌراعى القٌم االنسانٌة
تعتبر المواد المإلفة الرقابقٌة ذات أهمٌة قصوى فً الصناعات الحدٌثة خاصة صناعة الطابرات والسٌارات فتقرٌبا أكثر من
 77%من الهٌكل الخارجً للطابرات الحدٌثة مصنع من هذه المواد.وتتمٌز هذه المواد بالمقاومة العالٌة لئلجهادات وكذلك
2018
مقاومة االكسدة وكل هذه بخفة وزن تجعلها منافسة ممتازة للمواد التقلٌدٌة مثل الحدٌد وااللومنٌوم.
والرسالة تتكون من خمسة فصول الفصل األول ٌ:تناول دراسة مختصرة ألساسٌات ونظرٌات مٌكانٌكا الشروخ وتطبٌقاتها
على المواد المركبة الرقابقٌة التى تعرض الفصل لتعرٌفها وتعرٌؾ أكوادها وسلوك االنهٌار فً تلك المواد والتً تحدث
اساسا نتٌجة تؽٌر مساحات المقطع التى تؽٌر ما ٌعرؾ بمعامل تركٌز االجهاد ()stress concentration factor
فتإدى إلى تباٌن شكل الكسر والشرح.
حدٌثا ,أخذ حدٌد الجرافٌت المضؽوط  CGIأو حدٌد الجرافٌت الدودي الخطوات االولى بدٌبل عن حدٌد الزهر الجرافٌتى
الكروي  SGIفً بعض التطبٌقات المحددة اعتمد ذلك على ان هذا النوع ذو قابلٌة افضل للصب والتشؽٌل على الماكٌنات
والمقاومة الحرارٌة ٌعد حدٌد الجرافٌت الدودي هو الحدٌد المثالً فى حالة المكونات المعرضة لعمٌبلت التحمٌل المٌكانٌكٌة
والحرارٌة المتزامنة مثل كتل أسطوانات والرإإس لسوء الحظ تعد مادة حدٌد الجرافٌت الدودي ؼٌر معروفة نسبٌا ٌمثل
انتاج حدٌد الجرافٌت الدودي صعوبات اضافٌة بسبب تركٌباتها المجهرٌة الخاصة وكذلك لٌس من السهل الحصول على
خصابص ثابتة فً سبٌكة حدٌد الجرافٌت الدودي تعد سبٌكة  CGIمقبولة عندما ال ٌوجد فً بنٌته التركٌبٌة جرافٌت متقشر
 FGوتكون كمٌة الجرافٌت الكروي أقل من  %20وبالتالً ٌكون  %80من كل الجرافٌت دودي الشكل.
 2018 .تتناول الرسالة :
التعرؾ على ادارة الحوار االسرى وعبلقتها بالتخاذ القرارات االسرٌة من خبلل التعرؾ على
أكثر القرارات االسرٌة فى المجاالت المعٌشٌة ومشاركة بٌن الزوجٌن1-
العبلقة بٌن إدارة الحوار االسرى بٌن الزوجٌن واخاذهم القرارات االسرٌة2-
)إدارة الحوار االسرى-معوقات الحوار االسرى(تؤثٌر المتؽٌرات المستقلة 3-
)الفروق فى إدارة الحوار االسرى ومعوقات الحوار االسرى4-
الفروق فى إتخاذ القرارات االسرٌة بٌن الزوجٌن وفقا الختبلؾ بعض المتؽٌرات االجتماعٌة واالقتصادٌة لعٌنة(حجم5-
).االسرة-سن الزوجٌن-المستوى التعلٌمى للزوجٌن-مدة الزواج-مكان السكن-الدخل الشهرى لبلسرة-عمل الزوجٌن

Kamal, Mohamed
Qamber.

2018
 2018 .قنا:

المإلؾ ؛

Stress and damages analysis of bolted
composite structure /

6675 12583499

Characterization and mechanical properties of AL-Hossiny, Meshal
compacted cast iron at different nodularity /
Fahd.
القاضى ،أمل أبوالحجاح محمد إدارة الحوار االسرى بٌن الزوجٌن وعبلقتها باتخاذ القرارات
ماجستٌر
االسرٌة /
مصطفى .

6676 12583654
6677 12583683

لذلك اتبع البحث المنهج الوصفى وهو المنهج الذى ٌقوم على وصؾ دقٌق وتفصٌلى أو المشكلة موضوع البحث وصفا كمٌا
أونوعٌا وبالتالى فهو ٌهدؾ أوال-:إى جمع بٌانات ومعلومات عن الظاهرة ثم دراسة وتحلٌل مات جمعه بطرٌقة موضوعٌة
وصوال الى النتابج المفسرة لتلك الظاهرة وفى هذه الدراسة ٌتم تحلٌل مراحل وادارة ومعوقات الحوار االسرى وارتباطها
بالتخاذ القرارات االسرٌة فى المجاالت المعٌشٌة المختلفة مع تحدٌد مدى تؤثٌرها بالمتؽٌرات الدٌموجرافٌة للدراسة .
2018

تتناول الرسالة :
التعرؾ على أثر استخدام الخرابط الذهنٌة الرقمٌة فى تنمٌة بعض المفاهٌم البصرٌة واالتجاهات العلمٌة لدى تبلمٌذ المرحلة
االبتدابٌة وتكونت عٌنة البحث من ( )62تلمٌذ وتلمٌذه من تبلمٌذ الصؾ الرابع االبتدابى  ،تم تقسٌمها إلى مجموعتٌن أحدهما
المجموعة التجرٌبٌة

موسى ،أسماء عبدالسبلم
عبدالحمٌد .

 2018 .قنا:

المإلؾ ؛

جامعة
جنوب
 2019 .الوادى :

جامعة جنوب الوادى ؛

جاد  ،على عمر أحمد .

 2018 .الؽرقة :

المإلؾ ؛

الظفٌرى ،طارق داخل ؼنٌم .

أثر الخرابط الذهنٌة الرقمٌة فى تنمٌة بعض المفاهٌم البصرٌة
واالتجاهات العلمٌة لدى تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة /

ماجستٌر

6678 12584130

وعددها( )30تلمٌذ وتلمٌذة بالطرٌقة المعتادة تم اعداد البحث وأدوات البحث المتمثلة فى اختٌار المفاهٌم العلمٌة والبصرٌة .
ٌتمثل الهدؾ الربٌس للدراسة فى تحدٌد وتعظٌم دور نظم  erpفى اعداد التقارٌر المتكاملة  ،ولتحقٌق هذا الهدؾ فقد عمدت
الدراسة الى التعرؾ على ماهٌة التقارٌر المتكاملة ونظم  erpوتقٌٌم الوضع الحالى للتقارٌر ونظم المعلومات بالشركات .

2018

تتناول الرسالة:
التعرؾ على فاعلٌة برنامج قابم على االنشطة التعلٌمٌة لتنمٌة بعض المفاهٌم الجؽرافٌة والوعى بخطورة النفاٌات االلكترونٌة
لدى طبلب الصؾ الثانى عشر أدبى بالمرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌت ولقد تكونت عٌنة البحث من ( )40طالبا من طبلب
الصؾ الثانى عشر أدبى كمجموعة تجرٌبٌة( )40كمجموعة ضابطة ولقد قام الباحث بتصٌم واستخدام مواد وأدوات البحث
المتمثلة فى قابمة بالمفاهٌم الجؽرافٌة  .برنامج قابم على االنشطة التعلٌمٌة دلٌل المعلم وكتٌب الطالب واختٌار الفاهٌم ومقٌاس
الوعى بخطورة النفاٌات التعلٌمٌة وتم استخدام المنهج الوصفى .

تعتبر سبابك األلومنٌوم  -سٌلٌكون من أكثر السبابك استخداما فً مجال المسبوكات ألسباب عدٌدة منها ارتفاع النسبة بٌن
قوتها إالى وزنها ,وخصابص صبها الممتازة وخواصها المٌكانٌكٌة الجٌدة بما فً ذلك مقاومتها العالٌة للتآكل وانخفاض
معامل تمددها الحراري وارتفاع موصلٌتها الحرارٌة  .تستخدم سبابك االلومنٌوم  -سٌلٌكون بشكل ربٌسً فى قطاع السٌارات
والفضاء والمنشآت الهندسٌة تتطلب هذه التطبٌقات دراسة التقنٌات لتحسٌن الخواص المٌكانٌكٌة لهذه السبابك  .تحاول
2018
الدراسة الحالٌة تحقٌق ذلك جزبٌا على االقل عن طرٌق تدقٌق الحبٌبات وتحسٌن او تعدٌل هذه السبابك.
 2018 .تتناول الرسالة :
هدؾ البحث الحالى التعرؾ فاعلٌة موقع االلكترونى قابم على السقاالت التعلٌمٌة فى تنمٌة مفاهٌم البرمجة ومهارتها لدى
تبلمٌذ المرحلة االعدادٌة وكانت عٌنة البحث مكونة من ( )60تلمٌذا من تبلمٌذ الصؾ الثالث االعدادى بمدرسة عمر بن
الخطاب االعدادٌة بنٌن بمحافظة االقصر واعتمد البحث على المنهج التجرٌبى ا لقابم على بعض مفاهٌم البرمجة واختٌار
التصمٌم التعلٌمى المناسب للموقع االلكترونى واعداد أداء الكترونى لمهارات البرمجة لتبلمٌذ الصؾ الثالث االعدادى ثم
تجهٌز المتطلبات القبلٌة الواجب توافرها للقٌام بالتجربة .واختٌارمجموعتى البحث(تجرٌبٌة -ضابطة) من تبلمٌذ الصؾ
الثالث االعدادى .
 2018 .تتناول الرسالة :

 2018 .قنا :

المإلؾ ؛

 2018 .الؽردقة  :المإلؾ ؛

دور نظم تخطٌط موارد المنشؤة ()ERPفى اعداد التقارٌر المتكاملة
:
فاعلٌة برنامج قابم على االنشطة التعلٌمٌة بعض المفاهٌم الجؽرافٌة
والوعى بخطورة النفاٌات االلكترونٌة لدى الطبلب المرحلة الثانوٌة
ماجستٌر
بدولة الكوٌت /
دكتوراه

6679 12584136

6680 12584214

Effect of modification and grain refining on the
mechanical properties of Al-Si alloys at
El-Kandary, Abd-Alla
different silicon contents /
Hassan Mostafa.
فاعلٌة موقع إلكترونى قابم على السقاالت التعلٌمٌة فى تنمٌة بعض
ماجستٌر
مفاهٌم البرمجة ومهاراتها لدى تبلمٌذ المرحلة االعدادٌة /
أحمد ،محمد أحمد محمود .

6682 12584242

ماجستٌر

6683 12584275

السهلى ،بدر سند دؼش .

تصور مقترح لتطوٌر التنمٌة المهنٌة لمعلمى المدارس المتوسطة
بدولة الكوٌت فى ضوء االشراؾ التربوى المعاصر /

6681 12584230

هدفت الدراسة تعرؾ االطر النظرٌة للتنمٌة المهنٌة للمعلمٌن فى الفكر التربوى المعاصر وتعرؾ االسس النظرٌة لبلشراؾ
التربوى المعاصر وتعرؾ واقع االشراؾ التربوى بالمدارس المتوسطة فى دولى الكوٌت لتنمٌة المعلمٌن مهنٌا من وجهة
نظرهم وبٌان أهم مستجدات االشراؾ التربوى المعاصر ودرها فى التنمٌة المهنٌة للمعلمٌن هذا باالضافة الى بٌان التصور
المقترح لتطوٌر التنمٌة على المنهج الوصفى وهو منهج الذى ٌعنى بالبحوث التى تهتم بجمع البٌانات .
ٌعتبر هٌكل الملكٌة أحد أهم االلٌات التى تسهم فى زٌادة جودة االفصاح المحاسبى وتحقٌق الشفافٌة لذا ٌمكن ان ٌإدى تركز
هٌاكل الملكٌة دورا محورٌا فى ممارسات االفصاح االخٌتارى للشركات .

جامعة
جنوب
 2019 .الوادى :

جامعة جنوب الوادى ،

إطار مقترح لقٌاس وتقٌٌم اثر هٌكل الملكٌة على االفصاح
مصطفى  ،سلوى على نصر  .االختٌارى :

دكتوراه

6684 12584439

الدراسة المعملٌة الحالٌة درست تؤثٌر تثبٌت زاوٌة الثقب فً االنابٌب المزعنفة على إنتقال الحرارة ومعامل االحتكاك فً
المبادل الحراري ذو القمٌص واألنبوبة .وقد كان رقم رٌنولدز  Reالمستخدم داخل األنبوبة ثابت وقٌمته هى  ,3500فً
حٌن رقم رٌنولدز المستخدم داخل القمٌص متؽٌر من  3000إلى  .10500فً هذه الدراسة استخدام اكسٌد األلومنٌوم
( )AL2O3كمادة نانومترٌة اضٌفت إلى مٌاه مقطرة بنسب حجمٌة تؽٌرت من  % 0.2 , % 0.1و  % 0.3واستخدام
خبلل هذه الدراسة حجمٌن للمواد النانومترٌة ( 20نانومتر 50 ,نانومتر) وتم تثقٌب األنبوبة الزعنفة بثقب قطره  4مم ,وتم
تثبٌت هذه الزعانؾ المثقوبة (بدون ثقوب بزواٌا مٌل متؽٌرٌة من .)90 ,60 ,30 ,15 ,0

2019

تتناول الرسالة :المخلص العربى
مقدمة• :
تعتبر بٌبات التعلٌم اإللكترونٌة من أشهر الوسابل التعلٌمٌة التكنولوجٌه الحدٌثة ،حٌث تلعب دورا مهما ً فى العملٌة التعلٌمٌة،
وقد تطور التعلٌم اإللكترونً عبر مر السنٌن بتطور المستحدثات التكنولوجٌه المختلفة ،وتعتبر من البٌبات التعلٌمٌة المرنه
القابله للتحدٌث واألضافات لمواجه التطورات واالنفجار المعرفً فى ذلك العصر.
واختلفت طرق تقدٌم عرض المحتوى ببٌبات التعلم اإللكترونٌة التً تنوعت من النصوص الفابقة ،والرسومات التعلٌمٌة،
والفٌدٌوهات ،وؼٌرها من الطرق االخرى وذلك للوصول إلً تحقٌق األهداؾ التعلٌمٌة ورفع كفاءة المتعلم ،وسهولة عملٌة
التعلم ،ومساعدة المعلم فى اختصار الوقت وتوصٌل المعلومة ،واالستفادة اٌضا ً من تنوع المصادر التعلٌمٌة المختلفة.
وٌسعى البحث الحالً كؤحد بحوث ودراسات تفاعل اإلستعداد والمعالجة إلى إستقصاء بعض مواصفات وتصمٌم وبناء بٌبات
محتوى إلكترونى حسب طرٌقة عرضها سواء بالنص المرن أو ترتٌب إجزاء النصوص وذلك من خبلل تفاعلها مع أسلوب
التعلم (التتابعً/الكلى).
مشكلة البحث• :
ٌحاول البحث الحالً األجابة عن السإال اآلتً:
كٌؾ ٌمكن تصمٌم بٌبة تعلم إلكترونٌا ً طبقا لطرٌقة عرض المحتوى (النص المرن /ترتٌب األجزاء) وتفاعلها مع أسلوب
التعلم (التتابعً/الكلً) فى تنمٌة التحصٌل والتفكٌر التحلٌلً لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم؟
وٌتفرع من هذ السإال التساإالت اآلتٌة:
 -1ما مهارات التفكٌر التحلٌلى المراد تنمٌتها لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم؟
 -2ما معاٌٌر تصمٌم طرق عرض المحتوى اإللكترونى (النص المرن/ترتٌب األجزاء) وفقا ً ألسلوب التعلم (التتابعً/الكلى)؟
 -3ما التصمٌم التعلٌمى لطرق عرض المحتوى اإلكترونى (النص المرن) لبٌبة التعلم وفقا ً ألسلوب (التتابعً/الكلى)؟
 -4ما التصمٌم التعلٌمى لطرق عرض المحتوى األكترونى (ترتٌب األجزاء) لبٌبة التعلم وفقا ً ألسلوب (التتابعً/الكلى)؟
 -5ما أثر طرق عرض المحتوى اإللكترونً (النص المرن/ترتٌب األجزاء) فى تنمٌة التحصٌل؟
 -6ما أثر طرق عرض المحتوى اإللكترونً (النص المرن/ترتٌب األجزاء) فى تنمٌة بعض مهارات التفكٌر التحلٌلى؟
 -7ما أثر أسلوب التعلم (التتابعً/الكلً) فى تنمٌة التحصٌل؟
 -8ما أثر أسلوب التعلم (التتابعً/الكلً) فى تنمٌة بعض مهارات التفكٌر التحلٌلى؟
 -9ما أثر التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى اإللكترونً (النص المرن /ترتٌب األجزاء) وأسلوب التعلم (التتابعً/الكلً) فى
تنمٌة التحصٌل؟
 -10ما أثر التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى اإللكترونً (النص المرن /ترتٌب األجزاء) وأسلوب التعلم (التتابعً/الكلً)
فى تنمٌة بعض مهارات التفكٌر التحلٌلً؟
أهداؾ البحث :هدؾ البحث الحالً إلى• :
– تعرؾ أثر التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى اإللكترونً (النص المرن/ترتٌب األجزاء) وأسلوب التعلم (التتابعً/الكلً)
فى تنمٌة التحصٌل والتفكٌر التحلٌلً لدى طبلب التربٌة النوعٌة.
 تقصى أثر التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى اإللكترونً (النص المرن) وأسلوب التعلم (التتابعً) فى تنمٌة التحصٌل لدىطبلب التربٌة النوعٌة.
 الكشؾ عن أثر التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى اإللكترونً (النص المرن) وأسلوب التعلم (التتابعً) فى تنمٌة التفكٌرالتحلٌلً لدى طبلب التربٌة النوعٌة
 تعرؾ أثر التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى اإللكترونً (النص المرن) وأسلوب التعلم (الكلً) فى تنمٌة التحصٌل لدىطبلب التربٌة النوعٌة.
 التعرؾ على أثر التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى اإللكترونً (النص المرن) وأسلوب التعلم (الكلً) فى تنمٌة التفكٌرالتحلٌلً لدى طبلب التربٌة النوعٌة.
 تقصى أثر التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى اإللكترونً (ترتٌب األجزاء) وأسلوب التعلم (التتابعً) فى تنمٌة التحصٌللدى طبلب التربٌة النوعٌة.
 الكشؾ عن أثر التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى اإللكترونً (ترتٌب األجزاء) وأسلوب التعلم (التتابعً) فى تنمٌة التفكٌرالتحلٌلً لدى طبلب التربٌة النوعٌة.
 تعرؾ أثر التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى اإللكترونً (ترتٌب األجزاء) وأسلوب التعلم (الكلً) فى تنمٌة التحصٌل لدىطبلب التربٌة النوعٌة.
 التعرؾ على أثر التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى اإللكترونً (ترتٌب األجزاء) وأسلوب التعلم (الكلً) فى تنمٌة التفكٌرالتحلٌلً لدى طبلب التربٌة النوعٌة.
أهمٌة البحث :تتضح أهمٌة فى• :
 -1تحسٌن طرابق والمخرجات التعلٌمٌة للطبلب من خبلل بٌبات التعلم اإللكترونٌة.
ٌ -2عد البحث الحالً من األبحاث التجرٌبٌة الجدٌدة التى تهتم بدراسة التفاعل بٌن المعالجة واإلستعداد فى بحوث تكنولوجٌا
التعلٌم.
 -3التوجٌه نحو االهتمام بزٌادة االتجاه نحو تكٌؾ بٌبات التعلم اإللكترونٌة بدالً من البٌبات اإللكترونٌة العادٌة من خبلل
مراكز التعلٌم اإللكترونً فى الجامعات المصرٌة وفقا ً السالٌب تعلم الطبلب.
 -4لفت إنتباه مسبولى التعلٌم بالجامعات ،لبلهتمام بؤسالٌب التعلم المختلفة للطبلب وخاصة أسلوب التعلم (التتابعً/الكلى).
منهج البحث :استخدم الباحث المناهج البحثٌة اآلٌتة• :
 -1المنهج الوصفً التحلٌلً :إلعداد قابمة المعاٌٌر المتعلقة بتصمٌم بٌبتى التعلم وتفاعلها مع أسلوب التعلم (التتابعً/الكلً)
وذلك من خبلل اإلطبلع علً األدبٌات والدراسات واألبحاث العربٌة واإلجنبٌة لمعاٌٌر تصمٌم بٌبات التعلم اإللكترونٌة
والتكٌفٌة ،وكذلك اإلطبلع علً األدبٌات والدراسات واألبحاث العربٌة إلعداد أختبار التفكٌر التحلٌلً.
 -2المنهج شبه التجرٌبً :التطبٌق علً عٌنة البحث ،حٌث ٌهدؾ البحث إلى تقصى أثر متؽٌر مستقل على متؽٌر تابع عن
طرٌق التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى اإللكترونً (النص المرن/ترتٌب األجزاء) وأسلوب التعلم (التتابعً/الكلً) فى
تنمٌة التحصٌل والتفكٌر التحلٌلً لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم.
التصمٌم التجرٌبً للبحث :استخدم التصمٌم العاملً ( )2×2لدراسة العبلقة السببٌة بٌن المتؽٌرات المستقلة والمتؽٌرات
التابعة كالتالى:

2018

 2019 .قنا :

المإلؾ ؛

Experimental investigation of heat transfer and
pressure DROP of Nano-fluid in perforated
Al-Abdali, Ghanem
finned heat exchangers /
Msaifer Marzouq.
أثر التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى االلكترونى (النص
المرن/ترتٌب االجزاء وأسلوب التعلم(التتابعى/الكلى) فى تنمٌة
دكتوراه
التحصٌل والتفكٌر التحلٌلى لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم /
عبدهللا ،مصطفى أحمد .

6685 12584578

6686 12584604

المجموعة التجرٌبٌة األولى :طبلب ذو إسلوب التعلم التتابعً ٌدرسون ببٌبة عرض المحتوى اإللكترونى (النص المرن).
المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة :طبلب ذو إسلوب التعلم الكلى ٌدرسون ببٌبة عرض المحتوى اإللكترونى (النص المرن).
المجموعة التجرٌبٌة الثالثة :طبلب ذو إسلوب التعلم التتابعً ٌدرسون ببٌبة عرض المحتوى اإللكترونى (ترتٌب االجزاء).
المجموعة التجرٌبٌة الرابعة :طبلب ذو إسلوب التعلم الكلى ٌدرسون ببٌبة عرض المحتوى اإللكترونى (ترتٌب االجزاء).
عٌنة البحث :تتكون عٌنة البحث من أربعة مجموعات تجرٌبٌة كل مجموعة ( )10طبلب/طالبات من الفرقة االولً •
تكنولوجٌا التعلٌم بكلٌة التربٌة النوعٌة 2018/2019م.
متؽٌرات البحث• :
أ -المتؽٌرات المستقلة:
 طرق عرض المحتوى اإللكترونى (النص المرن/ترتٌب األجزاء). اسلوب التعلم (التتابعى/الكلى).ب -المتؽٌرات التابعة :وٌشتمل علً متؽٌرٌن هما:
 -1التحصٌل.
 -2تنمٌة مهارات التفكٌر التحلٌلى.
اجراءات البحث :تضمنت اجراءات البحث ما ٌلً• :
 -1الجانب النظري :اإلطبلع علً البحوث والدراسات السابقة التً تتعلق بمتؽٌرات البحث (بٌبة التعلم اإللكترونى والتعلم
التكٌفً  -أسالٌب التعلم المختلفة وأسلوب التعلم (التتابعً/الكلى)  -اإلجهزة الشخصٌة للمتعلم -التفكٌر التحلٌلى).
 -2الجانب التجرٌبً:
 )2/1عمل دراسة مسحٌة للمراجع المرتبطة بمتؽٌرات البحث.
 )2/2إعداد قابمة المعاٌٌر البلزمة لبناء بٌبتً التعلم اإللكترونٌة حسب طرٌقة عرض المحتوى (النص المرن/ترتٌب
األجزاء) طبقا ً للدراسات واألبحاث التً تناولت ذلك ورفعها علً أحدى المنصات التعلٌمٌة المجانٌة ،وتعدٌلها طبقا ً آلراء
المحكمٌن.
 )2/3تحلٌل محتوي المقرر الدراسً مدخل إلى تكنولوجٌا التعلٌم ،وتم اجراء التعدٌبلت البلزمة طبقا ً آلراء المحكمٌن.
 )2/4إعداد قابمة باالهداؾ العامة والسلوكٌة بالمقرر الدراسً :وتم تعدٌل القابمة فً ضوء أراء السادة المحكمٌن.
 )2/5إعداد اختبار ببعض مهارات التفكٌر التحلٌلى ،وتم تعدٌل االختبار فً ضوء أراء السادة المحكمٌن.
 )2/6تصمٌم بٌبتً التعلم اإللكترونٌة حسب طرٌقة عرض المحتوى (النص المرن/ترتٌب األجزاء) وتم تعدٌل البٌبتٌن فً
ضوء أراء السادة المحكمٌن.
 -3بناء االدوات:
بناء اإلختبار التحصٌلً (إعداد الباحث)• .
بناء اختبار التفكٌر التحلٌلى (إعداد الباحث)• .
مقٌاس أسالٌب التعلم تعرٌب السٌد محمد هاشم ( )2012الجزء الخاص بؤسلوب التعلم (التتابعً/الكلً)• .
تم اختبار صدق وثبات هذه االدوات• .
 –4تنفٌذ تجربة البحث وتتضمن:
أ -الدراسة االستطبلعٌة وتتضمن:
اختٌار عدد ( )10طالب/ه للتؤكد من صبلحٌة االدوات والبٌبة التعلٌمٌة خبلل الفترة السبت 16/2/2019م حتى ٌوم السبت
الموافق 2/3/2019م
ب -الدراسة التجرٌبٌة وتتضمن:
 -1اختٌار عدد ( )40طالب/ه وذلك ألجراء التجربة األساسٌة وتم التطبٌق خبلل الفترة ٌوم السبت الموافق9/3/2019م
حتى ٌوم السبت الموافق 6/4/2019م وتم تقسٌمهم إلى ( )4مجموعات.
 -2وقام الباحث بحساب نتابج الطبلب فى االختبار القبلً الخاص باالختبار التحصٌلً وتحلٌلها عن طرٌق حساب تحلٌل
التباٌن احادي االتجاه ( )One way Anovaببرناج ) (SPSS19وكانت النتٌجة ( )0.670وهً ؼٌر دالة إحصابٌا ً مما
ٌدل علً تكافإ وتجانس المجموعات التجرٌبٌة األربعة.
 -3تطبٌق بٌبات التعلم ( 4بٌبات حسب طرق عرض المحتوى اإللكترونً (النص المرن/ترتٌب االجزاء) من قبل الباحث
علً عٌنات البحث.
 -4التطبٌق البعدى علً عٌنات البحث ألدوات القٌاس.
نتابج البحث• :
توصلت الدراسة إلى النتابج التالٌة:
 -1ال ٌوجد فرق دال إحصابٌا ً عند مستوى (≤ )0.05بٌن متوسطً درجات طبلب أفراد المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن فً
األختبار التحصٌلً ٌرجع ذلك إلى األثر األساسً إلختبلؾ طرق عرض المحتوى االلكترونى (النص المرن/ترتٌب اإلجزاء).
 -2ال ٌوجد فرق دال إحصابٌا ً عند مستوى (≤ )0.05بٌن متوسطً درجات أفراد المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن فى األختبار
التحصٌلً ٌرجع ذلك إلى األثر األساسً إلختبلؾ اسلوب التعلم (التتابعً/الكلى).
 -3ال ٌوجد فرق دال إحصابٌا ً عند مستوى (≤ )0.05بٌن متوسطً درجات طبلب أفراد المجموعات التجرٌبٌة فى األختبار
التحصٌلً ٌرجع ذلك إلى األثر األساسً التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى االلكترونى (النص المرن/ترتٌب اإلجزاء)
واسلوب التعلم (التتابعً/الكلى).
ٌ -4وجد فرق دال إحصابٌا ً عند مستوى (≤ )0.05بٌن متوسطً درجات أفراد المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن فً اختبار التفكٌر
التحلٌلى ٌرجع ذلك إلى األثر األساسً إلختبلؾ طرق عرض المحتوى االلكترونى (النص المرن/ترتٌب اإلجزاء).
ٌ -5وجد فرق دال إحصابٌا ً عند مستوى (≤ )0.05بٌن متوسطً درجات أفراد المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن فً اختبار التفكٌر
التحلٌلى ٌرجع ذلك إلى األثر األساسً إلختبلؾ اسلوب التعلم (التتابعً/الكلى).
 -6الٌوجد فرق دال إحصابٌا ً عند مستوى (≤ )0.05بٌن متوسطً درجات أفراد المجموعات التجرٌبٌة فى اختبار التفكٌر
التحلٌلً ٌرجع ذلك إلى األثر األساسً التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى االلكترونى (النص المرن/ترتٌب اإلجزاء)
واسلوب التعلم (التتابعً/الكلى).

2019

تتناول الرسالة :
المخلص العربى
مقدمة• :
تعتبر بٌبات التعلٌم اإللكترونٌة من أشهر الوسابل التعلٌمٌة التكنولوجٌه الحدٌثة ،حٌث تلعب دورا مهما ً فى العملٌة التعلٌمٌة،
وقد تطور التعلٌم اإللكترونً عبر مر السنٌن بتطور المستحدثات التكنولوجٌه المختلفة ،وتعتبر من البٌبات التعلٌمٌة المرنه
القابله للتحدٌث واألضافات لمواجه التطورات واالنفجار المعرفً فى ذلك العصر.

 2019 .قنا :

المإلؾ ؛

أثر التفاعل بٌن نمطى الفصل المعكوس التقدمى الرجعى ومستوى
وزٌر ،هانى صبرى عبدالمجٌد الدافعٌة لبلنجاز فى تنمٌة مهارات البرمجة واالنخراط فى هذه
الفصول لدى تبلمٌذ المرحلة االعدادٌة /
.

دكتوراه

6687 12584628

واختلفت طرق تقدٌم عرض المحتوى ببٌبات التعلم اإللكترونٌة التً تنوعت من النصوص الفابقة ،والرسومات التعلٌمٌة،
والفٌدٌوهات ،وؼٌرها من الطرق االخرى وذلك للوصول إلً تحقٌق األهداؾ التعلٌمٌة ورفع كفاءة المتعلم ،وسهولة عملٌة
التعلم ،ومساعدة المعلم فى اختصار الوقت وتوصٌل المعلومة ،واالستفادة اٌضا ً من تنوع المصادر التعلٌمٌة المختلفة.
وٌسعى البحث الحالً كؤحد بحوث ودراسات تفاعل اإلستعداد والمعالجة إلى إستقصاء بعض مواصفات وتصمٌم وبناء بٌبات
محتوى إلكترونى حسب طرٌقة عرضها سواء بالنص المرن أو ترتٌب إجزاء النصوص وذلك من خبلل تفاعلها مع أسلوب
التعلم (التتابعً/الكلى).
مشكلة البحث• :
ٌحاول البحث الحالً األجابة عن السإال اآلتً:
كٌؾ ٌمكن تصمٌم بٌبة تعلم إلكترونٌا ً طبقا لطرٌقة عرض المحتوى (النص المرن /ترتٌب األجزاء) وتفاعلها مع أسلوب
التعلم (التتابعً/الكلً) فى تنمٌة التحصٌل والتفكٌر التحلٌلً لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم؟
وٌتفرع من هذ السإال التساإالت اآلتٌة:
 -1ما مهارات التفكٌر التحلٌلى المراد تنمٌتها لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم؟
 -2ما معاٌٌر تصمٌم طرق عرض المحتوى اإللكترونى (النص المرن/ترتٌب األجزاء) وفقا ً ألسلوب التعلم (التتابعً/الكلى)؟
 -3ما التصمٌم التعلٌمى لطرق عرض المحتوى اإلكترونى (النص المرن) لبٌبة التعلم وفقا ً ألسلوب (التتابعً/الكلى)؟
 -4ما التصمٌم التعلٌمى لطرق عرض المحتوى األكترونى (ترتٌب األجزاء) لبٌبة التعلم وفقا ً ألسلوب (التتابعً/الكلى)؟
 -5ما أثر طرق عرض المحتوى اإللكترونً (النص المرن/ترتٌب األجزاء) فى تنمٌة التحصٌل؟
 -6ما أثر طرق عرض المحتوى اإللكترونً (النص المرن/ترتٌب األجزاء) فى تنمٌة بعض مهارات التفكٌر التحلٌلى؟
 -7ما أثر أسلوب التعلم (التتابعً/الكلً) فى تنمٌة التحصٌل؟
 -8ما أثر أسلوب التعلم (التتابعً/الكلً) فى تنمٌة بعض مهارات التفكٌر التحلٌلى؟
 -9ما أثر التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى اإللكترونً (النص المرن /ترتٌب األجزاء) وأسلوب التعلم (التتابعً/الكلً) فى
تنمٌة التحصٌل؟
 -10ما أثر التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى اإللكترونً (النص المرن /ترتٌب األجزاء) وأسلوب التعلم (التتابعً/الكلً)
فى تنمٌة بعض مهارات التفكٌر التحلٌلً؟
أهداؾ البحث :هدؾ البحث الحالً إلى• :
– تعرؾ أثر التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى اإللكترونً (النص المرن/ترتٌب األجزاء) وأسلوب التعلم (التتابعً/الكلً)
فى تنمٌة التحصٌل والتفكٌر التحلٌلً لدى طبلب التربٌة النوعٌة.
 تقصى أثر التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى اإللكترونً (النص المرن) وأسلوب التعلم (التتابعً) فى تنمٌة التحصٌل لدىطبلب التربٌة النوعٌة.
 الكشؾ عن أثر التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى اإللكترونً (النص المرن) وأسلوب التعلم (التتابعً) فى تنمٌة التفكٌرالتحلٌلً لدى طبلب التربٌة النوعٌة
 تعرؾ أثر التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى اإللكترونً (النص المرن) وأسلوب التعلم (الكلً) فى تنمٌة التحصٌل لدىطبلب التربٌة النوعٌة.
 التعرؾ على أثر التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى اإللكترونً (النص المرن) وأسلوب التعلم (الكلً) فى تنمٌة التفكٌرالتحلٌلً لدى طبلب التربٌة النوعٌة.
 تقصى أثر التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى اإللكترونً (ترتٌب األجزاء) وأسلوب التعلم (التتابعً) فى تنمٌة التحصٌللدى طبلب التربٌة النوعٌة.
 الكشؾ عن أثر التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى اإللكترونً (ترتٌب األجزاء) وأسلوب التعلم (التتابعً) فى تنمٌة التفكٌرالتحلٌلً لدى طبلب التربٌة النوعٌة.
 تعرؾ أثر التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى اإللكترونً (ترتٌب األجزاء) وأسلوب التعلم (الكلً) فى تنمٌة التحصٌل لدىطبلب التربٌة النوعٌة.
 التعرؾ على أثر التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى اإللكترونً (ترتٌب األجزاء) وأسلوب التعلم (الكلً) فى تنمٌة التفكٌرالتحلٌلً لدى طبلب التربٌة النوعٌة.
أهمٌة البحث :تتضح أهمٌة فى• :
 -1تحسٌن طرابق والمخرجات التعلٌمٌة للطبلب من خبلل بٌبات التعلم اإللكترونٌة.
ٌ -2عد البحث الحالً من األبحاث التجرٌبٌة الجدٌدة التى تهتم بدراسة التفاعل بٌن المعالجة واإلستعداد فى بحوث تكنولوجٌا
التعلٌم.
 -3التوجٌه نحو االهتمام بزٌادة االتجاه نحو تكٌؾ بٌبات التعلم اإللكترونٌة بدالً من البٌبات اإللكترونٌة العادٌة من خبلل
مراكز التعلٌم اإللكترونً فى الجامعات المصرٌة وفقا ً السالٌب تعلم الطبلب.
 -4لفت إنتباه مسبولى التعلٌم بالجامعات ،لبلهتمام بؤسالٌب التعلم المختلفة للطبلب وخاصة أسلوب التعلم (التتابعً/الكلى).
منهج البحث :استخدم الباحث المناهج البحثٌة اآلٌتة• :
 -1المنهج الوصفً التحلٌلً :إلعداد قابمة المعاٌٌر المتعلقة بتصمٌم بٌبتى التعلم وتفاعلها مع أسلوب التعلم (التتابعً/الكلً)
وذلك من خبلل اإلطبلع علً األدبٌات والدراسات واألبحاث العربٌة واإلجنبٌة لمعاٌٌر تصمٌم بٌبات التعلم اإللكترونٌة
والتكٌفٌة ،وكذلك اإلطبلع علً األدبٌات والدراسات واألبحاث العربٌة إلعداد أختبار التفكٌر التحلٌلً.
 -2المنهج شبه التجرٌبً :التطبٌق علً عٌنة البحث ،حٌث ٌهدؾ البحث إلى تقصى أثر متؽٌر مستقل على متؽٌر تابع عن
طرٌق التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى اإللكترونً (النص المرن/ترتٌب األجزاء) وأسلوب التعلم (التتابعً/الكلً) فى
تنمٌة التحصٌل والتفكٌر التحلٌلً لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم.
التصمٌم التجرٌبً للبحث :استخدم التصمٌم العاملً ( )2×2لدراسة العبلقة السببٌة بٌن المتؽٌرات المستقلة والمتؽٌرات
التابعة كالتالى:
المجموعة التجرٌبٌة األولى :طبلب ذو إسلوب التعلم التتابعً ٌدرسون ببٌبة عرض المحتوى اإللكترونى (النص المرن).
المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة :طبلب ذو إسلوب التعلم الكلى ٌدرسون ببٌبة عرض المحتوى اإللكترونى (النص المرن).
المجموعة التجرٌبٌة الثالثة :طبلب ذو إسلوب التعلم التتابعً ٌدرسون ببٌبة عرض المحتوى اإللكترونى (ترتٌب االجزاء).
المجموعة التجرٌبٌة الرابعة :طبلب ذو إسلوب التعلم الكلى ٌدرسون ببٌبة عرض المحتوى اإللكترونى (ترتٌب االجزاء).
عٌنة البحث :تتكون عٌنة البحث من أربعة مجموعات تجرٌبٌة كل مجموعة ( )10طبلب/طالبات من الفرقة االولً •
تكنولوجٌا التعلٌم بكلٌة التربٌة النوعٌة 2018/2019م.
متؽٌرات البحث• :
أ -المتؽٌرات المستقلة:
 طرق عرض المحتوى اإللكترونى (النص المرن/ترتٌب األجزاء). -اسلوب التعلم (التتابعى/الكلى).

ب -المتؽٌرات التابعة :وٌشتمل علً متؽٌرٌن هما:
 -1التحصٌل.
 -2تنمٌة مهارات التفكٌر التحلٌلى.
اجراءات البحث :تضمنت اجراءات البحث ما ٌلً• :
 -1الجانب النظري :اإلطبلع علً البحوث والدراسات السابقة التً تتعلق بمتؽٌرات البحث (بٌبة التعلم اإللكترونى والتعلم
التكٌفً  -أسالٌب التعلم المختلفة وأسلوب التعلم (التتابعً/الكلى)  -اإلجهزة الشخصٌة للمتعلم -التفكٌر التحلٌلى).
 -2الجانب التجرٌبً:
 )2/1عمل دراسة مسحٌة للمراجع المرتبطة بمتؽٌرات البحث.
 )2/2إعداد قابمة المعاٌٌر البلزمة لبناء بٌبتً التعلم اإللكترونٌة حسب طرٌقة عرض المحتوى (النص المرن/ترتٌب
األجزاء) طبقا ً للدراسات واألبحاث التً تناولت ذلك ورفعها علً أحدى المنصات التعلٌمٌة المجانٌة ،وتعدٌلها طبقا ً آلراء
المحكمٌن.
 )2/3تحلٌل محتوي المقرر الدراسً مدخل إلى تكنولوجٌا التعلٌم ،وتم اجراء التعدٌبلت البلزمة طبقا ً آلراء المحكمٌن.
 )2/4إعداد قابمة باالهداؾ العامة والسلوكٌة بالمقرر الدراسً :وتم تعدٌل القابمة فً ضوء أراء السادة المحكمٌن.
 )2/5إعداد اختبار ببعض مهارات التفكٌر التحلٌلى ،وتم تعدٌل االختبار فً ضوء أراء السادة المحكمٌن.
 )2/6تصمٌم بٌبتً التعلم اإللكترونٌة حسب طرٌقة عرض المحتوى (النص المرن/ترتٌب األجزاء) وتم تعدٌل البٌبتٌن فً
ضوء أراء السادة المحكمٌن.
 -3بناء االدوات:
بناء اإلختبار التحصٌلً (إعداد الباحث)• .
بناء اختبار التفكٌر التحلٌلى (إعداد الباحث)• .
مقٌاس أسالٌب التعلم تعرٌب السٌد محمد هاشم ( )2012الجزء الخاص بؤسلوب التعلم (التتابعً/الكلً)• .
تم اختبار صدق وثبات هذه االدوات• .
 –4تنفٌذ تجربة البحث وتتضمن:
أ -الدراسة االستطبلعٌة وتتضمن:
اختٌار عدد ( )10طالب/ه للتؤكد من صبلحٌة االدوات والبٌبة التعلٌمٌة خبلل الفترة السبت 16/2/2019م حتى ٌوم السبت
الموافق 2/3/2019م
ب -الدراسة التجرٌبٌة وتتضمن:
 -1اختٌار عدد ( )40طالب/ه وذلك ألجراء التجربة األساسٌة وتم التطبٌق خبلل الفترة ٌوم السبت الموافق9/3/2019م
حتى ٌوم السبت الموافق 6/4/2019م وتم تقسٌمهم إلى ( )4مجموعات.
 -2وقام الباحث بحساب نتابج الطبلب فى االختبار القبلً الخاص باالختبار التحصٌلً وتحلٌلها عن طرٌق حساب تحلٌل
ً
التباٌن احادي االتجاه ( )One way Anovaببرناج ) (SPSS19وكانت النتٌجة ( )0.670وهً ؼٌر دالة إحصابٌا مما
ٌدل علً تكافإ وتجانس المجموعات التجرٌبٌة األربعة.
 -3تطبٌق بٌبات التعلم ( 4بٌبات حسب طرق عرض المحتوى اإللكترونً (النص المرن/ترتٌب االجزاء) من قبل الباحث
علً عٌنات البحث.
 -4التطبٌق البعدى علً عٌنات البحث ألدوات القٌاس.
نتابج البحث• :
توصلت الدراسة إلى النتابج التالٌة:
 -1ال ٌوجد فرق دال إحصابٌا ً عند مستوى (≤ )0.05بٌن متوسطً درجات طبلب أفراد المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن فً
األختبار التحصٌلً ٌرجع ذلك إلى األثر األساسً إلختبلؾ طرق عرض المحتوى االلكترونى (النص المرن/ترتٌب اإلجزاء).
 -2ال ٌوجد فرق دال إحصابٌا ً عند مستوى (≤ )0.05بٌن متوسطً درجات أفراد المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن فى األختبار
التحصٌلً ٌرجع ذلك إلى األثر األساسً إلختبلؾ اسلوب التعلم (التتابعً/الكلى).
 -3ال ٌوجد فرق دال إحصابٌا ً عند مستوى (≤ )0.05بٌن متوسطً درجات طبلب أفراد المجموعات التجرٌبٌة فى األختبار
التحصٌلً ٌرجع ذلك إلى األثر األساسً التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى االلكترونى (النص المرن/ترتٌب اإلجزاء)
واسلوب التعلم (التتابعً/الكلى).
ٌ -4وجد فرق دال إحصابٌا ً عند مستوى (≤ )0.05بٌن متوسطً درجات أفراد المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن فً اختبار التفكٌر
التحلٌلى ٌرجع ذلك إلى األثر األساسً إلختبلؾ طرق عرض المحتوى االلكترونى (النص المرن/ترتٌب اإلجزاء).
ٌ -5وجد فرق دال إحصابٌا ً عند مستوى (≤ )0.05بٌن متوسطً درجات أفراد المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن فً اختبار التفكٌر
التحلٌلى ٌرجع ذلك إلى األثر األساسً إلختبلؾ اسلوب التعلم (التتابعً/الكلى).
 -6الٌوجد فرق دال إحصابٌا ً عند مستوى (≤ )0.05بٌن متوسطً درجات أفراد المجموعات التجرٌبٌة فى اختبار التفكٌر
التحلٌلً ٌرجع ذلك إلى األثر األساسً التفاعل بٌن طرق عرض المحتوى االلكترونى (النص المرن/ترتٌب اإلجزاء)
واسلوب التعلم (التتابعً/الكلى).
 2019 .تتناول الرسالة :
أهمٌة الدراسة:
هذه الدراسة لها أهمٌة فً جوانب عدة منها:
أنها محاولة إسهامٌه لسد فجوة كبٌرة فى الدراسات التربوٌة المستقبلٌة فٌما ٌتصل ببناء مجتمع المعرفة حٌث إنها ساهمت
،فى بناء سٌاق فكرى متكامل ،معتمدة على تحلٌل نسقى للواقع بطرٌقة تسمح بفهم التؽٌرات التدرٌجٌة فى النظم الفرعٌة ذاتها
ثم فى عبلقاتها بسٌاقاتها الكلٌة 0ثم بلورة هذا الواقع فى محاولة للوصول إلى طرح تصورات استشرافٌة مستقبلٌة لتطوٌر
الممارسات اإلدارٌة فى ضوء متطلبات مجتمع المعرفة
قد تسهم هذه الدراسة فً تطوٌر الممارسة اإلدارٌة لمدٌري المرحلة المتوسطة بدولة الكوٌت مما ٌنعكس على تحقٌق
مخرجات تعلٌمٌة جٌدة
إن نتابج هذه الدراسة وتوصٌاتها قد تساعد المسبولٌن فً وزارة التربٌة بدولة الكوٌت بالتعرؾ على كٌفٌة االستفادة من
مجتمع المعرفة كمدخل لتحقٌق مخرجات جٌدة مما ٌنعكس إٌجابٌا ً على مستوى أداء مد ٌرى المدارس المتوسطة وٌسهم
بفاعلٌة فً عملٌة التطوٌر المنشود
منهج الدارسة:
استخدمت الدراسة الحالٌة ‖ المنهج الوصفً
حدود الدراسة:
اقتصرت حدود الدراسة الحالٌة على التالً :
الحد الموضوعً‖ :تطوٌر الممارسات اإلدارٌة لمدٌري مدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكوٌت فى ضوء متطلبات
مجتمع المعرفة
الحد البشرى :تم تطبق الدراسة الحالٌة على عٌنة عشوابٌة قوامها ( )300من الهٌبة اإلدارٌة والتعلٌمٌة بالمدارس
المتوسطة الحكومٌة بدولة الكوٌت (مدٌرٌن ـ مدٌرٌن مساعدٌن  -رإساء أقسام  -معلمٌن)

 2019 .قنا :

المإلؾ ؛

ثامر ،عبدالرحمن عنٌزان
حمدان .

تطوٌر الممارسات االدارٌة لمدٌرى مدارس المرحلة المتوسطة
بدولة الكوٌت فى ضوء متطلبات مجتمع المعرفة :

دكتوراه

6688 12584654

الحد الجؽرافً (حدود مكانٌة) ٌتم تطبٌق الدراسة المٌدانٌة على بعض إدارات المدارس المتوسطة فً المناطق التعلٌمٌة
الستة التابعة لدولة الكوٌت وهً (العاصمة ،حولً ،الفروانٌة ،األحمدي ،الجهراء ،مبارك الكبٌر) 0
حدود زمنٌة :تم تطبٌق الدراسة المٌدانٌة خبلل العام الدراسً 2018م
أدوات الدراســة:
استخدمت الدراسة االسـتبانة كؤداة ربٌسة لجمع البٌانات والمعلومات من المجتمع البحثً
مصطلحات الدراسة :
اعتمدت الدراسة على المصطلحات التالٌة :
 .1التطوٌر
 .2مجتمع المعرفة
 .3الممارسات اإلدارٌة
 .4مدارس المرحلة المتوسطة بالكوٌت:
نتابج الدراسة المٌدانٌة:
 .1حصل البعد الثالث المرتبط بواقع الممارسات اإلدارٌة لمدٌري المدارس المرتبطة بنقل وتبادل المعرفة على الترتٌب
األول وجاء بمستوى داللة متوسط
 .2حصل البعد االول المرتبط بواقع واقع الممارسات اإلدارٌة لمدٌري المدارس المرتبطة بتخطٌط ونشر المعرفة جاء
بمستوى داللة متوسط
 .3حصل البعد الرابع المرتبط واقع الممارسات اإلدارٌة لمدٌري المدارس المرتبطة بتخزٌن المعرفة على الترتٌب الثانً
بمستوى داللة متوسط
 .4حصل البعد الخامس المرتبط بواقع الممارسات اإلدارٌة لمدٌري المدارس المرتبطة بتخزٌن المعرفة على الترتٌب الرابع
وبمستوى داللة منخفض ولم ٌتحقق وفقا الستجابات عٌنة الدراسة
 .5حصل البعد الثانً المرتبط بواقع واقع الممارسات اإلدارٌة لمدٌري المدارس المرتبطة بتولٌد واكتساب المعرفة وبمستوى
داللة منخفض ولم ٌتحقق وفقا ً الستجابات عٌنة الدراسة .
وفى ضوء معطٌات النتابج قدمت الدراسة تصورا مقترحا لتطوٌر الممارسات اإلدارٌة لمدٌري مدارس المرحلة المتوسطة
بدولة الكوٌت فً ضوء متطلبات مجتمع المعرفة .
الدالالت الرمزٌة للوحدات االسبلمٌة كمدخل لتدرٌس التصمٌمات
رضوان ،محمود ماهر على  .الزخرفٌة المعاصرة لطبلب الثانونٌة االزهرٌة /
أثر توظٌؾ االلعاب التنافسٌة الرقمٌة فى تنمٌة مهارات استخدام
مصطفى ،مصطفى حسن أحمد الحاسب اآللى ومستوى الرضا لدى التبلمٌذ الصم وضعفاؾ السمع
بالمرحلة االبتدابٌة /
.

2019

تتناول

 2019 .قنا :

المإلؾ ؛

2019

تتناول الرسالة :
مستخلص البحث هجؾ البحث الحالً إلى تنمٌة مهاارت استخجام الحاسب اآللى لجى التبلمٌح الرم وضعاؾ الدمع بالرؾ
الدادس االبتجابً من خبلل بٌبة تعلٌمٌة قابمة على األلعاب التنافدٌة الخقمٌة ،واتبع الباحث المنهج شبه التجخٌبً ذو
المجمهعة الهاحجة ،الحى ٌعتمج على )تلمٌح  71طخٌقة القٌاس القبلً والبعجً لمتؽٌاخت البحث التابعة ،وتكهنت عٌنة
البحث من ( وتلمٌحة من التبلمٌح الرم وضعاؾ الدمع بالرؾ الدادس االبتجابً بمجرسة األمل للرم وضعاؾ الدمع بنٌن بقنا
إدارة قنا التعلٌمٌة ،ومجرسة األمل المذتخكة للرم وضعاؾ الدمع وخلص البحث إلى وجهد أثخ إٌجابً لبٌبة األلعاب  ،بمجٌنة
قهص إدارة ق هص التعلٌمٌة التنافدٌة الخقمٌة فً تنمٌة الجانب المعخفً واألداء المهاري المختبط بمهاارت استخجام
الحاسب اآللى وتنمٌة مدتهى الخضا لجٌهم .

 2019 .قنا :

المإلؾ ؛

2019

تتناول الرسالة :

2019 .

رضوان ،محمود ماهر على .

2019

تتناول الرسالة :
لقد ظهرت الحاجة الى تدخل الدولة فى النشاط االقتصادى لمعالجة المشكبلت التى قد تظهر فى االقتصاد وذلك باستخدام
السٌاسات االقتصادٌة المناسبة وتعتبر السٌاسة المالٌة والسٌاسة النقدٌة االدوات الربٌسٌة للسٌاسات االقتصادٌة الكلٌة والتى
ٌمكن للحكومة من خبللهما التاثٌر على مستوى النشاط االقتصادى .
فً هذه األونة تعد زٌادة الطلب على الطاقة هو التحدي الربٌسً الذي ٌواجه الباحثٌن فً جمٌع أنحاء العالم ومن هذه
المتطلبات االحتٌاج السرٌع لزٌادة تركٌب محطات الطاقة الحرارٌة التً تستخدم فً تولٌد الطاقة الكهربابٌة باستخدام انواع
مختلفة من الوقود وهذه االنواع المختلفة من الوقود تعتبر هى المصدر الربٌسً للتلوث البٌبً مثل الترسٌب الحمضً
واستنفاد طبقة االوزون فً الؽبلؾ الجوي وتؽٌر المناخ العالمً كما انه ٌنتج عن انتاج الطاقة الكهربابٌة فً محطات الطاقة
الحرارٌة التقلٌدٌة التً تستخدم الوقود االحفوري كمٌة كبٌرة من ثانً اكسٌد الكربون فً الؽبلؾ الجوي مما ٌتسبب فً
ظاهرة االحتباس الحراري وٌسهم فً إمكانات االحترار العالمً باالضافة إلى ذلك فإن أزمة النفط فً أوابل السبعٌنٌات من
القرن الماضً وما تبلها من زٌادة أسعار الوقود التقلٌدي تإدي إلى دراسة استراتٌجٌات جدٌدة شاملة لتحوٌل الطاقة مثل
نظام التولٌد المشترك لتوفٌر موارد الطاقة المتاحة.

2019 .
جامعة
جنوب
 2019 .الوادى :

جاد ،على عمر أحمد .

2018

ٌتناول الرسالة:

2018

ٌتناول الرسالة :
العصر الذى نعٌش فٌه بالتقدم العلمى والتطور التكنولوجى وذلك نتٌجة لبلنفتاح المعرفى وظهور طفرة كبٌرة فى جمع
المجاالت ونتٌجة للتوسع الهابل فى حجم المعرفة العلمٌة واالنسانٌة ظهر الحدٌث من االجهزة والمواد التعلٌمٌة وعناصر
توصٌل المادة الدراسٌة واسالٌب التعلٌم االمر الذى ٌتطلب العمل على تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة حتى تساٌر متطلبات ذلك
العصر .
أن احدى التحدٌات التى نواجهها هى تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة مما استلزم تؽٌر المناهج الدراسٌة لمراحل التعلٌم باهدافها
ووسابلها وطرق تقوٌمها فالتعلٌم ٌعتمد على تحوٌل الحقابق العلمٌة الى ممارسة وسلوك حٌاة لذا فهو ٌلعب دورا هاما فى
تحدٌد مستقبل االمة واصبح تطوٌره ٌتمٌز بالشمولٌة للٌناول جمٌع جوانب المتعلم .

2018

جامعة جنوب الوادى ؛[

قاسم  ،حمادة محمد عبدهللا .

دكتوراه

6689 12584869

دكتوراه

6690 12584924

الدالالت الرمزٌة للوحدات االسبلمٌة كمدخل لتدرٌس التصمٌمات
الزخرفٌة المعاصرة لطبلب الثانوٌة االزهرٌة =
دور نظم تخطٌط موارد المنشؤة ( )ERPفى إعداد التقارٌر
المتكاملة =

دكتوراه

6691 12584939

ماجستٌر

6692 12584987

تقٌٌم تصمٌم وأداء السٌاسة النقدٌة بالتطبٌق على االقتصاد المصرى
:

دكتوراه

6693 12585692

Energy and exergy analysis of the
cogeneration power plant for Quena paper
Omar, Ramadan
industry company /
Hefny Ali.
تؤثٌر استخدام أسلوب التعلٌم التنافسى على تعلم بعض مهارات كرة
ماجستٌر
الدلٌجات ،جاسم ناصر جاسم .الٌد لدى تبلمٌذ المرحلة المتوسطة بدولة الكوٌت /
تؤثٌر استخدام أسلوب التعلٌم التنافسى على تعلم بعض مهارات كرة
ماجستٌر
الدلٌجات ،جاسم ناصر جاسم .الٌد لدى تبلمٌذ المرحلة المتوسطة بدولة الكوٌت /

6696 12586450

2018

تتناول الرسالة:
ٌعد التعلٌم الذاتى من االسالٌب التدرٌسٌة التى استحدثها المربون وٌقوم على اساسها تمركز العملٌة التعلٌمٌة حول المتعلم
باعتباره محورها وان ٌتحمل المتعلم مسبولٌة تعلٌم ذاته وذلك من خبلل تفاعله مع المادة التعلٌمٌة والسٌر فٌها وفق خطوات
محددة تناسب سرعته الذاتٌة وتتفق مع قدراته واستعداداته وحتى الٌكون اعتماده الكلى على ماٌقدمه له المعلم دون جهد من
جانبه مما ٌمكن ان ٌإدى فى النهاٌة الى تعلمه كٌؾ ٌتعلم وٌكون اتجاه موجب نحو التعلم المستمر وكل لشىء آفة الشعوب
الفكر الطابفى .

2018

حمزة ،هناء أحمد جبلل.

أثر استخدام أسلوب التعلم الذاتى فى تدرٌس مادة التربٌة الموسٌقٌة
على التحصٌل والوعى الوطنى لدى طبلب المرحلة الثانوٌة /

ماجستٌر

6697 12586498

2019

تهدؾ الرسالة الى :

2019

عطٌة ،أسماء فتحى.

أثر استخدام سكامبر ( )SCAMPERإستراتٌجٌة فً تدرٌس
العلوم على تنمٌة النمط المتكامل فً التعلم والتفكٌر وبعض مهارات
ماجستٌر
تولٌد المعلومات وتقٌٌمها لدى تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة =

6698 12586735

6694 12585987
6695 12586401

مقدمة هدفت الدارسة إلى التعرؾ على أثر استخدام إستارتٌجٌة سكامبر فً تدرٌس العلوم على تنمٌة النمط المتكامل و
اإلعدادٌة بعض مهاارت تولٌد المعلومات وتقٌٌمها لدى تبلمٌذ المرحلة  .وقد ظهرت الحاجة إلى ذلك نتٌجة للتطور الهابل
الذي ٌشهده المعلومات العالم فً وهذا التطور  ،السرٌع ٌحتاج إلى تلمٌذ ٌفكر بطرٌقة متكاملة ،وقادر على أن ٌنتج معلومات
جدٌدة من البناء المعرفً لدٌه ثم ٌقٌم المعلومات  ،هذه مما دفع المتخصصٌن فً مجال التعلٌم إلى االهتمام بتنمٌة التفكٌر
بؤنواعه المختلفة وكذلك تنمٌة مهاارت الت فكٌر ،فقد أجرٌت عدة دارسات سابقة لمحاولة تنمٌة ذلك فً جمٌع المارحل
التعلٌمٌة المختلفة ،وخاصة المرحلة اإلعدادٌة حٌث أنها تعد من المارحل المهمة التً تهتم ب للتلمٌذ ،تكوٌن الشخصٌة
المتوازنة وكذلك تنمٌته من خبلل مادة العلوم حٌث أنها من المواد التً تتكون من أنشطة ومهاارته تنمً التفكٌر إستارتٌجٌات
وذلك باستخدام  ،تدرٌسٌة مختلفة مثل إستارتٌجٌة سكامبر ،والتً من ضمن أهدافها تنمٌة التفكٌر ومهاارته .واستنادا لما سبق
فقد تبلورت الدارسة مشكلة فً ‖ وجود قصور فً النمط المتكامل فً التعلم و التفكٌر و بعض مهاارت تولٌد اإلعدادٌة
المعلومات وتقٌٌمها لدى تبلمٌذ المرحلة  ‖.وقد حاولت الدارسة اإلجابة عن اآلتٌة األسبلة  - :ما أثر استخدام إستارتٌجٌة
سكامبر فً تدرٌس العلوم على تنمٌة النمط المتكامل فً التعلم والتفكٌر لدى تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة؟  -ما أثر استخدام
إستارتٌجٌة سكامبر فً تدرٌس العلوم على تنمٌة بعض مهاارت تولٌد المعلومات لدى تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة ؟  -تقٌٌم ما
أثر استخدام إستارتٌجٌة سكامبر فً تدرٌس العلوم على تنمٌة بعض مهاارت المعلومات لدى تبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة ؟
وقد تمت اإلجابة عنؤسبلة الدارسة من خبلل اختبار صحة الفروض التالٌةٌ - :وجد فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن متوسطً
درجات تبلمٌذ المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً االختبار البعدي للنمط المتكامل فً التعلم والتفكٌر التجرٌبٌة لصالح
المجموعة ٌ - .وجد فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن متوسطً درجات تبلمٌذ المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً التطبٌق
البعدي الختبار تولٌد المعلومات التجرٌبٌة لصالح المجموعة
دور االنشطة الطبلبٌة فى تدعٌم االنتماء الوطنى لدى طبلب
شاهٌن ،أحمد حمدى شرقاوى  .المرحلة االعدادٌة فى ضوء التحدٌات المعاصرة /

ماجستٌر

6699 12586755

2019

تتناول الرسالة:
تتناول الرسالة:
هدفت الدراسة الى التعرؾ على دور االنشطة الطبلبٌة فى تدعٌم االنتماء الوطنى لدى طبلب المدارس االعدادٌة فى ضوء
بعض التحدٌات المعاصرة ،بمحافظة قنا بجمهورٌة مصر العربٌة استخدام الباحث المنهج الوصفى التحلٌلى وٌتمثل مجتمع
الدراسة المٌدانٌة بالمدارس االعدادٌة فى محافظة قنا بقطاعاتها السكانٌة(الحضرٌة-الرٌفٌة) حٌث بلػ عدد المدارس االبتدابٌة
بها ( )387مدرسة موزعة على ( )9ادارات تعلٌمٌة تكونت عٌنة الدارسة الحالٌة من ( )600مفردة موزعة على()500
طلبة وطالبات ( )100مشرؾ نشاط ومدٌر ومدرسة وقد مثلت هذه العٌنة خمس ادارات تعلٌمٌة وهى(قنا – دشنا -نجع
حمادى -قوص -نقادة) نسبة  %5من مجموع المجتمع الدارسى الكلى وفى نهاٌة الدراسة وبناء على نتابجها توصلت الدارسة
الى :
*-النشاط الطبلبى وسٌلة من الوسابل الفعالة لتحقٌق اهداؾ التربٌة والتعلٌم
*-تتضمن االنشطة معلومات عن التحدٌات التى تواجه الوطن
*-مشاركة الطبلب فى االنشطة ٌزٌد مستواهم الدارسى
*-ضعؾ عوامل الجذب فى االنشطة الطبلبٌة
*-قلة تنوع االنشطة الطبلبٌة بما ٌلبى اشباع مٌول وهواٌات الطبلب .

2019

فاعلٌة استخدام برنامج قابم على التعلم االلكترونى لتنمٌة بعض
المهارات الحٌاتٌة لدى أطفال الروضة /

ماجستٌر

6700 12587249

2019

تتناول الرسالة :
التعرؾ على فاعلٌة استخدام برنامج قابم على التعلم االلكترونى لتنمٌة بعض المهارات الحٌاتٌة لدى أطفال الروضة عٌنة
الدراسة تكونت عٌنة البحث من 60طفبل وطفلة من االطفال المقٌدٌن بالمستوى الثانى برباض االطفال الذٌن تتراوح
أعمارهم من 6-5سنوات.
أدوات الدراسة:تمثلت أدوات القٌاس(اختٌار المهارات الحٌاتٌة المصور برنامج قابم على التعلم االلكترونى)
فرض الدراسة :تمت االجابة عن سإال البحث من خبلل اختبار الفرض التالى:
ٌوجد فرق دال إحصابٌا بٌن متوسطى درجات أطفال المجموعة التجرٌبٌة ودرجات أطفال المجموعة الضابطة فى القٌاس
البعدى على اختبار المهارات الحٌاتٌة لصالح المجموعة التجرٌبة.

2019

مصطفى ،هبه عبدالمنعم
النجار.

ماجستٌر

6701 12589088

2019

تتناول الرسالة:
هدؾ البحث إلى دراسة فاعلٌة استخدام تطبٌقات الهواتؾ الذكٌة فى تنمٌة التحصٌل المعرفى الخاص بمهارات بناء النموذج
االساسى لمبلبس الترٌكو لدى طبلب قسم االقتصاد المنزلى بكلٌة التربٌة النوعٌة بقنا جامعة جنوب الوادى وتكونت عٌنة
البحث من ( )29طالبا وطالبة واعتمد البحث الحالى على المنهج شبه التجرٌبى وتوصل البحث الى فاعلٌة تطبٌقات الهواتؾ
الذكٌة فى تنمٌة الهواتؾ الذكٌة فى تنمٌة الجانب المعرفى،

2019

دردٌر ،هبه إسماعٌل حامد.

فاعلٌة تطبٌقات الهواتؾ الذكٌة فى تنمٌة معارؾ ومهارات طبلب
االقتصاد المنزلى لبناء النموذج االساسى لمبلبس الترٌكو /

ماجستٌر

6702 12589129

2019

تتناول الرسالة-:دراسة تقنٌات وتكنولوجٌا صناعة الفخار فى العصر العباسى بمدٌنة سامراء.
 -2تحدٌد مظاهر تلؾ فخار سامراء العباسى.

2019

على ،محمد رشٌد.

دراسة تقنٌات وترمٌم وصٌانة فخار سامراء العباسى بالعراق تطبٌقا
على بعض النماذج المختارة /

-3الفحوص والتحالٌل واالختٌارات المختلفة لعٌنات من فخار سامراء للتعرؾ على مكوناته وخواصه الفٌزٌابٌة والٌمٌابٌة.
-4تحدٌد أسبا التلؾ المختلفة لفخار سامراء.
-5تهدؾ الرسالة البل أنسب الطرق المستخدمة فى عملٌة الترمٌم والصٌانة.
-6تهدؾ الرسالة إلى أنسب مواد التقوٌة واللصق واالستكمال التى تستخدم فى عبلج وصٌانة فخار سامراء بالعراق.
-7طبٌعة أهم ماوصل الٌه من نتابج علمٌة من خبلل الدراسة التجرٌبٌة كنواة لعلم الترمٌم والصٌانة للفخار االثرى فى العراق.
12019

تتناول الرسالة:
تحتوى الدارسة على أربعة فصول كالتالى -:
الفصل االول:
وقد عرض فٌه خلفٌة البحث وتحدٌد المشكلة وأهداؾ وأهمٌة البحث والفروض والحدود ووضع منهجٌة للبحث تتمثل فى
االطار النظرى والتجرٌبى ،مع عرض بعض المسطلحات العلمٌة للبحث واالستفادة من بعض الدراسات المرتبطة بالحث .
الفصل الثانى:
عرض فٌه مفهوم التجرٌدى والبعد التارٌخى واتجاهات هذا الفن وأهم رواد المدرسة التجرٌدٌة وبعض نماذج لهإالء الرواد.
الفصل الثالث -:
عرض فٌه عناصر المٌنا وأنواعها وأسالٌب التؽطٌة ونماذج لكل اسلوب وطرق التؽطٌة بها لمعالجة سطح المشؽوالت
المعدنٌة
الفصل الرابع -:
عرض ووصؾ بعض نماذج العمال فنٌة لبعض الفنانٌن الذٌن تنالوا المدرسة التجرٌدٌة فى أعمالهم واستلهموا من أفكارها .

2019

بصرى ،أسماء حسن محمد.

حلول تشكٌلٌة للمشؽولة المعدنٌة فى ضوء المدرسة التجرٌدٌة
كمدخل لتوظٌؾ أسالٌب التؽطٌة بالمنٌا /

ماجستٌر

6703 12589218

باالضافة إلى عرض االسالٌب واالدوات والخامات المعدنٌة لمساعدة فى تنفٌذ الحلى المعدنى باالضافة لعرض تطبٌقات
البحث وتحدٌد الخامات واالدوات المستخدمة فى التجرٌب والتطبٌقات وقٌٌم االعمال من المتخصصٌن وتفسٌر النتابج
والتوصٌات .
تتناول الرسالة:
تحددت مشكلة البحث فى وجود ضعؾ لدى تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة فى الوعى الدٌنى  ،وهدؾ البحث الحالى إلى التعرؾ
على أثر المقرر االلكترونى فى العقٌدة االسبلمٌة واالحادٌث النبوٌة على تنمٌة الوعى الدٌنى لدى تبلمٌذ الصؾ السادس
االبتدابى وتمثلت مواد وأداتا البحث فى  :قابمة أبعاد الوعى الدٌنى ودروس المقرر االلكترونى ودلٌل المعلم الستخدام المقرر
االلكترونى واختٌار معرفى فى الوعى الدٌنى  ،ومقٌاس الوعى الدٌنى وتكونت مجموعة البحث من ( )30تلمٌذا من تبلمٌذ
الصؾ السادس االبتدابى ،
وتوصلت نتابج البحث إلى فاعلٌة المقرر الكترونى فى العقٌدة االسبلمٌة واالحادٌث النبوٌة فى تنمٌة الوعى الدٌنى لدى تبلمٌذ
المرحلة االبتدابٌة .

2019

تتناول الرسالة:تناول البحث الحالى إلى التعرؾ على أثر استخدام إستراتٌجات التعلم النشط فى تدرٌس التربٌة الموسٌقٌة على
تنمٌة التحصٌل وبعض المهارات الحٌاتٌة لدى طبلب المرحلة الثانوٌة  .حٌث تناول الفصل االول -:
االطار العام للدراسة :المقدمة  ،المشكلة ،االهداؾ ،االهمٌة ،االدوات ،المحددات ،المصطلحات ،
الفصل الثانى-:
ٌجٌب عن مفهوم التعلم النشط وأنواعه المختلفة و التحصٌل بشكل عام التحصٌل الموسٌقٌى مع عرض للمهارات الحٌاتٌة
المستخدمة فى البحث كما ٌتناول مراحل النمو المختلفة للمرحلة الثانوٌة .
الفصل الثالث-:
ٌتضمن االجراءات التى تم القٌام بها لتحقٌق االهداؾ واالجابة عن االسبلة البحث حٌث ٌعتمد هذا البحث على المنهج شبه
التجرٌبى .
الفصل الرابع-:

2019

فولى ،طه محمد طاهر.

أثر مقرر الكترونى فى العقٌدة االسبلمٌة واالحادٌث النبوٌة على
تنمٌة الوعى الدٌنى لدى تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة /

ماجستٌر

2019

خضر ،أحمد الصادق حسنٌن.

أثر استخدام إستراتٌجٌات التعلم النشط فى تدرٌس التربٌة الموسٌقٌة
على تنمٌة التحصٌل وبعض المهارات الحٌاتٌة لدى طبلب المرحلة
الثانوٌة /

ماجستٌر

6704 12589794

6705 12590057

ٌتناول عرضا الهم النتابج التى توصل إلٌها البحث وتحلٌلها  ،والتوصٌات والمقترحات التى ٌقدمها بناء على ما توصل إلٌه
من نتابج  .ثم ختم البحث بمجموعة من التوصٌات والبحوث المقترحة إلى قابمة المراجع باللؽة العربٌة واالنجلٌزٌة .
2019

تتناول الرسالة:

2019

2019

تتناول الرسالة:
هدفت الدراسة التعرؾ على مواقع ممارسة مدٌرى المدارس الثانوٌة العامة بمحافظة قنا لبعض أنماط القٌادة التربوٌة
المعاصرة وعبلقتها بالرضا الوظٌفى للمعلمٌن  ،ولتحقٌق أهداؾ الدارسة أعتمد البحث على المنهج الوصفى ،مستخدما
استبانة للتعرؾ من خبللها على آراء المعلمٌن حول ممارسة مدٌرى المدارس الثانوٌة العامة لبعض أنماط القٌادة التربوٌة
المعاصرة وعبلقتها بالرضا الوظٌفى وتكون مجتمع الدراسة من جمٌع معلمى المدارس الثانوٌة العامة بمحافظة قنا للعام
الدارسى( )2019-2018والبالػ عددهم ( )3280وتكونت عٌنة الدارسة التى تم اختٌارها بطرٌقة عشوابٌة من ()492
معلما ومعلمة .
وتوصلت الدارسة إلى النتابج التالٌة -:
بلؽت درجة ممارسة مدٌرى المدارس الثانوٌة العامة بمحافظة قنا لبعض أنماط القٌادة التربوٌة المعاصرة من وجهة نظر
المعلمٌن ( )3079نسبة( )%57.8وهى درجة تقع فً نطاق مرتفع
بلػ متوسط الرضا الوظٌفى لمعلمى المدارس الثانوٌة العامة بمحافظة قنا من وجهة نظرهم بوزن نسبى( )74.6وهى درجة
تقع فً نطاق مرتفع .
كما أظهرت نتابج الدراسة وجود عبلقة ارتباطٌة طردٌة بٌن بعض أنماط القٌادة التربوٌة المعاصرة والرضا الوظٌفى
للمعلمٌن .

2019

2019

2019

2019

تتناول الرسالة-:تحددت مشكلة البحث فى وجود ضعؾ لدى طبلب الصؾ االول مفاهٌم السكرتارٌة ومهاراتها هدؾ البحث
الحالى التعرؾ على فاعلٌة استخدام التعلم المدمج فى تنمٌة مفاهٌم السكرتارٌة ومهاراتها لدى طبلب الصؾ االول بالمدارس
الفنٌة التجارٌة تمثلت مواد وأداتا البحث  :دلٌل معلم وكتٌب الطالب برنامج قابم على التعلم المدمج واختبار معرفى
2019
واختبار(المواقؾ االدابٌة) للسكرتارٌة وتكونت مجموعة البحث( )30طالة من طالبات الصؾ االول التجارى
توصلت نتابج البحث الى فاعلٌة استخدام التعلم المدمج فى تنمٌة مفاهٌم السكرتارٌة ومهاراتها لدى طبلب الصؾ االول
بالمدارس الثانوٌة الفنٌة التجارٌة .
2019
تتناول الرسالة:الفصل االول ٌ -:تكون من مبحثٌن-:
المبحث االول :أشتمل على مقدمة البحث  ،ومشكلة البحث  ،أسبلة البحث ،أهداؾ البحث  ،أهمٌة البحث ،منهج البحث ،
أدوات البحث  ،حدود البحث ،مصطلحات البحث .
* -المبحث الثانى -:أشتمل على الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث .
الفصل الثانى ٌ -:تكون من ثبلث مباحث-:
*-المبحث االول :البرٌلٌود.
المبحث الثانى :آثرت فوت
الفصل الثالث :االطار التطبٌقى للبحث:
وٌتضمن هذا الفصل العٌنة المختارة للبحث وتحلٌلها وٌنقسم إلى مبحثٌن :
المبحث االول :الدراسة المسحٌة للصٌؽة البنابٌة للعشرٌن برٌلٌود مصنؾ  52عند آثر فوت .
المبحث الثانى :تحلٌل العٌنة المختارة المكونة من ثمانٌة برٌلٌودات
الفصل الرابع -:
فى هذا الفصل تم عرض النتابج التى توصلت الٌها الباحثة من خبلل تحلٌل العٌنة المختارة واالجابة على تساإالت البحث
وٌشتمل على
* -نتابج البحث وتفسٌرها- .
* -التوصٌات والمقترحات -
* -قابمة المرجع -
* -المبلحق -
* -ملخص البحث باللؽة العربٌة -
* -مستخلص البحث باللؽة العربٌة -
تتناول الرسالة:

2018

حمادة ،سلمان سعد سلمان.
محمد ،مصطفى محمد صدقى
النوبى.

تطوٌر القدرة التنافسٌة الدارة جامعة الكوٌت فى ضوء مدخل
االدارة االستراتٌجٌة :
بعض أنماط القٌادة التربوٌة المعاصرة لدى مدٌرى المدارس الثانوٌة
ماجستٌر
العامة وعبلقتها بالرضا الوظٌفى للمعلمٌن :
دكتوراه

6706 12590071
6707 12590116

ٌوسؾ ،أمل محمد محمد.

فاعلٌة استخدام التعلم المدمج فى تنمٌة مفاهٌم السكرتارٌة ومهاراتها
لدى طبلب الصؾ االول بالمدارس الثانوٌة الفنٌة التجارٌة /

ماجستٌر

6708 12590121

على ،أمنة صابر السٌد.

أسلوب أداء برٌلٌود البٌانو مصنؾ  52عند آثر فوت /

ماجستٌر

6709 12590419

ماجستٌر

6710 12590527

برنامج قابم على التعلم الذكى لتنمٌة بعض مهارات التواصل
عبدالقادر ،هٌام عبدالحكٌم على .االلكترونى لدى الطبلب الموهوبٌن بالمرحلة االعدادٌة /

ٌتناول البحث مساعدة الطبلب الموهوبٌن بالمرحلة االعدادٌة  :وذلك بإستخدام التعلم الذكى كتقنٌة التعلم الذكى كتقنٌة حدٌثةفى التعلم وامتبلكهم لبعض مهارات التواصل االلكترونى قد تساعدهم فى حل الكثٌر من مشكبلت التعلٌم التقلٌدى التى قد
ٌعانوا منها .
-2توجٌه نظر المعلمٌن إلى االستفادة من االسالٌب الحدٌثة فى التدرٌس باستخدام وسابل التواصل االلكترونى .
-3مساعدة المهتمٌن بالعملٌة بتقدٌم نموذج باستخدام التعلم الذكى فى التدرٌس وتنمٌة بعض مهارات التواصل الكترونى
للمعلمٌن فى مختلؾ التخصصات من خبلل برامج العدادهم واستخدام مقٌاس مهارات االلكترونى كؤداة تقٌٌم لمستوى
الطبلب لهذ المهارات .
-4فتح المجال أمام الباحثٌن التربوٌٌن الجراء بحوث ودراسات مستقبلٌة تتناول استخدام كل من التعلم الذكى ومهارات
التواصل االلكترونى فى مختلؾ المناهج الدارسٌة
2018
تتناول الرسالة:
االدارة عملٌة إنسانٌة مستمرة تعمل على تحقٌق أهداؾ جٌدة وعلى استخدام الجهد البشرى فً االستعانة باالمكانٌات البشرٌة
والمادٌة وذلك فً شكل نشاط إنسانى متكرر ومستمر وهذا النشاط ٌوجد فً كل المإسسات وعلى كافة المستوٌات سواء
كانت هذه المإسسات حكومٌة أو أهلٌة ( )1:56ولكى تستطٌع الهٌبة االدارٌة مواجهة احتٌاجات المجتمع وتحقق أهدافها
بنجاح ٌتطلب على القابمٌن بها وقادتها أن تكون لدٌهم رإٌة واحدة مشتركة فً العمل ()71:29
ولق بدأت االدارات فً المإسسات المعاصرة تلجؤ إلى تطوٌر االفكار والمفاهٌم واتباع أسالٌب إدارٌة تتسم بالجرأة والتحرر
تنطلق جمٌعها من منطلق الرؼبة فً تعظٌم فرص النجاح لتحقٌق رؼبات السوق()32:41
تمتلك محافظة االقصر مجموعة نادرة من االماكن االثرٌة التى الٌزال الكثٌر منها محتفظا بحالته ومن أشهرها معبد االقصر
ومعابد الكرنك ومقابر وادى الملوك وادى الملكات والمعابد الجنابزٌة ومعبد إسنا وؼٌرها بجانب القطع االثرٌة الفرٌدة
ومتحؾ االقصر وظلت عاصمة المحافظة (طٌبة) عاصمة مصر حتى بداٌة االسرة السادسة الفرعونٌة حٌن انتقلت العاصمة
إلى منؾ فً الشمال .
استهلم اسم المحافظة من أسم عاصمتها االقصر التى تعددت اسماإها على مر العصور فكان أشهرها مدٌنة المابة باب
ومدٌنة الشمس ومدٌنة النور مدٌنة الصولجان و‖واست‖ وأطلق علٌها العرب االقصر لكثرة قصورها ومعابدها تجذب
شرٌحة كبٌرة من السٌاحة الوافدة إلى مصر .

الضوى ،والء محمد صبلح.

نموذج مقترح لتسوٌق المنشآت بمحافظة االقصر /

ماجستٌر

2019

تتناول الرسالة:
ٌستهدؾ البحث إلى تصمٌم برنامج باستخدام الرسوم ثبلثٌة االبعاد ومعرفة تاثٌرها على تعلم بعض مهارات كرة القدم لدى
تبلمٌذ الحلقة االولى من التعلٌم االساسى استخدام الباحث المنهج التجرٌبى باستخدام التصٌمٌم التجرٌبى لمجموعتٌن إحداهما
تجرٌبٌة واالخرى ضابطة باتباع القٌاسات القبلٌة والبعدٌة وتمثل مجتمع البحث فً تبلمٌذ الصؾ السادس االبتدابى بمدرسة
االزهر النموذجى االبتدابى وبلػ حجم العٌنة ( )40تلمٌذا وتم اختٌارهم بالطرقة العشوابٌة العمدٌة وقسمت العٌنة إلى
مجموعتٌن متساٌتٌن ومتكافبتٌن قوام كل منها ( )20تلمٌذا المجموعة التجرٌبٌة تستخدم برمجٌة ثبلثى االبعاد فً تعلم
المهارات قٌد البحث والمجموعة الضابطة تستخدم الطرٌقة التقلٌدٌة فً تعلم المهارات قٌد البحث والمتمثلة فً امتصاص
الكرة بباطن القدم  ،الجرى بالكرة  ،المحاورة بالكرة  ،وقد أسفرت النتابج أن الرسوم ثبلثٌة االبعاد ساهمت بطرقة اٌجابٌة
فً تعلم مهارات القدم للمجموعة التجرٌبٌة وتفوق أفراد المجموعة التجرٌبٌة والتى تستخدم البرمجٌة على المجموعة
الضابطة فً تعلم بعض مهارات كرة القدم قٌد البحث .

2019

محمد ،محمود كمال الدٌن
أبوالقاسم.

تؤثٌر برنامج تعلٌمى باستخدام الرسوم ثبلثٌة األبعاد على تعلم ‖
بعض مهارات كرة القدم لدى تبلمٌذ الحلقة االولى من التعلم
‖ االساسى

ماجستٌر

6712 12590570

2019

تتناول الرسالة :
ٌهدؾ البحث الحالى إلى التعرؾ على المهارات البلزمة لرسم الموضة كخطوة أولٌة وأساسٌة لتصمٌم االزٌاء  .ثم تحلٌل
هذه المهارات الى تدرٌبات وقد تم إعداد قابمة بتلك المهارات والتدرٌبات وعرضها على المتخصصٌن فى مجال تصمٌم
االزٌاء  .وتم تطبٌق تلك التدرٌبات على عٌنة من طلبات الفرقة الثانٌة بقسم االقتصاد المنزلى بكلٌة التربٌة النوعٌة – جامعة
جنوب الوادى وقد بلػ عددهم ( )30للعام الدارسى ( )2018-2017وقد كشفت نتابج التحلٌل االحصابى عن وجود فروق
دالة وأحصابٌا بٌن متوسطى درجات الطالبات فى الطبٌق القبلى والبعدى لبلختبار التحٌلى واالختبار المهارى لرسم المانٌكان
وتلبٌس المانٌكان لصالح التطبٌق البعدى .

2019

عبدالبله ،أمل جابر حسن.

االحتٌاجات التدرٌبٌة البلزمة لتنمٌة مهارات رسم الموضة لدى
طبلب التخصص /

ماجستٌر

6713 12590581

2019

تتناول الرسالة:
تناول البحث نبذة عن العصر الفاطمى فى مصر وبعض أثارهم الفاطمٌة فٌها وعرضت الباحثة بعضا من صور القباب
والمآذن الفاطمٌة فى مصر من خبلل زٌارتها المٌدانٌة لآلثار الفاطمٌة فى مصر  ،كما قامت بالتحلٌل المورفولوجى لبعض
القباب و اآلذن الفاطمٌة من خبلل الوصؾ واالشكال والحجوم الهندسٌة التى من خبللها استطاعت استلهام أشكال خزفٌة
تحمل قٌمة وظٌفٌة  ،لتحقق من فرض البحث الذى ٌنص على :
تفترض الباحثة أنه ٌكون استلهام أشكال خزفٌة لها قٌمة وظٌفٌة من المآذن والقباب الفاطمٌة فى مصر .
وقد اتجهت الباحثة إلى استخدام المنهج الوصفى التحلٌلى والتجرٌبى وذلك من خبلل الدراسة التى اشتملت على خمس فصول
بالنقاط التالٌة :
الفصل االول:
ٌتضمن عرض لمشكلة البحث وأهدافه وفروضه ومنهج دراسة موضوع البحث وعرض الهم المصطلحات التى وردت فى
البحث والدراسات المرتبطة بموضوع البحث الحالى .
الفصل الثانى:
ٌتضمن عرض لنبذة مختصرة عن الفاطمٌون والعمارة الفاطمٌة وبعض أثارهم الفاطمٌة فى مصر ومن خبلل ما قامت به
الباحثة زٌارة مٌدانٌة لمواقع االثار الفاطمٌة عرضت صور لقباب والمآذن الفاطمٌة ..

2019

حامد ،اسراء فتحى رمضان،

القباب والمآذن فى العصر الفاطمى كمدخل الستلهام أشكال خزفٌة
لها قٌمة وظٌفٌة /

ماجستٌر

6714 12590591

2019

تتناول الرسالة:
تتناول هذه الدراسة أحد أهم مداخل االدارٌة الحدٌثة فى مجال التعلٌم أال وهو مدخل إدارة الجودة الشاملة ومقوماته بشكل
ٌسهم فى االستفادة من ما قد ٌتم التوصل إلٌه من نتابج فى عملٌة تطوٌر التعلٌم الثانوى ومساعدة المعلمٌن وتشجٌعهم على
الوالء للوطن وؼرس هذا النفوس طلبتهم وتبصٌر المعلمٌن بالفاهٌم والممارسات التربوٌة الخاطبة وتوجٌههم إلى عدم االخذ
بها وتجنبها وتنوٌرهم لبلفضل واالنفع
وهكذا فان الهدؾ الربٌسً الدارة الجودة الشاملة فى العملٌة التعلٌمٌة وخصوصا فى التوجٌه الفنى هو تطوٌر العملٌة
التعلٌمٌة حتى تإتى الؽرض المنشود منها  .إال أن التوجٌه الفنى الحدٌث فى ضوء مبادىء إدارة الجودة الشاملة ٌعمل على
تحقٌق أهداؾ فرعٌة أخرى تتعلق بجمٌع عناصر العملٌة التعلٌمٌة داخل المدرسة وخارجها باعتبار هذه العناصر مدخبلت
لهذه العملٌة تإثر وتتؤثر بها .
تتناول الرسالة:
ٌهدؾ البحث إلى التعرؾ على الثقافة التروٌحٌة لضباط وعساكر خفر السواحل بدولة الكوٌت استخدام الباحث المنهج
الوصفى وقد بلػ حجم العٌنة ( )500ضابط وعسكرى من إدارة السواحل بدولة الكوٌت  ،وتم إختٌارهم بالطرٌقة العشوابٌة
وكان من أهم أدوات البحث مجموعة استمارات االستبٌان المقابلة الشخصٌة وكان من أهم النتابج أن -:
-1إدراك ضباط وعساكر خفر السواحل بدولة الكوٌت لمفهوم التروٌح .
-2إ إدراك ضباط وعساكر خفر السواحل بدولة الكوٌت الهداؾ وممٌزات التروٌح .
 -3إدراك ضباط وعساكر خفر السواحل بدولة الكوٌت لبلنشطة التروٌحٌة .

2019

عبدالهادى ،منى عبٌد.

تطوٌر المهارات المهنٌة لمعلمى المرحلة الثانونٌة فى ضوء الجودة
الشاملة فى دولة الكوٌت /

ماجستٌر

6715 12590597

2019

الصالح ،أٌمن أحمد سعد.

الثقافة التروٌحٌة لضباط وعساكر خفر السواحل بدولة الكوٌت :

ماجستٌر

6716 12590602

2019

6711 12590550

 -4إدراك ضباط وعساكر خفر السواحل بدولة الكوٌت الهمٌة االستفادة من االمكانٌات فى ممارسة االنشطة التروٌحٌة .
 -5من أكثر المصادر الثفاقٌة التى ٌستفٌد منها ضباط وعسكر خفر السواحل بدولة الكوٌت هى (التلٌفزٌون – االنترنت ).

2018

تتناول الرسالة:
تناول البحث الحالى الكشؾ عن أثر الدمج بٌن مهام الوٌب والمدونات االلكترونٌة على تنمٌة مهارات الرقمٌة والددافعٌة
للتعلم لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم  ،واتبع البحث المنهج الوصفى فى مرحلة دراسة واعداد قابمة معاٌٌر لكل بٌبة من بٌبات
التعلم وهى بٌبات( :مهام الوٌب  ،المدونة االلكترونٌة  ،وإعداد قابمة بمهارات انتاج الصورة الرقمٌة  ،كما تم اتباع المنهج
شبه التجرٌبى لدراسة أثر المتؽٌر على التابعٌن  ،وبلؽت عٌنة البحث ( )30طالبا من طبلب شعبة تكنولوجٌا التعلٌم بالفرقة
الثانٌة من كلٌة النوعٌة بقنا جامعة جنوب الوادى فى العام الجامعى  ، 2017/2018طبق علٌها أدوات البحث التى بها
التحصٌل وبطاقة مبلحظة وبطاقة تقٌٌم منتج ومقٌاس الدافعٌة للتعلم .
ونتابج البحث الحالى عن وجود فرق دال احصابٌا عند مستوى ( )0.01بٌن متوسطات درجات المستوى التجرٌبى الثبلث
فى التطبٌق البعدى لبلختبار التحصٌلى المرتبط بمهارات انتاج الصورة الرقمٌة والعٌنة التجرٌبٌة الثالة ووجود فرق دال
احصابٌا عند مستوى( )0.05بٌن متوسطات درجات طبلب العٌنات الثبلث فى التطبٌق البعدى فى بطاقة المبلحظة المرتبطة
بمهارات الصورة الرقمٌة لصالح تقٌٌم منتج الصورة الرقمٌة التعلٌمٌة لصالح المجموعة وجود فرق دال احصابٌا عند
مستوى ( )0.01بٌن متوسطات درجات طبلب المجموعات والتعلٌق البعدى فى مقٌاس الدافعٌة للتعلم لصالح المجموعة
التجرٌبٌة الثالثة .

2018

محمد ،نجوى ابراهٌم عبده.

أثر الدمج بٌن مهام الوٌب والمدونات االلٌكترونٌة على تنمٌة بعض
مهارات انتاج الصورة الرقمٌة والدافعٌة للتعلم لدى طبلب
ماجستٌر
تكنولوجٌا التعلٌم /

6717 12590608

2018

تتناول الرسالة:
الفصل االول ٌ :شمل االطار العام للدراسة .

2018

بؽدادى ،محمود أحمد.

الرسوم الجدارٌة لمنازل األقصر كمصدر إلثراء اللوحة الزخرفٌة  /ماجستٌر

6718 12590628

الفصل الثانى :تناول دراسة تارٌخٌة للرسوم الجدارٌة عبر العصور وعرض مختارات لبعض الجدارٌات لتلك العصور .
الفصل الثالث :تناول هذا الفصل بتوضٌح مفهوم وخصابصالفن الشعبى واللوحة الجدارٌة وتعرض للسمات التشكٌلٌة للرسوم
الشعبٌة وتفسٌر للبعض الرموز وعناصر الشعبٌة المرسومة على جدران المنازل  ،وعرض مختارات من رسوم الجدارٌات
الشعبٌة باالقصر .
الفصل الرابع  :قام الدارس بتحلٌل بعض أعمال الفنانٌن الذٌن استلهموا أعمالهم من عناصر الفن الشعبى من خبلل القٌم
الجمالٌة وأسس التصمٌم وعملٌات تصمٌمٌة .
الفصل الخامس :وٌشمل التطبٌقات الذاتٌة للدارس وتحلٌلها ونتابج وتوصٌات الخاصة بالبحث .

2019

تتناول الرسالة:
()1477
تهدؾ الرسالة إلى التعرؾ على واقع الدور التربوى لبعض مواقع التواصل االجتماعى لطبلب المرحلة المتوسطة بالكوٌت
فى ضوء بعض المتؽٌرات الثقافٌة التى تعوق تحقٌق هذا الدور.
اسندت الدراسة على المنح الوصفى.
اركزت الدراسة على عٌنة عشوابٌة من طبلب وطالبات المدارس المتوسطة التى تتبع المناطق التعلٌمٌة االربعة وهى
(العاصمة  ،الفروانٌة  ،الجهراء ) وبلػ حجم العٌنة ( )1200طالب وطالبة .

2019

الشمرى ،عمر حسن جزاع.

الدور التربوى لبعض مواقع التواصل االجتماعى لطبلب المرحلة
المتوسطة بدولة الكوٌت فى ضوء بعض المتؽٌرات الثقافٌة /

ماجستٌر

6719 12590635

وكانت نتابج الدراسة أن هناك دور تربوى لبعض مواقع التواصل االجتماعى والتركٌز على الدور االجتماعى والتعلٌمى
والدور الثقافى والدور السٌاسى والدور الصحى والبٌبى وهناك بعض المعوقات التى تعوق تحقٌق هذا الدور وأهمها بعض
المواقع باالعبلن عن عملها وتعلٌقاتها التربوٌة للطبلب باالضافة الى اعتماد الطبلب على الكتاب كمصدر وحٌد للتعلم .
وأوصت الدراسة بتفعٌل االستخدام التربوى لمواقع التواصل االجتماعى وعقد دورات تدرٌبٌة للطبلب لتطوٌر مهاراتهم فى
توظٌؾ الخدمات التعلٌمٌة التى تقدمها هذه المواقع واالستفادة منها فى تحسٌن آدابهم ونشر الوعى لدى هإالء الطبلب
باالستخدام االمثل لهذه المواقع .
.
2019

حٌدر ،فاطمة محمد ؼلوم.

2019

تتناول الرسالة:

2019

توفٌق ،نهلة حسب النبى فإاد.

2019

تتناول الرسالة:
ٌعد القلق من االنفعاالت االنسانٌة االساسٌة وجزء طبٌعى فى كل آلٌات السلوك االنسانى وهو ٌمثل أحمد أهم االضطرابات
المإثرة على صحة الفرد ومستقبله  ،وإضافة إلى تؤثٌره على مجاالت الحٌاة المختلفة .
وقد أشارت رابابورت إلى أن أكثر ماٌثٌر القلق لدى المراهقٌن والشباب هو المستقبل  ،بل أن الشباب عندما ٌشعر بعدم
وضوح أو عدم تحدٌد المستقبل فإنه ٌستشعر إحباطا على ذاته وعلى مستقبله ووجوده  ،كما ٌرى أن المستقبل هو مصدر
القلق بصورة كاملة .
أن فقدان االمل والتوقعات السلبٌة نحو المستقبل تكاد تكون حجر الزواٌة أو العرض الجوهرى لكثٌر من االضطرابات
النفسٌة .
وإذا كانت دراسة قلق المستقبل لدى العادٌٌن مسؤلة مهمة فإن أهمٌة دراستها تزداد لدى ذوى االحتٌاجات الخاصة عموما
والمعاقٌن سمعٌا(الصم) على وجه الخصوص .

2019

توفٌق ،نهلة حسب النبى فإاد.

2019

تتناول الرسالة:
هدفت الرسالة الى التعرؾ عى دور المإسسات التربوٌة فى توعٌة طبلب المرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌت بؤضرار المخدرات
 ،ولقد تكون مجتمع الدراسة من طبلب والمعلمٌن بمدارس المرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌت  ،ومنطقة االحمدى دراسة مٌدانٌة
حٌث بلػ اجمالى عدد المدارس بمنطقة االحمدى  29مدرسة موزعة مابٌن بنٌن وبنات  ،وحٌث بلؽت عدد الطالبات 9502
طالبة بٌنما عدد الطبلب  8092طال وبلػ اجمالى عدد المعلمٌن  3289معلم ومعلمة وقد تم اختٌار  12مدرسة كعدد
عشوابى الختٌار عٌنة الدارسة منها  6مدارس للبنٌن و 6مدارس للبنات وهم من المرحلة الثانوٌة بمنطقة االحمدى التعلٌمٌة
وتم اختٌار العٌنة عنة طرٌق توزٌع استمارات استبٌان .
أظهرت النتابج المٌدانٌة للدراسة أن االسرة لها دور فى توعٌة الطبلب بؤضرار المخدرات وبٌنت النتابج المٌدانٌة للدراسة أن
المدرسة لها دور فى توعٌة الطبلب بؤضرار المخدرات كما بٌنت النتابج أن وسابل االعبلم لها دور فى توعٌة الطبلب
بؤضرار المخدرات كما أظهرت النتابج المٌدانٌة للدراسة أن المإسسات االمنٌة والدٌنٌة لها دور فى توعٌة الطبلب بؤضرار
المخدرات
وهذا ٌإكد أن استبٌان الوعى دور المإسسات التربوٌة فى توعٌة طبلب المرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌت بؤضرار المخدرات
من وجهة نظر الطبلب ٌتمتع بدرجة مرتفعة من الصدق واالتساق الداخلى .

دور المإسسات التربوٌة فى توعٌة طبلب المرحلة الثانوٌة بدولة
الكوٌت بؤضرار المخدرات :

ماجستٌر

6720 12590680

ماجستٌر

6721 12591554

ماجستٌر

6722 12591560

.
بعض المتؽٌرات النفسٌة المرتبطة بقلق المستقبل لدى المراهقات
الصم وفعالٌة برنامج إرشادى لتخفٌفه /
بعض المتؽٌرات النفسٌة المرتبطة بقلق المستقبل لدى المراهقات
الصم وفعالٌة برنامج إرشادى لتخفٌفه /

وقد أشار توفلر إلى أن صدمة المستقبل مرض وإنه إذا لم تتخذ اجراءات واعٌة لمواجهته فسٌجد مبلٌٌن الناس أنفسهم تحت
وطؤة العجز المتزاٌد عن التوافق مع بٌبتهم .
ٌمكن أن ٌكتسب قلق المستقبل معنا إٌجابٌا عندما ٌكون مستقبل الفرد مجاال خصبا للتخطٌط ووضع االهداؾ والسعى الدركها
وبذلك ٌصبح المستقبل ذو معنى اٌجابى ودافعى ولكن االنسان ال ٌكون واثقا دابما من تحقٌق أهدافه بصورة مقاربة
لتصوارته الحالٌة لمستقبله ولتقدٌره لما ٌمكن أن ٌؤتى به الؽد من أحداث مما ٌستدعى ضرورة العمل االرشادى لمساعدة
الشباب والمراهقٌن على خفض حدة قلق المستقبل لدٌهم وإكسابهم المهارات والمعارؾ التى تساعدهم على الثقة فى ذواتهم
وتنمى قدراتهم على مواجهة ما ٌمكن أن ٌؤتى به المستقبل من أحداث .
مشكلة الدارسة:
ٌعد القلق بجمٌع صوره وأشكاله أحمد المكونات االساسٌة لكثٌر من آلٌات الفكر والسلوك االنسانى  ،وخاصة فى مواقؾ
التحدى واللحظات المصٌرٌة المرتبطة بتحدٌد المستقبل أو اتخاذ القرارات الخاصة باالختبارات المستقبلبة المهمة فى حٌاة
الفرد .
2019

تتناول الرسالة:
الحدٌث فى السنوات االخٌرة عن استراتٌجات حدٌثة فى أدٌبات التربٌة ومنها النظرٌة البنابٌة  ،والنماذج القابمة علٌها والتى
تهتم بالمشاركة الفعالة من جانب المتعلم  ،وبنمط بناء المعرفة وطرٌقة اكتسابها وٌعد نموذج التعلم البنابى أحد النماذج القابمة
على الفلسفة البنابٌة والذى ٌإكد على الدور النشط للمتعلم  ،كما ٌإكد المشاركة الفكرٌة الفعلٌة فى النشاط بحٌث ٌحدث تعلم
ذو معنى وقابم على الفهم .
مشكلة البحث:
اهتمت الباحثة بالمتعلم واستجابة لما نادت به االبحاث والدراسات السابقة وكثٌر من االدبٌات بضرورة البعد عن الطرق
التقلٌدٌة واستبدالها فى التعلٌم والتعلم وجاءت فكرة هذا البحث بدراسة تؤثٌر نموذج التعلم البنابى فى تدرٌس التربٌة الموسٌقٌة
على تنمٌة المفاهٌم الموسٌقٌة وأثرها على التفكٌر االبتكارى لدى تبلمٌذ الصؾ االول االعدادى.
مما سبق تتحد مشكلة البحث فى ضعؾ بعض تبلمٌذ الصؾ االول االعدادى فى التحصٌل الموسٌقى والذى ترتب علٌه قدرة
التبلمٌذ على التفكٌر االبتكارى المناسب .
اسبلة البحث:
-1كٌؾ ٌتم بناء برنامج قابم على استخدام نموذج التعلم البنابى فى تنمٌة بعض المفاهٌم الموسٌقٌة والتفكٌر االبتكارى لدى
تبلمٌذ الصؾ االول االعدادى .

2019

مصطفى ،إٌمان سٌد ساعى

فاعلٌة برنامج مقترح قابم على استخدام نموذج التعلم البنابى فى
تنمٌة بعض المفاهٌم الموسٌقٌة والتفكٌر

ماجستٌر

6723 12591597

-2ما فاعلٌة برنامج قابم على استخدام نموذج التعلم البنابى فى تنمٌة التفكٌر االبتكارى لدى تبلمٌذ الصؾ االول االعدادى .
أهداؾ البحث:
-1معرفة استخدام نموذج التعلم البنابى فى تنمٌة بعض المفاهٌم الموسٌقٌة لدى تبلمٌذ الصؾ االول االعدادى .
-2معرفة استخدام نموذج التعلم البنابى فى تنمٌة التفكٌر االبتكارى لدى تبلمٌذ الصؾ االول االعدادى .
-1التؤكٌد بطرٌقة تجرٌبٌة قابمة على أصول البحث العلمى لكٌفٌة استخدام نموذج التعلم البنابى فى مجال تدرٌس التربٌة
الموسٌقٌة .
ٌ-2سهم البحث العلمى فى تنمٌة المفاهٌم والتفكٌر االبتكارى لدى تبلمٌذ الصؾ االول االعدادى  ،حٌث أنهما من االهداؾ
االساسٌة التى تسعى التربٌة الموسٌقٌة الى تحقٌقها وتنمٌتها .
ٌ-3فٌد البحث الحالى معلمى التربٌة الموسٌقٌة فى تبنى استراتجٌة مناسبة للتدرٌس ٌ ،مكن أن تسهم فى تحقٌق أهداؾ التربٌة
الموسٌقٌة فى هذه المرحلة .
-4محاولة للتؽلب على أوجه القصور فى أسالٌب واستراتٌجٌات تدرٌس التربٌة الموسٌقٌة المعتادة والشابعة فى المدارس .
-5تطوٌع نموذج التعلم البنابى فى تدرٌس التربٌة الموسٌقٌة .
-6مواكبة تطلعات وأهداؾ وزراة التربٌة والتعلٌم فى تطبٌق استراتٌجٌات التعلٌم الحدٌثة .
كما تم اختٌار تبلمٌذ الصؾ االول االعدادى لتؤسٌسهم فى بداٌة المرحلة ٌكون التبلمٌذ قادرون على اكتسابهم المفاهٌم فى
المراحل القادمة والحصول على تلمٌذ متمٌز فى المادة .
كما أن المفاهٌم الموسٌقٌة مفاهٌم مجردة ٌستطٌع تلمٌذ هذه المرحلة اسٌعابها أما فى المرحلة االولى ٌجب أن تكون المفاهٌم
محسوسة حتى ٌمكن استٌعابها .
محددات البحث
 -1المحدد البشرى
-2 -2المحدد الموضوعى.
2019

2019

2019

تتناول الرسالة -:
تتكون من أربعة فصول مقسمة كاآلتى-:
*-المبحث االول :اشتمل على مقدمة البحث ومشكلة البحث وأسبلة البحث وأهداؾ البحث ،ومنهج البحث وعٌنة البحث
*-المبحث الثانى :اشتمل على الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث.
الفصل الثانىٌ :تكون من ثبلث مباحث :
المبحث االول :االذاعة المصرٌة ونشؤتها وإرتباطها بالموسٌقى.
المبحث الثانى :القوالب الؽنابٌة وصٌاؼتها .
المبحث الثالث :السٌرة الذاتٌة لسٌد مكاوى  ،والسٌرة الذاتٌة لفإاد حداد .
الفصل الثالث :االطار التطبٌقى :واشتمل هذا الفصل على العٌنة المختارة للبحث وهى تدوٌن وتحلٌل وتعبٌر سٌد مكاوى
لكلمات فإاد حداد .
الفصل الرابع -:اشتمل عذا البحث  :على االجابة على تساإالت البحث ونتابجه  ،والتوصٌات والمقترحات  ،مراجع
البحث.وملخصات البحث بالعربى واالنجلٌزى .
تتناول الرسالة-:الدراسة الى اعداد برنامج ارشادى انتقابى فى خفض التعصب القبلى لدى تبلمٌذ المرحلة االعدادٌة
واستخدمت الدراسة عٌنة قوامها( )30تلمٌذا من تبلمٌذ المرحلة االعدادٌة االكثر تعصبا الذٌم تتراوح أعمارهم ما بٌن (-13
 )16سنة طبق علٌهم الباحث مقٌاس التعصب القبلى (اعداد الباحث) وبرنامج ارشادى انتقابى لخفض التعصب القبلى (اعداد
الباحث) وبرنامج ارشادى انتقابى لخفض التعصب القبلى (اعداد الباحث) وأسفرت النتابج عن تواجد فروق ذات داللة
احصابٌة بٌن متوسطات درجات العٌنة التجرٌبٌة على القٌاسٌن القبلى والبعدى ،وأٌضا عدم فروق دالة احصابٌة بٌن
متوسطات درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة فى القٌاسٌن البعدى والتتبعى بعد شهرٌن من تطبٌق البرنامج .
الكلمات المفتاحٌة-:
أ-االرشاد االنتقابى ب-التعصب ج-التعصب القبلى

تتناول الرسالة-:
مشكلة الدراسة :وجود قصور فى الكفاٌات التدرٌسٌة لدى معلمى الرٌاضٌات بالمرحلة االبتدابٌة.

2019

ابراهٌم، ،أمانى عبدالشهٌد
سعٌد.

أسلوب سٌد مكاوى فى التعبٌر عن كلمات فإاد حداد من خبلل
البرنامج االذاعى :

فعالٌة برنامج إرشادى انتقابى فى خفض التعصب القبلى لدى تبلمٌذ
المرحلة االعدادٌة /

2019

محمد ،صبلح عبدالفضٌل
محمد.

2019

فاعلٌة برنامج مقترح على ضوء بعض المستحدثات التكنولوجٌة
لتنمٌة الكفاٌات التدرٌسٌة لدى معلمى الرٌاضٌات بالمرحلة
أبوندا ،مها صبحى هاشم حسن .االبتادابٌة /

ماجستٌر

ماجستٌر

ماجستٌر

6724 12591613

6725 12591628

6726 12591636

2019

2019

2019

الهدؾ من الدراسة  :معرفة فاعلٌة برنامج مقترح على ضوء بعض المستحدثات التكنولوجٌة لتنمٌة الفاٌات التدرٌسٌة لدى
معلمى رٌاضٌات المرحلة االبتدابٌة .
إجراءات الدراسة  :تحددت إجراءات الدراسة فى جانبٌن أحدهما نظرى واآلخر تجرٌبى وتناول الجانب النظرى االطبلع
على بعض المصادر المعرفٌة التى تناولت كبل من الكفاٌات التدرٌسٌة والمستحدثات التكنولوجٌة  ،أما الجانب التجرٌبى فقد
تضمن إعداد المواد التعلٌمٌة
وتشمل على (البرنامج القابم على ضوء المستحدثات التكنولوجٌة دلٌل المتعلم) واعداد أدوات القٌاس الضابطة والتجرٌبٌة ثم
تم تطبٌق تجربة الدراسة على كل من المجموعة الضابطة والتجرٌبٌة ثم تم تطبٌق تجربة الدراسة على المجموعة التجرٌبٌة
فقط  ،ثم التطبٌق البعدى الدوات القٌاس على كل من المجموعة الضابطة والتجرٌبٌة .
نتابج البحث:
أشارت نتابج الدراسة الى التحقق من صحة الفروض والى فاعلٌة برنامج على ضوء بعض المستحدثات التكنولوجٌة فى
تنمٌة بعض الكفاٌات التدرٌسٌة لدى معلمى المجموعة التجرٌبٌة من معلمى الرٌاضٌات بالمرحلة االبتدابٌة حٌث وجدت
فروق ذات داللة احصابٌة بٌن متوسطات درجات المعلمٌن فى االختبار التحصٌلى فى التطبٌقٌن القبلى والبعدى لصالح
التطبٌق البعدى وكذلك بطاقة المبلحظة .
تتناول الرسالة-:هدفت الدراسة الى تنمٌة التحصٌل ومهارات التفكٌر االبداعى فى الهندسة لدى طبلب الصؾ االول الثانوى
من خبلل استخدام نموذج دورة التعلم المعدلة  ،وقد استخدم التصمٌم التجرٌبى ذى المجموعتٌن المتكافبتٌن ذات التطبٌقٌن
القبلى والبعدى حٌث تكونت مجموعة الدراسة من ( )74طالة من طالبات الصؾ االول الثانوى  ،وتم تقسٌمهن إلى
مجموعتٌن التجرٌبٌة واشتملت على ( )36طالبة والضابطة واشتملت على ( )38طالبة وتم تطبٌق أدوات الدراسة قبلٌا
2019
وبعدٌا .
حاولت الدراسة التحقق من صحة الفروض التالٌة :
ٌ-1وجد فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن متوسطى درجات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى التطبٌق البعدى الختبار مهارات
التفكٌر االبداعى فى الهندسة لصالح طبلب المجموعة التجرٌبٌة .
ٌ-2وجد فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن متوسطى درجات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى التطبٌق البعدى الختبار التفكٌر
االبداعى فى الهندسة لصالح طبلب المجموعة التجرٌبٌة .
-3التوجد عبلقة ارتباطٌة بٌت التحصٌل فى الهندسة  ،واختبارا لقٌاس نمو مهارات التفكٌر االبداعى فى الهندسة .
توصلت الدراسة الدراسة إلى النتابج التالٌة :
*ٌ -وجد فرق دال احصابٌا (عند مستوى  )0.01بٌن متوسطى درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة فى
التطبٌق البعدى الختبار التحصٌل فى الهندسة لصالح طبلب المجموعة التجرٌبٌة .
*ٌ -وجد فرق دال احصابٌا ( )0.01بٌن متوسطى درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة فى التطبٌق
البعدى الختبار مهارات التفكٌر االبداعى فى الهندسة لصالح طبلب المجموعة التجرٌبٌة .
* -توجد عبلقة ارتباطٌة موجبة دالة احصابٌا (عند مستوى  )0.01بٌن درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة فى التطبٌق
البعدى االختبار التحصٌل فى الهندسة وبٌن درجاتهم فى التطبٌق البعدى الختبار مهارات التفكٌر االبداعى فى الهندسة .

تتناول الرسالة-:
تعد المخطوطات الموسٌقٌة نتاج فكر وعلم الفبلسفة والعلماء بالحضارة االسبلمٌة قبل ظهور الطباعة حٌث تمثل هذه
المخطوطات حلقة بٌن تراث الماضى الذى ٌبنى علٌه تراث الحاضر لكى ٌتشكل المستقبل كما ٌعد المخطوط كتاب أو جزء
من كتاب ٌمثل جانبا هاما من تراث البشرٌة وٌكون مكتوبا بخط الٌد على الجلد ‖الرق أو االدٌم‖ أى الجلد المدبوغ أو
‖اللخاق‖ أى الحجر الرقٌق أو أوراق البردى والذى انتقلت صناعته أخٌرا الى العرب وذلك قبل نشؤة الطباعة بالحروؾ
العربٌة منذ مثنى عام تقرٌبا .
المخطوط من حٌث الشكل مجموعة اوراق تكون مضمونة او منفصلة او على شكل لفابؾ اسطوانٌة طولها 53سم وعرضها
20سم واؼلب االحٌان التكون الصفحات مرقمة وٌختلؾ نوع المداد من مخطوط الخر (نبٌل شورة)
وهناك كثٌر من العلماء الذٌن اهتمو بتدوٌن المخطوطات وتسجٌلها فى أكثر من علم (الفلك-الطب-العلوم-الهندسة-الموسٌقى)
وؼٌرها من العلوم المختلفة ومن هإالء العلماء(الكندى-الفارابى-ابن سٌنا-اخوان الصفا-االرموى)
وٌعد صفى الدٌن عبدالمإمن بن ٌوسؾ بن فاخر االرموى البؽدادى الموسٌقار الشاعر االدٌب الخطاط من أشهر والمع
الموسٌقٌٌن فى أواخر الدولة العباسٌة وأوابل العهد المؽولى وولد تقرٌبا فى(613ه1216-م) فى أرمٌه احدى مدن اذربٌجان
وقدم إلى بؽداد اٌام المسعتصم باهلل وكان لبلرموى معرفة كبٌرة بسابر العلوم ولكن نبوؼه وابداعه كان فى الموسٌقى
وعلومها حٌث استحدث سلما موسٌقٌا عربٌا مكونة من  18نؽمة و 17وبعد قسم البعد الطنٌنى الى ثبلثة ابعاد محصورة بٌن
 4نؽمات
وٌمثل مخطوط الرسالة الشرقٌة فى النسب التالٌفٌة وكتاب االدوار فى الموسٌقى الذى القه صفى الدٌن االرموى من أهم
مصنفاته فى الموسٌقى حٌث الؾ مخطوط الرسالة الرسالة الشرفٌة لشرؾ الدٌن.
تتناول الرسالة -:الموسٌقى فن من الفنون التى ٌعتمد علٌها المجتمع فى تهذٌب النفوس ،ومع نهاٌة القرن التاسع عشر وبداٌة
القرن العشرٌن ظهر اسلوب جدٌد من الموسٌقى نبع فى أمرٌكا الشمالٌة وانتشر بسرعة فى جمٌع أنحاء العالم تقرٌبا وهو ما
2019
ٌصطلح علٌه بالجاز.
2019

أحمد ،عادل نجار عبداللطٌؾ.

استخدام نموذج دورة التعلم المعدلة لتنمٌة التحصٌل ومهارات
التفكٌر االبداعى فى الهندسة لدى طبلب الصؾ االول الثانوي /

ماجستٌر

6727 12591658

ناروز ،دوالجى تاوضروس
راسم.

دراسة مقارنة للنظرٌات الموسٌقٌة بٌن مخطوطى االدوار والرسالة
الشرفٌة لصفى الدٌن االرموى ودى االستفادة منهما فى تدرٌس
ماجستٌر
الموسٌقى العربٌة /

6728 12591669

زكى ،أمٌرة عبدالناصر
محمود .

برنامج مقترح لتنمٌة وعى تبلمٌذ المرحلة االعدادٌة ببعض أسالٌب
موسٌقى الجاز من خبلل االنشطة الموسٌقٌة /

ماجستٌر

6729 12591690

وموسٌقى الجاز عبارة عن تراكٌب مصاؼة فى عناصر لحنٌة واٌقاعٌة مؤخوذة من موسٌقى الزنوج الشعبٌة هذا باالضافة
الى خصابص الموسٌقى االوروبٌة فى الهارمونٌة والبولٌفونٌة بؤسلوبهما المتمٌز فى البناء والتركٌب اللحنى كما ٌعد الجاز فن
ٌعتمد على من ٌقدمه  ،وقد تطور بسرعة مذهلة عن طرٌق التبادل الخبلق لبلفكار بٌن عازفٌة(عواطؾ عبدالكرٌم وآخرون)
وحٌث أن الموسٌقى أساس التربٌة الجمالٌة والثقافٌة التى الٌمكن اهمالها أو تجاهلها فى بناء الشخصٌة فانه ٌمكن القول أن ما
ٌسمى بالتنشبة الموسٌقٌة ٌمتد الى مختلؾ جوانب السلوك االنسانى ونظرا الن مرحلة المراهقة هى مرحلة اقتراب الفرد من
النضوج الجسمانى والعقلى واالجتماعى والنفسى كما أنها من المراحل العمرٌة التى تواجه بعض التحدٌات مثل العصبٌة
وحدة التعامل والتمرد وفردٌة الراى والصراع الداخلى  ،لذا ٌجب استثمار االبناء والطبلب فٌما هو نافع لهم.
كما تعد االنشطة الموسٌقٌة من أكثر االسالٌب التى تلعب دورا اساسٌا فى بناء شخصٌة التلمٌذ منذ مرحلة الطفولة المبكرة
والنها تعد من أهم وسابل التربٌة الحدٌثة وجدت الباحثة انه ٌمكن االستفادة من االنشطة فى تحقٌق أهداؾ البحث .

تتناول الرسالة:
هدؾ البحث الحالى الى التعرؾ على أثر استخدام استراتٌجٌة التعلٌم المدمج فى تنمٌة بعض مهارات العزؾ على اآلالت
الموسٌقٌة لدى تبلمٌذ االبتدابٌة .
وقد ظهرت الحاجة الى تطبٌق هذا البحث الى وجود ضعؾ فى مهارات العزؾ على اآلآلت الموسٌقٌة التربوٌة لدى تبلمٌذ
المرحلة االبتدابٌة لذلك استخدمت الباحثة استراتٌجٌة التعلٌم المدمج لمواكبة العصر الحالى من تطورات تكنولوجٌة تفٌد فى
معالجة القصور فى الجانب المهارى لدٌهم .
واستنادا لما سبق فن مشكلة البحث تبلورت فى :
وجود قصور لدى تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة فى تنمٌة بعض مهارات العزؾ على اآلالت الموسٌقٌة التربوٌة .
وقد حاول البحث الحالى االجابة عن أسبلة البحث :

2019

أبوالمجد ،هاجر عبدالجواد
عوض هللا.

أثر استخدام إستراتٌجٌة التعلٌم المدمج على تنمٌة بعض مهارات
العزؾ على اآلالت الموسٌقٌة التربوٌة لدى تبلمٌذ المرحلة
االبتدابٌة /

ماجستٌر

6730 12591700

من خبلل العرض السابق ٌتم تحدٌد االسبلة فى التالى :
-1مالمهارات العزفٌة لبلالت الموسٌقٌة التربوٌة الخاصة لتبلمٌذ الصؾ السادس من المرحلة االبتدابٌة ؟
-2ماأثر استخدام استراتٌجٌة التعلم المدمج على تنمٌة بعض مهارات العزؾ على اآلالت الموسٌقٌة التربوٌة لدى تبلمٌذ
الصؾ السادس من المرحلة االبتدابٌة .
وتمت االجابة عن االسبلة :
-1الٌوجد فروق داللة احصابٌة بٌن متوسطات درجات المجموعة التجرٌبٌة والضابطة فى التطبٌق القبلى لبلختٌار التحصٌلى
لمهارات العزؾ على اآلالت الموسٌقٌة باستخدام استراتٌجٌة التعلم المدمج لصالح المجموعة التجرٌبٌة .
ٌ-2وجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن متوسطات درجات تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة والضابطة فى التطبٌق البعدى
لبلختبار التحصٌلى لمهارات العزؾ على اآلالت الموسٌقٌة التربوٌة باستخدام استراتٌجٌة التعلم المدمج لصالح المجموعة
التجرٌبٌة .

2019

2019

2019

شاكر ،ثناء أحمد.

دراسة مقارنة للتعلٌم الثانوى الزراعى فى كل من الوالٌات المتحدة
االمرٌكٌة وروسٌا االتحادٌة وإمكانٌة االفادة منه فى جمهورٌة
مصر العربٌة /

ماجستٌر

6731 12591878

تتناول الرسالة-:
جرٌت الدراسة الحالٌة بهدؾ التعرؾ على فعالٌة برنامج إرشادى فى تنمٌة الذكاء االنفعالى وأثره على الذات االكادٌمى لدى
تبلمٌذ بطىء التعلم بالمرحلة االبتدابٌة من التعلٌم وذلك من خبلل تطبٌق أدوات واجراءات الدراسة :مقٌاس الذكاء االنفعالى
ومقٌاس الذات االكادٌمٌة الربنامج االرشادى لتنمٌة الذكاء االنفعالى وأثره فى الذات االكادٌمٌة ،وتكونت عٌنة الدراسة من
 80تلمٌذا وتلمٌذة بالمرحلة االولى من التعلٌم االساسى ثم تقسٌمهم إلى مجموعتٌن مجموعة تجرٌبٌة قوامها  40تبلمٌذ
ومجموعة ضابطة قوامها  40تبلمٌذ وتتراوح أعمارهم بٌن  10-9سنوات حٌث بلػ متوسط العمر الزمنى الفراد العٌنة
( )109.66شهرا.
لمعالجة البٌانات التى تم الحصول علٌها إحصابٌا حٌث تم استخدام اختبار‖ت‖ لحساب داللة الفروق بٌن عٌنتٌن ؼٌر
مرتبطتٌن وكانت من أهم نتابج الدراسة عدم وجد فروق داللة الفروق بٌن متوسطات درجات طلبة المجموعة الضابطة
ومتوسطات درجات طلبة المجموعة التجرٌبٌة فى القٌاس القبلى(قبل تطبٌق البرنامج االرشادى) على مقٌاس الذكاء ومقٌاس
الذات االكادٌمى وكذلك وجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن متوسطات درجات أفراد المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى
القٌاس البعدى على مقٌاس(الذكاء االنفعالى-والذات االكادٌمى) لصالح المجموعة التجرٌبٌة فى القٌاسٌن فروق القبلى والبعدى
على مقٌاس (الذكاء االنفعالى -والذات االكادٌمى) لصالح القٌاس البعدى .
وأخٌرا توصلت نتابج الدراسة الى أنه التوجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن متوسطات درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة
فى القٌاسٌن البعدى والتتبعى على مقٌاس (الذكاء االنفعالى -والذات االكادٌمى) بعد االنتهاء من تطبٌق البرنامج .مما ٌدلل
على فعالٌة البرنامج االشادى واالنتقابى فى تنمٌة الذكاء االنفعالى واثره على الذات االكادٌمى واستمرت فاعلٌة البرنامج
االرشادى المستخدم بعد ثبللثة شهور من التطبٌق االول .

2019

العجمى ،أنوار سعد.

فعالٌة إرشادى فى تنمٌة الذكاء االنفعالى  ،وأثره على مفهوم الذات
االكادٌمى لدى االطفال بطٌبى التعلم فى المرجلة بدولة الكوٌت /

ماجستٌر

6732 12591892

تتناول الرسالة-:
تطوٌر االكادٌمٌة المهنٌة للمعلمٌن فى مصر ٌحتاج إلى تطوٌر فى االداء ومواكبة االتجاهات الحدٌثة واالبعاد التجدٌدٌة
والمستقبلٌة فى مجال التنمٌة للمعلم وتطبٌق نظم عالمٌة للجودة والتمٌز .سعت الدراسة الحالٌة إلى تطوٌر االكادٌمٌة المهنٌة
للمعلمٌن وفق معاٌٌر نموذج التمٌز االوروبى الدارة الجودة ٌمكن االستفادة منها فى تطوٌر االداء باالكادٌمٌة المهنٌة
للمعلمٌن وتحقٌق االهداؾ المرجوة .
على ضوء ما سبق ٌمكن تحدٌد مشكلة الدارسة فى السإال الربٌس التالى :
كٌؾ ٌمكن تطوٌر االكادٌمٌة المهنٌة للمعلمٌن بمصر وفق معاٌٌر نموذج التمٌز االوروبى الدارة الجودة تتحدد الدراسة
بالحدود التالٌة -:
-1الحدود الموضوعٌة :تركز الدراسة على وضع تصور مقترح لتطوٌر االكادٌمٌة المهنٌة للمعلمٌن بمصر وفق معاٌٌر
نموذج التمٌز االوروبى الدارة الجودة.
-2الحدود البشرٌة :اقتصرت الدارسة على عٌنة من قٌادات المركز الربٌسى  ،مدٌرى فروع االكادٌمٌة بالمحافظات ،
المدربٌن المعتمدٌن بالمحافظات  ،للتعرؾ عن قرب على أهم المعوقات التى تواجه االكادٌمٌة وسبل مواجهة هذه المشكبلت
والمعوقات وكٌفٌة تطوٌر االكادٌمٌة بمصر وفق معاٌٌر نموذج التمٌز االوروبى الدارة الجودة .
-3الحدود المكانٌة :اقتصرت على المركز الربٌس لبلكادٌمٌة المهنٌة للمعلمٌن  ،فروع االكادٌمٌة بالمحافظات .

2019

حامد ،إبراهٌم محمد.

تطوٌر االكادٌمٌة المهنٌة للمعلمٌن فى مصر وفق معاٌٌر نموذج
التمٌز االوروبى الدارة الجودة /

ماجستٌر

6733 12591914

تتناول الرسالة-:هدفت الدراسة الحالٌة إلى التعرؾ على التعلٌم الثانوى الزراعى من لك الوالت المتحدة االمرٌكٌة وروسٌا
االتحادٌة  ،وذلك المكانٌة االستفادة من خبرتهما فى تطوٌر التعلٌم الثانوى الزراعى فى جمهورٌة مصر العربٌة.
اقتصرت الدراسة الحالٌة على تناول التعلٌم الثانوى الزراعى فى كل الوالٌات المتحدة االمٌرٌكٌة وروسٌا االتحادٌة
وجمهورٌة مصر العربٌة من حٌث التطور التارٌخى لنشؤة التعلٌم الثانوى الزراعى وسٌاسة القبول والمناهج وخطط الدراسة
وإعداد معلمى التعلٌم الثانوى الزراعى وطبلب المدارس الثانوى والمبانى والتجهٌزات وإدارة مإسسات التعلٌم الثانوى
الزراعى وتموٌل التعلٌم الثانوى الزراعى وأهم القوى والعوامل المإثرة فى التعلٌم الزراعى بهذه الدول.
واستخدمت الدراسة المنهج المقارن لمناسبته لذه الدراسة فى ضوء االهداؾ الموضوعٌة لها.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتابج من أهمها :
قلة فرص االستثمارات من جانب رجال االعمال المستثمرٌن والتى تعتمد على التخصص داخل المدارس الثانوٌة الزراعٌة
وكذلك قصور نظام القبول فى مدارس التعلٌم الثانوى الزراعى وإهمال القوانٌن والقرارات الهداؾ التعلٌم الثانوى الزراعى
فى جمهورٌة مصر العربٌة وضعؾ االرتباط بٌن هٌبات مإسسات القطاع الزراعى من ناحٌة مجال التعلٌم الزراعى من
ناحٌة أخرى وجود فجوات كثٌرة بٌن متطلبات سوق العمل فى المجال الزراعى واعداد الخرٌجٌن فى مدارس التعلٌم
الزراعى فى جمهورٌة مصر العربٌة .
وقدمت الدراسة تصورا مقترحا لتطوٌر التعلٌم الثانوى الزراعى فى جمهورٌة مصر العربٌة فى ضوء االستفادة من خبرتى
الوالٌات المتحدة وروسٌا االتحادٌة فى هذا المجال ماٌتناسب مع واقع التعلٌم الثانونى الزراعى وطبٌعته فى جمهورٌة مصر
العربٌة.

الحدود الزمنٌة :تم تطبٌق أدوات الدراسة المٌدانٌة خبلل العام الدراسى ٌولٌو  2018أوضحت الدراسة المٌدانٌة فى ضوء
أداة الدراسة (االستبانة) أن درجة الجودة من وجهة نظر العٌنة المكونة من قٌادات االكادٌمٌة المهنٌة للمعلمٌن بالمقر الربٌسى
مدٌرى فروع االكادٌمٌة جاءت متوسطة .التوجد فروق ظاهرٌة بٌن المتوسطات الحسابٌة لدرجة واقع تطوٌر االكادٌمٌة
المهنٌة للمعلمٌن فى مصر وفق معاٌٌر نموذج التمٌز االوروبى الدرة الجودة تبعا لمتؽٌر النوع ولمتؽٌر عدد سنوات الخبرة .
2019

تتناول الرسالة-:
استهدفت الدراسة قٌاس فعالٌة برنامج الكورت فى عبلج بعض صعوبات التعلم النمابٌة لدى عٌنة من تبلمٌذ الصؾ االول
االبتدابى وقٌاس أثر عبلج صعوبات التعلم النمابٌة على مفهوم الذات لدٌهم وتكونت عٌنة الدراسة االساسٌة من  9تبلمٌذ
(6أناث 3 ،ذكور) ترواحت أعمارهم ما بٌن  7-6سنوات  ،واستخدمت الباحثة االدوات التالٌة :

2019

زكى ،سحر عبدهللا.

فعالٌة برنامج الكورت فى عبلج بعض صعوبات التعلم النمابٌة
وأثره على مفهوم الذات لدى تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة /

ماجستٌر

6734 12591922

إختبار المسح النٌرولوجى إعداد وتقنٌن عبدالوهاب محمد كامل  ،ومقٌاس وكسلر الذكاء االطفال تعرٌب وتقنٌنعبدالرقٌب
أحمد البحٌرى  ،ومقٌاس مفهوم الذات المصور لبلطفال تعرٌب إبراهٌم قشقوش  ،مقٌاس صعوبات التعلم النمابٌة إعداد
الباحثة برنامج الكورت لتعلٌم التفكٌر إعداد إدوارد دٌبونو وترجمة نادٌا هاٌل سرور و ثابر حسٌن ؼازى تعدٌل الباحثة
وأسفرت النتابج عن وجود ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات رتب درجات أفراد عٌنة الدراسة فى القٌساسٌن القبلى والبعدى
على مقٌاس صعوبات التعلم النمابٌة ككل لصالح القٌاس البعدى وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات رتب
درجات التبلمٌذ عٌنة الدراسة فى القٌاسٌن مفهوم الذات لصالح القٌاس البعدى  ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن
متوسطات رتب درجات التبلمٌذ عٌنة الدراسة فى القٌاسٌن البعدى التتبعى على اختبارات الدراسـة .
فاعلٌة التعلم الرقمى فى الدراسات االجتماعٌة لتنمٌة بعض مهارات
الخرابط والصور الرقمٌة لدى تبلمٌذ المرحلة االعدادٌة /

2019

تتناول الرسالة:
انخفاض مستوى تبلمٌذ الصؾ االول االعدادى فى بعض مهارات الخرابط والصور الرقمٌة فى الدراسات االجتماعٌة على
الرؼم من أهمٌة مهارات الخرابط الرقمٌة فى مادة الدراسات االجتماعٌة على وجه الخصوص إال أن لٌس هناك اهتمام
ملحوظ بها عملٌة التدرٌس الفعلى للمادة وذلك العتماد المعلمٌن على الطرق والوسابل التقلٌدٌة والتى تعتمد على الحفظ
والتلقٌن االمر الذى دعا الباحثة الى التعرؾ على فاعلٌة التعلم الرقمى فى الدراسات االجتماعٌة لتنمٌة بعض مهارات
الخرابط والصور الرقمٌة لدى تبلمٌذ المرحلة االعدادٌة .
االجراءات  :تحددت إجراءات البحث فى جانبٌن أحدهما  :نظرى واآلخر تجرٌبى  ،تناول الجانب النظرى كل من (أ) التعلم
الرقمى فى الدراسات االجتماعٌة ( .ب) مهارات الخرابط الرقمٌة( .ج) مهارات الصور الرقمٌة وتحدد الجانب التجرٌبى فى
( )1إعداد قابمة بمهارات الخرابط الرقمٌة )2( ،إعداد قابمة بمهارات الصور الرقمٌة  ،و( )4إعداد أدوات القٌساس
وتضمنت ( :اختبار الكترونى لمهارات الخرابط الرقمٌة – اختبار الكترونى لمهارات الصور الرقمٌة) .
النتابج :توصلت نتابج البحث إلى إعداد قابمة بمهارات الخرابط الرقمٌة وقابمة بمهارات الصور الرقمٌة البلزمة لتبلمٌذ
الصؾ االول االعدادى كما توصلت الى فاعلٌة التعلم الرقمى فى الدراسات االجتماعٌة لتنمٌة بعض مهارات الخرابط
والصور الرقمٌة لدى تبلمٌذ المرحلة االعدادٌة كما أشارت الى وجود فروق ذات داللة احصابٌة بٌن متوسطات درجات
مجموعة البحث االختٌارى(اختبار الكترونى لمهارات الخرابط الرقمٌة -اختبار الكترونى لمهارات الصور الرقمٌة) فى
التطبٌقٌن القبلى-البعدى-وذلك لصالح التطبٌق البعدى .

2019

سٌد ،نورهان سٌد شٌت.

2019

تتناول الرسالة:
هدؾ البحث الكشؾ عن أثر استخدام استراتٌجٌة محطات التعلم فى تنمٌة االستٌعاب المفاهٌمى والدافعٌة نحو تعلم لدى تبلمٌذ
الصؾ االول االعدادى
منهج الدراسة وعٌنتها وأدواتها:
اتبعت الباحثة المنهج التجرٌبى وتكونت عٌنة الدراسة من ( )72تلمٌذة من تبلمٌذ الصؾ االول االعدادى موزعٌن على
فصلٌن وأعدت الباحثة اختبار لبلستعاب المفاهٌمى فى الوحدة المحددة للبحث كما قامت باستخدام مقٌاس للدافعٌة نحو تعلم
العلوم.
نتابج الدراسة:
أشارت الدراسة الى وجود أثر اٌجابى الستخدام استراتٌجٌة محطات التعلم ٌتمثل فى تنمٌة االستٌعاب المفاهٌمى والدافعٌة
تعلم العلوم لدى تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة.

2019

أثر استخدام استراتٌجٌة محطات التعلم فى تنمٌة االستٌعاب
عوض ،هاله محمد محمد أحمد المفاهٌمى والدافعٌة لتعلم العلوم لدى تبلمٌذ المرحلة االعدادٌة /

ماجستٌر

2019

تتناول الرسالة:
هدفت الدراسة التعرؾ على فعالٌة استراتٌجٌة السقاالت التعلٌمٌة فى تنمٌة مهارات الترجمة الرٌاضٌة وعادات العقل لدى
تبلمٌذ المرحلة المتوسطة بدولة الكوٌت ،وذلك من خبلل تطبٌق أدوات واجراءات الدراسة  :مقٌاس عادات العقل واختبار
مهارات الترجمة الرٌاضٌة ،استراتٌجٌة السقاالت التعلٌمٌة ،وتكونت مجموعة الدراسة من  90تلمٌذ بالصؾ الثانى من
التعلٌم المتوسط وتتراوح أعمارهم بٌن  13-12سنة ولمعالجة البٌانات التى تم الحصول علٌها إحصابٌا حٌث تم استخدام
اختبار ‖ت‖ لحساب داللة الفروق بٌن عٌنتٌن  ،وكانت أهم نتابج الدراسة عدم وجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن
متوسطدرجات تلمٌذات المجموعة الضابطة ومتوسط درجات تلمٌذات المجموعة التجرٌبٌة فى القٌاس عادات العقل وكذلك
وجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط درجات تلمٌذات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى القٌاس البعدى على اختبار
مهارات الترجمة الرٌاضٌة.

2019

فاعلٌة استراتٌجٌة السقاالت التعلٌمٌة فى تنمٌة مهارات الترجمة
الرٌاضٌة وعادات العقل لدى تبلمٌذ المرحلة المتوسطة بدولة
السبٌعى ،صٌته ضوٌعى خالد .الكوٌت /

ماجستٌر

6737 12592285

فاعلٌة برنامج قابم على التعلم التولٌدى فى تنمٌة مهارات التفكٌر
البصرى وتعدٌل التصورات البدٌلة لدى طبلب المرحلة الثانوٌة فى
ماجستٌر
دولة الكوٌت /

6738 12592300

2019

تتناول الرسالة-:التعرؾ على فاعلٌة برنامج قابم على التعلم التولٌدى فى تنمٌة مهارات التفكٌر البصرى وتعدٌل التصورات
البدٌلة لدى طبلب الصؾ الثانى عشر بالمرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌت  ،وتنحصر مشكلة البحث فى ضعؾ مهارات التفكٌر
البصرى ووجود تصورات بدٌلة مما ٌتطلب طرق التدرٌس حدٌثة لتنمٌتها وٌستلزم ذلك االجابة على التساإالت التالٌة-:
-1مافاعلٌة برنامج قابم على التعلم التولٌدى فى تنمٌة مهارات التفكٌر البصرى لدى طبلب الصؾ الثانى عشر بدولة الكوٌت
؟
-2مافاعلٌة برنامج قابم على التعلم التولٌدى فى تعدٌل التصورات البدٌلة لدى طبلب الصؾ الثانى عشر بدولة الكوٌت ؟

2019

دروٌش ،ضحى عبدالعزٌز.

ماجستٌر

6735 12592031

6736 12592272

واستخدام البحث أدوات تمثلت فى اختبار مهارات التفكٌر والختبار التصورات البدٌلة  ،وقد اتبع البحث المنهج شبه التجرٌبى
من خبلل تطبٌق تدرٌس وحدة(أجهزة جسم االنسان) باستخدام برنامج قابم على التعلم التولٌدى وتكونت عٌنة البحث من
( )64طالبة من طبلب الصؾ الثانى عشر بدولة الكوٌت موزعة بالتساوى على مجموعتٌن تجرٌبٌة وضابطة
وتوصلت النتابج إلى -:
ٌ -1وجد فرق ذا داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة ومتوسطات درجات طبلب المجموعة
الضابطة فى القٌاس البعدى الختبار مهارات التفكٌر البصرى .
ٌ -2وجد فرق ذا داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات المجموعة الضابطة فى القٌاس البعدى الختبار التصورات البدٌلة
(االبعاد -الدرجة الكلٌة ) بعد التطبٌق لصالح أفراد المجموعة التجرٌبٌة.

2019

تتناول الرسالة:

2019

الزاٌد ،هبة الرحمن عٌسى
سالم.

تصمٌم بٌبة تدرٌب الكترونٌة لتنمٌة مهارات استخدام الكنبٌوتر
واالنترنت لدى العاملٌن بالهٌبة العامة للتعلٌم التطبٌقى والتدرٌب
بالكوٌت /

ماجستٌر

6739 12592311

هدفت الدراسة الحالٌة إلى تمٌم بٌبة تدرٌب الكترونٌة لتنمٌة مهارات استخدام الكمبٌوتر واالنترنت لدى العاملٌن بالهٌبة العامة
للتعلٌم التطبٌقى والتدرٌب بالكوٌت وتم اختٌار عٌنة البحث بالطرٌقة العشوابٌة حٌث اشتملت على ( )360موظفا بالهٌبة
العامة للتعلٌم التطبٌقى والتدرٌب بدولة الكوٌت  ،بعد استبعاد االستمارات التى حدث بها أخطاء من قبل المستجبٌبٌن وعددهما
( ، )18وكما تم اختٌار عٌنة استطبلعٌة عددها ( )20موظفا واستخدمت الباحثة االستبٌان كؤداة لجمع البٌانات
وكانت أهم النتابج التوصل إلى أهداؾ بٌبة التدرٌب االلكترونٌة ومحتواها ومتطلباتها وأهم المعوقات التى تواجه تصمٌمها.
2019

تتناول الرسالة-:

2019

بعض المتؽٌرات النفسٌة المرتبطة بااللٌكسٌثٌمٌا لدى طبلب التعلٌم
إبراهٌم ،الشٌماء رٌاض زكى .الثانونى الفنى /

ماجستٌر

6740 12592351

تعد االلٌكسٌثٌمٌا من أبرز المشكبلت التى تتعلق بالكفاءة الوجدانٌة والقدرة على التواصل وتجدر االشارة إلى ارتباط
االلٌكسٌثٌمٌا بالعد من االضطرابات النفسٌة والعضوٌة ولذلك هدفت الدراسة الحالٌة إلى التعرؾ على العبلقة بٌن بعض
المتؽٌرات النفسٌة كاالكتباب  ،والقلق ،والحساسٌة التفاعلٌة وااللٌكسٌثٌمٌا والكشؾ عن هذه المتؽٌرات باستخدام اختبار تفهم
الموضوع للكبار لدى طبلب الثانوى الفنى وتكونت عٌنة الدراسة النهابٌة من ( )51طالب وطالبة ( 12ذكور 39،أناث) تم
اختٌارهم من عٌنة كلٌة ( )500طالب وطالبة (194ذكور  306إناث) بمتوسط عمرى قدره( )18.27وانحراؾ
معٌارى(. )9.51
استخدمت الدراسة االدوات التالٌة:
االدوات السٌكومترٌة :مقٌاس االلٌمسٌثٌمٌا للمراهقٌن  ،ومقٌاس االكتباب الفرعى  ،مقٌاس القلق الفرعى  ،ومقٌاس الحساسٌة
التفاعلٌة الفرعى من قابمة االعراض المعدلة وأدوات كلٌنٌكٌة  :استمارة دراسة الحالة للمراهقٌن واختبار تفهم الموضوع
للكبار()T.A.T
وتوصلت نتابج الدراسة إلى توجد فروق ذات داللة إحصابٌة فى نسبة انتشار االلٌكسٌثٌمٌا بٌن الذكور واالناث من طبلب
المرحلة الثانوٌة الفنٌة عٌنة الدراسة لصالح الذكور -توجد عبلقة ارتباطٌة دالة احصابٌا بٌن درجات من طبلب المرحلة
الثانوٌة الفنٌة عٌنة الدراسة على مقٌاس االلٌكسٌثٌما ودرجاتهم على مقٌاس االكتباب -توجد عبلقة ارتباطٌة دالة احصابٌا بٌن
درجات طبلب المرحلة الثانوٌة الفنٌة.
2019

تتناول الرسالة-:
هدفت الدراسة إلى التعرؾ على دور كلٌة التربٌة االساسٌة بدولة الكوٌت فى ترسٌخ القٌم الخلقٌة لدى طبلب فى ضوء بعض
المتؽٌرات الثقافٌة  ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى وتكونت العٌنة من ( )301طالبا طالبة من طلبة كلٌة التربٌة
االساسٌة بدولة الكوٌت  .وتم تطبٌق أداة االستبانة للتعرؾ على دور كلٌة التربٌة بدولة الكوٌت فى ترسٌخ القٌم الخلقٌة لدى
الطبلب فى ضوء المتؽٌرات الثقافٌة حٌث تكونت من ( )45فقرة موزعة على ( )7محاور وهى قٌمة التعاون  ،قٌمة تحمل
المسبولٌة  ،قٌمة االنتماء  ،قٌمة العدل ،قٌمة العطاء  ،قٌمة االحترام)وتم التحقق من صدقها وثباتها
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتابج من أهمها  :أن دور كلٌة التربٌة االساسٌة بدولة الكوٌت فى ترسٌخ القٌم االخبلقٌة
لدى الطبلب فى ضوء بعض المتؽٌرات الثقافٌة ٌعد متوسطا كما أظهرت النتابج عدم وجود فروق فى دور كلٌة التربٌة بدولة
الكوٌت فى ترسٌخ تعلٌم االب  ،فٌما وجدت فروق فى بعض المجاالت فى ضوء متؽٌرات الجنس والتخصص ومستوى تعلٌم
االم
وفى ضوء النتابج التى توصلت إلٌها الدراسة تم تقدٌم تصور مقترح لترسٌخ القٌم الخلقٌة لدى طبلب كلٌة التربٌة بدولة
الكوٌت فى ضوء بعض المتؽٌرات الثقافٌة .

2019

الخالدى ،تركى فهد مهنا.

دور كلٌة التربٌة االساسٌة بدولة الكوٌت فى ترسٌخ القٌم الخلقٌة
لدى الطبلب فى ضوء بعض المتؽٌرات الثقافٌة /

ماجستٌر

6741 12592353

ماجستٌر

6742 12595016

2018

تتناول الرسالة-:

2018

الرشٌدى ،دالل علٌج رحٌل
دؼٌم.

2018

تتناول-:
البحث الحالى الى دراسة فاعلٌة استراتٌجٌة الٌاءات السبع( )7E,Sفى تدرٌس العلوم لتنمٌة بعض مهارات االستقصاء
العلمى والتفكٌر االستداللى لدى تبلمٌذ الصؾ االول االعدادى ولتحقٌق هدفى البحث ثم إعداد ماددتى البحث وهما كراس
انشطة التلمٌذ ودلٌل المعلم لوحدة(المادة وتركٌبها) وفقا الستراتٌجٌة ( ، )7E,Sكما تم إعداد أداتى البحث المتمثلتٌن فى
اختبار مهارات االستقصاء العلمى واختبار التفكٌر االستداللى  ،وتكونت مجموعة البحث من ( 35تلمٌذا وتلمٌذة) من مدرسة
الشهٌد ولٌد الجعفرى االعدادٌة المشتركة للمجموعة الضابطة – إدارة الؽردقة بمحافظة البحراالحمر وأشارت نتابج البحث
فى فاعلٌة استراتٌجٌة الباءات السبع ( )7E,Sفى تنمٌة مهارات االستقصاء العلمى االستداللى لتبلمٌذ الصؾ االول
االعدادى .

2018

حسن ،إٌمان شهاب محمود.

دور التفكٌر االستراٌجى لدى قٌادات وزراة التربٌة والتعلٌم بدولة
الكوٌت فى تطوٌر صناعة القرار التربوى /
فاعلٌة استراتٌجٌة الٌاءات( )7E,Sفى تدرٌس العلوم لتنمٌة بعض
مهارات االستقصاء العلمى والتفكٌر االستداللى لدى تبلمٌذ المرحلة
ماجستٌر
االعدادٌة /

6743 12595034

2018

تتناول الرسالة-:
هدفت الدارسة الحالٌة إلى محاولة خفض حدة التنمر المدرسى لدى المراهقٌن المعاقٌن سمعٌا من خبلل اعداد وتطبٌق برنامج
ارشادى سلوكى واختبار فاعلٌة هذا البرنامج فى تحقٌق أهدافه والتعرؾ على مدى استمرار اثره خبلل فترة المتابعة وذلك
على عٌنة الطبلب المراهقٌن المعاقٌن سمعٌا حٌث بلػ عدد العٌنة ( )7طبلب بنٌن بنات من مدرسة االمل للصم فى محافظة
البحر االحمر مدٌنة الؽردقة  ،طبق علٌهم مجموعة أدوات هى مقٌاس التنمر المدرسى للمعاقٌن سمعٌا والبرنامج االرشادى
السلوكى المعد فى الدراسة الحالٌة وكانت من أهم نتابج الدراسة أن هناك فروقا ذات داللة احصابٌة عند مستوى( )0.01بٌن
متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة فى القٌاسٌن القبلى والبعدى على مقٌاس التنمر المدرسى للمعاقٌن سمعٌا
لصالح القٌاس البعدى  ،كما أنه التوجد فروق احصابٌة بٌن متوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجرٌبٌة فى القٌاسٌن
البعدى والتتبعى على مقٌاس التنمر المدرسى للمعاقٌن سمعٌا وذلك داللة على ثبات فاعلٌة البرنامج فى خفض التنمر لدى
عٌنة الدراسة .

2018

محمد ،سلمى محمد السٌد.

فعالٌة برنامج إرشادى سلوكى فى خفض حدة التنمر المدرسى لدى
المراهقٌن المعاقٌن سمعٌا /

ماجستٌر

6744 12595043

2019

تتناول الرسالة -:
هدؾ البحث-:
التعرؾ على فاعلٌة استخدام تقنٌة االنفوجرافٌك فى تنمٌة عادات العقل واكتساب المفاهٌم العلمٌة لدى تبلمٌذ الصؾ الخامس
بالمرحلة االبتدابٌة بدولة الكوٌت وتنحصر مشكلة البحث فى ضعؾ مستوى عادات العقل وضعؾ مستوى اكتساب المفاهٌم
مما ٌتطلب طرق تدرٌس حدٌثة لتنمٌتها وٌستلزم ذلك االجابة على التساإالت التالٌة :

2019

العجمى ،مها فهد محمد.

فاعلٌة استخدام تقنٌة االنفوجرافٌك فى تنمٌة العقل واكتساب المفاهٌم
العلمٌة لدى تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة بدولة الكوٌت /

ماجستٌر

6745 12595056

-1ما فاعلٌة استخدام تقنٌة االنفوجرافٌك فى تنمٌة عادات العقل لدى تبلمٌذ الصؾ الخامس بالمرحلة االبتدابٌة بدولة الكوٌت ؟
-2ما العبلقة االرتباطٌة بٌن درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة على اختبار عادات العقل ودرجاتهم على اختبار المفاهٌم
العلمٌة بعد التطبٌق ؟
واستخدم البحث الحالى أدوات تمثلت فى مقٌاس عادات العقل واختبار المفاهٌم العلمٌة وقد اتبع الباحثة المنهج التجرٌبى من
خبلل تطبٌق تدرٌس وحدة (اجهزة الجسم االنسان) باستخدام تقنٌة االنفوجرافٌك وتكونت مجموعة البحث من ( )90تلمٌذة
من تبلمٌذ الصؾ الخامس االبتدابى بدولة الكوٌت موزعة بالتساوى على مجموعتٌن تجرٌبٌة وضابطة
وتوصلت النتابج الى :
-1توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن متوسطات درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة ومتوسطات درجات افراد المجموعة
الضابطة فى القٌاس البعدى لمقٌاس عادات العقل (االبعا-الدرجة-الكلٌة) بعد التطبٌق لصالح أفراد المجموعة التجرٌبٌة .
-2توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن متوسطات درجات المجموعة التجرٌبٌة ومتوسطات درجات افراد المجموعة
2018

تتناول الرسالة:
ٌهدؾ هذا البحث إلى تطوٌر أداء مدٌرى مدارس المرحلة االبتدابٌة بدولة الكوٌت فى ضوء مدخل الحوكمة االلكترونٌة  ،من
خبلل التعرؾ على االدوار االدارٌة المطلوبة من مدٌرى مدارس المرحلة االبتدابٌة ومعرفة مدى ممارسة مدٌرى مدارس
المرحلة االبتدابٌة لبلدوار المطلوبة منه من وجهة نظر المعلمٌن والمدراء ومعرفة دور تطبٌق الحوكمة االلكترونٌة فى
تطوٌر أداء مدٌرى مدارس المرحلة االبتدابٌة بدولة الكوٌت ووضع مقترحات وتوصٌات لتطوٌر أداء مدٌرى مدارس
المرحلة االبتدابٌة

2018

العنزى ،نوال طلفاح .

تطوٌر أداء مدٌرى مدارس المرحلة االبتدابٌة بدولة الكوٌت فى
ضوء مدخل الحوكمة االلكترونٌة /

ماجستٌر

6746 12595354

ولقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفى التحلٌلى وفى ضوء هذا المنهج قامت استٌانة باالدوار االدارٌة المطلوبة من االدارة
المدرسٌة فى ضوء مدخل الحوكمة االلكترونٌة وتم تطبٌق االستبٌانة بعد التؤكد من صدقها وثباتها على عٌنة من المعلمٌن
والمدرٌن بلؽت( )361معلما ومدٌرا
واستخدمت الباحثة االسالٌب االحصابٌة المناسبة لتحلٌل النتابج وتفسٌرها
ولقد توصلت الدراسة الى أن االدارة المدرسٌة تمارس جمٌع مجاالت دوره االدارى بدرجة متوسطة وانه التوجد فروق ذات
داللة احصابٌة .
2019

تتناول الرسالة -:
وضع تصور مقترح لتلبٌة االحتٌاجات التدرٌبٌة البلزمة لمدٌرى المدارس المتوسطة بدولة الكوٌت فى ضوء اقتصاد المعرفة
 ،ولتحقٌق ذلك اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى وتكونت أدوات الدراسة من دراسة استطبلعٌة واستبٌان عن واقع
امتبلك مدٌرى مدارس المرحلة المتوسطة للكفاٌات البلزمة فى ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظرهم وبلؽت العٌنة
( )120مدٌرا ومدٌرة مع مقابلة شخصٌة مؽلقة ومفتوحة مع ( )16مدٌرا ومدٌرة للتعرؾ على أسالٌب ومعوقات تحدٌد هذه
االحتٌاجات .
وتوصلت الدراسة إلى النتابج التالٌة :
-1إن متوسط الكلى الستبٌان اقتصاد المعرفة كان متوسطا وقد بلػ ( )2.78وقد جاء فى الترتٌب االول محمور تولٌد
المعرفة بمستوى متوسط ( )2.98وتبله محمور نشر المعرفة بمستوى متوسط( )2.96ثم محور توظٌؾ المعرفة بسمتوى
منخفض (. )2.41
-2عدم وجود فروق ذات داللة احصابٌة تبعا للنوع االجتماعى بٌن المدٌرٌن والمدٌرات فى كل من الدرجة الكلٌة الستبٌان
ومحاورة الفرعٌة.
وكانت أبرز التوصٌات متمثلة فى :
-1عقد ندوات توعوٌة الطبلع المدٌرٌن على كل ما هو جدٌد فى مجال اقتصاد المعرفة.
-2عمل دورات تدرٌبٌة لتطوٌر مختلؾ الكفاٌات البلزمة النتاج ونشر توظٌؾ المعرفة .
-3استحداث لجان مسبولة عن اعداد البرامج التدرٌبٌة ومختصٌن بعملٌة تنمٌة المهارات البلزمة لمدٌرى المدارس فى هذا
المجال .

2019

االحتٌاجات التدرٌبٌة لمدٌرى مدارس المرحلة المتوسطة بدولة
المطٌرى ،مرٌم محسن إبراهٌم .الكوٌت فى ضوء اقتصاد المعرفة /

ماجستٌر

6747 12595355

العازمى ،جمال صالح مرزوق تفعٌل المشاركة فى صنع القرارات التربوٌة لتمكٌن معلمى المدارس
ماجستٌر
المتوسطة بدولة الكوٌت /
تركى.

6748 12596022

ماجستٌر

6749 12596111

ماجستٌر

6750 12596140

ماجستٌر

6751 12596172

ماجستٌر

6752 12596280

ماجستٌر

6753 12596306

ماجستٌر

6754 12596331

ماجستٌر

6755 12596394

ماجستٌر

6756 12596740

ماجستٌر

6757 12596757

-4منح صبلحٌات أكثر للمدراء فى اختٌار التى ٌرون أنهم فى حاجة الٌها من وجهة نظرهم والنظر لهذا االمر بعٌن االعتبار.
2018

تتناول الرسالة :
هدفت الدراسة التعرؾ على االطر النظرٌة والفكرٌة لصنع القرارات التربوٌة فى ضوء الفكر االدارى المعاصر وكذلك
أهمٌتها لبلدارة المدرسٌة وبٌان أهمٌة تمكٌن المعلمٌن فى دعم االدارة المدرسٌة واالرتقاء بها والوقوؾ على العبلقة بٌن
عملٌة القرارات التربوٌة وتمكٌن المعلمٌن فى المدرسة ورصد واقع المشاركة فى صنع القرارات التربوٌة لتمكٌن معلمى
المدارس المتوسطة بدولة الكوٌت من وجهة النظر المعلمٌن وخرجت الدراسة بتقدٌم تصور مقترح لتفعٌل المشاركة فى صنع
القرارات التربوٌة لتمكٌن معلمى المدارس المتوسطة بدولة الكوٌت واعتمدت الدارسة على المنهج الوصفى وتمثلت أداة
الدارسة الربٌسة فى استبانة هدفت الوقوؾ على واقع مشاركة المعلمٌن فى صنع القرارات التربوٌة لتمكٌن معلمى المرحلة
المتوسطة بدولة الكوٌت والتى طبقت على عٌنة الدراسة المكونة من ( )197من المعلمٌن والمعلمات فى المدارس المتوسطة
بمنطقة االحمدى التعلٌمٌة بدولة الكوٌت .

2018

2018

تتناول الرسالة:

2018

2018

تتناول الرسالة:

2018

2018

تتناول الرسالة:

2018

2018

تتناول الرسالة:

2018

2018

تتناول الرسالة :

2018

2019

تتناول الرسالة -:
ٌهدؾ هذا البحث الى تصمٌم برنامج تدرٌبى استخدام تدرٌبات المواقؾ التنافسٌة زمعرفة أثرة على مستوى بعض المهارات
الدفاعٌة لبلعبى الطابرة بدولة الكوٌت وذلك من خبلل :
-1التعرؾ على الفروق بٌن متوسط درجات كل من القٌاسٌن القبلى والبعدى فى بعض القدرات البدنٌة الخاصة لبلعبى الكرة
الطابرة بدولة الكوٌت
-2التعرؾ على الفروق بٌن متوسط درجات كل من القٌاسٌن القبلى والبعدى فى مستوى بعض المهارات الدفاعٌة(استقبال
الكرة -حابط الصد -الدفاع عن الملعب) لبلعبى الكرة الطابرة بدولة الكوٌت .
-3التعرؾ على معدل التحسن الحادث فى بعض القدرات البدنٌة الخاصة والمهارات الدفاعٌة .
التوصٌات-:
استناد على وصل الٌه الباحث وفى ضوء نتابج و أهداؾ الدراسة ٌوصى الباحث بما ٌلى :
-1استخدام تدرٌبات المواقؾ التنافسٌة فى برنامج تدرٌب البلعبٌن فى الكرة الطابرة لما لها من تؤثٌر واضح على الداء البدنى
والمهارات الدفاعٌة .
-2ادارج تدرٌبات المواقؾ التنافسٌة ضمن محتوٌات البرامج التدرٌبٌة لبلعبى الكرة الطابرة بدولة الكوٌت -3.ضرورة
استخدام طرق واسالٌب تدرٌبٌة حدٌثة مناسبة لطبٌعة االداء فى الكرة الطابرة لبلرتقاء بالمهارات الدفاعٌة (قٌد البحث)
-4العمل على توجٌه هذه الدراسة والبرنامج التدرٌبى المقترح باستخدام تدرٌبات المواقؾ التنافسٌة وخطوات تنفٌذه الى
العاملٌن فى مجال تدرٌب الكرة الطابرة.
-5تطبٌق الدراسة على مراحل سنٌة أخرى وكذلك على رٌاضات مختلفة لضرورة التنوع من حٌث اسلوب وشكل التدرٌبات
لعدم شعور البلعبٌن باللمل وكذلك وضع البلعبٌن فى مواقؾ اللعب التنافسٌة كى الٌفاجىء البلعبٌن بتلك الموافق أثناء
المباراة .

2019

2019

تتناول الرسالة-:

2019

2018

تتناول الرسالة :

2018

2018

تتناول الرسالة:

2018

واقع ممارسة مدٌرى المدارس المتوسطة بدولة الكوٌت للعدالة
العجمى ،على عبدالرحمن نفل .التنظٌمٌة لتحقٌق الرضا الوظٌفى للمعلمٌن /
فعالٌة االرشاد االنتقابى فى خفض قلق الكبلم لدى تبلمٌذ المرحلة
الظفٌرى ،منٌؾ مطشر مانع
االبتدابٌة بدولة الكوٌت /
ظافر.
برنامج تدخل مبكر مقترح فى تنمٌة المهارات االجتماعٌة لدى عٌنة
العبدلى ،سلطان مثٌب مرزوق .من االطفال ذوى االعاقة السمعٌة بدولة الكرٌت /
فعالٌة مدخل االحداث الجارٌة لتنمٌة بعض مهارات التفكٌر
التارٌخى والوعى بالقضاٌا التارٌخٌة المعاصرة فى دولة الكوٌت
الراشد ،مبارك أحمد عربود .لدى طبلب شعبة التارٌخ بكلٌة التربٌة جامعة الكوٌت /
دوإ المدارس الرسمٌة لؽات فى تحقٌق التربٌة االبداعٌة على ضوء
فاضل ،هالة عبدالفتاح السٌد .متطلبات مجتمع المعرفة /
تؤثٌر برنامج تدرٌبى باستخدام تدرٌبات المواقؾ التنافسٌة على
بعض القدرات البدنٌة الخاصة والمهارات الدفاعٌة لبلعبى الكرة
الفبلح ،هدٌل سالم أمان سرور .الطابرة بدولة الكوٌت /

خلٌل ،مإمن ابراهٌم
عبدالعزٌز.
عباس ،نهال عبدالهادى
عبدالنبى.

سعٌد ،نجوى أحمد أبوزٌد.

االمن النفسى وعبلقته بالضؽوط النفسٌة لدى معلمى التربٌة
الرٌاضٌة بالمعاهد االزهرٌة بمحافظة سوهاج /
دراسة تحلٌلٌة لممارسة االنشطة التروٌحٌة لطالبات جامعة جنوب
الوادى /
فاعلٌة مقرر الكترونى مفتوح فابق االلتحاق( )MOOCفى تنمٌة
مهارات استخدام تقنٌات الجٌل الثانى للوٌب( )Web2.0لدى
طبلب تكنولوجٌا التعلٌم /

2019

تتناول الرسالة:

2019

2018

تتناول الرسالة:

2018

منصور ،بدر هادى.
السعٌدى ،أحمد محمد عاٌد
خلؾ.

تؤثٌر تنمٌة التوازن العضلى لعضبلت الطرؾ السفلى على بعض
المتؽٌرات البدنٌة الخاصة ومستوى االنجاز الرقمى لمتسابقى الوثب
ماجستٌر
الثبلثى بدولة الكوٌت /
فعالٌة برنامج تدرٌبى معرفى سلوكى فى تنمٌة مهارات إدارة الوقت
ماجستٌر
لدى طبلب المرحلة الثانوٌة فى دولة الكوٌت /

6758 12596814
6759 12596824

هدفت الرسالة الى تحدٌد تؤثٌر برنامج تدرٌبى سلوكى معرفى فى تنمٌة مهارات ادارة الوقت لطبلب المرحلة الثانوٌة بدولة
الكوٌت  ،ومعرفة أثر البرنامج لدٌهم  ،وشمل مجتمع الدراسة على طبلب المرحلة الثانوٌة وشملت العٌنة االساسٌة ()80
طالب وطالبة وتم اختٌارها بالطرٌقة العشوابٌة  ،كما استعان الباحث فى جمع البٌانات برسابل متعددة أهمها مقٌاس مهارات
ادارة الوقت ،وبرنامج التدرٌبى المعرفى السلوكى وقد توصلت النتابج الى وجود فروق دالة احصابٌة بٌن المجموعة
التجرٌبٌة والضابطة فى القٌاس البعدى لمجاالت مقٌاس ادارة الوقت لصالح المجموعة التجرٌبٌة كما توجد فروق دالة
احصابٌة بٌن القٌاسٌن القبلى والبعدى لصالح القٌاس البعدى للمجموعة التجرٌبٌة فى مجاالت مقٌاس مهارات ادارة الوقت كما
توجد فروق دالة احصابٌة بٌن القٌاس البعدى للمجموعة التجرٌبٌة والقٌاس التتبعى لصالح القٌاس التتبعى .

Prof. Dr. Mohamed
Mostafa El- Sheikh Ali
, Prof. Dr. Mohamed
Hassan Abd-El
Reheim Hassan .

 2018تتناول الرسالة:
التعوٌض عن الحبس االحتٌاطى من الموضوعات الهامة والجوهرٌة نظراً لتعرضه بالمساس لقٌمة أساسٌة فى حٌاة كل فرد
هى حرٌته الشخصٌة حٌث ٌترتب على اتخاذ الحبس االحتٌاطى حرمان الفرد من حرٌته الشخصٌة فى التنقل قبل صدور حكم
بإدانته مع ما ٌصاحب ذلك من اضرار على المستوى الشخصى والعابلى والمهنى لذا فاننا ال نقول فى نهاٌة هذا البحث قد
اوفٌنا التعوٌض عن الحبس االحتٌاطى حقه او استكملنا جمٌع جوانبه بل نقول انها محاولة جادة امتداداً لمحاوالت لباحثٌن
اخرٌن سبقونا فى هذا المجال الحٌوى ودراسة قد ٌستفٌد منها طالبوا العلم فى المستقبل لذلك ٌطٌب لنا ان نوجذ بعض النتابج
التى نود ان تكون لبنة فى البناء القانونى لهذا االجراء الخطٌر ومن هذه النتابج
اذ احسن المشرع المصرى صنعا بوضع مبررات واضحة وحصرٌة للحبس االحتٌاطى فهو اجراء تحقٌق وال هدؾ ألى 1-
اجراء من اجراءات التحقٌق عامة والحبس االحتٌاطى خاصة
بالنسبة للطبٌعة القانونٌة للحبس االحتٌاطى بالرؼم من تعارض اجراء الحبس االحتٌاطى مع مبدأ اصل البراءة اال انه 2-
 .اجراء قانونى من اجراءات التحقٌق
tomato plants are infected with many pathogens such as fungi, bacteria , viruses,
nematodes and biotic factors. Damping - off, root rots and wilt are among the
important fungal diseases . Root rot pathogens caused by Fusarium oxysporum and
Fungal solani (Wokocha 1990 and Ristaino et al., 1991). fusarium oxysporum are
known to be important plant pathogens that cause severe da mage to many host
plants( Olivaian et al., 2003 Tomato wilt disease caused reduction in weight of tomato
fruits and productivity (de Curtis et al 2010: and Jabnoun-khiareddine et al., 2016 ). in
egypt , the losses due to tomato wilt disease reached up to 67% (Lasheen 2009
Biological control is usually more enduring with no toxic residue in nature،s food
chains, safe for application and and cheaper in cost. Biological control lends itseelf as
a suitable antagonistic microorganisms. ( Fravel, 2005 and Al-Askar and Rashad,
2010). because beneficial microorganisms such as Bacillus subtilis, pseudomonas
fluorescence and yeast which were used successfully in increasing the yield and
improved the quality of many crops when applied.
#####
تناول موضوع الرسالة النظام القانونى لصنادٌق االستثمار العقارى دراسة مقارنة فى الباب االول التمهٌدى ثم دراسة ماهٌة
صنادٌق االستثمار العقارٌة ومدى تؤثٌرها على سوق المال وذلك من خبلل فصلٌن تناول الفصل االول الحدٌث عن ماهٌة
صنادٌق االستثمار العقارى أما بالنسبة للفصل الثانى من الباب التمهٌدى فقد تناول الحدٌث عن انواع صنادٌق االستثمار
العقارٌة وخصابصها والتمٌٌز بٌنها وبٌن صنادٌق االستثمار االخرى والشركات العقارٌة
وتناول الباب االول موضوع تؤسٌس صندوق االستثمار العقارى وإدارته وأخٌراً تناول الباب الثانى دراسة طرق تموٌل
صندوق االستثمار العقارى وحساب األرباح وتوزٌع العوابد على المستثمرٌن والرقابة على الصندوق وانقضاإه
ان الٌة تسوٌة المنازعات بمنطقة التجارة العالمٌة بوضعها الحالى جدار من القواعد واالجراءات تقبع خلفه الكثٌر من
التفصٌبلت الواردة بٌن ثناٌا االتفاقات والمواد التى تتعلق بتناول كل منها كما تنظم إجراءات المرور بهذا الصرح توقٌتات
زمنٌة محددة لكل مرحلة قد تختلؾ فى تفصٌبلتها ولكن دون المساس بحدودها الزمنٌة التى رسمها تفاهم تسوٌة المنازعات
وال تقتصر عملٌة تسوٌة النزاع على إجراءات فرٌق التحكٌم بل هناك وسابل دبلوماسٌة تسبق بل وتعاصر تلك االجراءات
وهى المشاورات والتوفٌق والوساطة والمساعى الحمٌدة حتى وإن كانت لم ٌسبق استخدامها فٌما عدا المشاورات ٌمكن حل
النزاع من خبللها .
الهدؾ من هذه الرسالة هو دراسة الرقابة على االنفاق العام وبٌان اهمٌة وحتمٌة هذه الرقابة  ،وضرورة تطوٌرها لكى تتم
عملٌات التنفٌذ طبقا ً للقواعد المالٌة والقانونٌة السابدة ووفقا ً للخطة العامة للدولة لتحقٌق االهداؾ العامة التى تتضمنها الموازنة
العامة بكفاءة عالٌة واقتصاد وما ٌعكسه ذلك من اثار اجابٌة على االقتصاد الوطنى واالستقرار للمجتمع وقد تم عقد دراسة
مقارنة بٌن الرقابة على االنفاق العام فى الٌمن ومصر وبٌن بعض انظمة اخرى وقد ادخلت فى مجال االنظمة المقارنة -
الرقابة فى برٌطانٌا وفرنسا فى محاولة لئلستفادة من تجارب هذه االنظمة خاصة بعد التعدٌبلت التى طرأت على تشرٌعات
نظمها الرقابٌة .
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Locusts are destructive pests to crops and pasture throughout the world. These
insects were mentioned in the Bible to current media reports and the locust plagues
attract public attention in a way that on other insects do (Lomer et al. 2001). Locusts
were also mentioned in Qran. They are the most vicious due to their ability to
consume the farm crops and grasslands. A swarm of locusts can contain 50 million
adult insect per sqare kliometer which can consume 100 tons of vegetation per day
(COPR, 1982). Locust swarms are capable of migrating over long distances
transferring the risk form a country or a continent to the other. They are different form
grasshoppers with their ability to change their phase form solitary to gregarious
insects with associated changes in morphology, physiology and behaviour ( Uvarov,
1977). The Desert Locust Schistocerca gregaria (Forskal) invades Egypt during the
winter breeding season and can breed if the conditions are favorable, and the resulted
breeding can migrate inside and attack the farmed crops in the Nile valley. The
African migratory locust, L. migratoria migratorioides (Reiche& Fairmaire) has become
a major pest to the farmed crops in the western desert of Egypt, mainly in the large
land reclamation projects of Sharq El-Oeinat and Toshka. It caused destructive
outbreaks both in frequency and scale in Egypt during the recent years, possibly due
to the expansion of the land reclamation projects which offered preferred conditions
for breeding.  ؛Currently, chemical control using the organophosphate carbamate and
synthetic pyrethroide pesticides is still the main instrument to control locusts
successfully, while organochlorines were banned due to their persistence and severe
effects on the environment (Lecoq et al. 2001). The widespread use of the synthetic
pesticides has considerable negatives such as handling hazaeds, development of
insect resistance to insecticides, increased costs, concerns about insecticide
residues, and great threats to both human and environmental health (Garriga and
Caballero, 2011), which occurs due to pollution by chemical pesticides such as toxicity
to non-target organisms ( Tingle, 1996) and humans (Pretty, 1996). Unlike other
agricultural pest control, locust control operations differ in their nature and scale,
which makes the operators under great risk of pesticide exposure, as they work form
sunset to the early morning. Therefor , there is a necessity to find safe and
environmental friendly alternative insecticides with reduced risk. Many trials were
conducted around the world to find safe alternatives for the conventional insecticides
Assess the toxicity of various concentrations of chlorantraniliprole, spinosad and
fipronil on the 5th nymphal instars and adults of s. gregaria and L. m. migratorioides.
- Compare the sensitivity of s. gregaria and Locusta m. migratorioide s to the tested
insecticides.
The Present Work Was Carried Out For There Successive Years (2015 to 2017) For
Sueveying and Controlling Of Greater Wax Moth, Galleria Mellonella L Under Quna
Governorate. Results Indicate That The Populations of Larvae And Pupae of Wax
moth during 2016 and 2017 were Concentrated in the Period form June to December.
Follwing a near normol distribution, The Population increased gradually till reaching
its peak at Sptember (13.2 and 17.40 in 016 and 14.20 in 2017) for lavae and pupae,
respectively, then decreased gradually till the end of the year. For adult moth, the
average number of moths attracted to the different types of traps increased gradually
form june till reaching the peak at October, then it decreased gradually till the end of
the year. The attracted wax moth to the light traps increased by decreasing the
distance of the traps form the colonies, where for the 1st row of light traps (at 5 meter
distance form the apiary), the average numbers of wax moth gathered by the different
types of traps were as follows: 9071, 6.09, 5.33, 3.57 and 2.28 moth /trap for red, bule,
green, white and yellow color traps, respectively. There were significant differences
among different types of traps. For the 2nd row of light traps (at 10meter distance form
the apiary), the efficiency of the different types of traps were similar to that of the 1st
row, but with moderate numbers. The average numbers of wax moth were:6.57, 4.80 ,
3.71, 2.67 and 1.38 moths/trap, respectively. For the 3nd row of light traps (at 15
meter distance form the apiary),the efficiency of the different types of traps were
similar to that of the 1st and 2nd rows but with lower numbers. The average numbers
of wax moth were: 2.28, 1.71, 1.29, 0.95 and 0.52 moths/trap, respectively. the
average number of moth attracted to the different types of traps peaked (11.06 moths/
trap for the 1st row,7.87 moths / trap for the 2nd row and 2.73 moths / trap for the 3rd
row) in October. The diet of old bees-wax + pollen, among the different types of beeswax, represented the most important, where it enhanced the characteristics of wax
moth ( larval lenghth, larval and pupal weights, larval and pupal periods, adult
longevity) as well as food consumption. for biological control agents, the larval
mortality % of greater wax moth fed bees-wax treated with different concentrations of,
Bacillus thuringiences, Beuvaria bassiana, Meterhizium. anispoliae and paecilonyces.
carneus, increased with increasing each of exposur time and the concentrations, p.
carneus and B. thuringiences were the most important. The highest slope value was
Egypt : 2019 . 2.93 for p. carneus followed with 2.56, for B.thuringiences.. For pupation and adult
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الملخص العربً :حملت هذة الدراسة عنوان‖ اللوحات الجنابزٌة فً عصر األسرة التاسعة عشر‖ وذلك الهمٌة دراسة تلك
اللوحات لما تحتوٌه من معتقدات المصري القدٌم وتطورها دٌنٌا وفنٌا ،وتتناول مقدمو وثبلث فصول وخامة وقابمة لمراجع
عربٌة واجنبٌة وملخص لوحات  ،فالمقدمة تحتوي علً تعرٌؾ للوحات ونشؤتها وتطورها منذ العصور األولً حتً عصر
2005
2005.م الدولة الحدٌثةأنواعها ومااحتوتها من زخارؾ.
واحتوي الفصل األول علً مصادر اللوحات التً جمعن وعددها  54لوحة ،مع ذكر تعرؾ كل لوحة وإسم صاحبها
وابعادها ومادة صناعتها وموقعها األصلً والمكان الذي توجد فٌه حالٌا ومااحتوته من مناظر.
واحتوي الفصل الثانٌة علً :دراسة تحلٌلٌة للوات من حٌث أشكالها المختلفة والرموز التً سجلت علً قممها ،وتحلٌل
المناظر التً صورت علً أسطح هذة اللوحات من طرز شعر ومبلبس والمقاعد وموابد القرابٌن.
واحتوي الفصل الثالث علً :دراسة اللؽوٌة للصٌػ التً وردت بالمناظر علً اللوحات من صٌػ تعبد وتقدٌم قرابٌن وإستفادة
المتوفً من تلك القرابٌن وإقامة بعض الطقوس أقاب المتوفً المختلفة ووردت علً اللوحات مع ذكر طرق كتابة الصٌػ
وأجزابها وآلهة الصٌػ.
ثم الخاتمة التً وردت بها أهم النتابج التً توصلت الٌها الدراسة فً مثدمتها وفصولها الثبلثة.
ABSTRACT: this study entitled ‖ Private funerrary stelae of the Nineteenth Dynasty,
denote to the artitic and historical values of such stelae, that help understanding the
ancient egyptian beliefs and the development of religious and artistic rituals.
Chapter one: The original sources of stelae, this chapter includes a collection of 54
stelae,defintion of each stelae, indentification of its owner,dimension, matrial, original
location and the site where it is now located.
Chapter two: this chapter deals wih a comprehensive analysis of the stelae according
to their shapes, symbols attached to their tops, signets and figures, tackling the
different hair, clth, styles, and seat and offering tables.
Chapter three: This chapter studies the different formulae used in writing the stelae
texts, which are: Adore ship and offering, it also deals the gods of the formula, their
attributes and names, kinds of offering which the the dead wishes, and finally studying
other idioms and expressions of adore ship and the offerings; and the different titles of
the dead ones.
اهداؾ البحث :

2019

Ali, Reda Refaei

AbouZied , Warda
Ramadan
Bayumi,Hayah Abu
Elazayiem

تؤلٌؾ :سعد؛ أبو بكر
).د.ن( عبدالسبلم مصطفً.

قنا.

قنا:
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Effect Of menopausal symptoms on quality of
 life among menopausal women in Qena cityدكتوراه

Outcomes of Implementing aClinical Pathway
 for Severe Traumatic Brain Injuryدكتوراه
Impact of Training Programme for Nurses in
Wound care on Infiction Control Among
 Burned Childrenماجستٌر

6769 12609843

6770 12609880

6771 12609916

لوحات األفراد الجنابزٌة فً عصر األسرة التاسعة عشر دراسة
لؽوٌة حضارٌة.

ماجستٌر

6772 12609924

برنامج مقترح قابم على استراتٌجٌة التعلٌم المتماٌز لتحسٌن االداء
العزفى اللة البٌانو من خبلل فالسات ملٌمنتى/

دكتوراه

6773 12611468

 .تحدٌد الخصابص الفنٌة البنابٌة للصٌاؼة اللحنٌة لفالسات كلٌمنتى مصنؾ ( )38الله البٌانو المنفرد 1-
التعرؾ على الصعوبات االدابٌة والتقنٌات العزفٌة ( التكنٌكٌة – والتعبٌرٌة ) والتى تشتمل علٌها فالسات كلٌمنتى مصنؾ 2-
 .للبٌانو )(38
 .التؽلب على الصعوبات التكنٌكٌة عن طرٌق التدرٌبات واالرشادات العزفٌة المقترحة من قبل الباحثة 3-
التعرؾ على المهارات العزفٌة الله البٌانو الواجب توافرها لدى طبلب الفرق الدراسٌة الثانٌة  ،والثالثة  ،والرابعة 4-
) عٌنة البحث(بالكلٌة
 .تحدٌد خطوات البرنامج المقترح القابم على استخدام استراتٌجٌة التعلٌم المتماٌز 5-
اهمٌة البحث :
 .قد ٌفٌد البحث فى محاولة التؽلب على اوجه القصور فى االسالٌب واالستراتٌجٌات المعتادة لتدرٌس الة البانو 1-
قد ٌساعد البحث الحالى معلمى الة البٌانو فى تبنى استراتٌجٌات مناسبة متنوعة ٌمكن ان تسهم فى تحقٌق اهداؾ العزؾ 2-
 .على اله البٌانو للمراحل التعلٌمٌة المختلفة
فروض البحث :
 .التحلٌل النظرى والعزفى لفالسات كلٌمنتى مصنؾ (ٌ )38ساعد فى توضٌح المفاهٌم والخصابص الفنٌة لتلك الفالسات 1-
 .وجود مهارات عزفٌة تحتوٌها فالسات العٌنة من فالسات كلٌمنتى مصنؾ ( )38تساعد على تنمٌة اداء الطالب 2-
 .التدرٌبات المقترحة واالرشادات العزفٌة تساعد على تحقٌق الهدؾ التعلٌمى الموضوعة من اجله 3-
توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن متوسطات درجات طبلب العٌنة فى االختبار التحصٌلى ( قبلى – بعدى ) فى عزؾ 4-
العٌنة المختارة من فالسات كلٌمنتى مصنؾ ( )38لصالح االختبار البعدى
امل محمد محمود محمد ابوزٌد-
فاطمة الزهراء كمال احمد -
امل عبدالكرٌم حسٌن.

اهداؾ البحث :
 .التعرؾ على فاعلٌة التدرٌس بمخطط البٌت الدابري فً تنمٌة مفاهٌم الطباعة الٌدوٌة لتبلمٌذ الصؾ االول اإلعدادي 1-
 .التعرؾ على فاعلٌة التدرٌس بمخطط البٌت الدابري فً تنمٌة مهارات الطباعة الٌدوٌة لتبلمٌذ الصؾ االول اإلعدادي 2-
 .التعرؾ على فاعلٌة التدرٌس بالتعلٌم المقلوب فً تنمٌة مفاهٌم الطباعة الٌدوٌة لتبلمٌذ الصؾ االول اإلعدادي 3-
 .التعرؾ على فاعلٌة التدرٌس بالتعلٌم المقلوب فً تنمٌة مهارات الطباعة الٌدوٌة لتبلمٌذ الصؾ االول اإلعدادي 4-
المقارنة بٌن اثر التدرٌس باستخدام كل من مخطط البٌت الدابري والتعلٌم المقلوب على تحصٌل مفاهٌم الطباعة الٌدوٌة 5-
 .لتبلمٌذ الصؾ االول اإلعدادي
المقارنة بٌن اثر التدرٌس باستخدام كل من مخطط البٌت الدابري والتعلٌم المقلوب على تنمٌة مهارات الطباعة الٌدوٌة 6-
 .لتبلمٌذ الصؾ االول اإلعدادي
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وزٌرى؛ جلبانة محمد الصؽٌر فاعلٌة التدرٌس بمخطط البٌت الدابرى والتعلٌم المقلوب فى تنمٌة
مفاهٌم ومهارات الطباعة الٌدوٌة لتبلمٌذ الصؾ االول االعدادى/
حسن.

دكتوراه

6774 12611469

اهمٌة البحث  -1تفعٌل دور التلمٌذ لٌكون محور العملٌة التعلٌمٌة من جهة والتعرؾ على دور التدرٌس بمخطط البٌت
الدابري – والصؾ المقلوب ‖ فً تفعٌل دور التلمٌذ من جهة اخرى .
تعرٌؾ معلمً التربٌة الفنٌة باستراتٌجٌة مخطط البٌت الدابري وخطواتها وكٌفٌة استخدامها فً تدرٌس المفاهٌم الفنٌة 2-
 .لتحسٌن قدرة التبلمٌذ على فهمها وحفظها واالستفادة منها فً مجال الطباعة الٌدوٌة
‖ تعرٌؾ معلمً التربٌة الفنٌة باستراتٌجٌة التعلٌم المقلوب وكٌفٌة تصمٌمها وكٌفٌة االستفادة بها فً تدرٌس مهارات 3-
‖ مجال الطباعة الٌدوٌة
منهج البحث :
المهج الوصفً  :استخدم فً االطار النظري واعداد االدوات فٌقوم على جمع المعلومات والبٌانات وتصنٌفها وتحلٌلها 1-
وذلك من خبلل دراسة االدبٌات والدراسات والبحوث السابقة المتعلقة بموضوع استراتٌجٌة مخطط البٌت الدابري والصؾ
‖ المقلوب والطباعة الٌدوٌة ‖ العقد والربط – االستنسل – القالب
المنهج شبه التجرٌبً ٌ :تمثل فً اختٌار مجموعات الدراسة وتطبٌق ادواتها حٌث تم اختٌار ثبلث مجموعات ‖ مجموعة 2-
ضابطة ‖ ومجموعتٌن تجرٌبٌتٌن ‖ مجموعة تدرس باستخدام استراتٌجٌة مخطط البٌت الدابري ‖ ومجموعة تدرس
باستراتٌجٌة الصؾ المقلوب وذلك بمقارنة التطبٌق البعدي لدرجات المجموعة فً اختبار التحصٌل وبطاقة تقٌٌم االداء
 .وبطاقة المبلحظة
حاتم حامد شافعى -عمرو
عبدالقادر محمود.

اٌمان صبلح الدٌن صالح
/مشرؾ
احمد حلمى محمد ابو المجد/
مشرؾ

اٌهاب حامد عبدالعظٌم  -اٌهاب
عاطؾ عزت.

مشكلة البحث:
فى ظل مستجدات العصر ٌتوجب علٌنا ان نتساءل عن قدرة بقاء الفنان المعاصر بمنؤى عما تشهده المجتمعات الحدٌثة من
ثورة تكنولوجٌة ومعلوماتٌة فى ظل االٌقاعات المتسارعة للزمن واللؽة االبداعٌة الجدٌدة التى هى لؽة الوسابط التكنولوجٌة
والتى تقدم لنا اداوات اكثر طواعٌة ومرونة عن طرٌق توظٌؾ معطٌات التكنولوجٌا فى االعمال النحتٌة لمواكبة متطلبات
العصر وكل ما هو جدٌد فى الفن المعاصر بما ٌتطلبه النحت المعاصر من االنتفتاح التقنى على التخصصات االخرى وفى
ضوء ما سبق ٌمكن تحدٌد مشكلة البحث فى االجابة على السإال التالى :
.كٌؾ ٌمكن االستفادة من معطٌات التكنولوجٌا الحدٌثة الثراء التجرٌب فى النحت المعاصر1-
فروض البحث:
تفترض الباحثة انه:
ٌ.مكن االستفادة من التجرٌب بالمعطٌات التكنولوجٌة الحدٌثة الثراء النحت المعاصر1-
اهداؾ البحث:
ٌهدؾ البحث الى :
.اثراء النحت المعاصر من خبلل التجرٌب بالمعطٌات التكنولوجٌةالحدٌثة1-
اهمٌة البحث:
تكم اهمٌة البحث فى :
 .التجرٌب بالمعطٌات التكنولوجٌة الثراء النحت المعاصر1-
.الوصول لصٌاؼات تشكٌلٌة مستحدثة باالفادة من معطٌات التكنولوجٌا2-
حدود البحث:
ٌقتصر البحث الحالى على :
حدود موضوعٌة :تقتصرتجربة البحث على الباحثة ذاتٌة وتطبٌق التجربة باضافة مدخبلت جدٌدة على العمل النحتى مثل1-
الصوت والضوء والحركة
.حدود زمانٌة ٌ :قتصر البحث على دراسة بعض االعمال النحتٌة المحلٌة والعالمٌة فى فترتى الحداثة وما بعدها2-

2019

قنا:

جامعة جنوب الوداى،

محمود؛هبة هللا احمد ابراهٌم.

مداخل تجرٌبٌة باستخدام التكنولوجٌا الحدٌثة الثراء النحت المعاصر /دكتوراه

6775 12611471

اهداؾ البحث :
عبلج القصور لدى معلمى الحاسب االلى فى مهارات استخدام الفصل المعكوس وذلك توظٌؾ تطبٌقات جوجل التربوٌة 1-
 .ببٌبة تعلم الكترونٌة
تحدٌد التصمٌم التعلٌمى المناسب من خبلل توظٌؾ تطبٌقات جوجل التربوٌة ببٌبة تعلم الكترونٌة لتنمٌه استخدام مهارات 2-
الفصل المعكوس  -3 .الكشؾ عن اثر توظٌؾ بعض تطبٌقات جوجل التربوٌة ببٌبة تعلم الكترونٌة لتنمٌة مهارات استخدام
 .الفصل المعكوس لدى معلمى الكمبٌوتر وتكنولوجٌا المعلومات
الكشؾ عن اثر توظٌؾ بعض تطبٌقات جوجل التربوٌة ببٌبة تعلم الكترونٌة على تنمٌة الجانب المعرفى لمهارات استخدام 4-
 .الفصل المعكوس لدى معلمى الحاسب االلى
الكشؾ عن اثر توظٌؾ بعض تطبٌقات جوجل التربوٌة ببٌبة تعلم الكترونٌة على تنمٌة الجانب االدابى لمهارات استخدام 5-
 .الفصل المعكوس لدى معلمى الحاسب االلى
التعرؾ على اثر توظٌؾ بعض تطبٌقات جوجل التربوٌة تعلم الكترونٌة على قابلٌة استخدام الفصل المعكوس لدى 6-
الحاسب االلى
اهمٌة البحث :
تقدٌم معالجة تربوٌة وتكنولوجٌة حدٌثة قد تساعد معلمى الحاسب االلى من خبلل استخدام بعض ادوات جوجل التربوٌة 1-
 .والذى ٌعدهم الكتساب مهارة استخدام الفصل المعكوس فى تدرٌس مقررات الحاسب االلى
 .تنمٌة بعض الجوانب المعرفٌة  ،واالدابٌة المرتبطة بمهارات استخدام الفصل المعكوس 2-
فروض البحث ٌ -1 :وجد فرق ذات داللة احصابٌة عند مستوى ( )0,01بٌن متوسطى درجات المجموعات التجرٌبٌة
والمجموعات الضابطة فى التطبٌق البعدى الختبار التحصٌلى لقٌاس الجانب المعرفى لمهارات استخدام الفصل المعكوس
لصالح المجموعة التجرٌبٌة .

2019

قنا:

جامعة جنوب الوادى،

ببلمون؛ امٌل نظٌر.

توظٌؾ تطبٌقات جوجل التربوٌة داخل بٌبة تعلم الكترونٌة واثرها
فى تنمٌة مهارات استخدام الفصل المعكوس وقابلٌة استخدامه لدى
معلمى الحاسب االلى/

دكتوراه

6776 12611473

اهداؾ البحث :

2019

قنا:

جامعة جنوب الوادى،

حسٌن؛ عمر عبدالستار احمد.

فاعلٌة برنامج مقترح قابم على بعض اسلٌب عزؾ المدرسة
العراقٌة لتنمٌة بعض مهارات العزؾ على الة العود لدى طبلب
الفرقة الرابعة المتمٌزٌن/

دكتوراه

6777 12611476

 .التعرؾ على اسالٌب العزؾ على اله العود فى المدرسة العراقٌة 1-
 .تحلٌل بعض المدونات المستخدمة فى المدرسة العراقٌة لتحدٌد التقنٌات العزفٌة بها 2-
االستفادة من بعض اسالٌب عزؾ المدرسة العراقٌة فى ابتكار تدرٌبات لتنمٌة المهارات العزفٌة لدى طبلب الفرقة الرابعة 3-
 .المتمٌزٌن
فروض البحث ٌ :فترض الباحث ان  - :هناك مهارات عزفٌة متقدمة اللة العود قد تتناسب مع طبلب الفرقة الرابعة
المتمٌزٌن .
توجد فروق ذات داللة احصابٌة لبطاقة المبلحظة ( المهارات العزفٌة اللة العود ) للمجوعة التجرٌبٌة لصالح القٌاس -
 .البعدى
التوجد فروق ذات داللة احصابٌة لبطاقة المبلحظة ( المهارات العزفٌة اللة العود ) للمجوعة التجرٌبٌة فى القٌاسٌن البعدى -
 :والبعدى التتبعى محددات البحث
محدد بشرى  :مجموعة من طبلب الفرقة الرابعة المتمٌزٌن تخصص الة العود بقسم التربٌة الموسٌقٌة بكلٌة التربٌة 1-
 .النوعٌة بقنا وعددهم عشر طبلب
.محدد زمنى  :العام الدراسى 2- 2017/2018

 .محدد مكانى  :قسم التربٌة الموسٌقٌة كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة جنوب الوادى 3-
 .محدد موضوعى  :بعض المدونات الموسٌقٌة للمدرسة العراقٌة اللة العود 4-
ا.د الهامى صباح امٌن  -ا.د /
بركات سعٌد محمد

اهداؾ البحث
ٌهدؾ البحث هذا الى:
توظٌؾ جمالٌات خامة االخشاب الطبٌعٌة من خبلل اسلوب الفسٌفساء فى تحقٌق ابعاد جمالٌة ال تقل قٌمة عن باقى انواع1-
الفسٌفساء االخرى

2019

قنا:

جامعة جنوب الوادى،

مصطفى؛محمد عدلى محمد
حلمى.

االبعاد الجمالٌة لبلخشاب الطبٌعٌة باسلوب الفسٌفساء كمدخل
الستحداث ستر خشبٌة/

دكتوراه

6778 12611481

التوصل الى معالجات وصٌاؼات تشكٌلٌة وجمالٌة ؼٌر تقلٌدٌة للستر الخشبٌة تظهر من خبلل اسلوب الفسٌفساء الخشبٌة2-
اهمٌة البحث
ترجه اهمٌة البحث الى :
فتح افاق جدٌدة للبتكار من خبلل التجرٌب بخامة االخشاب الطبٌعٌة للوقوؾ على امكاناتها وابعادها الجمالٌة باسلوب1-
الفسٌفساء
دراسة النظم واالبعاد الجمالٌة المختلفة السلوب الفسٌفساء باالخشاب الطبٌعٌة لضبط اهم االسس والمعاٌٌر التى تحكم2-
تشكٌل الستر الخشبٌة
تحقق مستوٌات متعددة من خبلل اسلوب الفسٌفساء بخامة االخشاب الطبٌعٌة3-
حدود البحث
تقتصر حدود ابحث على:
.استخدام بقاٌا االخشاب الطبٌعٌة الفصاؾ البلدى .الكافورالبلدى.السرسوع.اللبخ.التوت.الزٌتون واللٌمون1-
.استخدام اسلوب الفسٌفساء بخامة االخشاب الطبٌعٌة واالستناد للتقنٌات االخرى المستخدمة فى مجال اشؽال الخشب2-
تقتصر الدراسة على الستر الخشبٌة3-
ا.د  /محمد عصام عبدالعزٌز
ابراهٌم  -ا.مد  /ابتسام ربٌع على

اد /اٌهاب عاطؾ عزت  -د/
سعٌد عبدالفضٌل احمد

ا.د  /فوزى قابٌل همام -ا.م.د /
بدرٌة حسن على

مشكلة ابحث
ٌحتاج عازؾ الفٌولٌنة الطالب المتخصص ان تتوافر لدٌه عدة مهارات ادابٌة وفنٌة الى جانب التقنٌات العزفٌة حتى ٌحقق
مستوى أسلوب األداء الفنً المطلوب بشكل سلٌم وأداء جٌد ولقد وجدنا ان كثٌر ماتحدثوا عن الموسٌقى الرومانتٌكٌة
والكبلسٌكٌة ولكن نجد ان قلٌبل ممن تحدثوا عن التاثٌرٌة اللة الفٌولٌنة للمإلؾ كلود دٌبوسى الذى اثر بمإلفاته على الموسٌقى
ولقد وجدت الباحثه ان الموسٌقى التاثٌرٌة تحتاج الى انسٌابٌة وتعتمد على المإثرات الصوتٌة والتلوٌن الصوتى وتحتاج الى
مهارات تكنٌكٌة ووجدت الباحثة ان صوناتا القٌولٌنة والبٌانو لدٌبوسى تحتوى على الكثٌر من الصعوبات اللتكنكٌة لذلك
اتجهت الباحثة الى تناول هذه الدراسة بالبحث والتحلٌل الى جانب وضع بعض االرشادات التً تساعد فً تحسٌن أداء طالب
الدراسات العلٌا
اهداؾ البحث
التعرؾ على أسلوب أداء كلود دٌبوسى فً مإلفة صوناتل الفٌولٌنة والٌبانو1-
التعرؾ على التقنٌات االدابٌة والتعبٌرٌة فً صوناتا الفٌولٌنة والبٌانو لدٌبوسى2-
التعرؾ على الصوعوبات التكنٌكٌة والعزفٌة لصوناتا الفٌولٌنة والبٌانو لدٌبوسى التً قد ال ٌقتنها بعض العازفٌن فً3-
الدراسات العلٌا ومحاولة التؽلب علٌها من خبلل إرشادات عزفٌة مقترحة
مشكلة البحث  :تعد المخطوطات من اهم المراجع والكتب الموسٌقٌة التى تحتوى على العدٌد من الذخابر التى تفٌد الموسٌقى
العربٌة ومن هذه المخطوطات مخطوط ‖ كتاب االدوار فى الموسٌقى ‖ والرسالة الشرفٌة فى النسب التالٌفٌة ‖ لصفى الدٌن
االرموى والتى الفت فى العصر العباسى وما بعده ومن ذلك هناك نظرٌات موسٌقٌة ومواضٌع هامة ٌحوٌها هذٌن
المخطوطٌن فى مجال الموسٌقى العربٌة اال انه ندر ان ٌتطرق الٌهما احد بالرؼم من اهمٌتها لذا ترى الباحثة الخوض فى تلك
2019
النظرٌات الموسٌقٌة ضرورى لبلستفاده منها فى الموسٌقى العربٌة .
اهداؾ البحث :
ٌهدؾ البحث الحالى الى  -1 :التعرؾ على النظرٌات الموسٌقٌة الواردة بمخطوط ‖ كتاب االدوار فى الموسٌقى ‖ ومخطوط
الرسالة الشرفٌة فى النسب التالٌفٌة ‖ لصفى الدٌن االرموى .
المقارنة بٌن النظرٌات الموسٌقٌة الواردة بمخطوط ‖ كتاب االدوار فى الموسٌقى ‖ ومخطوط الرسالة الشرفٌة فى النسب 2-
 .التالٌفٌة ‖ لصفى الدٌن االرموى
 .االستفادة من مقارنة النظرٌات الموسٌقٌة بٌن المخطوطٌن فى تدرٌس الموسٌقى العربٌة 3-
محددات البحث :
 1294 -1216 ).م(محدد زمنى  :الفترة التى عاش فٌها صفى الدٌن االرموى ( 693 -613ه) 1-
محدد مكانى  :بؽداد 2-
2018

فروض البحث:
توجد فروق داللٌة احصابٌة بٌن متوسطات (رتب) درجات المجموعة التجربٌٌة على ابعاد بطاقة المبلحظة الخاصة1-
.بالمهارات الموسٌقٌة والمجموع الكلى فى القٌاسٌن القبلى والبعدى لصالح القٌاس البعدى
توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن متوسطات (رتب)درجات المجموعة التجرٌبٌة على ابعاد بطاقة المبلحظة الخاصة2-
بالمهارات االجتماعٌة والمجموع الكلى فى القٌاسٌن القبلى والبعدى لصالح القٌاس البعدى
التوجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن متوسطات (رتب)درجات المجموعة التجربٌة على ابعاد بطاقة المبلحظة الخاصة3-
.بالمهارات الموسٌقٌة والمجموع الكلى فى القٌاسٌن البعدى والبعدى الثانى التتبعى لصالح القٌاس التتبعى
التوجد فروق ذاات داللة احصابٌة بٌن متوسطات (رتب)درجات المجموعة التجربٌبٌة على ابعاد بطاقة المبلحظة الخاصة4-
.بالمهارات االجتماعٌٌة والمجموع الكلى فى القٌاسٌن البدى والبعدى الثانى التتبعى لصالح القٌاس التتبعى
اهداؾ البحث:
ٌهدؾ البحث الحالى الى :
.تصمٌم قابمة بالمهارات الموسٌقٌة الت ٌجب توافرها فى تلمٌذ مرحلة التعلٌم االبتدابى1-
.تحدٌد مستوى بعض المهارات االجتماعٌة التى ٌجب توافرها فى تلمٌذ التعلٌم االبتدابى2-
تصمٌم برنامج قابم على استراتٌجٌة التعلم التعاونى لتنمٌة بعض المهارات الموسٌقٌة واالجتماعٌة لدى تبلمٌذ المرحلة3-
االبتدابٌة
قٌاس اثر البرنامج المقترح القابم على استراتٌجٌة التعلم التعاونى لتنمٌة بعض المهارات الموسٌقٌة لدى تبلمٌذ المرحلة4-
.االبتدابٌة
.قٌاس اثر البرنامج المقترح القابم على استراتٌجٌة التعلم التعاونى لتنمٌة بعض المهارات االجتماعٌة5-
.قٌاس اثر البرنامج المقترح القابم على استراتٌجٌة التعلم التعاونى لتنمٌة بعض المهارات الموسٌقٌة كقٌاس تتبعى6-
اهمٌة ابحث:
قد تساعد نتابج هذا البحث فى امداد المعلمٌن بطرٌقة جدٌدة لتنمٌة المهارات الموسٌقٌة لدى التبلمٌذ بهدؾ زٌادة تحصٌلهم1-
.الموسٌقى

2018

قنا:

جامعة جنوب الوادى،

عبدهللا؛عابشة عبدهللا محمد.

اسلوب اداء صوناتا الفٌولٌنة والٌبانو لدٌبوسى واالستفادة منها
لطالب الدراسات العلٌا/

ماجستٌر

6779 12611506

قنا:

جامعة جنوب الوادى،

ناروز؛دوالجى تاوضرس
راسم.

دراسة مقارنة للنظرٌات الموسٌقٌة بٌن مخطوطى االدوار والرسالة
الشرفٌة لصفى الدٌن االرموى ومدى االستفادة مهما فى تدرٌس
الموسٌقى العربٌة/

ماجستٌر

6780 12611512

قنا:

جامعة جنوب الوادى،

عبدالحمد؛شٌماء السٌد

اثر برنامج مقترح قابم على استراتٌجٌة التعلم التعاونى لتنمٌة بعض
المهارات الموسٌقٌة واالجتماعٌة لدى تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة/

ماجستٌر

6781 12611531

قد ٌفٌد البحث فى محاولة التؽلب على اوجه القصور فى اسالٌب واستراتٌجٌات تدرٌس التربٌة الموسٌقٌة المعتادة فى2-
.المدارس
قد ٌساعد البحث الحالى موجهى التربٌة الموسٌقٌة والقابمٌن على تدرٌب معلمى التربٌة الموسٌقٌة بتبنى استراتٌجٌات3-
.جدٌدة للتدرٌس ٌمكن ان تساهم فى تحقٌق اهداؾ التربٌة الموسٌقٌة فى هذه المرحلة
ا.د  /زٌنب محمد امٌن  -د/
عبدالروإؾ محمد محمد
اسماعٌل  -محمود محمد حسٌن

مشكلة البحث:
فى ضوء ماسبق ٌمكن تحدٌد مشكلة البحث الحالى فى وجود صعوبة لدى طبلب المرحله االعدادٌة فى التحصٌل الدراسى
والتفكٌر البصرى من خبلل دراستهم لمقرر الكمبٌوتر وتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت مما استلزم دراسة تقصى اثر
التفاعل بٌن االنفوجرافٌك الثابت /التفاعلى واسلوب التعلم التصورى /االدراكى فى تنمٌة التحصٌل الدراسى والتفكٌر البصرى
لدى طبلب المرحلة االعدادٌة.
اسبلة البحث:
فى ضوء تحدٌد مشكلة البحث الذى ٌهدؾ البحث الحالى الى حلها من خبلل االجابة عن السإال الربٌس االتى:
ما اثر التفاعل بٌن االنفو جرافٌك الثابت /التفاعلى واسلوب التعلم التصورى /االدراكى فى تنمٌة التحصٌل الدراسى والتفكٌر
البصرى لدى طبلب المرحله االعدادٌة.
تفرع من هذا السإال عدة االسبلة الفرعٌة االتٌة:
.ما نموذج التصمٌم التعلٌمى فى تقنٌة االنفو جرافٌك الثابت /التفاعلى1-
.ما اثر استخدام االنفو جرافٌك الثابت /التفاعلى على تنمٌة التحصٌل الدراسى2-
.ما اثر اسلوب التعلم التصورى /االدراكى على تنمٌة التحصٌل الدراسى3-
.ما اثر التفاعل بٌن االنفوجرافٌك الثابت /التفاعلى واسلوب التعلم التصورى/االدراكى فى تنمٌة التحصٌل الدراسى4-
.ما اثر استخدام االنفوجرافٌك الثابت /التفاعلى فى تنمٌة التفكٌر البصرى5-
.ماثر اسلوب التعلم التصورى /االدراكى فى تنمٌة التفكٌر البصرى6-
.ما اثر التفاعل بٌن االنفوجرافٌك الثابت /التفاعلى واسلوب التعلم التصورى /االدراكى فى تنمٌة التفكٌر البصرى7-
اهداؾ البحث:
سعى البحث الحالى الى الكشؾ عن اثر التفاعل بٌن االنفوجرافٌك الثابت /التفاعلى واسلوب التعلم التصورى /االدراكى
والتصل الى عبلقة ارتباطٌة للتفاعل بٌن االنفوجرافٌك واسلوب التعلم االكثر تاثٌرا فى تنمٌة التحصٌل الدراسى والتفكٌر
البصرى.
تحدٌد التصور المقترح على استخدام االنفوجرافٌك الثابت لتنمٌة الجانب المعرفى المرتبطٌن بالتحصٌل الدراسى والتفكٌر14-
.البصرى

2019

قنا:

جامعة جنوب الوادى،

اسماعٌل؛عبدالشافى عاطؾ
شافع.

اثر التفاعل بٌن االنفوجرافٌك (الثابت/التفاعلى)واسلوب
التعلم(التصورى /االدراكى) على تنمٌة التحصٌل الدراسى
ومهارات التفكٌر البصرى لدى طبلب المرحلة االعدادٌة/

ماجستٌر

6782 12611539

.تحدٌد التصور المقترح لبلنفوجرافٌك التفاعلى لتنمٌة الجانب المعرفى المرتبطٌن بالتحصٌل الدراسى والتفكٌر الدراسى2-
تعرؾ نما عرض المحتوى المناسب لبلنفوجرافٌك الثابت /التفاعلى فى تنمٌة الجانب المعرفى المرتبط بالتحصٌل الدراسى3-
.والتفكٌر البصرى
تحدٌد اسلوب التعلم التصورى /االدراكى لطبلب المرحلة االعدادٌة االكثر استفادة من استخدام االنفوجرافٌك فٌما ٌتعلق4-
.بتنمٌة الجانب المعرفى المرتبط بالتحصٌل الدراسى والتفكٌر البصرى باحدى نمطى عرض االنفو جرافٌك
تعرؾ اثر نمطى عرض االنفوجرافٌك الثابت /التفاعلى واسلون التعلم التصورى /االدراكى على تحصٌل الجانب المعرفى5-
.المرتبط بالتحصٌل الدراسى والتفكٌر البصرى
ا.د /بركات سعٌد محمد  -ا.م.د
 /فاطمة الزهراء كمال احمد -
د /رانٌا احمد رضا.

اهداؾ البحث :

2019

قنا:

جامعة جنوب الوادى،

محمد؛فردوس عبدالقادر
محمود.

استلهام تصمٌمات زخرفٌة من التراث النوبى لتنمٌة مهارات
الطبلب فى اثراء اسطح المنتجات السٌاحٌة/

ماجستٌر

6783 12611549

 .استلهام تصمٌمات زخرفٌة من التراث النوبى 1-
 .اثراء اسطح المنتجات السٌاحٌة من خبلل التصمٌمات الزخرفٌة المنفذة من قبل الطبلب 2-
 .القاء الضوء على التراث النوبى برموزه وعناصره الزخرفٌة 3-
اهمٌة البحث :
 .االستفادة من التصمٌمات الزخرفٌة المستلهمة من التراث النوبى فى اثراء اسطح المنتجات السٌاحٌة 1-
 .فتح افاق جدٌدة للمنتجات السٌاحٌة خاصة بالتراث النوبى 2-
فروض البحث  -1 :توجد عبلقة اٌجابٌة بٌن استلهام تصمٌمات زخرفٌة من التراث النوبى وبٌن اثراء اسطح المنتجات
السٌاحٌة (العمال التجربة الذاتٌة )
توجد عبلقة اٌجابٌة بٌن استلهام تصمٌمات زخرفٌة من التراث النوبى وبٌن تنمٌة مهارات الطبلب فى اثراء اسطح 2-
) بطاقة التقٌٌم(المنتجات السٌاحٌة
اٌمان صبلح الدٌن صالح -
عبدالروإؾ محمد محمد
اسماعٌل

مقدمة البحث :
حدثت طفرات عالمٌة فى علم تكنولوجٌا التعلٌم فرضت على كل النظم التعلٌمٌة ضرورة مواكبتها واالستفادة منها وترتب
على ذلك تؽٌر ادوار المعلم من ناقل للمعلومات الى مٌسر ومرشد تعلٌمى وتكنولوجى لطبلبه وتعددت الوسابل التكنولوجٌة
التى وجب على المعلم اتقان مهارات استخدامها لدرجة ان هذا التقدم الهابل تبعه تقدم مذهل فى مجال التطبٌقات التعلٌمٌة
وعلى رابسها تطبٌقات جوجل التربوٌة التى احدثت طفرة هابلة فى عملٌة التعلٌم والتعلم فى ظل نمو وسابل التعلم لدى
الطبلب والمعلمٌن على حد سواء مما ٌٌستلزم تطوٌر قدرات المعلمٌن على استخدام تلك التطبٌقات الحدٌثة فى عملٌة التعلم
للحٌلولة دون تاخر النظم التعلٌمٌة عن دوابر التعلٌم فى عالم ٌوصؾ بانه قرٌة صؽٌرة
كما ساعد التطور فى تقنٌات المعلومات واالتصاالت الحدٌثة فى اعادة النظر فى تشكٌل المإسسات التعلٌمٌة بتقدٌمم بٌبات
وطرق جدٌدة للتعلٌم مما مهد لظهور نمط جدٌد من انماط التإبإ لعلٌم وهو التعلٌم من بعد
ولهذا فقد باتت عملٌة ادخال التكنولوجٌا فى التعلٌم والتعلم تشكٌل تحدٌا مستمرا للمعلمٌن لما لذلك من اهمٌة فى تحقٌق
االهداؾ التعلٌمٌة ومن هنا جاءت اهمٌة اعداد المعلم القادر على توظٌؾ تلك المستحدثات التكنولوجٌة بكفاءة اثناء عملٌة
التدرٌس وال ٌمكن ان ٌتم ذلك اال من خبلل وعى المعلم بهذه المستحدثات التكنولوجٌة ومن الضرورى ان ٌكون جمٌع
المعلمٌن بمختلؾ تخصاصتهم على وعى باستخدام مستخداثات تكنولوجٌا التعلٌم ومن هنا البد من التعرٌؾ على واقع مدى
توظٌؾ المعلمٌن لهذه المستحدثات التكنولوجٌة فى تدرٌسهم على علٌمات .2013
اهداؾ البحث:
اعداد وبنا التصمٌم التعلٌمى ببٌبة التعلم االلكترونٌة التفاعلٌة القابمة على التعلم النقال لقٌاس اثره فى تنمٌة مهارات1-
.استخدام تطبٌقات جوجل التربوٌة لدى المعلمٌن
التعرؾ على اثر تصمٌم بٌبة تعلم الكترونٌة تفاعلٌة قابمة على التعلم النقال فى تنمٌة الجانب المعرفى المرتبط بمهارات2-
.استخدام تطبٌقات جوجل التربوٌة لدى معلمى المرحلة الثانوٌة
التعرؾ على اثر تصمٌم بٌبة تعلم الكترونٌة تفاعلٌة قابمة على التعلم النقال فى تنمٌة الجانب المهارى المرتبط بمهارات3-
.استخدام تطبٌقات جوجل التربوٌة لدى معلمى المرحلة الثانوٌة

2018

قنا:

جامعة جنوب الوادى،

احمد؛احسان ابو الحسن
مصطفى.

تصمٌم بٌبة تعلم الكترونٌة تفاعلٌة قابمة على التعلم النقال واثرها فى
تنمٌة مهارات استخدام تطبٌقات جوجل التربوٌة لدى معلمى
ماجستٌر
المرحلة الثانوٌة/

6784 12611576

ا.د /ولٌد ٌوسؾ محمد  -ا.م.د /
احمد حلمى محمد

اهداؾ البحث:

2019

قنا:

جامعة جنوب الوادى،

سٌد؛وفاء ٌحى عبدالمطلب.

اثر التفاعل بٌن نمطى التعلٌم المدمج (المعكوس/الدوار ) واالسلوب
المعرفى (االندفاع  /التروى) على تنمٌة مهارات انتاج الوحدات
ماجستٌر
الرقمٌة ثبلثٌة االبعاد لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم/

6785 12611583

.تحدٌد مهارات انتاج الوحدات الرقمٌة ثبلثٌة االبعاد البلزمة لطبلب تكنولوجٌا التعلٌم1-
تحدٌد التصور المقترح للبرنامج القابم على التعلٌم المدمج بنمط الفصل المعكوس لتنمٌة الجانب االدبى والمعرفى2-
..المرتبطٌن بمهارات انتاج الوحدات الرقمٌة ثبلثٌة االبعاد لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم
تحدٌد التصور المقترح للبرنامج القابم على التعلٌم المدمج بنمط المعمل الدوار لتنمٌة الجانب االدبى والمعرفى المرتبطٌن3-
.بمهارات انتاج الوحدات الرقمٌة ثبلثٌة االبعاد لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم
الكشؾ عن النمط االفضل بٌن التعلٌم المدمج المعكوس /الدوار لتنمٌة الجانب المعرفى المرتبط بمهارات انتاج الوحدات4-
.الرقمٌة ثبلثٌة االبعاد
الكشؾ عن النمط االفضل بٌن نمطى التعلٌم المدمج المعكوس /الدوار لتنمٌة الجانب االدابى المرتبط بمهارات انتاج5-
.الوحدات الرقمٌة ثبلثٌة االبعاد
الكشؾ عن النمط االفضل بٌن نمطى التعلٌم المدمج المعكوس /الدوار لتنمٌة جودة الوحدات الرقمٌة ثبلثٌة االبعاد المنتجة6-
.من قبل الطبلب
الكشؾ عن االسلوب المعرفى االندافاع /التروى لطبلب تكنولوجٌا التعلٌم االكثر استفادة منم استخدام بٌبة التعلٌم المدمج7-
.فٌما ٌتعلق بتنمٌة الجانب المعرفى المرتبط بمهارات انتاج الوحدات الرقمٌة ثبلثٌة االبعاد فى بٌبة التعلٌم المدمج
الكشؾ عن االسلوب المعرفى االندفاع /التوى لطبلب تكنولوجٌا التعلٌم االكثر استفادة من استخدام بٌبة التعلٌم المدمج فٌما8-
ٌ.تعلق بتنمٌة الجانب االدابى المرتبط بمهارات انتاج الوحدات الرقمٌة ثبلثٌة االبعاد فى بٌبة التعلٌم المدمج
الكشؾ عن االسلوب المعرفى االندفاع /التروى لطبلب تكنولوجٌا التعلٌم االكثر استفادة من استخدام بٌبة التعلٌم المدمج9-
.فٌما ٌتعلق لتنمٌة جودة الوحدات الرقمٌة ثبلثٌة االبعاد المنتجة من قبل الطبلب فى بٌبة التعلٌم المدمج
10الكشؾ عن اثر التفاعل بٌن نمطى التعلٌم المدمج المعكوس  /الدوار واالسلوب المعرفى االندفاع  /التروى على تحصٌل
.الجانب المعرفى المرتبط بمهارات انتاج الوحدات الرقمٌة ثبلثٌة االبعاد
الكشؾ عن اثر التفاعل بٌن نمطى التعلٌم المدمج المعكوس /الدوار واالسلوب المعرفى االندفاع /التروى على تحصٌل11-
.الجانب االدابى المرتبط بمهارات انتاج الوحدات الرقمٌة ثبلثٌة االبعاد
الكشؾ عن اثر التفاعل بٌن التعلٌم المدمج المعوس  /الدوار واالسلوب المعرفى االندفاع  /التروى على جودة الوحدات12-
.الرقمٌة ثبلثٌة االبعاد المنتجة من قبل الطبلب فى بٌبة التعلٌم المدمج

ا.د  /نبٌل جاد عزمى
دٌ /اسر محمد عاصم
د /عبدالروإؾ محمد اسماعٌل

ا.د  /اٌمان صبلح الدٌن صالح
د /عبدالروإؾ محمد محمد
اسماعٌل.

ا.د /اٌمان صبلح الدٌن صالح
ا.م.د /نجبلء محمد فارس
د/سحر محمد السٌد

اهداؾ البحث
تعرؾ اثر اختبلؾ فى الشكل الحقٌقى نص رسوم توضحٌة صور ثابتهفى بٌبات تكنولوجٌا الواقع االمعزز على مهارات1-
التفكٌر البصرى بؽض النظر عن الشكل الظاهرى
تعرؾ اثر االختبلؾ فى الشكل الظاهرى رسوم ثبلثٌة االبعاد فدٌو فى بٌبات تكنولوجٌا الواقع المعزز على مهارات1-
التفكٌر البصرى بؽض النظر عن الشكل الحقٌقى
تعرؾ اثر التفاعل بٌن الشكل الحقٌقى نص رسوم توضٌحٌة صور ثابته والشكل الظاهرى رسوم ثبلثٌة االبعاد فدٌو فى3-
بٌبات تكنولوجٌا الواقع المعزز على مهارات التفكٌر البصرى
تعرؾ اثر اختبلؾ فى الشكل الحقٌقى نص رسوم توضحٌة صور ثابته فى بٌبات تكنولوجٌا الواقع المعزز على الدافعٌة4-
نحو انجاز انشطة االستقصاء بؽض النظر عن الشكل الظاهرى
تعرؾ اثر اختبلؾ فى الشكل الظاهرى رسوم ثبلثٌة االبعاد فدٌو فى بٌبات تكنولوجٌا الواقع المعزز على الدافعٌة نحو5-
انجاز انشطة االستقصاء بؽض النظر عن الشكل الحقٌقى
تعرؾ اثر التفاعل بٌن الشكل الحقٌقى نص رسوم توضٌحٌة صور ثابته والشكل الظاهرى رسوم ثبلثٌة االبعاد فدٌو قى6-
بٌبات تكنولوجٌا الواقع المعزز على الدافعٌة نحو انجاز انشطة االستقصاء

اهداؾ البحث :

2018

2019

قنا:

قنا:

جامعة جنوب الوادى،

جامعة جنوب الوادى،

اثر التفاعل بٌن الشكل الحقٌقى والظاهرى فى بٌبات تكنولوجٌا
عبدالبله؛ هناء طاٌع جاد الرب الواقع المعزز على تنمٌة مهارات التفكٌر البصرى والدافعٌة نحو
انجاز انشطة االستقصاء لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم/
.

تصمٌم بٌبة تعلم الكترونٌة تفاعلٌة قابمة على تطبٌقات الوٌب
( )2,0واثرها فى تنمٌة مهارات انتاج تطبٌقات تقنٌة اسكرٌن
عمر؛هدى عبدالوهاب خضرى .كاست لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم واالنخراط فى التعلم/

ماجستٌر

ماجستٌر

6786 12611598

6787 12611605

)(2،0تحدٌد التصمٌم التعلٌمى المستخدم فى تصمٌم بٌبة تعلم تفاعلٌة قابمة على تطبٌقات الوٌب 1-
قٌاس اثر تصمٌم بٌبة تفاعلٌة قابمة على تطبٌقات الوٌب ()2،0فى تنمٌة الجانب المرتبط بمهارت انتاج تطبٌقات تقنٌة 2-
 .اسكرٌن كاست لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم
قٌاس اثر تصمٌم بٌبة تفاعلٌة قابمة على تطبٌقات الوٌب ()2،0فى تنمٌة الجانب المهارى بمهارات انتاج تطبٌقات تقنٌة 3-
 .اسكرٌن كاست لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم
قٌاس اثر تصمٌم بٌبة تفاعلٌة قابمة على تطبٌقات الوٌب ()2،0فى بطاقة تقٌٌم انتاج ملفات اسكرٌن كاست لدى طبلب 4-
) (2,0تكنولوجٌا التعلٌم  -5الكشؾ على اثر انخراط الطبلب فى بٌبة تعلم الكترونٌة تفاعلٌة قابمة على تطبٌقات الوٌب
اهمٌة البحث :
 .مواكبة التطورات التكنولوجٌة الحدٌثة فى االعتماد على بٌبات التعلم التفاعلٌة فى تحقٌق التعلم 1-
تمكن خبراء الدعم الفنى من استعراض قدرات البرنامج حٌث ٌعمد مطورو البرنامج الى استخدام اسكرٌن كاست لكى 2-
ٌ .ظهروا قدرات ومزاٌا برامجهك
 .توجٌه نظر القابمٌن على العملٌة التعلٌمٌة لمزاٌا االسكرٌن كاست وتوظٌفها فى العملٌة التعلٌمٌة 3-
فروض البحث ٌ -1 :وجد فرق دال احصابٌا عند مستوى ( )0,5بٌن متوسطى درجات المجموعات االولى والثانٌة ( بٌبة
التعلم التفاعلٌة  /بٌبة تعلم تفاعلٌة قابمة على تطبٌقات الوٌب (  )2,0فى التطبٌق البعدى الختبار المرتبط بالجانب المعرفى
السكرٌن كاست لصالح المجموعة الثانٌة .

هدؾ البحث
هدؾ البحث الى عبلج ضعؾ التحصٌل ودافعٌة االنجاز لدى التبلمٌذ منخفضى المثابرة االكادٌمٌة وذلك من خبلل تنفٌذ مهام
الوٌب الفردى /التعاونى القابم على تطبٌقات الوٌب 2.0
اهمٌة البحث
قدتسهم نتابج ابحث فى تعزٌز االفادة منم امكانٌات معام الوٌب فى تذلٌل الصوعبات التى تواجه طبلب المرحلة االعداٌة1-
عند دراسة بعض المقررات الدراسٌة
قد تفٌد نتابج هذا البحث فى تزوٌد المعلمٌن باستراتٌجٌات وانماط وادوات لتنفٌذ مهام الوٌب ذات تاثٌر فعال فى تحسٌن2-
.اداء الطبلب فى نواتج التعلم المختلفة وتحسٌن دافعٌة االنجاز
ٌ.فٌد هذا البحث فى توفٌر المعالجة المبلبمة الستعدادات المتعلمٌن بهدؾ تحقٌق االهداؾ التعلٌمٌة الى اقصى حد ممكن 3-
ٌمكن لهذا البحث ان ٌعمل على تحسٌن تعلم مادة الحاسب االلى وذلك بالتعرؾ على بعض االستراٌجٌات المناسبة4-
.كاستراتٌجٌة مهام الوٌب
.اثراء التراث االدبى المتعلق بالمثابرة االكادٌمٌة5-

2019

قنا:

جامعة جنوب الوادى،

على؛اٌمان ٌوسؾ سبلمه.

اثر اختبلؾ نمطى مهام الوٌب (الفردى /التعاونى)القابم على
تطبٌقات الوٌب 2.0على الدافعٌة لبلنجاز والتحصٌل لدى تبلمٌذ
المرحلة االعدادٌة منخفضى المثابرة االكادٌمٌة/

ماجستٌر

6788 12611611

ا.د /بركات سعٌد محمد عثمان

مشكلة البحث:
التقلٌد مظهر الثبات وعدم الحركة بٌنما االبتكار مظهر الحٌوٌة والنشاط ونحن ال نتصور كٌؾ تكون الحٌاة لو سارت على
وتٌرة واحدة وان ما بها ٌرى على صورة مماثلة انها ببل شك تصبح حٌاة رتٌبة مقفرة او على االقل تصبح حٌاة فقدت برٌقها
وحٌوٌتها.
واستخدام عنصر اومفردات جدٌدة فى التكوٌن الزخرفى رؼم كونها من التراث الشعبى ٌمكن ان تثرى هذا الجانب من
التصٌمامات الزخرفٌة.
ولكن لماذا اختارت الباحثة الشكل الخارجى لفخارٌات قنا القلة-الببلص-الزٌر.لتكون العنصر او الوحدة التى ٌمكن اخضاعها
لنظم التكرار الستحداث تكوٌنات زخرفٌة
لذا تسعى الدراسة الحالٌة الى استخدام اشكال فخارٌات قنا وهى القلة-الببلص-الزٌر.كمفردات تشكٌلٌة ٌمكن ان تثرى
التكوٌنات الزخرفٌة من خبلل نظم التكرار واستحداث محاور وحلول تشكٌلٌة جدٌدة للتكوٌن الزخرفى وذلك باستخدام
الحاسب االلى وهذ ٌثرى الفكر االبتكارى والذى بدوره ٌثرى التكوٌن الزخرفى.
وهذا ما تسعى الٌه الباحثة فى تجربة البحث وذلك باستؽبلل ما تتمتع به الخطوط الخارجٌة لفخارٌات قنا من ثقافة فنٌة اصلٌة
ٌمكنها من ابتكار تكوٌنات زخرفٌة مستحدثة بعٌدة كل البعد عن انماط التقلٌد.
وعلٌه ٌمكن صٌاؼة مشكلة البحث فى السإال التالى:
كٌؾ ٌمكن االستفادة من الشكل الخارجى لفخارٌات قنا كمفردات ذزخرفٌة فى بناء تكوٌنات زخرفٌة مستحدثة وباستخدام1-
.الحاسب االلى
فروض البحث:
هناك عبلقة اٌجابٌة بٌن استخدام الشكل الخارجى لفخارٌات قنا كعنصر فى نظم التكرار وبٌن استحداث تكوٌنات زخرفٌة
باستخدام الحاسب االلى.
اهداؾ البحث:
ٌهدؾ البحث الى:
اثراء التكوٌن الزخرفى من خبلل االستفادة من الشكل الخارجى لفخارٌات قنا كمفردات زخرفٌة فى بناء تكوٌنات زخرفٌة
مستحدثة وباستخدام الحاسب االلى.

ا.د /زٌنب محمد احمد امٌن

مقدمة البحث
فى ظل عصر التدفقات العلمٌة والتكنولوجٌا فابقة السرعة اصبح من الضرورى تزوٌد الفرد بالمبادى والمعارؾ التى تعٌنه
على فهم مفردات حٌاته التى ٌعشها وترسبخ هذه المبادى فى بنٌة الفرد المعرفٌة كى ال ٌكون عرضه للزوال السرٌع نتٌجة
لذلك اصبح تعلٌم واكتساب المعلومات عملٌة اساسٌة ومهمة وظهرت فى االونة االخٌرة الكثٌر من الكتب االلكترونٌة
التعلٌمٌة سواء المقدمة للطبلب واالكادٌمٌن فى محاولة منهم لمواكبة التقدم الحادث فى الجامعات االلكترونٌة او لناشرٌن
ٌحاولون تلبٌة الطلب المتزاٌد على المصادر التعلٌمٌة التى ٌكن الوصول الٌها فى اى وقت وفى اى مكان وتتضمن معلومات
ووسابط متتعددة وروابط النص الفابق والٌات البحث فى العصر الحدٌث
الكتاب االلكترونى عبارة عن محموعة من الصفحات التفاعلٌة النشطة فابقة التشعٌب والمتاحة عبر اى وسٌط الكترونى
تحتوى على عناصر الوسابط المتعددة المثٌرة لبلنتباه وبدال من تقدٌم صفحات ٌقراها المتعلم فى بٌبة تفاعلٌة فانه من الممكن
تزوٌد الطبلب بكتاب الكترونى ٌحتوى على سلسلة من الروابط فابقة التشعب لٌتم من خبللها دعم البناء المعرفى بدال من نقل
العرفة .

د /رشا فوزى احمد عبدالرحٌم

ا.م.د /نجبلء محمد فارس

د /سحر محمد السٌد
ا.د /طلعت عبدالمتعال حسن
شحاته

خلفٌة البحث
تعد النوبة كنز دفٌن رؼم ماتحظى به المكتبة العربٌة من أبحاث القت اضواها على مختلؾ نواحى الحٌاة بهذا اإلقلٌم قدٌما
وحدٌثا ورؼم السبق والدور المهم للعلماء والباحثٌن واالثرٌن األجانب فالنوبة ارض مصرٌة وتارٌخ مصري واكتشافنا للنوبة
هو تعمٌق وكشؾ للروح المصرٌة فً تجلٌاتها المتنوعة والثرٌة ثراء ارض وتارٌخ مصروفى ظل انفصال العمارة الٌوم عن
تراثها واختفا الكثٌر من المعانى والقٌم االجتماعٌة وؼٌرها من الموروثات وفى ظل ما ٌتعرض له المحتوى التراثى الٌوم
بوجه عام والتراث المعمارى النوبى بوجه خاص من عوامل عدة أدت الى تناقصه واندثاره تدرٌجٌا كان هذا حافزا لدى
الباحث للدراسة البحثٌة كمحاولة للحفاظ على التراث النوبى من االندثار والضعؾ
حدود البحث
اقتصر البحث الحالً على :
الدراسة التحلٌلٌة لعناصر العمارة النوبٌة فً منطقة النوبة المصرٌة فً التفترة السابقة للتهجٌر وحتى وقت اجراء الدراسة 1-
.لمنطقتى الكنوز (الماتوكٌة) والفادٌجا
عٌنة عشوابٌة ممثلة من طبلب الصؾ الثانى االعدادى عددهم ()20طالب مجموعة واحدة مدرسة قسطل اإلعدادٌة2- 2-
.المشتركة العام الدراسى 2018/2019م
الخامات واالداوت المستخدمة فً البحث (أوراق فبرٌانو -30*20الوان خشب وفلوماستر والوان باستٌل -أقبلم رصاص 3-ممحاه

ا.م.د /فاطمة الزهراء كمال
احمد رشوان
د /اكرام فاروق احمد الشاطر.

وجدى رفعت فرٌد  -محمد
سعٌد عبدهللا

ا.د /بركات سعٌد محمد
ا.م.د /فاطمة الزهراء كمال احمد

2019

2019

2019

2019

قنا:

قنا:

قنا:

جامعة جنوب الوادى،

جامعة جنوب الوادى،

جامعة جنوب الوادى،

احمد؛اسماء احمد فإاد.

سلٌمان؛|هدى محمد احمد.

باشا؛مإمن جمال الدٌن
عبدالرحٌم.

شكل فخارٌات قنا كمدخل الثراء التكوٌنات الزخرفٌة باستخدام
الحاسب االلى/

اثر استخدام الروابط الفابقة والتلمٌحات البصرٌة فى الكتاب
االكترونى على تنمٌة بعض مهارات البحث العلمى لدى طبلب
المرحلة الثانوٌة/

جمالٌات العمارة النوبٌة كمدخل لتنمٌة مهارات التعبٌر الفنى لدى
طبلب المرحلة االعدادٌة/

ماجستٌر

ماجستٌر

ماجستٌر

6789 12611624

6790 12611632

6791 12611646

خلفٌة البحث
لقد نشا الفن عندما بدا االنسان خطواته العملٌة فً السٌطرة على بٌبته والظواهر التً تحٌط به وتإاثر فً حٌاته اما للتؽلب
علٌها واما لبلستفادة منها
وقد اتبدع االنسان البدابى طرٌقة خاصة تزٌل عنه جزء من عناء ومشقة التصارع مع تلك الظواهر الؽامضة فاذا ما فشل فً
محوالته صٌد الحٌوان فانه كان ٌقوم بتخطٌط صورة مشابه وضع السٌطرة علٌه وكان ذلك العمل ٌشعره بإمكانٌة تحقق ذلك
الواقع وهكذا بزؼت اول اعمال الفن
عندما استقرت الحٌاة على ضفاؾ نهر النٌل وانشبت القرى والمدن فً مناطق مختلفة على طول مجرى النهر من الجندل
األول حتى احراش الدلتا بدات ارهاصات جدٌدة للفن قدر لبذرته ان تنبت وتزدهر رسوخا وثباتا وتظل قابمة ومستمرة
وقادرة على االزدهار واالثمار ال ال ؾ تالٌة من السنٌن
وعندما ننظر الى تارٌخ الفن سنرى ان المشاركة بٌن األسالٌب والطراز امر ال لبس فٌه وان تبادل الخبرات وتناقلها من
عصر الى عصر هو األساس المشترك بٌن االعمال الفنٌة المختلفة والتً انتجت عبر العصور التارٌخٌة فاى عمل فنى هو
حلقة وصل بٌن االعمال السابقة واالعمال التً ستتبعه ولفن الماضى فضل على فن الحاضر لذا نجد الفن فً كل زمن ٌحمل
بعض سمات باقٌة من الماضى بقدر ماٌحمل من تجدٌد وتطور معاصر
فكانت البداٌات الفنٌة األولى آنذاك بسٌطة بطبٌعة الحال وظهرت فً شكل خطوط حفرت حفرا هٌنا على سطح القدور
واالوانى الفخارٌة بعد ان أصبحت صناعة الفخار ضرورة من ضرورات الحٌاة

2018

قنا:

جامعة جنوب الوادى،

محارب؛فاطمة عبدالرحمن
مصطفى.

الوحدات الزخرفٌة فى الفن المصرى القدٌم واالستفادة منها فى
استحداث صٌاؼات تشكٌلٌة لمكمبلت الملبس الثراء االشؽال الفنٌة /ماجستٌر

6792 12611694

اهداؾ البحث :
ارفع مستوى االداء الفنً للطبلب من خبلل دراستنا لجمالٌات الدالالت الرمزٌة للوحدات االسبلمٌة واستثمار ذلك 1-
كمدخل لتدرٌس التصمٌمات الزخرفٌة لطبلب الثانوٌة االزهرٌة
اهمٌة البحث :

2019

قنا.

جامعة جنوب الوادى،

رضوان؛محمود ماهر على

الدالالت الرمزٌة للوحدات االسبلمٌة كمدخل اتدرٌس التصمٌمات
الزخرفٌة المعاصرة لطبلب الثانوٌة االزهرٌة/

دكتوراه

6793 12612653

توجٌه انظار القابمٌن على العملٌة التعلٌمٌة باألزهر الشرٌؾ الى االهتمام بتدرٌس الفن عامة والتصمٌمات الزخرفٌة 1-
خاصة لطبلب االزهر بما ٌنمى لدٌهم الحس والذوق الفنً تجاه الفن اإلسبلمً واسالٌبه التشكٌلٌة
 .اثراء المكتبة العربٌة بمرجع خاص بتدرٌس التصمٌمات الزخرفٌة لطبلب االزهر 2-
فروض البحث  -1 :توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن متوسطً درجات ( عٌنة البحث ) فً التصمٌم الزخرفً فً
التطبٌقٌن ( القبلً – البعدي ) كما تقٌٌسها بطاقة تقٌٌم التصمٌمات الزخرفٌة المعاصرة لصالح التطبٌق البعدي .
حدود البحث  -1 :دراسة وتحلٌل الدالالت الرمزٌة للوحدات اإلسبلمٌة فً مختارات من تصمٌمات الفن اإلسبلمً .
اجراء التجربة على عٌنة عشوابٌة ( )16طالب من طبلب الصؾ االول الثانوي  ،بمعهد الشٌخ محمود عنبر اإلعدادي 2-
 .الثانوي بطهطا

ا.د /زٌنب محمد امٌن

2018

ا.م.د /نجبلء محمد فارس
د /احمد محمد احمد

اهداؾ البحث :
ٌهدؾ البحث الحالً الى استخدام مقرر الكترونى مفتوح فابق االلتحاق لتنمٌة مهارات استخدام تقنٌات الجٌل الثانى للوٌب
 web 2.0فى التعلٌم لدى طبلب تكنولوجٌا التعلٌم من خبلل :
 .تحدٌد التصمٌم التعلٌمً المناسب للمقرات االلكترونٌة المفتوحة فابقة االلتحاق 1-
تعرؾ فاعلٌة الكترونى مفتوح فابق االلتحاق فً تنمٌة الجانب المعرفً المرتبط بمهارات استخدام بعض تطبٌقات الوٌب 2-
 .فى التعلٌم لدى طبلب قسم تكنولوجٌا التعلٌم 2,0
تعرؾ فاعلٌة الكترونى مفتوح فابق االلتحاق فً تنمٌة الجانب األدابً لمهارات استخدام وتوظٌؾ بعض تطبٌقات 3- -
 .الوٌب  2,0فى التعلٌم لدى طبلب قسم تكنولوجٌا التعلٌم
اهمٌة البحث :
 .قد ٌسهم البحث فً تطوٌع المقررات االلكترونٌة المفتوحة فابقة االلتحاق لخدمة االؼراض التربوٌة 1-
قد ٌسهم البحث فً محاولة تطوٌر اسالٌب التعلٌم والتعلم المتعلقة بتدرٌب طبلب مرحلة التعلٌم الجامعً على احدث 2-
 .تقنٌات التعلٌم والتعلم واالرتقاء بالمهارات العامة للطبلب فً تكنولوجٌا التعلٌم والتعلم اإللكترونً
قد ٌفٌد البحث فً حفز اعضاء هٌبة التدرٌس فً الجامعة لبلتجاه الى التعلم اإللكترونً المفتوح للتواصل مع اكبر عدد 3-
 .من الطبلب لتنمٌة مهارات عامه فً مختلؾ المجاالت

2018

قنا:

جامعة جنوب الوادى،

سعٌد؛نجوى احمد ابو زٌد.

فاعلٌة مقرر الكترونى مفتوح فابق االلتحاق ( )moocفى تنمٌة
مهارات استخدام تقنٌات الجٌل الثانى للوٌب( )web2.0لدى طبلب
تكنولوجٌا التعلٌم/

ماجستٌر

6794 12612661

قد ٌفٌد البحث فً لفت انتباه القابمٌن على مإسسات التعلٌم الجامعً ألهمٌة انتاج ونشر المقررات االلكترونٌة المفتوحة 4-
فابقة االلتحاق  .فروض البحث ٌ -1 :وجد فروق ذو داللة احصابٌة عند مستوى ( )0,05بٌن متوسطً درجات طبلب
 .المجموعة التجرٌبٌة فً التطبٌقٌن القبلً والبعدي لبلختبار التحصٌلً للجانب المعرفً لصالح التطبٌق البعدي
ٌوجد فروق ذو داللة احصابٌة عند مستوى ( )0,05بٌن متوسطً درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة ومستوى 2- -
 .فً القٌاس البعدي لبطاقة تقٌٌم المنتج 85%
ا.د /وفاء محمد خلٌل -د/فاطمة
عبدالرزاق عمر.

2020

أسبلة البحث:
ُ
حٌث أ ّكد علٌها هللا تعالى
ٌعد ترشٌد االستهبلك ركٌزة من الركابز اإلجتماعٌة المهمة التً تبنى علٌها المجتمعات السلٌمة،
بقولهَ ( :والَّذٌِنَ إِ َذا أَن َفقُوا لَ ْم ٌُسْ ِرفُوا َولَ ْم ٌَ ْق ُترُوا َو َكانَ َبٌْنَ ذلك َق َوامًا) (سورة الفرقان ،آٌة)67 :
حٌث ٌضمن الترشٌد للمجتمع السبلمة من األزمات التً تقؾ عقبة فً طرٌقه (سمٌر سلٌمان)2017 ،
بشكل عقبلنً ،فلو امتلك الفرد
ال ٌهدؾ الترشٌد للتقتٌٌر أبداً ،إنما ٌعرؾ بؤنه االستعمال الراشد لؤلمور ،أي استعمالها
ٍ
مخزونا ً وفٌراً من المٌاه المعقمة ومخزونا ً كذلك من المٌاه العادٌة ،فهذا ال ٌبرر له إطبلقا ً أن ٌؽتسل بالمٌاه المعقمة؛ ألن
العقل ال ٌقبل إال استعمال كل شًء لما وجد له وفً مكانه المحدد.
).أمٌمة أحمد(2017،
وٌعتبر التدوٌر وإعادة االستخدام للمواد وسٌلة للحفاظ على مصادر الثروات وتعود بفوابد عدٌدة على االقتصاد ،حٌث أكد
(عدلً أبو طاحون )2000 ،أن إعادة التدوٌر أهمٌة لٌس فقط للبٌبة فحسب بل كمدخل لترشٌد االستهبلك وحسن إدارة
موارد األسرة ،كما أكدت دراسة كل من (ربٌع نوفل وآخرون )2015 ،و(ساطع الراوى وطه الطٌار )2012،أهمٌة
االستفادة من خامات البٌبة المستهلكة وإعادة تدوٌرها حتى ال ٌصبح عببا ً على المواطن والدولة وذات تؤثٌر بٌبً سًء.
وقد تبٌن من دراسة (عزة سرحان )2000 ،أهمٌة دور المرأة فً عملٌة إعادة التدوٌر وتسوٌق منتجاتها لرفع مستوى
معٌشة األسرة ،كما أكدت دراسة (أمنٌة عادل )2012 ،أهمٌة دور المرأة وقدرتها اإلبداعٌة على العمل واإلنتاج داخل
منزلها.
وتوكد دراسة كل من (مروة إبراهٌم ،)clare & Pammi , 2009( ،)2006،على أهمٌة إعادة تدوٌر المبلبس
واإلستفادة منها لترشٌد االستهبلك ،كما تبٌن من دراسة (وسام محمد)2011,أهمٌة دراسة أنماط اإلنفاق لدى طالبات
الجامعة بهدؾ ترشٌد االستهبلك ،والتً إستهدفت إمكانٌة توظٌؾ بعض خامات البٌبة فً مجال تصمٌم األزٌاء ومكمبلتها،
والتعرؾ على أنواع وخصابص وسمات خامات البٌبة وكٌفٌة االستفادة منها فً تصمٌم مكمبلت المبلبس ،ودراسة ( اسماء
الدبوسً ) 2015,والتً هدفت إلى تطوٌر ثقافة التخلص من المبلبس عن طرٌق إعادة تدوٌرها حٌث قامت هذه الدراسة
بجمع النفاٌات وقصاصات التً خلفتها صناعة المبلبس وأٌضا النفاٌات ما بعد اإلستهبلك للمبلبس المستهلكة والمنزلٌة.
وفً دراسة (ثناء السرحان )2011 ,والتً إستهدفت دراسة عٌنة محددة من طالبات الجامعة ،للوقوؾ على أنماط إنفاقها
الخاص ،ومعرفة الجوانب التً ٌمكن التركٌز علٌها بهدؾ ترشٌد المستهلكٌن عند اإلنفاق.
وحٌث أكدت دراسات كل من (ربٌع نوفل وآخرون)2015 ،و (الهام شاكر )2014،و(محمد هبلل )2006 ،و (رشا
منصور  )2006و (رشا علوان )2001 ،أن البرامج اإلرشادٌة دور هام وواضح فً تدرٌب وتنمٌة المهارات والسلوك
واالتجاهات لكافة المستوٌات التعلٌمٌة والعمرٌة.
ولقلة الدراسات التً حصلت علٌها الباحثة حسب حدود بحثها فً موضوع ترشٌد االستهبلك وإعادة تدوٌر المستهلكات
المنزلٌة ،فقد ركزت هذه الدراسة الحالٌة على تنمٌة وعً ربات األسر فً مدٌنة سفاجا محافظة البحر األحمر بترشٌد
االستهبلك فً ضوء ثقافة إعادة التدوٌر واٌجاد حلول عملٌة لرفع المستوى المعٌشً لؤلسر فً مدٌنة سفاجا مما ٌبرز الحاجة
لهذه الدراسة.
وفى ضوء ذلك تتحدد مشكلة البحث الحالً فً اإلجابة على التساإالت اآلتٌة:
ماهو مستوى وعى ربات األسر عٌنة البحث األساسٌة بترشٌد االستهبلك فً ضوء ثقافة إعادة التدوٌر؟ 1.
،ما هً األوزان النسبٌة ألكثر العوامل المإثرة فً ثقافة إعادة التدوٌر لدى ربات األسر عبنة البحث (عوامل اقتصادٌة 2.
عوامل اجتماعٌة ،عوامل ثقافٌة)؟
ما هً نسب إسهام متؽٌرات الدراسة(محل االقامة ،الحالة االجتماعٌة ،عمل ربة االسرة ،العمر ،مستوى تعلٌم ربة 3.
االسرة ،عدد أفراد االسرة ،الدخل الشهري لؤلسرة) التً تإثر على وعً ربات األسر عٌنة البحث األساسٌة ؟
ما مدى الفروق بٌن ربات األسر عٌنة البحث األساسٌة فً االستجابات لمقٌاس ترشٌد االستهبلك القابم على ثقافة إعادة 4.
،التدوٌر فً مجاالت (التؽذٌة ،مجال المبلبس ،المستهلكات المنزلٌة) تبعا ً الختبلؾ المتؽٌرات الدٌموجرافٌة (محل االقامة
الحالة االجتماعٌة ،عمل ربة االسرة ،العمر ،مستوى تعلٌم ربة االسرة ،عدد أفراد االسرة ،الدخل الشهري لؤلسرة)؟

2020

قنا:

جامعة جنوب الوادى،

نجار؛فتحٌة نجار

فاعلٌة برنامجح ارشادى قابم على ترشٌد االستهبلك واثره فى تنمٌة
ثقافة اعادة التدوٌر/

ماجستٌر

6795 12613641

ما هً العبلقة بٌن محاور مقٌاس ترشٌد االستهبلك فً ضوء ثقافة إعادة التدوٌر ومتؽٌرات الدراسة(محل االقامة ،الحالة 5.
االجتماعٌة ،عمل ربة االسرة ،العمر ،مستوى تعلٌم ربة االسرة ،عدد أفراد االسرة ،الدخل الشهري لؤلسرة)؟
ما مدى فعالٌة تطبٌق البرنامج اإلرشادي القابم على ترشٌد االستهبلك وأثره فً تنمٌة ثقافة إعادة التدوٌر؟ 6.
أهداؾ البحث:
ٌهدؾ البحث الحالً إلى التعرؾ على فاعلٌه برنامج إرشادي القابم على ترشٌد االستهبلك وأثره فً تنمٌة ثقافة إعادة التدوٌر
وذلك من خبلل األهداؾ الفرعٌة اآلتٌة:
.التعرؾ على مستوى وعى ربات األسر عٌنة البحث األساسٌة بترشٌد االستهبلك فً ضوء ثقافة إعادة التدوٌر 1.
التعرؾ على األوزان النسبٌة ألكثر العوامل المإثرة فً ثقافة إعادة التدوٌر لدى ربات األسر عبنة البحث (عوامل 2.
).اقتصادٌة ،عوامل اجتماعٌة ،عوامل ثقافٌة
التعرؾ على نسب إسهام متؽٌرات الدراسة (محل االقامة ،الحالة االجتماعٌة ،عمل ربة االسرة ،العمر ،مستوى تعلٌم ربة 3.
.االسرة ،عدد أفراد االسرة ،الدخل الشهري لؤلسرة) التً تإثر على وعً ربات األسر عٌنة البحث األساسٌة
التحقق من داللة الفروق بٌن ربات األسر عٌنة الدراسة األساسٌة فً الوعً بترشٌد االستهبلك القابم على ثقافة إعادة 4.
،التدوٌر فً مجاالت (التؽذٌة ،مجال المبلبس ،المستهلكات المنزلٌة) تبعا ً الختبلؾ المتؽٌرات الدٌموجرافٌة (محل االقامة
).الحالة االجتماعٌة ،عمل ربة االسرة ،العمر ،مستوى تعلٌم ربة االسرة ،عدد أفراد االسرة ،الدخل الشهري لؤلسرة
توضٌح طبٌعة العبلقة االرتباطٌه بٌن محاور مقٌاس ترشٌد االستهبلك فً ضوء ثقافة إعادة التدوٌر ومتؽٌرات 5.
الدراسة(محل االقامة ،الحالة االجتماعٌة ،عمل ربة االسرة ،العمر ،مستوى تعلٌم ربة االسرة ،عدد أفراد االسرة ،الدخل
الشهري لؤلسرة).؟
.دراسة أثر تطبٌق البرنامج اإلرشادي القابم على ترشٌد االستهبلك وأثره فً تنمٌة ثقافة إعادة التدوٌر 6.
أهمٌة البحث:
تمثلت أهمٌة البحث من خبلل ما تقدمه من فابدة فً مجال خدمة المجتمع المحلً وخدمة التخصص العلمً فٌما ٌلً:
االستفادة من نتابج البحث فً رفع مستوى معٌشة األسرة وتحسٌن طرق استؽبلل وقت الفراع لدى ربات األسر العامبلت 1.
.وؼٌر العامبلت بمدٌنة سفاجا محافظة البحر األحمر
تعظٌم االتجاه نحو االستفادة من المخلفات المنزلٌة وإعادة تدوٌرها لما ٌعود على الفرد والمجتمع بالنفع والمضً نحو 2.
.حٌاة أفضل
.محاولة اإلسهام فً إضافة برنامج إرشادي جدٌد فً مجال ترشٌد االستهبلك و إعادة التدوٌر 3.
تنمٌة وعً ربات األسر بمحافظة البحر األحمر ٌترشٌد االستهبلك ورفع مستوى وعٌهن بثقافة إاعدة التدوٌر وؼرس قٌم 4.
.العمل الٌدوي والعمل فً فرٌق لدٌهن
فروض البحث:
توجد فروق ذات دالله إحصابٌة بٌن ربات األسر عٌنة الدراسة األساسٌة فً االستجابات لمقٌاس الوعً بترشٌد 1.
االستهبلك القابم على ثقافة إعادة التدوٌر فً مجاالت (التؽذٌة ،مجال المبلبس ،المستهلكات المنزلٌة) تبعا ً الختبلؾ
المتؽٌرات الدٌموجرافٌة (محل االقامة ،الحالة االجتماعٌة ،عمل ربة االسرة ،مستوى تعلٌم ربة االسرة ،العمر ،عدد أفراد
).االسرة ،الدخل الشهري لؤلسرة
توضٌح طبٌعة العبلقة االرتباطٌه بٌن محاور مقٌاس ترشٌد االستهبلك فً ضوء ثقافة إعادة التدوٌر ومتؽٌرات الدراسة 2.
محل االقامة ،الحالة االجتماعٌة ،عمل ربة االسرة ،مستوى تعلٌم ربة االسرة ،العمر ،عدد أفراد االسرة ،الدخل الشهري(
).لؤلسرة
،اختبلؾ نسب إسهام متؽٌرات الدراسة (محل االقامة ،الحالة االجتماعٌة ،عمل ربة االسرة ،مستوى تعلٌم ربة االسرة 3.
.العمر ،عدد أفراد االسرة ،الدخل الشهري لؤلسرة) .التً تإثر على وعً ربات األسر عٌنة البحث األساسٌة
.دراسة أثر تطبٌق البرنامج اإلرشادي القابم على ترشٌد االستهبلك وأثره فً تنمٌة ثقافة إعادة التدوٌر 4.
منهج البحث :
ٌتبع هذا البحث المنهج الوصفً التحلٌلً والمنهج التجرٌبً :
وٌعنً المنهج الوصفً بؤنة الطرٌقة المنظمة لدراسة حقابق راهنة متعلقة بظاهرة أو موقؾ أو أفراد أو أحداث أو أوضاع
معٌنة بهدؾ اكتشاؾ حقابق جدٌدة أو التحقق من صحة حقابق قدٌمة و أثارها والعبلقات التً تتصل بها وتفسٌرها وكشؾ
الجوانب التً تحكمها (محمد شفٌق)2006 ,
أما المنهج التجرٌبً فٌعنى تؽٌر متعمد ومضبوط للشروط المحددة لظاهرة معٌنة ومبلحظة التؽٌرات الناتجة فً هذه الظاهرة
ذاتها وتفسٌرها وٌتم فٌه إحداث تؽٌرا مقصودا فى أحد المتؽٌرات المإثرة على هذه الظاهرة (محمود عبد الحلٌم منسً،
.)2003
حدود البحث :
ٌتحدد هذا البحث على النحو التالً :
أوال:النطاق الجؽرافً:
عٌنه من ربات األسر من سكان محافظه البحر األحمر (حضر وقرى نابٌة) مدٌنة سفاجا بمستوٌات اجتماعٌه واقتصادٌه
مختلفة لدٌهم طفل واحد على األقل تتراوح أعمارهن مابٌن  25عام إلى  50عام.
ا.د /اٌهاب حامد عبدالعظٌم -د/
سعٌد عبدالفضٌل احمد.
سامٌة محمد محمد الطوبش.
سامٌة محمد محمد الطوبشى -
عزة احمد محمد

2020
2020

اهداؾ البحث  -1 :تنفٌذ تراكٌب نسٌجٌة مبتكرة من نسٌج الفركة .

2020

قنا:

جامعة جنوب الوادى،

تهامى؛عبٌر ربٌع احمد.

2020

قنا؛

جامعة جنوب الوادى:

حامد؛روفٌدة حسٌن احمد.

 .زخرفة نسٌج الفركة بؤسلوب الطباعة 2-
 .تنفٌذ بعض مكمبلت المبلبس باستخدام نسٌج الفركة كتذكارٌات سٌاحٌة 3-
اهمٌة البحث  -1 :ابتكار تراكٌب نسٌجٌة جدٌدة من نسٌج الفركة ٌمكن توظٌفها فى مجال المبلبس والنسٌج كمكمبلت ملبسٌة
متنوعة .
المساهمة فى احٌاء حرفة الفركة بانتاج منتجات متمٌزة مثل مكمبلت المبلبس كتذكارٌات سٌاحٌة 2-
اثراء المكمبلت الملبسٌة باستخدام خامات جدٌدة مثل نسٌج الفركة وتوظٌفها كتذكار سٌاحى 3-
 .قد تسهم نتابج البحث فى زٌادة النشاط التسوٌقى لحرفة الفركة من خبلل التسوٌق فى السوق المحلٌة والدولٌة 4-
 .الربط بٌن مجاالت متنوعة داخل تخصص المبلبس والنسٌج والطباعة ومكمبلت المبلبس 5-
 .تدرٌب الفتٌات على تنفٌذ انواع مختلفة من التراكٌب النسٌجٌة لنسٌج الفركة 6-
ٌعد التعلٌم الركٌزة األساسٌة والمحور الربٌسً لرقً المجتمع والوصول الً التقدم فً كافة المجاالت االقتصادٌة
واالجتماعٌة والسٌاسٌة وؼٌرها من المجاالت ؼً أن هذا التقدم ال ٌكون اال ثمرة لنظام تعلٌمً ناجح منبثق من منظومة
2019
تعلٌمٌة متقدمة متوفر لدٌها جمٌع مقومات النجاح وعناصره .
ولعل مشاركة أطراؾ المجتمع فً ادارة ودعم العملٌة التعلٌمٌة متمثلة فً مجلس االمناء تعد من أهم عناصر نجاح المنظومة
التعلٌمٌة والمإسسة التربوبة متمثلة فً المدرسة كما أن مشاركة االسرة للمدرسة فً تحمل مسإلٌة تربٌة االبناء توفر المزٌد
من الدافعٌة للطبلب وتفع مستوٌات االنجاز التحصٌلً لدٌهم وتساهم فً تقوٌم سلوكهم وتعزٌز النمو االكادٌمً واالجتماعً
لهم وتحقق سعادتهم الفردٌة واالجتماعٌة.

أحمد ,عصام أحمد محمد.

االستفادة من بعض حلقات البرنامج االذاعى (الحان زمان) فى
تارٌخ وتذوق وتحلٌل الموسٌقى العربٌة/
ابتكار تراكٌب نسٌجٌة مختلفة باستخدم نسٌج الفركة والطباعة علٌها
دكتوراه
لتنفٌد مكمبلت مبلبس كتذكار سٌاحى/
دكتوراه

دور مجالس األمناء واآلباء والمعلمٌن بمدارس الحلقة الثانٌة من
التعلٌم االساسً فً جمهورٌة مصر العربٌة :

6796 12613969
6797 12615488

6798 12616419

أن االباء الذٌن ٌظلون علً عبلقة مستمرة بالمدرسة ٌحقق أبناإهم مستوٌات انجاز عالٌة بالمقارنة بؤقرانهم من الطبلب الذٌن
ال ٌحظون بمشاركة االباء علً الرؼم من تشابه االستعداد والخلفٌة االسرٌة  ,وانه بمجرد مشاركة االباء للمدرسة ٌتؽٌر
مستوي الطالب لبلفضل كلٌة بعد ركونه للفشل  .ومن هذا المنطلق ٌمكننا التؤكٌد علً أن نجاح االباء والمعلمٌن فً تربٌة
الطفل وتعلٌمه ٌعتمد علً الفهم المتبادل والتعاون البناء القابم بٌنهم  ,وأي تعارض بٌنهم قد ٌعوق األبناء وقدرتهم علً التعلم
وٌإدي الً اعتبلل شخصٌتهم وفقدان الثقة فً البٌت أو المدرسة أو كلٌهما خاصة فً ظل سمات العصر ومطالبة التً تحتم
علً االباء المشاركة فً تعلٌم االبناء
ا.د /مصطفى قدرى على فهمى-
د /اسماء عبدالنبى احمد همام.

2020

ا.د /محمود محمد عبد الحمٌد
بٌومى -ا.د /مصطفى قدرى على 2020

مشكلة البحث:
الحظت الباحثة اثناء قٌامها بالتدرٌس لطبلب أله الفٌولٌنه عدم قدرتهم علً أداء المقطوعات (الثنابً ,الثبلثً والرباعً) مع
اقرانهم ,وعدم قدرتهم علً األداء العزفً الجٌد مع الطالب االخر من حٌث عدم اتقانه ‖الزمن ,السرعة......,الخ ‖.إلً جانب
األسالٌب الفنٌة واالدابٌة التً ال ٌإدها بطرٌقه صحٌحه ,وتركٌز كل طالب فً صوته وعدم تركٌزه مع الصوت االخر مما
ٌإدي إلً خلل فً المقطوعة ,وهذه المهارة ؼٌر متوفرة عند الطالب وان هناك متطلبات ادابٌة وعزفٌه فً مرحلة
البكالورٌوس تستدعً االهتمام بها ,االمر الذي دعا الباحثة إلً محاولة تنمٌه األداء الجماعً وتحفٌز الطبلب علً األداء
(الثنابً ,الثبلثً والرباعً) وذلك من خبلل الكونشٌرتو (الثنابً ,الثبلثً والرباعً لتٌلٌمان وفٌفالدي) لما تحتوٌه من تقنٌات
عزفٌه ومهارات ادابٌة تمكنهم من الوصول إلً مستوي من المهارة واألداء الجٌد فً مرحلة البكالورٌوس ,وكذلك تمكنهم
من أداء االعمال الثنابً والثبلثً بطرٌقه سلٌمه وجٌدة (كما اكدت دراسة كل من لٌدٌا نادر( ,)2014وعبلء
فكري(ٌ ,)2006منً محمد())2013
ومن خبلل ما سبق تتحدد مشكله البحث فً عدم قدرة الطبلب علً العزؾ (الثنابً والثبلثً الرباعً) بطرٌقه صحٌحه وجٌده
اهداؾ البحث:
ترجع أهداؾ هذا البحث إلً الوصول بدارسً األلة إلً مستوي أداء عزفً جٌد للكونشٌرتات من خبلل اعمال فٌفالدي
وتٌلٌمان المتمثلة فً النقاط التالٌة:
التعرؾ على أسلوب أداء بعض الكونشٌرتو( الثنابً والثبلثً والرباعً للفٌولٌنه عند كل من فٌفالدي وتٌلٌمان) من خبلل 1.
.التحلٌل النظري والعزفً للمإلفات
التعرؾ علً المهارات التكنٌكٌة والتقنٌات لبعض الكونشٌرتو( الثنابً والثبلثً والرباعً للفٌولٌنه عند كل من فٌفالدي 2.
.وتٌلٌمان) ومحاولة االستفادة منها لتحسٌن مستوي األداء العزفً لدارسً األلة
).ثنابٌه ,ثبلثٌة ,رباعٌه(وضع تصورات لؤلسالٌب الفنٌة على المدونة لتسهٌل األداء فً مجموعات صؽٌرة 3.
اتقان تذلٌل صعوبات العزؾ لدارسً األلة للمإلفات من خبلل وضع بعض التمارٌن المقترحة وبعض اإلرشادات للدارس 4.
.اثناء العزؾ
اسبلة البحث:
ما هو أسلوب أداء الكونشٌرتو( الثنابً والثبلثً والرباعً للفٌولٌنه عند كل من فٌفالدي وتٌلٌمان)؟ 1-
ما هً المهارات والتقنٌات األدابٌة األساسٌة لدارسً األلة؟ 2-
ما هً المهارات التكنٌكٌة والتقنٌات الموجودة بالكونشٌرتو( الثنابً والثبلثً والرباعً للفٌولٌنه عند كل من فٌفالدي 3-
وتٌلٌمان)؟
ماهً الصعوبات العزفٌة والتصورات لؤلسالٌب الفنٌة للمدونة لتسهٌل األداء وتذلٌلها فً مجموعات صؽٌرة(ثنابٌه ,ثبلثٌة 4-
رباعٌه)؟,
ماهً التدرٌبات المقترحة لتذلٌل صعوبات العزؾ لدارسً األلة للمإلفات‖؟ 5-
فروض البحث:
تفترض الباحثة وجود فرق ذات دالله احصابٌة بٌن متوسطات درجات الطبلب فً االختبار القبلً -البعدي فً جمٌع بنود
بطاقه المبلحظة لقٌاس مهارات األداء العزفً وذلك لصالح االختبار البعدي.
أهمٌة البحث:
ترجع أهمٌه هذا البحث إلً الوصول بدارسً أله الفٌولٌنه إلً مستوي جٌد من األداء(الثنابً ,الثبلثً والرباعً) فً هذه
المرحلة وذلك من خبلل (الكونشٌرتو الثنابً والثبلثً والرباعً عند كل من فٌفالدي وتٌلٌمان) تنمٌه األداء الجماعً ومحاولة
تحفٌز الطبلب علً األداء عن طرٌق العمل فً مجموعات (ثنابٌه ,ثبلثٌة أو رباعٌه) ,وهذه تتبع (استراتٌجٌة العمل
الجماعً) هذا إلً جانب األسالٌب الفنٌة والعزفٌة التً تحتوي علٌها الكونشٌرتو لبلرتقاء وتحسٌن بمستوي دارسً األلة
بطرٌقه جٌده وسلٌمه.
إجراءات البحث  :اشتملت علً:
منهج البحث :
ٌتبع الباحث فً هذه الدراسة المنهج التجرٌبً وهً طرٌقه البحث التً تستطٌع حقا ان تختبر الفروض التً تتعلق بعبلقات
السبب بالنتٌجة فإنها تمثل اصدق مدخل لحل المشكبلت التربوٌة (العملٌة أو النظرٌة).
فالدراسة التجرٌبٌة تتناول علً االقل متؽٌرا مستقبل واحدا ,وتضبط المتؽٌرات األخرى ذات العبلقة ,وٌبلحظ اثرها علً
متؽٌر تابع أو اكثر ,وتناول المتؽٌر المستقل هو الخاصٌة الوحٌدة التً تمٌز جمٌع البحوث التجرٌبٌة عن طرٌق البحث
االخري,والمتؽٌر المستقل ٌطلق علٌه أٌضا ً المتؽٌر التجرٌبً .
وٌعتبر المنهج التجرٌبً اقرب مناهج البحوث لحل المشاكل بالطرٌقة العلمٌة والتجرٌب سواء فً المعمل أو فً قاعه
التدرٌس أو فً اي مجال اخر هو محاولة للتحكم فً جمٌع المتؽٌرات والعوامل األساسٌة باستثناء متؽٌر واحد حٌث ٌقوم
الباحث بتطوٌعه أو تؽٌٌره بهدؾ تحدٌد وقٌاس تؤثٌره فً العملٌة(. .احمد بدر,1986,ص.)275
وهناك انواع متعددة من التصمٌمات التجرٌبٌة وهً:
.تصمٌم المجموعة الواحدة -
.تصمٌم المجموعات المتكافبة -
)جابر عبد الحمٌد واحمد كاظم (202 ,1973,تصمٌم تدوٌر المجموعات- .
ولقد اختارت الباحثة تصمٌم المجموعة الواحدة وذلك لمبلبمتها لمشكله البحث وطبٌعة التجربة.
حدود البحث:
.حدود زمانٌه  :العام الدراسً الذي سوؾ ٌطبق فٌه البحث2018/2019م -
.حدود مكانٌه :قسم التربٌة الموسٌقٌة ,كلٌه التربٌة النوعٌة بقنا -
 :حدود موضوعٌه  -1 :بعض كونشرتات لتٌلٌمان -
1. For 2 Violin TWV 43: A7.
2. For 4 Violin TWV 40.
:بعض كونشرتات فٌفالدي 2-
1. For 2 Violin, op.3 , No.8.
2. For 3 Violin, op 3. Vo 11.

2020

قنا:

جامعة جنوب الوادى،

2020

قنا:

كلٌة التربٌة النوعٌة بقنا،

السمات التونالٌة لقالب الروندو عند كبل من بٌبل بارتوك وجٌن
تاوضروس؛راندا مجدى حنا  .سٌبلٌوس دراسة تحلٌلٌة مقارنة/
متطلبات االداء للكونشرتو الثنابى والثبلثى والرباعى اافٌولٌنه عند
كل من فٌفالدى وتٌلٌمان ومدى االستفادة منهم فى تنمٌة االداء
العزفى لدارسى االلة/
احمد؛سمٌرة صالح محمد.

ماجستٌر

6799 12616629

دكتوراه

6800 12624435

3. For 4 Violin, op3 . No3.
حدود بشرٌه  :طبلب الفرقة الرابعة بقسم التربٌة الموسٌقٌة بكلٌه التربٌة النوعٌة بقنا -
عٌنة البحث:
عٌنه من طلبه وطالبات الفرقة الرابعة بكلٌه التربٌة النوعٌة بجامعه جنوب الوادي للعام الجامعً2018/2019م وعددهم -
.طالب وطالبه )(30
عٌنه من الكونشٌرتو الثنابً ,الثبلثً والرباعً لتٌلٌمان وفٌفالدي التً تحتوي علً أسالٌب وتقنٌات عزفٌه مختلفة ,مع -
مراعاة تناسب كل كونشٌرتو مع قدرات الطبلب العزفٌة فً هذه المرحلة والتً تم اختٌارها من خبلل استمارات استطبلع
.راي الخبراء والسادة المشرفٌن
ادوات البحث:
:ادوات لضبط انتقاء عٌنه البحث وهً 1-
:عٌنه من المدونات الموسٌقٌة للمإلفٌن
أ -انطونٌو فٌفالدي .Antonio Vivaldi
ب -جورج فٌلٌب تٌلٌمان . Georg Fillibe Telemann
وجاء اختٌار العٌنة لهذه المإلفات لؤلسباب االتً:
.االختبلؾ النسبً فً مستوي صعوبات أداء المقطوعات بهدؾ مراعاه الفرق الفردٌة للطبلب *
.التنوع فً اختٌار اثنٌن من المإلفٌن لتكون المإلفات معبرة عن تطور أسلوب العصر واختبلؾ أسلوبهم *
.التنوع فً السبللم المستخدمة *
.التنوع فً انواع الكونشٌرتو واختبلؾ أسلوب أداء وسرعه كل منهما *
استمارة استطبلع راي السادة الخبراء فً مهارات األداء الموجودة الكونشٌرتو التً تم اختٌارها إلجراء التجربة علً
.الطبلب وتصنٌفها وترتٌبها حسب الصعوبة
.استمارة استطبلع راي السادة الخبراء فً مهارات األداء األساسٌة للطبلب
 .استمارة استطبلع راي السادة الخبراء فً صعوبات األداء الموجودة بالكونشٌرتو التً تم اختٌارها إلجراء التجربة
:ادوات تحقٌق الفرض وهً 2-
 .التمارٌن التكنٌكٌة واإلرشادات العزفٌة المقترحة لتذلٌل صعوبات األداء الموجودة بالكونشٌرتو
.االختبار القبلً البعدي لتقوٌم أداء دارسً أله الفٌولٌنه
مصطلحات البحث:
األداء :Performance
ما ٌصدر عن الفرد من سلوك لفظً أو مهاري  ,وهو ٌستند إلً خلفٌه معرفٌه ووجدانٌه معٌنة  ,واألداء ٌكون عادة علً
مستوي معٌن ٌظهر فٌه قدرته أو عدم قدرته علً أداء عمل معٌن(.احمد اللقانً وعلً الجمل.)34, 1999,
كونشرتو جروسوConcerto Grosso
الكونشٌرتو الكبٌر أو الكونشٌرتو جروسو :مإلؾ أوركسترالً شاع فً القرنٌن  18 :17عادة ما ٌظهر فٌه تفاعل وتؤثٌر
متبادل بٌن االت صؽٌرة ‖ تسمً المجموعة االنفرادٌة‖ ,ومجموعه كبٌرة تمٌٌزا له عن الكونشٌرتو الحدٌث الذي ٌظهر
التعارض بٌن أله أو عدة االت فردٌه واألوركسترا(.حسام زكرٌا)115 ,2004,
العزؾ الثنابً :Duetto or Duo
مقطوعة موسٌقٌة ٌقوم بعزفها اثنٌن من العازفٌن وهو مصطلح ٌشٌر إلً االعمال اإللٌة  ,وتؤتً أما بالمصاحبة أو بدون
مصاحبه موسٌقٌةBaker Richard ,1990 ,p 107( .
العزؾ الثبلثً Trio
ٌطلق هذا المصطلح عند عزؾ مإلفة من ثبلث االت موسٌقٌة (فرقة إلٌة) أما اذا كانت (فرقة ؼنابٌة) فتسمى ترٌست( .احمد
بٌومً)37 ،1992,
العزؾ الرباعً Quartet
ٌدل هذا المصطلح على تسمٌة لعمل موسٌقً مإلؾ ألربعة االت وال ٌشترط ان ٌكون هذا العمل ألله واحدة أو اربعة االت
مختلفة ( .احمد بٌومً.)71 ,1992
التدرٌس الجماعً group Teaching
مجموعة من الطبلب ٌقوم المدرس بتعلٌمهم جمٌعا فً وقت واحد عن طرٌق شرح المعلومة تلو االخرى لمجموعة من
الدارسٌن وتطبٌق ما درس أما بؤداء الطالب تلو الطالب أو بؤدابهم معا(.كوثر كوجك 316 ,1997,

