
اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

المكون الخٌالى لمواصلة االتجاهآٌه دمحم عبدالعاطى على الكٌال مستجد تخلف ١٣٠٥٠٥١

طرٌمة تآلف األشتات للتدرٌب االبداعىابراهٌم حسن السٌد حسٌن مستجد تمدٌر ٢٣٠٥٠٥٢

العوامل المإثرة فى عملٌة االبتكارابو زٌد دمحم ابو زٌد احمد ابوزٌد مستجد تمدٌر ٣٣٠٥٠٥٣

طرٌمة استعمال المهارات للتدرٌب االبداعىاحسان سالمه ابراهٌم سالمه مستجد تمدٌر ٤٣٠٥٠٥٤

أسالٌب التنشئة الوالدٌة المساهمة فى تنمٌة االبداعاحمد احمد دمحم المطب دمحم سعٌد مستجد تخلف ٥٣٠٥٠٥٥

نمو الخٌال لألطفال عند لٌجوناحمد بشٌر السعٌد رضوان طه سعٌد مستجد تمدٌر ٦٣٠٥٠٥٦

االسالٌب التربوٌة فى تنمٌة االبداعاحمد جمال منصور السٌد زاهر مستجد تمدٌر ٧٣٠٥٠٥٧

اسهامات تورانس ومٌدنٌن فى االبداعاحمد ربٌع منصور على غانم مستجد تمدٌر ٨٣٠٥٠٥٨

المكون الخٌالى والتارٌخى لمواصلة االتجاهاحمد رضا دمحم فإاد احمد دمحم مستجد تخلف ٩٣٠٥٠٥٩

 (النشؤة واألبعاد  )المصف الذهنى احمد رمزى فاروق حسن المطحنه مستجد تخلف ١٠٣٠٥٠٦٠

برنامجى بوردو وكرفورد لتنمٌة االبداعاحمد سامى السٌد عبدهللا االشرم مستجد تخلف ١١٣٠٥٠٦١

البٌئة األسرٌة المشجعة على االبداعاحمد سعٌد احمد عبد الهادى العربى مستجد تمدٌر ١٢٣٠٥٠٦٢

الطاللة والمرونة فى االبداعاحمد سمٌر صابر ابراهٌم خالد مستجد تخلف ١٣٣٠٥٠٦٣

(تعرٌفه وخصائصه  )التفكٌر االبداعى احمد صالح مختار ابراهٌم سعٌد مستجد تمدٌر ١٤٣٠٥٠٦٤

طرٌمتى أوزبون ومٌدنٌن لتنمٌة االبداعاحمد عالء السٌد دمحم عبد العال مستجد تمدٌر ١٥٣٠٥٠٦٥

االحساس بالمشكالت واالصالة فى االبداع احمد مجدى حسن المرسى الزهٌرى مستجد تمدٌر ١٦٣٠٥٠٦٦

االبتكار عند التحلٌل النفسى والمذهب االنسانى احمد مصطفى حامد حسن زغلول مستجد تمدٌر ١٧٣٠٥٠٦٧

العوامل المعٌمة لنمو المدرات االبتكارٌة احمد ٌاسر ابراهٌم عكاشه مستجد تخلف ١٨٣٠٥٠٦٨

المعلم والتفكٌر المبدع داخل الفصلادم وحٌد السٌد عوض ابوالعنٌن مستجد تخلف ١٩٣٠٥٠٦٩

دور الحرٌة والحوار الداخلى فى االبداعاسراء ابراهٌم دمحم اسماعٌل على مستجد تمدٌر ٢٠٣٠٥٠٧٠
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مراحل ومستوٌات العملٌة االبتكارٌةاسراء اسامه المرسى عبد السالم مستجد تمدٌر ٢١٣٠٥٠٧١

االبتكار فى ضوء المذهب االنسانى اسراء حجاب على العنانى مستجد تمدٌر ٢٢٣٠٥٠٧٢

نمط نمو المدرات االبتكارٌة اسراء حسن نعٌم رٌاض الغضبان مستجد تمدٌر ٢٣٣٠٥٠٧٣

تعرٌف االبداع اسراء رضا ابراهٌم الشناوى الشاوٌش مستجد تمدٌر ٢٤٣٠٥٠٧٤

التلمى فعل حر اسراء سعد حسن صدٌك احمد السوٌدى مستجد تمدٌر ٢٥٣٠٥٠٧٥

البٌئة المشجعة لالبداعاسراء عرفات احمد عرفات شلتوت مستجد تمدٌر ٢٦٣٠٥٠٧٦

مواصلة االتجاه عند مصرى حنورةاسراء عصام دمحم عبد المادر ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٧٣٠٥٠٧٧

المبدع فى مشهد االبداع اسراء فتحى دمحم دمحم رشاد مستجد تمدٌر ٢٨٣٠٥٠٧٨

أهداف الحوار الداخلى اسراء دمحم محمود ابوبكر حموده مستجد تمدٌر ٢٩٣٠٥٠٧٩

االبداع الحك والتحمك االبداعى اسراء دمحم محمود عبد الوهاب مستجد تخلف ٣٠٣٠٥٠٨٠

بعض الدراسات السابمة عن المصف الذهنىاسراء ٌاسر دمحم منصور مستجد تمدٌر ٣١٣٠٥٠٨١

التدرٌب على االبداعاسالم اٌمن رجب جالل جاد مستجد تخلف ٣٢٣٠٥٠٨٢

أبعاد األساس النفسى الفعالاسالم صابر عبد الحمٌد دمحم شحات مستجد تمدٌر ٣٣٣٠٥٠٨٣

المدرات التنوٌعٌة لالبداع عند جٌلفورداسالم دمحم احمد دمحم نصر مستجد تمدٌر ٣٤٣٠٥٠٨٤

السٌاق االجتماعى المإثر فى االبداعاسماء اسامه عباس طلبه مستجد تمدٌر ٣٥٣٠٥٠٨٥

اسهامات فرانن بارون فى دراسة االبداعاسماء انٌس حافظ دمحم حسن مستجد تمدٌر ٣٦٣٠٥٠٨٦

الطاللة واألصالة فى االبداعاسماء حمدى منصور نصرنصار مستجد تمدٌر ٣٧٣٠٥٠٨٧

النمد الموجه لمراحل عملٌة االبداعاسماء رزق دمحم دمحم عبد الداٌم مستجد تمدٌر ٣٨٣٠٥٠٨٨

تعرٌف االبتكار اسماء رضا على ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ٣٩٣٠٥٠٨٩

المبدعون بٌن السواء والالسواءاسماء عبد المنطلب عطٌه خلٌفه مستجد تمدٌر ٤٠٣٠٥٠٩٠
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اسهامات تورانس فى دراسة االبداعاسماء عماد انٌس رزق المتولى مستجد تمدٌر ٤١٣٠٥٠٩١

تطور الرسوم االبتكارٌة عند االطفالاشرف امٌر دمحم هالل مستجد تمدٌر ٤٢٣٠٥٠٩٢

االحساس بالمشكالت والمرونة فى االبداعاالء ابو سلٌمان العدل العدل جمعه مستجد تمدٌر ٤٣٣٠٥٠٩٣

نمد النظرٌات النفسٌة المفسرة لالبتكاراالء السٌد على عبد النبى عباده مستجد تمدٌر ٤٤٣٠٥٠٩٤

خصائص التفكٌر االبداعىاالء دمحم صبرى دمحم عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ٤٥٣٠٥٠٩٥

االبداع والمستمبل االء محمود حسٌن عطٌه شلبً مستجد تمدٌر ٤٦٣٠٥٠٩٦

االبتكار كؤسلوب حٌاةالزهراء حمزة حمزة االمام مستجد تمدٌر ٤٧٣٠٥٠٩٧

اسهامات جٌلفورد فى دراسة االبداع الشٌماء حسن شلٌل على وافد مستجد تخلف ٤٨٣٠٥٠٩٨

األساس النفسى الفعال للحوار الداخلىالشٌماء حسٌن دمحم صدٌك مستجد تمدٌر ٤٩٣٠٥٠٩٩

الدراسة التكامٌلٌة للسلون االبداعىالمعتز باهلل رمضان سعد ابو العال مستجد تخلف ٥٠٣٠٥١٠٠

االبتكار كعملٌة عملٌة امانى احمد الشربٌنى دندش مستجد تمدٌر ٥١٣٠٥١٠١

برامج تنمٌة االبداعامانى ربٌع الشربٌنى دمحم رزق مستجد تمدٌر ٥٢٣٠٥١٠٢

الحرٌة وتحمٌك الذاتامانى عبد هللا المتولى خلٌفه مستجد تمدٌر ٥٣٣٠٥١٠٣

التلمى واالبداع أفعال حرة امانى ٌاسر احمد عبد الحافظ مستجد تمدٌر ٥٤٣٠٥١٠٤

تعلٌمات اختبار التفكٌر االبتكارى لسناء حجازىامل احمد شلبى شلبى حمود مستجد تمدٌر ٥٥٣٠٥١٠٥

مراحل ومستوٌات العملٌة االبتكارٌةامل اسامه احمد السٌد راجح شحتو مستجد تمدٌر ٥٦٣٠٥١٠٦

تدرٌب مٌدنٌن على المدرات االبداعٌةامل حسن على احمد داود مستجد تمدٌر ٥٧٣٠٥١٠٧

الحل االبداعى للمشكالت والمصف الذهنىامل فاروق حسٌن عبد الفتاح الزفتاوى مستجد تخلف ٥٨٣٠٥١٠٨

مكونات مواصلة االتجاهامنٌة طارق صالح ابراهٌم سلٌمان مستجد تمدٌر ٥٩٣٠٥١٠٩

االبداع والخصائص الشخصٌةامنٌه كامل راضى امٌن الموافى مستجد تمدٌر ٦٠٣٠٥١١٠
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كٌفٌة تصحٌح اختبار التفكٌر االبتكارى لسناء حجازىامنٌه محسن فاروق بدوى احمد مستجد تمدٌر ٦١٣٠٥١١١

اسهامات مصرى حنورة فى دراسة االبداعامٌره البدر بدٌر دروٌش مستجد تمدٌر ٦٢٣٠٥١١٢

تنمٌة االمدرة على االبداع العلمىامٌره سعد السعٌد دمحم مندور مستجد تمدٌر ٦٣٣٠٥١١٣

(تارٌخه  )نشؤة أسلوب المصف الذهنى امٌره سمٌر حسن على حسن مستجد تمدٌر ٦٤٣٠٥١١٤

فعل االبداع والمدرة المتمكنةامٌره عبد الفتاح محمود عمر ابراهٌم مستجد تخلف ٦٥٣٠٥١١٥

النفاذ والتفصٌل كخصائص ابداعٌةامٌره دمحم على دمحم على مستجد تمدٌر ٦٦٣٠٥١١٦

خصائص التفكٌر االبداعى والمبدعٌنامٌره محى ابراهٌم احمد عبده مستجد تمدٌر ٦٧٣٠٥١١٧

االبتكار كناتج محددامٌره ٌاسر دمحم محمود حرمى مستجد تمدٌر ٦٨٣٠٥١١٨

تصور جٌلفورد عن االبتكاراٌة ممدوح مصطفى خلٌل عكاشة مستجد تمدٌر ٦٩٣٠٥١١٩

التربٌة الحدٌثة واالبداعاٌمان احمد دمحم هالل عبدالحلٌم مستجد تمدٌر ٧٠٣٠٥١٢٠

واالبداع (فن األستاذٌة  )المنتورٌة اٌمان اٌمن دمحم نعمان دمحم حامد مستجد تمدٌر ٧١٣٠٥١٢١

الظروف المٌسرة والمعولة لالبداعاٌمان اٌوب حسن البسٌونى اٌوب مستجد تمدٌر ٧٢٣٠٥١٢٢

مبادئ ولواعد المصف الذهنىاٌمان رضا محمود دمحم صباح مستجد تمدٌر ٧٣٣٠٥١٢٣

نظرٌة كارل روجرز لدراسة الناتج االبداعىاٌمان سالم دمحم دمحم السعٌد شرف مستجد تخلف ٧٤٣٠٥١٢٤

االبداع لدى الباحثٌن الغربٌٌناٌمان سمٌر حسن ابوعٌطه مستجد تخلف ٧٥٣٠٥١٢٥

البٌئة المدرسٌة المشجعة على االبداعاٌمان عبد الرحمن فتحى عبد الرحمن مرسى مستجد تمدٌر ٧٦٣٠٥١٢٦

االبتكار فى ضوء المدرسة االرتباطٌةاٌمان عبد العزٌز النبوى ابراهٌم المصرى مستجد تمدٌر ٧٧٣٠٥١٢٧

المعلم واالبداعاٌمان عزت حلمى دمحم مستجد تمدٌر ٧٨٣٠٥١٢٨

تنمٌة االبداع والمصف الذهنىاٌمان فتحى فتحى محمود الجمٌعً مستجد تمدٌر ٧٩٣٠٥١٢٩

االستعددات االبداعٌة فى تصور جٌلفورد لالبداعاٌمان دمحم المتولى دمحم مصطفى الخلٌجى مستجد تمدٌر ٨٠٣٠٥١٣٠
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التفكٌر االبداعى اٌمان ناصر دمحم التابعى راشد مستجد تمدٌر ٨١٣٠٥١٣١

التخٌل عند فرانن باروناٌه ابراهٌم حسن اسماعٌل خلٌل مستجد تمدٌر ٨٢٣٠٥١٣٢

دراسة الناتج االبداعى اٌه ابو المعاطى ٌوسف حسن مستجد تمدٌر ٨٣٣٠٥١٣٣

األساس النفسى الفعالاٌه السٌد السٌد هارون عالم مستجد تمدٌر ٨٤٣٠٥١٣٤

المنهج الموضوعى فى دراسة االبداعاٌه المتولى محمود دمحم رجب مستجد تمدٌر ٨٥٣٠٥١٣٥

الحوار الداخلى والمرونة النفسٌة اٌه حسن احمد حسن عسكر مستجد تمدٌر ٨٦٣٠٥١٣٦

االبداع والحرٌة اٌه حسن حسن احمد الخولً مستجد تمدٌر ٨٧٣٠٥١٣٧

المٌم الشخصٌة للمبدعٌن اٌه سامى دمحم عبده مستجد تخلف ٨٨٣٠٥١٣٨

االبتكار فى ضوء التحلٌل النفسى اٌه شرٌف السعٌد عبد المجٌد الجندى مستجد تخلف ٨٩٣٠٥١٣٩

عملٌة االبداع اٌه عادل السٌد ٌوسف سلٌمان مستجد تمدٌر ٩٠٣٠٥١٤٠

االستعدادات االبداعٌة فى نموذج جٌلفورداٌه عبدالعظٌم الشرباصى عٌد الشرباصى مستجد تمدٌر ٩١٣٠٥١٤١

المعولات الخارجٌة للتفكٌر االبداعى اٌه دمحم احمد حامد ابراهٌم باز مستجد تمدٌر ٩٢٣٠٥١٤٢

المتعلم واالبداع اٌه دمحم صبح دمحم مستجد تمدٌر ٩٣٣٠٥١٤٣

برنامج التدرٌب على الخٌال الخالقاٌه دمحم عبده النشٌلى مستجد تمدٌر ٩٤٣٠٥١٤٤

برنامج بوردو لتنمٌة التفكٌر االبداعى اٌه دمحم دمحم عبد هللا سعٌد مستجد تمدٌر ٩٥٣٠٥١٤٥

المصف الذهنى اٌه هشام دمحم خٌرى الموافً مستجد تمدٌر ٩٦٣٠٥١٤٦

مستوٌات األساس النفسى الفعال أٌه ٌاسر ابو العماٌم شوشه مستجد تخلف ٩٧٣٠٥١٤٧

اسهامات مٌدنٌن فى دراسة االبداع بسمله طارق دمحم عبدالحى عبدالمتعال مستجد تخلف ٩٨٣٠٥١٤٨

الفرق بٌن االبداع واالبتكار والخلكبسمه احمد ابراهٌم ابراهٌم عماره مستجد تمدٌر ٩٩٣٠٥١٤٩

االهمٌة االجتماعٌة لالبداع بسمه مسعد احمد السٌد ندا مستجد تمدٌر ١٠٠٣٠٥١٥٠
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المكون الخٌالى لمواصلة االتجاهبسنت شرٌف عبدهللا حامد مستجد تخلف ١٠١٣٠٥١٥١

طرٌمة تآلف األشتات للتدرٌب االبداعىبسنت ٌاسر عبد اللطٌف مصطفً مستجد تمدٌر ١٠٢٣٠٥١٥٢

العوامل المإثرة فى عملٌة االبتكاربشرى صالح سلٌمان سلٌمان عاشور مستجد تمدٌر ١٠٣٣٠٥١٥٣

طرٌمة استعمال المهارات للتدرٌب االبداعىتغرٌد دمحم دمحم جبر مستجد تمدٌر ١٠٤٣٠٥١٥٤

أسالٌب التنشئة الوالدٌة المساهمة فى تنمٌة االبداعتمى ادرى حامد عبدالمعطى مستجد تمدٌر ١٠٥٣٠٥١٥٥

نمو الخٌال لألطفال عند لٌجونجهاد عبدهللا دمحم دمحم دراز مستجد تمدٌر ١٠٦٣٠٥١٥٦

االسالٌب التربوٌة فى تنمٌة االبداعحاتم سعد الدٌن سعد دمحم بكر مستجد تخلف ١٠٧٣٠٥١٥٧

اسهامات تورانس ومٌدنٌن فى االبداعحسام جمال احمد عبد البالى مستجد تمدٌر ١٠٨٣٠٥١٥٨

المكون الخٌالى والتارٌخى لمواصلة االتجاهحسام صالح دمحم غزاله مستجد تخلف ١٠٩٣٠٥١٥٩

 (النشؤة واألبعاد  )المصف الذهنى حنٌن رضا احمد احمد ٌوسف مستجد تمدٌر ١١٠٣٠٥١٦٠

برنامجى بوردو وكرفورد لتنمٌة االبداعخدٌجه عبد البالى محمود السالمونى مستجد تمدٌر ١١١٣٠٥١٦١

البٌئة األسرٌة المشجعة على االبداعخلود احمد السٌد المهدى احمد الحجله مستجد تمدٌر ١١٢٣٠٥١٦٢

الطاللة والمرونة فى االبداعخلود طارق دمحم رمضان ابراهٌم مستجد تمدٌر ١١٣٣٠٥١٦٣

(تعرٌفه وخصائصه  )التفكٌر االبداعى خلود عادل السٌد عبد الرحمن فاٌد مستجد تمدٌر ١١٤٣٠٥١٦٤

طرٌمتى أوزبون ومٌدنٌن لتنمٌة االبداعخلود عصام عبدالعظٌم ابراهٌم الحداد مستجد تمدٌر ١١٥٣٠٥١٦٥

االحساس بالمشكالت واالصالة فى االبداع خلود على الشحات السٌد رجب مستجد تمدٌر ١١٦٣٠٥١٦٦

االبتكار عند التحلٌل النفسى والمذهب االنسانى خلود كرم عبد الغنى احمد على مستجد تمدٌر ١١٧٣٠٥١٦٧

العوامل المعٌمة لنمو المدرات االبتكارٌة خلود دمحم سعد الدٌن ابو المعاطى مستجد تمدٌر ١١٨٣٠٥١٦٨

المعلم والتفكٌر المبدع داخل الفصلخلود ممدوح دمحم دمحم على مستجد تمدٌر ١١٩٣٠٥١٦٩

دور الحرٌة والحوار الداخلى فى االبداعدالٌا ماهر الدسولى رداد مستجد تخلف ١٢٠٣٠٥١٧٠
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مراحل ومستوٌات العملٌة االبتكارٌةدعاء احمد عبدالرازق دمحم بسٌونى مستجد تمدٌر ١٢١٣٠٥١٧١

االبتكار فى ضوء المذهب االنسانى دعاء الشحات عبد الحى العنانى مستجد تخلف ١٢٢٣٠٥١٧٢

نمط نمو المدرات االبتكارٌة دعاء خالد دمحم دمحم البٌومى مستجد تمدٌر ١٢٣٣٠٥١٧٣

تعرٌف االبداع دعاء شكرى حافظ على العزب مستجد تمدٌر ١٢٤٣٠٥١٧٤

التلمى فعل حر دعاء فاٌك مراد عبد الهادى السٌد مستجد تخلف ١٢٥٣٠٥١٧٥

البٌئة المشجعة لالبداعدعاء دمحم مصطفى السعٌد خضر مستجد تمدٌر ١٢٦٣٠٥١٧٦

مواصلة االتجاه عند مصرى حنورةدمٌانه كامل الفونس عبد السٌد مستجد تمدٌر ١٢٧٣٠٥١٧٧

المبدع فى مشهد االبداع دنٌا ابراهٌم نبٌه فرج السٌد مستجد تمدٌر ١٢٨٣٠٥١٧٨

أهداف الحوار الداخلى دنٌا اشرف ابراهٌم ٌونس مستجد تمدٌر ١٢٩٣٠٥١٧٩

االبداع الحك والتحمك االبداعى دنٌا سامى فرٌد الجمل مستجد تمدٌر ١٣٠٣٠٥١٨٠

بعض الدراسات السابمة عن المصف الذهنىدنٌا عوض فرحات احمد على مستجد تمدٌر ١٣١٣٠٥١٨١

التدرٌب على االبداعدنٌا دمحم احمد جوده مستجد تمدٌر ١٣٢٣٠٥١٨٢

أبعاد األساس النفسى الفعالدنٌا ٌاسرنبٌل احمد على الرفاعى مستجد تمدٌر ١٣٣٣٠٥١٨٣

المدرات التنوٌعٌة لالبداع عند جٌلفورددٌنا دمحم بهٌج حسن مرضٌه مستجد تمدٌر ١٣٤٣٠٥١٨٤

السٌاق االجتماعى المإثر فى االبداعدٌنا منصور دمحم اسماعٌل عجٌزه مستجد تمدٌر ١٣٥٣٠٥١٨٥

اسهامات فرانن بارون فى دراسة االبداعرانٌا جمال حسٌن عبد الغنى ابو شاهٌن مستجد تمدٌر ١٣٦٣٠٥١٨٦

الطاللة واألصالة فى االبداعرانٌا عبد الفتاح السٌد دمحم عبد الفتاح مستجد تمدٌر ١٣٧٣٠٥١٨٧

النمد الموجه لمراحل عملٌة االبداعرانٌا معوض حسٌن عبد الحلٌم معوض مستجد تمدٌر ١٣٨٣٠٥١٨٨

تعرٌف االبتكار رباب محمود احمد مصطفى مستجد تخلف ١٣٩٣٠٥١٨٩

المبدعون بٌن السواء والالسواءرحاب عبد الفتاح السٌد دمحم عبد الفتاح مستجد تمدٌر ١٤٠٣٠٥١٩٠
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النظرٌة العاملٌة واالبتكار رحاب ٌوسف ابراهٌم ٌوسف ابوالحسن مستجد تمدٌر ١٤١٣٠٥١٩١

االبداع والحرٌة االجتماعٌة والسٌاسٌةرحمه حمدى العدوى دمحم حسان مستجد تمدٌر ١٤٢٣٠٥١٩٢

األم كؤساس لتنمٌة االبداعرضا دمحم جوده عبد الممصود احمد مستجد تمدٌر ١٤٣٣٠٥١٩٣

اختبارات التفكٌر االبتكارى لألطفالرغده المتولى عباس على الوسط مستجد تمدٌر ١٤٤٣٠٥١٩٤

أبعاد المصف الذهنىرلٌه زٌنهم دمحم المرسى فاضل مستجد تمدٌر ١٤٥٣٠٥١٩٥

مشهد االبداع واالساس النفسى رنا ماجد محرم دمحم مرزوق مستجد تمدٌر ١٤٦٣٠٥١٩٦

مراحل العملٌة االبتكارٌة رنا دمحم عزت حنفى حسانٌن مستجد تمدٌر ١٤٧٣٠٥١٩٧

األساس النفسى الفعال لنجٌب محفوظروان دمحم محمود مختار الزٌنى مستجد تمدٌر ١٤٨٣٠٥١٩٨

التفكٌر المبدع داخل الفصلرٌم حمدى رشاد عطٌه مستجد تمدٌر ١٤٩٣٠٥١٩٩

الجانب التعبٌرى فى الحوار الداخلىرٌم رأفت احمد جمال الدٌن شرباصى مستجد تمدٌر ١٥٠٣٠٥٢٠٠

طرٌمة أوزبون للتدرٌب على االبداعرٌم عادل دمحم دمحم الغمرى مستجد تمدٌر ١٥١٣٠٥٢٠١

مستوٌات العملٌة االبتكارٌة رٌهام احمد شعبان السعٌد الدنف مستجد تمدٌر ١٥٢٣٠٥٢٠٢

االبداع فعل حر رٌهام السٌد هالل دمحم الصعٌدى مستجد تخلف ١٥٣٣٠٥٢٠٣

المدرات العملٌة التى تمٌسها اختبارات االبداعرٌهام عادل دمحم دمحم الغمرى مستجد تمدٌر ١٥٤٣٠٥٢٠٤

االبداع عند األطفالزهور هشام عوض الدسولى مستجد تمدٌر ١٥٥٣٠٥٢٠٥

مراحل عملٌة االبداع عند مصرى حنورة زٌنب ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌم رمضان الطحان مستجد تمدٌر ١٥٦٣٠٥٢٠٦

طرٌمة كرفورد للتدرٌب على االبداعزٌنب احمد بكر دمحم عبدالرازق مستجد تمدٌر ١٥٧٣٠٥٢٠٧

االبداع والتربٌةزٌنب اسماعٌل عبد الرحمن ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٥٨٣٠٥٢٠٨

خصائص المبدعٌنزٌنب عادل احمد لاسم مستجد تمدٌر ١٥٩٣٠٥٢٠٩

التفكٌر االبداعى والحوار الداخلىزٌنب عبد الحمٌد حسن السنباطى مستجد تمدٌر ١٦٠٣٠٥٢١٠
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التفكٌر االبداعى زٌنب عبد السالم رشدى حافظ مستجد تمدٌر ١٦١٣٠٥٢١١

التخٌل عند فرانن بارونزٌنب عبد هللا ابو الفتوح حسٌن العباسى مستجد تمدٌر ١٦٢٣٠٥٢١٢

دراسة الناتج االبداعى زٌنب كارم عبد البارى البٌومى حسن مستجد تمدٌر ١٦٣٣٠٥٢١٣

األساس النفسى الفعالزٌنب دمحم صبرى السٌد عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ١٦٤٣٠٥٢١٤

المنهج الموضوعى فى دراسة االبداعزٌنب دمحم على الشٌوى مستجد تمدٌر ١٦٥٣٠٥٢١٥

الحوار الداخلى والمرونة النفسٌة زٌنب هشام حسٌن احمد النادى مستجد تمدٌر ١٦٦٣٠٥٢١٦

االبداع والحرٌة سارة لدرى احمد عٌاد مستجد تمدٌر ١٦٧٣٠٥٢١٧

المٌم الشخصٌة للمبدعٌن ساره ابراهٌم ابراهٌم على ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٦٨٣٠٥٢١٨

االبتكار فى ضوء التحلٌل النفسى ساره السٌد سلٌمان متولى خلٌل مستجد تمدٌر ١٦٩٣٠٥٢١٩

عملٌة االبداع ساره صابر صابر احمد حسونه مستجد تمدٌر ١٧٠٣٠٥٢٢٠

االستعدادات االبداعٌة فى نموذج جٌلفوردساره عبد المادر احمد ابراهٌم علٌوه مستجد تمدٌر ١٧١٣٠٥٢٢١

المعولات الخارجٌة للتفكٌر االبداعى ساره عبد المنعم حسٌن فرج مستجد تمدٌر ١٧٢٣٠٥٢٢٢

المتعلم واالبداع ساره على احمد دمحم سٌد احمد مستجد تمدٌر ١٧٣٣٠٥٢٢٣

برنامج التدرٌب على الخٌال الخالقساره محسن انور ابراهٌم حمود مستجد تمدٌر ١٧٤٣٠٥٢٢٤

برنامج بوردو لتنمٌة التفكٌر االبداعى ساره مصطفى ابراهٌم مصطفى مستجد تمدٌر ١٧٥٣٠٥٢٢٥

المصف الذهنى سالى شرٌف عوض المتولى مستجد تمدٌر ١٧٦٣٠٥٢٢٦

مستوٌات األساس النفسى الفعال ساندى حسن السٌد حامد منصور مستجد تخلف ١٧٧٣٠٥٢٢٧

اسهامات مٌدنٌن فى دراسة االبداع سحر دمحم حسن السٌد دمحم مستجد تمدٌر ١٧٨٣٠٥٢٢٨

الفرق بٌن االبداع واالبتكار والخلكسلمى اسامه فتحى عبد هللا زاٌد مستجد تخلف ١٧٩٣٠٥٢٢٩

االهمٌة االجتماعٌة لالبداع سلمى صبرى على على لندٌل مستجد تمدٌر ١٨٠٣٠٥٢٣٠
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اسهامات تورانس فى دراسة االبداعسلمى صالح شعبان عبدالحمٌد شعبان مستجد تمدٌر ١٨١٣٠٥٢٣١

تطور الرسوم االبتكارٌة عند االطفالسلمى دمحم ابراهٌم شلبى العظمه مستجد تخلف ١٨٢٣٠٥٢٣٢

االحساس بالمشكالت والمرونة فى االبداعسلمى دمحم عبد العزٌز احمد المنسى مستجد تمدٌر ١٨٣٣٠٥٢٣٣

نمد النظرٌات النفسٌة المفسرة لالبتكارسلوان السٌد جمال السٌد السودانى الجعٌدى مستجد تمدٌر ١٨٤٣٠٥٢٣٤

خصائص التفكٌر االبداعىسماح خالد عبد البالى حسانٌن مصطفى مستجد تمدٌر ١٨٥٣٠٥٢٣٥

االبداع والمستمبل سماح رضا حبٌب دمحم حبٌب مستجد تمدٌر ١٨٦٣٠٥٢٣٦

االبتكار كؤسلوب حٌاةسماح شعبان دمحم تمام مستجد تمدٌر ١٨٧٣٠٥٢٣٧

اسهامات جٌلفورد فى دراسة االبداع سماح دمحم عمر منصور ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٨٨٣٠٥٢٣٨

األساس النفسى الفعال للحوار الداخلىسماهر عثمان عبد العزٌز عثمان مستجد تمدٌر ١٨٩٣٠٥٢٣٩

الدراسة التكامٌلٌة للسلون االبداعىسمر احمد عبد هللا عبدالفتاح البٌلى مستجد تمدٌر ١٩٠٣٠٥٢٤٠

االبتكار كعملٌة عملٌة سمٌه السٌد عبد الرءوف دمحم دمحم مستجد تمدٌر ١٩١٣٠٥٢٤١

برامج تنمٌة االبداعسمٌه عبد المنعم مجاهد عبد الوهاب مستجد تمدٌر ١٩٢٣٠٥٢٤٢

الحرٌة وتحمٌك الذاتسها فاروق عبد العاطى الساٌح مستجد تمدٌر ١٩٣٣٠٥٢٤٣

التلمى واالبداع أفعال حرة سهام جمال دمحم ابوالحسن البغدادى مستجد تمدٌر ١٩٤٣٠٥٢٤٤

تعلٌمات اختبار التفكٌر االبتكارى لسناء حجازىسهٌر عماد احمد احمد دروٌش مستجد تمدٌر ١٩٥٣٠٥٢٤٥

مراحل ومستوٌات العملٌة االبتكارٌةسهٌر دمحم احمد ابو دالل مستجد تمدٌر ١٩٦٣٠٥٢٤٦

تدرٌب مٌدنٌن على المدرات االبداعٌةسهٌله اٌمن دمحم السٌد ابراهٌم حسانٌن مستجد تمدٌر ١٩٧٣٠٥٢٤٧

الحل االبداعى للمشكالت والمصف الذهنىشادٌه حسام الدٌن مصطفى دمحم حسنٌن مستجد تمدٌر ١٩٨٣٠٥٢٤٨

مكونات مواصلة االتجاهشروق ابراهٌم دمحم على ٌوسف ٌونس مستجد تمدٌر ١٩٩٣٠٥٢٤٩

االبداع والخصائص الشخصٌةشروق زكرٌا جمعه رضوان مستجد تمدٌر ٢٠٠٣٠٥٢٥٠

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
علم النفس- انتظام- المتحان طالب الفرلة الثالثة 



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

المكون الخٌالى لمواصلة االتجاهشروق شعبان السعٌد دمحم عوض مستجد تمدٌر ٢٠١٣٠٥٢٥١

طرٌمة تآلف األشتات للتدرٌب االبداعىشروق عماد شكرى دمحم الدرٌنى عبد المطلب مستجد تمدٌر ٢٠٢٣٠٥٢٥٢

العوامل المإثرة فى عملٌة االبتكارشروق مجدى أحمد ابراهٌم المنسى مستجد تمدٌر ٢٠٣٣٠٥٢٥٣

طرٌمة استعمال المهارات للتدرٌب االبداعىشروق دمحم حامد عبد المولى مستجد تمدٌر ٢٠٤٣٠٥٢٥٤

أسالٌب التنشئة الوالدٌة المساهمة فى تنمٌة االبداعشروق دمحم صالح عبد العزٌز مستجد تمدٌر ٢٠٥٣٠٥٢٥٥

نمو الخٌال لألطفال عند لٌجونشرٌن الشافعى رفٌك احمد اسماعٌل مستجد تمدٌر ٢٠٦٣٠٥٢٥٦

االسالٌب التربوٌة فى تنمٌة االبداعشٌرٌن سٌف الدٌن غٌات دمحم مستجد تمدٌر ٢٠٧٣٠٥٢٥٧

اسهامات تورانس ومٌدنٌن فى االبداعشٌماء احمد السٌد المرسى دمحم عدوى مستجد تمدٌر ٢٠٨٣٠٥٢٥٨

المكون الخٌالى والتارٌخى لمواصلة االتجاهشٌماء جمال دمحم دمحم زكى مستجد تخلف ٢٠٩٣٠٥٢٥٩

 (النشؤة واألبعاد  )المصف الذهنى شٌماء عادل البدوى السٌد دمحم حسانٌن مستجد تمدٌر ٢١٠٣٠٥٢٦٠

برنامجى بورود وكرفورد لتنمٌة االبداعشٌماء عادل دمحم على حسن مستجد تمدٌر ٢١١٣٠٥٢٦١

البٌئة األسرٌة المشجعة على االبداعشٌماء دمحم السٌد عبد الجلٌل السعداوى مستجد تمدٌر ٢١٢٣٠٥٢٦٢

الطاللة والمرونة فى االبداعصابرٌن صبرى طه دمحم الشربٌنً مستجد تمدٌر ٢١٣٣٠٥٢٦٣

(تعرٌفه وخصائصه  )التفكٌر االبداعى صفاء توفٌك السٌد دمحم عطٌه مستجد تمدٌر ٢١٤٣٠٥٢٦٤

طرٌمتى أوزبون ومٌدنٌن لتنمٌة االبداعصفاء حسام جمعه على مستجد تخلف ٢١٥٣٠٥٢٦٥

االحساس بالمشكالت واالصالة فى االبداع صفاء دمحم احمد محمود مستجد تمدٌر ٢١٦٣٠٥٢٦٦

االبتكار عند التحلٌل النفسى والمذهب االنسانى صفٌه مصطفى عبد الحلٌم عبد الهادى التلٌس مستجد تمدٌر ٢١٧٣٠٥٢٦٧

العوامل المعٌمة لنمو المدرات االبتكارٌة ضحى دمحم محسن فوزى حسن بدر مستجد تخلف ٢١٨٣٠٥٢٦٨

المعلم والتفكٌر المبدع داخل الفصلضحى دمحم محمود محمود الصعٌدى مستجد تخلف ٢١٩٣٠٥٢٦٩

دور الحرٌة والحوار الداخلى فى االبداععادل احمد دمحم العرالى لاسم مستجد تمدٌر ٢٢٠٣٠٥٢٧٠
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النظرٌة العاملٌة واالبتكار عبد الرحمن العربى الخضٌرى ابراهٌم الخضٌرى مستجد تخلف ٢٢١٣٠٥٢٧١

االبداع والحرٌة االجتماعٌة والسٌاسٌةعبد هللا حازم المطب احمد سعده مستجد تمدٌر ٢٢٢٣٠٥٢٧٢

األم كؤساس لتنمٌة االبداععبد الوهاب شعبان عبد الوهاب عبد الحمٌد هٌكل مستجد تمدٌر ٢٢٣٣٠٥٢٧٣

اختبارات التفكٌر االبتكارى لألطفالعبدهللا حسن على حسن مرزوق مستجد تمدٌر ٢٢٤٣٠٥٢٧٤

أبعاد المصف الذهنىعبدالوهاب دمحم دمحم صابر المرسى مستجد تمدٌر ٢٢٥٣٠٥٢٧٥

مشهد االبداع واالساس النفسى عبٌر السٌد طلبه دمحم ابو النجا مستجد تمدٌر ٢٢٦٣٠٥٢٧٦

مراحل العملٌة االبتكارٌة عبٌر السٌد دمحم دمحم المغربى مستجد تخلف ٢٢٧٣٠٥٢٧٧

األساس النفسى الفعال لنجٌب محفوظعال صالح هاشم الحسٌنى الشرٌف مستجد تمدٌر ٢٢٨٣٠٥٢٧٨

التفكٌر المبدع داخل الفصلعال عماد دمحم دمحم رزق مستجد تمدٌر ٢٢٩٣٠٥٢٧٩

الجانب التعبٌرى فى الحوار الداخلىعلى طارق احمد امام دمحم مستجد تمدٌر ٢٣٠٣٠٥٢٨٠

طرٌمة أوزبون للتدرٌب على االبداععلٌاء خالد عبد الغفار السندبسطى مستجد تخلف ٢٣١٣٠٥٢٨١

مستوٌات العملٌة االبتكارٌة غرام السٌد جمعه رزق مستجد تخلف ٢٣٢٣٠٥٢٨٢

االبداع فعل حر فاتن حمدى فتحى شولى حافظ مستجد تمدٌر ٢٣٣٣٠٥٢٨٣

المدرات العملٌة التى تمٌسها اختبارات االبداعفاطمة احمد رمضان احمد مستجد تمدٌر ٢٣٤٣٠٥٢٨٤

االبداع عند األطفالفاطمه الزهراء دمحم ابراهٌم عٌد طه مستجد تمدٌر ٢٣٥٣٠٥٢٨٥

مراحل عملٌة االبداع عند مصرى حنورة فاطمةالزهراء دمحم الحسٌنى دمحم البٌومى مستجد تمدٌر ٢٣٦٣٠٥٢٨٦

طرٌمة كرفورد للتدرٌب على االبداعفاطمه السعٌد ابراهٌم ابراهٌم الدسولى مستجد تمدٌر ٢٣٧٣٠٥٢٨٧

االبداع والتربٌةفاطمه الشربٌنى دمحم الشربٌنى مطر مستجد تمدٌر ٢٣٨٣٠٥٢٨٨

خصائص المبدعٌنفاطمه جمعه عطٌه اسماعٌل زٌدان مستجد تمدٌر ٢٣٩٣٠٥٢٨٩

التفكٌر االبداعى والحوار الداخلىفاطمه خالد عبد الجواد عبد العاطً مستجد تمدٌر ٢٤٠٣٠٥٢٩٠
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المعولات الداخلٌة للتفكٌر االبداعىفاطمه عٌد توفٌك عبد العزٌز درٌع مستجد تمدٌر ٢٤١٣٠٥٢٩١

كٌفٌة تصحٌح اختبار التفكٌر االبتكارى لسناء حجازىفاطمه مصطفى على احمد مصطفى مستجد تمدٌر ٢٤٢٣٠٥٢٩٢

اسهامات مصرى حنورة فى دراسة االبداعفلاير صابر محمود احمد عطٌه مستجد تمدٌر ٢٤٣٣٠٥٢٩٣

تنمٌة االمدرة على االبداع العلمىفوزٌه السعٌد مصطفى وهبه فودة مستجد تخلف ٢٤٤٣٠٥٢٩٤

(تارٌخه  )نشؤة أسلوب المصف الذهنى فوزٌه على مصطفى مشاق مستجد تمدٌر ٢٤٥٣٠٥٢٩٥

فعل االبداع والمدرة المتمكنةكرٌم احمد دمحم فتحى احمد متولى مستجد تمدٌر ٢٤٦٣٠٥٢٩٦

النفاذ والتفصٌل كخصائص ابداعٌةلٌلى حماده ابراهٌم دمحم ابو عجٌله مستجد تخلف ٢٤٧٣٠٥٢٩٧

خصائص التفكٌر االبداعى والمبدعٌنماٌسه ربٌع عبد الخالك دروٌش مستجد تخلف ٢٤٨٣٠٥٢٩٨

االبتكار كناتج محدددمحم احمد احمد عباس مصطفى مستجد تمدٌر ٢٤٩٣٠٥٢٩٩

تصور جٌلفورد عن االبتكاردمحم خالد عبد المنعم عبد الحمٌد حجازي مستجد تخلف ٢٥٠٣٠٥٣٠٠

التربٌة الحدٌثة واالبداعدمحم خمٌس السٌد زٌدان مستجد تخلف ٢٥١٣٠٥٣٠١

واالبداع (فن األستاذٌة  )المنتورٌة دمحم عبد الراضى عبد البارى ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٥٢٣٠٥٣٠٢

الظروف المٌسرة والمعولة لالبداعدمحم عرفه الباز عرفه رخٌه مستجد تمدٌر ٢٥٣٣٠٥٣٠٣

مبادئ ولواعد المصف الذهنىدمحم على معروف على الصبروت مستجد تخلف ٢٥٤٣٠٥٣٠٤

نظرٌة كارل روجرز لدراسة الناتج االبداعىدمحم محمود احمد محمود مسعود مستجد تخلف ٢٥٥٣٠٥٣٠٥

االبداع لدى الباحثٌن الغربٌٌندمحم مراد ابوالعنٌن عطا ابوالعنٌن مستجد تمدٌر ٢٥٦٣٠٥٣٠٦

البٌئة المدرسٌة المشجعة على االبداعدمحم منصور دمحم عبد الحلٌم مستجد تمدٌر ٢٥٧٣٠٥٣٠٧

االبتكار فى ضوء المدرسة االرتباطٌةمحمود دمحم محمود على عمر مستجد تمدٌر ٢٥٨٣٠٥٣٠٨

المعلم واالبداعمحمود دمحم معوض السٌد دمحم فتوح مستجد تمدٌر ٢٥٩٣٠٥٣٠٩

تنمٌة االبداع والمصف الذهنىمحمود هانى محمود عبٌد مستجد تمدٌر ٢٦٠٣٠٥٣١٠

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
علم النفس- انتظام- المتحان طالب الفرلة الثالثة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
 ٢٠١٦ الئحة 

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب

جامعة المنصورة



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

التفكٌر االبداعى مرح دمحم ابراهٌم دمحم احمد البراوى مستجد تمدٌر ٢٦١٣٠٥٣١١

التخٌل عند فرانن بارونمروه سمٌر عبد هللا الحسنى مستجد تمدٌر ٢٦٢٣٠٥٣١٢

دراسة الناتج االبداعى مروه عبد المادر رمضان حامد عبد المولى مستجد تمدٌر ٢٦٣٣٠٥٣١٣

األساس النفسى الفعالمروه على مختار دمحم مستجد تمدٌر ٢٦٤٣٠٥٣١٤

المنهج الموضوعى فى دراسة االبداعمروه دمحم ابو الفتوح احمد عتمان مستجد تمدٌر ٢٦٥٣٠٥٣١٥

الحوار الداخلى والمرونة النفسٌة مروه دمحم احمد دمحم سالم مستجد تخلف ٢٦٦٣٠٥٣١٦

االبداع والحرٌة مرٌم ابراهٌم محمود دمحم المتولى رجب مستجد تمدٌر ٢٦٧٣٠٥٣١٧

المٌم الشخصٌة للمبدعٌن مرٌم جمال عٌد مصطفى السحلى مستجد تمدٌر ٢٦٨٣٠٥٣١٨

االبتكار فى ضوء التحلٌل النفسى مرٌم سامى جورجى روفائٌل داود مستجد تمدٌر ٢٦٩٣٠٥٣١٩

عملٌة االبداع مرٌم شرٌف دمحم سلٌمان خضٌر مستجد تمدٌر ٢٧٠٣٠٥٣٢٠

االستعدادات االبداعٌة فى نموذج جٌلفوردمرٌم عزت شولى المكاوى سلٌمان مستجد تمدٌر ٢٧١٣٠٥٣٢١

المعولات الخارجٌة للتفكٌر االبداعى مرٌم دمحم جمعه المتبولى شحتو مستجد تمدٌر ٢٧٢٣٠٥٣٢٢

المتعلم واالبداع مرٌم مصطفى دمحم على دمحم محمود مستجد تمدٌر ٢٧٣٣٠٥٣٢٣

برنامج التدرٌب على الخٌال الخالقمرٌم هشام دمحم متولى ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٧٤٣٠٥٣٢٤

برنامج بوردو لتنمٌة التفكٌر االبداعى مرٌم وفا دمحم حامد حموده مستجد تمدٌر ٢٧٥٣٠٥٣٢٥

المصف الذهنى مسعد عبد الكرٌم دمحم احمد ابو المعاطى مستجد تمدٌر ٢٧٦٣٠٥٣٢٦

مستوٌات األساس النفسى الفعال مصطفى عبد السالم حسن دمحم الشاذلى مستجد تمدٌر ٢٧٧٣٠٥٣٢٧

اسهامات مٌدنٌن فى دراسة االبداع منار ابراهٌم منصور المهدى البسطوٌسى مستجد تمدٌر ٢٧٨٣٠٥٣٢٨

الفرق بٌن االبداع واالبتكار والخلكمنار احمد احمد السٌد المرم مستجد تمدٌر ٢٧٩٣٠٥٣٢٩

االهمٌة االجتماعٌة لالبداع منار حمدى الشبراوى دمحم الماضى مستجد تخلف ٢٨٠٣٠٥٣٣٠

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
علم النفس- انتظام- المتحان طالب الفرلة الثالثة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
 ٢٠١٦ الئحة 



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

مراحل ومستوٌات العملٌة االبتكارٌةمنار دمحم السٌد سٌد احمد ٌسن مستجد تمدٌر ٢٨١٣٠٥٣٣١

االبتكار فى ضوء المذهب االنسانى منار منٌر محمود دمحم سالمه مستجد تخلف ٢٨٢٣٠٥٣٣٢

نمط نمو المدرات االبتكارٌة منار ناجح حسن غنٌمى على مستجد تمدٌر ٢٨٣٣٠٥٣٣٣

تعرٌف االبداع منار ناصر ذكى نصر ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٨٤٣٠٥٣٣٤

التلمى فعل حر منال لطفى صالح عبد العظٌم مستجد تمدٌر ٢٨٥٣٠٥٣٣٥

البٌئة المشجعة لالبداعمنال ٌاسر عزت عبد الخالك الشرلاوى مستجد تمدٌر ٢٨٦٣٠٥٣٣٦

مواصلة االتجاه عند مصرى حنورةمنه هللا السعٌد السعٌد السعٌد دمحم موسى مستجد تمدٌر ٢٨٧٣٠٥٣٣٧

المبدع فى مشهد االبداع منه هللا دمحم محمود دمحم احمد الجنٌدى مستجد تمدٌر ٢٨٨٣٠٥٣٣٨

أهداف الحوار الداخلى منه هللا مصطفى السٌد احمد عبد الغفار مستجد تمدٌر ٢٨٩٣٠٥٣٣٩

االبداع الحك والتحمك االبداعى منه خالد عبدالعزٌز ابوعاصى مستجد تمدٌر ٢٩٠٣٠٥٣٤٠

بعض الدراسات السابمة عن المصف الذهنىمنى الششتاوى مصطفى الششتاوى ابوالخٌر مستجد تمدٌر ٢٩١٣٠٥٣٤١

التدرٌب على االبداعمنى اٌمن احمد عطٌه سٌد احمد مستجد تمدٌر ٢٩٢٣٠٥٣٤٢

أبعاد األساس النفسى الفعالمنى خضر على خضر مستجد تمدٌر ٢٩٣٣٠٥٣٤٣

المدرات التنوٌعٌة لالبداع عند جٌلفوردمنى فوزى دمحم عثمان المتولى مستجد تمدٌر ٢٩٤٣٠٥٣٤٤

السٌاق االجتماعى المإثر فى االبداعمها على محمود سلٌمان غنٌم مستجد تمدٌر ٢٩٥٣٠٥٣٤٥

اسهامات فرانن بارون فى دراسة االبداعمها محسن دمحم طه مستجد تمدٌر ٢٩٦٣٠٥٣٤٦

الطاللة واألصالة فى االبداعموده مجدى ابراهٌم محمود الطنطاوى مستجد تخلف ٢٩٧٣٠٥٣٤٧

النمد الموجه لمراحل عملٌة االبداعمى جمعه االمام دمحم االمام مستجد تمدٌر ٢٩٨٣٠٥٣٤٨

تعرٌف االبتكار مى عرفه احمد عرفه الصاوى مستجد تخلف ٢٩٩٣٠٥٣٤٩

المبدعون بٌن السواء والالسواءمى مدحت عمر دمحم دمحم زٌد مستجد تخلف ٣٠٠٣٠٥٣٥٠
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المكون الخٌالى لمواصلة االتجاهمى مصطفى المغاورى حسٌن عرفات مستجد تخلف ٣٠١٣٠٥٣٥١

طرٌمة تآلف األشتات للتدرٌب االبداعىمٌاده اشرف دمحم السٌد الشربٌنى مستجد تمدٌر ٣٠٢٣٠٥٣٥٢

العوامل المإثرة فى عملٌة االبتكارمٌاده حسن دمحم السٌد شاهٌن مستجد تمدٌر ٣٠٣٣٠٥٣٥٣

طرٌمة استعمال المهارات للتدرٌب االبداعىمٌار خالد دمحم عبد المتعال مستجد تمدٌر ٣٠٤٣٠٥٣٥٤

أسالٌب التنشئة الوالدٌة المساهمة فى تنمٌة االبداعمٌار دمحم السٌد ابراهٌم الحوت مستجد تمدٌر ٣٠٥٣٠٥٣٥٥

نمو الخٌال لألطفال عند لٌجونمٌرنا جمعه دمحم جمعه سلٌمان مستجد تمدٌر ٣٠٦٣٠٥٣٥٦

االسالٌب التربوٌة فى تنمٌة االبداعمٌرنا عماد حمزه دمحم على مستجد تخلف ٣٠٧٣٠٥٣٥٧

اسهامات تورانس ومٌدنٌن فى االبداعمٌنا اٌهاب البٌر سعد مستجد تخلف ٣٠٨٣٠٥٣٥٨

المكون الخٌالى والتارٌخى لمواصلة االتجاهنادٌن جمال دمحم اسماعٌل محمود مستجد تمدٌر ٣٠٩٣٠٥٣٥٩

 (النشؤة واألبعاد  )المصف الذهنى نادٌه سامح حسٌن ابو المجد مستجد تمدٌر ٣١٠٣٠٥٣٦٠

برنامجى بوردو وكرفورد لتنمٌة االبداعناهد دمحم عبده ابراهٌم مصطفى مستجد تمدٌر ٣١١٣٠٥٣٦١

البٌئة األسرٌة المشجعة على االبداعنبٌلة عمر عبد الفتاح دمحم مستجد تمدٌر ٣١٢٣٠٥٣٦٢

الطاللة والمرونة فى االبداعنبٌله دمحم حامد الموافى مستجد تمدٌر ٣١٣٣٠٥٣٦٣

(تعرٌفه وخصائصه  )التفكٌر االبداعى نجوى ٌحٌى ابراهٌم النجٌري مستجد تخلف ٣١٤٣٠٥٣٦٤

طرٌمتى أوزبون ومٌدنٌن لتنمٌة االبداعندا احمد عبد العظٌم السٌد الشربٌنى مستجد تخلف ٣١٥٣٠٥٣٦٥

االحساس بالمشكالت واالصالة فى االبداع نداء نسٌم توفٌك عبدالفتاح سعٌد مستجد تمدٌر ٣١٦٣٠٥٣٦٦

االبتكار عند التحلٌل النفسى والمذهب االنسانى ندى أشرف دمحم عبد الغنً مستجد تمدٌر ٣١٧٣٠٥٣٦٧

العوامل المعٌمة لنمو المدرات االبتكارٌة ندى السعٌد على احمد زٌد مستجد تمدٌر ٣١٨٣٠٥٣٦٨

المعلم والتفكٌر المبدع داخل الفصلندى السٌد لطفى على حسن مستجد تمدٌر ٣١٩٣٠٥٣٦٩

دور الحرٌة والحوار الداخلى فى االبداعندى حسام حمدي المتولً االجرب مستجد تمدٌر ٣٢٠٣٠٥٣٧٠
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اسهامات تورانس فى دراسة االبداعندى رضا حلمى عوض نجم مستجد تمدٌر ٣٢١٣٠٥٣٧١

تطور الرسوم االبتكارٌة عند االطفالندى عادل ذكى دمحم ناصر مستجد تمدٌر ٣٢٢٣٠٥٣٧٢

االحساس بالمشكالت والمرونة فى االبداعندى عبدالمحسن السعٌد عبدالمحسن مستجد تمدٌر ٣٢٣٣٠٥٣٧٣

نمد النظرٌات النفسٌة المفسرة لالبتكارندى عمر دمحم ابوالنصر مستجد تمدٌر ٣٢٤٣٠٥٣٧٤

خصائص التفكٌر االبداعىندى عٌسى ربٌع حسن على مستجد تخلف ٣٢٥٣٠٥٣٧٥

االبداع والمستمبل ندى دمحم ابراهٌم عبده الشربٌنى مستجد تمدٌر ٣٢٦٣٠٥٣٧٦

االبتكار كؤسلوب حٌاةندى ٌحٌى احمد دمحم على مستجد تمدٌر ٣٢٧٣٠٥٣٧٧

اسهامات جٌلفورد فى دراسة االبداع نعمه السٌد احمد السٌد عجوه مستجد تمدٌر ٣٢٨٣٠٥٣٧٨

األساس النفسى الفعال للحوار الداخلىنغم سامى دمحم الدمنهورى مستجد تمدٌر ٣٢٩٣٠٥٣٧٩

الدراسة التكامٌلٌة للسلون االبداعىنهاد السٌد عطٌه اللباد مستجد تخلف ٣٣٠٣٠٥٣٨٠

االبتكار كعملٌة عملٌة نهاد خالد سعد على خلٌل مستجد تمدٌر ٣٣١٣٠٥٣٨١

برامج تنمٌة االبداعنهال عبد الحمٌد دمحم دمحم عبد ربه مستجد تمدٌر ٣٣٢٣٠٥٣٨٢

الحرٌة وتحمٌك الذاتنهال دمحم السٌد فهٌم مستجد تمدٌر ٣٣٣٣٠٥٣٨٣

التلمى واالبداع أفعال حرة نهال دمحم نبٌل محمود حسن ابو العز مستجد تمدٌر ٣٣٤٣٠٥٣٨٤

تعلٌمات اختبار التفكٌر االبتكارى لسناء حجازىنهى دمحم انور المتولى سالم مستجد تمدٌر ٣٣٥٣٠٥٣٨٥

مراحل ومستوٌات العملٌة االبتكارٌةنورا عبد العزٌز السٌد شعبان مستجد تمدٌر ٣٣٦٣٠٥٣٨٦

تدرٌب مٌدنٌن على المدرات االبداعٌةنورا عبد هللا على زٌن العابدٌن مستجد تمدٌر ٣٣٧٣٠٥٣٨٧

الحل االبداعى للمشكالت والمصف الذهنىنورا مجدى احمد زاهر الخضٌري مستجد تمدٌر ٣٣٨٣٠٥٣٨٨

مكونات مواصلة االتجاهنوران عصام اسماعٌل على بدوى مستجد تمدٌر ٣٣٩٣٠٥٣٨٩

االبداع والخصائص الشخصٌةنوره اشرف عبد الرازق عثمان مستجد تخلف ٣٤٠٣٠٥٣٩٠
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التفكٌر االبداعى نورهان احمد محمود الهنٌدى مستجد تمدٌر ٣٤١٣٠٥٣٩١

التخٌل عند فرانن باروننورهان اٌمن عٌسى بٌومى مستجد تمدٌر ٣٤٢٣٠٥٣٩٢

دراسة الناتج االبداعى نورهان اٌهاب عبد السمٌع محمود اسماعٌل مستجد تمدٌر ٣٤٣٣٠٥٣٩٣

األساس النفسى الفعالنورهان صالح السباعى ناصف مستجد تمدٌر ٣٤٤٣٠٥٣٩٤

المنهج الموضوعى فى دراسة االبداعنورهان على على على الشناوى مستجد تمدٌر ٣٤٥٣٠٥٣٩٥

الحوار الداخلى والمرونة النفسٌة نورهان دمحم السٌد حسن صالح مستجد تمدٌر ٣٤٦٣٠٥٣٩٦

االبداع والحرٌة نٌره احمد دمحم السعٌد عبدالمادر مستجد تمدٌر ٣٤٧٣٠٥٣٩٧

المٌم الشخصٌة للمبدعٌن نٌره مجدى دمحم ندا مستجد تمدٌر ٣٤٨٣٠٥٣٩٨

االبتكار فى ضوء التحلٌل النفسى نٌفٌن ٌسرى عبد العاطى البٌومى مستجد تمدٌر ٣٤٩٣٠٥٣٩٩

عملٌة االبداع هاجر احمد دمحم السٌد عبد السالم مستجد تخلف ٣٥٠٣٠٥٤٠٠

االستعدادات االبداعٌة فى نموذج جٌلفوردهاجر فهٌم صبرى خلٌل البحراوي مستجد تمدٌر ٣٥١٣٠٥٤٠١

المعولات الخارجٌة للتفكٌر االبداعى هاجر محمود احمد جعفر احمد مستجد تمدٌر ٣٥٢٣٠٥٤٠٢

المتعلم واالبداع هانم حاتم دمحم احمد مستجد تمدٌر ٣٥٣٣٠٥٤٠٣

برنامج التدرٌب على الخٌال الخالقهاٌدى عماد عوض هللا جرجس مستجد تمدٌر ٣٥٤٣٠٥٤٠٤

برنامج بوردو لتنمٌة التفكٌر االبداعى هاٌدى هشام دمحم ابراهٌم المناوى مستجد تمدٌر ٣٥٥٣٠٥٤٠٥

المصف الذهنى هبة احمد الغرٌب دمحم الجربان مستجد تخلف ٣٥٦٣٠٥٤٠٦

مستوٌات األساس النفسى الفعال هبه احمد احمد عبد الوهاب مستجد تمدٌر ٣٥٧٣٠٥٤٠٧

اسهامات مٌدنٌن فى دراسة االبداع هبه مسعد مسعد احمد ابو المعاطى مستجد تمدٌر ٣٥٨٣٠٥٤٠٨

الفرق بٌن االبداع واالبتكار والخلكهدى المرسى عبد هللا المرسً مستجد تمدٌر ٣٥٩٣٠٥٤٠٩

االهمٌة االجتماعٌة لالبداع هدى طارق عبد هللا عبد الحلٌم الصباغ مستجد تمدٌر ٣٦٠٣٠٥٤١٠
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النظرٌة العاملٌة واالبتكار هدى فوزى صدٌك محمود الشربٌنً مستجد تمدٌر ٣٦١٣٠٥٤١١

االبداع والحرٌة االجتماعٌة والسٌاسٌةهدٌر عبدالحمٌد دمحم احمد عمران مستجد تمدٌر ٣٦٢٣٠٥٤١٢

األم كؤساس لتنمٌة االبداعهناء جمال دمحم دمحم حجازى مستجد تخلف ٣٦٣٣٠٥٤١٣

اختبارات التفكٌر االبتكارى لألطفالهناء على ٌاسٌن ٌاسٌن داود مستجد تمدٌر ٣٦٤٣٠٥٤١٤

أبعاد المصف الذهنىهند السٌد عطٌه احمد عطٌه مستجد تمدٌر ٣٦٥٣٠٥٤١٥

مشهد االبداع واالساس النفسى هند جمال الممدوح دمحم دمحم عطٌه مستجد تمدٌر ٣٦٦٣٠٥٤١٦

مراحل العملٌة االبتكارٌة هند مسعود منصور اسماعٌل ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٦٧٣٠٥٤١٧

األساس النفسى الفعال لنجٌب محفوظهٌام جمال دمحم احمد عبدهللا مستجد تمدٌر ٣٦٨٣٠٥٤١٨

التفكٌر المبدع داخل الفصلوئام نبٌل دمحم ٌوسف ابو العز مستجد تمدٌر ٣٦٩٣٠٥٤١٩

الجانب التعبٌرى فى الحوار الداخلىوجٌده انٌس حافظ دمحم حسن مستجد تمدٌر ٣٧٠٣٠٥٤٢٠

طرٌمة أوزبون للتدرٌب على االبداعوالء اٌهاب احمد على الجندى مستجد تخلف ٣٧١٣٠٥٤٢١

مستوٌات العملٌة االبتكارٌة والء عبد العزٌز ابراهٌم الدسولً مستجد تمدٌر ٣٧٢٣٠٥٤٢٢

االبداع فعل حر ٌارا رزق سعد طه ابوشامه مستجد تمدٌر ٣٧٣٣٠٥٤٢٣

المدرات العملٌة التى تمٌسها اختبارات االبداعٌارا وائل عبد الرزاق عطوه ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٧٤٣٠٥٤٢٤

االبداع عند األطفالٌارا ٌاسر دمحم الزٌنى دمحم مستجد تمدٌر ٣٧٥٣٠٥٤٢٥

مراحل عملٌة االبداع عند مصرى حنورة ٌاسمٌن احمد عبد الرإف احمد شعبان مستجد تمدٌر ٣٧٦٣٠٥٤٢٦

طرٌمة كرفورد للتدرٌب على االبداعٌاسمٌن اشرف جمٌل محمود نمرٌش مستجد تمدٌر ٣٧٧٣٠٥٤٢٧

االبداع والتربٌةٌاسمٌن اشرف محسن عبدالوهاب مستجد تمدٌر ٣٧٨٣٠٥٤٢٨

خصائص المبدعٌنٌاسمٌن حافظ ابراهٌم السٌد فوده مستجد تمدٌر ٣٧٩٣٠٥٤٢٩

التفكٌر االبداعى والحوار الداخلىٌاسمٌن عاطف دمحم ابراهٌم امٌن مستجد تمدٌر ٣٨٠٣٠٥٤٣٠

 شئون الطالب
 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

علم النفس- انتظام- المتحان طالب الفرلة الثالثة 
الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
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المعولات الداخلٌة للتفكٌر االبداعىٌاسمٌن عبد العزٌز الشحات السٌد الخلٌجى مستجد تمدٌر ٣٨١٣٠٥٤٣١

كٌفٌة تصحٌح اختبار التفكٌر االبتكارى لسناء حجازىٌاسمٌن على دمحم خلٌل حرز مستجد تمدٌر ٣٨٢٣٠٥٤٣٢

اسهامات مصرى حنورة فى دراسة االبداعٌاسمٌن دمحم السٌد على عبد الرحٌم مستجد تمدٌر ٣٨٣٣٠٥٤٣٣

تنمٌة االمدرة على االبداع العلمىٌاسمٌن دمحم توفٌك دمحم لبٌب مستجد تمدٌر ٣٨٤٣٠٥٤٣٤

(تارٌخه  )نشؤة أسلوب المصف الذهنى ٌاسمٌن دمحم ٌوسف دمحم زكى شحاته مستجد تمدٌر ٣٨٥٣٠٥٤٣٥

فعل االبداع والمدرة المتمكنةٌمنى المنشاوى دمحم أبو عجور مستجد تمدٌر ٣٨٦٣٠٥٤٣٦

النفاذ والتفصٌل كخصائص ابداعٌةٌمنى حامد سلٌمان احمد درغام مستجد تمدٌر ٣٨٧٣٠٥٤٣٧

خصائص التفكٌر االبداعى والمبدعٌنٌوسف احمد شولً دمحم محمود مستجد تمدٌر ٣٨٨٣٠٥٤٣٨

االبتكار كناتج محددٌوسف مصطفً بكر السٌد هندام مستجد تمدٌر ٣٨٩٣٠٥٤٣٩

 ٢٠١٦ الئحة 
الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب
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مراحل ومستوٌات العملٌة االبتكارٌةابتسام السٌد دمحم ابراهٌم الهوارى مستجد تمدٌر ١٣٠٥٦٩١

االبتكار فى ضوء المذهب االنسانى اسراء السٌد دمحم جبر ستٌته مستجد تخلف ٢٣٠٥٦٩٢

نمط نمو المدرات االبتكارٌة اسراء اٌمن سعد جاد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٣٠٥٦٩٣

تعرٌف االبداع اسراء على دمحم دمحم على مستجد تخلف ٤٣٠٥٦٩٤

التلمى فعل حر اسراء فكرى رزق رزق ٌوسف مستجد تمدٌر ٥٣٠٥٦٩٥

البٌئة المشجعة لالبداعاسراء دمحم عبد الحمٌد حجازى مصطفى مستجد تمدٌر ٦٣٠٥٦٩٦

مواصلة االتجاه عند مصرى حنورةاسراء دمحم مصباح احمد المتولى شطا مستجد تمدٌر ٧٣٠٥٦٩٧

المبدع فى مشهد االبداع اسراء ٌوسف عبد اللطٌف احمد عمر مستجد تمدٌر ٨٣٠٥٦٩٨

أهداف الحوار الداخلى اسالم احمد الموافى صالح مستجد تخلف ٩٣٠٥٦٩٩

االبداع الحك والتحمك االبداعى اسماء السٌد منصور دمحم الشابورى مستجد تخلف ١٠٣٠٥٧٠٠

بعض الدراسات السابمة عن المصف الذهنىاسماء عبد المنعم السٌد عبد المنعم مستجد تمدٌر ١١٣٠٥٧٠١

التدرٌب على االبداعاسماء ناجى دمحم لطفى عبدالعزٌز البسٌونى مستجد تخلف ١٢٣٠٥٧٠٢

أبعاد األساس النفسى الفعالاالء امجد مدحت ٌكن متولى حاٌس مستجد تمدٌر ١٣٣٠٥٧٠٣

المدرات التنوٌعٌة لالبداع عند جٌلفورداالء زٌد محمود زٌد ابراهٌم مستجد تخلف ١٤٣٠٥٧٠٤

السٌاق االجتماعى المإثر فى االبداعاالء عماره رمضان اسماعٌل مستجد تمدٌر ١٥٣٠٥٧٠٥

اسهامات فرانن بارون فى دراسة االبداعالسٌد سعد السٌد عالم زهران مستجد تخلف ١٦٣٠٥٧٠٦

الطاللة واألصالة فى االبداعالسٌد دمحم السٌد حافظ حواس مستجد تخلف ١٧٣٠٥٧٠٧

النمد الموجه لمراحل عملٌة االبداعالشٌماء الوكٌل دمحم عبدالمنعم مستجد تمدٌر ١٨٣٠٥٧٠٨

تعرٌف االبتكار الشٌماء طلعت عبد السالم عبدالممصود مستجد تمدٌر ١٩٣٠٥٧٠٩

المبدعون بٌن السواء والالسواءامل دمحم الحسٌنى دمحم شلباٌه مستجد تمدٌر ٢٠٣٠٥٧١٠

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب

جامعة المنصورة
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المكون الخٌالى لمواصلة االتجاهاٌمان عالء الدٌن عبد المنعم دمحم غٌث مستجد تمدٌر ٢١٣٠٥٧١١

طرٌمة تآلف األشتات للتدرٌب االبداعىاٌمان دمحم السعٌد فرح ٌسن مستجد تخلف ٢٢٣٠٥٧١٢

العوامل المإثرة فى عملٌة االبتكاراٌمان ناجى سعد دمحم احمد مستجد تمدٌر ٢٣٣٠٥٧١٣

طرٌمة استعمال المهارات للتدرٌب االبداعىاٌمن مصطفى دمحم السنوسً مستجد تمدٌر ٢٤٣٠٥٧١٤

أسالٌب التنشئة الوالدٌة المساهمة فى تنمٌة االبداعاٌه ابو بكر الدسولى عبد الغنى سالم مستجد تمدٌر ٢٥٣٠٥٧١٥

نمو الخٌال لألطفال عند لٌجوناٌه السٌد طلعت دمحم حسنٌن الشاعر مستجد تمدٌر ٢٦٣٠٥٧١٦

االسالٌب التربوٌة فى تنمٌة االبداعاٌه هللا حبٌب على دمحم حسن مستجد تخلف ٢٧٣٠٥٧١٧

اسهامات تورانس ومٌدنٌن فى االبداعاٌه رمضان ناجى رمضان طلبه مستجد تخلف ٢٨٣٠٥٧١٨

المكون الخٌالى والتارٌخى لمواصلة االتجاهاٌه سعٌد عبدالحمٌد الفمى مستجد تمدٌر ٢٩٣٠٥٧١٩

 (النشؤة واألبعاد  )المصف الذهنى اٌه صبرى الدسولى البدوى بدر مستجد تمدٌر ٣٠٣٠٥٧٢٠

برنامجى بوردو وكرفورد لتنمٌة االبداعاٌه على هالل عٌد هالل دمحم مستجد تخلف ٣١٣٠٥٧٢١

البٌئة األسرٌة المشجعة على االبداعاٌه دمحم شحاته عطٌه مستجد تخلف ٣٢٣٠٥٧٢٢

الطاللة والمرونة فى االبداعاٌه دمحم دمحم المعماع حسن مستجد تمدٌر ٣٣٣٠٥٧٢٣

(تعرٌفه وخصائصه  )التفكٌر االبداعى جهاد محمود صبحى نصحى عرفان مستجد تخلف ٣٤٣٠٥٧٢٤

طرٌمتى أوزبون ومٌدنٌن لتنمٌة االبداعخلود ابراهٌم على احمد على الشرم مستجد تخلف ٣٥٣٠٥٧٢٥

االحساس بالمشكالت واالصالة فى االبداع خلود اسماعٌل عبد الرازق دمحم عبد الحلٌم مستجد تمدٌر ٣٦٣٠٥٧٢٦

االبتكار عند التحلٌل النفسى والمذهب االنسانى دالٌا دمحم دمحم السعٌد الماكن مستجد تخلف ٣٧٣٠٥٧٢٧

العوامل المعٌمة لنمو المدرات االبتكارٌة دٌنا العوضى عبد الهادى احمد مستجد تمدٌر ٣٨٣٠٥٧٢٨

المعلم والتفكٌر المبدع داخل الفصلرانٌا السٌد رمضان محمود ابراهٌم مستجد تخلف ٣٩٣٠٥٧٢٩

دور الحرٌة والحوار الداخلى فى االبداعرجاء البدراوى محى عبدالغفار مستجد تخلف ٤٠٣٠٥٧٣٠

علم النفس- انتساب موجة- المتحان طالب الفرلة الثالثة 
الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
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التفكٌر االبداعى رحاب السعٌد حسن السعٌد ضبح مستجد تمدٌر ٤١٣٠٥٧٣١

التخٌل عند فرانن بارونرفمه سمٌر مسعد شنوده مستجد تمدٌر ٤٢٣٠٥٧٣٢

دراسة الناتج االبداعى رفٌده دمحم محمود احمد دمحم شحاته مستجد تمدٌر ٤٣٣٠٥٧٣٣

األساس النفسى الفعالروان دمحم نوح دمحم حسن مستجد تمدٌر ٤٤٣٠٥٧٣٤

المنهج الموضوعى فى دراسة االبداعرٌحانه حمدى دمحم احمد هٌكل مستجد تخلف ٤٥٣٠٥٧٣٥

الحوار الداخلى والمرونة النفسٌة رٌهام سامى السٌد دمحم حسن مستجد تمدٌر ٤٦٣٠٥٧٣٦

االبداع والحرٌة رٌهام دمحم متولى على العٌسوى مستجد تمدٌر ٤٧٣٠٥٧٣٧

المٌم الشخصٌة للمبدعٌن ساره احمد دمحم طه الشملول مستجد تمدٌر ٤٨٣٠٥٧٣٨

االبتكار فى ضوء التحلٌل النفسى ساره الدسولى دمحم عرفات عبد الجواد مستجد تخلف ٤٩٣٠٥٧٣٩

عملٌة االبداع ساره وهدان عبدالهادى مصطفى مستجد تخلف ٥٠٣٠٥٧٤٠

االستعدادات االبداعٌة فى نموذج جٌلفوردسالى خالد احمد راشد الجمل مستجد تمدٌر ٥١٣٠٥٧٤١

المعولات الخارجٌة للتفكٌر االبداعى سامح فرٌد شولى على حجازى مستجد تخلف ٥٢٣٠٥٧٤٢

المتعلم واالبداع سلمى طاهر دمحم عبد اللطٌف مستجد تمدٌر ٥٣٣٠٥٧٤٣

برنامج التدرٌب على الخٌال الخالقسلمى عادل عباس عبده عٌسى مستجد تخلف ٥٤٣٠٥٧٤٤

برنامج بوردو لتنمٌة التفكٌر االبداعى سماح نجٌب دمحم معبد عبد الولى مستجد تمدٌر ٥٥٣٠٥٧٤٥

المصف الذهنى سمٌر السعٌد دمحم حامد العٌسوى مستجد تمدٌر ٥٦٣٠٥٧٤٦

مستوٌات األساس النفسى الفعال شاهنده عبد هللا احمد دمحم مستجد تخلف ٥٧٣٠٥٧٤٧

اسهامات مٌدنٌن فى دراسة االبداع شروق دمحم احمد دمحم عبد العزٌز مستجد تخلف ٥٨٣٠٥٧٤٨

الفرق بٌن االبداع واالبتكار والخلكشروق دمحم عبد البالى دمحم البراوى مستجد تخلف ٥٩٣٠٥٧٤٩

االهمٌة االجتماعٌة لالبداع شٌماء دمحم فاروق حسٌن غازي مستجد تخلف ٦٠٣٠٥٧٥٠

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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المعولات الداخلٌة للتفكٌر االبداعىشٌماء محمود ابراهٌم العزازى صابر مستجد تخلف ٦١٣٠٥٧٥١

كٌفٌة تصحٌح اختبار التفكٌر االبتكارى لسناء حجازىصفا محمود عبدالفتاح الفرارجى مستجد تمدٌر ٦٢٣٠٥٧٥٢

اسهامات مصرى حنورة فى دراسة االبداععادل بدٌر حسن السٌد معوض مستجد تخلف ٦٣٣٠٥٧٥٣

تنمٌة االمدرة على االبداع العلمىعبٌر احمد دمحم السعٌد مستجد تخلف ٦٤٣٠٥٧٥٤

(تارٌخه  )نشؤة أسلوب المصف الذهنى عبٌر دمحم سٌد عبد العال مستجد تمدٌر ٦٥٣٠٥٧٥٥

فعل االبداع والمدرة المتمكنةعلٌاء مظهر مصطفى السٌد العوٌلى مستجد تمدٌر ٦٦٣٠٥٧٥٦

النفاذ والتفصٌل كخصائص ابداعٌةعمر حمدى عبد العاطى عبد المتجلى مستجد تمدٌر ٦٧٣٠٥٧٥٧

خصائص التفكٌر االبداعى والمبدعٌنعمرو ٌاسر احمد احمد النجار مستجد تمدٌر ٦٨٣٠٥٧٥٨

االبتكار كناتج محددعوض ٌسٌن عوض البستاوى مستجد تمدٌر ٦٩٣٠٥٧٥٩

تصور جٌلفورد عن االبتكارغاده دمحم عبد الحمٌد السٌد النجار مستجد تمدٌر ٧٠٣٠٥٧٦٠

التربٌة الحدٌثة واالبداعفاتن مجدى دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٧١٣٠٥٧٦١

واالبداع (فن األستاذٌة  )المنتورٌة فادٌه احمد عبد البارى دمحم مستجد تمدٌر ٧٢٣٠٥٧٦٢

الظروف المٌسرة والمعولة لالبداعفاطمه سعد حلمى السعٌد ابراهٌم كرم مستجد تخلف ٧٣٣٠٥٧٦٣

مبادئ ولواعد المصف الذهنىفاطمه نبٌل شولى الوردانى الحداد مستجد تمدٌر ٧٤٣٠٥٧٦٤

نظرٌة كارل روجرز لدراسة الناتج االبداعىلبنى على عبد العزٌز ابو المعاطً مستجد تمدٌر ٧٥٣٠٥٧٦٥

االبداع لدى الباحثٌن الغربٌٌنماجده على فوزى عبد الفتاح مستجد تمدٌر ٧٦٣٠٥٧٦٦

البٌئة المدرسٌة المشجعة على االبداعدمحم السعٌد رٌاض ابوزٌد مستجد تمدٌر ٧٧٣٠٥٧٦٧

االبتكار فى ضوء المدرسة االرتباطٌةمحمود احمد احمد عبد الحى مجاهد مستجد تمدٌر ٧٨٣٠٥٧٦٨

المعلم واالبداعمحمود رمضان جوده دمحم مستجد تمدٌر ٧٩٣٠٥٧٦٩

تنمٌة االبداع والمصف الذهنىمحمود عبد الرحمن حامد حامد سٌد احمد مستجد تخلف ٨٠٣٠٥٧٧٠
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اسهامات تورانس فى دراسة االبداعمحمود دمحم دمحم الدبوسى راسى مستجد تمدٌر ٨١٣٠٥٧٧١

تطور الرسوم االبتكارٌة عند االطفالمروه عبدالرإف عباس البشبٌشى مستجد تخلف ٨٢٣٠٥٧٧٢

االحساس بالمشكالت والمرونة فى االبداعمرٌم المهدى المهدى ناصف دمحم مستجد تمدٌر ٨٣٣٠٥٧٧٣

نمد النظرٌات النفسٌة المفسرة لالبتكارمرٌم جمال عثمان فرحات دمحم مستجد تمدٌر ٨٤٣٠٥٧٧٤

خصائص التفكٌر االبداعىمرٌم عبد العزٌز دمحم الشربٌنً مستجد تمدٌر ٨٥٣٠٥٧٧٥

االبداع والمستمبل مرٌم عثمان الشافعى دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٨٦٣٠٥٧٧٦

االبتكار كؤسلوب حٌاةمرٌم عصام على على احمد هاللٌه مستجد تخلف ٨٧٣٠٥٧٧٧

اسهامات جٌلفورد فى دراسة االبداع مصطفى سمٌر سعد السعٌد المصرى مستجد تخلف ٨٨٣٠٥٧٧٨

األساس النفسى الفعال للحوار الداخلىمنار فوده رشاد السٌد احمد مستجد تمدٌر ٨٩٣٠٥٧٧٩

الدراسة التكامٌلٌة للسلون االبداعىمنة هللا صالح الدٌن عبدالحمٌد غانم مستجد تمدٌر ٩٠٣٠٥٧٨٠

االبتكار كعملٌة عملٌة منةهللا عزت مصطفى الخولً مستجد تمدٌر ٩١٣٠٥٧٨١

برامج تنمٌة االبداعمنه هللا احمد الشربٌنى فاٌز النجار مستجد تخلف ٩٢٣٠٥٧٨٢

الحرٌة وتحمٌك الذاتمنه هللا اشرف على دمحم مستجد تمدٌر ٩٣٣٠٥٧٨٣

التلمى واالبداع أفعال حرة منه هللا ٌحٌى زكرٌا على شعبان مستجد تمدٌر ٩٤٣٠٥٧٨٤

تعلٌمات اختبار التفكٌر االبتكارى لسناء حجازىمى محمود عبد الوهاب احمد الرٌس مستجد تمدٌر ٩٥٣٠٥٧٨٥

مراحل ومستوٌات العملٌة االبتكارٌةمٌرنا خالد مصطفى العرابى مستجد تمدٌر ٩٦٣٠٥٧٨٦

تدرٌب مٌدنٌن على المدرات االبداعٌةنجوى ابراهٌم عكاشه ابراهٌم مستجد تمدٌر ٩٧٣٠٥٧٨٧

الحل االبداعى للمشكالت والمصف الذهنىنجوى مراد السٌد اسماعٌل مستجد تمدٌر ٩٨٣٠٥٧٨٨

مكونات مواصلة االتجاهندا احمد عٌد دمحم المصاص مستجد تخلف ٩٩٣٠٥٧٨٩

االبداع والخصائص الشخصٌةندا سعد سعد شلبى السوده مستجد تمدٌر ١٠٠٣٠٥٧٩٠

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
علم النفس- انتساب موجة- المتحان طالب الفرلة الثالثة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
 ٢٠١٦ الئحة 



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

النظرٌة العاملٌة واالبتكار ندى تامر عادل دمحم المالح مستجد تخلف ١٠١٣٠٥٧٩١

االبداع والحرٌة االجتماعٌة والسٌاسٌةندى حمزه احمد ابوالعطا موسى مستجد تمدٌر ١٠٢٣٠٥٧٩٢

األم كؤساس لتنمٌة االبداعندى وحٌد دمحم حسٌن سعٌد مستجد تمدٌر ١٠٣٣٠٥٧٩٣

اختبارات التفكٌر االبتكارى لألطفالنسمه اٌمن طاهر توفٌك زٌاده مستجد تخلف ١٠٤٣٠٥٧٩٤

أبعاد المصف الذهنىنهاد خالد عبد اللطٌف جمعه الملٌجى مستجد تخلف ١٠٥٣٠٥٧٩٥

مشهد االبداع واالساس النفسى نورا عبدالفتاح الباز دمحم عوضٌن مستجد تمدٌر ١٠٦٣٠٥٧٩٦

مراحل العملٌة االبتكارٌة نورهان اسامه عبد الهادى حامد مستجد تمدٌر ١٠٧٣٠٥٧٩٧

األساس النفسى الفعال لنجٌب محفوظنورهان دمحم عزٌز دمحم اسماعٌل مستجد تمدٌر ١٠٨٣٠٥٧٩٨

التفكٌر المبدع داخل الفصلنٌره ماهر ابراهٌم محمود مستجد تمدٌر ١٠٩٣٠٥٧٩٩

الجانب التعبٌرى فى الحوار الداخلىهاجر اشرف ابراهٌم ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ١١٠٣٠٥٨٠٠

طرٌمة أوزبون للتدرٌب على االبداعهاجر السٌد معروف حسن لاعود مستجد تخلف ١١١٣٠٥٨٠١

مستوٌات العملٌة االبتكارٌة هاجر عبد الفتاح عبد الفتاح عبد السمٌع السٌد مستجد تمدٌر ١١٢٣٠٥٨٠٢

االبداع فعل حر هاجر عبدالنعٌم اسماعٌل حسن اسماعٌل مستجد تمدٌر ١١٣٣٠٥٨٠٣

المدرات العملٌة التى تمٌسها اختبارات االبداعهانٌا دمحم اسامه دمحم االباصٌري عبدالوهاب مستجد تمدٌر ١١٤٣٠٥٨٠٤

االبداع عند األطفالهاٌدى احمد دمحم دمحم شحاته مستجد تمدٌر ١١٥٣٠٥٨٠٥

مراحل عملٌة االبداع عند مصرى حنورة هدٌل شرٌف عبد العزٌز عبد العزٌز ابراهٌم مستجد تمدٌر ١١٦٣٠٥٨٠٦

طرٌمة كرفورد للتدرٌب على االبداعهند احمد حامد مصطفى الجمٌعً مستجد تمدٌر ١١٧٣٠٥٨٠٧

االبداع والتربٌةهند دمحم محمود دمحم عبد النبى مستجد تخلف ١١٨٣٠٥٨٠٨

خصائص المبدعٌنوالء ٌاسر احمد عبد السالم مملد مستجد تخلف ١١٩٣٠٥٨٠٩

التفكٌر االبداعى والحوار الداخلىٌاسمٌن احمد سعد عوٌضه دمحم مستجد تمدٌر ١٢٠٣٠٥٨١٠
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اسهامات مصرى حنورة فى االبداعٌاسمٌن محمود ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ١٢١٣٠٥٨١١

تصور جٌلفورد عن االبتكارٌمنى ناصر دمحم ٌوسف حسن االبٌارى مستجد تمدٌر ١٢٢٣٠٥٨١٢
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