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استخدام أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا 
2010تمديد للمرة الثانيماجستير00ثروت يوسف الغلبان  بجامعة طنطا بقواعد بيانات مشروع المكتبة الرقمية

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

الخدمه المكتبيه العامه في محافظة الغربيهثروت يوسف الغلبان
شعبان عبد العزيز 

خليفة
معلومات1994مجازةماجستير0شكري عبد السالم العناني ضعف الميزانيه المخصصه للمكتبات العامه\2نقص االمكانيات الماديه والبشريه الالزمه لتقديم الخدمه المكتبيه العامه بالمحافظه \1(النتائج)اتبع الباحث المنهج المسحى الوصفى التحليلى(المنهج)الخدمه المكتبيه \6العمليات الفنيه \5المجموعات \4ادارة المكتبات العامه في محافظة الغربيه \3المبنى واالثاث والتجهيزات \2تحليل المجتمع الغراض الخدمه المكتبيه \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليهالمكتبات والوثائق وال

حنان احمد فرج
دراسه :المكتبه في المدرسه االبتدائيه بمحافظة الغربيه 

ميدانيه
شعبان عبد العزيز 

خليفة
معلومات1996مجازةماجستير0شكري عبد السالم العناني خدمات في مكتبات المدارس االبتدائيه \ 5المجموعات في المكتبات المدرسيه \ 4المكتبه داخل المدرسه االبتدائيه \ 3المكتبه في المدرسه اهدافها ووظائفها \ 2الطفل في المدرسه االبتدائيه \ 1تناولت الدراسه الموضوعات التاليه المكتبات والوثائق وال اتبعت الباحثه منهج  ينقسم الي شقين االول نظري فلسفي والثاني تطبيقي  (المنهج)العمليات الفنيه وال

عواطف علي المكاوي
الخدمات المكتبيه بمكتبات الكليات االنسانيه بجامعة طنطا 

دراسه ميدانيه مقارنه:
شعبان عبد العزيز 

شكري عبد السالم العنانيخليفة
0

معلومات1996مجازةماجستير مبني \ 1تناولت الدراسه الموضوعات التاليه المكتبات والوثائق وال يرتبط رضي المستفيد عن موقع المكتبه بمدي قرب الموقع اة بعده عن مكان تواجد المستفيد داخل المكتبه\ 2تفتقر خدمة التوجيه في المكتبات محل الدراسه علي مجرد االشاره لمقر وجود شكل ما من االوعيه كالكتب او الدوريات او االرشاد لمواعيد فتح المكتبه او شروط واجرات االعاره الخارجيه \ 1 (النتائج )اتبعت الباحثه المنهج الوصفي التحليلي  (المنهج)االحاطه الجاريه والبث االنتقائي \ 8الخدمات الببليوجرافيه \ 7الخدمه المرجعيه \ 6التصوير والستنساخ \ 5الميزانيه \ 4اللوائح والتشريعات \ 3االثاث والتجهيزات \ 2الموقع وال

السيد صالح الصاوي
دراسه للواقع :االرشيفات الطبيه في مستشفيات جامعة طنطا

وتخطيط للمستقبل
شعبان عبد العزيز 

عبد الغفار محمد حسينخليفة
0

معلومات1997مجازةماجستير فلسفي \ 1اتبع الباحث منهجين  (المنهج)العمليات الفنيه وخدمات الوثائق الطبيه \ 5االتجاهات العدديه والنوعيه للوثائق الطبيه \ 4الدوره المستنديه \ 3اداره وحدات المعلومات الطبيه \ 2الوثائق الطبيه ومستشفيات جامعة طنطا من حيث النشاه والتطوير\ 1تناولت الدراسه الموضوعات التاليه المكتبات والوثائق وال بالنسبه لمواقع هذه الوحدات لوحظ انه في معظم اقسام شئون المرضي تبعد مخازن حفظ الوثائق الطبيه عن مناطق العمل الكتابي\ 2ال يتواجد في مستشفيات جامعة طنطا اقساو للوثائق الطبيه وانما تتوجد وحدات معلومات طبيه اخري بديله \ 1(النتائج)تتمثل في الشق النظري التطبيقي \ 2المرحله االولي منها الشق النظري وال
علي عبد المحسن علي 

محمد
بناء وتنميه المجموعات في المكتبه المركزيه بجامعة 

الزقازيق
شعبان عبد العزيز 

خليفة
0شكري عبد السالم العناني

معلومات1997مجازةماجستير نقص االيدى العامله المتخصصهبقسم التزويد بالمكتبه مما جعل القسم غير قادر على اداء الوظائف النوطه به بفاعليه\2عدم وجود سياسة تنمية المجموعات بالمكتبه المركزيه بجامعة الزقازيق مما ادى الى تخبط عمليات االختيار واالقتناء واعتمادها على االراء والترويجات للقائمين باالختيار واالقتناء \1(النتائج)اتبع الباحث المنهج الوطبى التحليلى (المنهج)التنقيه واالستبعاد والصيانه والترميم في المكتبه المركزيه بجامعة الزقازيق \ 5واقع تقيم مجموعات الموادفي المكتبه المركزيهبجامعة الزقازيق\4االختيار واالقتناء فى المكتبه المركزيه بجامعة الزقازيق\3قسم التزويد وسياسة تنمية المجموعات في المكتبه المركزيه بجامعة الزقازيق\2جامعة الزقازيق ومكتباتها المركزيه\1تناولت الدراسه الموضوعات التاليه المكتبات والوثائق وال

أحمد عباده العربي
المكتبات ومراكز المعلومات بالشركات الصناعيه في 

محافظة الغربية
شعبان عبد العزيز 

خليفة
معلومات1998مجازةماجستير0حسن ابراهيم عيد مقاسات والنوعيه ويوجد عجز في الرفوف المفتوحه في \1(النتائج)اتبع الباحثالمنهج الميدانى (المنهج)العمليات الفنيه بمكتبات الشركات الصناعيه بمحافظة الغربيه \4بناء وتنمية مجموعات مكتبات الشركات الصناعيه بمحافظة الغربيه \3صناعيه بمحافظة الغربيه\ادارة مكتبات الشركات الش\2الشركات الصناعيه بمحافظة الغربيه ودورها فى التنميه االقتصاديه الشامله \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليهالمكتبات والوثائق وال %41.66ان نسبة الشركات الصناعيه التى يوجد بها مكتبات محافظة الغربيه ال تتعدى سوى \2من مكتبات الدراسه    %33.3االثاث الموجود بمكتبات الدراسه غير مطابقه للمعاير من حيث العدد وال

ايمان فوزي عبد الرازق 
مكاوي

دراسه : االنتاج الفكري المصري في مجال الجغرافيا 
ببليومتريه

محمد فتحي عبد 
الهادي

معلومات1999مجازةماجستير0محمد زكي السديمي  ببليومتريقا(المنهج)انماط االفاده من االنتاج الفكرى المصرى في الجغرافيا\5انماط المسؤليه فى االنتاج الفكرى المصرى فى الجغرافيا \4الخصائص النوعيه لالنتاج الفكرى المصرى فى الجغرافيا\3توزيعات االنتاج الفكرى المصرى في الجغرافياوسماته العامه\2مصادر حصر االنتاج الفكرى المصرى في الجغرافيا \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليه المكتبات والوثائق وال قياسات الكميه اوال حث الباحثين الجغرافين على ضرورة تضافر الجهودفى البحث والتاليف\2الباحثين الجغرافين على االلتزام بالمنهج العلمى واالسلوب الصحيح في صياغة االستشهادات المرجعيه\1(النتائج)اتبعت الباحثه منهج القياسات الببليوجرافيه او القياسات الببليوجرافيه اوال

ثروت يوسف الغلبان

االتجاهات الحديثه في تأهيل المكتبين واختصاصي 
معلومات في  المعلومات وتأثيرها علي تعليم المكتبات وال

مصر

محمد فتحي عبد 
الهادي

أسامه السيد محمود علي 
0

معلومات1999مجازةدكتوراه معلومات \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليهالمكتبات والوثائق وال معلومات في مصر \2االتجاهات الحديثه في تعليم المكتبات وال معلومات المصريه وتنظيمها وادارتها \3نشاة وتطور تعليم المكتبات وال معلومات فى مصر\ 8الموارد الماديه والتسهيالت \ 7الطالب والخريجون \6اعضاء هيئة التدريس \5المناهج \4اهداف اقسام المكتبات وال مقررات بما يلبى االحتياجات المتغيره لسوق العمل وبما يتوافق مع البيئه المتغيره للمعلومات \1(النتائج)اتبع الباحث المنهج الميدانى (المنهج)معاير مقترحه القسام المكتبات وال معلوماتنظريا وعمليا\2االتجاه نحو تطوير المناهج وال توفير نوعين من المقررات النوع االول هو المقررات المحوريه التى توفر الخلفيه االساسيه لعلم المكتبات وال

ناديه عبد العزيز الصواف
اتجاهات اعضاء هيئة الندريس وطالب الدراسات العليا 

نحو استخدام المكتبات بجامعة طنطا
محمد فتحي عبد 

الهادي
معلومات1999مجازةماجستير0أسامه السيد محمود علي  ان المساحات الحاليه لمكتبات العينه التفى باحتياجا ت المستفيدين حيث ان اامساحه المطلوب توفرها للمقاعد تبعا للمعاير اكبر من مساحات المكتبات الحاليه وقد احتلت مكتبة كلية التجاره مكان الصداره فى المساحه المطلوب توافرها للمقاعد تبعا للمعاير\ 2من مكتبات العينه بجامعة طنطالم يتحقق فيها الموقع المناسب الزى يسهل الوصول اليه %50ان\1(النتائج)اتبعت الباحثه المنهج المسحى (المنهج)اتجاهات اعضاء هيئة التدريس نحو استخدام مكتبات الجامعه \4اتجاه طالب الدراسات العليا نحو استخدام مكتبات الجامعه \2جامعة طنطا والبحث العلمى \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليه المكتات والوثائق وال

أحمد عباده العربي
نشر الكتب في بعض محافظات الوجه البحري 

-الدقهليه-دراسه تطبيقيه علي محافظات الغربية :بمصر
المنوفيه-الشرقيه

محمد فتحي عبد 
الهادي

0محمد يوسف مراد حموده
دكتوراه

معلومات2001مجازة 1901كما ظهر اول كتاب بمدينة المنصوره عام \3 1900نشر اول كتاب بكل من مدينة الزقازيق ومدينة شبين الكوم عام\18952نشر اول كتاب بمحافظات الدراسه بمدينة طنطا عام\1(النتائج)المنهج الببليوجرافى الببليومترى\3منهج المسحى الميدانى \2المنهج التاريخى \1اتبع الباحث على ثالث مناهج (المنهج)االتجاهات العدديه والنوعيه للكتب المنشوره بمحافظات الدراسه\5توزيع وتسويق االنتاج الفكرى \4تصنيع الكتب بمحافظات الوجه البحرى\3العالقه بين المؤلف والناشر\2نشاة حركة النشر التجارى فى محافظة الوجه البحرى بمصر وتطورها \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليهالمكتبات والوثائق وال

بدويه محمد البسيوني
تنمية مجموعات الدوريات االجنبيه بمكتبات الكليات 

دراسه ميدانيه: العلميه بجامعة طنطا 
محمد فتحي عبد 

محمد يوسف مراد حمودهالهادي
0

معلومات2001مجازةماجستير من اجمالى العاملين  بتلك المكتبه%90من اجمالى العاملين بالمكتبات موضوع الدراسه واحتلت مكتبة كلية طب االسنان المركز االول من حيث عدداخصائى المكتبات حيث يمثلون %59.1يمثل اخصائيو المكتبات \2عدم اهتمام مكتبات الدراسه بتنظيم الدوريات واعدادها فنيا حيث تقوم مكتبة كلية طب االسنان باعداد فهرس بطاقى خاص بالدوريات المقتناه بها \1(النتائج)اتبعت الباحثه المنهج الميدانى  (المنهج)تقيم الدوريات االجنبيه المقتناه بمكتبات الدراسه تبعا لالستخدام \4تقيم مجموعات الدوريلت بالطرق الكميه والنوعيه \3اختيار واقتناء الدوريات االجنبيه بمكتبات الدراسه \2مجموعات الدوريات 0قسم التزويد 0العاملون 0مكتبات الكلييات العلميه بجامعة طنطا النشاه \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليهالنكتبات والوثائق وال

أسامه محمد بكتوت
علوم  تنميه المقتنيات في مكتبات كليات االنسان وال

االجتماعيه بجامعة طنطا
شعبان عبد العزيز 

محمد يوسف مراد حمودهخليفة
0

معلومات2002مجازةماجستير ضالة وضعف الميزانيه المخصصه\2عدم وجود سياسه مكتوبه اوغير مكتوبه لبناء وتنمية المجموعات فى مكتبة المركز القومى لالعالم والتوثيق \1(النتائج)اتبع الباحث المنهج الميدانى (المنهج)التنقيه واالستبعاد \5االختيار ومصادر االقتناء \4تقيم المجموعات \3سياسة تنمية المجموعات والتزويد \2جامعة طنطا ومكتباتها \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليه المكتبات والوثائق وال

عواطف علي المكاوي
تحليلل االستشهادات المرجعيه بالدوريات الصادره عن 

دراسه ببليومتريه: كليات جامعة طنطا 
محمد فتحي عبد 

الهادي
0أسامه السيد محمود علي 

دكتوراه
معلومات2002مجازة اعدادباللغتين العربيه واالجنبيه(103)0م1996صدور الدوريات العلميه الصادره عن كليات الجامعه  من بدء صدور كل دوريه وحتى نهاية \2اعتمدت المقاالت على االستشهادات المرجعيه الصريحه بدوريات ولم تلجا لالستشهادات الضمنيه \1(النتائج)اتبعت الباحثه المنهج المسحى (المنهج)الدوريات االساسيه المطلوبه وبدائل الحصول عليها\6العالقه بين توافر الدوريات فى مكتبات جامعة طنطا واالستشهاد بها \5سمات الدوريات المستشهد بها في الدوريات العلميه الصادره عن كليات جامعة طنطا\4سمات االستشهادات المرجعيه في الدوريات العلميه الصادره عن جامعة طنطا\3سمات المقاالت في الدوريات الصادره عن جامعة طنطا \2الدوريات العلميه الصادره عن كليات جامعة طنطا \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليه المكتبات والوثائق وال

ناديه سعد مرسي علي

اعداد برنامج متكامل لتعليم طالب وطالبات المدارس 
الثانويه كيفية استخدام المكتبه ومصادر المعلومات في 

مصر مع دراسه مييدانيه علي محافظة الغربيه

محمد فتحي عبد 
الهادي

أسامه السيد محمود علي 
0

معلومات2002مجازةماجستير متقدمه \2التربيه المكتبيه وضرورتها التربويه والتعليميه \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليه المكتبات والوثائق وال قواميس 0قلة عدد عناوين الكتب بمكتبات العينه وانخفاض نصيب الطالب باالضافه الى اقتصاديات فئات المراجع بها على دوائر المعارف \1(النتائج)المنهج المسحى (اتبعت الباحثه(المنهج)دراسه تجريبيه على مدرسة طنطا الثانويه المشتركه :تقيم برنامج التربيه المكتبيه المقترح \ 5برنامج مقترح لتعليم طالب وطالبات المدارس الثانويه بمصر استخدام المكتبه ومصادر المعلومات \4التربيه المكتبيه في المدارس المصريه \3التربيه المكتبيه في بعض الدول العربيه وال حوليات 0وال متمثله فى خدمة االطالع الداخلى \2ومعاجم التراجم واالطا لس وعدم توفر االنواع االخرى من الكتب المرجعيه كاالدله واالدله االرشاديه وال معارض0اقتصار الخدمه المكتبيه المقدمه في مكتبات العينه على الخدمات التقليديه  وال واالعاره الخارجيه واعداد المحاضرات والندوات وال

أحمد رجب شاهين

علوم  الكتب المرجعيه في مجاالت االنسانيات وال
دراسه ببليوجرافيه : االجتماعيه بمكتبات جامعة طنطا

ببليومتريه وافاده

شعبان عبد العزيز 
خليفة

ثروت يوسف الغلبان
0

معلومات2003مجازةماجستير علوم االجتماعيه بجامعة طنطا والتىتتمثل فى \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليه المكتبات والوثائق وال علوم االجتماعيه وزلك منز نشئتها وحتى تاريخ اقفال الدراسه مع نهاية عام (كلية التربيه النوعيه0كلية التربيه الرياضيه0كلية التجاره 0كلية الحقوق0كلية التربيه 0كلية  االداب )حصر ووصف الكتب المقتناه فى مكتبات الدراسه على مستوى قطاعى االنسانيات وال لغوى للمراجع المقتناه \2 2002فضال عن المراجع التى تقتنيها المكتبه المركزيه للجامعه فى مجال االنسانيات وال عقبات التى تعترضهم عند االستخدام\3التعرف على مقدار التوازن الموضوعى وال التعرف على اتجاهات اعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم نحو استخدام الكتب المرجعيه المقتناه وال

رانيا محمد عبد الرحيم 
الطناحي

االنتاج الفكري العضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا في 
علوم االجتماعيه  دراسه ببليومتريه: قطاع االنسانيات وال

شعبان عبد العزيز 
خليفة

معلومات2003مجازةماجستير0ثروت يوسف الغلبان علوم االجتماعيه  واتجاهاته العامه \2مصادر الحصر الببليوجرافى العضاء هيئة التدريس وانتاجهم الفكرى \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليه المكتبات والوثائق وال علوم االجتماعيه \3توزيعات االنتاج الفكرى العضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا فى قطاع االنسانبات وال علوم االجتماعيه \4الخصائص الموضوعيه والنوعيه لالنتاج الفكرى العضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا فى قطاع االنسانيات وال علوم االجتماعيه \5اتجاهات التاليف العضاء هيئة التدريس بجامعة طنطافى قطاع االنسانيات وال علوم االجتماعيه\2التوجد مصادر مكتمله لحصر اسماء االعضاءبالرغم من وجوددليل لحصر اسماء االعضاء بجامعة طنطا \1(النتائج)اتبعت الباحثه المنهج الببليوجرافى الببليومترى (المنهج)اتجاهات النشر واالصدار لالنتاج الفكرى العضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا فى قطاع االنسانيات وال التتوفرببليوجرافيه شامله لالنتاج الفكرى العضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا قطاع االنسانيات وال

بدويه محمد البسيوني
مجموعات الدوريات االجنبيه بمكتبات كليات الطب 

بجامعة الوجه البحري بمصر دراسه في التزويد واألعداد 
خدمات وال

شعبان عبد العزيز 
خليفة

0عواطف علي المكاوي
دكتوراه

معلومات2004مجازة خدمه المكتبيه الخاصه بالدوريات االجنبيه المقتناه بمكتبات كليات الطب بجامعات الوجه البحرى \4بناء وتنمية مجموعات الدوريات االجنبيه المقتناه بمكتبات كليات الطب بالوجه البحرى \3تقيم الدوريات االجنبيه المقتناه بمكتباتالدراسه \2مجموعات الدوريات االجنبيه المقتناه بمكتبات كليات الطب بجامعات الوجه البحرى \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليهالمكتبات والوثائق وال مناجمالى الدوريات المقتناه%66.2ووصلت نسبة الدوريات المتوقفه الى\2%23.8 دوريه جاريه بنسبة506 دوريه اجنبيه منها1496بلغ عدد الدوريات المقتناه بمكتبات الدراسه\1(النتائج)اتبعت الباحثه المنهج الميدانى (المنهج)االعداد الفنى وال

عبدهللا فراج عبد المجيد 
عامر

الفهارس كأدوات السترجاع المعلومات في مكتبات جامعة 
دراسه ميدانيه: طنطا 

محمد فتحي عبد 
الهادي

معلومات2004مجازةماجستير0أسامه السيد محمود علي  فهارس كادوات السترجاع المعلومات هى موضوع هزه الدراسهفي مكتبات جامعة طنطا وقد هدفت هزه الدراسه  الى قياس مدى صالحيه وكفائة ما قدمته  تلك المكتبات لروادها في خالل عمليات الفهرسه بمعني هل نجحت تلك المكتبات في ان تقدم لروادها فهارس صالحه تيسر لهم االستخدام الفعال لمقتنياتها من خالل عملية االستدالل الببلوجرافي والوصول لهذه المقتنيات باكملها علي ارفف المكتبه كما انها فشلت في هذه المهمه وما مقدار هذا النجاح او هذا الفشل والبحث عن اسباب هذا وتقديم االقتراحات الالزمه في ضوء مايتم التوصل الالمكتبات والوثائق وال يمثل استرجاع اوعية المعلومات فى المكتبه او مركز المعلومات  والنقاء هزه االوعيه بالمستفيد الزى يطلبها لحظة خالفه فى حياة المكتبه بكل وظائفها  حيث انه فى هزه اللحظه تتحقق الميزه االساسيه لوجود المكتبه وهى عملية تيسير عملية االستخدام االنسانى لهزه االوعيه يستحيل ان تتجلى هزه اللحظه الخالقه فى حيلة اى مكتبه بصورتها الصحيحه  دون ان نعتمد فى زلك على الفهارس الالزمه التىتتيح استرجاع هزه المعلومه بصوره سهله وميسره فالفهرس هو مفتاح المكتبه وال يمكن الى مكتبه كبيره اوصغيره ان تقدم خدماتها فى كفاءة وفاعليه دون ان يعتمد في زلك على فهرس صالح  وال

دراسه ببليومتريه: االنتاج الفكري المطبوع للمرأه المصريه هبه فتحي بسيوني دنيا
شعبان عبد العزيز 

ثروت يوسف الغلبانخليفة
0

معلومات3المكتب2004مجازةماجستير تبين من خالل التوزيع العددى الزمنى والتوزيع الفئوى الزمنى للكتب التى ايد عنها للمراه المصريه\2يحظى االنتاج الفكرى للمراه المصريه بالتغطيه الشامله بالرغم من وجود ببليوجرافيه متخصصه باالنتاج الفكرى للمراه \1(النتائج)اتبعت الباحثه المنهج الببليوجرافى الببليومترى (المنهج)االتجاهات اللغويه والزمنيه الموضوعيه لالنتاج الفكرى للمراه المصريه \4االتجاهات العدديه الزمنيه لالنتاج الفكرى للمراه المصريه \3مصادر حصر االنتاج الفكرى للمراه المصريه \2اطالله تاريخيه عن المراه المصريه \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليه ات والوثائق وال
رضوي محمد جالل زكريا 

النوساني
الكتب االجنبيه في مكتبات الكليات العلميه بجامعة طنطا 

دراسه ميدانيه: 
شعبان عبد العزيز 

ثروت يوسف الغلبانخليفة
0

معلومات2005مجازةماجستير عدم وجود سياسه واضحه يستند عليها في توزيع الميزانيات على المكتبات موضوع الدراسه\2عدم وجود سيلسه مكتوبه لتنمية المجموعات بالمكتبات موضوع الدراسه \1(النتائج)اتبعت الباحثه المنهج الميدانى (المنهج)تقيم الكتب االجنبيه وفقا لالستخدام\ 5التقيم الكمى والنوعى للكتب االجنبيه \ 4اقتناء الكتب االجنبيه \ 3اختيار الكتب االجنبيه \2رصد  واقع المكتبات موضوع الدراسه \1تهدف الدراسه الى المكتبات والوثائق وال

تخطيط التعاون بين مكتبات كليات الزراعه بالدلتاعلياء محمود الدسوقي
شعبان عبد العزيز 

ثروت يوسف الغلبانخليفة
0

معلومات2005مجازةماجستير افتقار جميع مكتبات الدراسه الىوجود سياسهلتنمية مقتنيات  االمر الزى يترتب عليه وجود خلل فى توازن عملية التزويد\2عدم توافر بعض سجالت التزويد في جميع مكتبات الدراسه \1(النتائج)اتبعت الباحثه منهجين االول المنهج النظرى والثانى الميدانى(المنهج)تخطبط التعاون في الخدمات بين مكتبات كليات الزراعه بالدلتا \6تخطيط التعاون فى العمليات الفنيه بين مكتبات كليات الزراعه بالدلتا \6تخطيط التعاون في بناء وتنمية المجموعات بين مكتبات كليات الزراعه بالدلتا \5خدمات المعلومات بمكتبات كليات الزراعهبالدلتا \4العمليات الفنيه بمكتبات كليات الزراعه بالدلتا \ 3بناء وتنمية المجموعات بمكتبات كليات الزراعه بالدلتا \2التنظيم االدارى لمكتبات كليات الزراعه بالدلتا \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليه المكتبات والوثائق وال

دراسه في حركة النشر: الكتاب المسيحي في مصر مرفت فؤاد جرجس
شعبان عبد العزيز 

خليفة
معلومات2005مجازةماجستير0أحمد عبادة العربي شكليه لالنتاج الفكرى المسيحى \3مصادر حصر االنتاج الفكرى المصرى في علوم الدين المسيحى \2حركة نشر الكتاب المسيحى في مصر \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليهالمكتبات والوثائق وال فئويه وال (كتاب امثال سليمان الحكيم) بعنولن1828نتشر اول كتاب فى علوم الدين المسيحى بمصر عام \2عمال مؤلفا مترجما 14383م 200 م حتى عام1827بلغ اجمالى االنتاج الفكرى المسيحى الصادر فى مصر منز عام \1(النتائج)اتبعت الباحثه منهجين االول المنهج الببليوجرافى الببليومترى الثانىالمنهج التريخى (المنهج)المسؤلون فكريا عن االنتاج الفكرى المسيحى \7االتجاهات اللغويه لالنتاجالفكرى المسيحى االعمال المترجمه في علوم الدين المسيحى\5االتجاهات الموضوعيه لالنتاج الفكرى \4االتجاهات العدديه وال

مني مصطفي ابراهيم 
مرسي

المراجع االجنبيه في المكتبات وعلم المعلومات المتاحه 
دراسه وصفيه تحليليه: علي االنترنت 

حشمت محمد علي 
قاسم

معلومات2005مجازةماجستير00 0المكتبات والوثائق وال

هبه صالح الدين محمد 
النموري

دراسه ميدانيه: مكتبات كليات جامعة طنطا فرع كفر الشيخ
شعبان عبد العزيز 

خليفة
معلومات2005مجازةماجستير0أحمد عبادة العربي العجز الكبير فى وحدات االثاث واالجهزه المتوفره فى مكتبات الدراسه\2فقط من المساحه المطلوبه %13.13التمثل المساحات الحاليه المتوفره بمكتبات الدراسه سوى\1(النتائج)اتبعت الباحثه المنهج الميدانى  (المنهج)خدمات المعلومات بمكتبات كليات جامعة طنطا فرع كفر الشيخ \5الفنيه المتوفره بمكتبات كليات جامعة طنطا فرع كفر الشيخ \4بناء ةتنمية المقتنيات المقتناه بمكتبات كليات جامعة طنطا فرع كفر الشيخ العمليات \3ادارة مكتبات كليات جامعة طنطا فرع كفر الشيخ \2جامعة طنطا فرع كفر  الشيخ واثاثها وتجهيزاتها \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليه المكتبات والوثائق وال

امل مصطفي ابراهيم 
مرسي

الدوريات االكترونيه المتاحه علي شبكه االنترنت في مجال 
معلومات  دراسه ببليوجرافيه ببلومتريه: علم المكتبات وال

معلومات2006مجازةماجستير0ابراهيم دسوقي البنداريالسيد السيد النشار معلومات \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليه المكتبات والوثائق وال مناجمالى العدد63.4دوريه نسبة79احتل النشر التجارى مكان الصداره بين جهات النشر المختلفه بعدد\2% 2.8 دوريات باللغه العربيه نسبة 6و%97.2دوريه باللغه االنجليزيه تمثل 211 دوريه الكيرونيه متتخصصه منها 217استقصت الدراسه(النتائج)اتبعت الباحثه المنهج الببليوجرافى الببليومترى(المنهج)معاير مقترحه لتقويم الدوريات االكترونيه ا لمتخصصه\3انتاجية الناشرين والدول للدوريات االلكترونيه المتخصصه وسياسات االتاحه والتحكم\2االتجاهات العدديه والنوعيه للدوريات االلكترونيه المتاحه على شبكة االنترنتفى مجال المكتبات وال

أحمد رجب شاهين
الكتب المنشورة في مصر باللغات غير العربية في النصف 

دراسة ببليونشرية: الثاني من القرن العشرين
شعبان عبد العزيز 

خليفة
0أحمد عبادة العربي

دكتوراه
معلومات2006مجازة تعانى الكتب االجنبيه المنشوره في مصر من قلة التوازن الموضوعى\ 2كتابا منشورا11233بلغ اجمالى عدد الكتب االجنبيه فى مصر خالل النصف الثانى من القرن العشرين \1(النتائج)اتبع الباحث المنهج الببليوجرافى الببليومترى (المنهج)الدراسه التحليليه للكتب االجنبيه المنشوره في مصر  اتجاهات مؤلفى وناشرى الكتب االجنبيه في مصر\3نشر الكتب االجنبيه في مصر \2قاعدة بيانات الكتب االجنبيه المنشوره فى مصر مالمحها العامه ومراحل اعدادها \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليه المكتبات والوثائق وال

ناديه سعد مرسي علي
التزويد التعاوني بين المكتبات االكادميه في جامعات اقليم 

وسط الدلتا
شعبان عبد العزيز 

ثروت يوسف الغلبانخليفة
0

معلومات2006مجازةدكتوراه افتقار جميع مكتبات الدراسه لوجود اى خطط للتزويد التعاونى في مصادر المعلومات\2عدم استغالل مصادر التزويد االخرى غير الشراء في بناء وتنمية المقتنيات على النحو االمثل \1(النتائج)اتبعت الباحثه المنهجالميداني(المنهج)نموزج مقترح  لشبكة معلومات تربط بين مكتبات كليات الطب واخرى تربط العاملينبين مكتبات كليات االداب عينة الدراسه\6شبكات المعلومات\5التزويد التعاونى على االعاره البينيه بين  مكتبات الدراسه\4الدراسه التحليليه لمجموعة الكتب المقتناه\3تنمية مجموعات الكتب بمكتبات الدراسه \2جامعات اقليم وسط الدلتا ومكتباتها \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليه المكتبات والوثائق وال

منى فاروق عباس  شهوان
: المكتبات المدرسه للمرحله الثانويه في محافظه الغربيه 

دراسه ميدانيه
شعبان عبد العزيز 

خليفة
معلومات2007مجازةماجستير0أحمد عبادة العربي الشراع هو المصدر الرئيى فى التزويد\2اعتماد المكتبات على المواد المطبوعه في تقديم خدماتها ولم تتحول الى مكتبات شامله\1(النتائج)اتبعت الباحثه المنهج الميدانى  (المنهج)الشبكات التعاونيه بين المكتبات المدرسيه باستخدام الحاسب االلى \ 6الخدمات المكتبيه بمكتبات المدارس الثانويه \5العمليات الفنيه فى المكتبات المدرسيه الثانويه \ 4مجموعات المكتبات بمحافظة الغربيه\3ادارة المكتبات المدرسيه بالمرحله الثانويه بمحافظة الغربيه \2المكتبه المدرسيه الثانويه \1تناولت الدراسه الموضوغات التاليهالمكتبات والوثائق وال

امل مصطفي ابراهيم 
مرسي

دراسه : فهارس المكتبات االكادميه المتاحه علي االنترنت 
تقويميه بين مصر واالمارات

00ثروت يوسف الغلبان
دكتوراه

0المكتبات والوثائق ئوالمعلومات2008مجازة

رضوي محمد جالل زكريا 
النوساني

: االفاده الزراعيه من المعلومات المتاحه علي االنترنت
أسامة السيد محمود دراسه ميدانيه

00
دكتوراه

معلومات2008مجازة 0المكتبات والوثائق وال

هبه احمد محمد احمد 
المتبولي

افاده الطالبات من معامل االنترنت في المدارس الثانويه 
أسامة السيد محمود للبنات في محافظه الغربيه

معلومات2008مجازةماجستير00  مدرسه ميزانيتها ميزانيه عامه واربع مدارس وجد ان ميزانية معامل الحاسبات االليه بها ميزانيه خاصه32اتضح ان \2 جهاز 85اكبر عدد اجهزه حاسب الى بالمدارس عينة الدراسه بمحافظة الغربيه كان في مدرسة  السالم الخاصه للغات بطنطا وقد بلغ \1 (النتائج)اتبعت الباحثه المنهج الميدانى (المنهج)دوافع ومجاالت استخدام االنترنت داخل المدارس الثانويه للبنات بمحافظة الغربيه \4انماط افادة طالبات المرحله الثانويه العامه بمحافظة الغربيه من معامل االنترنت \3واقع استخدام خدمة االنترنت بالمدارس الثانويه للبنات بمحافظة الغربيه\2شبكة االنترنت ومقومات وجودها بالمدارس الثانويه للبنات بمحافظة الغربيه \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليه المكتبات والثائق وال

هبه فتحي بسيوني دنيا
: ميول واتجاهات القراءه لدي طالب كليات جامعة طنطا 

دراسه ميدانيه علي عينه من الطالب
شعبان عبد العزيز 

نادية عبد العزيز الصوافخليفة
0

دكتوراه
معلومات2008مجازة ميول واالتجاهات \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليه المكتبات والوثائق وال مستوى المهنى لهم من ناحية اخرى\ 2% 9.2وكانت نسبة العازفين عن القراءه % 83.4في حين بلغت نسبة اقبال الطلبه على القراءه احيانا  % 7.3تتدنى نسبة اقبال الطلبه على القراءه بصوره دائمه حيث بلغت نسبته \1 (النتائج)اعتمدت الباحثه على المنهج الميدانى(المنهج)العوامل المؤثره في تنمية ميول القراءه \6الصحف والمجالت ومكتبة المنزل وشبكة االنترنت :الموادالمفضله للقراءه\5الكتب والقصص :المواد المفضله للقراءه\4ميول القرائه لدى طلبة جامعة طنطا \3بيئة وظروف القراءه \2مفاهيم وتعريفات :القراءه وال مستوى التعليمى لالباء واالمهات وال اظهرت الدراسه وجود عالقه زات دالله احصائيه بين مدى اقبال الطلبه على القراءه من ناحيه ونوع الطلبه ومحل اقامتهم وال

هند عبدالحفيظ عبدهللا 
صالح

دراسه ميدانيه: اكتساب المعرفه لدي المرآه 
أسامة السيد محمود 

وجدي شفيق عبد اللطيف
ناديه عبد 
العزيز 
الصواف

معلومات2008مجازةماجستير 0المكتبات والوثائق وال

إيمان عبد المنعم الصياد
اقتصاديات االعداد الببلوجرافي في المكتبات الجامعيه 

أسامة السيد محمود دراسه حاله علي مكتبات جامعة طنطا: المصريه 
معلومات2009مجازةماجستير0ثروت يوسف الغلبان (00000صيانة الفهرسه0اجراعات الفهرسه 0 مستويات الفهرسه 0انواع الفهرسه)الفهرسه\2ضعف تطبيق عناصر االداره الفعاله على عمليات االعداد الببليوجرافى مما كان لها االثر البالغ فى تداخل االعمال وتاخر فهرسة بعض المواد \1(النتائج)اتبعت الباحثه منهج دراسة الحاله  (المنهج)تكلفة االعداد الببليوجرافى فى مكتبات جامعة طنطا \4جوانب العمليات الفنيه فى مكتبات جامعة طنطا   واثارها المتوقعه على اقتصاديات عمليات االعداد الببليوجرافى \3تكالبف الفهرسه فى المكتبات الجامعيه بالخارج \2معاير وعناصر تكلفة عملية االعداد الببليوجرافى وادارتها \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليه المكتبات والوثائق وال

ابراهيم محمد علي ديشه
: افاده أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزاويه من االنترنت 

دراسه ميدانيه
0شعبان عبد العزيز خليفةثروت يوسف الغلبان

دكتوراه
معلومات2010مجازة 0المكتبات والوثائق وال

عبد الحميد مصطفي 
ساسي المنير

دراسه : االستخدام السىء لمكتبات جامعة الزاويه بلبيا 
وصفيه تحليليه

0شعبان عبد العزيز خليفةثروت يوسف الغلبان
دكتوراه

معلومات2010مجازة 0المكتبات والوثائق وال

عبد العزبز عبد الحميد 
عامر عامر

تأثير تكنولوجيا المعلومات علي التنميه  المهنيه للعاملين 
: بالمكتبات المدرسيه الثانويه بشعبية الزاويه بالجماهريه 

دراسه ميدانيه وتخطيط

شعبان عبد العزيز 
خليفة

0ثروت يوسف الغلبان
دكتوراه

معلومات2010مجازة 0المكتبات والوثائق وال

عزه القطب حماد حيدر
ادارة الجوده الشامله في مكتبات المعاهد االزهريه بمنطقه 

المنوفيه االزهريه
شعبان عبد العزيز 

خليفة
0ثروت يوسف الغلبان

دكتوراه
ملومات2010مجازة 0المكتبات والوثائق وال

دراسة ميدانيه: سوء االستخدام في جامعة طنطاغادة عزت محمود ابو زويد
شعبان عبد العزيز 

خليفة
معلومات2010مجازةماجستير0ثروت يوسف الغلبان 0المكتبات والوثائق وال

محمد احمد عمر 
المصراتي

دراسه لالتجاهات العدديه : أطروحات جامعة الزاويه بليبيا 
والنوعيه وتحليل االستشهادات المرجعيه

0شعبان عبد العزيز خليفةثروت يوسف الغلبان
دكتوراه

معلومات2010مجازة 0المكتبات والوثائق وال

احمد عادل ابراهيم العجيزي
الخدمه المرجعيه الرقميه بالمكتبات المركزيه للجامعات في 

مصر دراسه وتخطيط
00ثروت يوسف الغلبان

دكتوراه
معلومات2011مجازة مكتبات4جميع المكتباتموضوع الدراسه تضم السياسه العامه لها ارشادات خاصه بالخدمه المرجعيه وبلغ عدد المكتباتالتى اليوجدبها سياسهمستقله للخدمه حوالى \2 (جامعة القاهره0جامعة حلوان 0الجامعه البريطانيه 0الجامعه االمريكيه)وهى مكتبات%7.1 مكتبات بنسنة4بلغ عدد المكتبات التى تقدم الخدمه المرجعيه الرقميه حوالى \1(النتائج)اتبعت الباحث المنهج المسحى الميدانى (المنهج)تصور مقترحلحدمه مرجعيه تعاونيه بين المكتبات المركزيه للجامعات المصريه \6المصادر المرجعيه المطبوعه عددا ونوعا  واالمكانيات التكنلوجيه المتاحه للخدمه المرجعيه للمكتبات موضوع الدراسه\5المستفيدون من الخدمه المرجعيه بالمكتبات موضوع الدراسه \4الموارد البشريه للخدمه المرجعيه الرقميه بالمكتبات موضوع الدراسه \3تنظيم وادارة الخدمه المرجعيه الرقميه بالمكتبات موضوع الدراسه \2الخدمه المرجعيه الرقميه من حيث المفهوم والتقنيات \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليه المكتبات والوثائق وال

السعيد مبروك ابراهيم 
خطاب

دراسه تحليليه: لوائح المكتبات الجامعيه في مصر 
حشمت محمد علي 

قاسم
معلومات2011مجازةماجستير0ثروت يوسف الغلبان 0المكتبات والوثائق وال

معلومات2011مجازةدكتوراه0شعبان عبد العزيز خليفةثروت يوسف الغلباندراسه ببليونشريه: كتب األطفال في الجماهريه الليبيه سالي علي مسعود عبود 0المكتبات والوثائق وال

فكري مفتاح ابو رخيص
الوعي المعلوماتي في المجتمع االكاديمي بجامعة الجبل 

دراسه للواقع وتخطيط للمستقبل: الغربي بليبيا 
محمد فتحي عبد 

الهادي
معلومات2011مجازةدكتوراه0ثروت يوسف الغلبان 0المكتبات والوثائق وال

محمد مجدي عبد الفتاح 
محمد اسماعيل

مكتبات القنوات المتخصصه المصريه ودورها في دعم 
البرامج المرئيه

شعبان عبد العزيز 
خليفة

معلومات2011مجازةماجستير0ثروت يوسف الغلبان لم يسجل تاريخ تطوير المكتبات موضوع الدراسهعلى مدار السنوات الماضيه\2مكتبات القنوات المتخصصه المصريه تمثل اهميه كبرى فى سير العمل بجمع قنوات وادارات قطاع النيل للقنوات المتخصصه \1(النتائج)اتبع الباحث المنهج الميدانى المسحى والتقيمى (المنهج)تحليل استبيانات البرامجين واللخصائين لمكتبات المتخصصه \6خدمات مكتبات القنوات المتخصصه \5العمليات الفنيه داخل مكتبات القنوات المتخصصه \4بناء وتنمية المجموعات بمكتبات القنوات المتخصصه \3مكتبات القنوات المتخصصه المصريه \2نبزه عن القنوات المتخصصه \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليهالمكتبات والوثائق وال

دراسه تحليليه مقارنه: مكتبات االديره في مصر مرفت فؤاد جرجس
حشمت محمد علي 

قاسم
معلومات2011مجازةدكتوراه00 ميزانيه المتوافره ومدى كفايتها \1(النتائج)اتبعت الباحثه المنهجالبحثى التاريخى (المنهج)خدمات المعلوماتبمكتبات االديره في مصر \6االعداد الفنى للمجموعات بمكتبات االديره فى مصر \5وتنميةالمقثنيات بمكتبات االديره في مصر \4ادارة مكتبات االديره فى مصر بناء \3مبانى مكتبات الديره فى مصر واثاثها وتجهيزاتها\2نشاة مكتبات االديره فى مصر وتطورها \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليهالمكتبات والوثائق وال مبنى واالثاث والتجهيزات المتوافره بمكتبات الدراسه والتعرف علىمدى مالئمتها لتقديم خدمه مكتبيه جيده وفقا للمعاير الصادره فى هزا الصدد\2التعرف على الوضع االدارى بمكتات الدراسه واعداد العاملين بها ومؤهالتهم وتدريبهم وال دراسة المجتمع وال

مني فضل هللا السنوسي 
فضيل

دراسه ميدانيه علي : الثقافه المعلوماتيه بالمجتمع الجامعي 
مجتمع جامعة عمر المختار

محمد فتحي عبد 
الهادي

معلومات2011مجازةدكتوراه0ثروت يوسف الغلبان 0المكتبات والوثائق وال

هبه صالح الدين محمد 
النموري

تحليل للنظام والتخطيط لشبكه : مكتبات جامعة طنطا 
الكترونيه للمعلومات

حشمت محمد علي 
قاسم

معلومات2011مجازةدكتوراه00 تتوافر الفهارس االليه فى عشر مكتبات فقط \2حيث تعمل كل مكتبه بمفردها (بنجاب)اليوجد اى شكل من اشكال التعاون بين مكتبات جامعة طنطا \1 (النتائج)اتبعت الباحثه المنهج الوصفى التحليلى   (المنهج)مقترحات بشان تطوير منظومة مكتبات جامعة طنطا  \5مقترحات بشان تطويرمدخالت وتجهيزات منظومة جامعة طنطا \4تقيم الوضع الحالى لمخرجات منظومة مكتبات جامعة طنطا \3تقيم الوضع الحالى لمدخالت وتجهيزات منظومة جامعة طنطا \2شبكات المكتبات الجامعيه \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليه المكتبات والوثائق وال

صفاء حسن يوسف سعده
دراسه ميدانيه علي طالب : االستخدام السىء لالنترنت 

مرحله الليسانس بجامعة طنطا
شعبان عبد العزيز 

خليفة
معلومات2012مجازةدكتوراه0ثروت يوسف الغلبان 0المكتبات والوثائق وال

مني ميلود يوسف غريبه
المقومات المعلوماتيه لالداره االكنرونيه في الجماهريه 

دراسه تحليليه لقطاع : العربيه الليبيه الشعبيه االشتراكيه 
األحوال المدنيه

معلومات2012مجازةدكتوراه0حشمت محمد علي قاسمثروت يوسف الغلبان 0المكتبات والوثائق وال

غادة عزت محمود ابو زويد
دراسه تجربيه علي عينه من : عالج االكتئاب بالقراءة

طالب كلية االداب جامعة طنطا
خالد ابراهيم شعبان عبد العزيز خليفةثروت يوسف الغلبان

الفخراني
معلومات2013مجازةدكتوراه معلومات واالنترنت كوعاء معلومات والبحث عن المعلومات وادماج االنترنت في كافة جوانب المكتبه واسباب توفير االنترنت بالمكتبات واستخدام الحاسبات االليه في مكتبات الجامعه واالنترنت مكتبات الجامعه وسوء استحدام االنترنت في مكتبات الجامعه والتاثير االخالقى على مستخدمى االنترنتالمكتبات والوثائق وال اتبعت الباحثه على المنهج الميدانى(المنهج)تهدف الدراسه الى النعرف على االنترنت وتعريفها واستخدامها فى مجال مكتبات جامعة طنطا االنترنت وعالقتها بالمكتبات وبداية االنترنت واهم مداخل تطور شبكة االنترنت وخدمات االنترنت واهمية االنترنت وايجابيات االنترنت وسلبيات االنترنت وال

نبيلة عبد الفتاح غانم

احتياجات سوق العمل من امناء المكتبات في الجامعات 
دراسه ميدانيه علي فرص العمل التاحه امام : االقليميه 

مكتبات بجامعة طنطا أسامة السيد محمود خريجي قسم الوثائق وال
معلومات2013مجازةماجستير0أحمد عبادة العربي معلومات \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليه المكتبات والوثائق وال معلومات في مصر \2طبيعه وسمات الوضع الراهن له في مصر وانعكاساتها علي سوق عمل المكتبات وال معلومات بمحافظة الغربيه \3مالمح وسيمات الطلب لسوق عمل المكتبات وال معلومات \ 2سوق العمل والطبيع التي ينفرد بها وتمييزه عن غيره من االسواق \ 1 (النتائج)اتبعت الباحثه المنهج الماسحي  (المنهج)اوضاع مخرجات نظام تعليم المكتبات بجامعة طنطا في سوق العمل \ 5احتياجات سوق العمل من المهنيين في المكتبات وال سمات سوق العمل والتشغيل في مصر وانعكاستها علي سوق عمل المكتبات وال

أسامه محمد بكتوت
مكتبات مراكز الشباب بمحافظة الغربية دراسه للموارد 

الماديه والبشريه واالفاده
شعبان عبد العزيز 

خليفة
0أحمد عبادة العربي

دكتوراه
معلومات2014مجازة 0المكتبات والوثائق وال

دراسة ببليومترية: اإلنتاج الفكري للمرأة الليبية حميدة سعد حسين بالقاسم
محمد فتحي عبد 

الهادي
هبه فتحي دنيا

2014مجازةدكتوراه0
معلومات المكتبات والوثائق وال

0

سميحة رزق عبد الحميد

نظام إدارة الوثائق اإلدارية بمؤسسة الضمان اإلجتماعي 
دراسة ميدانيةفي ضوء تطورات : بالجبل األخضر بليبيا 
تكنولوجيا المعلومات

محمد فتحي عبد 
الهادي

2014مجازةدكتوراه0السيد الصاوي 
معلومات المكتبات والوثائق وال

0

عبدهللا فراج عبد المجيد 
عامر

اعداد المفهرسين في بيئة المعلومات االكترونيه دراسه 
لبرامج التأهيل والتدريب في مصر والتخطيط لمستقبلها

محمد فتحي عبد 
الهادي

معلومات2014مجازةدكتوراه0أحمد عبادة العربي تهدف الدراسه الى رصد التطورات الحديثه فى مجال الفهرسه وتنظيم المعلومات في البيئه االلكترونيه والرقميه الجدبده في محاوله الكتشاف حدود ما وصلت اليه جهود تطوير عمليات الفهرسه وتنظبم المعلومات على مستوى النظربه من ناحيه وعلى المستوى المهنى وادوات العمل من ناحيه اخرى وعلى مستوى التطبيق العملى واجراءات الفهرسهفى سوق العمل الفنى في ظل البيئه االلكترويه من ناحيه ثالثهالمكتبات والوثائق وال

محمد زيد عبدهللا المطيري
خدمات المعلومات الرقميه في المكتبات االكاديميه الكويتيه 

دراسه ميدانيه: 
شعبان عبد العزيز 

هبة صالح الدين النموريخليفة
معلومات2014مجازةماجستير0 يتم تقديم الخدمه المرجعيه للمستفيدين بشروط\2اليوجد متخصصون مؤهلون في تقديم الخدمات الرقميه \1(النتائج)اتبع الباحث المنهج الميدانى (المنهج)التحليل االحصائى\6واقع الخدمات الرقميه التى تقدم في المكتبات االكاديميه \5مجتمع البحث 0التعليم االكاديمى فى الكويت \4تاريخ وتطور المكتبات الرقميه \3اشكال ونوعية خدمات المعلومات الرقميه \2المكتبه الرقميه \1تناولت الدراسه الموضوعات التاليهالمكتبات والوثائق وال

مروه المراعي مصطفي 
العشري

: الرضاالوظيفي لدي أمناء المكتبات في محافظة الغربيه 
دراسه ميدانيه

شعبان عبد العزيز 
خليفة

معلومات2014مجازةماجستير0هبه فتحي دنيا مهنيه التى تؤثر على الرضى الوظيفى للعاملين في المكتباتالمختلفه بمحافظة الغربيه\3العوامل الشخصيه واالجتماعيه المؤثره على الرضى الوظيفى للعاملين في المكتبات المختلفه بمحافظة الغربيه \2دراسه في االنتاج الفكرى:االطار النظرى للرضى الوظيفى\1تناولت الدراسه الموضوعات التاليهالمكتبات والوثائق وال انخفاض مستوى الرضى بسبب نظرة المجتمع المهنيه\2تاثر الرضى الوظيفى لمجتمع الدراسه باختالف نوع المكتبه \1(النتائج)اتبع الباحث المنهج الميدانى(المنهج)العوامل االقتصاديه وال

مها محمد محمد عبيد

حماية المخطوطات والوثائق الورقية من تدمير الفطريات 
باسخدام عناصر طبيعية نباتية

شعبان عبد العزيز 
2014مجازةماجستير0السيد الصاوي خليفة

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

نوال عبدهللا العجيلي سويس
معلومات في ليبيا مكتبات وال دراسه : تشريعات الكتب وال

تحليليه
شعبان عبد العزيز 

خليفة
علومات2014مجازةماجستير0أحمد رجب شاهين 0المكتبات والوثائق وال

هند عبد الرحمن زكريا ابو 
الخير

تنمية الموارد البشريه للعاملين بالمكتبات المدرسيه الثانويه 
دراسه ميدانيه وتخطيط: بمدينة طنطا بمحافظه الغربيه 

شعبان عبد العزيز 
 ميرفت فؤاد جرجسخليفة

معلومات2014مجازةماجستير0 انخفاض نسبة الرضى الوظيفى للعاملين عينة الدراسه\2انخفاض نسبة انضمام عينة الدراسه بالبرامج التدريبيه \1(النتائج)اتبعت الباحثه المنهجالميدانى (المنهج)برنامج تدريس مقترحلتنمية العاملين بالمكتبات المدرسيه الثانويه بمدينة طنطا \4الرضى الوظيفى واخالقيات المهنه \3واقع تنمية العاملين بالمكتبات المدرسيه موضوع الدراسه \2المكتبات المدرسيه من حيث الماهيه واالهداف\1تناولت الدراسه الموضوعات التاليهالمكتبات والوثائق وال

هبه احمد محمد احمد 
المتبولي

افاده طالب الجامعات من الشبكات االجتماعيه علي 
دراسه ميدانيه علي طالب : االنترنت كمصدر للمعلومات 

جامعة طنطا
معلومات2015مجازةدكتوراه0أسامه السيد محمود علي ثروت يوسف الغلبان 2تعد الشبكات االجتماعيه من اهم واشهر شبكات الويب\2 انه مصطلح يشير الى مجموعه من التقنيات الجديده والتطبيقات الشبكيه ادت الى تغير سلوك الشبكه العالميه لالنترنت 2من ابرز تعريفات الويب\1(النتائج)اتبعت الباحثه المنهج المسحى (المنهج)مشاكل ومعوقات استخدام طالب جامعة طنطا للشبكات االجتماعيه \4االفاده من الشبكات االجتماعيه على االنترنت \3دوافع وسلوك الطالب بجامعة طنطا \2الشبكات االجتماعيه نشاتها وتطورها وانتشارها وخصائصها\1تناولت الدراسه الموضوعات التاليهالمكتبات والوثائق وال



ابتسام رزق عبد الحميد

استخدام الشبكات االجتماعية  من جانب طالب جامعة 
دراسة وصفية تحليلية:عمر المختار بليبيا 

محمد فتحي عبد 
0 نادية سعد مرسيالهادي

دكتوراه
2016مجازة

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

دراسة ميدانية: اإلفادة من مقاهي اإلنترنت في مدينة طنطا إيمان إبراهيم السيد هيبه
شعبان عبد العزيز 

2016مجازةماجستير0 ثروت يوسف الغلبان  خليفة
معلومات المكتبات والوثائق وال

0

أحمد أحمد محمد المزين

دراسة تطبيقية على مكتبات : رقمنة المخطوطات 
أحمد عبادة العربيالمخطوطات بدولة الكويت

حشمت محمد علي قاسم
2016مجازةدكتوراه0

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

حنان عبد السالم عبد هللا محمد 

دراسة : القيادات اإلدارية في مكتبات جامعة عمر المختار 
ميدانية

محمد فتحي عبد 
2016مجازةدكتوراه0 أحمد رجب شاهينالهادي

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

رقية برهام محمد

إدارة سجالت الوثائق للهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي 
دراسة للواقع: بالمنصورة 

شعبان عبد العزيز 
2016مجازةماجستير0السيد الصاوي خليفة

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

محمد كامل عبد العال

الكتب المطبوعة الصادرة في مصر في علوم الحديث 
دراسة ببليومترية: النبوي الشريف في القرن العشرين 

شعبان عبد العزيز 
2016مجازةماجستير0 ثروت يوسف الغلبان  خليفة

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

محمود رجب حسين

دراسة للواقع وخطة للمستقبل على : مكتبات جامعة المنيا 
أحمد عبادة العربيضوء التطورات الراهنه

حشمت محمد علي قاسم
هبة صالح 
الدين 
2016مجازةماجستيرالنموري

معلومات المكتبات والوثائق وال

منى فاروق عباس  شهوان
الدوريات اإللكترونية المتاحة على شبكة اإلنترنت في 

دراسة ببليوجرافية ببليومترية: التربية وعلم النفس
شعبان عبد العزيز 

2016مجازةدكتوراه نادية سعد مرسي ثروت يوسف الغلبان  خليفة
معلومات المكتبات والوثائق وال

0

نادية الصادق الطويل

واقع جودة خدمات المعلومات في مكتبات جامعة طرابلس 
وسبل تطويرها

شعبان عبد العزيز 
2016مجازةدكتوراهمبروكة عمر المحيرق نادية سعد مرسيخليفة

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

أحمد حماده أحمد 

النظام اآللي المتكامل سيمفوني وتطبيقاته بمكتبات جامعة 
دراسة تقييمية: القصيم بالمملكة العربية السعودية

شعبان عبد العزيز 
2017مجازةدكتوراه0 ثروت يوسف الغلبان  خليفة

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

أسماء أحمد عبد الرحمن محمد

: نظم التصنيف المستخدمة في مكتبات جامعة المنصورة 
دراسة ميدانية

شعبان عبد العزيز 
2010مسجلةماجستير0 ثروت يوسف الغلبان  خليفة

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

سمر محمد عبد الحميد

اتجاهات المستفيدين نحو استخدام المكتبات بجامعة 
دراسة ميدانية: المنصورة 

شعبان عبد العزيز 
2011مسجلةماجستير0 ثروت يوسف الغلبان  خليفة

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

أحمد محمد محمد محجوب

الرسائل الجامعية المجازة في الفقة اإلسالمي بالجامعات 
دراسة ببليومترية: 2011المصرية حتي عام 

شعبان عبد العزيز 
2012مسجلةماجستير0 ثروت يوسف الغلبان  خليفة

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

محمد سمير احمد صالح محمود

تأثير اإلنترنت على القراءة الحرة لطلبة المرحلة الثانوية 
2013مسجلةدكتوراه0 ثروت يوسف الغلبان  أسامة السيد محمود دراسة مسحية: بدولة الكويت

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

منى مصطفى إبراهيم

دراسة مقارنة : مبادرات المكتبات الوطنية الرقمية 
المبادرات العربية وعينة من األجنبية

حشمت محمد علي 
2013مسجلةدكتوراه0 ثروت يوسف الغلبان  قاسم

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

هند عبدالحفيظ عبدهللا 
صالح

اإلنتاج الفكري جامعة طنطا المسجل في قواعد البيانات 
2013مسجلةدكتوراه0 ثروت يوسف الغلبان  أسامة السيد محمود دراسة ببليومترية:العالمية

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

الشيماء فهمي عبد العزيز 

دراسة : االحتياجات المعلوماتية للقضاه بمحافظة الغربية 
2014مسجلةماجستير0نادية عبد العزيز الصوافثروت يوسف الغلبان  ميدانية

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

إيمان عبد المنعم الصياد

دراسة تطبيقية : المعيار العربي الموحد للمكتبات العامة 
2014مسجلةدكتوراه0نادية عبد العزيز الصوافأسامة السيد محمود على المكتبات العامة بمحافظة الغربية

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

معلومات2014مسجلةدكتوراهالسيد الصاويميرفت فؤاد جرجس-  شعبان عبد العزيز خليفة  ثروت يوسف الغلبان  دراسة حالة: األرشيف الجاري للشركة العامة لألرشفة أسامة سعيد بركات 0المكتبات والوثائق وال

دعاء كمال عصام الدين

شبكات التواصل االجتماعي كمصدر من مصادر 
المعلومات اإللكترونية في الثقافة السياسية مجاال 

موضوعيا ومدى مصداقية المعلومات بها واإلفادة منها

محمد فتحي عبد 
الهادي

2014مسجلةماجستير0 أحمد رجب شاهين 
معلومات المكتبات والوثائق وال

0

شريف رجب المغاوري

دراسة : تسويق قواعد  المعلومات الرقمية في الدول العربية 
2014مسجلةدكتوراه0نادية عبد العزيز الصوافأسامة السيد محمود ميدانية إلقتراح نموذج تسويقي للبيئة العربية

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

عمرو أحمد بسيوني 

دراسة : الثقافة المعلوماتية لدى طلبة الجامعات المصرية 
لعينة من طلبة مرحلة الجامعة

حشمت محمد علي 
قاسم

هبه فتحي دنيا
2014مسجلةماجستير0

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

ماهر محمد عماشة

دراسة ميدانية مقارنة : مكتبات األطفال بمحافظة الغربية 
شريف كامل شاهينلبعض المكتبات

هبه فتحي دنيا
2014مسجلةماجستير0

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

مي محمد سعد البيومي

: اتجاهات طالب جامعة طنطا نحو الفهارس اإللكتروني 
شريف كامل شاهيندراسة ميدانية

هبه فتحي دنيا
2014مسجلةماجستير0

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

هند محمود زلط

مدى مساهمة جامعة طنطا في المستودع الرقمي القومي 
للرسائل الجامعية بمصر

محمد فتحي عبد 
2014مسجلةماجستير0هبة صالح الدين النموريالهادي

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

وسام السيد الصعيدي

مدى إفادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من تكنولوجيا 
دراسة ميدانية : المعلومات في التدريس والبحث العلمي

لجامعة طنطا

شعبان عبد العزيز 
خليفة

2014مسجلةماجستير0هبة صالح الدين النموري
معلومات المكتبات والوثائق وال

0

الطاهر عبد المولى المرغني

نظم االرشفة اإللكترونية اإلدارية في شركة الخطوط الجوية 
أبو بكر محمود الهوشأحمد عبادة العربيالليبية

2015مسجلةدكتوراه0
معلومات المكتبات والوثائق وال

0

أحمد عبد هللا الهدابي 

مبادرات تعزيز ثقافة القراءة في اإلمارات العربية المتحدة 
: في ظل ثورة المعلومات الرقمية والتخطيط لمستقبلها

أحمد عبادة العربيدراسة تحليلية تقييمية
هبه فتحي دنيا

2015مسجلةدكتوراه0
معلومات المكتبات والوثائق وال

0

رشا معوض مصطفى احمد 

دور المكتبات العامة المصرية في تدريب المستفيدين على 
2015مسجلةدكتوراه0نادية عبد العزيز الصوافثروت يوسف الغلبان  دراسة ميدانية: استخدام تكنولوجيا المعلومات 

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

كمال عبد العظيم عبد هللا الصباغ 

الميول القرائية للمستفيدين من مكتبات دور المسنيين 
2015مسجلةماجستير0 أحمد رجب شاهين شريف كامل شاهيندراسة ميدانية: باألسكندرية 

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

محمد زيد عبد هللا المطيري
: إدارة تكنولوجيا المعلومات في مكتبات جامعة الكويت

معلومات2015مسجلةدكتوراه0أحمد عبادة العربيثروت يوسف الغلباندراسة تطبيقية على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 0المكتبات والوثائق وال

محمد علي عمار العزيبي 

األطروحات العلمية المجازة من جامعة طرابلس بليبيا في 
علوم االجتماعية دراسة ببليوجرافية : قطاع اإلنسانيات وال

2015مسجلةدكتوراه0أحمد رجب شاهينأحمد عبادة العربيببليومترية
معلومات المكتبات والوثائق وال

0

مروى محمد إدريس
الميتاداتا في المواقع اإللكترونية الليبية وأليات ضبط 

معلومات2015مسجلةدكتوراه0رضوى محمد جالل النوسانيبدوية محمد البسيونيدراسة وصفية تحليلية: الجودة بها المكتبات والوثائق وال
0

مسعودة محمد األول
: السلوك المعلوماتي لدى المرأة الليبية في منطقة طرابلس

معلومات2015مسجلةدكتوراه0نادية عبد العزيز الصوافأحمد عبادة العربيدراسة ميدانية المكتبات والوثائق وال
0

نبيلة عبد الفتاح غانم
دراسة تطبيقية : المعيار العربي الموحد للمكتبات الجامعية 

معلومات2015مسجلةدكتوراه0عبد هللا فراجأسامة السيد محمودعلى كليات جامعة طنطا المكتبات والوثائق وال
0

ياسر نبوي محمود

إدارة التميز في المكتبات ودورها في تعزيز الميزة التنافسية 
دراسة تحليلية على المكتبات األكاديمية بدولة اإلمارات : 

محمود عبد الكريم الجندي أحمد عبادة العربيالعربية المتحدة

هبة أحمد 
2015مسجلةدكتوراهالمتبولي

معلومات المكتبات والوثائق وال
0

إيمان محمد عبد الدايم
األرشفة اإللكترونية في مدريات التنظيم واإلدارة بمحافظات 

معلومات2016مسجلةدكتوراه0هبة صالح الدين النموريأحمد عبادة العربيدراسة تطبيقية: الوجه البحري بمصر 0المكتبات والوثائق وال

أحمد عبد الستار عامر 
شريف

التأليف المشترك للبحوث المكشفة في قواعد بيانات العلوم 
دراسة تحليلية مقارنة لعينة من الجامعات المصرية : الطبية

2016مسجلةماجستير0عبد هللا فراجأحمد عبادة العربيواألجنبية
معلومات المكتبات والوثائق وال

0

أسماء حلمى احمد دياب

مكانية  مواقع التخزين السحابى على شبكة االنترنت وا 
معلومات  دراسة وصفية : توظيفها في مجال المكتبات وال

معلومات2016مسجلةماجستير0نادية عبد العزيز الصوافبدوية محمد البسيونيتحليلية 0المكتبات والوثائق وال

آالء محمد عبد  الغفار
: النشر الدولي للدوريات اإللكترونية العلمية المصرية 

معلومات2016مسجلةدكتوراه0نادية عبد العزيز الصوافأحمد عبادة العربيدراسة تقويمية المكتبات والوثائق وال
0

بسنت عنتر شهاب أحمد 
الشال

دراسة : الضبط االستنادي ودوره في استرجاع المعلومات
علوم  إلعداد ملف استنادي في مجال اإلنسانيات وال
االجتماعية وتطبيقه على الفهرس الموحد للمكتبات 

2016مسجلةدكتوراه0هبه فتحي دنيابدوية محمد البسيونيالجامعية المصرية

معلومات المكتبات والوثائق وال

0
داليا عبد الحميد بسيوني 

السعدني
دراسة تقييمية : الميتاداتا في مواقع الجامعات المصرية

معلومات2016مسجلةماجستير0غادة عزت أبو زويدبدوية محمد البسيونيووضع آلية لضبط جودتها 0المكتبات والوثائق وال

دينا عبد المنعم محمد 
النادي

على شبكة (Wiki)اإلفادة من مواقع التأليف الحر 
دراسة تطبيقية على عينة من أعضاء هيئة : اإلنترنت

معلومات2016مسجلةماجستير0غادة عزت أبو زويدبدوية محمد البسيونيالتدريس وطالب الدراسات العليا بجامعة طنطا 0المكتبات والوثائق وال
دينا مجدى عبدهللا 

عبدالمجيد
تكشيف الفيديو الرقمى بالمستودعات الرقمية العالمية على 

معلومات2016مسجلةدكتوراه0أحمد رجب شاهينبدوية محمد البسيونيدراسة تحليلية مقارنة: شبكة االنترنت  0المكتبات والوثائق وال
رجب عبد الحميد حسنين 

أحمد
المكتبات األكاديمية ودورها في إدارة وقياس رأس المال 

معلومات2016مسجلةدكتوراه0نادية سعد مرسيأحمد عبادة العربيالفكري المكتبات والوثائق وال
0

رحاب محمود عبد الحميد 
الشاعر

وظائف برامج مايكروسوفت وورد في إعداد البحوث 
معلومات معلومات2016مسجلةدكتوراه0 ميرفت فؤاد جرجسأحمد عبادة العربيدراسة تحليلية: األكاديمية في علم المكتبات وال المكتبات والوثائق وال

0

سيد محمد حمدي الشامي
دراسة : تصميم تطبيق أندرويد لنظام إدارة المكتبة الذكي

معلومات2016مسجلةدكتوراه0هبة صالح الدين النموريبدوية محمد البسيونيتجريبية على المكتبات األكاديمية العربية المكتبات والوثائق وال
0

شيرين فوزي ابراهيم عبد 
السالم

معلومات العربية على شبكات  حسابات المكتبات وال
معلومات2016مسجلةدكتوراه0هبة أحمد المتبوليبدوية محمد البسيونيدراسة تحليلية:التواصل االجتماعي  0المكتبات والوثائق وال

عصام محمود عبد الرحمن

فعالية برنامج قائم على التعلم النشط في التحصيل 
دراسة : األكاديمي لطالب قسم المكتبات بجامعة طنطا

معلومات معلومات2016مسجلةدكتوراهشيماء شكري حمدي إسماعيل شعبانأحمد عبادة العربيتجريبية على مقرر المدخل إلى علم المكتبات وال 0المكتبات والوثائق وال

غادة عبد الفتاح السيد عالم

آلية تهيئة المواقع لمحركات البحث ومدى توافرها بمواقع 
معلومات2016مسجلةماجستير0رضوى محمد جالل النوسانيبدوية محمد البسيونيدراسة وصفية تحليلية: الجامعات العربية 0المكتبات والوثائق وال

فائزة عبد ربه المنصوري

استخدام تقنية المعلومات في مكتبات شركات البترول 
معلومات2016مسجلةدكتوراه0رضوى محمد جالل النوسانيبدوية محمد البسيونيدراسة وصفية تحليلية: بمدينة بنغازي 0المكتبات والوثائق وال

ماجدة جمعة بشير الشاوش
دراسة : تسويق خدمات المعلومات في المكتبات الجامعية

معلومات2016مسجلةدكتوراه0نادية سعد مرسيبدوية محمد البسيونيميدانية على مكتبات جامعة طرابلس 0المكتبات والوثائق وال
محمد الفيتوري المبروك 

خلف هللا
دراسة : أثر التطوير اإللكتروني على كفاءة المكتبات
معلومات2016مسجلةدكتوراه0هبة صالح الدين النموريبدوية محمد البسيونيتطبيقية على مكتبات جامعة الزيتونة الليبية 0المكتبات والوثائق وال

محمد فتح هللا غريب 
الجندي

: المشروعات الرقمية بعينة من المكتبات الجامعية العربية
معلومات2016مسجلةدكتوراه0أحمد رجب شاهينأحمد عبادة العربيدراسة تحليلية المكتبات والوثائق وال

0

محمد محمود مصلحي 
حسن

فعالية برنامج مقترح قائم على الخرائط الذهنية في زيادة 
على تطبيقية دراسة : استيعاب الطالب للمقررات الدراسية

معلومات بكلية اآلداب جامعة طنطا معلومات2016مسجلةدكتوراه0أحمد رجب شاهينبدوية محمد البسيونيطالب قسم المكتبات وال تعديل مجلس كلية في العنوانالمكتبات والوثائق وال
مها عبد الرحمن السيد 

الدرولي
: سياسات أمن المعلومات في مواقع الجامعات العربية

معلومات2016مسجلةماجستير0هبة أحمد المتبوليبدوية محمد البسيونيدراسة تحليلية مقارنة 0المكتبات والوثائق وال

هبة علي ابراهيم عصفور
مواقع إتاحة الكتب اإللكترونية ومحركات بحثها على 

معلومات2016مسجلةماجستير0هبة أحمد المتبوليبدوية محمد البسيونيدراسة تحليلية: اإلنترنت 0المكتبات والوثائق وال
هند عبد الرحمن زكريا أبو 

الخير
معمارية المعلومات بالمواقع اإللكترونية للجامعات 

معلومات2016مسجلةدكتوراه0هبة صالح الدين النموريبدوية محمد البسيونيدراسة تحليلية مقارنة: المصرية واألجنبية 0المكتبات والوثائق وال
السيد عبد الغني أحمد 

الهلي
دور المساعدات الدولية في تطوير مرافق المكتبات 

معلومات في مصر  2016مسجلةدكتوراه0عبد هللا فراجأحمد عبادة العربيدراسة وصفية تحليلية: وال

0مسجلةدكتوراهأحمد عبادة العربييسري عبد الحميد محمود السعداوي

مرثا نبيل صبري
تطبيقات الحوسبة السحابية في المكتبات الجامعية 

2016مسجلةدكتوراه0رضوى محمد جالل النوسانيأحمد عبادة العربيدراسة وصفية تحليلية: المصرية


