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  حسن عواد السريحي
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  ص 82، 2013لممكتبات والمعمومات، 
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عممية التعميمية: دراسة تطبيقية عمى طالب وطالبات المدارس استخدام اإلنترنت وتأثيره عمي ال -4
 20، مقبول لمنشر بمجمة بحوث في عمم المكتبات والمعمومات، عالتجريبية بمحافظة المنوفية

 (.2018)مارس، 

ببميومترية. مقبول  والمعمومات : دراسة والوثائق اإلنتاج الفكري لممرأة العربية في مجال المكتبات -5
 (.2017)أكتوبر،  60لمنشر بمجمة الفيرست، ع

مدي كفاية مصادر الوصول الحر في مقابل قواعد البيانات العالمية من وجية نظر الباحثين في  -6
. مقبول لمنشر بمجمة المكتبات والمعمومات العربية، مجال المكتبات والمعمومات : دراسة ميدانية تطبيقية

 (2017ريل)اب 37،مج2ع

واقع تسويق خدمات المعمومات بالمكتبات العامة عبر شبكات التواصل االجتماعي: مكتبة الزاوية  -7
الحمراء بالقاىرة  نموذجًا. بحث مقدم إلي مؤتمر االتحاد العربي الثامن والعشرون بعنوان شبكات التواصل 
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تجريبية عمي طالبات الفرقة األولي بقسم المكتبات والمعمومات بجامعة  تكنولوجيا المعمومات : دراسة

  المكتبات والمعمومات. طنطا. مقبول لمنشر بالمجمة الدولية لعموم



   

 

الدوريات العربية االلكترونية لؤلطفال المتاحة عمي شبكة اإلنترنت: دراسة تحميمية تقييمية. مقبول  -9
 لمنشر بدارسات عربية

برنامج مقترح قائم عمي التعمم المقموب لزيادة التحصيل في مقرر تنمية المجموعات)مستوي -10- 
لدي طالبات الفرقة الثانية بقسم المكتبات والمعمومات بكمية اآلداب جامعة تمييدي( والدافعية نحو التعمم 

 .2019مقبول لمنشر بالمجمة الدولية لعموم المكتبات والمعمومات، )يونيو  طنطا: دراسة تجريبية.

اتجاىات البحوث العممية المنشورة بالمجمة الدولية لعموم المكتبات والمعمومات. بحث مقدم لممؤتمر  -11
 يونيو 24-21اكتوبر في الفترة من  6لدولي الرابع لمعامل التأثير العربي بالقاىرة بمدينة ا

 د. عواطف عمى المكاوى    

مجتمع المعرفة : دراسة وثائقية ببميومترية لمكوناتو الرئيسية ودور عمم المعمومات و المكتبات في تدعيمو  -1
 4مجمة فصمية محكمة متخصصة في قضايا المعرفة و افاقيا المتطورة ، ع : 3000منشور في مجمة العربية 

 2010يوليو 
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و المعمومات العربية مجمة المكتبات -. المكتبات و المعمومات العربية لدراسة االتجاىات الحديثة في المجال 

   2010ابريل  30مج  2ع

التجاىات المعاصرة في نمو نظم المصدر المفتوح : دراسة توثيقية مقارنة لنماذج استخداميا في ا -3
مجمة بحوث في المكتبات و  -. المكتبات العامة و االمريكية و االوربية ، مع نبذة عن الوضع في مصر 

   2010مارس  4المعمومات ع
اقتصاد المعرفة : دراسة مسحية مع اقتراح برنامج لتعميمو في اقسام المكتبات و المعمومات عميم ت -4 

  2009ابريل  2ع 29مجمة المكتبات و المعمومات العربية س -. بالجامعات المصرية 

رية : عرض لرسالة ماجستير : افنتاج العممى لؤلستاذ الدكتور احمد زويل ومدى توافره في المكتبات المص -5
قسم  -، 2006دراسة ببميومترية /إعداد غادة محمد عباس ، غشراف أحمد أنور بدر ، غادة عبدالمنعم ، 

 , 2،ع28مجمة المكتبات و المعمومات العربية س-.المكتبات و المعمومات ، كمية اآلداب ،جامعة األسكندرية 
 2008ابريل 



   

 

القاىرة :  -.1ط-ق / محمد فتحى عبداليادى .رض لكتاب : مجتمع المعرفة بين النظرية و التطبيع -6
 2008 فبراير    29  ع 8، س 3000العربية  -.م2007الدار المصرية المبنانية ،

يات المسبقة لدى الطالب عن اقسام المكتبات و مبررات ودوافع التحاقيم بيا في مصر : دراسة الخمف -7
مة بحوث في المكتبات و المعمومات مج-.ميدانية عمى طالب جامعات القاىرة وطنطا و اسيوط 

 م 2011مارس6ع

دراسة ببميومترية عمى الدوريات العممية الصادرة عن  المتخصصة:الدوريات االكاديمية كنمط لمدوريات  -8-
  م2007يونيو  8، ع 4نبض شباب المكتبيين في العالم العربى س :المكتبات االن -.جامعة طنطا 

 
عرض لكتاب : حقوق الممكية الفكرية : منظمة التجارة العالمية و الدول النامية :إتفاقية التريبس و -9  

مجمة المكتبات و المعمومات العربية -. خيارات السياسة / تأليف م. كوريا ، ترجمة السيد أحمد عبدالخالق 
 2007 ابريل  2ع 27س
 

الكويت : المجمس األعمى  -رة و قضايا نقدية .عرض لكتاب : الذكاء اإلنسانى : إتجاىات معاص-10
مجمة الفيرست : مجمة عممية محكمة  ()سمسمة عالم المعرفة -م.2006الوطنى لمثقافة و الفنون و اآلداب ، 

  2007يناير  , 27تصدر فصميا وتعنى بقضايا إتاحة المعرفة و أدواتيا ومؤسساتيا ع

نولوجيا : دراسات سيانتومترية مقارنة لموقع مصر بين دول مصر عمى الخريطة العالمية لمعمم و التك -11
يناير  27ع 14االتجاىات الحديثة في المكتبات و المعمومات مج  -. الشرق االوسط و بعض دول العالم 

2007   

اثر تطور تكنولوجيا المعمومات عمى قوانين حق التاليف وحق االفادة : دراسة مقارنة لمتشريعات المصرية -12
الدورية العممية المحكمة الصادرة عن مركز االستشارات المعموماتية التابعة لمركز الخدمة  -. جنبية و اال

  .2006لالستشارات البحثية بجامعة المنوفية بتاريخ نوفمبر 

اساسيات البرمجيات و النظم مفتوحة المصدر : دراسة تحميمية لمفيوميا و تاريخيا ومزاياىا و عيوبيا و  -13
 26مجمة االتجاىات الحديثة في المكتبات و المعمومات ع -. ا و استخداميا في المكتبات المصرية اىميتي
 . 38-15ص ص 2006يوليو 

 



   

 

 

 د. نادية عبد العزيز الصواف 

الثقافة المعموماتية لدي أعضاء ىيئة التدريس من غير المتخصصين في عمم المكتبات والمعمومات 1-
 .(2018)يناير  49،ع  25مج االتجاىات الحديثة فى المكتبات والمعمومات  .بجامعة طنطا : دراسة تطبيقية

 -يسبوك : دراسة تحميمية .صفحات الجمعيات واالتحادات المينية العربية لممكتبات والمعمومات عمى الف  -2
 .2019، سبتمبر 23مجمة بحوث عمم المكتبات والمعمومات ، ع 

 
الرؤية والرسالة لجمعيات المكتبات والمعمومات العربية واألجنبية : دراسة تحميمية مقارنة مع بيان مقترح -3

سبتمبر  –) يوليو 6، مج 3لعينة من الجمعيات العربية . المجمة الدولية لعموم المكتبات والمعمومات ، ع 
2019.) 

 . د.أحمد رجب شاهين

" المكتبية ومدي فعاليتيا في الكشف عن استخدام الكتب المرجعيةأساليب قياس استخدام المواد "-1
 .101-95ص ص(    2004)،2،ع 1س -.المكتبات اآلن .

مصادر المعمومات المستشيد بيا في أطروحات المكتبات والمعمومات  بجامعة طنطا : دراســـــــــة  -2
رض ألىم مالمح المزاوجــــــــــة والمصاحبـــــــــــة الببميوجرافية"ـــــ. وصفيـــــــــة تحميميـــــة إلشاراتيا الببميوجرافية ، مع ع

 . 52-7ص ص  -.2011)مايو وسبتمبر(3،2،ع16مج  -دراسات عربية في المكتبات وعمم المعمومات .

-تيسير المرام ألدعية خير الكالم : كشاف موضوعى ىجائي لؤلدعية الواردة فى القرىن الكريم . -3
 .2019يونيو -.أبريل 2. ع 6ولية لعموم المكتبات والمعمومات مجالمجمة الد
 

 د.هبة فتحى دنيا 

تصميم الخدمات المعموماتية وفقا الحتياجات المستفيدين من مكتبات كميات جامعة طنطا: دراسة  -1
 (2018يونيو  -)إبريل 5المجمة الدولية لعموم المكتبات والمعمومات. مج-. تخطيطية 



   

 

 

 مدي تبني بوابة الحكومة المصرية اإللكترونية لمفيوم معمارية المعمومات وتأثيرىا عمي الثقافة -2   
 ( 2018)يناير  61مجمة الفيرست. ع لممواطن المصري   المعموماتية 

 مجال في المتخصصة العربية المدونات في Google Analytics جوجل تحميالت خدمة استخدام -3
 (2018أكتوبر) 4،ع38مج. العربية والمعمومات المكتبات مجمة". تحميمية دراسة: والمعمومات المكتبات

اإلتجاىات -.اتجاىات البحث في عمم المكتبات والوثائق والمعمومات في مصر: دراسة عددية نوعية -4
 2017 47،ع24الحديثة في المكتبات والمعمومات. مج

 
واقع مكتبات المساجد والجوامع عمي اإلنترنت: دراسة تحميمية تقييمية بحوث في عمم المكتبات  -5   

 (2016)سبتمبر17بحوث في عمم المكتبات والمعمومات. ع -والمعمومات. 
 ىاتمقاىي اإلنترنت بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية:دراسة ميدانية لواقع ىذه المقاىي واتجا-6

   2015.  المجمة الدولية لعموم المكتبات والمعمومات-.استخداميا  نحو المستفيدين
 د.ميرفت فؤاد جرجس 

تحديات التحول إلى البيئة الرقمية بمكتبات األديرة الكاثوليكية : دراسة ميدانية " . المجمة الدولية لعموم  -1
 .2019يونيو -.أبريل 2. ع 6المكتبات و المعمومات . مج

 هبة صالح الدين محمد النموري د.
المجمة الدولية لعموم المكتبات  -تقييم تطبيقات اليواتف الذكية بالمكتبات الجامعية العربية: دراسة  تحميمية . -1

 .89-  51( ص 2018مارس  –)يناير 1،ع5والمعمومات ، مج
دراسة استكشافية وتصور مقترح  معايير تقييم واختيار تطبيقات اليواتف الذكية لخدمات المكتبات األكاديمية : -2

 .331-301(  ص2018)يناير  49،ع  25مج  -0اإلتجاىات الحديثة في المكتبات والمعمومات  -.
دراسة حالة لموقع مكتبة األسكندرية.مجمة :  لشبكات التواصل االجتماعي المكتبات عمى اإلنترنت  تييئة مواقع -3

 (. قيد النشر .2019و )يولي 39مج 3المكتبات والمعمومات العربية . ع

 د.عبد اهلل فراج عامر     
فيرس نظام المستقبل أحد أىم الفيارس العربية المتاحة عمى اإلنترنت فى العصر      -1         

 الرقمى : دراسة فى جودة التسجيالت الببيموجرافية واثرىا عمى استرجاع المعمومات .قيد النشر .



   

 

الرسائل الجامعية وفرص تحقيق مزايا تنافسية لممكتبة الجامعية :دراسة إدارة التميز لمجموعات  -2
 تطبيقية عمى عينة من مكتبات الجامعات العربية.قيد النشر.

القراءة اإللكترونية لطالب الدراسات العميا بالجامعات المصرية وأثرىا عمى حركة البحث العممى فى -3
 القرن الحادى والعشرين . )قيد النشر(

  أحمد المتبولى د.هبة
     دور اليواتف الذكية في تغيير الثقافة المعموماتية لدى طالب الدراسات العميا بجامعة طنطا: دراسة -1

 .(2018)يناير  49،ع  25مج االتجاىات الحديثة فى المكتبات والمعمومات  تطبيقية
تحميمية مقارنة بين تطبيقات المكتبات دراسة وصفية : االجتماعي في المكتبات الجامعية تطبيقات التواصل-2

 .2019، سبتمبر 23مجمة بحوث عمم المكتبات والمعمومات ، ع  -. .الجامعية المصرية والعربية
دور الجمعيات المينية لممكتبات والمعمومات في تطوير ميارات األخصائيين بالوطن العربي: دراسة -3

 ) قيد النشر (تحميمية

 د.غادة عزت أبوزويد 

استخدام مكتبة بمدية المحمة الكبرى: دراسة لمواقع وتخطيط لممستقبل. المؤتمر العممي الحادي عشر لقسم  -1 
جامعة القاىرة والمنعقد بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية تحت  –المكتبات والوثائق والمعمومات 

ت عمى النطاقين العربي والعالمي" في الفترة عنوان:" معًا من أجل المستقبل الجديد في مين ودراسات المعموما
 2018، يناير  24-23من 

 

 

 
                                                                                    

 

 

 

 


