اسم الباحث
ثروت يوسف الغلبان

حنان احمد فرج

عواطف علي المكاوي

عنوان الرسالة
الخدمه المكتبيه العامه في محافظة الغربيه

أحمد عباده العربي

ايمان فوزي عبد الرازق مكاوي

خليفة

المكتبه في المدرسه االبتدائيه بمحافظة
الغربيه :دراسه ميدانيه

خليفة

الخدمات المكتبيه بمكتبات الكليات االنسانيه

شعبان عبد العزيز

بجامعة طنطا :دراسه ميدانيه مقارنه

طنطا:دراسه للواقع وتخطيط للمستقبل
بناء وتنميه المجموعات في المكتبه المركزيه

علي عبد المحسن علي محمد

شعبان عبد العزيز

شعبان عبد العزيز

االرشيفات الطبيه في مستشفيات جامعة
السيد صالح الصاوي

إشراف رئيسي

بجامعة الزقازيق

خليفة

خليفة
شعبان عبد العزيز
خليفة

المكتبات ومراكز المعلومات بالشركات

االنتاج الفكري المصري في مجال الجغرافيا :

محمد فتحي عبد

دراسه ببليومتريه

الهادي

خليفة

الرسالة

شكري عبد السالم العناني

0

ماجستير مجازة

1994

شكري عبد السالم العناني

0

ماجستير مجازة

1996

شكري عبد السالم العناني

شعبان عبد العزيز

شعبان عبد العزيز

الصناعيه في محافظة الغربية

إشراف مشارك 1

إشراف مشارك 2

الدرجة

حالة

التاريخ

عبد الغفار محمد حسين

0

0

شكري عبد السالم العناني

0

ماجستير مجازة

ماجستير مجازة

1996

1997

ماجستير مجازة

1997

حسن ابراهيم عيد

0

ماجستير مجازة

1998

محمد زكي السديمي

0

ماجستير مجازة

1999

االتجاهات الحديثه في تأهيل المكتبين
واختصاصي المعلومات وتأثيرها علي تعليم
ثروت يوسف الغلبان

المكتبات والمعلومات في مصر
اتجاهات اعضاء هيئة الندريس وطالب

ناديه عبد العزيز الصواف

الدراسات العليا نحو استخدام المكتبات

بجامعة طنطا

نشر الكتب في بعض محافظات الوجه
أحمد عباده العربي

البحري بمصر:دراسه تطبيقيه علي محافظات
الغربية -الدقهليه-الشرقيه-المنوفيه
تنمية مجموعات الدوريات االجنبيه بمكتبات

بدويه محمد البسيوني

عواطف علي المكاوي

الهادي

محمد فتحي عبد
الهادي
محمد فتحي عبد
الهادي

والعلوم االجتماعيه بجامعة طنطا
تحليلل االستشهادات المرجعيه بالدوريات

الصادره عن كليات جامعة طنطا  :دراسه

ببليومتريه

أسامه السيد محمود علي
أسامه السيد محمود علي

محمد يوسف مراد حموده

محمد يوسف مراد حموده

شعبان عبد العزيز
خليفة
محمد فتحي عبد
الهادي

دكتوراه
0

مجازة

ماجستير مجازة

مجازة

0

1999
1999

2001

دكتوراه

محمد فتحي عبد

الكليات العلميه بجامعة طنطا  :دراسه ميدانيه الهادي

تنميه المقتنيات في مكتبات كليات االنسان
أسامه محمد بكتوت

محمد فتحي عبد

0

محمد يوسف مراد حموده
أسامه السيد محمود علي

0

0

ماجستير مجازة

ماجستير مجازة
مجازة

0
دكتوراه

2001

2002
2002

اعداد برنامج متكامل لتعليم طالب وطالبات

ناديه سعد مرسي علي

المدارس الثانويه كيفية استخدام المكتبه

محمد فتحي عبد

ومصادر المعلومات في مصر مع دراسه

الهادي

الكتب المرجعيه في مجاالت االنسانيات

شعبان عبد العزيز

مييدانيه علي محافظة الغربيه

والعلوم االجتماعيه بمكتبات جامعة طنطا:
أحمد رجب شاهين

دراسه ببليوجرافيه ببليومتريه وافاده
االنتاج الفكري العضاء هيئة التدريس بجامعة

رانيا محمد عبد الرحيم الطناحي طنطا في قطاع االنسانيات والعلوم
االجتماعيه  :دراسه ببليومتريه
مجموعات الدوريات االجنبيه بمكتبات كليات
بدويه محمد البسيوني

الطب بجامعة الوجه البحري بمصر دراسه في
التزويد واألعداد والخدمات

عبداهلل فراج عبد المجيد عامر

هبه فتحي بسيوني دنيا

خليفة
شعبان عبد العزيز
خليفة
شعبان عبد العزيز
خليفة

الفهارس كأدوات السترجاع المعلومات في

محمد فتحي عبد

مكتبات جامعة طنطا  :دراسه ميدانيه

الهادي

االنتاج الفكري المطبوع للمرأه المصريه :

شعبان عبد العزيز

دراسه ببليومتريه

خليفة

0
ماجستير مجازة

أسامه السيد محمود علي

2002

0
ثروت يوسف الغلبان
ثروت يوسف الغلبان

عواطف علي المكاوي

ماجستير مجازة
0

ماجستير مجازة

مجازة

0

2003
2003

2004

دكتوراه
أسامه السيد محمود علي

ثروت يوسف الغلبان

0

0

ماجستير مجازة

ماجستير مجازة

2004

2004

رضوي محمد جالل زكريا

الكتب االجنبيه في مكتبات الكليات العلميه

النوساني

بجامعة طنطا  :دراسه ميدانيه

علياء محمود الدسوقي
مرفت فؤاد جرجس

تخطيط التعاون بين مكتبات كليات الزراعه

بالدلتا

خليفة

النشر
المعلومات المتاحه علي االنترنت  :دراسه
وصفيه تحليليه

ثروت يوسف الغلبان

شعبان عبد العزيز
خليفة

الكتاب المسيحي في مصر  :دراسه في حركة شعبان عبد العزيز
المراجع االجنبيه في المكتبات وعلم

مني مصطفي ابراهيم مرسي

شعبان عبد العزيز

خليفة
حشمت محمد علي
قاسم

هبه صالح الدين محمد

مكتبات كليات جامعة طنطا فرع كفر الشيخ:

شعبان عبد العزيز

النموري

دراسه ميدانيه

خليفة

ثروت يوسف الغلبان
أحمد عبادة العربي

0

أحمد عبادة العربي

0

0

0

0

0

ماجستير مجازة

2005

ماجستير مجازة

2005

ماجستير مجازة

2005

ماجستير مجازة

ماجستير مجازة

2005

2005

الدوريات االكترونيه المتاحه علي شبكه
امل مصطفي ابراهيم مرسي

االنترنت في مجال علم المكتبات والمعلومات
 :دراسه ببليوجرافيه ببلومتريه

الكتب المنشورة في مصر باللغات غير
أحمد رجب شاهين

العربية في النصف الثاني من القرن العشرين:
دراسة ببليونشرية

السيد السيد النشار

شعبان عبد العزيز
خليفة

ابراهيم دسوقي البنداري

أحمد عبادة العربي

0

ماجستير مجازة

مجازة

0
دكتوراه

2006

2006

التزويد التعاوني بين المكتبات االكادميه في
ناديه سعد مرسي علي
منى فاروق عباس شهوان

جامعات اقليم وسط الدلتا

شعبان عبد العزيز
خليفة

المكتبات المدرسه للمرحله الثانويه في

شعبان عبد العزيز

محافظه الغربيه  :دراسه ميدانيه

خليفة

ثروت يوسف الغلبان
أحمد عبادة العربي

0

0

مجازة

2006

دكتوراه

ماجستير مجازة

2007

فهارس المكتبات االكادميه المتاحه علي
امل مصطفي ابراهيم مرسي

االنترنت  :دراسه تقويميه بين مصر

ثروت يوسف الغلبان

0

0

واالمارات
رضوي محمد جالل زكريا

االفاده الزراعيه من المعلومات المتاحه علي

النوساني

االنترنت :دراسه ميدانيه

هبه احمد محمد احمد المتبولي

ميول واتجاهات القراءه لدي طالب كليات
هبه فتحي بسيوني دنيا

جامعة طنطا  :دراسه ميدانيه علي عينه من
الطالب

هند عبدالحفيظ عبداهلل صالح

دكتوراه

أسامة السيد محمود

افاده الطالبات من معامل االنترنت في
المدارس الثانويه للبنات في محافظه الغربيه

مجازة

2008

أسامة السيد محمود

0

0

0

0

شعبان عبد العزيز
خليفة

اكتساب المعرفه لدي المرآه  :دراسه ميدانيه

ماجستير مجازة

2008

دكتوراه

0
نادية عبد العزيز الصواف
وجدي شفيق عبد اللطيف

أسامة السيد محمود

مجازة

2008

مجازة

2008

دكتوراه
ناديه عبد العزيز
الصواف

ماجستير مجازة

2008

اقتصاديات االعداد الببلوجرافي في المكتبات
الجامعيه المصريه  :دراسه حاله علي مكتبات
إيمان عبد المنعم الصياد

جامعة طنطا
الدوريات اإللكترونية المتاحة على شبكة

منى فاروق عباس شهوان

اإلنترنت في التربية وعلم النفس :دراسة
ببليوجرافية ببليومترية

ابراهيم محمد علي ديشه

افاده أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزاويه من
االنترنت  :دراسه ميدانيه

عبد الحميد مصطفي ساسي

االستخدام السىء لمكتبات جامعة الزاويه بلبيا

المنير

 :دراسه وصفيه تحليليه

ثروت يوسف الغلبان

0

ماجستير مجازة

2009

أسامة السيد محمود
شعبان عبد العزيز
خليفة

ثروت يوسف الغلبان

نادية سعد مرسي

ثروت يوسف الغلبان شعبان عبد العزيز خليفة

0

ثروت يوسف الغلبان شعبان عبد العزيز خليفة

0

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

مجازة

2009

مجازة

2010

مجازة

2010

تأثير تكنولوجيا المعلومات علي التنميه
عبد العزبز عبد الحميد عامر

المهنيه للعاملين بالمكتبات المدرسيه الثانويه

شعبان عبد العزيز

عامر

بشعبية الزاويه بالجماهريه  :دراسه ميدانيه

خليفة

ثروت يوسف الغلبان

0

وتخطيط
عزه القطب حماد حيدر

غادة عزت محمود ابو زويد

دكتوراه

ادارة الجوده الشامله في مكتبات المعاهد

شعبان عبد العزيز

االزهريه بمنطقه المنوفيه االزهريه

خليفة

سوء االستخدام في جامعة طنطا :دراسة

شعبان عبد العزيز

ميدانيه

مجازة

2010

خليفة

ثروت يوسف الغلبان

0

ثروت يوسف الغلبان

0

مجازة

2010

ماجستير مجازة

2010

دكتوراه

أطروحات جامعة الزاويه بليبيا  :دراسه
محمد احمد عمر المصراتي

لالتجاهات العدديه والنوعيه وتحليل

ثروت يوسف الغلبان شعبان عبد العزيز خليفة

0

االستشهادات المرجعيه
نظم التصنيف المستخدمة في مكتبات جامعة
أسماء أحمد عبد الرحمن محمد

المنصورة  :دراسة ميدانية
اللغات واآلداب من تصنيف ديوي العشري

آية أسامة حسن محمد

وتصنيف مكتبة الكونجرس

مجازة

2010

دكتوراه
شعبان عبد العزيز
خليفة

ثروت يوسف الغلبان

0

ماجستير مسجلة

2010

شعبان عبد العزيز

خليفة

ثروت يوسف الغلبان

0

ماجستير مسجلة

2010

استخدام أعضاء هيئة التدريس وطالب
نهي نبيه ابراهيم
احمد عادل ابراهيم العجيزي

السعيد مبروك ابراهيم خطاب
سالي علي مسعود عبود

الدراسات العليا بجامعة طنطا بقواعد بيانات

مشروع المكتبة الرقمية

الخدمه المرجعيه الرقميه بالمكتبات المركزيه
للجامعات في مصر دراسه وتخطيط

ثروت يوسف الغلبان

0

0

ثروت يوسف الغلبان

0

0

مجازة

2011

ثروت يوسف الغلبان

0

ماجستير مجازة

2011

ثروت يوسف الغلبان شعبان عبد العزيز خليفة

0

مجازة

2011

لوائح المكتبات الجامعيه في مصر  :دراسه

حشمت محمد علي

تحليليه

قاسم

كتب األطفال في الجماهريه الليبيه  :دراسه

ببليونشريه

ماجستير مسجلة

2010

دكتوراه

دكتوراه

الوعي المعلوماتي في المجتمع االكاديمي
فكري مفتاح ابو رخيص

بجامعة الجبل الغربي بليبيا  :دراسه للواقع
وتخطيط للمستقبل

محمد فتحي عبد
الهادي

محمد مجدي عبد الفتاح محمد

مكتبات القنوات المتخصصه المصريه ودورها

شعبان عبد العزيز

اسماعيل

في دعم البرامج المرئيه

خليفة

مكتبات االديره في مصر  :دراسه تحليليه

حشمت محمد علي

الثقافه المعلوماتيه بالمجتمع الجامعي  :دراسه

محمد فتحي عبد

ميدانيه علي مجتمع جامعة عمر المختار

الهادي

هبه صالح الدين محمد

مكتبات جامعة طنطا  :تحليل للنظام

حشمت محمد علي

النموري

والتخطيط لشبكه الكترونيه للمعلومات

قاسم

اتجاهات المستفيدين نحو استخدام المكتبات

شعبان عبد العزيز

مرفت فؤاد جرجس

مني فضل اهلل السنوسي فضيل

سمر محمد عبد الحميد
صفاء حسن يوسف سعده

مقارنه

بجامعة المنصورة  :دراسة ميدانية

قاسم

خليفة

االستخدام السىء لالنترنت  :دراسه ميدانيه

شعبان عبد العزيز

علي طالب مرحله الليسانس بجامعة طنطا

خليفة

ثروت يوسف الغلبان

0

دكتوراه

مجازة

2011

ثروت يوسف الغلبان

0

ماجستير مجازة

2011

0

0

دكتوراه

مجازة

2011

ثروت يوسف الغلبان

0

دكتوراه

مجازة

2011

0

0

دكتوراه

مجازة

2011

ثروت يوسف الغلبان

0

ثروت يوسف الغلبان

0

ماجستير مسجلة
دكتوراه

مجازة

2011
2012

مني ميلود يوسف غريبه

المقومات المعلوماتيه لالداره االكنرونيه في

الجماهريه العربيه الليبيه الشعبيه االشتراكيه :

ثروت يوسف الغلبان

حشمت محمد علي قاسم

0

دكتوراه

مجازة

2012

دراسه تحليليه لقطاع األحوال المدنيه
النظام اآللي المتكامل سيمنويز وتطبيقاته
أحمد حماده أحمد

بمكتبات جامعة القصيم بالمملكة العربية
السعودية :دراسة تقييمية

الرسائل الجامعية المجازة في الفقة اإلسالمي
بالجامعات المصرية حتي عام  :1122دراسة
أحمد محمد محمد محجوب
غادة عزت محمود ابو زويد

ببليومترية
عالج االكتئاب بالقراءة :دراسه تجربيه علي
عينه من طالب كلية االداب جامعة طنطا

شعبان عبد العزيز
خليفة

ثروت يوسف الغلبان

0

دكتوراه

مسجلة

2012

شعبان عبد العزيز
خليفة

ثروت يوسف الغلبان

ثروت يوسف الغلبان شعبان عبد العزيز خليفة

0
خالد ابراهيم
الفخراني

ماجستير مسجلة
دكتوراه

مجازة

2012
2013

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

أحمد عبادة العربي

فرص العمل التاحه امام خريجي قسم الوثائق
نبيلة عبد الفتاح غانم

رقية برهام محمد

والمكتبات بجامعة طنطا

أسامة السيد محمود

إدارة سجالت الوثائق للهيئة القومية للتأمين

شعبان عبد العزيز

اإلجتماعي بالمنصورة  :دراسة للواقع

خليفة

السيد الصاوي

0

0

ماجستير مجازة

ماجستير مسجلة

2013

2013

معدالت انفاق األسرة المصرية في محافظة
ريهام ممدوح عبد الهادي

المنوفية على المعلومات  :دراسة ميدانية

محمد سمير احمد صالح

تأثير اإلنترنت على القراءة الحرة لطلبة

محمود

شعبان عبد العزيز
خليفة

المرحلة الثانوية بدولة الكويت :دراسة مسحية

أسامة السيد محمود

مبادرات المكتبات الوطنية الرقمية  :دراسة

حشمت محمد علي

منى مصطفى إبراهيم

مقارنة المبادرات العربية وعينة من األجنبية

هند عبدالحفيظ عبداهلل صالح

اإلنتاج الفكري جامعة طنطا المسجل في
قواعد البيانات العالمية:دراسة ببليومترية

قاسم

أسامة السيد محمود
محمد فتحي عبد

حميدة سعد حسين بالقاسم

أسامه محمد بكتوت

اإلنتاج الفكري للمرأة الليبية  :دراسة ببليومترية الهادي
مكتبات مراكز الشباب بمحافظة الغربية دراسه

شعبان عبد العزيز

للموارد الماديه والبشريه واالفاده

خليفة

نظام إدارة الوثائق اإلدارية بمؤسسة الضمان

محمد فتحي عبد

اإلجتماعي بالجبل األخضر بليبيا  :دراسة
سميحة رزق عبد الحميد

ميدانيةفي ضوء تطورات تكنولوجيا المعلومات

الهادي

نادية سعد مرسي

ثروت يوسف الغلبان

ثروت يوسف الغلبان

ثروت يوسف الغلبان
هبه فتحي دنيا

أحمد عبادة العربي

السيد الصاوي

0

0

0

0

0
0

0

ماجستير مسجلة

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

مسجلة

مسجلة

مسجلة

2013

2013

2013

2013

مسجلة

2014

مجازة

2014

مجازة

2014

اعداد المفهرسين في بيئة المعلومات
عبداهلل فراج عبد المجيد عامر

االكترونيه دراسه لبرامج التأهيل والتدريب في
مصر والتخطيط لمستقبلها

محمد زيد عبداهلل العطيري

مروه المراعي مصطفي العشري

نوال عبداهلل العجيلي سويس
هند عبد الرحمن زكريا ابو
الخير

الهادي

خدمات المعلومات الرقميه في المكتبات

شعبان عبد العزيز

االكاديميه الكويتيه  :دراسه ميدانيه

خليفة

الرضاالوظيفي لدي أمناء المكتبات في

شعبان عبد العزيز

محافظة الغربيه  :دراسه ميدانيه

حماية المخطوطات والوثائق الورقية من
مها محمد محمد عبيد

محمد فتحي عبد

تدمير الفطريات باسخدام عناصر طبيعية

نباتية

خليفة

خليفة

تشريعات الكتب والمكتبات والمعلومات في
ليبيا :دراسه تحليليه

خليفة

المدرسيه الثانويه بمدينة طنطا بمحافظه
الغربيه  :دراسه ميدانيه وتخطيط

هبة صالح الدين النموري
هبه فتحي دنيا

0

ماجستير مجازة

2014

0

ماجستير مجازة

2014

شعبان عبد العزيز

شعبان عبد العزيز

تنمية الموارد البشريه للعاملين بالمكتبات

أحمد عبادة العربي

0

دكتوراه

مجازة

2014

السيد الصاوي

0

ماجستير مجازة

2014

أحمد رجب شاهين

0

ماجستير مجازة

2014

شعبان عبد العزيز
خليفة

0

ماجستير مجازة

2014

ميرفت فؤاد جرجس

االحتياجات المعلوماتية للقضاه بمحافظة
الشيماء فهمي عبد العزيز

الغربية  :دراسة ميدانية

ثروت يوسف الغلبان

نادية عبد العزيز الصواف

0

ماجستير مسجلة

2014

المعيار العربي الموحد للمكتبات العامة :
دراسة تطبيقية على المكتبات العامة بمحافظة
إيمان عبد المنعم الصياد

أسامة سعيد بركات

الغربية

أسامة السيد محمود

األرشيف الجاري للشركة العامة لألرشفة :

شعبان عبد العزيز

دراسة حالة

خليفة

نادية عبد العزيز الصواف

ميرفت فؤاد جرجس

0

السيد الصاوي

دكتوراه

دكتوراه

مسجلة

مسجلة

2014

2014

شبكات التواصل االجتماعي كمصدر من

دعاء كمال عصام الدين

مصادر المعلومات اإللكترونية في الثقافة

محمد فتحي عبد

السياسية مجاال موضوعيا ومدى مصداقية

الهادي

المعلومات بها واإلفادة منها

أحمد رجب شاهين

0

ماجستير مسجلة

2014

تسويق قواعد المعلومات الرقمية في الدول
العربية  :دراسة ميدانية إلقتراح نموذج
شريف رجب المغاوري

تسويقي للبيئة العربية
الثقافة المعلوماتية لدى طلبة الجامعات

عمرو أحمد بسيوني

المصرية  :دراسة لعينة من طلبة مرحلة

الجامعة

أسامة السيد محمود
حشمت محمد علي
قاسم

مكتبات األطفال بمحافظة الغربية  :دراسة
ماهر محمد عماشة

ميدانية مقارنة لبعض المكتبات

شريف كامل شاهين

اتجاهات طالب جامعة طنطا نحو الفهارس
مي محمد سعد البيومي

اإللكتروني  :دراسة ميدانية

شريف كامل شاهين

نادية عبد العزيز الصواف
هبه فتحي دنيا

هبه فتحي دنيا

هبه فتحي دنيا

0

0

0

0

دكتوراه

مسجلة

ماجستير مسجلة

ماجستير مسجلة

ماجستير مسجلة

2014

2014

2014

2014

مدى مساهمة جامعة طنطا في المستودع
هند محمود زلط

الرقمي القومي للرسائل الجامعية بمصر
مدى إفادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
من تكنولوجيا المعلومات في التدريس والبحث

وسام السيد الصعيدي

العلمي :دراسة ميدانية لجامعة طنطا

محمد فتحي عبد
الهادي

هبة صالح الدين النموري

0

ماجستير مسجلة

2014

شعبان عبد العزيز
خليفة

هبة صالح الدين النموري

0

ماجستير مسجلة

2014

افاده طالب الجامعات من الشبكات
هبه احمد محمد احمد المتبولي

االجتماعيه علي االنترنت كمصدر للمعلومات

ثروت يوسف الغلبان

أسامه السيد محمود علي

0

دكتوراه

مجازة

2015

 :دراسه ميدانيه علي طالب جامعة طنطا
نظم االرشفة اإللكترونية اإلدارية في شركة
الطاهر عبد المولى المرغني

الخطوط الجوية الليبية

أحمد عبادة العربي

أبو بكر محمود الهوش

0

دكتوراه

مسجلة

2015

مبادرات تعزيز ثقافة القراءة في اإلمارات
العربية المتحدة في ظل ثورة المعلومات
أحمد عبد اهلل الهدابي

الرقمية والتخطيط لمستقبلها :دراسة تحليلية

تقييمية

هبه فتحي دنيا
0

أحمد عبادة العربي

دكتوراه

مسجلة

2015

دور المكتبات العامة المصرية في تدريب
المستفيدين على استخدام تكنولوجيا المعلومات
رشا معوض مصطفى احمد

 :دراسة ميدانية

ثروت يوسف الغلبان

نادية عبد العزيز الصواف

0

دكتوراه

مسجلة

2015

كمال عبد العظيم عبد اهلل

الميول القرائية للمستفيدين من مكتبات دور

الصباغ

المسنيين باألسكندرية  :دراسة ميدانية
أثر التطوير اإللكتروني على كفاءة المكتبات:

محمد الفيتوري المبروك خلف

دراسة تطبيقية على مكتبات جامعة الزيتونة

اهلل

الليبية

شريف كامل شاهين

0

أحمد رجب شاهين

ماجستير مسجلة

2015

بدوية محمد
البسيوني

هبة صالح الدين النموري

دكتوراه

0

مسجلة

2015

إدارة تكنولوجيا المعلومات في مكتبات جامعة
الكويت :دراسة تطبيقية على الهيئة العامة
محمد زيد عبد اهلل المطيري

للتعليم التطبيقي والتدريب

ثروت يوسف الغلبان أحمد عبادة العربي

دكتوراه

0

مسجلة

2015

األطروحات العلمية المجازة من جامعة
طرابلس بليبيا في قطاع اإلنسانيات والعلوم
محمد علي عمار العزيبي

مروى محمد إدريس

االجتماعية :دراسة ببليوجرافية ببليومترية

أحمد عبادة العربي

الميتاداتا في المواقع اإللكترونية الليبية وأليات

بدوية محمد

ضبط الجودة بها :دراسة وصفية تحليلية

البسيوني

أحمد رجب شاهين
رضوى محمد جالل
النوساني

0

0

دكتوراه

دكتوراه

مسجلة

مسجلة

2015

2015

السلوك المعلوماتي لدى المرأة الليبية في
مسعودة محمد األول

منطقة طرابلس :دراسة ميدانية

أحمد عبادة العربي

نادية عبد العزيز الصواف

0

دكتوراه

مسجلة

2015

المعيار العربي الموحد للمكتبات الجامعية :
نبيلة عبد الفتاح غانم

دراسة تطبيقية على كليات جامعة طنطا

أسامة السيد محمود

عبد اهلل فراج

0

دكتوراه

مسجلة

2015

إدارة التميز في المكتبات ودورها في تعزيز
الميزة التنافسية  :دراسة تحليلية على المكتبات
ياسر نبوي محمود

األكاديمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة
استخدام الشبكات االجتماعية من جانب

ابتسام رزق عبد الحميد

طالب جامعة عمر المختار بليبيا :دراسة

وصفية تحليلية

اإلفادة من مقاهي اإلنترنت في مدينة طنطا :
إيمان إبراهيم السيد هيبه

دراسة ميدانية

أحمد عبادة العربي
محمد فتحي عبد
الهادي

خليفة

أحمد أحمد محمد المزين

مكتبات المخطوطات بدولة الكويت

أحمد عبادة العربي

حنان عبد السالم عبد اهلل

القيادات اإلدارية في مكتبات جامعة عمر

محمد فتحي عبد

محمد

الكتب المطبوعة الصادرة في مصر في علوم
الحديث النبوي الشريف في القرن العشرين :
محمد كامل عبد العال

دراسة ببليومترية

نادية سعد مرسي

0

دكتوراه

مجازة

2016

شعبان عبد العزيز

رقمنة المخطوطات  :دراسة تطبيقية على

المختار  :دراسة ميدانية

محمود عبد الكريم الجندي

هبة أحمد المتبولي

دكتوراه

مسجلة

2015

الهادي

ثروت يوسف الغلبان
حشمت محمد علي قاسم

أحمد رجب شاهين

0

0

0

ماجستير مجازة

دكتوراه

دكتوراه

مجازة

مجازة

2016

2016

2016

شعبان عبد العزيز
خليفة

ثروت يوسف الغلبان

0

ماجستير مجازة

2016

حشمت محمد علي قاسم

مكتبات جامعة المنيا  :دراسة للواقع وخطة
محمود رجب حسين

نادية الصادق الطويل

للمستقبل على ضوء التطورات الراهنه

أحمد عبادة العربي

واقع جودة خدمات المعلومات في مكتبات

شعبان عبد العزيز

جامعة طرابلس وسبل تطويرها

خليفة

هبة صالح الدين
النموري

ماجستير مجازة

2016

مبروكة عمر
المحيرق

نادية سعد مرسي

دكتوراه

مجازة

2016

التأليف المشترك للبحوث المكشفة في قواعد
بيانات العلوم الطبية :دراسة تحليلية مقارنة
أحمد عبد الستار عامر شريف

لعينة من الجامعات المصرية واألجنبية

أحمد عبادة العربي

عبد اهلل فراج

0

ماجستير مسجلة

2016

مواقع التخزين السحابى على شبكة االنترنت
أسماء حلمى احمد دياب

وامكانية توظيفها في مجال المكتبات
والمعلومات  :دراسة وصفية تحليلية

بدوية محمد
البسيوني

نادية عبد العزيز الصواف

0

ماجستير مسجلة

2016

النشر الدولي للدوريات اإللكترونية العلمية
آالء محمد عبد الغفار

المصرية  :دراسة تقويمية

أحمد عبادة العربي

نادية عبد العزيز الصواف

0

دكتوراه

مسجلة

2016

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

بدوية محمد

بسنت عنتر شهاب أحمد الشال

المصرية

البسيوني

داليا عبد الحميد بسيوني

الميتاداتا في مواقع الجامعات المصرية:

بدوية محمد

السعدني

دراسة تقييمية ووضع آلية لضبط جودتها

البسيوني

هبه فتحي دنيا

غادة عزت أبو زويد

0

0

دكتوراه

مسجلة

ماجستير مسجلة

2016

2016

اإلفادة من مواقع التأليف الحر ()Wikiعلى

شبكة اإلنترنت :دراسة تطبيقية على عينة من

دينا عبد المنعم محمد النادي

أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا

بدوية محمد

بجامعة طنطا

البسيوني

غادة عزت أبو زويد

0

ماجستير مسجلة

2016

تكشيف الفيديو الرقمى بالمستودعات الرقمية
دينا مجدى عبداهلل عبدالمجيد

العالمية على شبكة االنترنت  :دراسة تحليلية

مقارنة

بدوية محمد
البسيوني

أحمد رجب شاهين

0

دكتوراه

مسجلة

2016

المكتبات األكاديمية ودورها في إدارة وقياس
رجب عبد الحميد حسنين أحمد

رأس المال الفكري

أحمد عبادة العربي

نادية سعد مرسي

0

دكتوراه

مسجلة

2016

وظائف برامج مايكروسوفت وورد في إعداد
رحاب محمود عبد الحميد

البحوث األكاديمية في علم المكتبات

الشاعر

والمعلومات :دراسة تحليلية

أحمد عبادة العربي

ميرفت فؤاد جرجس

0

دكتوراه

مسجلة

2016

تصميم تطبيق أندرويد لنظام إدارة المكتبة
سيد محمد حمدي الشامي

الذكي :دراسة تجريبية على المكتبات

بدوية محمد

األكاديمية العربية

البسيوني

حسابات المكتبات والمعلومات العربية على

بدوية محمد

شيرين فوزي ابراهيم عبد السالم شبكات التواصل االجتماعي :دراسة تحليلية

البسيوني

هبة صالح الدين النموري

هبة أحمد المتبولي

0

0

دكتوراه

دكتوراه

مسجلة

مسجلة

2016

2016

فعالية برنامج قائم على التعلم النشط في
التحصيل األكاديمي لطالب قسم المكتبات
بجامعة طنطا :دراسة تجريبية على مقرر
عصام محمود عبد الرحمن

المدخل إلى علم المكتبات والمعلومات

أحمد عبادة العربي

حمدي إسماعيل شعبان

شيماء شكري

دكتوراه

مسجلة

2016

تسويق خدمات المعلومات في المكتبات
ماجدة جمعة بشير الشاوش

محمد فتح اهلل غريب الجندي

الجامعية :دراسة ميدانية على مكتبات جامعة

بدوية محمد

طرابلس

البسيوني

المشروعات الرقمية بعينة من المكتبات

الجامعية العربية :دراسة تحليلية

أحمد عبادة العربي

نادية سعد مرسي

أحمد رجب شاهين

0

0

دكتوراه

دكتوراه

مسجلة

مسجلة

2016

2016

فعالية برنامج مقترح قائم على الخرائط الذهنية
في زيادة استيعاب الطالب للمقررات الدراسية:
محمد محمود مصلحي حسن

مها عبد الرحمن السيد الدرولي

هبة علي ابراهيم عصفور

دراسة تطبيقية على طالب قسم المكتبات

والمعلومات بكلية اآلداب جامعة طنطا

بدوية محمد
البسيوني

سياسات أمن المعلومات في مواقع الجامعات

بدوية محمد

مواقع إتاحة الكتب اإللكترونية ومحركات

بدوية محمد

بحثها على اإلنترنت :دراسة تحليلية

البسيوني

العربية :دراسة تحليلية مقارنة

البسيوني

أحمد رجب شاهين

هبة أحمد المتبولي

هبة أحمد المتبولي

0

0

0

دكتوراه

مسجلة

ماجستير مسجلة

ماجستير مسجلة

2016

2016

2016

معمارية المعلومات بالمواقع اإللكترونية
هند عبد الرحمن زكريا أبو

للجامعات المصرية واألجنبية :دراسة تحليلية

بدوية محمد

الخير

مقارنة

البسيوني

هبة صالح الدين النموري

0

دكتوراه

مسجلة

2016

