م
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

االســـــــــــــــــــــــــم
يٓا احًذ إتشاْٛى يحًذ

موضوعات الطالب الحاصلٌن على الماجستٌر
قسم المكتبات والوثائق ( شعبة مكتبات )
تارٌخ موافقة
الموضــــــــــــــــــوع
مجلس الجامعة
المستفٌدون من المكتبات العامة فً مدٌنة بنى سوٌف

برنامج الٌونسكو العام للمعلومات ودورة
يحًذ حغٍ ػثذ انؼظٛى حغٍ
فً النهوض بخدمات المكتبات والمحفوظات ومدى
استفادة البالد النامٌة
التربٌة المكتبٌة فً مدارس التعلٌم األساسً فً
أ ًٍٚجذ٘ احًذ ػثذ انؼال
محافظة بنى سوٌف
((دراسة تقٌٌمٌة وتخطٌطٌة))
المكتبة القومٌة الزراعٌة المصرٌة
يحًذ إتشاْٛى حغٍ يحًذ
((دراسة حالة))
ػهٛاء يحًذ إياو يحًذ ػثذ انحًٛذ برنامج النشر فً دار الكتب المصرٌة ودورة فً
خدمة أهداف المكتبة الوطنٌة
االتحادات والجمعٌات المهنٌة وخدماته فً مجال
عٓٛش ػثذ انثاعط ػٛذ
المكتبات والمعلومات
التعاون والتنسٌق بٌن مراكز المعلومات القطاعٌن
خانذ ػثذ انفراح يحًذ يٕعٗ
والشبكة القومٌة للمعلومات فً مصر
(( دراسة مٌدانٌة ))
المكتبات المتخصصة فً مدٌرٌات محافظة
فاٚضج دعٕلٗ احًذ حغٍ
بنى سوٌف ( دراسة لمواقعها والتخطٌط لمستقبلها)
متطلبات تحوٌل نظام المكتبات بجامعة المنصورة
ْشاو يصطفٗ كًال انذٍٚ
((دراسة مٌدانٌة))
إلى نظام آلً
الدورٌات المصرٌة فً علوم الدٌن اإلسالمً
صُٚة حغٍ يحًذ حغٍ
((دراسة بٌلٌومترٌة))
أتٕ انخٛش
مكتبات كلٌات التربٌة النوعٌة فً مصر
ػال حغٍ ػثاط أيٍٛ

1996/2/27و

ا.د /ػثذ انغراس انحهٕجٗ
ا.د /جالل غُذٔس
ا.د /شؼثاٌ خهٛفح
أ0د/ػثذ انؼضٚش خهٛفح

1998/3/23و

ا.دَ /ؼًاخ عٛذ احًذ
د /فٛذاٌ ػًش يغهى

1999/2/24و

ا.د /شؼثاٌ خهٛفح
د /ثُاء إتشاْٛى يٕعٗ
ا.د  /شؼثاٌ خهٛفح
د /فٛذاٌ ػًش يغهى
ا.د /شؼثاٌ خهٛفح
د /فٛذاٌ ػًش يغاو
ا.د /يحًذ فرح ٙػثذ انٓاد٘
د /ثُاء إتشاْٛى

1999/7/28و

ا.د /شؼثاٌ خهٛفح
د  /فٛذاٌ ػًش يغهى
إعايح انغٛذ يحًٕد
دْ/اَٗ ػطٛح يح ٙانذٍٚ
ا.دَ /ؼًاخ عٛذ احًذ
د /إُٚاط صادق
ا.د شؼثاٌ خهٛفح
د َ/اْذ حًذ٘
ا.د ٚ /غش ّٚػثذ انحهٛى
ا.د /عهٕٖ ػهٗ يٛالد
ا.د احًذ إَٔس تذس
د  /يحًذ جالل غُذٔس
أ.د  /شؼثاٌ خهٛفح
أ.د /عهٕٖ ػهٗ يٛالد

1997/4/30و

1999/5/26و
1999/7/28و
1999/7/28و

2001/9/29و
2001/10/31و
2001/11/26و

15

اإلسهام العربً فً مجال المعاٌٌر الموحدة للمكتبات
ٔحٛذ ػٛغ ٙيٕعٗ عؼذ
(( دراسة تحلٌلٌة))
والمعلومات
نشر الدورٌات اإللكترونٌة العلمٌة فً مصر
2002/7/31و
سحاب فاٚض احًذ عٛذ
((دراسة حالة مع دراسة التوقعات المستقبلٌة))
أحًذ إتشاْٛى أحًذ يحًذ شاْ ٍٛمكتبات المراكز الثقافٌة األجنبٌة فً القاهرة الكبرى  2002/8/4و
ودورها فً خدمة القارئ المصري
(( دراسة مٌدانٌة ))
المكتبات الجامعٌة فً جامعة جنوب الوادي ودورها 2003/1/15و
صثش٘ طّ احًذ يُجذ
(( دراسة مٌدانٌة تخطٌطه))
فً البحث العلمً

16

ػفاف أتٕ انؼال يحًذ إياو

( مكتبات مراكز الشباب بمحافظتً القاهرة والجٌزة ) 2003/1/15و

17

ػثٛش ْالل ػثذ انؼال يحًذ

18

أحًذ شؼثاٌ أحًذ ػثذ انحًٛذ

12
13
14

2001/11/26و

المختص

دور المكتبات فً محو األمٌة المعلوماتٌة البٌئٌة
دراسة مسحٌة ألنشطة عٌنة من المكتبات العامة 2003/3/16و
بمحافظتً القاهرة والجٌزة
( المٌول واالتجاهات القرائٌة لدى طالب المدارس
2003/3/16و
اإلعدادٌة فً بنى سوٌف ودور المكتبة فً تنمٌتها )

رئٌس القسم

المشـــــــــــــــرف

أ.د شؼثاٌ ػثذ انؼضٚض خهٛفح
أ.د  /شؼثاٌ ػثذ انؼضٚض خهٛفح
أ.د  /عهٕٖ ػهٗ يٛالد
أ.د  /أحًذ إَٔس تذس
د / .يحًذ جالل غُذٔس
أ.د /عهٕٖ ػهٗ يٛالد
أ.د /يصطف ٙأي ٍٛحغاو انذٍٚ

مدٌر عام الدراسات العلٌا

موضوعات الطالب الحاصلٌن على الماجستٌر
قسم المكتبات والوثائق ( شعبة  :مكتبات )
م

تارٌخ موافقة
الموضــــــــــــــــــوع
مجلس الجامعة

االســـــــــــــــــــــــــم

19

عٛذ شؼثاٌ ػثذِ حايذ

الرضاء الوظٌفً ألخصائً المكتبات فً محافظة
بنى سوٌف

2003/6/21و

دَ /ؼًاخ عٛذ أحًذ
د /عُاء فشحا خ

2003/7/20و

أ.د /أحًذ إَٔس تذس
د /جالل غُذٔس

دراسة تحلٌلٌــــــة تقوٌمٌة للعوامل المؤثرة فٌــــــه

20

أحًذ فاٚض أحًذ عٛذ
عٛذ أحًذ تخٛد ػهٗ

21
ػثٛش ػثذ هللا ػهٗ يحًذ

22
23

26

خهٛم فشج هللا عؼٛذ

المكتبات المسٌحٌة القبطٌة األرثوذكسٌة فً مصر
(( دراسة مٌدانٌة ))

أيًٛح أحًذ يحًذ انششٚف

النظام اآللً للمخطوطات المتطور لمركز معلومات
ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري دراسة
تحلٌلٌة تقٌمٌة

2004/10/16و

أ.د /شؼثاٌ خهٛفح
دْ /اَ ٙيح ٙٛانذٍٚ

ٚاسج ياْش يحًذ لُأ٘

تحلٌل النظام الحالً بمكتبات جامعة المنٌا واقتراح
نظام آلً متكامل

2005/5/21و

أ.د  /أحًذ إَٔس تذس
د / .يحًذ جالل غُذٔس

نثُٗ أحًذ يحًٕد ػثذ انحفٛظ

المجموعات الشخصٌة فً مكتبات جامعة القاهرة
(( دراسة مٌدانٌة ))
محركات بحث المادة المصورة على اإلنترنت
دراسة تحلٌلٌة لوضع مواصفات محرك بحث
صور ثابتة ٌدعم خصائص اللغة العربٌة
الضبط الببلٌوجرافً للرسائل الجامعٌة
بجامعة المنٌا ـ مع اقتراح قاعدة بٌانات

2005/7/21و

أ.د  /شؼثاٌ ػثذ انؼضٚض خهٛفح

2005/10/25و

د ْ /اَ ٙيح ٙٛانذ ٍٚػطٛح

27

29

2004/5/18و

أ.د /ػثذ انغراس انحهٕجٙ

2004/5/8و

عٛذ ستٛغ عٛذ إتشاْٛى

28

اتجاهات التحقٌق فً الرسائل الجامعٌة بالجامعات
المصرٌة (دراسة تطبٌقٌة على علوم اللغة العربٌة))

2003/12/3و

د /يحًذ جالل غُذٔس
دْ /اَئ يح ٗٛانذ ٍٚػطٛح

أ.د /جالل انغُذٔس
أ.دَ /اْذ حًذ٘

24
25

االستخدام العادل لحق التألٌف فً عصر المعلومات
دراسة مقارنة لنماذج من الدول المتقدة والنامٌة .
مصطلحات تكنولوجٌا المعلومات
دراسة تحلٌلٌة لواقعها فً األدبٌات العربٌة لعام
المكتبات والمعلومات

المشـــــــــــــــرف

فاطًح يحًذ أحًذ إعًاػٛم

يحًذ فرح ٙيحًٕد يحًذ

30

ْاَ ٙسجة شهث ٙاألشمش

31

َشأخ عًٛش عؼذ ػٕض

32

أسٔ٘ جًال إتشاْٛى انخٕنٙ

المختص

مراكز المعلومات والتوثٌق ودعم اتخاذ القرار
((دراسة مٌدانٌة لمحافظات شمال الصعٌد))
نشر الدورٌات األكادٌمٌة بالجامعات المصرٌة
ومدى مالءمتها للمواصفات القٌاسٌة العالمٌة
((دراسة مٌدانٌة))
المكتبات المتنقلة بالقاهرة الكبــــــــــرى
(( دراسة مٌدانٌة ))
الكتب المحققة فً مصر ( 2000 – 1590م )
(( دراسة ببلٌوجرافٌة مترٌة))

رئٌس القسم

2005/10/25و

أ.د /أحًذ إَٔس تذس
د /أعايح يصطفٗ

2005/10/22و
أ.د /يحًذ فرح ٙػثذ انٓاد٘
أ.د /عهٕٖ ػهٗ يٛالد
2006/1/3و
أ.د /شؼثاٌ ػثذ انؼضٚض خهٛفح
2007/2/5و
2007/7/24و

أ.د /حايذ انشافؼٙ
د /ثُاء إتشْٛى يٕعٗ
أ د /يحًذ فرــح ٙػثذ انٓاد٘
أ.د  /عهٕٖ ػهٗ يٛالد

مدٌر عام الدراسات العلٌا

موضوعات الطالب الحاصلٌن على الماجستٌر
قسم المكتبات والوثائق ( شعبة  :المكتبات )
م

االســـــــــــــــــــــــــم

33

ْاَ ٙيحًذ ػهٗ حًاد

الموضــــــــــــــــــوع
اإلٌداع القانونً للمنشورلت اإللكترونٌة على شبكة اإلنترنت
دراسة فً المفهوم والتطبٌق على مصر
فً ضوء جهود الدول المتقدمة
دور مكتبات قصور الثقافة بالقاهرة الكبرى فً
التوعٌة الثقافٌة فً عصر العولمة وحوار الحضارات

تارٌخ موافقة
المشـــــــــــــــرف
مجلس الجامعة
 2007/4/4و

دْ /اَٙء يح ٙٛانذ ٍٚػطٛح
أ.د /حغاو نطفٙ

2007/7/31و

أ.د /أحًذ إَٔس تذس
د /أعايح يصطفٗ إتشاْٛى
أ.د /أحًذ إَٔس تذس
أ.د /يحًذ جالل غُذٔس

2008/7/21و

دْ /اَ ٙػطٛح
د /فٛذاٌ ػًش يغهى

2009/6/2و

د/فٛذاٌ ػًش يغهى

2010/4/13و

دْ /اَٙء يح ٙٛانذ ٍٚػطٛح
د /فٛذاٌ ػًش يغهى
د /هانً محً الدٌن عطٌة
أ.د /يحًذ فرح ٙػثذ انٓاد٘

34

َادٚح يحًذ حغٍ ػطٛح

35

يشٔج ػهٗ حغ ٍٛانصاَغ

36

حاذى إَٔس ػثذ هللا احى

37

يشاد ػثذ انحًٛذ يثاسن انشٛاب

38

ْاَ ٙكًال إعًاػٛم أتٕ سحاب

]دراسة مٌدانٌة لدورٌات المكتبات والمعلومات فً البٌئة المصرٌة

39

ستٛغ يحًٕد ػثذ انْٕاب يحًذ

االذصال انؼهًَٔ ٙظشٚح انزاكشج انًؼشفٛح :
دساعح ذطثٛمٛح نًُٕرج اإلَراج انفكش٘ انصمه ٙانؼشتٙ

2011/4/14و

40

أحًذ فاسٔق ْاشى ػثذ هللا

انًٕعٕػاخ انؼشتٛح نألطفال ٔانشثاب  :دساعحذمًٕٛٚح

2011/1/4و

يشٔج كايم عٛذ أيٍٛ

انخذياخ انثمافٛح انؼايح ف ٙيحافظح تٕسعؼٛذ :
دساعح نمطاع انًكرثاخ ٔانًغرفٛذ ٍٚيُٓا

2011/2/21و

42

يحًذ كايم احًذ ػثذ انجٕاد

يصادس انًؼهٕياخ ثالثٛح األتؼاد ػهٗ انٕٚة دساعح ذحهٛهٛح
نخصائص انرُظٛى ٔانًؼانجح ٔاالعرشجاع

43

كًال كًال حغٍ انجضاس

انهغح انًؼٛاسٚح انماتهح نهرٕعغ ٔ XMLذطثٛماذٓا فٙ
يجال انًكرثاخ ٔانًؼهٕياخ

يصطفٗ يحًذ ػثذ انحًٛذ يجاْذ

سٔيُح األعًاء انؼشتٛح نإلفادج يُٓا ف ٙذخضٔ ٍٚاعرشجاع

خدمات مكتبات المعاقٌن بصرٌا ً بالقاهرة الكبرى واإلسكندرٌة

(( دراسة مٌدانٌة مع التخطٌط للنهوض بها))
مخططات األطروحات الجامعٌة المسجلة فً مصر ـ
دراسة مٌدانٌة استكشافٌة فً مجال العلوم االجتماعٌة
واإلنسانٌة إلتاحتها على اإلنترنت
المكتبات الجامعٌة األردنٌة
(دراسة لخدمات المستفٌدٌن )
متطلبات التحول إلى النشر اإللكترونً على اإلنترنت vhsm:

41

44

45

46

2007/7/31و

أ0د/شؼثاٌ ػثذ انؼضٚض خهٛفح
د /عٓٛش ػثذ انثاعط ػٛذ

2012/12/20و د /آيال طّ يحًذ
ا/0يصطفٗ حغاو انذٍٚ
2012/8/13و

أ0دْ /اَئ يح ٗٛانذ ٍٚػطٛح

2014/1/12

أ0د/شؼثاٌ ػثذ انؼضٚض خهٛفح
د /يحًذ حغٍ ػثذ انؼظٛى

انًؼهٕياخ  :دساعح فُٛح إلَشاء يهف اعرُاد يٕحذ
دُٚا ػادل حغ ٍٛػهٙ

2012/6/25و د/فٛذاٌ ػًش يغهى
أًَاط اإلفادج يٍ يصادس انٕصٕل انحش نذٖ انثاحث ٍٛانًصش ٍٛٚف ٙيجال انًكرثاخ د /أيال طّ يحًذ
ٔانًؼهٕياخ

ػائشح يحًذ ػثذ انحًٛذ

المختص

اعرشجاع انًؼهٕياخ ف ٙيحشكاخ انثحث انًرؼذدج :

2012/6/25و

د/فٛذاٌ ػًش يغهى

دساعح ذحهٛهٛح

رئٌس القسم

مدٌر عام الدراسات العلٌا

موضوعات الطالب الحاصلٌن على الماجستٌر
قسم المكتبات والوثائق ( شعبة  :المكتبات )
م

االســـــــــــــــــــــــــم

47
49

أعًاء أحًذ أحًذ عهًٛاٌ

ٔعاو حغٍ يصطفٗ حغٍٛ

الموضــــــــــــــــــوع

تارٌخ موافقة
مجلس الجامعة

المشـــــــــــــــرف

انًصادس اإلنكرشَٔٛح ٔدٔسْا ف ٙاالذصال انؼهً ٙانشعًٙ
ف ٙيجال ذكُٕنٕجٛا انًؼهٕياخ  :دساعح ذحهٛهٛح

2013/7/7

د /فٛذاٌ ػًش يغهى
د /أيال طّ يحًذ

تسوٌق خدمات المعلومات فى المكتبة القومٌة الزراعٌة
المصرٌة ( دراسة حالة)

2013/12/12

د /فٛذاٌ ػًش يغهى
د /اُٚاط حغ ٍٛصادق

(يؼٛذِ)

50

أحًذ عٛذ ػثذ انًجٛذ حغٍ

51

نًٛاء ضٛاء انذ ٍٚيحًذ

52

يُٗ يُٛش احًذ احًذ

53

حاذى يحًذ جًال يحًذ

2014
آلليات/7البحث
محركات بحت المواد الصوتية على اإلنترنت:دراسة تحليلية /13
واالسترجاع واقتراح مواصفات محرك صوت يدعم اللغة العربية
الرقمية
البيئة2014
فى/10/
الفولوكسونومى ودوره فى استرجاع المعلومات دراسة تطبيقية21
العربية
بجامعه بنى
الرقمٌه2016/
اتجاهات العاملٌن والمستفٌدٌن نحو خدمات مشروع المكتبه 1/17
سوٌف ( دراسه مسحٌه)
2016/3/20و
ذغٕٚك خذياخ يٕالغ انُاشش ٍٚػه ٙاالَرشَد -دساعح
يماسَح نهًٕالغ انؼشتٛح ٔاالجُثٛح

أ.د /ص ٍٚػثذ انٓاد٘
أ.د /يحًذ حغٍ ػثذ انؼظٛى
د /ايجذ ػثذ اْادٖ انجْٕشٖ
دٔ /حٛذ ػٛظ يٕعٗ
ا0د /عٓٛش ػثذ انثاعط ػٛذ
ا0د /عٓٛش ػثذ انثاعط ػٛذ
د /أحًذ إتشاْٛى شاٍْٛ
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المختص

رئٌس القسم

مدٌر عام الدراسات العلٌا

