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

تارٌخ موافقة
الموضــــــــــــــــــوع
مجلس الجامعة

االســـــــــــــــــــــــــم
.1
.2
.3
.4

أيال عثذ انًجٛذ فٕز٘

دٔر يكرثاخ جايعح انًُثا ف ٙانثحث انعهًٙ
((دراسة ميدانية))

إُٚاس حس ٍٛصادق

انًكرثاااخ ٔيكا اام انًعهٕياااخ انسااكاَٛح انً ااكٚح 2000/4/21و

يحًٕد قارئ يحًذ ٚعقٕب جاٌ
( ٔافذ سعٕدٖ)
يٓا أحًذ إتكاْٛى

.6

عمج فارٔق عثذ انًعثٕد
يحًذ حسٍ عثذ انعةٛى

.7

انرطٕراخ انحذٚثح ف ٙذعهاٛى انًكرثااخ ٔانًعهٕيااخ 2000/5/4و
ف ٙدٔل يجهس انرعأٌ انخهٛجٙ
انذٔرٚاخ انعكتٛح ف ٙيجال انًكرثاخ انًعهٕياخ

2001/2/19و

أ.د /شعثاٌ خهٛفح
د /ثُاء إتكاْٛى يٕسٗ

يحًذ إتكاْٛى حسٍ يحًذ

اإلَراجٛااح انعهًٛااح ءعهاااء ْٛدااح انرااذرٚس ت قساااو 2003/10/18و
انًكرثاخ ٔانًعهٕياخ ف ٙي ك

فاٚمج دسٕق ٙأحًذ

يجرًاااااااام انًعهٕياااااااااخ ٔر ااااااااا مِ ا قر ااااااااادٚح 2004/1/14و
ٔانركُٕنٕجٛح يم قٛاس ًَٕ قٕج انعًم انًعهٕياذٛح
نعُٛح يٍ انذٔل انًرقذيح ٔانُايٛح
انًًارساخ غٛك انسٕٚح نهًسارفٛذ ٍٚفا ٙانًكرثااخ 2004/7/10و
ٔطكق ذقًٕٓٚا إدارٚا ً
دراسة ميدانية حول السرقة واإلتالف والشغب
في المكتبات المصرية

آيال طّ يحًذ إتكاْٛى
ٔحٛذ عٛسٗ يٕسٗ سعذ

.12

انكراااااب انجااااايع ٙدراسااااح فاااا ٙي ااااكالخ َ ااااكِ 2004/9/20و
ٔذسٕٚقّ ف ٙجايعح انقاْكج
خذياخ انًعهٕياخ اإلنكركَٔٛح فا ٙتعاا انًكرثااخ 2008/1/8و
انقٕيٛح ٔانعايح انً كٚح

أ.د /يحًذ فرح ٙعثذ انٓاد٘
د /يحًذ جالل غُذٔر
أ د /إَٔر تذر
د /جالل غُذٔر
د /يجًذ جالل غُذٔر
دْ/اَئ يح ٗٛانذ ٍٚعطٛح
أ.د /طكٚف شٕقٗ فكا
أ.د /شعثاٌ عثذ انعمٚم خهٛفح
د /.يحًذ جالل غُذٔر
د /فاٚمج دسٕقٙ

)) دراسة ميدانية إلدارة الجودة الشاملة))

عثٛك ْالل عثذ انعال يحًذ

.13
رحاب فاٚم أحًذ سٛذ

.15

أ0د /يحًذ فرح ٙعثذ انٓاد٘
د /سهٕٖ عهٗ يٛالد
أ0د /يحًذ فرح ٙعثذ انٓاد٘
 /،د فٛذاٌ
ا0د /شعثاٌ خهٛفح
د /فٛذاٌ

اذجاْاخ انقكاءج نهكثار تانًكرثاخ انعاياح تًحافةاح 2001/9/29و
(( دراسح يٛذاَٛح))
انًُٛا
اإلَراااا انعهًاا ٙءعهاااء ْٛدااح انرااذرٚس تجايعااح 2002/6/8و
انقاْكج ـ فكع تُٗ سٕٚف دراسح تثهٕٛيركٚح
انًخطٕطاااخ انعكتٛااح تانًكرثااح انًك مٚااح تجايعااح 2003/3/1و
انقاْكج

(( دراسة ببليومترية))

.9

.14

أ0د َ /اْذ حًذ٘
د /أتٕ انفرح َ ار

دراسة في تكوين المجموعات وضبطها وإتاحتها

سٓٛك عثذ انثاسط عٛذ عثذ انغُٗ

.11

أ0د  /شعثاٌ خهٛفح
د /فٛذاٌ عًك يسهى

((دراسة ببلوجرافية بيليومترية ))

.5

.10

أ.د  /سهٕٖ يٛالد
أ.د يحًذ فرح ٙعثذ انٓاد٘

دراسة لقواقعها والتخطيط إلنشاء شبكة معلومات سكانية

سعذ ٚح ٗٛراشذ يٕسٗ

.8

1999/3/24و

المشـــــــــــــــرف

(مدرس مساعد)

سٛذ أحًذ تخٛد عهٗ

المختص

يذٖ فاعهٛح َةى انر ُٛف انثثهٕٛجكافٛح تانًقارَح 2007/12/2و
يااام يحك ااااخ انثحاااث فااا ٙتٛداااح ا َركَاااد دراساااح
ذطثٛقٛح
2008/6/29و
اسركجاع انًٕاد غٛك انُ ٛح عهٗ شثكح اإلَركَد
(دراسة تحليلية تقييمية ألدلة بحث الخرائط الطبوغرافية)
ذ اَٛف يٕضٕعا خ انفٌُٕ دراسح ذحهٛهٛح يقارَح
نٕضم أسس خطح ذ ُٛف عكتٛح إساليٛح

رئٌس القسم

2008/5/3و

ا0د/يحًذ جالل غُذٔر
د/يحًذ حسٍ عثذ انعةٛى
أ د /إَٔر تذر
د /اءي ٍٛعثذ ان ًذ
د /فٛذاٌ عًك يسهى
دْ /اَ ٙيح ٙانذ ٍٚعطٛح
د /فٛذاٌ عًك يساو
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االســـــــــــــــــــــــــم
أحًذ فاٚم أحًذ سٛذ

.16

إَراا انكراب اإلنكركَٔ َٔ ٙكِ عهٗ شثكح اإلَركَد

–

2009/3/11و

((دراسة تحليلية مق ارنة لوضع مواصف ات للكتاب
اإللكتروني العربي))

.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24

أحًذ إتكاْٛى أحًذ شاٍْٛ
سٛذ رتٛم سٛذ اتكاْٛى
ٚارج ياْك يحًذ قُأ٘

2009/6/2و

يكشحاخ انثحث ٔفاعهٛرٓا فٗ َةى ا سركجاع
((دراساح ذطثٛقٛاح عهااٗ اسارخذاياذٓا فاٗ اإلَركَااد
))
َةااى اسااركجاع قٕاعااذ تٛاَاااخ انٕٚااة عهااٗ شااثكح 2009/8/23و
اإَركَد (دراسح ذحهٛهٛح نٕضم يٕاصفاخ يحك اخ
انثحث )

المشـــــــــــــــرف
أ.د /يحًذ جالل غُذٔر
د /فٛذاٌ عًك يسهى
دْ/اَٗ يح ٗٛانذ ٍٚعطٛح
د/فٛذاٌ عًك يسهى
أ0د /فٛذاٌ عًك يسهى
د /سٛذج ياجذ

2009/12/14و

أ.د /يحًذ فرح ٙعثذ انٓاد٘
د /.فٛذاٌ عًك يسهى

2010/4/13و

ا0د /شعثاٌ عثذ انعمٚم خهٛفح
د /يحًذ حسٍ عثذ انعةٛى

خذياخ ا سرخالص ف ٙي ك :دراسة لواقعها
والتخطيط لمستقبلها

2010/7/11و

أ.د /يحًذ فرح ٙعثذ انٓاد٘
د /.فٛذاٌ عًك يسهى

سٌد شعبان عبده حامد

أنماط اإلفادة من كتب تفسٌر القرآن الكرٌم  :دراسة
تحلٌلٌة

2011/4/10و

د /فٌدان عمر مسلم
د /السٌد السٌد النشار

عماد عبد العزٌز إبراهٌم محمد

إدارة المعرفة فً البٌئة اإللكترونٌة العربٌة :دراسة
تحلٌلٌة لشبكة إسالم أون الٌن

2013/7/25

حاتم انور عبد هللا احمد

قواعد بٌانات ملفات الفٌدٌو على الوٌب دراسة فى

أحًذ شعثاٌ أحًذ عثذ انحًٛذ

انرحٕل يٍ َةاو آن ٙنهًكرثاخ إنٗ َةاو آخك
((دراسح يٛذاَٛح عهٗ تعا انًكرثاخ ف ٙي ك ))
اسرخذاياخ انطالب انًكاْقٔ ٍٛاذجاْاذٓى َحٕ
اإلَركَد ٔذ ثٛكْا عهٗ قكاءذٓى انحكج

يحًذ فرح ٙيحًٕد يحًذ انجالب

التحلٌل الموضوعى والتكشٌف االلى

عبٌر عبد هللا على محمد

.25

مواقع وكاالت األنباء العربٌة على شبكة اإلنترنت

كمصدر للمعلومات ":دراسة تقٌٌٌمٌة لإلعداد
واإلتاحة واإلفادة
امٌمة احمد محمد الشرٌف

.26

3013/11/25

أ.د /محمد جالل سٌد غندور
أ.د /محمد فتحً عبد الهادي
أ.د /محمد حسن عبد العظٌم
ا0د /محمد فتحى عبد الهادي

2014/7/1و

استخدامات االنترنت فً العملٌات الفنٌة بالمكتبات
الجامعٌة دراسة تطبٌقٌة لمكتبات جامعة القاهرة

أ.د /محمد فتحً عبد الهادي

د /فٌدان عمر مسلم

د /شعبان عبد العزٌز خلٌفة

2014/9/2و

د /محمد حسن عبد العظٌم

والجامعة األمرٌكٌة با لقاهرة

.27
.28
.29
.30

المختص

رئٌس القسم
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