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 بسم هللا الرحمه الرحيم

 سيرة راتيت

****************** 

 

 بياواث شخصيت :

 االسم : حسناء محمود أحمد محجوب
 التخصص العام : مكتبات ومعلومات

 نظم آلية للمكتبات –نشر إلكتروني  –التخصص الدقيق : نشر 
 التعليم والطالبوكيل الكلية لشئون الوظيفة : 

 مصر -  معادىعنوان السكن : ال
 10114000032:  حمولتلفون الم

  hmmahgoub@yahoo.comالبريد اإللكتروني : 
 

 المؤهالث العلميت :  

  0891 –آداب القاهرة  –ليسانس في علوم المكتبات  
  0895 -آداب القاهرة   –ماجستير في علوم المكتبات  . 
  0881 –آداب القاهرة  –دكتوراه في علوم المكتبات  . 

 : التذرج الوظيفي

  1104وكيل كلية اآلداب لشئون التعليم والطالب منذ أغسطس -  
  1104 - 1101رئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب جامعة المنوفية 

  نللوفمبر  – 1119وكيللل كليللة اآلداب لشللئون الدراسللات العليللا والبحللو  : ديسللمبر
1100 

  1100 - 1115رئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب جامعة المنوفية منذ 
 1115 - 1112منذ  قائم بأعمال رئيس قسم المكتبات بكلية اآلداب جامعة المنوفية 

 1115ة  أستاذ بقسم المكتبات بجامعة المنوفي -  
  1115 – 0888أستاذ مساعد بقسم المكتبات بجامعة المنوفية 

  0888 – 0881مدرس بقسم المكتبات بجامعة المنوفية  
  0881 – 0898مدرس مساعد بقسم المكتبات بجامعة المنوفية  
  0898 – 0891أخصائي مكتبات بكلية الزراعة جامعة القاهرة  

 

 : الوظائف الشرفيت

  بالمجلس األعلى للجامعات بمصرعضو لجنة ترقيات األساتذة واألساتذة المساعدين 

  عضو لجنة ترقيات األساتذة واألساتذة المساعدين بجامعة األزهر 

 في مصرلجان التحكيم للترقيات العلمية  محكم معتمد فى 

 : محكللم معتمللد فللى لجللان التحكلليم للترقيللات العلميللة فللي بعلله الللدول العربيللة من للا 
 ، السعودية ، سلطنة عمان  األردن

 عضو لجنة تحكيم جائزة جامعة جنوب الوادى ألحسن رسالة علمية 

 عضو لجنة تحكيم جائزة جامعة حلوان ألحسن رسالة علمية 

 عضو لجنة تحكيم جائزة شوقي سالم بأكاديمية البح  العلمي 

  عضو لجان تقييم الخطط الدراسية للجامعات الحكومية والخاصة بمصر 

 عضو اللجان الثالثية المتحانات الفرق الن ائية لقطاع المكتبات والمعلومات 

  1118 – 1114مدير وحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلية اآلداب جامعة المنوفية   

  1115حتى  1112نائب رئيس االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات منذ  
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  اآلن  – 1112عضو مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية 

  1102 - 1112عضو لجنة الكتاب والنشر بالمجلس األعلى للثقافة 

  1104حتى  0885أمين صندوق الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات 

  مستشلللار مركلللز معلوملللات مجللللس اللللوزراء لشلللئون المكتبلللات والمعلوملللات ونظلللم
  المكتبات اآللية

  والنشرنائب رئيس تحرير مجلة عالم المعلومات والمكتبات 

 نائب رئيس تحرير المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات 

  عضو مجلس إدارة مكتبة ومركز معلومات كلية الزراعة جامعة القاهرة 
 : األخرى  الخبراث والوظائف

  1112حتى  0889مدير فني لمشروع تطوير مكتبة األزهر الشريف من نوفمبر 
  الف رس اليلدو  إللي ف لرس إلكترونلي االشتراك واإلشراف علي مشروعات تحويل

وتقديم كافة األدلة الالزمة من مكانز موضوعية متخصصة     CDS \ ISISبنظام 
 وخطط تصنيف من ا علي سبيل المثال مركز شئون البيئة بالمعاد  

  االشتراك فلي إعلداد دليلل اسلتخدام نظلامALIS   وكلذا فلي إجلراء بعله التعلديالت
 علي النظام

 صميم نظام االشتراك في تMLIS   الخاص بالمخطوطات 
  اإلشراف علي مشروع تطوير مكتبة وكالة أنباء الشرق األوسط 
  اإلشراف علي مشروع تطوير مكتبة كلية الزراعة جامعة القاهرة 
  1111 أكتوبرإنشاء مكتبة مركز معلومات التجارة  
  تدريس علوم المكتبات والمعلومات 
 ت واإلعداد الفني للمواد في مجال الزراعة تقديم خدمات المكتبات والمعلوما 
  تكشيف واستخالص بعه الدوريات والبحو  في مجال الزراعة 
  االشتراك في دورات تدريبية في كل من جامعة القلاهرة وجامعلة المنوفيلة والجمعيلة

المصللرية للمكتبللات والمعلومللات ومع للد تكنولوجيللا التصللنيم والج للاز المركللز  
وصلللندوق  ارة التربيلللة والتعلللليم ووزارة الشلللباب والرياضلللةللتنظللليم واإلدارة ووز

 التنمية الثقافية ، ووزارة الثقافة
  اإلشراف علي مشروع تطوير مكتبات جامعة المنوفية ومكتبات الكليات ب ا 

 
 : ثاألوسمت والميذاليا

  1112درع مكتبة مبارك العامة بالمنصورة يونيو   

  1112درع االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات نوفمبر  
  1112درع التميز من جامعة المنوفية ديسمبر  
  1119درع الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات يونيو 

   ، شلل ادة تقللدير مللن المللاتمر العللالمي األول للحكومللة اإللكترونيللة . طللرابلس ، ليبيللا
 1101يونيو 

  اإلقليملي األول لملدير  المكتبلات المركزيلة لجامعلات دول ش ادة تقدير من الماتمر
  1101العالم اإلسالمي ،  جامعة القاهرة ، ديسمبر 

  ملللن االتحلللاد العربلللى  1100درع اللللرواد فلللي مجلللال المكتبلللات والمعلوملللات لعلللام
  1100للمكتبات والمعلومات وشركة النظم المتطورة ، ديسمبر 

 1103مبر درع كلية اآلداب جامعة أسيوط ، ديس 
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 لجمعياث العلميتعضويت ا

  نائب رئيس االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 

 عضو وممثل االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات في مصر 

 مجلس إدارة وأمين صندوق الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات عضو ب 
  بجامعة القاهرة مجلس إدارة الجمعية االست الكية لرعاية الطالب والمكتباتعضو  
  عضو بالجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم 

  ) عضو بالجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات ) إيزيس اكت 

  عضو بجمعية المكتبات األمريكية 
 

 عضويت المجالس واللجان

  رئيس لجنة تكنولوجيا المكتبات بجامعة المنوفية 

 بجامعة المنوفية عضو باللجنة العليا للحاسبات 

  فترات متنوعة ( لجنة شئون الطالب ولجنة المكتبة بكلية اآلداب جامعة المنوفية ( 

 لجنة الدراسات العليا بكلية اآلداب جامعة المنوفية 
  )لجنة معايير المكتبات بال يئة المصرية للتوحيد القياسي ) وزارة الصناعة 

  لجنة مكتبة كلية الزراعة جامعة القاهرة 

  لجنة مكتبة المركز القومي لإلعالم والتوثيق 

 
 

 الرسائل األكاديميت :

  المكتبللات الزراعيللة فللي القللاهرة الكبللرى : واقع للا وإمكانيللة التعللاون بين للا / إشللراف
جامعة القاهرة ، كلية اآلداب  –شعبان عبد العزيز خليفة ؛ مشاركة فتحي عثمان أبو النجا . 

 . 0895، قسم المكتبات ، ماجستير 
  النشر األكاديمي في الجامعات المصرية : مم التركيلز عللي جامعلات القلاهرة وعلين

جامعة القلاهرة ، كليلة اآلداب ، قسلم  –شمس واألزهر وحلوان / إشراف أحمد أنور عمر . 
 .  0881المكتبات ، دكتوراه 

 كتب مىشورة

ة : العربي القاهر –الرقابة علي اإلنتاج الفكر  في مصر منذ ظ وره حتى اآلن .  .1
  . 0889للنشر والتوزيم ، 

 –زهور من حدائق الناشرين ، أو دراسات في ماسسات النشر الحديثة .  .2
 ص .  129 –.  1110اإلسكندرية : دار الثقافة العلمية ، 

اإلسللكندرية : دار الثقافللة العلميللة ،  –تحليللل الللنظم فللي المكتبللات ومراكللز المعلومللات .  .3
 ص .  29 –.  1112

القللاهرة : وزارة  –الخللدمات واألنشللطة الواجللب توافرهللا فللي مكتبللات مراكللز الشللباب .  .3
 ص .  03 –.  1112الشباب والرياضة ، 

القلللاهرة : المركلللز اللللدولي للدراسلللات المسلللتقبلية  –الطريلللق إللللي مجتملللم المعلوملللات .  .5
 ( 4، ع  0) قضايا ؛ س  –ص .  42 –.  1114واالستراتيجية ، 

القللاهرة : الجمعيللة المصللرية للمكتبللات  –أضللواء علللي جانللب جديللد لالتصللال العلمللي .  .6
 ص .  323 –.  1112والمعلومات ، 

 1118اإلسكندرية : دار الثقافة العلمية ،  -.  0ط  –قياسات المعلومات .  .2

إجراءات تحليل وتصميم النظم في المكتبات ومراكز المعلوملات / إعلداد حسلناء محملود  .9
اإلسلكندرية :  –.  0ط  –؛ شارك في تجميم المادة العلمية ن ا محملد عثملان . محجوب 

 ص . 080 –.  1118دار الثقافة العلمية ، 
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عالم المصادر المفتوحة وبرمجيت ا : دراسات تأصيلية / إعداد حسلناء محجلوب ... وآ   .8
 .  1100اإلسكندرية : دار الثقافة العلمية ،  –.  0ط  –. 

 

 سىت الىشر حم العىوانالمىشورة : مرتبت بالبحوث 

كليلة اآلداب جامعلة بحلو  مجللة  –دراسة تخطيطية إلنشاء دار نشلر بجامعلة المنوفيلة .  (0
 .  124 – 149ص ص  ( 2331)أغسطس  01ع  –المنوفية . 

مكتبلللات األنديلللة الرياضلللية : دراسلللة ميدانيلللة للمكتبلللات التلللي تشلللرف علي لللا دار الكتلللب  (1
ينااري   ) 0ع ،  0ملل    –جاهللات الحديثللة فللي المكتبللات والمعلومللات . االت –المصللرية . 

 .   22 – 42ص ص  ( 2333

 –نشر الكتب في الماسسات الصحفية : دراسة ميدانية لمركز األهرام للترجمة والنشلر .  (2
ص ص  ( 2334يناري   ) 2ع ،  1م   –االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات . 

49 – 91   

االتجاهللات الحديثللة فللي المكتبللات  –مسللتفيدين مللن مكتبللات األنديللة الرياضللية . دراسللة ال (3
 .  013 – 82ص ص  ( 2335ينري   ) 4ع  ، 2م   –والمعلومات . 

قلللوائم الناشلللرين ودورهلللا فلللي تسلللويق مطبوعلللات دار النشلللر : دراسلللة تحليليلللة لقلللوائم  (4
 2مل   –المكتبات والمعلومات . االتجاهات الحديثة في  –مطبوعات المكتبة األكاديمية . 

 .  015 – 92ص ص  ( 2335يوليه  ) 5ع  ،

الندوة العربية السلابعة للمعلوملات حلول النشلر  –الرقابة علي اإلنتاج الفكر  في مصر .  (6
ص  –.  2335عمان : وزارة الثقافة ،  –والضبط الببليوجرافي للنتاج الفكر  العربي . 

، ع  02س  –لة المكتبات والمعلومات العربية . نشر أيضا في : مج.  242 – 212ص 
 . 008 – 41ص –( .  0882) أبريل  1

 –االتجاهات الحديثة في شبكات المكتبات الجامعية كمرافق للمعلومات : مراجعة علمية .  (2
الندوة العربية الثامنة لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات حول تكنولوجيا المعلومات في 

نللوفمبر  3 – 0القللاهرة :  –كللز المعلومللات العربيللة : الواقللم والمسللتقبل . المكتبللات ومرا
2331  . 

الخدمات المكتبية لألطفال بمكتبة مبارك العامة / حسناء محجوب ، أماني مجاهلد ، علالء  (9
 2331) يوليلو  9، ع  3مل   –االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلوملات .  –بدير . 
 . 031 – 004ص  –( . 

الملاتمر  –كتبة المتخصصة ومركز المعلومات المتخصص وفارق الدرجة ال النلوع . الم (8
القاهرة : الجمعيلة ، ال يئلة  –األول للجمعية المصرية للمعلومات والمكتبات واألرشيف . 

 ص .  01 –.  2331العامة لدار الكتب والوثائق القومية ، 

 0مل   –لومات والمكتبات والنشر . عالم المع –دار الشروق : دراسة ميدانية تحليلية .  (01
 .  101 – 020( ص ص  2333) يوليو  0، ع 

أعملال الملاتمر التاسلم  –دراسة تحليلية لمواقم الناشرين العرب علي شبكة اإلنترنت .  (00
 0889أكتلوبر   15 – 10لالتحاد العربلي للمكتبلات والمعلوملات المنعقلد فلي الفتلرة ملن 

تلونس : المنظملة  –دة للمعلومات في عصر اإلنترنلت . حول اإلستراتيجية العربية الموح
 .  288 – 222ص ص  –.  2333العربية للتربية والثقافة والعلوم ، االتحاد ، 
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تسويق اإلنتاج الفكر  عبر اإلنترنت : دراسة تحليلية لسوق األفلراد فلي جامعلة إلينلو   (01
 . 2333لوملات ، تلونس الملاتمر العاشلر لالتحلاد العربلي للمكتبلات والمع –األمريكية . 

تللونس : المع للد األعلللى  –فللي مللاتمر االتحللاد العربللي للمكتبللات والمعلومللات العاشللر . 
: مجللة المكتبلات والمعلوملات  نشر أيضا فلي .  115 – 024ص  –.  1110للتوثيق ، 
 .  28 – 44ص  –( . 1111)أكتوبر  3، ع  11س  –العربية . 

)يناير  1، ع  0م   –عالم المعلومات والمكتبات والنشر .  –الدار المصرية اللبنانية .  (02
 .  111 – 114( ص ص  1222

المكتبة من الباب للباب : خدمة مكتبيلة جديلدة / حسلناء محملود محجلوب ، حسلام اللدين  (03
المللاتمر السللنو  للجمعيللة المصللرية للمكتبللات والمعلومللات . شللبين الكللوم  –عثمللان . 
1222  

جامعلة  –مواقم المكتبلات اإلسلالمية عللي اإلنترنلت / حسلناء محجلوب ، سليدة ماجلد .  (15
،  10س  –: مجلة المكتبات والمعلوملات العربيلة .  نشر أيضا في –.  1222األزهر ، 

  53 – 38ص ص  –( .  1110) أكتوبر  3ع 

 1مل   –عالم المعلومات والمكتبات والنشر .  –ن ضة مصر : دار نشر قديمة حديثة .  (05
 .  121 – 112ص  –( .  1222) يوليو  0، ع 

فلي مجلال المكتبلات والمعلوملات / سليدة ماجلد ، حسلناء العربيلة اإلنتاج الفكر  للملرأة  (13
القاهرة :  –عاما علي تخصص المكتبات في مصر .  41بح  قدم لماتمر  –محجوب . 

 2مل   –: عالم المعلومات والمكتبات والنشلر .  نشر أيضا في.  1222جامعة القاهرة ، 
 .  105 – 052( ص  1111) يناير  5=  1، ع 

رأة المصرية علي شبكة اإلنترنت : دراسة تخطيطيلة / سليدة ماجلد ، اإلنتاج الفكر  للم (09
بحلل  قللدم فللي المللاتمر الثاللل  للمللرأة والبحلل  العلمللي والتنميللة فللي  –حسللناء محجللوب . 
: االتجاهلات  نشلر أيضلا فلي.  1222أبريلل  4 – 2جامعلة أسليوط ،  –جنوب مصلر . 

  028 – 020( ص  1111ليو ) يو 09، ع  8م   –الحديثة في المكتبات والمعلومات . 

الملاتمر  –أنواع الرقابة علي اإلنتاج الفكر  فلي مصلر : ملم علره لنملاذج رقابيلة .  (08
العللالمي األول حللول الرقابللة الفكريللة فللي الللبالد العربيللة خللالل النصللف الثللاني مللن القللرن 

: ماسسللللة التميمللللي للبحلللل  العلمللللي ، زغللللوان ، تللللونس  1111 – 0841العشللللرين : 
 .  1222فبراير  02 – 04والمعلومات 

 –صورة أمين المكتبة لد  أساتذة الجامعات المصرية / سيدة ماجد ، حسناء محجوب .  (11
بحلل  قللدم فللي المللاتمر القللومي الخللامس ألخصللائيي المكتبللات فللي مصللر المنعقللد بجامعللة 

 .  34 – 12ص  –.  1111طبم  –.  1222إبريل  12 – 10أسيوط 

ملاتمر  –: دراسة تخطيطية لمكتبة األزهر الشلريف .  المكتبة اإلسالمية علي اإلنترنت (10
 –.   1111االتحللاد العربللي للمكتبللات والمعلومللات ، القللاهرة : جامعللة الللدول العربيللة ،

: عالم المعلومات  نشر أيضا في  –.  1222الرياه : مكتبة الملك عبد العزيز العامة ، 
 . 91 - 21ص ص  -.  ( 1110) يوليو  4=  0، ع  2م   –والمكتبات والنشر . 

( ن ضلللة مصلللر لتصلللميم وإنتلللاج الحلللزم 1: )ن ضلللة مصلللر : دار نشلللر قديملللة حديثلللة  (11
 1222) يوليو  4=  0، ع  2م   –عالم المعلومات والمكتبات والنشر .  -اإللكترونية . 
 .  119 – 110( ص ص 
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هلل النشللر اإللكترونلي مجللال تخصللص المكتبلات والمعلومللات : تحليلل اإلنتللاج الفكللر   (12
 –فللي : المللاتمر الثللاني لمركللز بحللو  نظللم وخللدمات المعلومللات .  –الثبللات الحالللة . 

 .  121 – 110ص  –.  1222القاهرة : المكتبة األكاديمية ، 

اتمر القلومي السلادس بحل  قلدم فلي المل –دور مكتبة اإلسلكندرية فلي صلناعة النشلر .  (13
اإلسكندرية : مكتبة اإلسكندرية ، الجمعية المصرية  –ألخصائيي المكتبات والمعلومات . 

: عالم المعلومات والمكتبات والنشر .  نشر أيضا في  -.  1221للمكتبات والمعلومات ، 
 .   118 - 085( ص ص  1112) يناير  9=  1، ع  4م   –

بحللل  قلللدم إللللي مللاتمر الثقافلللة فلللي عصلللر  –الماهيللة . الكتللاب الثقلللافي : دراسلللة فلللي  (14
 1221القاهرة : المجلس األعلى للثقافة ، لجنة الكتاب والنشر ،  –المعلومات . 

علالم   –ناشلرو الكتلب العربيلة عللي األقلراص المليلزرة : مجموعلة خليفلة للكمبيلوتر .  (26
 . 232 – 194ص  ( 1221 وليو) ي0، ع  3م   –المكتبات والمعلومات والنشر . 

  22 – 26ص  –( .  2002)  33ع  –صذي االتحاد .  –الىشر قبل مكتبت اإلسكىذريت .  (23

بحلل  قللدم للمللاتمر القللومي السللابم ألخصللائيي  –التحكلليم فللي الللدوريات اإللكترونيللة .  (19
القللاهرة : الجمعيللة المصللرية للمكتبللات والمعلومللات ، جامعللة  –المكتبللات والمعلومللات . 

 .  1222حلوان ، 

أمريكية للف رسة في ظل استخدام المكتبات للنظم اآللية .  –جدوى تعليم القواعد األنجلو  (18
ص ص  –( .  1222) إبريل  1، ع  12س  –مجلة المكتبات والمعلومات العربية .  –
82 – 012 . 

دراسة بنية تخصص تكنولوجيا التعليم باستخدام ملن   تحليلل االستشل ادات المرجعيلة /  (21
=  0، ع  4م   –عالم المعلومات والمكتبات والنشر .  –، علي خليفة . حسناء محجوب 

 .  035 - 001( ص  1222) يوليو  8

 –الف رسلت .  –العطاء الفكر  لألستاذ الدكتور أحمد مسلتجير : دراسلة ببليوجرافيلة .  (20
 . 000 – 52ص ص  –( .  1222) يوليو  2، ع  0س 

،  0س  –الف رسلت .  –سة ببليوجرافية . العطاء الفكر  للدكتور عاطف صدقي : درا (32
 029 – 014ص ص  –( .  1222) يناير  0ع 

 –فلي : ملاتمر الثقافلة فلي عصلر المعلوملات .  –الكتاب الثقافي : دراسة في الماهية .  (33
 ص .  20 –.  1222القاهرة : المجلس األعلى للثقافة ، 

عللالم  -.  1110مللايو  13وحتللى  – 0801مكتبللة كليللة الزراعللة جامعللة القللاهرة بللين  (23
 112ص ص  -( .  1222) يناير  9=  1، ع  4م   –المعلومات والمكتبات والنشر . 

- 142   . 

عالم المعلوملات والمكتبلات والنشلر  -.   E - Kotobموقم دار الشروق علي اإلنترنت  (35
 .   084 - 051( ص ص  1222) يناير  9=  1، ع  4م   –. 

 05ع  –شبكة اختصاصي المكتبات والمعلوملات .  –كيم العلمي . انطباعات حول التح (36
    www.librariannet.net( . متاح :  1223) يناير 

عللالم  –تجميللم ببليللوجرافي شللارح حللول االتجاهللات الحديثللة فللي شللبكات المعلومللات .  (33
  211 – 134ص  –( .  1223) يوليو  0، ع  5م   –المعلومات والمكتبات والنشر . 

http://www.librariannet.net/
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المجلللة العربيللة لألرشلليف والتوثيللق  –التحكلليم فللي الللدوريات األكاديميللة المصللرية .  (32
 .  003 – 92ص  –( .  1223) نوفمبر  05/ 04، ع  9س  –والمعلومات . 

وظرة عامت حوو  تشوا ر المصوادر بويه المكتبواث ومراكوس المعلومواث . شوبكت  خصوائي  (39

( متوواف فووي  2005) يوويووو  22( ؛ ع  2002) ووووفمبر  21ع  –لمكتبوواث والمعلوموواث . ا
www.librariannet.net   

فللي : ملتقللي  –ال يكللل اإلدار  للشللبكات اآلليللة داخللل المكتبللات ومرافللق المعلومللات .  (40
القللاهرة :  –األسللاليب الحديثللة إلدارة المكتبللات ومراكللز المعلومللات بللالجودة الشللاملة . 

 300 - 223ص  –.  1224الشركة العربية المتحدة للتدريب واالستشارات اإلدارية ، 

الماتمر الحاد  عشلر  –األمية الم نية لد  أخصائي المكتبات والمعلومات في مصر .  (30
. نشر  1221للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات ، المنعقد بجامعة المنصورة يونيو 

 علي قرص مليزر

في : الماتمر القومي السابم الختصاصي المكتبات  –التحكيم في الدوريات األكاديمية .  (31
ص  –.  1221القللاهرة : الجمعيللة المصللرية للمكتبللات والمعلومللات ،  –والمعلومللات . 

212 – 233  . 

توزيم الكتب الممنوعة من النشر علي اإلنترنت بحل  قلدم للملاتمر القلومي ألخصلائيي  (32
القللاهرة : الجمعيللة المصللرية للمكتبللات والمعلومللات ، مكتبللة  –المكتبللات والمعلومللات . 
 . نشر علي قرص إلكتروني 1222مبارك العامة بدمياط ، 

ماتمر حركة النشلر فلي مصلر ، لجنلة  –وق النشر . جوائز الكتب ودورها في تنمية س (33
 ،  1223مايو  02 00الكتاب والنشر ، المجلس األعلى للثقافة ، 

الدار البيضلاء : االتحلاد العربلي  –قياس معامل تأثير الويب علي مواقم جوائز الكتب .  (34
ي صدر ضمن كتاب الماتمر العشرين لالتحلاد العربل –.  1223للمكتبات والمعلومات ، 

ديسمبر  00 – 8للمكتبات والمعلومات والمنعقد في الدار البيضاء بالمغرب في الفترة من 
 المجلد األول  –.  1118

طللرابلس : المللاتمر العللالمي األول  –إجللراءات تحليللل وتصللميم الللنظم اإللكترونيللة .  (35
  1222يونيو  4 – 1للحكومة اإللكترونية . طرابلس ، ليبيا ، 

جية ومتطلبللات إقامت للا بللين المكتبللات الجامعيللة وبعلله مللن أهللم التحالفللات االسللتراتي (32
المللاتمر اإلقليمللي األول لمللدير  المكتبللات المركزيللة لجامعللات دول العللالم  -نماذج للا .

  1101ديسمبر  03 – 01اإلسالمي . المكتبة المركزية الجديدة ، جامعة القاهرة ، 

مصللادر حفللظ أوعيللة المعلومللات الرقميللة بللين المكتبللة واألرشلليف : دراسللة تأصلليلية /  (39
الماتمر العلمى التاسم لقسم المكتبلات  –حسناء محمود محجوب ، مريم صالح منصور . 

والوثائق والمعلومات حول : تخصص المكتبات والوثلائق والمعلوملات فلي علالم متغيلر : 
مايو  02 – 05كتبة المركزية الجديدة ، جامعة القاهرة ، ال وية والمن جية والتكوين ، الم

1101 . 

ورقة عمل قدمت  –هل هدفت القوانين المصرية إلى إعاقة ذوى االحتياجات الخاصة .  (38
 2إلللى مللاتمر حقللوق المعللوقين فللي مصللر بللين الواقللم والمللأمول . فنللدق شللبرد ، القللاهرة 

  1101ديسمبر 

 -.  1101حتلى  0889يين عللى اإلنترنلت منلذ دراسات تقييم مواقلم الناشلرين المصلر (41
  . 1102 ، مارسندوة المجلس األعلى للثقافة 

http://www.librariannet.net/
http://www.librariannet.net/
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دور الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والجمعيلة األمريكيلة للمكتبلات فلى تطلوير  (40
 0، ع  0المجلللة الدوليللة لعلللوم المكتبللات والمعلومللات . ملل   –الم نللة : دراسللة مقارنللة . 

 ( 1103يونيه  –)يناير 

تواجد المكتبة المدرسية على الموقلم الرسلمى للوزارة التربيلة والتعلليم عللى اإلنترنلت .  (41
الجيلللزة :  –.  1103إبريلللل  05 – 04الملللاتمر القلللومى األول للمكتبلللات المدرسلللية . 

: المجلللة المصللرية  نشاا  ضي اار  اا ،  1103رية للمكتبللات والمعلومللات ، الجمعيللة المصلل
 .  22 – 02( ص ص  1104) إبريل  0، ع  1م   –.  لعلوم المعلومات

طللرق تقيلليم البرنللام  التللدريبي للجمعيللة المصللرية للمكتبللات والمعلومللات وفقللا للمعللايير  (42
  1103العالمية . الماتمر السنوى لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات . تونس أكتوبر 

لسللنوى للجنللة ثقافللة ذوى المعللاق كمسللتفيد مللن المعلومللات : نظللرة طللائر . المللاتمر ا (43
 .  1103االحتياجات الخاصة . ال يئة العامة لقصور الثقافة . أسوان ، ديسمبر 

عمال المعرفة ... مديرو المعرفة .... م ندسلو المعرفلة : دراسلة مصلطلحية . الملاتمر  (44
نوفمبر  3 – 1لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات . عمان ، األردن ،  15السنوى رقم 

1104  

العربللى حللول : المكتبللات مللاتمر اإللكترونيلة . ال صللناعة المعلومللاتدور المكتبلات فللى  (45
وماسسات المعلومات فى ظلل التكنولوجيلات الحديثلة : األدوار ، التحلديات ، الرهانلات . 

 الجزائر،  1. مع د علم المكتبات والتوثيق ، جامعة قسنطينة  1105فبراير  14 – 12

 القياساتالقياسات ..... ماتمر  (42

 مخطط كشاف االستش ادات .... ماتمر القياسات (49

 تحليل انتاج فكرى .... ماتمر ام القرى (48

 العىوانبعروض الكتب : مرتبت 

  البح  ومناهجه في علم المكتبات والمعلومات / محمد فتحي عبلد ال لاد  ؛
،  4مل   –عالم المعلومات والمكتبات والنشر .  -عره حسناء محجوب . 

 .  229 - 222( ص  1112وليو ) ي 8=  0ع 

  . االتجاهلات  –بعه السلبيات في كتلب ومجلالت األطفلال / سلمية مظللوم
   121 – 158( ص ص 0885) 4ع  –. الحديثة في المكتبات والمعلومات 

  . تسااالت ومحاكمات : عره لكتاب : نشر الكتاب / عبد الفتاح غنيمة– 
 .  44 – 41 ( ص ص 0882) أكتوبر  31ع  –عالم الكتاب . 

  الخدمات المكتبية في محافظة المنوفيلة : دراسلة ميدانيلة لواقع لا والتخطليط
االتجاهات الحديثلة فلي المكتبلات  –لمستقبل ا / محمود عبد الكريم الجند  . 

 .   229 – 222( ص ص 0884) 2ع  –والمعلومات . 

 وشا  فكري  خر : مرتب بالتاريخ

  دليل الكفايات العلمية للعاملين بمرافق المعلومات في مصر / إعداد محمد سالم غنيم ؛
الجيللزة : الجمعيللة المصللرية للمكتبللات  –تقللديم شللعبان خليفللة ، حسللناء محجللوب . 

 .  1111والمعلومات ، 

  . علللالم المعلوملللات  -تقريلللر علللن نشلللاط الجمعيلللة المصلللرية للمكتبلللات والمعلوملللات
  145 – 140( ص ص  1110) يوليو  4=  0، ع  2م   –.  والمكتبات والنشر
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  المللاتمر العللالمي حللول الرقابللة الفكريللة فللي الللبالد العربيللة خللالل النصللف الثللاني مللن
فبراير  02 – 04، المنعقد في تونس في الفترة من  1111 – 0841القرن العشرين 

،  1م   –عالم المعلومات والمكتبات والنشر .  -/ عره حسناء محجوب .  1110
 .  182 - 199( ص ص  1110)يناير  3=  1ع 

  الماتمر الرابم عشر لالتحاد العربي للمكتبات والمعلوملات حلول هندسلة المعرفلة فلي
لمعلوملللات علللالم ا -.  1112ديسلللمبر / كلللانون  09 – 03اللللوطن العربلللي ، ليبيلللا ، 

 .  111 – 081ص  –( .  1113) يناير  1، ع  4م   –والمكتبات والنشر . 

  ، 21 – 19المللاتمر القللومي الثللامن الختصاصللي المكتبللات والمعلومللات فللي مصللر 
) يوليلللو  0، ع  5مللل   –علللالم المعلوملللات والمكتبلللات والنشلللر .  –.  1113يونيلللو 
 .  225 – 214ص  –( .  1113

 المنوفية :  –قسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب جامعة المنوفية . الدليل التوثيقي ل
   1119الكلية ، 

  المجللة  –.  1102تقرير عن نشاط الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات عن عام
 ( 1103يونيه  –)يناير  0، ع  0الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات . م  

  المجللة  –.  1104تقرير عن نشاط الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات عن عام
  ( 1105مارس  –)يناير  0، ع  2الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات . م  

  . ندوة دار الكتب –المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات : نظرة طائرة 

 

 تاريخ اإليجازة إشراف رسائل : مرتبت ب

دمة المكتبية المدرسية  في المدارس الثانوية بإدارة شلبين الكلوم التعليميلة / أسلامة الخ (0
إشلراف شلعبان عبلد العزيلز خليفلة ، فتحلي مصليلحي ، حسلناء  -حامد عللي محملد . 
 ، ماجستير  2331 ، كلية اآلداب ، جامعة المنوفية –محمود محجوب . 

مكتبات األقسام بكليات جامعة القاهرة : دراسة تقييميلة / أملال محملد أحملد إبلراهيم ؛  (1
كلية  –، حسناء محمود محجوب .  مصلحيإشراف شعبان عبد العزيز خليفة ، فتحي 

 .ماجستير،  2332اآلداب ، جامعة المنوفية ، 

ة في المكتبلات مد  اإلفادة من استخدام تقنيتي المصغرات الفيلمية واألقراص المليزر (2
ومراكللز المعلومللات بجم وريللة مصللر العربيللة : دراسللة مقارنللة / إعللداد محمللد فللااد 

كليلة  –محمد بشاد  ؛ إشراف شعبان عبد العزيز خليفة ، حسناء محملود محجلوب . 
 ماجستير،  1222اآلداب ، جامعة المنوفية ، 

/  Reference citation for formulationصللياغة االستشلل ادات المرجعيللة =  (3
، حسناء محمود محجوب . أمنية مصطفي صادق إشراف  محمد محمد السيد النجار ؛

 ، ماجستير. 1222كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ،  –

مركللز التوثيللق والمعلومللات بجامعللة الللدول العربيللة / أمللاني جمللال مجاهللد ؛ إشللراف  (4
كلية اآلداب  –. محمد فتحي عبد ال اد  ، سيدة ماجد ربيم ، حسناء محمود محجوب 

 .دكتوراه ،  1221، جامعة المنوفية ، 

 Administration=  نظلللم المعلوملللات اإلداريلللة بلللديوان علللام محافظلللة المنوفيلللة (5

information systems in Menyfia Government general Deuaan   /
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مللريم صللالح محمللد منصللور ؛ إشللراف شللعبان عبللد العزيللز خليفللة ، حسللناء محمللود 
 دكتوراه  ،  1221لية اآلداب ، جامعة المنوفية ، ك –محجوب . 

 The role of the=  دور الماسسللات الصللحفية المصللرية فللي نشللر الكتللب (2

Egyptian journalistic institution in book publishing  علللي عبللد /
 –المحسن علي محمد ؛ إشراف محمد فتحي عبد ال اد  ، حسناء محمود محجلوب . 

 دكتوراه ،  1222كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، 

 Professional ethics in librarianship=  أخالقيات م نة المكتبات والمعلومات (9
كليلة اآلداب  –. / إعداد نجالء محمود محمد خليل ؛ إشراف حسناء محمود محجوب 

 . ماجستير  ،  1223، جامعة المنوفية ، 

دار المعارف بمصر : دراسة حالة في حركلة النشلر المصلر  / محملد عللي إبلراهيم  (8
كليلة  –، حسلناء محملود محجلوب .  شلعبان عبلد العزيلز خليفلة إشراف  -. أبو سالم 

 دكتوراه ،  1223اآلداب ، جامعة المنوفية ، 

إشراف شلعبان عبلد محافظة اإلسكندرية / رضا سعيد مقبل ؛ حركة نشر الكتب في  (01
 1224كلية اآلداب ، جامعة المنوفيلة ،   –العزيز خليفة ، حسناء محمود محجوب . 

 دكتوراه

اتجاهللات وميللول القللراءة لللد  المللرأة فللي مركللز شللبين الكللوم : دراسللة ميدانيللة =  (00
Reading attitudes and interests among women in Shebim el Kom 

country  شللعبان عبللد العزيللز خليفللةإشللراف  -. / فاطمللة إبللراهيم غريللب خملليس  ،
 . ، ماجستير 1224كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ،  –حسناء محمود محجوب . 

تسللويق خللدمات المعلومللات فللي المكتبللات الجامعيللة : دراسللة تطبيقيللة علللي بعلله  (01
زكلي محملد علالم ؛ إشلراف محملد فتحلي المكتبات في شرق ووسلط اللدلتا  / يسلر  
،  1224كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ،    -عبد ال اد  ، حسناء محمود محجوب . 

   ماجستير

الخدمة المكتبية في مدينة السادات : واقع ا والتخطليط لمسلتقبل ا : دراسلة ميدانيلة /  (02
ليلة اآلداب ، ك –إشراف  حسلناء محملود محجلوب .  -. محمد عبد الحليم سيد األهل 

  ، ماجستير 1224جامعة المنوفية ، 

: دراسة ببليومترية / حمد  عبد  0882الرسائل الجامعية في جامعة المنوفية حتى  (03
كليللة  –هللا غنلليم ؛ إشللراف شللعبان عبللد العزيللز خليفللة ، حسللناء محمللود محجللوب . 

 ماجستير ،  1224اآلداب ، جامعة المنوفية ، 

 Privateظللللة المنوفيللللة : دراسللللة ميدانيللللة = المكتبللللات الشخصللللية فللللي محاف (04

collections in Menoufia Govern orate : a field study  ن لا محملد /
كليلة اآلداب  –، حسناء محمود محجوب .  شعبان عبد العزيز خليفةإشراف  عثمان ؛

 .  ، ماجستير 1224، جامعة المنوفية ، 

 رافية ، ببليوجرافية ، ببليومترية أدب األطفال عند عبد التواب يوسف : دراسة بيوج (05
 –؛ إشراف شعبان عبد العزيز خليفة ، حسناء محمود محجلوب .  م ا إبراهيم غانم/ 

 ماجستير ،  1225كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، 
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ري لام /  إصدارات المجلس األعلى للشئون اإلسالمية : دراسة في الضبط والنشلر   (02
،  1225كلية اآلداب ، جامعة المنوفيلة ،  –ب . ؛ حسناء محمود محجو عاصم غنيم
  ماجستير

القائمة الموحدة للدوريات في مصر : دراسة حالة لشلكلي ا المطبلوع واإللكترونلي /  (09
، حسناء محمود  شعبان عبد العزيز خليفةإشراف  -. محمد إبراهيم عبد الحليم زهرة 

 . ، ماجستير 1225كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ،  –محجوب . 

 –المتخصصلة  –قياس التداول الخارجي ألوعية المعلومات في المكتبلات ) العاملة  (08
،  ؛ إشراف حسناء محمود محجلوب دينا علي السيد عبد هللا/  الجامعية ( –المدرسية 
 . ماجستير ، 1225كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ،  –.  أحمد تاج

اسلة تقويميلة للمجموعلات والعمليلات الفنيلة / المكتبة المركزيلة بجامعلة حللوان : در (11
 –شيماء نبيل عطا ؛ إشراف شلعبان عبلد العزيلز خليفلة ، حسلناء محملود محجلوب . 

 ، ماجستير .  1225كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، 

التعاون والتنسيق بين المكتبات الجامعية المصرية والمكتبات غير المصرية بمنطقة  (10
 Cooperation and=  ع للللا والتخطلللليط لمسللللتقبل االقللللاهرة الكبللللرى : واق

coordination between Egyptian university libraries and non – 

Egyptian libraries in Greater Cairo : a study of their present state 

and future planning  أمل حسين عبد القادر ؛ إشراف حسناء محملود محجلوب /
 دكتوراه ،  1221كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ،  –.  صير ، عايدة إبراهيم ن

شلعبان عبلد إشلراف  -. مكتبة القاهرة الكبرى : دراسة حالة / أسماء سلالمة أحملد   (11
،  1225كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ،  –، حسناء محمود محجوب .  العزيز خليفة
  ماجستير

بيقيلة عللي محافظلات بنلى سلويف نشر الكتاب في الوجه القبلي بمصلر : دراسلة تط (12
 Book publishing in Upper Egypt : Applied study inوالمنيا وأسيوط = 

the governorate of Beni Sweif , Minia and Assuit   عال حسلن عبلاس /
كليللة اآلداب ،  –إشللراف محمللد فتحللي عبللد ال للاد  ، حسللناء محمللود محجللوب .  -. 

 .راه دكتو،  1221جامعة المنوفية ، 

 أثللر التجللارة اإللكترونيللة علللي االقتنللاء فللي المكتبللات فللي مصللر / إبللراهيم الللدو  ؛ (13
،  1222كليلللة اآلداب ، جامعلللة المنوفيلللة ،  –إشلللراف حسلللناء محملللود محجلللوب . 

 ماجستير 

أنماط إفادة قيادات وأعضلاء األحلزاب المصلرية ملن المعلوملات : دراسلة ميدانيلة /  (14
 –.  ، محملد محملد النجلار حسناء محمود محجوب؛ إشراف محمد سعيد محمد سعيد 

 ،  .، ماجستير  1222 كلية اآلداب ، جامعة المنوفية 

خدمات المكتبات والمعلوملات بجامعلة آب بالجم وريلة اليمنيلة / عبلد هللا البخيتلي ؛  (15
كليللة اآلداب ، جامعللة  –.  إشللراف حسللناء محمللود محجللوب ، محمللد محمللد النجللار 

  ، ماجستير 1222المنوفية ، 

تخطلليط مقللرر أخالقيللات م نللة المكتبللات والمعلومللات / نجللالء محمللود ؛ إشللراف  (12
  ، دكتوراه 1222كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ،  –. حسناء محمود محجوب
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أسماء /  صناعة المراجم العربية : دراسة تطبيقية علي مجال المكتبات والمعلومات (19
 –.  ، محمد محمد السيد النجار ؛ إشراف حسناء محمود محجوب صالح على الغتيت

 ( 1118/  9/ 4) المناقشة : ماجستير ،  1223كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، 

 Private=   فلي دار الكتلب المصلرية : دراسلة عللي عينلة من لا المكتبات الم لداة (18

collections in Menoufia Govern orate : a field study لا محملد / ن 
كليلة اآلداب  –، حسناء محمود محجوب .  شعبان عبد العزيز خليفةإشراف  عثمان ؛

 . ، دكتوراه 1223، جامعة المنوفية ، 

إشللراف شللعبان عبللد نشللر الكتللاب اإلسللالمي فللي مصللر / فاطمللة إبللراهيم غريللب ؛  (21
 1223كلية اآلداب ، جامعة المنوفيلة ،   –العزيز خليفة ، حسناء محمود محجوب . 

  دكتوراه

االستش ادات المرجعية اإللكترونية في رسائل جامعة المنوفية : دراسة ببليومترية /  (20
كليلة  –محمد رجب ؛ إشراف حسناء محمود محجوب ، محملد محملد السليد النجلار . 

 ، ماجستير 1223اآلداب ، جامعة المنوفية ،  

اإلنترنللت فللي مجللال الللروابط الفائقللة لمقللاالت الللدوريات اإللكترونيللة المتاحللة علللي  (21
 Hyper linksالمكتبات والمعلومات : دراسة تحليلية لقياسات الشلبكة العنكبوتيلة = 

for electronic journals articles available online in library and 

information science field : a Webometrics study عاصلم جلابر  / ري لام
 1223كلية اآلداب ، جامعلة المنوفيلة ،   – حسناء محمود محجوب .غنيم ؛ إشراف 

 ( 1118/  8/  21) مناقشة  دكتوراه

: دراسلة تجريبيلة عللي  MARCإعداد برنام  آلي لتدريس الف رسة المقلروءة آليلا  (22
غريب ؛  طالب قسم المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية / سالي سمير شاكر محمد

كليللة اآلداب ، جامعللة  –.  نجللار، محمللد محمللد ال إشللراف حسللناء محمللود محجللوب
 ( 1118/  01/  0) مناقشة  ، دكتوراه 1223المنوفية ،  

خدمات المكتبات والمعلومات بملدارس التربيلة الخاصلة : دراسلة ميدانيلة تخطيطيلة  (23
،  إشراف حسناء محملود محجلوبسيناء  / سفانة عبد القادر زيدان ؛ في إقليم القناة و

)مناقشلة  ، دكتلوراه 1223اآلداب ، جامعلة المنوفيلة ،  كلية  –.  محمد محمد النجار
01  /00  /1118 ) 

في أقسلام المكتبلات والمعلوملات فلي مصلر : دراسلة ميدانيلة لقسلمي  الجودةضمان  (24
 Quality assurance in theالمكتبات والمعلومات بجامعتي القلاهرة والمنوفيلة = 

library & information science department in Egypt : field study 

for Cairo & Menoufia university departments خليفة الشيشيني ؛  / بسمة
كليللة اآلداب ، جامعللة  –حسللناء محمللود محجللوب. أسللامة السلليد محمللود ، إشللراف 

 ( 1118/  01/  04) مناقشة  ، ماجستير 1223المنوفية ،  

؛  فتحللي محمللد  حسلليناألفللالم التسللجيلية فللي مصللر : دراسللة فيلمومتريللة / عللال  (25
كليلة اآلداب ، جامعلة  –حسناء محمود محجلوب. شعبان عبد العزيز خليفة ، إشراف 

 ( 1118/  01/  05) مناقشة  ، ماجستير 1223المنوفية ،  

ضلوء المعلايير الدوليلة  / مصلر فلي المتميزات في م نة المكتبات والمعلوملات فلي  (22
كليلة اآلداب ، جامعلة  –حجلوب. حسلناء محملود م؛ إشلراف  عزة القطب حماد حيدر

  ( 1101/  0/  09) مناقشة  ، ماجستير 1222المنوفية ،  



 
13 

 

نظام المستقبل إلدارة المكتبات : دراسة حالة بمكتبات جامعة المنوفيلة / علادل نبيلل  (29
كليلة اآلداب ، جامعلة المنوفيلة ،   –حسلناء محملود محجلوب. شحات عللي ؛ إشلراف 

 ( 1101/  2/  12مناقشة )  ، ماجستير 1222

غللانم ؛  / م للا المترجمللة والمقتبسللة فللي مصللر : دراسللة ببليونشللرية كتللب األطفللال (28
كليلة اآلداب ، جامعلة  –حسناء محمود محجلوب. إشراف شعبان عبد العزيز خليفة ، 

 ( 1101/  2/  20مناقشة )  ، دكتوراه 1222المنوفية ،  

دراسلة تحليليلة / مشليرة الخصوصية وحرية تداول المعلومات علي مواقم الويلب :  (31
كليلة اآلداب  –.  ، ثناء إبراهيم فرحلات حسناء محمود محجوب  أحمد صالح محمد ؛

 (  1101/  3/  00مناقشة ، ماجستير ) 1222،  عين شمس، جامعة 

  FLSمراحل بناء النظم اآللية المتكاملة في المكتبات : دراسة حالة لنظلام المسلتقبل  (30
 =Library Integrated System Development : a case study of FLS 

system  وائلل  حسلناء محملود محجلوب/ صافيناز محملود سلامي اللر  ؛ إشلراف ،

مناقشللة ، ماجسللتير ) 1222،  كليللة اآلداب ، جامعلة المنوفيللة –. فتحلي عبللد الواحللد 
 ( 1101/  4/  12األحد 

استخدام برام  التعليم مفتوحة المصدر في إدارة مقلررات تعلليم المكتبلات : دراسلة  (31
، عاطف السيد  إشراف حسناء محمود محجوبشوقي ؛  ن/ نيرمي Moodleلبرنام  
/  12، ماجستير ) مناقشة الخميس  1222،  كلية اآلداب ، جامعة المنوفية –.  قاسم
4  /1101 ) 

واقتنااها وتنظيم ا واسترجاع ا في المستودعات الرقميلة الكيانات الرقمية : بنااها  (32
حسلناء على شلبكة اإلنترنلت : نحلو تصلور مقتلرح / أسلامة عطيلة خمليس ؛ إشلراف 

)مناقشللة  1222دكتللوراه ، كليللة اآلداب ، جامعللة المنوفيللة ،    –.  محمللود محجللوب
 ( 1101/  5/  15السبت 

ي مجلال المكتبلات والمعلوملات : دراسلة بناء أدوات العمل الفنية العربية إلكترونيا ف (33
، محملد  حسلناء محملود محجلوبتجريبية  / عماد عبلد السلتار طله زيلدان ؛ إشلراف 

، دكتلوراه ) مناقشلة السلبت  1222كلية اآلداب ، جامعلة المنوفيلة ،  –. السيد النجار
13 /2  /1101 ) 

؛  سلليد عثمللان إبللراهيم جامعللة أسلليوط / غللادةشللبكة المكتبللات الجامعيللة بخللدمات  (34
أسيوط كلية اآلداب ، جامعة  –.  أحمد ، أيمن وجدى إشراف حسناء محمود محجوب

 ( 1101/  2/  15مناقشة االثنين ، ماجستير )  1222، 

تأثير استخدام محركات البحل  المتخصصلة عللى اسلتخدام قواعلد البيانلات العالميلة  (35
إشللراف حسللناء جللب السليد األسللرج ؛ المتاحلة فللي مكتبللات جامعلة المنوفيللة / السلليد ر

،  كليللة اآلداب ، جامعللة المنوفيللة –.  ، محمللد محمللد السلليد النجللار محمللود محجللوب
 ( 1101/  9/  0، دكتوراه )مناقشة األحد  1222

 Knowledgeالنظم اإللكترونية إلدارة المعرفة : دراسة تقييمية لنظام أوراكلل =  (32

management system : An evaluative study of Oracle's system  /
إشللراف محمللد فتحللي عبللد ال للاد  ، حسللناء محمللود إبللراهيم إبللراهيم أحمللد خليفللة ؛ 

/  00/ 10، ماجستير ) مناقشة  1222كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ،  –محجوب . 
1101  ) 
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إشراف حسناء محملود تعليم علوم المكتبات في غير أقسام المكتبات / محمد سعيد ؛  (39
، دكتللوراه )  1222،  كليللة اآلداب ، جامعللة المنوفيللة –.  ، نجللالء محمللود محجللوب

 ( 1100/  2/  2مناقشة : الخميس 

اتجاهلات أعضللاء هيئلة التللدريس بجامعلة أسلليوط نحلو الوصللول الحلر للمعلومللات :  (38
إشلراف حسلناء محملود  دراسة في النشر واإلفلادة / رحلاب محملود حسلنين محملود ؛

) ، ماجستير  1222،  أسيوطكلية اآلداب ، جامعة  –. م ، عمرو سعيد ف يمحجوب 
 (  1100/  3/  12األحد 

 : دراسة حالة لشبكة مكتبات مبارك العامة الخاصة في المكتبات الشبكة االفتراضية (41
 =Virtual private network in libraries : case study – Mubarak 

Public Libraries إشراف حسناء محمود محجوب؛  أحمد أبو سعده / أحمد أمين  ،
، ماجسلللتير )  1222،  كليلللة اآلداب ، جامعلللة المنوفيلللة –.  أملللانى جملللال مجاهلللد

 ( 1100/  3/  19الخميس 

إدارة المقتنيللات فللي مكتبللات جامعللة صللنعاء بالجم وريللة اليمنيللة : دراسللة ميدانيللة /  (40
كلية اآلداب  –.  ، محمد محمد السيد النجار إشراف حسناء محمود محجوبعبد هللا ؛ 

 ( 1100/  5/  08األحد ، دكتوراه )  1222،  ، جامعة المنوفية

الحللر للمعلومللات العلميللة : دراسللة تحليليللة السللتنباط أسللس مبللادرة  التللدفقمبللادرات  (41
، ت لانى  إشلراف حسلناء محملود محجلوبمصرية / م لا محملد رمضلان مصلطفى ؛ 

/  5/ 18األربعلاء دكتوراه  )  ، 1222عين شمس ، كلية اآلداب ، جامعة  –.  عمر
1100 ) 

البنية التقتنية بمكتبات جامعة المنيا وأثرها عللى البحل  العلملي : دراسلة ميدانيلة  /  (42
كليلة اآلداب  –.  ، محمد محمد السيد النجلار إشراف حسناء محمود محجوبضياء ؛ 

 (  1100/  5/ 15الثالثاء ) ، ماجستير   1222،  ، جامعة المنوفية

عبلد / رانيا  على شبكة اإلنترنت: RSS : Really Simple Syndicationخدمة  (43
كليللة  –.  ، عللاطف السلليد قاسللم إشللراف حسللناء محمللود محجللوبعمللر  ؛ الللرحمن 

 ( 1100/  01/ 1مناقشة ) ، ماجستير  1222اآلداب ، جامعة المنوفية ، 

االتصلللال العلملللى ألعضلللاء هيئلللة التلللدريس فلللي كليلللات الطلللب بجامعلللة أسللليوط  (44
إشلراف حسلناء  واستخدام م لمصلادر المعلوملات / شليماء عللى محملود عبلد العلليم ؛

،  1119،  أسلليوطكليللة اآلداب ، جامعللة  –. ، عمللرو سللعيد ف لليم محمللود محجللوب 
 ( 1100/  01/ 10مناقشة ماجستير )

إشللراف محمللد عللالم ؛ سللعد ال يئللة المصللرية العامللة للكتللاب : دراسللة حالللة / وائللل  (45
 كليللة اآلداب ، جامعللة المنوفيللة ،  –فتحللي عبللد ال للاد  ، حسللناء محمللود محجللوب . 

 (2012 / 4/ 30)مناقشة دكتوراه 

جودة التسجيالت العربية في ف رس مكتبات جامعة المنوفية : دراسلة ميدانيلة / طله  (42
.  ، أملانى جملال مجاهلد إشراف حسناء محمود محجوبنبيل عبد الحميد الفرماو  ؛ 

  ( 1101/  5/  12مناقشة ، ماجستير )  كلية اآلداب ، جامعة المنوفية –

برام  إدارة االستش ادات المرجعية : دراسة تحليلية مقارنة / أحملد عبلد هللا حسلين  (49
كليللة اآلداب ،  –.  ، عللاطف السلليد قاسللم إشللراف حسللناء محمللود محجللوبرزق ؛ 

 ( 1102/  0/  5) مناقشة ، ماجستير  جامعة المنوفية
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اإلفلادة مللن مصللادر المعلومللات اإللكترونيللة فلي البحلل  العلمللى بجامعللة قللاريونس :  (48
=  1118 – 1111دراسة في االستشل ادات المرجعيلة بالرسلائل العلميلة بلين علامى 

Benefiting from the electronic information resources in scientific 

research at the University of Garyounis : A study in the reference 

citations in the scientific theses between 2002 - 2009   عبلد الكلريم /
 ، محمد محمد السليد النجلار إشراف حسناء محمود محجوبعبد الرحيم محمد سعد ؛ 

 (1102/  0/  9) مناقشة دكتوراه ،  ، جامعة المنوفيةكلية اآلداب –. 

إلدارة المكتبات في إدارة المحتوى الرقملى : دراسلة حاللة /  إمكانات نظام المستقبل (51
كليلة اآلداب ،  –.  إشلراف حسلناء محملود محجلوبن ال أحمد عبد القادر الشلاذلي ؛ 

 ( 1102/  0/  04) مناقشة ، ماجستير  جامعة المنوفية

الخدمة المرجعية الرقمية في مكتبات جامعة المنوفية : دراسلة تجريبيلة  / صلافيناز  (50
كليلة اآلداب  –.  ، عاطف السيد قاسم إشراف حسناء محمود محجوبمحمود السيد ؛ 

/  5/  14، دكتلللوراه ) مناقشلللة  01/0/1100، تلللاريل التسلللجيل  ، جامعلللة المنوفيلللة
1102 ) 

لميللة للجامعللات المصللرية : دراسللة ميدانيللة / سلليد اإليللداع القللانونى لالطروحللات الع (51
كلية  –.  ، عاطف السيد قاسم إشراف حسناء محمود محجوبمحمد حمد  الشامي ؛ 
 8/  9مناقشلة ) ، ماجستير  02/0/1101، تاريل التسجيل  اآلداب ، جامعة المنوفية

 /1102 ) 

إشللراف يد ؛ قياسللات الجامعللات المصللرية : دراسللة ويبومتريللة / أميللرة أحمللد السلل (52
،  كليللة اآلداب ، جامعللة المنوفيللة –.  ، ري للام عاصللم غنلليم حسللناء محمللود محجللوب

 ( 1102/  01/  01مناقشة : السبت ) ماجستير 

حسلنى / أسلماء  الملفلات : دراسلة ألنملاط االفلادة وتحليلل المحتلوى ستضافةمواقم ا (53
كليلة  –.  ، عاطف السليد قاسلم إشراف حسناء محمود محجوبالجندى ؛ عبد العزيز 

 ( 1103/  0/  09، ماجستير ) مناقشة : السبت  اآلداب ، جامعة المنوفية

/ إيمللان محمللد  10برنللام  تللدريبي لف رسللة المخطللوط العربللي وفللق معيللار مللارك  (54
كليلة اآلداب ،  –.  ، أملاني جملال مجاهلد إشلراف حسلناء محملود محجلوبمحمود ؛ 

 0/ 10: الثالثلاء  مناقشة، دكتوراه )  02/2/1101، تاريل التسجيل  جامعة المنوفية
 /1103   ) 

معللاره الكتللب الدوليللة ودورهللا فللي إتاحللة وتوزيللم مصللادر المعلومللات : دراسللة  (55
كليلة اآلداب ،  –.  إشراف حسلناء محملود محجلوب/ أسماء صالح الغتيت ؛  تطبيقية

: الثالثلللاء  مناقشلللة) ،  دكتلللوراه   01/0/1100، تلللاريل التسلللجيل  جامعلللة المنوفيلللة
3/1/1103 ) 

 – Stateاإلنتاج الفكرى المصرى الحائز على جوائز الدولة : دراسة ببليومترية =  (52

awarded Egyptian intellectual production : A bibliometric study  /
 ، نجالء محمود خليلل  حجوبإشراف حسناء محمود منورة محمدى زكى الشنوانى ؛ 

مناقشة ، دكتوراه ) 03/2/1101ل التسجيل ، تاري كلية اآلداب ، جامعة المنوفية –. 
 ( 4/2/1103: الخميس 

توزيللم الكتللب العربيللة الممنوعللة مللن التللداول فللى السللوق المصللرى علللى شللبكة  (59
هللا ؛ اإلنترنللت : دراسللة تحليليللة / هللانم عبللد الللرحمن عبللد المعطللى عبللد الللدايم جللاد 
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 كلية اآلداب ، جامعلة المنوفيلة ،  –.  ، نجالء محمود إشراف حسناء محمود محجوب
  ( 01/9/1103مناقشة : الثالثاء ) ، ماجستير 03/0/1118تاريل التسجيل 

المكتبات العامة بمحافظة قنا ودورها فى تنمية الوعى المعلوماتى : دراسة ميدانية /  (58
، عملرو سلعيد ف ليم  إشراف حسناء محمود محجوبمروة تيسير عبد الفتاح شعبان ؛ 

 21ماجستير، تاريل التسجيل  ، أسيوط كلية اآلداب ، جامعة  –.  ، دعاء عبد الجابر
 (  0/01/1103) مناقشة : االثنين     1101/  5/ 

اسلللتخدام طلللالب المرحللللة الجامعيلللة األوللللى لبوابلللات اإلنترنلللت العاملللة : جامعلللة  (21
،  إشراف حسناء محمود محجوبالمنصورة نموذجا / هشام فتحي يوسف البغدادى ؛ 

 03/3/1101، تاريل التسجيل  كلية اآلداب ، جامعة المنوفية –.  عاطف السيد قاسم
 (  1104يناير  08، دكتوراه ) مناقشة 

رانجاناثان الخمسة وتطبيقات ا على المكتبلات العاملة فلي مصلر / سليد حسلن  قوانين (20
 –حسللناء محمللود محجللوب . شلعبان عبللد العزيللز خليفلة ، إشللراف محملد الصللبحي ؛ 

 (مناقشة ، دكتوراه )  01/9/1118، تاريل التسجيل  كلية اآلداب ، جامعة المنوفية

بيقيلة باسلتخدام نظريلة التنلاص تقييم مرجم " تاريل الشعوب اإلسالمية " دراسة تط (21
 =Evaluation of reference " history of the Islamic peoples " 

empirical study using the theory of intertexuality  بسلمة ذكلى أحملد /
 بن اكلية اآلداب ، جامعة  –.  ، مجدى الجاكى إشراف حسناء محمود محجوبنافم ؛ 

 ( 1104/  5/  19 مناقشة : األحد)  ماجستير، 

المسللتودعات الرقميللة : دراسللة فللي تصللنيف الكيانللات الرقميللة / عللادل نبيللل شللحات  (22
كلية اآلداب ، جامعة  –.  ، عاطف السيد قاسم إشراف حسناء محمود محجوبعلى ؛ 
 ( 1104/  9/  3، دكتوراه ) مناقشة  01/0/1100، تاريل التسجيل  المنوفية

إشلراف حسلناء / شليماء بكلر ؛  للكتلب فلى مصلر : دراسلة ببليومتريلة النشر الذاتي (23
 1100 تسللجيلكليللة اآلداب ، جامعللة المنوفيللة ، –.  ، عبيللر خليللل محمللود محجللوب
 ( 1104/  9/  8ماجستير) مناقشة 

مجموعللات الكتللب العربيللة فللي المكتبللات األكاديميللة بواليللة ويسكونسللن بالواليللات  (24
فللي التزويللد واإلعللداد الفنللى والخللدمات / وجيلله محمللد المتحللدة األمريكيللة : دراسللة 

 –.  حسلناء محملود محجلوبشلعبان عبلد العزيلز خليفلة ، إشلراف محمود درويل  ؛ 
 ، دكتوراه  1104/  01/  2مناقشة ،  كلية اآلداب ، جامعة المنوفية

عللى  Open Accessملدى إفلادة البلاحثين بجامعلة بن لا ملن مواقلم االتاحلة الحلرة  (25
؛ إشلراف حسلناء  دعاء عبد الفتاح عبد المنعم قاسلم/ : دراسة ميدانية  تترنشبكة اإلن

كليللة اآلداب ، جامعللة بن للا ، تللاريل  –.  الزيللاتمعللروف  محمللود محجللوب ، حامللد
  ماجستير،  1105إبريل  1مناقشة السبت ،  1103التسجيل 

الحميلد تطبيق قانون زيف على صحيح مسلم : دراسة ببليومترية / نورا أحملد عبلد  (22
كلية الدراسات االنسلانية  –زايد ؛ إشراف حسناء محمود محجوب ، كوثر المسلمى . 

 ، ماجستير) قيد البح  ( 1103، جامعة األزهر فرع البنات ، تاريل التسجيل 

البللرام  اآلليللة لحسللاب قللانون برادفللورد : دراسللة تقييميللة تجريبيللة / شلليماء علللى  (29
كليلة  –مود محجوب ، منصور سعيد محمد . محمود عبد المنعم ؛ إشراف حسناء مح
 ، دكتوراه ) قيد البح  ( 09/01/1101اآلداب ، جامعة أسيوط ، تاريل التسجيل 
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المواقم العلمية للمصادر ثالثية األبعاد المتاحة على شبكة اإلنترنت : دراسة تقييمية  (28
تحليلية / رحاب محملود حسلنين ؛ إشلراف حسلناء محملود محجلوب ، منصلور سلعيد 

، دكتللوراه  08/1/1101كليللة اآلداب ، جامعللة أسلليوط ، تللاريل التسللجيل  –محمللد . 
 )قيد البح  (

دور العالقات العامة واألنشطة في تطوير أداء المكتبات العامة : دراسة حالة مكتبة  (91
كليلة  –.  إشراف حسناء محمود محجلوبمبارك العامة  / حسام الدين على عثمان ؛ 

 1105مناقشة يوليو ، ماجستير ،  ةاآلداب ، جامعة المنوفي

/   رقمنة المواد السمعية والبصرية فى مكتبات الجامعات المصرية : دراسة ميدانية (90
كليلة اآلداب ، جامعلة  –.  إشراف حسناء محمود محجلوبطه محمد زكى الوراقى ؛ 

 1105أغسطس  02، ماجستير ، مناقشة األربعاء  المنوفية

المنوفيللة والملللك سللعود وتللأثيره علللى الترتيللب العللالمى النشللر العلمللى فللى جللامعتى   (91
 –؛ إشلراف حسلناء محملود محجلوب .  ن ال أحملد عبلد القلادر الشلاذلى/   للجامعتين

 1105أغسطس  13مناقشة األربعاء ،  دكتوراهكلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، 

 ) قيذ البحج (إشراف رسائل : 

كليلة  –إشراف حسناء محمود محجوب . نشر الكتاب الجامعي االلكتروني / سمر ؛  (0
 إلغاء ) قيد البح  ( اآلداب ، جامعة المنوفية

: دراسللة تطبيقيللة علللى  10الضللبط االسللتنادى لمللداخل ال يئللات وفللق معيللار مللارك  (1
،  إشلراف حسلناء محملود محجلوبال يئات المصرية / وليلد جلالل ف ملي الزنلاتي ؛ 

، تللللاريل التسلللللجيل  كليلللللة اآلداب ، جامعللللة المنوفيللللة –.  ني جمللللال مجاهللللدأمللللا
 ) قيد البح  (  01/4/1101

حقوق الملكية الفكرية لإلنتاج الفكرى العربى المتاح على اإلنترنلت : دراسلة نظريلة  (2
إشلراف حسلناء محملود للقوانين والتطبيق على االنت اكلات / هبله لطفلى الزفتلاوى ؛ 

 1101إبريل بن ا ، تاريل التسجيل كلية اآلداب ، جامعة  –. ، أسامة حامد  محجوب
 ) قيد البح  ( دكتوراه ، 

: دراسة تجريبية على مكتبات جامعة  RDAف رسة المواد غير المطبوعة باستخدام  (3
كلية  –.  إشراف حسناء محمود محجوب؛  طه نبيل عبد الحميد الفرماوى/  المنوفية

 ، دكتوراه ) قيد البح  (1102، تاريل التسجيل  المنوفيةاآلداب ، جامعة 

؛  أية سعيد/  استخدام الحوسبة السحابية فى مكتبات جامعة أسيوط : دراسة تخطيطية (4
كليلة اآلداب ، جامعلة المنوفيلة ،  –.  أيمن وجلدىإشراف حسناء محمود محجوب ، 

 ، دكتوراه ) قيد البح  ( 1102تاريل التسجيل 

للدوريات العلمية بكليات جامعة األزهر بالقاهرة فرع البنات : دراسة  التكشيف اآللى (5
رضلا ؛ إشلراف حسلناء محملود محجلوب ،  إيمان محمد عمر الحلاج عملر/  تطبيقية
كلية الدراسات االنسانية ، جامعة األزهلر فلرع البنلات ، تلاريل التسلجيل  –.  النجار
 ، ماجستير) قيد البح  ( 1103

/  سسللات المعلومللات علللى اليوتيللوب : دراسللة مسللحية تحليليللةقنللوات المكتبللات وما (2
كليلة  –؛ إشراف حسناء محمود محجوب ، أسلامة حاملد .  زينب أحمد عبد هللا دياب

 ) قيد البح  ( ماجستير،  1103اآلداب ، جامعة بن ا ، تاريل التسجيل 

 مرتبت بتاريخ المىاقشترسائل :  مىاقشت



 
12 

 

اللللدوريات فلللي مكتبلللات جامعلللة المنوفيلللة : دراسلللة للواقلللم والتخطللليط للمسلللتقبل =  (0
Periodicals in Collage libraries of Menoufia university : a field 

study and a plan for the future  محملد عبلد الرسلول محملد مصلطفي ؛ /
جامعلة المنوفيلة ، كليلة اآلداب ،  –. إشراف شعبان عبد العزيلز خليفلة ، أحملد تلاج 

 ، ماجستير 1110

مكتبللات المعللاقين سللمعيا وبصللريا بقطللاع وسللط وغللرب الللدلتا : دراسللة ميدانيللة مللم  (1
 Handicapped libraries for blind and deaf in theالتخطيط لمسلتقبل ا = 

middle and West of Delta : a field study and planning for their 

future   بسلليوني ؛ إشللراف محمللد فتحللي عبللد ال للاد  ، عبللد الفتللاح / السلليد السلليد
 ، ماجستير .  1110كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ،  –. مصطفي غنيمة   

تصللنيف علللوم اللغللة العربيللة وآداب للا بللين تصللنيف ديللو  العشللر  وتصللنيف مكتبللة  (2
 Classification of the Arabicالكللونجرس : دراسللة تحليليللة مقارنللة = 

language and its arts between Dewey Decimal Classification and 

Library of Congress Classification    عزت عبد الفتاح الشامي ؛ إشراف /
،  1110كلية اآلداب ، جامعة المنوفيلة ،  –. محمد فتحي عبد ال اد  ، أحمد تاج   

  ماجستير . 

الللللنظم اآلليللللة المتكاملللللة والمعربللللة للمكتبللللات فللللي مصللللر : دراسللللة تقويميللللة  =  (3
Integrated library systems software and Arabized used in Egypt : 

Evaluation study   /أمنيللة مصللطفي ؛ إشللراف  متللولي محمللود أحمللد النقيللب
 . اجستيرم،  1110،  منوفيةكلية اآلداب ، جامعة ال –. صادق ، أحمد تاج  

مكتبات مراكز الشباب : دراسة ميدانيلة  / عفلاف أبلو العلال محملد ؛ إشلراف شلعبان  (4
جامعة القاهرة ، فلرع بنلي سلويف ، كليلة  –عبد العزيز خليفة ، سلوى علي ميالد . 

 ، ماجستير .  1111اآلداب ، 

مكتبلة األزهلر الشلريف ماضلي ا وحاضلرها ومسلتقبل ا : دراسلة تاريخيلة ميدانيلة  /  (5
الد النلاد  عبلد الجليلل الحللواني ؛ إشلراف محملد فتحلي عبلد ال لاد  ، زيلن اللدين خ

 ، ماجستير .  1112،  حلوانكلية اآلداب ، جامعة  –. محمد عبد ال اد    

تكشيف الرسائل الجامعية باستخدام إمكانيات مايكرو سوفت وورد : دراسة تجريبيلة   (2
حلي عبلد ال لاد  ، أمنيلة مصلطفي / محمد عبد الرحمن السعدني ؛ إشلراف محملد فت

 ، ماجستير 1113كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ،  –. صادق  

قوائم االستناد لألسماء العربية القديمة : دراسة تحليلية وتقييمية  / أحملد جلابر حاملد  (9
كلية اآلداب  –. التف ني ؛ إشراف شعبان عبد العزيز خليفة ، محمود عبد النبي سعد 

 ، ماجستير .  1113،  زيق ، فرع بن ازقا، جامعة ال

النظلام اآلللي للمخطوطللات المتطلور لمركللز المعلوملات ودعلم اتخللاذ القلرار لمجلللس  (8
اللوزراء المصللر  : دراسلة تحليليللة تقييمله / أميمللة أحملد محمللد الشلريف ؛ إشللراف 

كليلة اآلداب ، جامعللة  –. شلعبان عبلد العزيلز خليفلة  ، هللانا محلي اللدين عطيلة    
 ، ماجستير . 1113،  ة ، فرع بني سويفقاهرال

تعللليم المكتبللات والمعلومللات بأقسللام تكنولوجيللا التعللليم بكليللات التربيللة النوعيللة فللي  (01
مصر : دراسة تقييميلة  / أيملن مصلطفي إبلراهيم الفخرانلي ؛ إشلراف سليدة ماجلد ، 

 ، دكتوراه .  1114كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ،  –. أحمد تاج   
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ريات األكاديمية بالجامعات المصرية ومد  مالءمت ا للمواصفات القياسلية نشر الدو (00
جامعلة  –العالمية / هاني رجب شلبي األشقر ؛ إشراف شلعبان عبلد العزيلز خليفلة . 

 ، ماجستير .  1114القاهرة ، فرع بني سويف ، كلية اآلداب ، 

المدرسلية بمصلر : استخدام شبكة الماتمرات المرئية في تدريب العاملين بالمكتبات  (01
 Using conference in training workers inدراسلة تقييميلة تخطيطيلة = 

school libraries in Egypt : an evaluation and planning study  ن ال /
 1115كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ،  –. أحمد تاج ،  سيدة ماجدإشراف  -. فااد  

  ، دكتوراه

 The needs of family fromدلة المعلومات في مصر = احتياجات األسرة من أ (02

information guides  محمللد محمللد السلليد النجللار ؛ إشللراف أمنيللة مصللطفي /
  ، دكتوراه 1115كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ،  –. صادق 

تخطيط التعاون بين مكتبات كليات الزراعة بالدلتا  / علياء محمود الدسوقي إبراهيم   (03
كليللة اآلداب ،  –. عبان عبللد العزيللز خليفللة  ، ثللروت يوسللف الغلبللان   ؛ إشللراف شلل

 ، ماجستير .  1115،  طنطاجامعة 

تأثير التكنولوجيا علي الميول القرائية لألطفال : دراسة ميدانية مم تخطيط مستقبلي    (04
 =The effect of technology upon the children’s reading interests 

: a field study with a future plan   جمعة إبلراهيم موسلى عملر  ؛ إشلراف /
،  1115،  المنوفيللةكليللة اآلداب ، جامعللة  –. نبيلللة خليفللة جمعللة  ، سلليدة ماجللد   

 دكتوراه . 

التصنيف الببليوجرافي لمجال الترا  الشعبي : دراسة تحليليلة إلنشلاء نظلام مقتلرح   (05
فتحلي عبلد ال لاد   ، أحملد تلاج     / عزت عبد الفتاح عطية الشامي  ؛ إشلراف محملد

 ، دكتوراه .  1115،  المنوفيةكلية اآلداب ، جامعة  –. 

الدوريات بمكتبات الكليات العملية بجامعلة الزقلازيق : دراسلة ميدانيلة   / أملل عبلد  (02
كليلة  –. الفتاح صالح أحمد  ؛ إشراف شعبان عبلد العزيلز خليفلة  ، أسلامة حاملد   

 ، ماجستير .  1115، بن ااآلداب ، جامعة 

مواقم المكتبات الوطنية علي شبكة اإلنترنلت : دراسلة ميدانيلة السلتنباط مواصلفات  (09
،  نبيلة خليفة جمعة؛ إشراف  تغريد أبو الحسن راضي أبو طالب/  معيارية لتقييم ا 

 ، دكتوراه .  1115،  حلوانكلية اآلداب ، جامعة  –.  عفيفيمحمود  محمود

المسللتخدمة فللي االسللترجاع علللي شللبكة اإلنترنللت فللي مجللال  المصللطلحات العربيللة (08
أمنيلة ؛ إشلراف  سلالي سلمير شلاكر محملد/  المكتبات والمعلومات : دراسة تجريبيلة

 .  ماجستير،  1115كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ،  –. مصطفي صادق

واقلم الخدمة المكتبية وأنشطت ا في المدرسلة االبتدائيلة بمحافظلة سلوهاج : دراسلة لل (11
 –.  أحملد تلاج، سليدة ماجلد ؛ إشلراف  محمد ثابلت مسللم دوح/  وتخطيط للمستقبل 

 ماجستير،  1115كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، 

تأثير النظم المحسبة علي خدمات المعلومات : دراسة تقييمية لمكتبات كليات جامعة  (10
 The impact of computerized systems on informationالقلاهرة = 

services : an evaluative study of the faculty libraries of Cairo 

University   /كليلة  –. نبيللة خليفلة جمعلة؛ إشلراف  وفاء صلالح أحملد أبلو العلال
 .  ماجستير،  1115،  قاهرةاآلداب ، جامعة ال
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بناء وتنمية المقتنيات بمكتبات جامعة جنوب اللواد  فلرع سلوهاج : دراسلة ميدانيلة  (11
 =Collection development in South Valley university branch of 

Sohag : Field study   أحملد ،  سليدة ماجلدإشراف  -. / أحمد عمار حسين همام
 ، ماجستير .  1115كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ،  –. تاج 

لجامعلات التخطيط لتعلليم شلبكة اإلنترنلت ألقسلام المكتبلات والوثلائق والمعلوملات با (12
المصرية / هشام مصلطفى كملال اللدين أحملد ؛ إشلراف محملد فتحلي عبلد ال لاد  ، 

 ، دكتوراه .   1115كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ،  –. أمنية صادق 

 Syrian informationالجمعيلة العلميللة السلورية للمعلوماتيللة : دراسللة حاللة =  (13

society : a case study  راف شعبان عبد العزيز خليفة  / نورس أمير أحمد ؛ إش
 ، ماجستير .  1112،  القاهرةكلية اآلداب ، جامعة  –. 

دور اتحادات الناشرين العربية في دعم وتطوير حركة النشلر فلي اللوطن العربلي :  (14
شعبان عبد العزيز خليفلة ؛ إشراف  مني فاروق علي محمد/  دراسة ميدانية مسحية 

 ، دكتوراه .  1112،  حلواناب ، جامعة كلية اآلد –.  س ير أحمد محفوظ، 

دور مكتبات قصور الثقافة بالقاهرة الكبرى في التوعيلة الثقافيلة فلي عصلر العولملة  (15
وحللوار الحضللارات / ناديللة محمللد حسللن عطيللة ؛ إشللراف أحمللد أنللور بللدر ، أسللامة 

 ، ماجستير .  1112،  بنى سويفكلية اآلداب ، جامعة  –مصطفي إبراهيم . 

:  كمصلدر ملن مصلادر المعلوملاتعللى اإلنترنلت مجموعات االهتمام المتخصصة  (12
األسلرج ؛ إشلراف أمنيلة صلادق ، سليدة رجلب السليد / السيد  دراسة تحليلية تقويمية

 ، ماجستير .  1112كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ،  -ماجد . 

كليلة اآلداب ،  المكتبات العامة في محافظة أسيوط / زينب ؛ إشراف أحملد تلاج .   (19
 ، ماجستير .  1112جامعة المنوفية ، 

مجموعات اللدوريات فلي مكتبلات جامعلة األزهلر : دراسلة تقويميلة / عبلد المحسلن  (18
محمد محفوظ عبد المحسن ؛ إشراف إبراهيم دسوقي البندار  ، السيد السيد النشار . 

  ، دكتوراه . 1112كلية اللغة العربية بأسيوط ، جامعة األزهر ،  –

أنماط اإلفادة من المعلومات من جانب القلانونيين فلي مصلر / مملدوح عللي محملود  (21
كليللة اآلداب ،  -علللي ؛ إشللراف إبللراهيم دسللوقي البنللدار  ، السلليد السلليد النشللار . 

 ، دكتوراه .  1112،  سوهاججامعة 

األطروحات الجامعية المجازة بالجامعات المصلرية فلي عللوم الفلسلفة : دراسلة فلي  (20
الببليللوجرافي والنشللر / محمللود منللدى مصللطفي الزنللاتي ؛ إشللراف إبللراهيم  الضللبط

كليللة اللغللة العربيللة بأسلليوط ، جامعللة  –دسللوقي البنللدار  ، السلليد السلليد النشللار . 
 ، دكتوراه .  1112األزهر ، 

فروع المكتبات المركزية بالجامعات المصرية : دراسة لواقع ا والتخطيط لمستقبل ا  (21
 =Branches of the central libraries in the Egyptian Universities : 

study of its present and planning for its future   سليمان محمد سليمان /
 1112كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، شرشر ؛ إشراف سيدة ماجد ، أحمد تاج .   

 ، ماجستير . 

: دراسلللة ميدانيلللة = الف لللارس المحسلللبة فلللي مكتبلللات كليلللات جامعلللة علللين شلللمس  (22
Computerized catalogs in Ain Shams University's Collage 
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libraries : a Field study   م ا محمد رمضان مصطفي ؛ إشراف ثناء إبراهيم /
،  1112،  علين شلمسكلية اآلداب ، جامعة موسى فرحات ، علي كمال شاكر .   

 ماجستير . 

آللي للف رسة الوصفية : دراسلة تجريبيلة / عملاد التعليم المبرم  بمساعدة الحاسب ا (23
كليلة اآلداب ، عبد الستار طه زيدان ؛ إشراف نبيلة خليفة جمعة ، أسلامة لطفلي .   

 ، ماجستير .  1112جامعة المنوفية ، 

إمكانية التعاون بين مكتبات كليات اإلنسلانيات والعللوم االجتماعيلة بجامعلة طنطلا :  (24
ضلم معلايير ل لذا التعلاون / محملد عرفلة عبلد المحسلن ؛ دراسة للواقم والتخطيط لو

كليللة اآلداب ، جامعللة المنوفيللة ، إشللراف سلليدة ماجللد محمللد ربيللم ، أحمللد تللاج .   
 ، ماجستير .  1112

مراكز مناهل المعرفة بمحافظة أسيوط : دراسة تقويمية / عبد الباسط صلديق أحملد  (25
كليلة اللغلة  –لسليد السليد النشلار . عبد الفتاح ؛ إشراف إبلراهيم دسلوقي البنلدار  ، ا

 ، ماجستير .  1119العربية بأسيوط ، جامعة األزهر ، يوليو 

اإلنتاجيللة العلميللة ألعضللاء هيئللة التللدريس بجامعللة األزهللر فللرع أسلليوط فللي اللغللة  (22
العربية وآداب ا / رحاب فااد أحمد صبرة ؛ إشراف السيد السيد النشار ، أيمن وجدى 

 ، ماجستير .  1119كلية اآلداب ، جامعة أسيوط ، يوليو  –أحمد . 

أنملاط إفللادة البللاحثين بجامعلة أسلليوط مللن مصلادر المعلومللات اإللكترونيللة : دراسللة  (29
وصفية تحليليلة / م لا محملد سلعد ؛ إشلراف سليدة ماجلد محملد ربيلم ، أيملن وجلد  

 ، ماجستير . 1119كلية اآلداب ، جامعة أسيوط ، أغسطس  –أحمد . 

كتبات النقابات في مصر : دراسة تطبيقية علي مكتبات النقابات بالقاهرة والمنوفية م (28
/ وسام عبد الرحيم بدو  داود ؛ إشلراف حسلنى عبلد اللرحمن الشليمي ، أحملد عللي 

 ، ماجستير .   1119أغسطس كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، محمد تاج .   

ترنللت فللي محافظللة أسلليوط : دراسللة اسللتخدام طللالب المللدارس الثانويللة لشللبكة اإلن (31
ميدانية / هند فتحي أحملد ؛ إشلراف شلعبان عبلد العزيلز خليفلة ، محملد أحملد محملد 

 ، ماجستير .   1119نوفمبر ،  أسيوطكلية اآلداب ، جامعة أحمد .   

الللدوريات األجنبيللة فللي العلللوم البحتللة والتطبيقيللة بمكتبللات جامعللة القللاهرة : دراسللة  (30
أسلس توفيرهلا للمسلتفيدين / نسلرين محملد محملد رجلب شلرابي  ؛  تحليلية الستنباط

نللوفمبر ، ،  القللاهرةكليللة اآلداب ، جامعللة إشللراف حشللمت محمللد علللي قاسللم .   
 ، ماجستير .  1119

مكتبات المدارس الذكية : دراسلة ميدانيلة / محملد عبلد العلليم محملد سلعد ؛ إشلراف  (31
،  المنوفيللةكليللة اآلداب ، جامعللة  السلليد السلليد النشللار ، محمللد محمللد النجللار  .  

 ، ماجستير .  1119،  نو مب 

المراجم والخدمات المرجعية بمكتبات جامعة الزقازيق : دراسة ميدانية وتخطيطيلة  (32
/ جمال محملد محملد مصلطفى سلليمان ؛ إشلراف شلعبان عبلد العزيلز خليفلة ، سليدة 

 ، دكتوراه .  1119كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، ماجد محمد ربيم .   

إسرائيل في اإلنتاج الفكر  المصر  ، ومصر في اإلنتلاج الفكلر  اإلسلرائيلي منلذ  (33
 Israel in the Egyptian =  : دراسة ببليومترية مقارنلة  1113 – 0839عام 

intellectual literature and Egypt in the Israeli intellectual 



 
22 

 

literature from 1948 – 2004 : a comparative bibliometrics study  /
شيرين محمد إبراهيم شيحة  ؛ إشراف أمنية مصطفي صادق ، عبلد الخلالق عبلد هللا 

 ، ماجستير .  1118،  ينري  14،  المنوفيةكلية اآلداب ، جامعة جبة  .   

مواقللم الناشللرين العللرب علللي شللبكة اإلنترنللت : دراسللة تقييميللة مللم التخطلليط لبنللاء  (34
كليلة اآلداب ، موقم نموذج / ف د الساعاتي ؛ إشراف شعبان عبد العزيز خليفلة  .   

 ، دكتوراه .    1118،  ينري  18،  القاهرةجامعة 

استخدام تكنولوجيا المعلومات في المكتبات ومراكلز تقنيلات اللتعلم بلإدارة المصلادر  (35
التعليميللة فللي ال يئللة العامللة للتعللليم التطبيقللي والتللدريب فللي دولللة الكويللت : دراسللة 

 Using of information technology in the libraries andميدانيلة = 

learning resource centers in the public authority for applied 

education and training in state of Kuwait :  field study  ياسر محمد /
كليلة و  ؛ إشراف سيدة ماجد ربيلم ، ياسلر يوسلف عبلد المعطلى  .   فتح هللا الصا

 ، دكتوراه . 1118،   ب اي  2،  المنوفيةاآلداب ، جامعة 

لمصللرية  : دراسللة تطبيقيللة علللي المكتبللة اإلدارة اإلسللتراتيجية للمكتبللات الجامعيللة ا (32
 Strategic administration of Egypt in=  المركزيللة بجامعللة حلللوان

university libraries : an applied study to Helwan University , 

citer library    .  كليللة / محمللود زكريللا قطللر ؛ إشللراف محمللود محمللود عفيفللي
 ، دكتوراه  .  1118،  اي  ب  3،  حلواناآلداب ، جامعة 

إدارة الوثائق الجارية بجامعة جنوب اللواد  : دراسلة للواقلم والتخطليط للمسلتقبل /  (39
أسامة فتحي علي حسانين ؛ إشراف السيد السيد النشار ، عبد المحسن محمد محفلوظ  

 ، ماجستير   1118،  مر س 12،  األزهر، جامعة  لغة العربية بأسيوطكلية ال.   

المسلاجد بمحافظللة المنيلا : دراسللة ميدانيلة / إبلراهيم محمللد عبلد الصللبور ؛ مكتبلات  (38
،  لغلة العربيلة بأسليوطكليلة الإشراف السيد السيد النشار ، أحمد عبلادة العربلي  .   

 ، ماجستير  .  1118،  مر س 11،  األزهرجامعة 

تصميم برنام  آلي لتدريس مقرر الف رسة الموضلوعية : دراسلة تجريبيلة / نجلوى  (41
شكر  يمني أحمد ؛ إشراف سيدة ماجد محمد ربيم ، راوف عبد الحفيظ هالل  .   

 ، ماجستير  .  1118،  إب يل 3،  عين شمس، جامعة  اآلدابكلية 

: دراسللة ميدانيللة اسللتخدام األنظمللة اآلليللة فللي المكتبللات الجامعيللة فللي قطللاع غللزة  (40
لواقع للا والتخطلليط لتطويرهللا / أشللرف عبللد هللا أحمللد الفللرا ؛ إشللراف السلليد السلليد 

 ، دكتوراه  .  1118،  إب يل 23،  اإلسكندرية، جامعة  اآلدابكلية النشار  .   

مركللز معلومللات المركللز القللومي للبحللو  االجتماعيللة والجنائيللة : دراسللة حالللة  /  (41
رو ؛ إشراف محمد فتحي عبلد ال لاد  ، أملاني جملال مجاهلد  محمود محمد عبد هللا ف

 ، ماجستير  .  1118،  إب يل 15،  المنوفية، جامعة  اآلدابكلية .   

تنمية مجموعات الدوريات بمكتبات الكليات العملية بجامعتي جنوب اللواد  ) قنلا (  (42
العزيلز وسوهاج : دراسة ميدانيلة / دعلاء كملال أحملد البلر  ؛ إشلراف شلعبان عبلد 

 13،  جنلوب اللواد ، جامعلة  اآلدابكليلة خليفة ، ياسلر رجلب عللي سلليمان  .   
 ، ماجستير  .  1118،  إب يل
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استخدام مقاهي اإلنترنت فلي مدينلة أسليوط : دراسلة ميدانيلة / عليلاء إبلراهيم أحملد  (43
كليللة إبللراهيم ؛ إشللراف شللعبان عبللد العزيللز خليفللة ، محمللد أحمللد محمللد أحمللد  .   

 ، ماجستير  .  1118،  مريو 25،  أسيوط، جامعة  اآلداب

إدارة العاملين بمكتبات الجامعلات الحكوميلة والخاصلة فلي مصلر : دراسلة تقويميلة  (44
 Staff management at Governmental & Private Universityمقارنة = 

Libraries in Egypt : a comparative evaluative study   أمنيلة خيلر /
الخميس  ، اإلسكندرية، جامعة  اآلدابكلية راف السيد السيد النشار  .   توفيق ؛ إش

 ، دكتوراه  .  1118،  يونيو 22 ، 

البوابات األكاديمية والبحثية علي شبكة اإلنترنت : دراسة مقارنلة / ناصلر أبلو زيلد  (45
محجوب الكشكي ؛ إشراف محملد فتحلي عبلد ال لاد  ، محملود محملود عفيفلي  .   

 ، ماجستير  . 1118،  يونيو 11 االثنين ، ،حلوان ، جامعة  اآلدابكلية 

 Weeding andالتنقيللة واالسللتبعاد فللي المكتبللات المصللرية : دراسللة ميدانيللة =  (42

discarding in Egyptian libraries  نلورة محملد  الشلنواني ؛ إشلراف أمنيلة /
الثالثلاء  ،المنوفيلة ، جامعة  اآلدابكلية مصطفي صادق ، أماني جمال مجاهد  .   

 ، ماجستير  . 1118،  يونيو 12 ،

مكتبات مدارس السالم الخاصة بمحافظة أسيوط ) كليات األمريكان سلابقا ( دراسلة  (49
ميدانية / وسيم إبراهيم ف يم إبراهيم ؛ إشراف عايدة إبراهيم نصير ، أيمن وجلد   . 

 ، ماجستير  .  1118،  يونيو 11السبت ، ،  جامعة أسيوط،  اآلدابكلية   

مكتبلات الكليلات والمعاهللد للدراسلات المسلليحية فلي مصلر : دراسللة ميدانيلة / خليللل  (48
،  اآلدابكليلة فرج هللا ؛ إشراف سيدة ماجد محمد ربيم ، عايدة إبراهيم نصير  .   

 ، دكتوراه  .  1118،  يونيو  13االثنين ، ،  المنوفيةجامعة 

حضرية في محافظة سلوهاج : دراسلة ميدانيلة ميول واتجاهات القراءة لد  المرأة ال (51
/ سللحر عبللد المللولي أبللو سللحلي ؛ إشللراف إبللراهيم دسللوقي البنللدار  ، السلليد السلليد 

،  يولياو 22،  سلوهاج، جامعلة  اآلدابكليلة النشلار ، أحملد محملد أحملد زايلد  .   
 ، ماجستير  .  1118

تحليللل نظللم مراكللز المعلومللات بالماسسللات الصللحفية بمصللر واقتللراح نظللام آلللي   (50
 Analysis of the present systems of information centersمتكاملل = 

in journalistic institutions in Egypt , and proposing integrated 

system النشلار ، سليدة  / عبد الرحيم محمد عبد الرحيم أحمد ؛ إشراف السيد السليد
،  1118،  يولياااو 21،  سلللوهاج، جامعلللة  اآلدابكليلللة ماجلللد محملللد ربيلللم  .   

 دكتوراه  . 

أنماط إفادة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من مكتبات الكليلات الشلرعية بجامعلة  (51
األزهر : دراسلة ميدانيلة / عبلد الوهلاب الجملال عبلد الوهلاب ؛ إشلراف سليدة ماجلد 

 25 األحلد ، ،المنوفيلة ، جامعلة  اآلدابكليلة د السليد النشلار  .   محمد ربيم ، السي
 ، ماجستير  .  1118،  ضغسطس

المجلللس األعلللى للثقافللة فللي مصللر ناشللرا : دراسللة حالللة / شلليماء فللاروق محمللود  (52
كليللة اآلداب ، جامعللة القللاهرة ،  –شللعالن ؛ إشللراف شللعبان عبللد العزيللز خليفللة . 

 ، ماجستير  1118نوفمبر ،  09األربعاء ، 
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 Informationمراكز المعلومات في المملكة األردنية ال اشمية : دراسة ميدانية =  (53

centers in the Hashemite Kingdom of Jordan : A field study  /
كليلة اآلداب ، جامعلة  –؛ إشلراف أملاني أحملد رفعلت .  سامر فالح إبراهيم التويجر

 ، ماجستير 1101يناير ،  11القاهرة ، األربعاء ، 

اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا فلي قطلاعي العللوم االجتماعيلة  (54
واإلنسانيات : دراسة ببليومتريلة / فاطملة محملد أحملد إسلماعيل الشلريف ؛ إشلراف 

 14داب ، جامعلة المنوفيلة ، االثنلين ، كليلة اآل –أحمد أنور بدر ، أحمد علي تلاج . 
 ، دكتوراه  1101يناير ، 

انتقال المكتبات إلي مبان جديدة : دراسة تحليلية تقييميه / صفاء حسين يوسف سعده  (55
، جامعلة  اآلدابكليلة ؛ إشراف محمد فتحي عبد ال اد  ، محملد محملد النجلار  .   

 تير، ماجس 1101،   ب اي  12 الثالثاء ، ،المنوفية 

التعللليم المسللتمر للعللاملين بالمكتبللات الجامعيللة : دراسللة تطبيقيللة لمكتبللات جامعللة    (52
ربيلم ، السليد أسيوط / محمود علي محمد عبد الرسول ؛ إشلراف سليدة ماجلد محملد 

،  1101،  ماار س 12 األحللد ، ،المنوفيللة ، جامعللة  اآلدابكليللة السلليد النشللار  .   
 ماجستير  .

سللمي المتاحللة للبللاحثين المصللريين فللي مجللال المكتبللات أدوات االتصللال غيللر الر (59
 The informalوالمعلومللللات علللللى شللللبكة الويللللب ومللللد  اإلفللللادة من للللا = 

communication tools available to the Egyptian researchers in the 

field of library and information science on the web and how to 

utilize them علاطف ،  هر خفاجلة ؛ إشلراف محملد فتحلي عبلد ال لاد / أحملد ملا
،  1101،  ماار س 11 ، السللبت ،المنوفيللة ، جامعللة  اآلدابكليللة .     السلليد قاسللم
  ماجستير  .

إدارة الجلودة الشللاملة فللي تحسللين كفللاءة خلدمات المعلومللات : دراسللة تطبيقيللة علللى  (58
مكتبات أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية / شريف رجب المغاور  ؛ إشلراف محملد 

 ،المنوفيللة ، جامعللة  اآلدابكليللة .    ربيللم فتحللي عبللد ال للاد  ، سلليدة ماجللد محمللد 
  ، ماجستير  . 1101،  إب يل 22 ، السبت

/  Publishing of children books in Egyptنشر كتب األطفال في مصر =  (21
.     أحملد عللي محملد تلاج،  مرفت مفيد عبد الستار ؛ إشراف عايدة إبراهيم نصير

 ، ماجستير  . 1101/  3/  15االثنين  ،المنوفية ، جامعة  اآلدابكلية 

الجاريللة فللي مصللر : االستشلل ادات المرجعيللة فللي دوريللات المكتبللات والمعلومللات  (20
 Citation in library and information scienceدراسلة تحليليلة مقارنلة = 

current periodicals in Egypt : An analytical and comparative 

study كليلة .     / مني محملود محملد عبلد ال لاد  ؛ إشلراف أسلامة السليد محملود
  ، ماجستير  . 1101،  إب يل 12 ، األربعاء ، قاهرةال، جامعة  اآلداب

تأثير استخدام المكتبة الرقمية على اإلفادة ملن خلدمات المعلوملات المقدملة للبلاحثين  (21
بجامعات شمال صعيد مصر / محمد أحمد ثابلت محملد ؛ إشلراف سليدة ماجلد محملد 

 ، الخمليس ، أسليوط، جامعلة  اآلدابكليلة .     أيمن وجد  أحمد عبد العلالربيم ، 
  ، ماجستير  . 1101،  يومر 5
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من خلالل بنلاء مكتبلة رقميلة للرسلائل الجامعيلة المجلازة  Green stoneتقييم نظام  (22
/ عملرو حسلن فتلوح  للباحثين في مجال المكتبات والمعلوملات بالجامعلات المصلرية

،  اآلدابكليلة .     علاطف السليد قاسلم،  حسن ؛ إشلراف محملد فتحلي عبلد ال لاد 
  ، ماجستير  . 1101،  يومر 25 ، حداأل ، المنوفيةجامعة 

كتب المراجم الصادرة في مصر : دراسلة فلي النشلر واإلفلادة  / محملد عبلد الحلليم  (23
كليلة محمد سيد األهل ؛ إشراف سيدة ماجد محمد ربيم ، محمود عباس حمودة  .   

 ، دكتوراه   1101،  يونيو 12 االثنين ، ،األزهر ، جامعة  الدراسات اإلنسانية

ف لارس المكتبللات المصلرية المتاحللة علللى اإلنترنلت : دراسللة تقييميلة  / دينللا محمللد  (24
، جامعللة  اآلدابكليللة فتحللي عبللد ال للاد  ؛ إشللراف يسللرية عبللد الحللليم زايللد  .   

 ، دكتوراه  .   1101،  يونيو 22 ، األربعاء ،القاهرة 

: دراسلة ميدانيلة  استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة بن ا لتكنولوجيلا المعلوملات  (25
كليلة / نداء مصطفي طلبة ؛ إشراف شعبان عبلد العزيلز خليفلة ، سلامح زيلن م  .   

 ، دكتوراه  .   1101،  يويول 2 ، الخميس ،بن ا ، جامعة  اآلداب

التردد الالسلكي واستخدامه في المكتبات : دراسة تخطيطية لمكتبات جامعلة أسليوط  (22
 =The use of radio frequency identification in libraries : 

planning study for Assiut University Libraries   والء فلوز  جلابر ؛ /
، جامعللة  اآلدابكليللة إشللراف سلليدة ماجللد محمللد ربيللم ، منصللور سللعيد محمللد  .   

 ، دكتوراه   1101،  يويول 22 ، السبت ،أسيوط 

الناميللة : دراسللة مقارنللة /  تشللريعات المكتبللات العامللة بللين الللدول المتقدمللة والللدول (29
طارق فتحي شعبان ؛ إشراف شعبان عبد العزيز خليفة ، محمد أحمد محمد أحملد  . 

 ، ماجستير .   1101،  يويول 22 ، السبت ،أسيوط ، جامعة  اآلدابكلية   

الكتاب الدراسي المقرر في كليات جامعة أسيوط : دراسة ببليونشرية / محمد بدر   (28
كلية اآلداب ،  –.  سيدة ماجد محمد ربيم ، السيد السيد النشارإشراف أنور حسين ؛ 
 ، ماجستير .  1101يوليو  10، األربعاء  جامعة المنوفية

استخدام شبكة اإلنترنت فلي اإلجلراءات الفنيلة فلي مكتبلات جامعلة أسليوط : دراسلة  (91
حمد ربيم ، وصفية تحليلية / دعاء عبد الجابر عبد العليم على ؛ إشراف سيدة ماجد م

 يويول 15 ، االثنين ،أسيوط ، جامعة  اآلدابكلية أيمن وجد  أحمد عبد العال  .   
 ، دكتوراه .   1101، 

التوقيم اإللكترونلي كوسليلة لحمايلة الملكيلة الفكريلة فلي المكتبلات الرقميلة : دراسلة  (90
، وصفية تحليلية / م ا أحمد محملود عبلد المجيلد ؛ إشلراف سليدة ماجلد محملد ربيلم 

،  ضغسااطس 4 ، الخملليس ،أسلليوط ، جامعللة  اآلدابكليللة عمللرو سللعيد ف لليم  .   
 ، ماجستير .   1101

المصادر المرجعية المتاحة على شبكة اإلنترنت في مجال علم المصريات : دراسلة  (91
 The reference resources available on the internet in theتقويميلة = 

field of Egyptology : an evaluative study  م ا محمد لا  حاتم حسين ؛ /
إلسكندرية ، كلية اآلداب ، جامعة ا –.  أحمد أمين سليم ، السيد السيد النشارإشراف 
 دكتوراه .  ، 1101أغسطس ،  8االثنين ، 

أنمللاط إفللادة البللاحثين األكللاديميين فللي جامعللة اإلسللكندرية مللن خللدمات المعلومللات  (92
 The patterns of using the internet byباإلنترنلت : دراسلة تحليليلة = 



 
26 

 

academic researchers in Alexandria University : An analytical 

study السليد السليد محملد فتحلى عبلد ال لاد  إشلراف / شيرين ف ملي الشلرقاو  ؛ ،
،  1101أغسللطس ،  12إلسللكندرية ، االثنللين ، اكليللة اآلداب ، جامعللة  –.  النشللار

 دكتوراه . 

الكتاب الجامعي المقرر بكليات العلوم اإلنسلانية واالجتماعيلة بجامعلة اإلسلكندرية :  (93
السليد السليد النشلار ، ميسلاء إشلراف دراسة ببليونشرية/ سارة أحمد حسلن سلالمة ؛ 

أكتللوبر ،  19،  إلسللكندرية ، االربعللاءاكليللة اآلداب ، جامعللة  –.  رانمحللروس م لل
 .  ، ماجستير 1101

الف رسة اعتمادا عللى المصلادر الخارجيلة : دراسلة نظريلة وتطبيقيلة / أحملد سلعيد  (94
.  ثناء إبراهيم موسي فرحات ، راوف عبد الحفيظ هلاللإشراف عبد الحميد سالم ؛ 

 ، دكتوراه .  1101،  نوفمبر 12، الثالثاء ،  عين شمسكلية اآلداب ، جامعة  –

دور المكتبات العاملة فلي الحلد ملن الفجلوة الرقميلة : دراسلة ميدانيلة عللى المكتبلات  (95
سيدة ماجلد محملد ، منصلور إشراف العامة بمحافظة أسيوط / عبير الطويل محمد ؛ 

،  1100ينلللاير ،  04،  أسللليوط ، السلللبتكليلللة اآلداب ، جامعلللة  –.  سلللعيد محملللد
 .  ماجستير

:  1119وحتلى علام  0881أعمال الماتمرات بجامعة أسيوط خالل الفترة من عام  (92
سيدة ماجد محمد إشراف دراسة ببليوجرافية ببليومترية / إسراء أسامة محمد طلبة ؛ 

ينللاير ،  04،  أسلليوط ، السللبتكليللة اآلداب ، جامعللة  –.  ، منصللور سللعيد محمللد
 .  ، ماجستير 1100

دة من المعلومات في مجال صناعة السيارات في مصر : دراسلة ميدانيلة أنماط اإلفا (99
شعبان عبد العزيلز خليفلة ، علاطف السليد إشراف / لبني أحمد محمود عبد الحافظ ؛ 

  ، دكتوراه . 1100يناير ،  13االثنين ، المنوفية ، كلية اآلداب ، جامعة  –.  قاسم

تبات الجامعية : دراسة تطبيقيلة عللى االتجاهات الدولية في خدمات المعلومات بالمك (98
مكتبات األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحر   / حاتم محملد محملود 

النقل البحر  كلية  –.  سيدة ماجد محمد ربيم ، السيد السيد النشارإشراف صبحى ؛ 
، الخمليس ،   للعللوم والتكنولوجيلا والنقلل البحلر األكاديمية العربيلة ،  والتكنولوجيا

 ، دكتوراه .  1100يناير ،  12

اتحاد مكتبات ماسسات التعليم العالي بدولة اإلمارات العربية المتحدة : دراسة حالة  (81
 =Consortium of the higher education libraries in the United 

Arab Emirates : a case study  شلريف إشلراف / عبلد هللا خليفلة الحفيتيلى ؛
فبرايللر ،  19القللاهرة ، االثنللين ، كليللة اآلداب ، جامعللة  –.  محمللود شللاهينكامللل 
 ، دكتوراه .  1100

دور السلللجالت واالحصلللاءات فلللي ضلللبط مجموعلللات المكتبلللات وعمليات لللا الفنيلللة  (80
 Role of records and statistics in: دراسلللة ميدانيلللة =  وخلللدمات ا

controlling libraries collections and their technical operations 

and services : A field study  شلعبان إشلراف / أمل عبد الفتاح صالح أحمد ؛
ملارس  2،  ثنينبن ا ، االكلية اآلداب ، جامعة  –.  خليفة ، سامح زين معبد العزيز 

 ، دكتوراه .  1100، 
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دراسلة  التدريب الميداني لطالب أقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات المصلرية : (81
أسلامة السليد محملود ، محملد محملد إشلراف ميدانية تقييميلة / رشلا محملد الكلرد  ؛ 

،  1100مللللارس ،  04،  الثالثللللاء، المنوفيللللة كليللللة اآلداب ، جامعللللة  –.  النجللللار
  ماجستير .

مصادر المعلومات اإللكترونية في المكتبات البحثية بالجم ورية العربيلة السلورية :  (82
 Electronic information resources inدراسة للمقتنيات والتنظيم واإلتاحة = 

research libraries in Syrian Arab Republic :  A study of 

collections organization and availabilityإشلراف يلد محملد ؛ / نلور  حم
،  ملارس 12،  ربعلاءالقلاهرة ، االكلية اآلداب ، جامعلة  –.  فايقة محمد على حسن

 ، دكتوراه .  1100

دور المكتبات المدرسية في تنمية الميول القرائية لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي  (83
ينلب في منطقة صحراوية : دراسة تطبيقيلة عللى تالميلذ محافظلة اللوادى الجديلد / ز

االثنلين المنوفيلة ، كلية اآلداب ، جامعة  –.  أحمد تاجإشراف إسماعيل على عطا ؛ 
 .  ، دكتوراه 1100إبريل ،  09، 

المطبوعات ودورها في االنتخابات البرلمانية : دراسة حاللة عللى انتخابلات مجللس  (84
شللعبان عبللد العزيللز إشللراف الشللعب بمحافظللة أسلليوط / خلللف بللدو  خلللف حسللن ؛ 

إبريلل  12السلبت ، أسيوط ، كلية اآلداب ، جامعة  –.  منصور سعيد محمدخليفة ، 
 .  ، ماجستير 1100، 

م حتلى  0924مجموع القوانين والتشريعات الصادرة في مصر في الفترة ملن علام  (85
إشراف م : دراسة ببليوجرافية ببليومترية / ن ى بشير أحمد عبد العال ؛  1101عام 

السبت بن ا ، كلية اآلداب ، جامعة  –.  نال جابر عكاشةشعبان عبد العزيز خليفة ، م
 .  ، دكتوراه 1100،  مايو 03، 

البوابللات العربيللة المتخصصللة فللي مجللال المكتبللات والمعلومللات : دراسللة تحليليللة /  (82
محمللد فتحللى عبللد ال للادى ، مجللدى عبللد إشللراف ن لللة عبللد اللطيللف محمللد عفيفللى ؛ 

،  1100،  ملللايو 20،  بن لللا ، الثالثلللاءعلللة كليلللة اآلداب ، جام –.  الجلللواد الجلللاكي
 .  ماجستير

أنماط إفادة األطباء البشريين المصريين من المعلومات الرقميلة : دراسلة ميدانيلة =  (89
Digital information usage patterns of Egyptian physicians : a 

field study  غلادة محملد عبلد الملنعم ، حسلن إشلراف / محملد مصلطفى محملود ؛
،  أغسللطس 14،  اإلسللكندرية ، الخملليسكليللة اآلداب ، جامعللة  –.  البللرنس بللدار

 .  ، دكتوراه 1100

االنتاجيللة العلميللة ألعضللاء هيئللة التللدريس بقسللم الكيميللاء فللي كليللة العلللوم بجامعللة  (88
إشلراف أسيوط : دراسة ببليوجرافية ببليومترية / الشيماء فاروق عبد السالم أحمد ؛ 

أسليوط ، كليلة اآلداب ، جامعلة  –.  ربيلم ، منصلور سلعيد محملدسليدة ماجلد محملد 
 . ، ماجستير 1100ديسمبر ،  0الخميس ، 

االطروحات الجامعية المجازة ملن كليلات وأقسلام اآلثلار بالجامعلات المصلرية :  (011
دراسة في الضبط الببليوجرافى واإلفلادة ملن المحتلوى والنشلر / زيلن العابلدين سلعد 

اللغلة كليلة  –.  لسيد السيد النشار ، ماللك محملد أحملد رشلواناإشراف عبد السالم ؛ 
،  1100، ديسمبر   4أسيوط ،  األزهر ، ، جامعة العربية ، قسم المكتبات والوثائق

 . دكتوراه
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أنماط اإلفادة من نظام المستقبل إلدارة المكتبات بمكتبات جامعة أسليوط : دراسلة  (010
،  سلليدة ماجلد محمللد ربيللمإشللراف ؛  صللبرى عبلد الحفلليظ محمللد مصلطفىميدانيلة / 
  ، ماجستير 1100  ديسمبر،  01،  أسيوطكلية اآلداب ، جامعة  –.  أيمن وجدى

أثللر المتغيللرات الديموجرافيللة علللى أسللاليب اتخللاذ القللرارات لللدى المللديرين فللي  (011
المكتبللات الجامعيللة فللي مصللر : دراسللة تطبيقيللة علللى عينللة مللن المكتبللات الجامعيللة 

السيد السيد النشلار ، سليدة ماجلد إشراف سرى زكى محمد عالم ؛ بجميم أنواع ا / ي
،  19،   المنوفيلة ، جامعلة والمعلوملات، قسم المكتبلات اآلدابكلية  –.  محمد ربيم
  . ، دكتوراه 1100ديسمبر ، 

 Web browsers : a=  متصفحات العنكبوتية العالمية : دراسة تحليلية مقارنلة (012

comparative analytical study  ت لانى إشلراف / مينلا عبلد اللراوف رملزى ؛
اآلداب ، قسللم المكتبللات كليللة  –.  عمللر عبللد العزيللز ، راوف عبللد الحفلليظ هللالل

 . ، ماجستير 1101  يناير،  09عين شمس ،  ، جامعة والمعلومات

جودة المعلومات على شبكة اإلنترنت : دراسة تحليلية تقييمية للمعلومات المتاحلة  (013
حة مم التخطيط لبناء بوابة عربية للمعلومات الصحية / لطفية محمود في مجال الص

شعبان عبلد العزيلز خليفلة ، ثنلاء إبلراهيم موسلي فرحلات ، إشراف رفعت شنيشن ؛ 
 ، جامعلة اآلداب، قسلم المكتبلات والمعلوملاتكليلة  –.  سحر أحمد دويدار البسليونى

 . ، دكتوراه 1101،  مايو  04،  عين شمس 

مرافق المعلومات في قطاع الك ربلاء فلي مصلر : دراسلة ميدانيلة / أسلماء محملد  (014
اآلداب، قسلللم المكتبلللات كليلللة  –. شلللريف كاملللل شلللاهين إشلللراف السللليد إبلللراهيم ؛ 

 . ، دكتوراه 1101،  مايو  11،  القاهرة  ، جامعة والوثائق والمعلومات

سللليوط لمصلللادر قيلللاس ملللد  تلللداول طلبلللة المرحللللة الجامعيلللة األوللللى بجامعلللة أ (015
شلعبان إشلراف المعلومات اإللكترونية : دراسة ميدانية / شيماء عبد الرازق أحملد ؛ 

،  15أسليوط ، كليلة اآلداب ، جامعلة  –.  عبد العزيز خليفة ، منصلور سلعيد محملد
 ، ماجستير  1101  مايو

خدمة الرد على األسئلة واالستفسارات ومقومات ا بدار اإلفتاء المصلرية : دراسلة  (012
سلليدة ماجللد إشللراف لواقع للا والتخطلليط لمسللتقبل ا / أحمللد رجللب محمللد أبللو العللزم ؛ 

،  اآلداب، قسللم المكتبللات والمعلومللاتكليللة  –.  محمللد ربيللم ، إبللراهيم إبللراهيم نجللم
  . ، ماجستير 1101نيو ، ، يو 08، الثالثاء ،  المنوفية  جامعة

أنماط اإلفادة من مكتبات قطاع التليفزيون : دراسة ميدانيلة / وليلد فلوزى محملود  (019
اآلداب، قسللم كليللة  –.  أمللانى جمللال مجاهللد ، ن للا محمللد عثمللانإشللراف عطللا هللا ؛ 

  . ماجستير ، 1101، يوليو ،  3،  المنوفية  ، جامعة المكتبات والمعلومات

كشافات الحدي  الشريف المتاحلة عللى شلبكة اإلنترنلت : دراسلة تقييميلة / محملد  (018
 –.  كلوثر محملود المسللمىسيدة ماجلد محملد ربيلم ، إشراف رجب محمد وهدان ؛ 

  دكتوراه،  1101  يوليو،  5،  األزهر، جامعة  لدراسات اإلنسانيةكلية ا

 Theقافلة : دراسلة حاللة = مكتبلة اللجنلة الوطنيلة الكويتيلة للتربيلة والعللوم والث (001

library of the Kuwait National Commission for UNESCO : case 

study  سيدة ماجد محملد ربيلم ، أملانى إشراف / حسام العباسي مصطفى مبروك ؛
،  3،  المنوفيلة  ، جامعلة اآلداب، قسلم المكتبلات والمعلوملاتكليلة  –. جمال مجاهد

  . ماجستير ، 1101،  يوليو
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اتجاهات القراءة لدى المتلرددين عللى مكتبلات المراكلز الثقافيلة بالمنطقلة الغربيلة  (000
 User’s reading attitudes towardمن الجماهيرية الليبية : دراسلة تحليليلة = 

libraries of culture centers in western region of Libya : Analytic 

study  ة خليللل ، ليلللى كامللل عبللد هللا سللميرإشللراف / أسللامة شللعبان علللى طللابون ؛
 ، جامعللة اآلداب، قسللم المكتبللات والوثللائق وتقنيللة المعلومللاتكليللة  –. الب نسللاوى 
  . ماجستير ، 1101،  أكتوبر،  9،  القاهرة 

مواقللم تجللارة الكتللب المسللتعملة علللى شللبكة اإلنترنللت : دراسللة تحليليللة تقييميللة  (001
 Sites of used books trade on the internet : A comparisonمقارنة = 

, evaluation and analytical study  /سميرة إشراف ؛  محمد عبد الفتاح كامل
،  المعلومللاتواآلداب، قسللم المكتبللات كليللة  –.  ري للام عاصللم غنلليم،  محمللد خليللل
  . ماجستير ، 1101،  نوفمبر،  18،   منوفيةال جامعة

 Egyptianالتقيلليم والتصللميم =  المكتبللات الرقميللة المصللرية : دراسللة لمعللايير (002

digital libraries : A study of evaluation and design criteria  رجلاء /
اآلداب، قسلم المكتبلات كليلة  –. أسامة السيد محمود إشراف حسين محمد سنوسي ؛ 

  . ماجستير ، 1102،  يناير،  01،  القاهرة  ، جامعة والوثائق وتقنية المعلومات

مللدى اسللتخدام طلبللة المرحلللة اإلعداديللة بمدينللة أسلليوط للمواقللم التعليميللة المتاحللة  (003
سيدة إشراف على شبكة اإلنترنت : دراسة وصفية تحليلية / أسماء سيد حسين سيد ؛ 

أسليوط ، كليلة اآلداب ، جامعلة  –.  أيمن وجدى أحمد عبد العلال،  ماجد محمد ربيم
 ، ماجستير 1102 مارس 8،  السبت

( : دراسلة  Web 2.0)  1إفلادة المكتبلات فلى مصلر ملن تطبيقلات الويلب ملدى  (004
عملرو ،  سليدة ماجلد محملد ربيلمإشلراف / آيلة سلعيد سلعد إمبلابى ؛  وصفية تحليلية

،  السبتأسيوط ، كلية اآلداب ، جامعة  –.  سعيد ف يم ، دعاء عبد الجابر عبد العليم
 ، ماجستير 1102مارس  8

التسويق اإللكترونى ودوره فى تكوين المستفيدين لمكتبات جامعة أسيوط : دراسة  (005
 منصلور سلعيد،  سيدة ماجد محمد ربيمإشراف ميدانية / عال رمضان عبد الكريم ؛ 

 .، ماجستير 1102 إبريل 02،  السبتأسيوط ، كلية اآلداب ، جامعة  –. 

ة بمنطقلة المنوفيلة األزهريلة / إدارة الجودة الشاملة فى مكتبلات المعاهلد األزهريل (002
.  ثروت يوسف الغلبان،  شعبان عبد العزيز خليفةإشراف عزة القطب حماد حيدر ؛ 

 دكتوراه .،  1102مايو   1،  الخميس،  طنطاكلية اآلداب ، جامعة  –

 Academy of theمجمللم اللغللة العربيللة بالقللاهرة ناشللرا : دراسللة حالللة =  (009

Arabic language in Cairo as a publisher : a case study  محملد عللى /
،  القللاهرةكليللة اآلداب ، جامعللة  –.  شللعبان عبللد العزيللز خليفللةإشللراف رسللالن ؛ 

 ماجستير .،  1102مايو   09،  السبت

إدارة المعرفللة ..... : دراسللة حالللة علللى شللبكة إسللالم أون اليللن .... = ...... /  (008
كليلة اآلداب ،  –.  ملد جلالل غنلدورمحملد فتحلى عبلد ال لادى ، محإشراف عماد  ؛ 
 دكتوراه .،  1102مايو   14،  السبت،  بنى سويفجامعة 

واقللم القللراءة اإللكترونيللة لللدى طالبللات مرحلللة البكللالوريوس بجامعللة أم القللرى :  (011
 The status e – reading between Um-al Quraدراسللة ميدانيللة = 

University in the undergraduate female students : A field study  /
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،  القاهرةكلية اآلداب ، جامعة  –.  شريف كامل شاهينإشراف ؛  ريم فيصل البنيان
 ماجستير .،  1102يونيه   12،  الخميس

؛  عبد القادر أحمد عبد القادر/ نظيمة  قاعدة بيانات لإلنتاج الفكرى : دراسة حالة (010
، المنوفيللة كليلة اآلداب ، جامعلة  –.  أحملد أنلور بلدر ، عللاطف السليد قاسلمإشلراف 
 ماجستير .،  1102أغسطس   18،  الخميس

استخدام المصادر اإللكترونية فى إعداد الرسائل الجامعيلة بجامعلة األزهلر )فلرع  (011
سليدة إشلراف البنات ( : دراسة تحليلية ببليومترية / إيمان محمد عمر الحاج عملر ؛ 

، األزهللر ، جامعللة  الدراسللات اإلنسللانيةكليللة  –.  ماجللد ربيللم ، ربللاح فللوزى محمللد
  ماجستير .،  1102 سبتمبر 2السبت ، 

األدلة الموضوعية العربية المتخصصة على شبكة اإلنترنت كأحد نظلم اسلترجاع  (012
المعلومات اإللكترونية : دراسلة تحليليلة للبنيلة واالفلادة / محملد أحملد ثابلت محملد ؛ 

كليلة  –.  سلليمان ، أيملن وجلدى أحملدسيدة ماجد ربيم ، معتملد عللى أحملد إشراف 
 دكتوراه .،  1102سبتمبر   8،  االثنين، أسيوط اآلداب ، جامعة 

مواقللم الكنللائس واألديللرة المسلليحية المصللرية علللى اإلنترنللت : دراسللة تحليليللة  (013
سليدة ماجلد ربيلم ، إشلراف تقييميه للبنية والخدمات / وسليم إبلراهيم ف ليم إبلراهيم ؛ 

، أسلليوط كليللة اآلداب ، جامعللة  –.  يمان ، أيمللن وجلدى أحمللدمعتملد علللى أحمللد سللل
 دكتوراه .،  1102سبتمبر   8،  االثنين

إدارة الجودة الشاملة فى المكتبات الجامعية الليبية : دراسة تطبيقيلة عللى مكتبلات  (014
أحمد على محمد تلاج ، عللى إشراف جامعة عمر المختار / رحاب رمضان عطية ؛ 

 01الثالثللاء ، ، المنوفيللة كليللة اآلداب ، جامعللة  –.  تللاجعبللد المحسللن علللى محمللد 
 دكتوراه .،  1102 سبتمبر

معللايير جللودة األداء فللى المكتبللات العربيللة : دراسللة مقارنللة مللم التطبيللق علللى  (015
 Standards of Quality performance inمنظومة مكتبلات جامعلة الفلرات = 

Arabic University libraries : A comparative study with 

application on Al – Furat University libraries system  أحمد إبراهيم /
القاهرة كلية اآلداب ، جامعة  –.  أمانى أحمد رفعت ، علياء مطاوعإشراف عبدو ؛ 

 ماجستير .،  1102سبتمبر   04،  األحد، 

ية تشللريعات الكتللب والمكتبللات فللى الجم وريللة العربيللة السللورية : دراسللة وصللف (012
 Legislation of books , libraries and information in theتحليليلة = 

Syrian Arab Republic : A descriptive and analytical study  /
كليللة  –.  سللحر يوسللف محمللد حسللن ، أحمللد عللوه بللالل ؛  مصللطفى حامللد حسللن

 ماجستير .،  1102 أكتوبر  1،  ربعاءاأل، القاهرة اآلداب ، جامعة 

فاعليللة برنللام  كمبيللوتر تللدريبي قللائم علللى مللدخل الكفايللات فللى تنميللة م للارات  (019
الف رسة والتصنيف للمواد اإللكترونية لدى أخصائى تكنولوجيلا التعلليم / غلادة أحملد 

أحمللد علللى محمللد تللاج ، حمللدى إسللماعيل شللعبان ، أيمللن إشللراف محمللد جعيطللر ؛ 
أكتوبر   13،  الخميس، طنطا ة ، جامع تربية النوعيةكلية ال –.  مصطفى الفخرانى

  ماجستير .،  1102
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/  العالقات بين النصوص فلى التلرا  العربلى : دراسلة فلى الببليوجرافيلا النصلية (018
 –.  شعبان عبد العزيز خليفة ، جي لان السليد محملودإشراف هيام على على مطر ؛ 

 .دكتوراه ،  1102نوفمبر  2،  الخميس، اإلسكندرية ، جامعة  اآلدابكلية 

أثر المنتديات فى تحقيق االتصلال العلملى بلين البلاحثين بالكليلات النظريلة جامعلة  (021
سلليدة ماجللد إشللراف ؛  إبللراهيم / غللادة سلليد عثمللان أسلليوط : دراسللة وصللفية تحليليللة

، جامعللة  اآلدابكليللة  –.  ، أيمللن وجللدى علللى أحمللد سللليمانمحمللد ربيللم ، معتمللد 
 ه .دكتورا،  1102نوفمبر   8،  السبت، أسيوط 

تسويق خدمات المعلومات فى المكتبة القوميلة الزراعيلة المصلرية : دراسلة حاللة  (020
 =Marketing information services in Egypian National 

Agricultural Library ( ENAL ) : A case study  وسلام حسلن مصلطفى /
، اآلداب كليلة  –.  فيدان عمر مسللم ، إينلاس حسلين صلادقإشراف حسين الوكيل ؛ 

 ماجستير .،  1102نوفمبر   01،  األحد، بنى سويف جامعة 

تطوير نظم التصنيف فى المكتبات المدرسية الحكومية السلورية : دراسلة تحليليلة  (021
 =The development of classification systems in Syrian Public 

school libraries : An analytical study  شلراف إ/ إيملان محملد نحيللي ؛
 نلوفمبر  05،  لسلبت، االقلاهرة كليلة اآلداب ، جامعلة  –.  شعبان عبد العزيز خليفة

 ماجستير .،  1102

التعاون بين مكتبات الكليات الشرعية بجامعة األزهلر : دراسلة للواقلم والتخطليط  (022
محملود عبلاس إشلراف ؛  عبد الوهاب محملد عبلد الوهلاب الجملال/  تكتل ل اإلنشاء 

مناقشلة ، زهر األ، جامعة  لدراسات اإلنسانيةكلية ا –.  محمد النجارحموده ، رضا 
 . دكتوراه،  1103فبراير  02: 

استخدام تكنولوجيا المعلومات فى مكتبات جامعة جنوب الوادى بقنا / دعاء البرى  (023
كليللة اآلداب ، جامعللة جنللوب  –؛ اشللراف شللعبان عبللد العزيللز خليفللة ، ياسللر ... . 

 ، دكتوراه 1103مارس  15قشة : مناالوادى ، قنا ، 

تشريعات المكتبات الجامعية بين الدول المتقدمة والدول النامية : دراسة مقارنلة /  (024
طارق فتحى شعبان ؛ اشراف شعبان عبد العزيز خليفة ، محملد أحملد محملد أحملد . 

 ، دكتوراه 1103 مايو 00، مناقشة :  أسيوطكلية اآلداب ، جامعة  –

................. / منى .... ؛ اشراف رباح فوزى ، ..... .  للمرأة االنتاج الفكرى (025
،  1103ملايو  11بنلات ، مناقشلة :  -كلية الدراسات اإلنسلانية ، جامعلة األزهلر  –

 ماجستير

أنملللاط افلللادة أعضلللاء هيئلللة التلللدريس ومعلللاوني م ملللن مشلللروعات تطلللوير نظلللم  (022
 Patterns of use of( بجامعللة سللوهاج =  ICTPوتكنولوجيللا المعلومللات ) 

faculty staff members and their assistants from the information 

& communication technology project ( ICTP) at the University 

of Sohag  سلحر عبلد الملولى شلمندى أبلو سلحلى ؛ اشلراف شلعبان عبلد العزيلز /
كليللة اآلداب ،  –كي . خليفللة ، سلليدة ماجللد محمللد ، ناصللر أبللو زيللد محجللوب الكشلل

 ، دكتوراه 1103 مايو 20جامعة سوهاج ، مناقشة : 

لإلنتاج الفكرى العربي في العلوم االجتماعية : دراسة تحليليلة المراجعات العلمية  (029
 Scientific reviews ofلعينة من األطروحلات الجامعيلة فلي القلاهرة الكبلرى = 
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the Arab intellectual production in the field of social sciences : 

An analytical study of a sample of theses in Greater Cairo 

libraries  راوف  عبلد العزيلز ؛ اشراف ت لانى عملريمنى أحمد / نجوى شكرى ،
،  1103يونيو  2كلية اآلداب ، جامعة عين شمس ، مناقشة :  –هالل . عبد الحفيظ 

 دكتوراه

/ رحلاب عبلد الحميلد الثقافة : دراسلة حاللة  العامة لقصور حركة النشر في ال يئة (028
كلية اآلداب  –الشاعر ؛ اشراف محمود عبد الكريم الجندى ، مريم صالح منصور . 

 ، ماجستير 1103يونيو  8، جامعة المنوفية ، مناقشة : 

تقييم نتائ  االطروحلات العلميلة وتوصليات ا وملدى تطبيقاهلا فلى مجلال المكتبلات  (031
: دراسلة تحليليلة / محملد ثابلت مسللم أبلو دوح ؛ اشلراف سليدة ماجلد محملد النوعية 

أغسلطس  4كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، مناقشة :  –ربيم ، السيد السيد النشار . 
  ، دكتوراه 1103

أنموذجلللا =  جامعلللة جميلللراادارة التغييلللر فلللى المكتبلللات األكاديميلللة : مكتبلللات  (030
Managing change in academic libraries : Jumeira university 

libraries : case study  ؛ اشراف أمانى جملال أحمد حسنين  عبد الحميد / رجب
 01كليللة اآلداب ، جامعللة المنوفيللة ، مناقشللة :  –مجاهللد ، نجللالء محمللود خليللل . 

 ، ماجستير  1103أغسطس 

: دراسللة ببليومتريللة / أسللامة غريللب ؛  تطبيللق قللانون زيللف علللى الللنص القرآنللى (031
كليلة اآلداب ، جامعلة المنوفيللة ،  –اشلراف سليدة ماجلد محملد ربيلم ، عيلد شلبايك . 

 ، ماجستير 1103أغسطس  02مناقشة : 

أدلة المراجم العربية واإلنجليزية المتاحلة عللى شلبكة اإلنترنلت : دراسلة مسلحية  (032
 Arabic and English reference directories on theتقييميلة مقارنلة  = 

internet : A survey , evaluative and coparative study فاطملة حاملد /
 –.  فايقة محمد على حسن ، دينا محملد فتحلى عبلد ال لادىإشراف إسماعيل حامد ؛ 

 .  ماجستير،  1103،  أكتوبرالقاهرة ، كلية اآلداب ، جامعة 

آثار إدمان شبكة اإلنترنلت بلين طلبلة المرحللة الجامعيلة األوللى : دراسلة ميدانيلة  (033
على طلبة جامعة أسيوط / عبير الطويل محمد ؛ اشراف شعبان عبد العزيز خليفلة ، 

 1103نوفمبر  21كلية اآلداب ، جامعة أسيوط ، مناقشة :  –منصور سعيد محمد . 
 ، دكتوراه

العربيللة واألجنبيللة : دراسللة نقديللة مقارنللة السللتنباط أدوات التحليللل الموضللوعى  (034
؛ اشلراف شلعبان  خلف بدوى خلف حسن/  أسس نظرية عربية للتحليل الموضوعى

كلية اآلداب ، جامعة أسيوط ، مناقشة :  –عبد العزيز خليفة ، منصور سعيد محمد . 
 ، دكتوراه 1103 ديسمبر 0

ات بمصر : دراسة ميدانية / فاطمة دور صندوق التنمية الثقافية فى تطوير المكتب (035
الزهراء إبراهيم نايف غيضان ؛ اشراف محمد فتحى عبد ال ادى ، أحمد على محمد 

 ، ماجستير 1104كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، مناقشة : يناير  –تاج . 

مواقم الناشرين على شبكة اإلنترنت : دراسة تحليلية مقارنة الستنباط مواصلفات  (032
نشر ذاتى عربى / أميرة إبراهيم شعبان إبراهيم ؛ اشلراف السليد السليد  تصميم موقم
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كليلللة اآلداب ، جامعلللة  –النشلللار ، أملللانى زكريلللا الرملللادى ، م لللا محملللد للللا  . 
 ، ماجستير 1104مارس  14اإلسكندرية ، مناقشة : األربعاء 

:  نظام األرشيف اإللكترونى لللدورة المسلتندية بقطاعلات وزارة الطيلران الملدنى (039
دراسة حالة  / محمود السليد محملد حفيشلة ؛ اشلراف أحملد عللى محملد تلاج ، ملريم 

إبريللل  9كليللة اآلداب ، جامعللة المنوفيللة ، مناقشللة : األربعللاء  –صللالح منصللور . 
 ، ماجستير 1104

أنماط اإلفادة من مصادر الوصول الحر للمعلومات لدى البلاحثين بجامعلة جنلوب  (038
 The benefit use patterns of open accessاللوادى : دراسلة تحليليلة = 

resources of researchers in the South Valley university : an 

analytical study  ، زينب على بكرى على ؛ اشراف شعبان عبد العزيلز خليفلة /
 الخمليسكلية اآلداب ، جامعة جنوب الواد  بقنا ، مناقشلة :  –محمد على إبراهيم . 

 دكتوراه،  1104 إبريل 05

القلللوى البشلللرية العاملللللة فلللى مكتبلللات الجامعللللة العراقيلللة : دراسلللة ميدانيللللة =  (041
Manpower at Iragi university libraries : A field study  إبتسام حسين /

كليللة اآلداب ، جامعللة القللاهرة ،  –محمللد أحمللد ؛ اشللراف حامللد الشللافعى ديللاب . 
 ، ماجستير 1104مايو  2مناقشة : األحد 

الضللبط الببليللوجرافى للمواصللفات القياسللية العربيللة : دراسللة تقييميللة فللى ضللوء  (040
 Bibliographic control of Arab standardمتطلبللات البيئللة الرقميللة = 

spesifications : An evaluative study in the light of the digital 

environment reqirements  /؛ اشللراف  زينللب عثمللان علللى سللالم الجللوهرى
مايو  01 لثالثاءكلية اآلداب ، جامعة القاهرة ، مناقشة : ا –.  يسرية عبد الحليم زايد

 ، ماجستير 1104

:  1101 – 0921اإلنتاج الفكرى لراساء ووكالء دار الكتب المصرية من علام  (041
دراسة ببليومترية  / أمانى حسن على حسانين ؛ اشراف شعبان عبد العزيز خليفلة ، 

ملايو  09 االثنلينكليلة اآلداب ، جامعلة طنطلا ، مناقشلة :  –ف الغلبان . ثروت يوس
  دكتوراه،  1104

الرسللائل الجامعيللة الليبيللة فللى مجللال الزراعللة : دراسللة فللى الضللبط واالتاحللة مللم  (042
تصميم قاعدة بيانات / عبد اللطيف محمد العربى العبدلى ؛ اشراف سناء عبد الملنعم 

،  1104ملللايو  08علللة القلللاهرة ، مناقشلللة : الثالثلللاء كليلللة اآلداب ، جام –المقلللدم . 
 دكتوراه

؛  علامر/   خدمات المعلومات فى مكتبات جامعة عملر المختلار : دراسلة ميدانيلة (043
كليللة اآلداب ،  –.  محمللود عبللد الكللريم الجنللدى ، علللى عبللد المحسللن تللاجاشللراف 
  ماجستير،  1104 يونيو 9، مناقشة : االثنين  المنوفيةجامعة 

المالفات الموسوعية فى الترا  العربى منذ بداية التأليف حتى ن اية القرن التاسم  (044
 Encyclopedic works in Arabic literature = ال جلرى : دراسلة مرجعيلة

from its beginning till the end of the nineth century of Hijra : A 

reference study  /ى محملد أملين شلاكرمن؛ اشراف  شيماء حسين الشربينى  .– 
 ؟؟؟؟،  1104 يونيو 02 سبتكلية اآلداب ، جامعة القاهرة ، مناقشة : ال
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 University Libraries in the= المكتبات الجامعية فى بيئة مجتمم المعرفة  (045

knowledge society environment  /؛ اشلراف  مخلص محملد خيلر اصلطيف
، حللوان كلية اآلداب ، جامعة  –.  عمرزين الدين محمد عبد ال ادى ، إيمان فوزى 

 ماجستير،  1104 يونيو 04 ثنينمناقشة : اال

دور اإلدارة اإللكترونية فلى تطلوير العمليلات اإلداريلة بمكتبلات جامعلة أسليوط :  (042
أسللامة السلليد ؛ اشللراف  محمللود علللى محمللد عبللد الرسللول/  دراسللة للواقللم للمسللتقبل

 –.  بد الجابر عللى ، أحملد سلعيد الروبليمحمود ، سيدة ماجد محمد ربيم ، دعاء ع
  ، دكتوراه 1104 يونيو 05، مناقشة : الثالثاء أسيوط كلية اآلداب ، جامعة 

نموذج مقترح لتعليم مادة النظم اآللية فى المكتبات بطريقة تفاعلية لطالب الفرقلة  (049
سلليم حنلان محملود /  الثالثة قسم مكتبات ومعلومات بجامعة حلوان : دراسة تجريبية

كليلة  –.  زين الدين محمد عبد ال ادى ، نوال محمد عبد هللا؛ اشراف  إبراهيم جامم
  ماجستير،  1104 أغسطس 14، مناقشة : الثالثاء حلواناآلداب ، جامعة 

مكتبات المدارس التجريبية بالقاهرة : دراسة مقارنة بين لا وبلين مكتبلات ملدارس  (048
؛ إشراف رباح فوزى محمد ، وسلام منيلر اللغات الخاصة / أسماء سيد محمد حسين 

،  1104كليلللة الدراسلللات اإلنسلللانية ، جامعلللة األزهلللر فلللرع البنلللات ،  –الزغبلللي . 
 ماجستير

التكتالت الدولية للمكتبات فى مصلر : دراسلة تخطيطيلة عللى مكتبلات المنظملات  (051
؛  نلور أحملد محفلوظسلامح /  العربية المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية

كلية اآلداب ، جامعة  –.  وائل سعد إبراهيم عالم،  إبراهيم دسوقى البندارىشراف ا
 دكتوراه،  1104 كتوبرأ 2 سبت، مناقشة : الالمنوفية 

قلق طلبة المرحللة الثانويلة ملن المكتبلة المدرسلية بمحافظلة أسليوط وتلأثيره عللى  (050
محملد ؛ اشلراف  ملى محملد عللى حسلن محملد/  مدى إفلادت م من لا : دراسلة ميدانيلة

، مناقشة : أسيوط كلية اآلداب ، جامعة  –.  منصور سعيد محمد،  فتحى عبد ال ادى
 ، ماجستير 1104 كتوبرأ 02 لسبتا

 1104/  9/  1محمد مصلحى  (051

/  أنمللاط اإلفللادة مللن المكتبللات األمنيللة والشللرطية بدولللة الكويللت : دراسللة ميدانيللة (052
أمللانى جمللال ،  ن عبللد العزيللز خليفللةشللعبا؛ اشللراف  محمللد فللتح هللا غريللب الجنللدى

 ، ماجستير 1104 نوفمبر، مناقشة : المنوفية كلية اآلداب ، جامعة  –.  مجاهد

 Semantic digitalنظلللم األرشلللفة الرقميلللة الدالليلللة : دراسلللة تحليليلللة =  (053

archiving system : analytical study  مرثللا نبيللل صللبرى عبللد السلليد ؛ /
كليلة اآلداب ، جامعلة  –. الجندى ، مريم صالح منصور إشراف محمود عبد الكريم 

 ، ماجستير 1105، مناقشة : المنوفية 

 

 تحكيم رسائل خارج مصر

خللدمات المعلومللات المقدمللة بماسسللات ذو  االحتياجللات الخاصللة فللي محافظللة  (0
مسقط : جامعلة  –زكية بنت محمد بن سيف األغبر  . /  مسقط : دراسة وصفية

 .  1118السلطان قابوس ، 
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 محاضراث عامت

مشلاركات سلنوية فلي المحاضلرات والنلدوات التلي تعقلد فلي الجمعيلة المصلرية للمكتبلات 
والمعلومات وجمعية الرعاية المتكاملة ، وكذلك في المكتبات المصرية وخاصة في موسم 

 م رجان القراءة للجميم 

 الذوراث :

  داخل القسم العلمي دورة أساسيات العمل 

  دورة إعداد المعلم الجامعي 

  دورات حاسب آلي فلي مع لد تكنولوجيلا المعلوملات التلابم لمركلز المعلوملات ودعلم
  اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

  دورة نظم آلية وشبكات المكتبات في جامعة إلينو  األمريكية 

 و  األمريكيةدورة إنترنت وبناء مواقم وصفحات إلكترونية في جامعة إلين 

  حضللور بللرام  تعليميللة كمسللتمم بجامعللة إلينللو  األمريكيللة ) ف رسللة وتصللنيف– 
نظم استرجاع معلومات  –تشريعات مكتبات  –مباني مكتبات  –تكشيف واستخالص 

 اقتصاديات المعلومات (  –

 وشا اث علميت  خرى

 نائب رئيس تحرير المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات 

  بمجلة عالم المعلومات والمكتبات والنشر … ( اإلشراف علي باب ) ناشر من 

 نائب رئيس تحرير مجلة عالم المعلومات والمكتبات والنشر 

 االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات   نائب رئيس 

 

 المؤتمراث ) حضور ( مرتبت بتاريخ االوعقاد

0) UAP workshop , Cairo , Janurary 1993 , Unesco ,Enstinet . IFLA  

الماتمر العلمي الثال  لقسم المكتبات والوثائق والمعلومات : المكتبة الوطنية فلي مصلر  (1
  0882نوفمبر  01 – 8بين الواقم وتحديات المستقبل ، 

ندوة " نحو سياسة وطنية لترشيد وإتاحة الدوريات العلمية " الشبكة القوميلة للمعلوملات  (2
  0883تاب ، فبراير ، معره القاهرة الدولي للك

  0884مايو  11الماتمر البيئي الثاني لجامعة المنوفية عن " ثقافة وصحة الطفل "  (3

النللدوة العلميللة حللول االسللتخدام اآللللي فللي المكتبللات ومراكللز المعلومللات المصللرية بللين  (4
الحاضللر والمسللتقبل ، جامعللة القللاهرة ، كليللة اآلداب ، مركللز بحللو  نظللم وخللدمات 

 أكتلوبر 11 – 08اون مم ال يئة العامة لدار الكتلب والوثلائق القوميلة ، المعلومات بالتع
0885  . 

الندوة العربية السابعة : النشر والضلبط الببليلوغرافي للنتلاج الفكلر  العربلي . عملان ،  (5
  0885نوفمبر  5 -1األردن ، 

 المللاتمر العلمللي الرابللم للجمعيللة المصللرية لللنظم المعلومللات وتكنولوجيللا الحاسللبات ، (2
  0882القاهرة 
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 21 – 19المللاتمر السللنو  األول للجمعيللة المصللرية للمكتبللات والمعلومللات ، القللاهرة  (9
  0882 ويوني

الندوة العربية الثامنة لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات حلول تكنولوجيلا المعلوملات  (8
  0882نوفمبر  3 – 0في المكتبات ومراكز المعلومات العربية : الواقم والمستقبل ، 

  0889 وواشنطن ، يوني  ( ALA )الماتمر السنو  لجمعية المكتبات األمريكية  (01

 14 – 10المللاتمر التاسللم لالتحللاد العربللي للمكتبللات والمعلومللات . دمشللق ، سللوريا  (00
  0889نوفمبر 

،  والماتمر السنو  الثال  للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات ، اإلسكندرية ، يوني (01
0888  

 0888لنشر اإللكتروني ، مركز نظم وخدمات المكتبات ، جامعة القاهرة ، ماتمر ا (02

نوفمبر  14 – 10الماتمر العاشر لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات . نابل ، تونس  (03
0888  

المائدة المستديرة حول الكتب والمجلالت الثقافيلة فلي مصلر . المجللس األعللى للثقافلة ،  (04
 1111مايو  12 – 11لجنة الكتاب والنشر 

 21 – 19الماتمر السنو  الرابم للجمعيلة المصلرية للمكتبلات والمعلوملات ، المنوفيلة  (05
  1111 ويوني

الماتمر الحاد  عشر لالتحلاد العربلي للمكتبلات والمعلوملات . القلاهرة ، جامعلة اللدول  (02
  1111العربية ، أغسطس 

عربيلة خلالل النصلف الثلاني الماتمر العالمي األول حول : الرقابلة الفكريلة فلي اللبالد ال (09
. زغللوان ، تللونس ، ماسسللة التميمللي للبحلل   1111 – 0841مللن القللرن العشللرين : 
  1110فبراير  02 – 04العلمي والمعلومات ، 

الملللاتمر القلللومي الخلللامس ألخصلللائيي المكتبلللات والمعلوملللات فلللي مصلللر : الجمعيلللة  (19
  1110إبريل  12 – 10جامعة أسيوط  –المصرية للمكتبات والمعلومات . 

  1110. بوسطن ، أمريكا أغسطس  IFLAماتمر االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات  (11

جامعلة القلاهرة  عاملا عللي تخصلص المكتبلات فلي مصلر  41ماتمر االحتفال بملرور  (10
1110 

  1110ماتمر االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات . الشارقة ، اإلمارات العربية  (11

المكتبلللات والمعلوملللات فلللي مصلللر : الجمعيلللة  ألخصلللائييالملللاتمر القلللومي السلللادس  (12
  1111مكتبة اإلسكندرية ،  –المصرية للمكتبات والمعلومات . 

، أغسللطس  إنجلتللرا. جالسللكو ،  IFLAمللاتمر االتحللاد الللدولي لجمعيللات المكتبللات  (13

1111 

المكتبات والمعلومات في مصر : الجمعيلة المصلرية  ألخصائيي بمالماتمر القومي السا (14
  1112،  جامعة حلوان –مكتبات والمعلومات . لل

الماتمر السنو  لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات حول هندسة المعرفلة فلي اللوطن  (15
  1112ديسمبر  09 – 03العربي / طرابلس ، ليبيا 
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المكتبات والمعلومات في مصر : الجمعيلة المصلرية  ألخصائيي ثامنالماتمر القومي ال (12
 1113مكتبة المعاد   –مات . للمكتبات والمعلو

الماتمر السلنو  لالتحلاد العربلي للمكتبلات والمعلوملات حلول ......... / اإلسلكندرية ،  (19
  1113مصر ، ديسمبر 

المكتبات والمعلومات في مصر : الجمعيلة المصلرية  ألخصائيي تاسمالماتمر القومي ال (18
 1114مكتبة مبارك العامة ببور سعيد  –للمكتبات والمعلومات . 

  1114الماتمر السنو  لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ..... / الحمامات ، تونس  (21

المللاتمر السللنو  لالتحللاد العربللي للمكتبللات والمعلومللات ...... / الجزائللر ،فبرايللر ،  (20
1115  

المكتبات والمعلومات في مصر : الجمعية المصلرية  ألخصائيي عاشرالماتمر القومي ال (21
 1115أكتوبر ، يونيو ،  5جامعة  –لومات . للمكتبات والمع

المكتبلات والمعلوملات فلي مصلر : الجمعيلة  ألخصلائيي الحلاد  عشلرالماتمر القلومي  (22
 .  1112جامعة المنصورة ، يونيو  –المصرية للمكتبات والمعلومات . 

 . 1112الماتمر السنو  لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ...... / جدة ، نوفمبر ،  (23

المكتبللات والمعلومللات فللي مصللر : الجمعيللة  ألخصللائيي الثللاني عشللرالمللاتمر القللومي  (24
 . 1119مكتبة مبارك العامة بدمياط ، يونيو  –المصرية للمكتبات والمعلومات . 

ماتمر الحرية الفكرية والتسامح الفكر  ، االتحلاد اللدولي لجمعيلات المكتبلات واالتحلاد  (25
العربلللي للمكتبلللات والمعلوملللات والجمعيلللة المصلللرية للمكتبلللات والمعلوملللات . مكتبلللة 

 .  1119اإلسكندرية ، أكتوبر 

ليللة المللاتمر السللنو  لالتحللاد العربللي للمكتبللات والمعلومللات ...... / القللاهرة ، مكتبللة ك (22
 .  1119الزراعة جامعة القاهرة ، نوفمبر ، 

مللاتمر تحسللين جللودة التعللليم العللالي فللي مصللر ، المنوفيللة ، جامعللة المنوفيللة ، فبرايللر  (29
1118  . 

 – 00ماتمر حركة النشر في مصر ، لجنة الكتاب والنشر ، المجللس األعللى للثقافلة ،  (28
  1118مايو  02

المكتبللات والمعلومللات فللي مصللر : الجمعيللة  ألخصللائيي الثاللل  عشللرالمللاتمر القللومي  (31
 .  1118جامعة سيناء ، العري  ، يونيو  –المصرية للمكتبات والمعلومات . 

لالتحللاد العربللي للمكتبللات والمعلومللات ..... / المغللرب ، العشللرون المللاتمر السللنو   (30
1118  

  1101ماتمر الحكومة اإللكترونية ليبيا ..... /  (31

المكتبللات والمعلومللات فللي مصللر : الجمعيللة  ألخصللائيي عشللرالرابللم المللاتمر القللومي  (32
 .  1101جامعة سيناء ، العري  ، يونيو  –المصرية للمكتبات والمعلومات . 

لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ..... / لبنان ، الواحد والعشرون الماتمر السنو   (33
1101 

وملات فلي مصلر : الجمعيلة المكتبلات والمعل ألخصلائيي الخامس عشلرالماتمر القومي  (34
 .  1100مكتبة مصر العامة ، الغردقة ، نوفمبر  –المصرية للمكتبات والمعلومات . 
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لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ..... / السودان الثانى والعشرون الماتمر السنو   (35
   1100، ديسمبر 

ول : الحكومللة المللاتمر الثاللل  والعشللرون لالتحللاد العربللى للمكتبللات والمعلومللات حلل (32
 11 – 09/ الدوحلة ، قطلر ، والمجتمم والتكامل فى بناء المجتمعات المعرفية العربيلة 

   1101نوفمبر 

 2مللاتمر حقللوق المعللوقين فللي مصللر بللين الواقللم والمللأمول . فنللدق شللبرد ، القللاهرة  (39
المكتبلات والمعلوملات فلي مصلر : الجمعيلة  ألخصلائيي الخامس عشلرالماتمر القومي 

 .  1100مكتبة مصر العامة ، الغردقة ، نوفمبر  –المصرية للمكتبات والمعلومات . 

عشلر ألخصلائيي المكتبلات والمعلوملات فلي مصلر : الجمعيلة  سلادسالماتمر القومي ال (38
 .  1101، بور سعيد مكتبة مصر العامة ،  –المصرية للمكتبات والمعلومات . 

الماتمر القومى األول للمكتبات المدرسية / الجمعيلة المصلرية للمكتبلات والمعلوملات ،  (41
 1103إبريل  05 – 04االدارة العامة للمكتبات المدرسية بوزارة التربية والتعليم ، 

والعشلللللرون لالتحلللللاد العربلللللى للمكتبلللللات والمعلوملللللات حلللللول :  خلللللامسالملللللاتمر ال (40
أكتلللوبر  21 – 12/ الحماملللات ، تلللونس ،  ...............................................

1103 

عشللر ألخصللائيي المكتبللات والمعلومللات فللي مصللر : الجمعيللة  سللابمالمللاتمر القللومي ال (41
 .  1103، نوفمبر  جامعة الزقازيق –المصرية للمكتبات والمعلومات . 

 1103، ديسمبر ماتمر جامعة األميرة نورا الرياه  (42

  1104الماتمر األول للمكتبات العامة فى مصر ، اإلسماعيلية مايو  (43

العربى حول المكتبات وماسسات المعلومات فلى ظلل التكنولوجيلات الحديثلة : ماتمر ال (44
. مع د علم المكتبات والتوثيق   1105فبراير  14 12األدوار ، التحديات ، الرهانات . 

 ئرالجزا،  1، جامعة قسنطينة 

 –الرسللالة  –تطللوير كليللات قطللاع اآلداب فللى الجامعللات المصللرية : المنللاه  مللاتمر  (45
المجلس األعللى  –. لجنة قطاع اآلداب  1105مارس  20 – 21دورها فى المجتمم . 

 للجامعات

 

 

 


