بيان بالطالب املسجلني لدرجة املاجستري قسم املكتبات واملعلومات
االسم

م
1

تسنيم علي أحمد علي السيد

2

ران حسن حممد حممود

عنوان البحث

اسم المشرف

تاريخ التسجيل

مشروعات التحول الرقمي للدوريات

د /رؤوف عبد الحفيظ هالل

2013/3/11

العلمية – دراسة تقيميه لمشروع

د /ياسمين أيمن أنور

جامعة المنصورة
تحكيم مقاالت الدوريات المتخصصة
ودوره في ضبط جودة المعلومات

أ.د /ثناء إبراهيم موسى فرحات

د /مشيرة أحمد صالح

2013/4/8

العلمية – دراسة تحليلية
3

ايمسني أمحد فريد حسن
( معيدة ابلقسم )

4

رضوى كامل عباس إبراهيم

5

سارة خليل خليل محمد

دور الجوائز العلمية في تميز بحوث
أعضاء هيئة التدريس – قطاع
المكتبات والمعلومات نموذج ًا

استخدام اإلنسان اآللي في مجال
المكتبات والمعلومات – دراسة

أ.د /ثناء إبراهيم موسى فرحات

د /مشيرة أحمد صالح

أ.د /ثناء إبراهيم موسى فرحات

2013/7/15

2015/7/13

د/مينا عبد الرؤوف رمزي

استكشافية
قشطة

تقييم جودة نظام ابن سينا إلدارة
الوثائق الطبية باستخدام منهجية ستة
سيجما  :دراسة حالة لتطبيقها بجامعة

أ.د/ثناء إبراهيم موسى فرحات

2015/10/12

د/نجاة يحيى محمود الغنيمي

مدرس بآداب المنصورة

المنصورة
سمية فتحي السيد

تقنية األنفوجرافيك واستخداماتها في
تسويق خدمات المعلومات – دراسة
استكشافية

1

د /رؤوف عبد الحفيظ هالل
د /مها محمد رمضان

2016/1/11

بيان بالطالب املسجلني لدرجة الدكتوراه قسم املكتبات واملعلومات
االسم

عنوان البحث

بناصر معمر عبد هللا دياب

خدمات المعلومات في مكتبات جامعة

( ليبي )

الزيتونة بليبيا – دراسة للواقع

اسم المشرف
د /تهاني عمر عبد العزيز

تاريخ التسجيل
2013/3/11

د /مها محمد رمضان

والتخطيط للمستقبل
نبيلة محمد الشاوش

صراعات العمل المهنية في المكتبات

( ليبي )

الجامعية الليبية – دراسة ميدانية

محمد عبد هللا أحمد العطاب

جودة خدمات المعلومات في المكتبات

( يمني )

الجامعية باليمن في إطار الجودة

أ.د /ثناء إبراهيم موسى فرحات
د /مشيرة أحمد صالح

د /تهاني عمر عبد العزيز

د /مها محمد رمضان

2013/3/11
2013/4/8

الشاملة  :دراسة تطبيقية
أحمد أمين أبو سعده

تطبيقات الحوسبة السحابية في
المكتبات العامة – دراسة مسحية

د /رؤوف عبد الحفيظ هالل

د /مينا عبد الرؤوف رمزي

2013/4/8

مقارنة الختيار نموذج مصري

حنان محمد بشير الزرقاني

( ليبية )

أنماط إفادة أعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم في جامعة طرابلس من

د /تهاني عمر عبد العزيز

2013/5/21

د /ياسمين أيمن أنور

مصادر المعلومات في العلوم البحتة
والتطبيقية
اسراء محمد عبد ربه محمد

وصف واتاحة المجموعات المتخفية
وفقاً لقواعد (  ) RDAدراسة تطبيقية

د /رؤوف عبد الحفيظ هالل

2013/7/15

د /مينا عبد الرؤوف رمزي

على مجموعات المكتبة المركزية
الجديدة في جامعة القاهرة

بهاء إبراهيم عبد الحافظ
( مدرس مساعد بالقسم )

المؤشرات الببليومترية القائمة على
االستشهادات المرجعية – دراسة

د/تهاني عمر عبد العزيز

2014/1/20

د /رؤوف عبد الحفيظ هالل

تحليلية مقارنة
منهل عدنان الحمد
( وافد )

سالي محي الدين محمد محمود

المعلومات الرسمية على المواقع
الحكومية السورية – دراسة تحليلية
برمجيات تحليل اإلستشهادات المرجعية
– دراسة تحليلية مقارنة لتحديد

د /رؤوف عبد الحفيظ هالل

2014/4/14

د /مشيرة أحمد صالح

أ.د /ثناء إبراهيم موسى فرحات

2014/4/14

د /رؤوف عبد الحفيظ هالل

متطلبات نظام آلي معياري

ممدوح حسين ثابت محمد

معلومات األرصاد الجوية ودورها في

2

أ.د /ثناء إبراهيم موسى فرحات
د /مشيرة أحمد صالح

2014/10/20

التنمية االقتصادية واالجتماعية في
مصر

عفاف عبد هللا املني
العلوي

( وافدة )

ميالد علي سعيد

( وافد )

دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية
قطاع السياحة بسلطنة عمان  :دراسة

د/رؤوف عبد الحفيظ هالل

2015/7/13

د/مينا عبد الرؤوف رمزي

ميدانية
مراكز المعلومات والتوثيق القطاعية في
ليبيا  :دراسة للواقع وتخطيط للمستقبل

3

أ.د /رؤوف عبدالحفيظ هالل

د /منى محمود ابوالنجا

2015/10/12

