
 جامعة المنصورة

 كلية التجارة

 مكتبة رسائل الدكتوراه

 تقرير بمقتنيات المكتبة

 

 

  
الرقم 
 العام

معلومات 
الرسالة 
 العلمية

 المؤلف العنوان
سنة 
 النشر

بيانات اخرى 
 للعنوان

 بيان المسؤولية

  دكتوراه  2 (1
االتجاهات السلوكٌة ودورها 

فى تطوٌر عملٌة الرلابة على 
  الحاسبات /

الناؼى، محمود 
  السٌد.

1796.    

محمود السٌد الناؼى ؛ 
اشراؾ عبدالمنعم محمود 

عبدالمنعم، محمود ابراهٌم 
عساؾ، محمود شولً 

  عطاهللا.

  دكتوراه  3 (2
االتجاهات السلوكٌة ودورها 

فى تطوٌر عملٌة الرلابة على 
  الحاسبات /

الناؼى، محمود 
  السٌد.

1796.    

الناؼى ؛ محمود السٌد 
اشراؾ عبدالمنعم محمود 

عبدالمنعم، محمود ابراهٌم 
عساؾ، محمود شولً 

  عطاهللا.

  دكتوراه  4 (3
االتجاهات السلوكٌة ودورها 

فى تطوٌر عملٌة الرلابة على 
  الحاسبات /

الناؼى، محمود 
  السٌد.

1796.    

محمود السٌد الناؼى ؛ 
اشراؾ عبدالمنعم محمود 

ابراهٌم عبدالمنعم، محمود 
عساؾ، محمود شولً 

  عطاهللا.

  دكتوراه.  5 (4
المنهج العلمى فى خفض 

  التكالٌؾ :
ٌلى، مكرم  باس

  عبدالمسٌح.
1799.  

بالتطبٌك على صناعة 
  األسمنت /

ٌلى ؛  مكرم عبدالمسٌح باس
  إشراؾ منٌر محمود سالم.

  دكتوراه.  6 (5
المنهج العلمى فى خفض 

  التكالٌؾ :
ٌلى،  مكرم باس

  عبدالمسٌح.
1799.  

بالتطبٌك على صناعة 
  األسمنت /

ٌلى ؛  مكرم عبدالمسٌح باس
  إشراؾ منٌر محمود سالم.

  دكتوراه.  9 (6
المنهج العلمى فى خفض 

  التكالٌؾ :
ٌلى، مكرم  باس

  عبدالمسٌح.
1799.  

بالتطبٌك على صناعة 
  األسمنت /

ٌلى ؛  مكرم عبدالمسٌح باس
  سالم.إشراؾ منٌر محمود 

  دكتوراه.  8 (9
المنهج العلمى فى خفض 

  التكالٌؾ :
ٌلى، مكرم  باس

  عبدالمسٌح.
1799.  

بالتطبٌك على صناعة 
  األسمنت /

ٌلى ؛  مكرم عبدالمسٌح باس
  إشراؾ منٌر محمود سالم.

  دكتوراه  7 (8

الهٌكل السلوكى للمحاسبة 
الضرٌبٌة بالتطبٌك على ضرٌبة 

والصناعٌة األرباح التجارٌة 
  فى ج. م. ع. /

دمحم، ٌحٌى حسٌن 
  عبٌد.

1799.    

ٌحٌى حسٌن عبٌد دمحم ؛ 
اشراؾ عبدالمادر ابراهٌم 

حلمً، محمود ابراهٌم 
عساؾ، ابراهٌم دمحم 

  السماعً.

  دكتوراه  11 (7

الهٌكل السلوكى للمحاسبة 
الضرٌبٌة بالتطبٌك على ضرٌبة 

األرباح التجارٌة والصناعٌة 
  ع. / فى ج. م.

دمحم، ٌحٌى حسٌن 
  عبٌد.

1799.    

ٌحٌى حسٌن عبٌد دمحم ؛ 
اشراؾ عبدالمادر ابراهٌم 

حلمً، محمود ابراهٌم 
عساؾ، ابراهٌم دمحم 

  السماعً.

  دكتوراه.  11 (11
المٌاس المحاسبى للربح المتولد 

/  
الؽرٌب، عالم 

  عبدالمعتصم.
1799.    

عالم عبدالمعتصم الؽرٌب ؛ 
محمود شولى اشراؾ 
  عطاهللا.

  دكتوراه.  12 (11
المٌاس المحاسبى للربح المتولد 

/  
الؽرٌب، عالم 

  عبدالمعتصم.
1799.    

عالم عبدالمعتصم الؽرٌب ؛ 
اشراؾ محمود شولى 

  عطاهللا.

  دكتوراه.  13 (12
المٌاس المحاسبى للربح المتولد 

/  
الؽرٌب، عالم 

  عبدالمعتصم.
1799.    

عبدالمعتصم الؽرٌب ؛ عالم 
اشراؾ محمود شولى 

  عطاهللا.

  دكتوراه.  14 (13
المٌاس المحاسبى للربح المتولد 

/  
الؽرٌب، عالم 

  عبدالمعتصم.
1799.    

عالم عبدالمعتصم الؽرٌب ؛ 
اشراؾ محمود شولى 

  عطاهللا.

  دكتوراه.  15 (14

معاٌٌر إعداد البٌانات المحاسبٌة 
المرارت على الالزمة إلتخاذ 

مستوى الوحدة اإللتصادٌة 
  والمستوى المومى /

البنا، بشٌر عبدالعظٌم 
  دمحم.

    

بشٌر عبدالعظٌم دمحم البنا ؛ 
إشراؾ على محروس 

شادى، سمٌر بباوى فهمى، 
  العشرى حسٌن دروٌش.



  دكتوراه.  16 (15

معاٌٌر إعداد البٌانات المحاسبٌة 
الالزمة إلتخاذ المرارت على 

وى الوحدة اإللتصادٌة مست
  والمستوى المومى /

البنا، بشٌر عبدالعظٌم 
  دمحم.

    

بشٌر عبدالعظٌم دمحم البنا ؛ 
إشراؾ على محروس 

شادى، سمٌر بباوى فهمى، 
  العشرى حسٌن دروٌش.

  دكتوراه.  19 (16

معاٌٌر إعداد البٌانات المحاسبٌة 
الالزمة إلتخاذ المرارت على 

اإللتصادٌة مستوى الوحدة 
  والمستوى المومى /

البنا، بشٌر عبدالعظٌم 
  دمحم.

    

بشٌر عبدالعظٌم دمحم البنا ؛ 
إشراؾ على محروس 

شادى، سمٌر بباوى فهمى، 
  العشرى حسٌن دروٌش.

  دكتوراه.  18 (19

معاٌٌر إعداد البٌانات المحاسبٌة 
الالزمة إلتخاذ المرارت على 

مستوى الوحدة اإللتصادٌة 
  ستوى المومى /والم

البنا، بشٌر عبدالعظٌم 
  دمحم.

    

بشٌر عبدالعظٌم دمحم البنا ؛ 
إشراؾ على محروس 

شادى، سمٌر بباوى فهمى، 
  العشرى حسٌن دروٌش.

  دكتوراه  17 (18
تطوٌر الدور الرلابى 

للموازنات التخطٌطٌة باستخدام 
  تحلٌل المحاسبة /

حجاج، احمد حامد 
  سعد.

1798.    

حامد سعد حجاج ؛ أحمد 
اشراؾ عبدالمنعم محمود 
عبدالمنعم، سمٌر بباوى 

  فهمً.

  دكتوراه  21 (17
تطوٌر الدور الرلابى 

للموازنات التخطٌطٌة باستخدام 
  تحلٌل المحاسبة /

حجاج، احمد حامد 
  سعد.

1798.    

أحمد حامد سعد حجاج ؛ 
اشراؾ عبدالمنعم محمود 
عبدالمنعم، سمٌر بباوى 

  فهمً.

  دكتوراه  21 (21
تطوٌر الدور الرلابى 

للموازنات التخطٌطٌة باستخدام 
  تحلٌل المحاسبة /

حجاج، احمد حامد 
  سعد.

1798.    

أحمد حامد سعد حجاج ؛ 
اشراؾ عبدالمنعم محمود 
عبدالمنعم، سمٌر بباوى 

  فهمً.

  دكتوراه  22 (21
تطوٌر الدور الرلابى 

للموازنات التخطٌطٌة باستخدام 
  تحلٌل المحاسبة /

حجاج، احمد حامد 
  سعد.

1798.    

أحمد حامد سعد حجاج ؛ 
اشراؾ عبدالمنعم محمود 
عبدالمنعم، سمٌر بباوى 

  فهمً.

  دكتوراه.  23 (22
استخدام أسالٌب التحلٌل الكمى 

فى تطوٌر التخطٌط والرلابة 
  على التكالٌؾ/

صالح، سمٌر أبو 
  الفتوح.

1797.    

الفتوح صالح ؛ سمٌر أبو 
إشراؾ على محروس 

شادى، عبدالمادر ابراهٌم 
حلمى، دمحم عصام الدٌن 

  زاٌد.

  دكتوراه.  24 (23
استخدام أسالٌب التحلٌل الكمى 

فى تطوٌر التخطٌط والرلابة 
  على التكالٌؾ/

صالح، سمٌر أبو 
  الفتوح.

1797.    

سمٌر أبو الفتوح صالح ؛ 
إشراؾ على محروس 

عبدالمادر ابراهٌم شادى، 
حلمى، دمحم عصام الدٌن 

  زاٌد.

  دكتوراه.  25 (24
استخدام أسالٌب التحلٌل الكمى 

فى تطوٌر التخطٌط والرلابة 
  على التكالٌؾ/

صالح، سمٌر أبو 
  الفتوح.

1797.    

سمٌر أبو الفتوح صالح ؛ 
إشراؾ على محروس 

شادى، عبدالمادر ابراهٌم 
حلمى، دمحم عصام الدٌن 

  ٌد.زا

  دكتوراه.  26 (25
استخدام أسالٌب التحلٌل الكمى 

فى تطوٌر التخطٌط والرلابة 
  على التكالٌؾ/

صالح، سمٌر أبو 
  الفتوح.

1797.    

سمٌر أبو الفتوح صالح ؛ 
إشراؾ على محروس 

شادى، عبدالمادر ابراهٌم 
حلمى، دمحم عصام الدٌن 

  زاٌد.

  دكتوراه.  29 (26
لمٌمة المٌاس المحاسبً 

المعلومات وأثره فً ترشٌد 
  المرارات /

الدسولى، 
السٌدالمتولً 

  المرسً.
1797.    

السٌدالمتولً المرسً 
الدسولى ؛ إشراؾ عبد 

المادر إبراهٌم حلمى، 
محمود شولى عطاهللا، على 

  محروس شادى.

  دكتوراه.  28 (29
المٌاس المحاسبً لمٌمة 

المعلومات وأثره فً ترشٌد 
  /المرارات 

الدسولى، 
السٌدالمتولً 

  المرسً.
1797.    

السٌدالمتولً المرسً 
الدسولى ؛ إشراؾ عبد 

المادر إبراهٌم حلمى، 
محمود شولى عطاهللا، على 

  محروس شادى.

  دكتوراه.  27 (28
المٌاس المحاسبً لمٌمة 

المعلومات وأثره فً ترشٌد 
  المرارات /

الدسولى، 
السٌدالمتولً 

  المرسً.
1797.    

السٌدالمتولً المرسً 
الدسولى ؛ إشراؾ عبد 

المادر إبراهٌم حلمى، 
محمود شولى عطاهللا، على 



  محروس شادى.

  دكتوراه.  31 (27
المٌاس المحاسبً لمٌمة 

المعلومات وأثره فً ترشٌد 
  المرارات /

الدسولى، 
السٌدالمتولً 

  المرسً.
1797.    

السٌدالمتولً المرسً 
بد الدسولى ؛ إشراؾ ع

المادر إبراهٌم حلمى، 
محمود شولى عطاهللا، على 

  محروس شادى.

  دكتوراه.  31 (31
المنهج العلمى الستخدام 
المعاٌٌر فى الرلابة على 

  التكالٌؾ :

الجبرى، أحمد أحمد 
  محمود.

1797.  
بالتطبٌك على لطاع 

صناعة الدواء فى 
  مصر /

احمد احمد محمود الجبرى 
سالم، ؛ إشراؾ منٌر محمود 

سمٌر بباوى فهمى، دمحم 
  عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه.  32 (31
المنهج العلمى الستخدام 
المعاٌٌر فى الرلابة على 

  التكالٌؾ :

الجبرى، أحمد أحمد 
  محمود.

1797.  
بالتطبٌك على لطاع 

صناعة الدواء فى 
  مصر /

احمد احمد محمود الجبرى 
؛ إشراؾ منٌر محمود سالم، 

فهمى، دمحم  سمٌر بباوى
  عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه.  33 (32
المنهج العلمى الستخدام 
المعاٌٌر فى الرلابة على 

  التكالٌؾ :

الجبرى، أحمد أحمد 
  محمود.

1797.  
بالتطبٌك على لطاع 

صناعة الدواء فى 
  مصر /

احمد احمد محمود الجبرى 
؛ إشراؾ منٌر محمود سالم، 

سمٌر بباوى فهمى، دمحم 
  الدٌن زاٌد. عصام

  دكتوراه.  34 (33
المنهج العلمى الستخدام 
المعاٌٌر فى الرلابة على 

  التكالٌؾ :

الجبرى، أحمد أحمد 
  محمود.

1797.  
بالتطبٌك على لطاع 

صناعة الدواء فى 
  مصر /

احمد احمد محمود الجبرى 
؛ إشراؾ منٌر محمود سالم، 

سمٌر بباوى فهمى، دمحم 
  عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه.  35 (34
ٌلٌة للمحاسبة عن  دراسة تحل

التكالٌؾ اإلدارٌة كؤداة للرلابة 
  على اإلدارة العلٌا :

زاٌد، دمحم عصام 
  الدٌن.

1791.  
مع التطبٌك على 

  المطاع الدوائى/

دمحم عصام الدٌن زاٌد ؛ 
إشراؾ عبد العزٌز 

  حجازى.

  دكتوراه.  36 (35
االطار المحاسبى للرلابة على 

  العنصر البشرى :
أبوخلٌل، أحمد 

  إبراهٌم دمحم.
1797.  

بالتطبٌك على لطاع 
  الؽزل /

أحمد ابراهٌم دمحم أبوخلٌل ؛ 
إشراؾ عبدالمادر إبراهٌم 

حلمى، سمٌر بباوى فهمى، 
  دمحم عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه.  39 (36
االطار المحاسبى للرلابة على 

  العنصر البشرى :
أبوخلٌل، أحمد 

  إبراهٌم دمحم.
1797.  

بالتطبٌك على لطاع 
  الؽزل /

أحمد ابراهٌم دمحم أبوخلٌل ؛ 
إشراؾ عبدالمادر إبراهٌم 

حلمى، سمٌر بباوى فهمى، 
  دمحم عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه.  38 (39
االطار المحاسبى للرلابة على 

  العنصر البشرى :
أبوخلٌل، أحمد 

  إبراهٌم دمحم.
1797.  

على لطاع بالتطبٌك 
  الؽزل /

أحمد ابراهٌم دمحم أبوخلٌل ؛ 
إشراؾ عبدالمادر إبراهٌم 

حلمى، سمٌر بباوى فهمى، 
  دمحم عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه.  37 (38
االطار المحاسبى للرلابة على 

  العنصر البشرى :
أبوخلٌل، أحمد 

  إبراهٌم دمحم.
1797.  

بالتطبٌك على لطاع 
  الؽزل /

دمحم أبوخلٌل ؛ أحمد ابراهٌم 
إشراؾ عبدالمادر إبراهٌم 

حلمى، سمٌر بباوى فهمى، 
  دمحم عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  41 (37
تطوٌر الموازنة االستثمارٌة 

باستخدام تحلٌل التكلفة والعائد 
  لرفع كفاٌة نفاق االستثمارى /

سالم، ابراهٌم طه 
  عبدالوهاب.

1797.    

ابراهٌم طه عبدالوهاب سالم 
اشراؾ علً محروس  ؛

شادي، سمٌر بباوي فهمً، 
  دمحم عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  41 (41
تطوٌر الموازنة االستثمارٌة 

باستخدام تحلٌل التكلفة والعائد 
  لرفع كفاٌة نفاق االستثمارى /

سالم، ابراهٌم طه 
  عبدالوهاب.

1797.    

ابراهٌم طه عبدالوهاب سالم 
؛ اشراؾ علً محروس 

سمٌر بباوي فهمً،  شادي،
  دمحم عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  42 (41
تطوٌر الموازنة االستثمارٌة 

باستخدام تحلٌل التكلفة والعائد 
  لرفع كفاٌة نفاق االستثمارى /

سالم، ابراهٌم طه 
  عبدالوهاب.

1797.    

ابراهٌم طه عبدالوهاب سالم 
؛ اشراؾ علً محروس 

شادي، سمٌر بباوي فهمً، 
  عصام الدٌن زاٌد. دمحم

  دكتوراه  43 (42
تطوٌر الموازنة االستثمارٌة 

باستخدام تحلٌل التكلفة والعائد 
  لرفع كفاٌة نفاق االستثمارى /

سالم، ابراهٌم طه 
  عبدالوهاب.

1797.    

ابراهٌم طه عبدالوهاب سالم 
؛ اشراؾ علً محروس 

شادي، سمٌر بباوي فهمً، 
  دمحم عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه.  44 (43
المنهج العلمى لفحص وتمٌٌم 
نظام الرلابة الداخلٌة بهدؾ 

  تحدٌد مدى عملٌة المراجعة /

رضوان، عباس 
  أحمد.

1797.    
عباس أحمد رضوان ؛ 
إشراؾ محمود شولى 

عطاهللا، عبداللطٌؾ 



عبدالفتاح، دمحم عصام الدٌن 
  زاٌد.

  دكتوراه.  45 (44
وتمٌٌم المنهج العلمى لفحص 

نظام الرلابة الداخلٌة بهدؾ 
  تحدٌد مدى عملٌة المراجعة /

رضوان، عباس 
  أحمد.

1797.    

عباس أحمد رضوان ؛ 
إشراؾ محمود شولى 

عطاهللا، عبداللطٌؾ 
عبدالفتاح، دمحم عصام الدٌن 

  زاٌد.

  دكتوراه.  46 (45
المنهج العلمى لفحص وتمٌٌم 
نظام الرلابة الداخلٌة بهدؾ 

  مدى عملٌة المراجعة /تحدٌد 

رضوان، عباس 
  أحمد.

1797.    

عباس أحمد رضوان ؛ 
إشراؾ محمود شولى 

عطاهللا، عبداللطٌؾ 
عبدالفتاح، دمحم عصام الدٌن 

  زاٌد.

  دكتوراه.  49 (46
المنهج العلمى لفحص وتمٌٌم 
نظام الرلابة الداخلٌة بهدؾ 

  تحدٌد مدى عملٌة المراجعة /

رضوان، عباس 
  أحمد.

1797.    

عباس أحمد رضوان ؛ 
إشراؾ محمود شولى 

عطاهللا، عبداللطٌؾ 
عبدالفتاح، دمحم عصام الدٌن 

  زاٌد.

  دكتوراه.  48 (49

البطالة الضرٌبٌة للثروة 
واالسلوب االمثل للحصر 

والرلابة والتحصٌل المحاسبى 
  الضرٌبى /

    .1797  شلتوت، أسامة دمحم.

أسامة دمحم شلتوت ؛ إشراؾ 
عبدالمادر إبراهٌم حلمى، 

دمحم حسن الجزٌرى، سمٌر 
  بباوى فهمى.

  دكتوراه.  47 (48

البطالة الضرٌبٌة للثروة 
واالسلوب االمثل للحصر 

والرلابة والتحصٌل المحاسبى 
  الضرٌبى /

    .1797  شلتوت، أسامة دمحم.

أسامة دمحم شلتوت ؛ إشراؾ 
عبدالمادر إبراهٌم حلمى، 

الجزٌرى، سمٌر دمحم حسن 
  بباوى فهمى.

  دكتوراه.  51 (47

البطالة الضرٌبٌة للثروة 
واالسلوب االمثل للحصر 

والرلابة والتحصٌل المحاسبى 
  الضرٌبى /

    .1797  شلتوت، أسامة دمحم.

أسامة دمحم شلتوت ؛ إشراؾ 
عبدالمادر إبراهٌم حلمى، 

دمحم حسن الجزٌرى، سمٌر 
  بباوى فهمى.

  دكتوراه.  51 (51

البطالة الضرٌبٌة للثروة 
واالسلوب االمثل للحصر 

والرلابة والتحصٌل المحاسبى 
  الضرٌبى /

    .1797  شلتوت، أسامة دمحم.

أسامة دمحم شلتوت ؛ إشراؾ 
عبدالمادر إبراهٌم حلمى، 

دمحم حسن الجزٌرى، سمٌر 
  بباوى فهمى.

  دكتوراه  52 (51

استخدام األسالٌب الرٌاضٌة 
واإلحصائٌة كؤداة لتخفٌض 

التكالٌؾ فى ظل ظروؾ عدم 
  التؤكد /

رفاعى، سامى نجرى 
  دمحم على.

1797.    
سامى نجرى دمحم على 

رفاعى ؛ إشراؾ محمود 
  شولى عطاهلل.

  دكتوراه  53 (52

استخدام األسالٌب الرٌاضٌة 
واإلحصائٌة كؤداة لتخفٌض 

التكالٌؾ فى ظل ظروؾ عدم 
  التؤكد /

سامى نجرى  رفاعى،
  دمحم على.

1797.    
سامى نجرى دمحم على 

رفاعى ؛ إشراؾ محمود 
  شولى عطاهلل.

  دكتوراه  54 (53

استخدام األسالٌب الرٌاضٌة 
واإلحصائٌة كؤداة لتخفٌض 

التكالٌؾ فى ظل ظروؾ عدم 
  التؤكد /

رفاعى، سامى نجرى 
  دمحم على.

1797.    
سامى نجرى دمحم على 

محمود رفاعى ؛ إشراؾ 
  شولى عطاهلل.

  دكتوراه  55 (54

استخدام األسالٌب الرٌاضٌة 
واإلحصائٌة كؤداة لتخفٌض 

التكالٌؾ فى ظل ظروؾ عدم 
  التؤكد /

رفاعى، سامى نجرى 
  دمحم على.

1797.    
سامى نجرى دمحم على 

رفاعى ؛ إشراؾ محمود 
  شولى عطاهلل.

  دكتوراه.  56 (55
استخدام أسالٌب بحوث 

العملٌات فى تخطٌط تكالٌؾ 
  استبدال الطالة اإلنتاجٌة /

لابل، سامى 
عبدالرحمن 
  عبدالعظٌم.

1797.    

سامى عبدالرحمن 
عبدالعظٌم لابل ؛ إشراؾ 

محمود شولى عطاهلل، 
عبداللطٌؾ عبدالفتاح 
أبوالعال، سمٌر بباوى 

  فهمى.

  دكتوراه.  59 (56
استخدام أسالٌب بحوث 

تكالٌؾ  العملٌات فى تخطٌط
  استبدال الطالة اإلنتاجٌة /

لابل، سامى 
عبدالرحمن 
  عبدالعظٌم.

1797.    

سامى عبدالرحمن 
عبدالعظٌم لابل ؛ إشراؾ 

محمود شولى عطاهلل، 
عبداللطٌؾ عبدالفتاح 
أبوالعال، سمٌر بباوى 

  فهمى.



  دكتوراه.  58 (59
استخدام أسالٌب بحوث 

العملٌات فى تخطٌط تكالٌؾ 
  لطالة اإلنتاجٌة /استبدال ا

لابل، سامى 
عبدالرحمن 
  عبدالعظٌم.

1797.    

سامى عبدالرحمن 
عبدالعظٌم لابل ؛ إشراؾ 

محمود شولى عطاهلل، 
عبداللطٌؾ عبدالفتاح 
أبوالعال، سمٌر بباوى 

  فهمى.

  دكتوراه.  57 (58
استخدام أسالٌب بحوث 

العملٌات فى تخطٌط تكالٌؾ 
  /استبدال الطالة اإلنتاجٌة 

لابل، سامى 
عبدالرحمن 
  عبدالعظٌم.

1797.    

سامى عبدالرحمن 
عبدالعظٌم لابل ؛ إشراؾ 

محمود شولى عطاهلل، 
عبداللطٌؾ عبدالفتاح 
أبوالعال، سمٌر بباوى 

  فهمى.

  دكتوراه.  61 (57

تطوٌر المٌاس المحاسبى للطالة 
االنتاجٌة وتخطٌطها بإستخدام 

أسالٌب التحلٌل الكمى 
ت السلوكٌة فى واالتجاها

  مصر/

حسن، كمال 
  عبدالسالم على.

1797.    

كمال عبدالسالم على حسن 
؛ إشراؾ على محروس 
شادى، عبدالمادر إبراهٌم 
حلمى، دمحم عصام الدٌن 

  زاٌد.

  دكتوراه.  61 (61

تطوٌر المٌاس المحاسبى للطالة 
االنتاجٌة وتخطٌطها بإستخدام 

أسالٌب التحلٌل الكمى 
السلوكٌة فى  واالتجاهات

  مصر/

حسن، كمال 
  عبدالسالم على.

1797.    

كمال عبدالسالم على حسن 
؛ إشراؾ على محروس 
شادى، عبدالمادر إبراهٌم 
حلمى، دمحم عصام الدٌن 

  زاٌد.

  دكتوراه.  62 (61

تطوٌر المٌاس المحاسبى للطالة 
االنتاجٌة وتخطٌطها بإستخدام 

أسالٌب التحلٌل الكمى 
السلوكٌة فى واالتجاهات 

  مصر/

حسن، كمال 
  عبدالسالم على.

1797.    

كمال عبدالسالم على حسن 
؛ إشراؾ على محروس 
شادى، عبدالمادر إبراهٌم 
حلمى، دمحم عصام الدٌن 

  زاٌد.

  دكتوراه.  63 (62

تطوٌر المٌاس المحاسبى للطالة 
االنتاجٌة وتخطٌطها بإستخدام 

أسالٌب التحلٌل الكمى 
لسلوكٌة فى واالتجاهات ا

  مصر/

حسن، كمال 
  عبدالسالم على.

1797.    

كمال عبدالسالم على حسن 
؛ إشراؾ على محروس 
شادى، عبدالمادر إبراهٌم 
حلمى، دمحم عصام الدٌن 

  زاٌد.

  دكتوراه  64 (63
المشاكل المحاسبٌة لتمٌٌم 

االصول الثابتة فى الشروعات 
  متعددة الجنس /

سعادة، ٌوسؾ 
  مصطفى حسٌن.

1781.    

ٌوسؾ مصطفى حسٌن 
سعادة ؛ اشراؾ دمحم شولً 
عطاهللا، عبدالمادر حلمً، 

  دمحم عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  65 (64
المشاكل المحاسبٌة لتمٌٌم 

االصول الثابتة فى الشروعات 
  متعددة الجنس /

سعادة، ٌوسؾ 
  مصطفى حسٌن.

1781.    

ٌوسؾ مصطفى حسٌن 
شولً سعادة ؛ اشراؾ دمحم 

عطاهللا، عبدالمادر حلمً، 
  دمحم عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  66 (65
المشاكل المحاسبٌة لتمٌٌم 

االصول الثابتة فى الشروعات 
  متعددة الجنس /

سعادة، ٌوسؾ 
  مصطفى حسٌن.

1781.    

ٌوسؾ مصطفى حسٌن 
سعادة ؛ اشراؾ دمحم شولً 
عطاهللا، عبدالمادر حلمً، 

  زاٌد.دمحم عصام الدٌن 

  دكتوراه  69 (66
المشاكل المحاسبٌة لتمٌٌم 

االصول الثابتة فى الشروعات 
  متعددة الجنس /

سعادة، ٌوسؾ 
  مصطفى حسٌن.

1781.    

ٌوسؾ مصطفى حسٌن 
سعادة ؛ اشراؾ دمحم شولً 
عطاهللا، عبدالمادر حلمً، 

  دمحم عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  68 (69

الرٌاضٌة استخدام االسالٌب 
لمٌاس المنهج المستخدم فى 

تمٌٌم أداء االلسام الداخلٌة فى 
  المنشآت الصناعٌة /

لاسم، فتحى سعٌد 
  عٌد.

1781.    

فتحى سعٌد عٌد لاسم ؛ 
اشراؾ محمود شولً 

عطاهللا، عبداللطٌؾ 
عبدالفتاح ابوالعال، سمٌر 

  بباوي فهمً.

  دكتوراه  67 (68

استخدام االسالٌب الرٌاضٌة 
مٌاس المنهج المستخدم فى ل

تمٌٌم أداء االلسام الداخلٌة فى 
  المنشآت الصناعٌة /

لاسم، فتحى سعٌد 
  عٌد.

1781.    

فتحى سعٌد عٌد لاسم ؛ 
اشراؾ محمود شولً 

عطاهللا، عبداللطٌؾ 
عبدالفتاح ابوالعال، سمٌر 

  بباوي فهمً.

  دكتوراه  91 (67

استخدام االسالٌب الرٌاضٌة 
المنهج المستخدم فى لمٌاس 

تمٌٌم أداء االلسام الداخلٌة فى 
  المنشآت الصناعٌة /

لاسم، فتحى سعٌد 
  عٌد.

1781.    

فتحى سعٌد عٌد لاسم ؛ 
اشراؾ محمود شولً 

عطاهللا، عبداللطٌؾ 
عبدالفتاح ابوالعال، سمٌر 



  بباوي فهمً.

  دكتوراه  91 (91

المنهج العلمى لتخطٌط وتحدٌد 
لضرٌبة الدفع الربح الخاضع 

فى الشركات المتعددة الجنسٌات 
مع التطبٌك على شركات 

  االستثمار العربى /

فارس، زٌن العابدٌن 
  سعٌد حسن.

1781.    

زٌن العابدٌن سعٌد عسن 
فارس ؛ اشراؾ عبدالمادر 
ابراهٌم حلمً، عاطؾ دمحم 

صدلً، دمحم عصام الدٌن 
  زاٌد.

  دكتوراه  92 (91

ٌط وتحدٌد المنهج العلمى لتخط
الربح الخاضع لضرٌبة الدفع 

فى الشركات المتعددة الجنسٌات 
مع التطبٌك على شركات 

  االستثمار العربى /

فارس، زٌن العابدٌن 
  سعٌد حسن.

1781.    

زٌن العابدٌن سعٌد عسن 
فارس ؛ اشراؾ عبدالمادر 
ابراهٌم حلمً، عاطؾ دمحم 

صدلً، دمحم عصام الدٌن 
  زاٌد.

  دكتوراه  93 (92

المنهج العلمى لتخطٌط وتحدٌد 
الربح الخاضع لضرٌبة الدفع 

فى الشركات المتعددة الجنسٌات 
مع التطبٌك على شركات 

  االستثمار العربى /

فارس، زٌن العابدٌن 
  سعٌد حسن.

1781.    

زٌن العابدٌن سعٌد عسن 
فارس ؛ اشراؾ عبدالمادر 
ابراهٌم حلمً، عاطؾ دمحم 

الدٌن  صدلً، دمحم عصام
  زاٌد.

  دكتوراه.  94 (93
دور البٌانات المحاسبٌة فى 

رسم السٌاسة الضرٌبٌة فى ظل 
  التنمٌة االلتصادٌة /

رٌحان، دمحم رٌحان 
  حسٌن.

1781.    
دمحم رٌحان حسٌن رٌحان ؛ 

  اشراؾ عبدالمادر حلمى.

  دكتوراه.  95 (94
دور البٌانات المحاسبٌة فى 

فى ظل رسم السٌاسة الضرٌبٌة 
  التنمٌة االلتصادٌة /

رٌحان، دمحم رٌحان 
  حسٌن.

1781.    
دمحم رٌحان حسٌن رٌحان ؛ 

  اشراؾ عبدالمادر حلمى.

  دكتوراه.  96 (95
دور البٌانات المحاسبٌة فى 

رسم السٌاسة الضرٌبٌة فى ظل 
  التنمٌة االلتصادٌة /

رٌحان، دمحم رٌحان 
  حسٌن.

1781.    
رٌحان ؛ دمحم رٌحان حسٌن 

  اشراؾ عبدالمادر حلمى.

  دكتوراه.  99 (96

استخدام االسالٌب الكمٌة فى 
تطوٌر البٌانات المحاسبٌة 

الالزمة لترشٌد لرارات 
االستثمار بالتطبٌك على لطاع 

  التؤمٌن /

العاٌدى، دمحم 
  عبدالرحمن.

1781.    
دمحم عبدالرحمن العاٌدى ؛ 
اشراؾ عبدالمادر ابراهٌم 

  حلمً.

  دكتوراه.  98 (99

استخدام االسالٌب الكمٌة فى 
تطوٌر البٌانات المحاسبٌة 

الالزمة لترشٌد لرارات 
االستثمار بالتطبٌك على لطاع 

  التؤمٌن /

العاٌدى، دمحم 
  عبدالرحمن.

1781.    
دمحم عبدالرحمن العاٌدى ؛ 
اشراؾ عبدالمادر ابراهٌم 

  حلمً.

  دكتوراه.  97 (98

االسالٌب الكمٌة فى استخدام 
تطوٌر البٌانات المحاسبٌة 

الالزمة لترشٌد لرارات 
االستثمار بالتطبٌك على لطاع 

  التؤمٌن /

العاٌدى، دمحم 
  عبدالرحمن.

1781.    
دمحم عبدالرحمن العاٌدى ؛ 
اشراؾ عبدالمادر ابراهٌم 

  حلمً.

  دكتوراه  81 (97
تمٌٌم المخاطر ألؼراض تحلٌل 

للمشروعات تكلفة الفرصة 
  االستثمارٌة /

عوض، أسامة دمحم 
  محى الدٌن.

1781.    

أسامه دمحم محى الدٌن 
عوض ؛ اشراؾ محمود 

شولً عطاهللا، عبداللطٌؾ 
عبدالفتاج ابوالعال، سمٌر 

  بباوي فهمً.

  دكتوراه  81 (81
تمٌٌم المخاطر ألؼراض تحلٌل 

تكلفة الفرصة للمشروعات 
  االستثمارٌة /

دمحم  عوض، أسامة
  محى الدٌن.

1781.    

أسامه دمحم محى الدٌن 
عوض ؛ اشراؾ محمود 

شولً عطاهللا، عبداللطٌؾ 
عبدالفتاج ابوالعال، سمٌر 

  بباوي فهمً.

  دكتوراه  82 (81
تمٌٌم المخاطر ألؼراض تحلٌل 

تكلفة الفرصة للمشروعات 
  االستثمارٌة /

عوض، أسامة دمحم 
  محى الدٌن.

1781.    

دمحم محى الدٌن أسامه 
عوض ؛ اشراؾ محمود 

شولً عطاهللا، عبداللطٌؾ 
عبدالفتاج ابوالعال، سمٌر 

  بباوي فهمً.

  دكتوراه  83 (82

أثر التكالٌؾ االجتماعٌة علً 
الربحٌة فً الوحدات 

االلتصادٌة بالتطبٌك علً 
  شركة الحدٌد والصلب /

عٌسً، ابراهٌم دمحم 
  دروٌش.

1781.    

دروٌش عٌسى ؛ ابراهٌم دمحم 
اشراؾ عبدالمادر ابراهٌم 

حلمً، علً محروس 
شادي، دمحم عصام الدٌن 

  زاٌد.



  دكتوراه  84 (83

أثر التكالٌؾ االجتماعٌة علً 
الربحٌة فً الوحدات 

االلتصادٌة بالتطبٌك علً 
  شركة الحدٌد والصلب /

عٌسً، ابراهٌم دمحم 
  دروٌش.

1781.    

ابراهٌم دمحم دروٌش عٌسى ؛ 
اشراؾ عبدالمادر ابراهٌم 

حلمً، علً محروس 
شادي، دمحم عصام الدٌن 

  زاٌد.

  دكتوراه  85 (84

أثر التكالٌؾ االجتماعٌة علً 
الربحٌة فً الوحدات 

االلتصادٌة بالتطبٌك علً 
  شركة الحدٌد والصلب /

عٌسً، ابراهٌم دمحم 
  دروٌش.

1781.    

ابراهٌم دمحم دروٌش عٌسى ؛ 
عبدالمادر ابراهٌم اشراؾ 

حلمً، علً محروس 
شادي، دمحم عصام الدٌن 

  زاٌد.

  دكتوراه  86 (85

أثر التكالٌؾ االجتماعٌة علً 
الربحٌة فً الوحدات 

االلتصادٌة بالتطبٌك علً 
  شركة الحدٌد والصلب /

عٌسً، ابراهٌم دمحم 
  دروٌش.

1781.    

ابراهٌم دمحم دروٌش عٌسى ؛ 
هٌم اشراؾ عبدالمادر ابرا
حلمً، علً محروس 

شادي، دمحم عصام الدٌن 
  زاٌد.

  دكتوراه  89 (86

استخدام األسالٌب االحصائٌة 
فً تطور الفحص الضرٌبً 
بهدؾ تحدٌد وعاء ضرٌبة 

  األرباح التجارٌة والصناعٌة /

    .1781  طٌبة، دمحم اسماعٌل.

دمحم اسماعٌل طٌبة ؛ اشراؾ 
عبدالمادر حلمً، دمحم عصام 

زاٌد، سعٌد محمود الدٌن 
  عرفه.

  دكتوراه  88 (89

استخدام األسالٌب االحصائٌة 
فً تطور الفحص الضرٌبً 
بهدؾ تحدٌد وعاء ضرٌبة 

  األرباح التجارٌة والصناعٌة /

    .1781  طٌبة، دمحم اسماعٌل.

دمحم اسماعٌل طٌبة ؛ اشراؾ 
عبدالمادر حلمً، دمحم عصام 

الدٌن زاٌد، سعٌد محمود 
  عرفه.

  دكتوراه  87 (88

استخدام األسالٌب االحصائٌة 
فً تطور الفحص الضرٌبً 
بهدؾ تحدٌد وعاء ضرٌبة 

  األرباح التجارٌة والصناعٌة /

    .1781  طٌبة، دمحم اسماعٌل.

دمحم اسماعٌل طٌبة ؛ اشراؾ 
عبدالمادر حلمً، دمحم عصام 

الدٌن زاٌد، سعٌد محمود 
  عرفه.

  دكتوراه  71 (87

المعلومات المحاسبٌة نظم 
ودورها فى تطوٌر ربط 

وتحصٌل ضرٌبة األرباح 
  الجارٌة والصناعٌة /

فوده ، آمال 
  عبدالهداى دمحم.

1781.    

آمال عبدالهادى دمحم فوده ؛ 
اشراؾ عبدالمادر ابراهٌم 

حلمً، عاطؾ صدلً، دمحم 
  عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  71 (71

نظم المعلومات المحاسبٌة 
رها فى تطوٌر ربط ودو

وتحصٌل ضرٌبة األرباح 
  الجارٌة والصناعٌة /

فوده ، آمال 
  عبدالهداى دمحم.

1781.    

آمال عبدالهادى دمحم فوده ؛ 
اشراؾ عبدالمادر ابراهٌم 

حلمً، عاطؾ صدلً، دمحم 
  عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  72 (71

نظم المعلومات المحاسبٌة 
ودورها فى تطوٌر ربط 

ضرٌبة األرباح  وتحصٌل
  الجارٌة والصناعٌة /

فوده ، آمال 
  عبدالهداى دمحم.

1781.    

آمال عبدالهادى دمحم فوده ؛ 
اشراؾ عبدالمادر ابراهٌم 

حلمً، عاطؾ صدلً، دمحم 
  عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه.  73 (72
تطوٌر الفكر المحاسبى 
للتخطٌط االمثل للربحٌة 
  باستخدام التحلٌل الكلى /

خلٌل، عبدالوهاب 
  على على.

1781.    
عبدالوهاب على على خلٌل 
؛ اشراؾ عبدالمادر ابراهٌم 

  حلمً.

  دكتوراه.  74 (73
تطوٌر الفكر المحاسبى 
للتخطٌط االمثل للربحٌة 
  باستخدام التحلٌل الكلى /

خلٌل، عبدالوهاب 
  على على.

1781.    
عبدالوهاب على على خلٌل 

ابراهٌم ؛ اشراؾ عبدالمادر 
  حلمً.

  دكتوراه.  75 (74
تطوٌر الفكر المحاسبى 
للتخطٌط االمثل للربحٌة 
  باستخدام التحلٌل الكلى /

خلٌل، عبدالوهاب 
  على على.

1781.    
عبدالوهاب على على خلٌل 
؛ اشراؾ عبدالمادر ابراهٌم 

  حلمً.

  دكتوراة.  76 (75
األسس العلمٌة لتطوٌر المٌاس 

  المومٌة /فى المحاسبة 
    .1781  شطا، عبده حسٌن.

عبده حسٌن شطا ؛ إشراؾ 
  عبدالمادر إبراهٌم حلمً.

  دكتوراة.  79 (76
األسس العلمٌة لتطوٌر المٌاس 

  فى المحاسبة المومٌة /
    .1781  شطا، عبده حسٌن.

عبده حسٌن شطا ؛ إشراؾ 
  عبدالمادر إبراهٌم حلمً.

  دكتوراه  78 (79
الضرٌبة من المنبع نظام حجز 

:  
دمحم، ٌحٌى أحمد 

  مصطفى.
1782.  

دراسة ممارنة مع 
التطبٌك على جمهورٌة 

  مصر العربٌة /

ٌحٌى أحمد مصطفى دمحم ؛ 
  اشراؾ عبدالمادر حلمً.

  دكتوراه  77 (78
نظام حجز الضرٌبة من المنبع 

:  
دمحم، ٌحٌى أحمد 

  مصطفى.
1782.  

دراسة ممارنة مع 
جمهورٌة التطبٌك على 

  مصر العربٌة /

ٌحٌى أحمد مصطفى دمحم ؛ 
  اشراؾ عبدالمادر حلمً.

  دكتوراه  111 (77
نظام حجز الضرٌبة من المنبع 

:  
دمحم، ٌحٌى أحمد 

  مصطفى.
1782.  

دراسة ممارنة مع 
التطبٌك على جمهورٌة 

  مصر العربٌة /

ٌحٌى أحمد مصطفى دمحم ؛ 
  اشراؾ عبدالمادر حلمً.



  دكتوراه  111 (111
نظام حجز الضرٌبة من المنبع 

:  
دمحم، ٌحٌى أحمد 

  مصطفى.
1782.  

دراسة ممارنة مع 
التطبٌك على جمهورٌة 

  مصر العربٌة /

ٌحٌى أحمد مصطفى دمحم ؛ 
  اشراؾ عبدالمادر حلمً.

  دكتوراه  112 (111
نظام حجز الضرٌبة من المنبع 

:  
دمحم، ٌحٌى أحمد 

  مصطفى.
1782.  

ممارنة مع دراسة 
التطبٌك على جمهورٌة 

  مصر العربٌة /

ٌحٌى أحمد مصطفى دمحم ؛ 
  اشراؾ عبدالمادر حلمً.

  دكتوراه  113 (112
نظام حجز الضرٌبة من المنبع 

:  
دمحم، ٌحٌى أحمد 

  مصطفى.
1782.  

دراسة ممارنة مع 
التطبٌك على جمهورٌة 

  مصر العربٌة /

ٌحٌى أحمد مصطفى دمحم ؛ 
  عبدالمادر حلمً.اشراؾ 

  دكتوراه  114 (113
نظام حجز الضرٌبة من المنبع 

:  
دمحم، ٌحٌى أحمد 

  مصطفى.
1782.  

دراسة ممارنة مع 
التطبٌك على جمهورٌة 

  مصر العربٌة /

ٌحٌى أحمد مصطفى دمحم ؛ 
  اشراؾ عبدالمادر حلمً.

  دكتوراه  115 (114
نظام حجز الضرٌبة من المنبع 

:  
أحمد دمحم، ٌحٌى 
  مصطفى.

1782.  
دراسة ممارنة مع 

التطبٌك على جمهورٌة 
  مصر العربٌة /

ٌحٌى أحمد مصطفى دمحم ؛ 
  اشراؾ عبدالمادر حلمً.

  دكتوراه  116 (115
دراسة ممارنه للموائم المالٌة 

للمشروعات التجارٌة 
  والصناعٌة فى العالم العربى /

المبانى، ثناء على 
  حسٌن.

1783.    

على حسٌن المبانى ؛ ثناء 
اشراؾ عٌسً دمحم ابوطبل، 

دمحم حسن الجزٌري، دمحم 
  عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  119 (116
دراسة ممارنه للموائم المالٌة 

للمشروعات التجارٌة 
  والصناعٌة فى العالم العربى /

المبانى، ثناء على 
  حسٌن.

1783.    

ثناء على حسٌن المبانى ؛ 
ابوطبل، اشراؾ عٌسً دمحم 

دمحم حسن الجزٌري، دمحم 
  عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  118 (119
دراسة ممارنه للموائم المالٌة 

للمشروعات التجارٌة 
  والصناعٌة فى العالم العربى /

المبانى، ثناء على 
  حسٌن.

1783.    

ثناء على حسٌن المبانى ؛ 
اشراؾ عٌسً دمحم ابوطبل، 

دمحم حسن الجزٌري، دمحم 
  الدٌن زاٌد. عصام

  دكتوراه  117 (118
دراسة ممارنه للموائم المالٌة 

للمشروعات التجارٌة 
  والصناعٌة فى العالم العربى /

المبانى، ثناء على 
  حسٌن.

1783.    

ثناء على حسٌن المبانى ؛ 
اشراؾ عٌسً دمحم ابوطبل، 

دمحم حسن الجزٌري، دمحم 
  عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  111 (117
دراسة ممارنه للموائم المالٌة 

للمشروعات التجارٌة 
  والصناعٌة فى العالم العربى /

المبانى، ثناء على 
  حسٌن.

1783.    

ثناء على حسٌن المبانى ؛ 
اشراؾ عٌسً دمحم ابوطبل، 

دمحم حسن الجزٌري، دمحم 
  عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  111 (111
دراسة ممارنه للموائم المالٌة 

عات التجارٌة للمشرو
  والصناعٌة فى العالم العربى /

المبانى، ثناء على 
  حسٌن.

1783.    

ثناء على حسٌن المبانى ؛ 
اشراؾ عٌسً دمحم ابوطبل، 

دمحم حسن الجزٌري، دمحم 
  عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  112 (111
دراسة ممارنه للموائم المالٌة 

للمشروعات التجارٌة 
  العربى /والصناعٌة فى العالم 

المبانى، ثناء على 
  حسٌن.

1783.    

ثناء على حسٌن المبانى ؛ 
اشراؾ عٌسً دمحم ابوطبل، 

دمحم حسن الجزٌري، دمحم 
  عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  113 (112
دراسة ممارنه للموائم المالٌة 

للمشروعات التجارٌة 
  والصناعٌة فى العالم العربى /

المبانى، ثناء على 
  حسٌن.

1783.    

ثناء على حسٌن المبانى ؛ 
اشراؾ عٌسً دمحم ابوطبل، 

دمحم حسن الجزٌري، دمحم 
  عصام الدٌن زاٌد.

113) 114    
التشخٌص المحاسبى للمشاكل 

المتضمنة المسئولٌة االجتماعٌة 
  على مستوى الوحدات :

  .1782  سالم، عبدهللا محمود.
دراسة كمٌة سلوكٌة 
بالتطبٌك على لطاع 

  منت /االس

عبدهللا محمود سالم ؛ 
اشراؾ محمود شولً 

عطاهللا، دمحم عصام الدٌن 
  زاٌد.

114) 115    
التشخٌص المحاسبى للمشاكل 

المتضمنة المسئولٌة االجتماعٌة 
  على مستوى الوحدات :

  .1782  سالم، عبدهللا محمود.
دراسة كمٌة سلوكٌة 
بالتطبٌك على لطاع 

  االسمنت /

سالم ؛ عبدهللا محمود 
اشراؾ محمود شولً 

عطاهللا، دمحم عصام الدٌن 
  زاٌد.

115) 116    
التشخٌص المحاسبى للمشاكل 

المتضمنة المسئولٌة االجتماعٌة 
  على مستوى الوحدات :

  .1782  سالم، عبدهللا محمود.
دراسة كمٌة سلوكٌة 
بالتطبٌك على لطاع 

  االسمنت /

عبدهللا محمود سالم ؛ 
شولً اشراؾ محمود 

عطاهللا، دمحم عصام الدٌن 
  زاٌد.

116) 119    
التشخٌص المحاسبى للمشاكل 

المتضمنة المسئولٌة االجتماعٌة 
  .1782  سالم، عبدهللا محمود.

دراسة كمٌة سلوكٌة 
بالتطبٌك على لطاع 

عبدهللا محمود سالم ؛ 
اشراؾ محمود شولً 



ام الدٌن عطاهللا، دمحم عص  االسمنت /  على مستوى الوحدات :
  زاٌد.

119) 118    
التشخٌص المحاسبى للمشاكل 

المتضمنة المسئولٌة االجتماعٌة 
  على مستوى الوحدات :

  .1782  سالم، عبدهللا محمود.
دراسة كمٌة سلوكٌة 
بالتطبٌك على لطاع 

  االسمنت /

عبدهللا محمود سالم ؛ 
اشراؾ محمود شولً 

عطاهللا، دمحم عصام الدٌن 
  زاٌد.

118) 117    
التشخٌص المحاسبى للمشاكل 

المتضمنة المسئولٌة االجتماعٌة 
  على مستوى الوحدات :

  .1782  سالم، عبدهللا محمود.
دراسة كمٌة سلوكٌة 
بالتطبٌك على لطاع 

  االسمنت /

عبدهللا محمود سالم ؛ 
اشراؾ محمود شولً 

عطاهللا، دمحم عصام الدٌن 
  زاٌد.

117) 121    
المحاسبى للمشاكل التشخٌص 

المتضمنة المسئولٌة االجتماعٌة 
  على مستوى الوحدات :

  .1782  سالم، عبدهللا محمود.
دراسة كمٌة سلوكٌة 
بالتطبٌك على لطاع 

  االسمنت /

عبدهللا محمود سالم ؛ 
اشراؾ محمود شولً 

عطاهللا، دمحم عصام الدٌن 
  زاٌد.

121) 121    
التشخٌص المحاسبى للمشاكل 

المتضمنة المسئولٌة االجتماعٌة 
  على مستوى الوحدات :

  .1782  سالم، عبدهللا محمود.
دراسة كمٌة سلوكٌة 
بالتطبٌك على لطاع 

  االسمنت /

عبدهللا محمود سالم ؛ 
اشراؾ محمود شولً 

عطاهللا، دمحم عصام الدٌن 
  زاٌد.

  دكتوراه  122 (121
المدخل السلوكى والكمى 

  االدارٌة /لمعاٌرة التكلفة 
صمر، أحمد على 

  ؼازى.
1782.    

أحمد على ؼازى صمر ؛ 
اشراؾ محمود شولً 

عطاهللا، عبداللطٌؾ 
عبدالفتاح ابوالعال، دمحم 

  عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  123 (122
المدخل السلوكى والكمى 
  لمعاٌرة التكلفة االدارٌة /

صمر، أحمد على 
  ؼازى.

1782.    

صمر ؛ أحمد على ؼازى 
اشراؾ محمود شولً 

عطاهللا، عبداللطٌؾ 
عبدالفتاح ابوالعال، دمحم 

  عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  124 (123
المدخل السلوكى والكمى 
  لمعاٌرة التكلفة االدارٌة /

صمر، أحمد على 
  ؼازى.

1782.    

أحمد على ؼازى صمر ؛ 
اشراؾ محمود شولً 

عطاهللا، عبداللطٌؾ 
ابوالعال، دمحم عبدالفتاح 

  عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  125 (124
المدخل السلوكى والكمى 
  لمعاٌرة التكلفة االدارٌة /

صمر، أحمد على 
  ؼازى.

1782.    

أحمد على ؼازى صمر ؛ 
اشراؾ محمود شولً 

عطاهللا، عبداللطٌؾ 
عبدالفتاح ابوالعال، دمحم 

  عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  126 (125
المدخل السلوكى والكمى 
  لمعاٌرة التكلفة االدارٌة /

صمر، أحمد على 
  ؼازى.

1782.    

أحمد على ؼازى صمر ؛ 
اشراؾ محمود شولً 

عطاهللا، عبداللطٌؾ 
عبدالفتاح ابوالعال، دمحم 

  عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  129 (126
المدخل السلوكى والكمى 
  لمعاٌرة التكلفة االدارٌة /

أحمد على صمر، 
  ؼازى.

1782.    

أحمد على ؼازى صمر ؛ 
اشراؾ محمود شولً 

عطاهللا، عبداللطٌؾ 
عبدالفتاح ابوالعال، دمحم 

  عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  128 (129
المدخل السلوكى والكمى 
  لمعاٌرة التكلفة االدارٌة /

صمر، أحمد على 
  ؼازى.

1782.    

أحمد على ؼازى صمر ؛ 
شولً اشراؾ محمود 

عطاهللا، عبداللطٌؾ 
عبدالفتاح ابوالعال، دمحم 

  عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  127 (128
المدخل السلوكى والكمى 
  لمعاٌرة التكلفة االدارٌة /

صمر، أحمد على 
  ؼازى.

1782.    

أحمد على ؼازى صمر ؛ 
اشراؾ محمود شولً 

عطاهللا، عبداللطٌؾ 
عبدالفتاح ابوالعال، دمحم 

  الدٌن زاٌد.عصام 

  دكتوراه  131 (127
اإلطار العلمى للمراجعة 

االدارٌة ومدى استخدامها لتمٌٌم 
  كفاءة األداء االدارى /

عبدالمولى، عبدالمنعم 
  على.

1782.    

عبدالمنعم على عبدالمولى ؛ 
اشراؾ عبدالمادر ابراهٌم 

حلمً، دمحم حسن الجزٌري، 
  دمحم عصام الدٌن زاٌد.



  دكتوراه  131 (131
اإلطار العلمى للمراجعة 

االدارٌة ومدى استخدامها لتمٌٌم 
  كفاءة األداء االدارى /

عبدالمولى، عبدالمنعم 
  على.

1782.    

عبدالمنعم على عبدالمولى ؛ 
اشراؾ عبدالمادر ابراهٌم 

حلمً، دمحم حسن الجزٌري، 
  دمحم عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  132 (131
للمراجعة اإلطار العلمى 

االدارٌة ومدى استخدامها لتمٌٌم 
  كفاءة األداء االدارى /

عبدالمولى، عبدالمنعم 
  على.

1782.    

عبدالمنعم على عبدالمولى ؛ 
اشراؾ عبدالمادر ابراهٌم 

حلمً، دمحم حسن الجزٌري، 
  دمحم عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  133 (132
اإلطار العلمى للمراجعة 

تخدامها لتمٌٌم االدارٌة ومدى اس
  كفاءة األداء االدارى /

عبدالمولى، عبدالمنعم 
  على.

1782.    

عبدالمنعم على عبدالمولى ؛ 
اشراؾ عبدالمادر ابراهٌم 

حلمً، دمحم حسن الجزٌري، 
  دمحم عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  134 (133
اإلطار العلمى للمراجعة 

االدارٌة ومدى استخدامها لتمٌٌم 
  األداء االدارى /كفاءة 

عبدالمولى، عبدالمنعم 
  على.

1782.    

عبدالمنعم على عبدالمولى ؛ 
اشراؾ عبدالمادر ابراهٌم 

حلمً، دمحم حسن الجزٌري، 
  دمحم عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  135 (134
اإلطار العلمى للمراجعة 

االدارٌة ومدى استخدامها لتمٌٌم 
  كفاءة األداء االدارى /

عبدالمولى، عبدالمنعم 
  على.

1782.    

عبدالمنعم على عبدالمولى ؛ 
اشراؾ عبدالمادر ابراهٌم 

حلمً، دمحم حسن الجزٌري، 
  دمحم عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  136 (135
اإلطار العلمى للمراجعة 

االدارٌة ومدى استخدامها لتمٌٌم 
  كفاءة األداء االدارى /

عبدالمولى، عبدالمنعم 
  على.

1782.    

عبدالمنعم على عبدالمولى ؛ 
اشراؾ عبدالمادر ابراهٌم 

حلمً، دمحم حسن الجزٌري، 
  دمحم عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه  139 (136
اإلطار العلمى للمراجعة 

االدارٌة ومدى استخدامها لتمٌٌم 
  كفاءة األداء االدارى /

عبدالمولى، عبدالمنعم 
  على.

1782.    

عبدالمولى ؛ عبدالمنعم على 
اشراؾ عبدالمادر ابراهٌم 

حلمً، دمحم حسن الجزٌري، 
  دمحم عصام الدٌن زاٌد.

  دكتوراه.  138 (139
بحوث االجهاد وأثرها فى 

  خفض تكالٌؾ العمالة :
السجاعى، محمود 

  محمود ابراهٌم.
1783.  

مع دراسة تطبٌمٌة فى 
لطاع الؽزل والنسٌج 
فى جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

محمود محمود ابراهٌم 
السجاعى ؛ إشراؾ دمحم 
عصام الدٌن زاٌد، دمحم 

  عبدالفتاح منجً.

  دكتوراه.  137 (138
بحوث االجهاد وأثرها فى 

  خفض تكالٌؾ العمالة :
السجاعى، محمود 

  محمود ابراهٌم.
1783.  

مع دراسة تطبٌمٌة فى 
لطاع الؽزل والنسٌج 
فى جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

محمود ابراهٌم محمود 
السجاعى ؛ إشراؾ دمحم 
عصام الدٌن زاٌد، دمحم 

  عبدالفتاح منجً.

  دكتوراه.  141 (137
بحوث االجهاد وأثرها فى 

  خفض تكالٌؾ العمالة :
السجاعى، محمود 

  محمود ابراهٌم.
1783.  

مع دراسة تطبٌمٌة فى 
لطاع الؽزل والنسٌج 
فى جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

ابراهٌم محمود محمود 
السجاعى ؛ إشراؾ دمحم 
عصام الدٌن زاٌد، دمحم 

  عبدالفتاح منجً.

  دكتوراه.  141 (141
بحوث االجهاد وأثرها فى 

  خفض تكالٌؾ العمالة :
السجاعى، محمود 

  محمود ابراهٌم.
1783.  

مع دراسة تطبٌمٌة فى 
لطاع الؽزل والنسٌج 
فى جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

 محمود محمود ابراهٌم
السجاعى ؛ إشراؾ دمحم 
عصام الدٌن زاٌد، دمحم 

  عبدالفتاح منجً.

  دكتوراه.  142 (141
بحوث االجهاد وأثرها فى 

  خفض تكالٌؾ العمالة :
السجاعى، محمود 

  محمود ابراهٌم.
1783.  

مع دراسة تطبٌمٌة فى 
لطاع الؽزل والنسٌج 
فى جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

محمود محمود ابراهٌم 
ى ؛ إشراؾ دمحم السجاع

عصام الدٌن زاٌد، دمحم 
  عبدالفتاح منجً.

  دكتوراه.  143 (142
بحوث االجهاد وأثرها فى 

  خفض تكالٌؾ العمالة :
السجاعى، محمود 

  محمود ابراهٌم.
1783.  

مع دراسة تطبٌمٌة فى 
لطاع الؽزل والنسٌج 
فى جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

محمود محمود ابراهٌم 
إشراؾ دمحم السجاعى ؛ 

عصام الدٌن زاٌد، دمحم 
  عبدالفتاح منجً.

  دكتوراه.  144 (143
بحوث االجهاد وأثرها فى 

  خفض تكالٌؾ العمالة :
السجاعى، محمود 

  محمود ابراهٌم.
1783.  

مع دراسة تطبٌمٌة فى 
لطاع الؽزل والنسٌج 
فى جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

محمود محمود ابراهٌم 
دمحم السجاعى ؛ إشراؾ 

عصام الدٌن زاٌد، دمحم 
  عبدالفتاح منجً.

  دكتوراه.  145 (144
بحوث االجهاد وأثرها فى 

  خفض تكالٌؾ العمالة :
السجاعى، محمود 

  محمود ابراهٌم.
1783.  

مع دراسة تطبٌمٌة فى 
لطاع الؽزل والنسٌج 
فى جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

محمود محمود ابراهٌم 
السجاعى ؛ إشراؾ دمحم 

ام الدٌن زاٌد، دمحم عص
  عبدالفتاح منجً.



  دكتوراه  146 (145

تطوٌر الموازنات الرأسمالٌة 
باستخدام أسالٌب التخطٌط 

طوٌل األجل بالتطبٌك على 
  لطاع الفنادق /

    .1783  حماد، دمحم على دمحم.

دمحم على دمحم حماد ؛ اشراؾ 
محمود شولً عطاهللا، 
عبداللطٌؾ عبدالفتاح 

  ابوالعال.

  دكتوراه  149 (146

تطوٌر الموازنات الرأسمالٌة 
باستخدام أسالٌب التخطٌط 

طوٌل األجل بالتطبٌك على 
  لطاع الفنادق /

    .1783  حماد، دمحم على دمحم.

دمحم على دمحم حماد ؛ اشراؾ 
محمود شولً عطاهللا، 
عبداللطٌؾ عبدالفتاح 

  ابوالعال.

  دكتوراه  148 (149

الرأسمالٌة  تطوٌر الموازنات
باستخدام أسالٌب التخطٌط 

طوٌل األجل بالتطبٌك على 
  لطاع الفنادق /

    .1783  حماد، دمحم على دمحم.

دمحم على دمحم حماد ؛ اشراؾ 
محمود شولً عطاهللا، 
عبداللطٌؾ عبدالفتاح 

  ابوالعال.

  دكتوراه  147 (148

تطوٌر الموازنات الرأسمالٌة 
باستخدام أسالٌب التخطٌط 

طوٌل األجل بالتطبٌك على 
  لطاع الفنادق /

    .1783  حماد، دمحم على دمحم.

دمحم على دمحم حماد ؛ اشراؾ 
محمود شولً عطاهللا، 
عبداللطٌؾ عبدالفتاح 

  ابوالعال.

  دكتوراه  151 (147

تطوٌر الموازنات الرأسمالٌة 
باستخدام أسالٌب التخطٌط 

طوٌل األجل بالتطبٌك على 
  / لطاع الفنادق

    .1783  حماد، دمحم على دمحم.

دمحم على دمحم حماد ؛ اشراؾ 
محمود شولً عطاهللا، 
عبداللطٌؾ عبدالفتاح 

  ابوالعال.

  دكتوراه  151 (151

تطوٌر الموازنات الرأسمالٌة 
باستخدام أسالٌب التخطٌط 

طوٌل األجل بالتطبٌك على 
  لطاع الفنادق /

    .1783  حماد، دمحم على دمحم.

دمحم على دمحم حماد ؛ اشراؾ 
محمود شولً عطاهللا، 
عبداللطٌؾ عبدالفتاح 

  ابوالعال.

  دكتوراه  152 (151

تطوٌر الموازنات الرأسمالٌة 
باستخدام أسالٌب التخطٌط 

طوٌل األجل بالتطبٌك على 
  لطاع الفنادق /

    .1783  حماد، دمحم على دمحم.

دمحم على دمحم حماد ؛ اشراؾ 
شولً عطاهللا، محمود 

عبداللطٌؾ عبدالفتاح 
  ابوالعال.

  دكتوراه  153 (152

تطوٌر الموازنات الرأسمالٌة 
باستخدام أسالٌب التخطٌط 

طوٌل األجل بالتطبٌك على 
  لطاع الفنادق /

    .1783  حماد، دمحم على دمحم.

دمحم على دمحم حماد ؛ اشراؾ 
محمود شولً عطاهللا، 
عبداللطٌؾ عبدالفتاح 

  ابوالعال.

  دكتوراه  154 (153

تطوٌر موازنة االساس 
الصفرى لترشٌد المرارات 

االدارٌة فى الصناعة بالتطبٌك 
ؼلى لطاع الصناعات الدوائٌة 

  فى مصر /

الشناوى، دمحم سعد 
  ابراهٌم.

1784.  

دمحم مسعد ابراهٌم 
الشناوى ؛ إشراؾ منٌر 

محمود سالم، دمحم 
  عصام الدٌن زاٌد.

  

  دكتوراه  155 (154

تطوٌر موازنة االساس 
الصفرى لترشٌد المرارات 

االدارٌة فى الصناعة بالتطبٌك 
ؼلى لطاع الصناعات الدوائٌة 

  فى مصر /

الشناوى، دمحم سعد 
  ابراهٌم.

1784.  

دمحم مسعد ابراهٌم 
الشناوى ؛ إشراؾ منٌر 

محمود سالم، دمحم 
  عصام الدٌن زاٌد.

  

  دكتوراه  156 (155

تطوٌر موازنة االساس 
الصفرى لترشٌد المرارات 

االدارٌة فى الصناعة بالتطبٌك 
ؼلى لطاع الصناعات الدوائٌة 

  فى مصر /

الشناوى، دمحم سعد 
  ابراهٌم.

1784.  

دمحم مسعد ابراهٌم 
الشناوى ؛ إشراؾ منٌر 

محمود سالم، دمحم 
  عصام الدٌن زاٌد.

  

  دكتوراه  159 (156
لتوزٌع التكالٌؾ المنهج العلمً 

المشتركة بالتطبٌك علً لطاع 
  الخدمات العامة /

زؼلول، احمد حسن 
  دمحم.

1784.    

احمد حسن دمحم زؼلول ؛ 
إشراؾ محمود شولى 

عطاهللا، دمحم عصام الدٌن 
  زاٌد.

  دكتوراه  158 (159
المنهج العلمً لتوزٌع التكالٌؾ 
المشتركة بالتطبٌك علً لطاع 

  /الخدمات العامة 

زؼلول، احمد حسن 
  دمحم.

1784.    

احمد حسن دمحم زؼلول ؛ 
إشراؾ محمود شولى 

عطاهللا، دمحم عصام الدٌن 
  زاٌد.

  دكتوراه  157 (158
المنهج العلمً لتوزٌع التكالٌؾ 
المشتركة بالتطبٌك علً لطاع 

  الخدمات العامة /

زؼلول، احمد حسن 
  دمحم.

1784.    

احمد حسن دمحم زؼلول ؛ 
إشراؾ محمود شولى 

عطاهللا، دمحم عصام الدٌن 
  زاٌد.

  دكتوراه  161 (157
نظام موازنة التخطٌط 

والبرمجة كؤداة لتطوٌر 
حجازى، دمحم 

  عبدالشكور.
1785.    

دمحم عبدالشكور حجازى ؛ 
إشراؾ على محروس 



الموازنة العامة للدولة فى 
جمهورٌة مصر العربٌة 

  بالتطبٌك على لطاع الصحة /

شادى، دمحم عصام الدٌن 
  زاٌد.

  دكتوراه  161 (161

نظام موازنة التخطٌط 
والبرمجة كؤداة لتطوٌر 

الموازنة العامة للدولة فى 
جمهورٌة مصر العربٌة 

  بالتطبٌك على لطاع الصحة /

حجازى، دمحم 
  عبدالشكور.

1785.    

دمحم عبدالشكور حجازى ؛ 
إشراؾ على محروس 

الدٌن شادى، دمحم عصام 
  زاٌد.

  دكتوراه  162 (161

نظام موازنة التخطٌط 
والبرمجة كؤداة لتطوٌر 

الموازنة العامة للدولة فى 
جمهورٌة مصر العربٌة 

  بالتطبٌك على لطاع الصحة /

حجازى، دمحم 
  عبدالشكور.

1785.    

دمحم عبدالشكور حجازى ؛ 
إشراؾ على محروس 

شادى، دمحم عصام الدٌن 
  زاٌد.

  دكتوراه.  163 (162

اطار ممترح لتطوٌر تخصٌص 
التكالبؾ فً منشؤة اإلنتاج 

الصناعً بالتطبٌك على شركة 
النصر لصناعة الخشب الحبٌبى 

  و الراتنجات /

الؽرورى، على 
  مجدى سعد.

1789.    

على مجدى سعد الؽرورى 
؛ إشراؾ دمحم عصام الدٌن 

زاٌد، مكرم عبدالمسٌح 
ٌلى.   باس

  دكتوراه.  164 (163

اطار ممترح لتطوٌر تخصٌص 
التكالبؾ فً منشؤة اإلنتاج 

الصناعً بالتطبٌك على شركة 
النصر لصناعة الخشب الحبٌبى 

  و الراتنجات /

الؽرورى، على 
  مجدى سعد.

1789.    

على مجدى سعد الؽرورى 
؛ إشراؾ دمحم عصام الدٌن 

زاٌد، مكرم عبدالمسٌح 
ٌلى.   باس

  دكتوراه.  165 (164

اطار ممترح لتطوٌر تخصٌص 
التكالبؾ فً منشؤة اإلنتاج 

الصناعً بالتطبٌك على شركة 
النصر لصناعة الخشب الحبٌبى 

  و الراتنجات /

الؽرورى، على 
  مجدى سعد.

1789.    

على مجدى سعد الؽرورى 
؛ إشراؾ دمحم عصام الدٌن 

زاٌد، مكرم عبدالمسٌح 
ٌلى.   باس

  دكتوراه  166 (165
المٌاس المحاسبى للدخل تطوٌر 

الشامل لتحمٌك توازن المنشاة 
:  

الكاشؾ، محمود 
  ٌوسؾ ابراهٌم.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .1787

محمود ٌوسؾ ابراهٌم 
الكاشؾ ؛ إشراؾ دمحم 

عصام الدٌن زاٌد، أحمد 
  سامى عثمان.

  دكتوراه  169 (166
تطوٌر المٌاس المحاسبى للدخل 

اة الشامل لتحمٌك توازن المنش
:  

الكاشؾ، محمود 
  ٌوسؾ ابراهٌم.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .1787

محمود ٌوسؾ ابراهٌم 
الكاشؾ ؛ إشراؾ دمحم 

عصام الدٌن زاٌد، أحمد 
  سامى عثمان.

  دكتوراه  168 (169
تطوٌر المٌاس المحاسبى للدخل 

الشامل لتحمٌك توازن المنشاة 
:  

الكاشؾ، محمود 
  ٌوسؾ ابراهٌم.

  دراسة تطبٌمٌة /مع   .1787

محمود ٌوسؾ ابراهٌم 
الكاشؾ ؛ إشراؾ دمحم 

عصام الدٌن زاٌد، أحمد 
  سامى عثمان.

  دكتوراه  167 (168
تطوٌر المٌاس المحاسبى للدخل 

الشامل لتحمٌك توازن المنشاة 
:  

الكاشؾ، محمود 
  ٌوسؾ ابراهٌم.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .1787

محمود ٌوسؾ ابراهٌم 
إشراؾ دمحم الكاشؾ ؛ 

عصام الدٌن زاٌد، أحمد 
  سامى عثمان.

  دكتوراه  191 (167
المٌاس المحاسبً ألثر اختالؾ 

الدافعٌه فى خفض تكالٌؾ 
  االنتاج :

الماضً، خالد مرسً 
  حسن.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .1771

خالد مرسً حسن الماضً ؛ 
إشراؾ سمٌر دمحم خٌرهللا، 

دمحم عصام الدٌن زاٌد، 
  دى رفاعى.سامى نج

  دكتوراه  191 (191
المٌاس المحاسبً ألثر اختالؾ 

الدافعٌه فى خفض تكالٌؾ 
  االنتاج :

الماضً، خالد مرسً 
  حسن.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .1771

خالد مرسً حسن الماضً ؛ 
إشراؾ سمٌر دمحم خٌرهللا، 

دمحم عصام الدٌن زاٌد، 
  سامى نجدى رفاعى.

  دكتوراه  192 (191
المٌاس المحاسبً ألثر اختالؾ 

الدافعٌه فى خفض تكالٌؾ 
  االنتاج :

الماضً، خالد مرسً 
  حسن.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .1771

خالد مرسً حسن الماضً ؛ 
إشراؾ سمٌر دمحم خٌرهللا، 

دمحم عصام الدٌن زاٌد، 
  سامى نجدى رفاعى.

  دكتوراه  193 (192
المٌاس المحاسبً ألثر اختالؾ 

الدافعٌه فى خفض تكالٌؾ 
  االنتاج :

الماضً، خالد مرسً 
  حسن.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .1771

خالد مرسً حسن الماضً ؛ 
إشراؾ سمٌر دمحم خٌرهللا، 

دمحم عصام الدٌن زاٌد، 
  سامى نجدى رفاعى.

عصام عبدالمنعم أحمد بالتطبٌك على شركة   .1771اسماعٌل، عصام دور معاٌٌر المحاسبة الدولٌة   دكتوراه.  194 (193



فى تدعٌم انظمة المعلومات 
فى الشركات  المحاسبٌة

  الدولٌة:

النصر للتصدٌر   عبدالمنعم أحمد.
  واالستٌراد/

اسماعٌل ؛ اشراؾ بشٌر 
عبدالعظٌم البنا، محمود 

  محمود السجاعً.

  دكتوراه.  195 (194

دور معاٌٌر المحاسبة الدولٌة 
ات فى تدعٌم انظمة المعلوم
المحاسبٌة فى الشركات 

  الدولٌة:

اسماعٌل، عصام 
  عبدالمنعم أحمد.

1771.  
بالتطبٌك على شركة 

النصر للتصدٌر 
  واالستٌراد/

عصام عبدالمنعم أحمد 
اسماعٌل ؛ اشراؾ بشٌر 
عبدالعظٌم البنا، محمود 

  محمود السجاعً.

  دكتوراه.  196 (195

دور معاٌٌر المحاسبة الدولٌة 
انظمة المعلومات فى تدعٌم 

المحاسبٌة فى الشركات 
  الدولٌة:

اسماعٌل، عصام 
  عبدالمنعم أحمد.

1771.  
بالتطبٌك على شركة 

النصر للتصدٌر 
  واالستٌراد/

عصام عبدالمنعم أحمد 
اسماعٌل ؛ اشراؾ بشٌر 
عبدالعظٌم البنا، محمود 

  محمود السجاعً.

  دكتوراه.  199 (196

الدولٌة دور معاٌٌر المحاسبة 
فى تدعٌم انظمة المعلومات 

المحاسبٌة فى الشركات 
  الدولٌة:

اسماعٌل، عصام 
  عبدالمنعم أحمد.

1771.  
بالتطبٌك على شركة 

النصر للتصدٌر 
  واالستٌراد/

عصام عبدالمنعم أحمد 
اسماعٌل ؛ اشراؾ بشٌر 
عبدالعظٌم البنا، محمود 

  محمود السجاعً.

  دكتوراه  198 (199

تؽٌرات المإثرة على تحلٌل الم
ادران حٌاد مرالب الحسابات 
فى لطاع االعمال مع دراسة 

  تطبٌمٌة /

الموازٌنى، حسن 
  شطا عاشور.

1772.    

حسن شطا عاشور 
الموازٌنى ؛ إشراؾ ٌحٌى 
حسٌن عبٌد، عباس أحمد 

  رضوان.

  دكتوراه  197 (198

تحلٌل المتؽٌرات المإثرة على 
 ادران حٌاد مرالب الحسابات
فى لطاع االعمال مع دراسة 

  تطبٌمٌة /

الموازٌنى، حسن 
  شطا عاشور.

1772.    

حسن شطا عاشور 
الموازٌنى ؛ إشراؾ ٌحٌى 
حسٌن عبٌد، عباس أحمد 

  رضوان.

  دكتوراه  181 (197

تحلٌل المتؽٌرات المإثرة على 
ادران حٌاد مرالب الحسابات 
فى لطاع االعمال مع دراسة 

  تطبٌمٌة /

الموازٌنى، حسن 
  شطا عاشور.

1772.    

حسن شطا عاشور 
الموازٌنى ؛ إشراؾ ٌحٌى 
حسٌن عبٌد، عباس أحمد 

  رضوان.

  دكتوراه  181 (181

تحلٌل المتؽٌرات المإثرة على 
ادران حٌاد مرالب الحسابات 
فى لطاع االعمال مع دراسة 

  تطبٌمٌة /

الموازٌنى، حسن 
  شطا عاشور.

1772.    

عاشور حسن شطا 
الموازٌنى ؛ إشراؾ ٌحٌى 
حسٌن عبٌد، عباس أحمد 

  رضوان.

  دكتوراه  182 (181

تطوٌر نظام المعلومات 
المحاسبٌة فى الشركات الدولٌة 

لتحمٌك فعالٌة الرلابة وتمٌٌم 
  االداء :

شهاب الدٌن، جمعه 
  ابراهٌم دمحم.

1772.  
مع دراسة تطبٌمٌة على 

الشركات الدولٌة 
  ر /العاملة فى مص

جمعه ابراهٌم دمحم شهاب 
الدٌن ؛ إشراؾ ٌحٌى حسٌن 

عبٌد، السٌد المتولى 
  المرسى.

  دكتوراه  183 (182

تطوٌر نظام المعلومات 
المحاسبٌة فى الشركات الدولٌة 

لتحمٌك فعالٌة الرلابة وتمٌٌم 
  االداء :

شهاب الدٌن، جمعه 
  ابراهٌم دمحم.

1772.  
مع دراسة تطبٌمٌة على 

الشركات الدولٌة 
  العاملة فى مصر /

جمعه ابراهٌم دمحم شهاب 
الدٌن ؛ إشراؾ ٌحٌى حسٌن 

عبٌد، السٌد المتولى 
  المرسى.

  دكتوراه  184 (183

تطوٌر نظام المعلومات 
المحاسبٌة فى الشركات الدولٌة 

لتحمٌك فعالٌة الرلابة وتمٌٌم 
  االداء :

شهاب الدٌن، جمعه 
  ابراهٌم دمحم.

1772.  
مع دراسة تطبٌمٌة على 

الشركات الدولٌة 
  العاملة فى مصر /

جمعه ابراهٌم دمحم شهاب 
الدٌن ؛ إشراؾ ٌحٌى حسٌن 

عبٌد، السٌد المتولى 
  المرسى.

  دكتوراه  185 (184

تطوٌر نظام المعلومات 
المحاسبٌة فى الشركات الدولٌة 

لتحمٌك فعالٌة الرلابة وتمٌٌم 
  االداء :

جمعه شهاب الدٌن، 
  ابراهٌم دمحم.

1772.  
مع دراسة تطبٌمٌة على 

الشركات الدولٌة 
  العاملة فى مصر /

جمعه ابراهٌم دمحم شهاب 
الدٌن ؛ إشراؾ ٌحٌى حسٌن 

عبٌد، السٌد المتولى 
  المرسى.

  دكتوراه.  186 (185

The accounting for 
transfer pricing and 

profit shifting in 
multinational 

companies :  

El-Segini, 
Sabri Abdel-

Hamid.  
1772.  

the case of 
Egypt /  

Sabri Abdel-Hamid 
El-Segini ; 

Supervised by 
Peter Mckieman.  

186) 189    

اإلطار العلمى للتنبإ بالبٌانات 
المحاسبٌة التخاذ المرارات 
اإلستثمارٌة فى ظل السوق 

  الكؾء لرأس المال/

بدر الدٌن األمٌن، دمحم 
  ابراهٌم.

1789 
.  

  

دمحم بدر الدٌن ابراهٌم األمٌن 
؛ إشراؾ جالل الدٌن 

عبدالحكٌم الشافعى، صالح 
  الدٌن مصطفى.

  دكتوراه.  188 (189
المحاسبة عن الموارد البشرٌة 

فى إطار النظرٌة العامة 
  للمحاسبة /

دمحم، مصطفى كامل 
  متولى.

1789.    
؛  مصطفى كامل متولى دمحم
اشراؾ بهجت دمحم حسنً 

  احمد.

188) 187    
استخدام اسالٌب التحلٌل الكمً 
فً تحدٌد الطالة الضرٌبٌة مع 

تركً، محمود 
  ابراهٌم عبد السالم.

-------    
اعداد محمود ابراهٌم عبد 

السالم تركً ؛ اشراؾ 



دراسة تطبٌمٌة فً جمهورٌة 
  مصر العربٌة/

عبدالمادر ابراهٌم حلمً، 
  دمحم حسنً احمد. بهجت

187) 171    
نظام الضرٌبة على المٌمة 

المضافة وامكانٌة االخذ بها فى 
  سورٌا/

  المبانى، ؼسان فوزى
1783 

.  
  

ؼسان فوزى المبانى ؛ 
إشراؾ بهجت دمحم حسنى 

  احمد.

171) 171    

النماذج الكمٌة لمٌاس أثر 
المتؽٌرات السلوكٌة فى تمٌٌم 

لطاع األداء محاسبٌا فى 
  الفنادق/

الشامى، مصطفى 
  نبٌل على على.

1781 
.  

  
مصطفى نبٌل على على 

الشامى ؛ إشراؾ دمحم فخرى 
  مكى، جمال سعد مروان.

171) 172    
دراسة كمٌة لتخطٌط ورلابة 

  تكلفة ولود المنهج الجوى /
أبومحمود، محمود 

  عوض هللا.
1783.    

اعداد محمود عوض هللا 
اشراؾ أبومحمود ؛ 

  عبدالعزٌز دمحم حجازى.

  ماجستٌر  173 (172

تطوٌر أسالٌب التحلٌل 
المحاسبى لتشخٌص أسباب 
انخفاض عائد االستثمار فى 

  الشركات الصناعٌة :

عبدالعزٌز، شهٌرة 
  محمود عبده.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .1774
شهٌرة محمود عبده 

عبدالعزٌز ؛ إشراؾ بشٌر 
  عبدالعظٌم البنا.

  ماجستٌر  174 (173

تطوٌر أسالٌب التحلٌل 
المحاسبى لتشخٌص أسباب 
انخفاض عائد االستثمار فى 

  الشركات الصناعٌة :

عبدالعزٌز، شهٌرة 
  محمود عبده.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .1774
شهٌرة محمود عبده 

عبدالعزٌز ؛ إشراؾ بشٌر 
  عبدالعظٌم البنا.

  ماجستٌر  175 (174

التحلٌل تطوٌر أسالٌب 
المحاسبى لتشخٌص أسباب 
انخفاض عائد االستثمار فى 

  الشركات الصناعٌة :

عبدالعزٌز، شهٌرة 
  محمود عبده.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .1774
شهٌرة محمود عبده 

عبدالعزٌز ؛ إشراؾ بشٌر 
  عبدالعظٌم البنا.

  ماجستٌر  176 (175

تطوٌر أسالٌب التحلٌل 
المحاسبى لتشخٌص أسباب 
انخفاض عائد االستثمار فى 

  الشركات الصناعٌة :

عبدالعزٌز، شهٌرة 
  محمود عبده.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .1774
شهٌرة محمود عبده 

عبدالعزٌز ؛ إشراؾ بشٌر 
  عبدالعظٌم البنا.

  دكتوراه.  179 (176

تطوٌر التمارٌر المحاسبٌة 
ألؼراض ترشٌد المرارت فى 

المطاع الحكومى المصرى 
بالتطبٌك على الدٌوان العام 
والمجلس المحلى لمحافظة 

  الدلهلٌة /

رزق، محمود 
  عبدالفتاح إبراهٌم.

1773.    

محمود عبدالفتاح إبراهٌم 
رزق ؛ إشراؾ مكرم 

ٌلً، دمحم  عبدالمسٌح باس
  عبدالشكور حجازي.

  دكتوراه.  178 (179

تطوٌر التمارٌر المحاسبٌة 
ألؼراض ترشٌد المرارت فى 

مطاع الحكومى المصرى ال
بالتطبٌك على الدٌوان العام 
والمجلس المحلى لمحافظة 

  الدلهلٌة /

رزق، محمود 
  عبدالفتاح إبراهٌم.

1773.    

محمود عبدالفتاح إبراهٌم 
رزق ؛ إشراؾ مكرم 

ٌلً، دمحم  عبدالمسٌح باس
  عبدالشكور حجازي.

  دكتوراه.  177 (178

تطوٌر التمارٌر المحاسبٌة 
ترشٌد المرارت فى  ألؼراض

المطاع الحكومى المصرى 
بالتطبٌك على الدٌوان العام 
والمجلس المحلى لمحافظة 

  الدلهلٌة /

رزق، محمود 
  عبدالفتاح إبراهٌم.

1773.    

محمود عبدالفتاح إبراهٌم 
رزق ؛ إشراؾ مكرم 

ٌلً، دمحم  عبدالمسٌح باس
  عبدالشكور حجازي.

  دكتوراه.  211 (177

رٌر المحاسبٌة تطوٌر التما
ألؼراض ترشٌد المرارت فى 

المطاع الحكومى المصرى 
بالتطبٌك على الدٌوان العام 
والمجلس المحلى لمحافظة 

  الدلهلٌة /

رزق، محمود 
  عبدالفتاح إبراهٌم.

1773.    

محمود عبدالفتاح إبراهٌم 
رزق ؛ إشراؾ مكرم 

ٌلً، دمحم  عبدالمسٌح باس
  عبدالشكور حجازي.

  دكتوراه  211 (211
تطوٌر المٌاس المحاسبى للعوائد 

المتولعة عند إعداد برامج 
  الموازنة فى صناعة البترول /

الؽندور، مصطفى 
  عطٌة السٌد.

1775.    

مصطفى عطٌة السٌد 
الؽندور ؛ إشراؾ دمحم 

عصام الدٌن زاٌد، أحمد 
  حامد حجاج.

  دكتوراه  212 (211
تطوٌر المٌاس المحاسبى للعوائد 

المتولعة عند إعداد برامج 
  الموازنة فى صناعة البترول /

الؽندور، مصطفى 
  عطٌة السٌد.

1775.    

مصطفى عطٌة السٌد 
الؽندور ؛ إشراؾ دمحم 

عصام الدٌن زاٌد، أحمد 
  حامد حجاج.

مصطفى عطٌة السٌد     .1775الؽندور، مصطفى تطوٌر المٌاس المحاسبى للعوائد   دكتوراه  213 (212



المتولعة عند إعداد برامج 
  البترول /الموازنة فى صناعة 

الؽندور ؛ إشراؾ دمحم   عطٌة السٌد.
عصام الدٌن زاٌد، أحمد 

  حامد حجاج.

  دكتوراه  214 (213
تطوٌر المٌاس المحاسبى للعوائد 

المتولعة عند إعداد برامج 
  الموازنة فى صناعة البترول /

الؽندور، مصطفى 
  عطٌة السٌد.

1775.    

مصطفى عطٌة السٌد 
الؽندور ؛ إشراؾ دمحم 

عصام الدٌن زاٌد، أحمد 
  حامد حجاج.

214) 215    
تخطٌط التنمٌة األدارٌة فى 

الجهاز الحكومى فى الجمهورٌة 
  العربٌة السورٌة/

ٌلى، عمر  عم
  وصفى.

1795 
.  

  
ٌلى ؛  عمر وصفى عم
إشراؾ محمود إبرهٌم 

  عساؾ.

  دكتوراه  216 (215

التحلٌل الكمى للطلب على 
الخدمة الفندٌة وأهمٌته فى 

التسوٌك السٌاحى بجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

    .1796  محرم، فتحى على.
فتحى على محرم ؛ إشراؾ 
محمود عساؾ، حامد عبد 

  المجٌد.

  دكتوراه  219 (216

التحلٌل الكمى للطلب على 
الخدمة الفندٌة وأهمٌته فى 

بجمهورٌة التسوٌك السٌاحى 
  مصر العربٌة /

    .1796  محرم، فتحى على.
فتحى على محرم ؛ إشراؾ 
محمود عساؾ، حامد عبد 

  المجٌد.

  دكتوراه  218 (219

التحلٌل الكمى للطلب على 
الخدمة الفندٌة وأهمٌته فى 

التسوٌك السٌاحى بجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

    .1796  محرم، فتحى على.
إشراؾ فتحى على محرم ؛ 

محمود عساؾ، حامد عبد 
  المجٌد.

  دكتوراه.  217 (218
ادارة المدن الكبرى فى 

  جمهورٌة مصر العربٌة :
عطٌة، طاهر 

  مرسى.
1796.  

ٌلٌة ممارنة  دراسة تحل
/  

طاهر مرسى عطٌة ؛ 
  إشراؾ محمود عساؾ.

  دكتوراه.  211 (217
ادارة المدن الكبرى فى 

  جمهورٌة مصر العربٌة :
عطٌة، طاهر 

  مرسى.
1796.  

ٌلٌة ممارنة  دراسة تحل
/  

طاهر مرسى عطٌة ؛ 
  إشراؾ محمود عساؾ.

  دكتوراه.  211 (211
ادارة المدن الكبرى فى 

  جمهورٌة مصر العربٌة :
عطٌة، طاهر 

  مرسى.
1796.  

ٌلٌة ممارنة  دراسة تحل
/  

طاهر مرسى عطٌة ؛ 
  إشراؾ محمود عساؾ.

  دكتوراه.  212 (211
ادارة المدن الكبرى فى 

  جمهورٌة مصر العربٌة :
عطٌة، طاهر 

  مرسى.
1796.  

ٌلٌة ممارنة  دراسة تحل
/  

طاهر مرسى عطٌة ؛ 
  إشراؾ محمود عساؾ.

  دكتوراه  213 (212
التنظٌم العام للتجارة الخارجٌة 

فى الجمهورٌة العربٌة 
  السورٌة/

    .1799  رجب، عادل دمحم.
اشراؾ عادل دمحم رجب ؛ 

  دمحم عساؾ.

  دكتوراة  214 (213
تؤثٌر السٌاسات التسوٌمٌة فى 
تخطٌط الخدمات المصرفٌة 
  للبنون التجارٌة فى مصر /

عبدالحمٌد، طلعت 
  أسعد.

1799.    
طلعت أسعد عبدالحمٌد ؛ 

  اشراؾ محمود عساؾ.

  دكتوراة  215 (214
تؤثٌر السٌاسات التسوٌمٌة فى 
تخطٌط الخدمات المصرفٌة 
  للبنون التجارٌة فى مصر /

عبدالحمٌد، طلعت 
  أسعد.

1799.    
طلعت أسعد عبدالحمٌد ؛ 

  اشراؾ محمود عساؾ.

  دكتوراة  216 (215
تؤثٌر السٌاسات التسوٌمٌة فى 
تخطٌط الخدمات المصرفٌة 
  للبنون التجارٌة فى مصر /

عبدالحمٌد، طلعت 
  أسعد.

1799.    
طلعت أسعد عبدالحمٌد ؛ 

  اشراؾ محمود عساؾ.

  دكتوراه.  219 (216
إدارة التنمٌة الصناعٌة فى 

  سورٌا :
  .1799  حنوش، زكى الٌاس.

بالتطبٌك على لطاع 
  الصناعات الهندسٌة /

زكى الٌاس حنوش ؛ 
  إشراؾ محمود عساؾ.

  دكتوراه.  218 (219
التنمٌة الصناعٌة فى إدارة 

  سورٌا :
  .1799  حنوش، زكى الٌاس.

بالتطبٌك على لطاع 
  الصناعات الهندسٌة /

زكى الٌاس حنوش ؛ 
  إشراؾ محمود عساؾ.

  دكتوراه.  217 (218
إدارة التنمٌة الصناعٌة فى 

  سورٌا :
  .1799  حنوش، زكى الٌاس.

بالتطبٌك على لطاع 
  الصناعات الهندسٌة /

الٌاس حنوش ؛ زكى 
  إشراؾ محمود عساؾ.

  دكتوراه.  221 (217

تمٌٌم النزعة نحو المركزٌة أو 
الال مركزٌة فى إتخاذ المرارت 
اإلدارٌة فى المنظمات الربحٌة 

  فى مصر /

ٌلم، دمحم دمحم على.     .1799  سو
ٌلم ؛  دمحم دمحم على سو

اشراؾ محمود عساؾ، 
  دمحم حسن ٌسن.

  .1798  دمحم، لطفى راشد.  التؽٌٌر التنظٌمى :  دكتوراه.  221 (221
مدخل لتطوٌر نظام 

الحكم المحلى فى مصر 
/  

لطفى راشد دمحم ؛ إشراؾ 
  محمود إبراهٌم عساؾ.

  .1798  دمحم، لطفى راشد.  التؽٌٌر التنظٌمى :  دكتوراه.  222 (221
مدخل لتطوٌر نظام 

الحكم المحلى فى مصر 
/  

دمحم ؛ إشراؾ لطفى راشد 
  محمود إبراهٌم عساؾ.

لطفى راشد دمحم ؛ إشراؾ مدخل لتطوٌر نظام   .1798  دمحم، لطفى راشد.  التؽٌٌر التنظٌمى :  دكتوراه.  223 (222



الحكم المحلى فى مصر 
/  

  محمود إبراهٌم عساؾ.

  دكتوراة  224 (223
العاللات التنظٌمٌة بٌن رئٌس 

فى الدولة ومإسساتها وأثرها 
  صنع المرارات االدارٌة :

خشبه، ناجى دمحم 
  فوزى.

1798.  
مع التطبٌك على 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

ناجى دمحم فوزى خشبه ؛ 
إشراؾ محمود إبراهٌم 

  عساؾ.

  دكتوراة  225 (224
العاللات التنظٌمٌة بٌن رئٌس 
الدولة ومإسساتها وأثرها فى 

  صنع المرارات االدارٌة :

دمحم خشبه، ناجى 
  فوزى.

1798.  
مع التطبٌك على 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

ناجى دمحم فوزى خشبه ؛ 
إشراؾ محمود إبراهٌم 

  عساؾ.

  دكتوراة  226 (225
العاللات التنظٌمٌة بٌن رئٌس 
الدولة ومإسساتها وأثرها فى 

  صنع المرارات االدارٌة :

خشبه، ناجى دمحم 
  فوزى.

1798.  
مع التطبٌك على 

ٌة مصر جمهور
  العربٌة /

ناجى دمحم فوزى خشبه ؛ 
إشراؾ محمود إبراهٌم 

  عساؾ.

  دكتوراه.  229 (226
حركة شاؼلى الوظائؾ الحاكمة 

  فى لطاع البترول :
النجار ، نبٌل 

  الحسٌنى علٌوة.
1798.  

مع التطبٌك على 
الشركة العامة للبترول 

وشركة بترول خلٌج 
  السوٌس /

النجار نبٌل الحسٌنى علٌوة 
؛ إشراؾ محمود إبراهٌم 

عساؾ، دمحم عبدالفتاح 
  منجى.

  دكتوراه.  228 (229
حركة شاؼلى الوظائؾ الحاكمة 

  فى لطاع البترول :
النجار ، نبٌل 

  الحسٌنى علٌوة.
1798.  

مع التطبٌك على 
الشركة العامة للبترول 

وشركة بترول خلٌج 
  السوٌس /

نبٌل الحسٌنى علٌوة النجار 
إشراؾ محمود إبراهٌم ؛ 

عساؾ، دمحم عبدالفتاح 
  منجى.

  دكتوراه.  227 (228
حركة شاؼلى الوظائؾ الحاكمة 

  فى لطاع البترول :
النجار ، نبٌل 

  الحسٌنى علٌوة.
1798.  

مع التطبٌك على 
الشركة العامة للبترول 

وشركة بترول خلٌج 
  السوٌس /

نبٌل الحسٌنى علٌوة النجار 
إبراهٌم ؛ إشراؾ محمود 

عساؾ، دمحم عبدالفتاح 
  منجى.

  دكتوراه.  231 (227
دور الدراسات المطاعٌة 

ودراسات الجدوى فى اعداد 
  خطط التنمٌة الصناعٌة :

الجزٌرى، عبدهللا 
  حسن.

1797.  

دراسة تخطٌطٌة فى 
لطاع صناعة لب 

الورق والورق فى 
  مصر /

عبدهللا حسن الجزٌرى ؛ 
اشراؾ محمود عساؾ، 

  سرور دمحم.احمد 

  دكتوراه.  231 (231
دور الدراسات المطاعٌة 

ودراسات الجدوى فى اعداد 
  خطط التنمٌة الصناعٌة :

الجزٌرى، عبدهللا 
  حسن.

1797.  

دراسة تخطٌطٌة فى 
لطاع صناعة لب 

الورق والورق فى 
  مصر /

عبدهللا حسن الجزٌرى ؛ 
اشراؾ محمود عساؾ، 

  احمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  232 (231
دور الدراسات المطاعٌة 

ودراسات الجدوى فى اعداد 
  خطط التنمٌة الصناعٌة :

الجزٌرى، عبدهللا 
  حسن.

1797.  

دراسة تخطٌطٌة فى 
لطاع صناعة لب 

الورق والورق فى 
  مصر /

عبدهللا حسن الجزٌرى ؛ 
اشراؾ محمود عساؾ، 

  احمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  233 (232
المطاعٌة دور الدراسات 

ودراسات الجدوى فى اعداد 
  خطط التنمٌة الصناعٌة :

الجزٌرى، عبدهللا 
  حسن.

1797.  

دراسة تخطٌطٌة فى 
لطاع صناعة لب 

الورق والورق فى 
  مصر /

عبدهللا حسن الجزٌرى ؛ 
اشراؾ محمود عساؾ، 

  احمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  234 (233
دور الدراسات المطاعٌة 

فى اعداد ودراسات الجدوى 
  خطط التنمٌة الصناعٌة :

الجزٌرى، عبدهللا 
  حسن.

1797.  

دراسة تخطٌطٌة فى 
لطاع صناعة لب 

الورق والورق فى 
  مصر /

عبدهللا حسن الجزٌرى ؛ 
اشراؾ محمود عساؾ، 

  احمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  235 (234
دور الدراسات المطاعٌة 

ودراسات الجدوى فى اعداد 
  الصناعٌة :خطط التنمٌة 

الجزٌرى، عبدهللا 
  حسن.

1797.  

دراسة تخطٌطٌة فى 
لطاع صناعة لب 

الورق والورق فى 
  مصر /

عبدهللا حسن الجزٌرى ؛ 
اشراؾ محمود عساؾ، 

  احمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  236 (235
دور الدراسات المطاعٌة 

ودراسات الجدوى فى اعداد 
  خطط التنمٌة الصناعٌة :

عبدهللا الجزٌرى، 
  حسن.

1797.  

دراسة تخطٌطٌة فى 
لطاع صناعة لب 

الورق والورق فى 
  مصر /

عبدهللا حسن الجزٌرى ؛ 
اشراؾ محمود عساؾ، 

  احمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  239 (236
دور الدراسات المطاعٌة 

ودراسات الجدوى فى اعداد 
  خطط التنمٌة الصناعٌة :

الجزٌرى، عبدهللا 
  حسن.

1797.  

دراسة تخطٌطٌة فى 
لطاع صناعة لب 

الورق والورق فى 
  مصر /

عبدهللا حسن الجزٌرى ؛ 
اشراؾ محمود عساؾ، 

  احمد سرور دمحم.

  دكتوراه  238 (239
مشكالت التنظٌم اإلدارى 

بالمنشآت العامة االلتصادٌة فى 
  المملكة األردنٌة الهاشمٌة/

أبوشٌخة، نادر أحمد 
  سعد.

1797.    
أسعد أبوشٌخة ؛ نادر أحمد 

اشراؾ محمود إبراهٌم 
  عساؾ.

  دكتوراه  237 (238
مشكالت التنظٌم اإلدارى 

بالمنشآت العامة االلتصادٌة فى 
  المملكة األردنٌة الهاشمٌة/

أبوشٌخة، نادر أحمد 
  سعد.

1797.    
نادر أحمد أسعد أبوشٌخة ؛ 

اشراؾ محمود إبراهٌم 
  عساؾ.



  دكتوراه  241 (237
التنظٌم اإلدارى مشكالت 

بالمنشآت العامة االلتصادٌة فى 
  المملكة األردنٌة الهاشمٌة/

أبوشٌخة، نادر أحمد 
  سعد.

1797.    
نادر أحمد أسعد أبوشٌخة ؛ 

اشراؾ محمود إبراهٌم 
  عساؾ.

  دكتوراه.  241 (241
مشاكل إعداد المٌادات اإلدارٌة 

  فى الدول العربٌة :
العزاوى ، نجم عبدهللا 

  على.
1781.  

بالتطبٌك على 
الجمهورٌة العرالٌة 

ٌلٌة ممارنة” ” دراسة تحل
/  

نجم عبدهللا على العزاوى ؛ 
إشراؾ محمود إبراهٌم 

  عساؾ، أحمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  242 (241
مشاكل إعداد المٌادات اإلدارٌة 

  فى الدول العربٌة :
العزاوى ، نجم عبدهللا 

  على.
1781.  

على بالتطبٌك 
الجمهورٌة العرالٌة 

ٌلٌة ممارنة” ” دراسة تحل
/  

نجم عبدهللا على العزاوى ؛ 
إشراؾ محمود إبراهٌم 

  عساؾ، أحمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  243 (242
مشاكل إعداد المٌادات اإلدارٌة 

  فى الدول العربٌة :
العزاوى ، نجم عبدهللا 

  على.
1781.  

بالتطبٌك على 
الجمهورٌة العرالٌة 

ٌلٌة ممارنة” ” دراسة تحل
/  

نجم عبدهللا على العزاوى ؛ 
إشراؾ محمود إبراهٌم 

  عساؾ، أحمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  244 (243
المشاكل التى تواجه الشركات 
الدولٌة فى ظل سٌاسة اإلنفتاح 

  اإللتصادى :

عبدالرحمن، نادٌة 
عبدالرحمن دمحم 

  الهادى.
1781.  

دراسة تطبٌمٌة على 
مجموعة الشركات 
  العاملة فى مصر /

نادٌة عبدالرحمن دمحم الهادى 
عبدالرحمن ؛ اشراؾ 

محمود ابراهٌم عساؾ، 
  احمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  245 (244
المشاكل التى تواجه الشركات 
الدولٌة فى ظل سٌاسة اإلنفتاح 

  اإللتصادى :

عبدالرحمن، نادٌة 
عبدالرحمن دمحم 

  الهادى.
1781.  

دراسة تطبٌمٌة على 
مجموعة الشركات 
  العاملة فى مصر /

نادٌة عبدالرحمن دمحم الهادى 
عبدالرحمن ؛ اشراؾ 

محمود ابراهٌم عساؾ، 
  احمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  246 (245
المشاكل التى تواجه الشركات 
الدولٌة فى ظل سٌاسة اإلنفتاح 

  اإللتصادى :

عبدالرحمن، نادٌة 
عبدالرحمن دمحم 

  الهادى.
1781.  

دراسة تطبٌمٌة على 
مجموعة الشركات 
  العاملة فى مصر /

نادٌة عبدالرحمن دمحم الهادى 
عبدالرحمن ؛ اشراؾ 

محمود ابراهٌم عساؾ، 
  احمد سرور دمحم.

  هٌكل العمالة االنتاجٌة :  دكتوراه  249 (246
دمحم، دمحم كمال 

  مصطفى.
1781.  

دراسة تطبٌمٌة على 
والنسٌج  صناعة الؽزل

فى جمهورٌة مصر 
  العربٌة /

دمحم كمال مصطفى دمحم ؛ 
  اشراؾ محمود عساؾ.

  هٌكل العمالة االنتاجٌة :  دكتوراه  248 (249
دمحم، دمحم كمال 

  مصطفى.
1781.  

دراسة تطبٌمٌة على 
صناعة الؽزل والنسٌج 

فى جمهورٌة مصر 
  العربٌة /

دمحم كمال مصطفى دمحم ؛ 
  عساؾ.اشراؾ محمود 

  هٌكل العمالة االنتاجٌة :  دكتوراه  247 (248
دمحم، دمحم كمال 

  مصطفى.
1781.  

دراسة تطبٌمٌة على 
صناعة الؽزل والنسٌج 

فى جمهورٌة مصر 
  العربٌة /

دمحم كمال مصطفى دمحم ؛ 
  اشراؾ محمود عساؾ.

  دكتوراه  251 (247

بنن المرٌة ودوره فى تموٌل 
جمهورٌة التنمٌة الرٌفٌة فى 

مصر العربٌة مع التطبٌك على 
  محافظة الجٌزة /

الجوهرى، عمر 
  الفاروق السعٌد.

1781.    

عمر الفاروق السعٌد 
الجوهرى ؛ اشراؾ محمود 

عساؾ، ظرٌؾ بطرس 
  مٌخائٌل.

  دكتوراه  251 (251

بنن المرٌة ودوره فى تموٌل 
التنمٌة الرٌفٌة فى جمهورٌة 
ى مصر العربٌة مع التطبٌك عل

  محافظة الجٌزة /

الجوهرى، عمر 
  الفاروق السعٌد.

1781.    

عمر الفاروق السعٌد 
الجوهرى ؛ اشراؾ محمود 

عساؾ، ظرٌؾ بطرس 
  مٌخائٌل.

  دكتوراه  252 (251

بنن المرٌة ودوره فى تموٌل 
التنمٌة الرٌفٌة فى جمهورٌة 

مصر العربٌة مع التطبٌك على 
  محافظة الجٌزة /

الجوهرى، عمر 
  الفاروق السعٌد.

1781.    

عمر الفاروق السعٌد 
الجوهرى ؛ اشراؾ محمود 

عساؾ، ظرٌؾ بطرس 
  مٌخائٌل.

  دكتوراه  253 (252

بنن المرٌة ودوره فى تموٌل 
التنمٌة الرٌفٌة فى جمهورٌة 

مصر العربٌة مع التطبٌك على 
  محافظة الجٌزة /

الجوهرى، عمر 
  الفاروق السعٌد.

1781.    

الفاروق السعٌد عمر 
الجوهرى ؛ اشراؾ محمود 

عساؾ، ظرٌؾ بطرس 
  مٌخائٌل.

  دكتوراه  254 (253

التحلٌل الكمى للطلب على 
الودائع واالئتمان وأثره فى 

التنظٌم االدارى للجهاز 
  المصرفى المصرى /

سالمه، المرسى 
  المرسى المرسى.

1781.    

المرسى المرسى المرسى 
سالمه ؛ اشراؾ محمود 

براهٌم عساؾ، احمد ا
  سرور دمحم.

  دكتوراه  255 (254
التحلٌل الكمى للطلب على 
الودائع واالئتمان وأثره فى 

سالمه، المرسى 
  المرسى المرسى.

1781.    
المرسى المرسى المرسى 
سالمه ؛ اشراؾ محمود 



التنظٌم االدارى للجهاز 
  المصرفى المصرى /

ابراهٌم عساؾ، احمد 
  سرور دمحم.

  دكتوراه  256 (255

التحلٌل الكمى للطلب على 
الودائع واالئتمان وأثره فى 

التنظٌم االدارى للجهاز 
  المصرفى المصرى /

سالمه، المرسى 
  المرسى المرسى.

1781.    

المرسى المرسى المرسى 
سالمه ؛ اشراؾ محمود 

ابراهٌم عساؾ، احمد 
  سرور دمحم.

  دكتوراه  259 (256
السلوكٌة لالصالح الممومات 

االدارى فى ج. م. ع. بالتطبٌك 
  على محافظة الشرلٌة /

مصطفى، أسامه 
  عبدالحلٌم.

1781.    
أسامة عبدالحلٌم مصطفى ؛ 

اشراؾ أحمد سرور دمحم، 
  محمود عساؾ.

  دكتوراه  258 (259
الممومات السلوكٌة لالصالح 

االدارى فى ج. م. ع. بالتطبٌك 
  /على محافظة الشرلٌة 

مصطفى، أسامه 
  عبدالحلٌم.

1781.    
أسامة عبدالحلٌم مصطفى ؛ 

اشراؾ أحمد سرور دمحم، 
  محمود عساؾ.

  دكتوراه  257 (258
الممومات السلوكٌة لالصالح 

االدارى فى ج. م. ع. بالتطبٌك 
  على محافظة الشرلٌة /

مصطفى، أسامه 
  عبدالحلٌم.

1781.    
أسامة عبدالحلٌم مصطفى ؛ 

أحمد سرور دمحم،  اشراؾ
  محمود عساؾ.

  دكتوراه  261 (257
الممومات السلوكٌة لالصالح 

االدارى فى ج. م. ع. بالتطبٌك 
  على محافظة الشرلٌة /

مصطفى، أسامه 
  عبدالحلٌم.

1781.    
أسامة عبدالحلٌم مصطفى ؛ 

اشراؾ أحمد سرور دمحم، 
  محمود عساؾ.

  دكتوراه.  261 (261
العاملة وأثرة فى تخطٌط الموى 

  تحمٌك الكفاءة اإلدارٌة :
عبدالرحمن، 

  عبدالرحمن دمحم.
1781.  

دراسة تحلٌة فى 
المطاع الصناعى مع 

تطبٌك خاص على 
صناعة الؽزل والنسٌج 

فى كل من جمهورٌة 
مصر العربٌة 

  والجمهرٌة العربٌة /

عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن 
؛ اشراؾ محمود عساؾ، 

  نجى.دمحم عبدالفتاح م

  دكتوراه.  262 (261
تخطٌط الموى العاملة وأثرة فى 

  تحمٌك الكفاءة اإلدارٌة :
عبدالرحمن، 

  عبدالرحمن دمحم.
1781.  

دراسة تحلٌة فى 
المطاع الصناعى مع 

تطبٌك خاص على 
صناعة الؽزل والنسٌج 

فى كل من جمهورٌة 
مصر العربٌة 

  والجمهرٌة العربٌة /

عبدالرحمن عبدالرحمن دمحم 
؛ اشراؾ محمود عساؾ، 

  دمحم عبدالفتاح منجى.

  دكتوراه.  263 (262
تخطٌط الموى العاملة وأثرة فى 

  تحمٌك الكفاءة اإلدارٌة :
عبدالرحمن، 

  عبدالرحمن دمحم.
1781.  

دراسة تحلٌة فى 
المطاع الصناعى مع 

تطبٌك خاص على 
صناعة الؽزل والنسٌج 

فى كل من جمهورٌة 
ٌة مصر العرب

  والجمهرٌة العربٌة /

عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن 
؛ اشراؾ محمود عساؾ، 

  دمحم عبدالفتاح منجى.

  دكتوراه.  264 (263
تخطٌط الموى العاملة وأثرة فى 

  تحمٌك الكفاءة اإلدارٌة :
عبدالرحمن، 

  عبدالرحمن دمحم.
1781.  

دراسة تحلٌة فى 
المطاع الصناعى مع 

تطبٌك خاص على 
الؽزل والنسٌج صناعة 

فى كل من جمهورٌة 
مصر العربٌة 

  والجمهرٌة العربٌة /

عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن 
؛ اشراؾ محمود عساؾ، 

  دمحم عبدالفتاح منجى.

  دكتوراة  265 (264
السٌاسات االستثمارٌة فى 
  شركات التؤمٌن المصرى /

بحٌرى، سعد 
  صادق.

1781.    
سعد صادق بحٌرى ؛ 

عساؾ، اشراؾ محمود 
  دمحم عبدالفتاح المنجى.

  دكتوراة  266 (265
السٌاسات االستثمارٌة فى 
  شركات التؤمٌن المصرى /

بحٌرى، سعد 
  صادق.

1781.    
سعد صادق بحٌرى ؛ 

اشراؾ محمود عساؾ، 
  دمحم عبدالفتاح المنجى.

  دكتوراة  269 (266
السٌاسات االستثمارٌة فى 
  شركات التؤمٌن المصرى /

بحٌرى، سعد 
  صادق.

1781.    
سعد صادق بحٌرى ؛ 

اشراؾ محمود عساؾ، 
  دمحم عبدالفتاح المنجى.

  دكتوراة  268 (269
السٌاسات االستثمارٌة فى 
  شركات التؤمٌن المصرى /

بحٌرى، سعد 
  صادق.

1781.    
سعد صادق بحٌرى ؛ 

اشراؾ محمود عساؾ، 
  دمحم عبدالفتاح المنجى.

  دكتوراه.  267 (268
نظرٌة العاللات العامة فى 

  تنمٌة التجارة الخارجٌه /
مسعود، محمود 

  أحمد.
1781.    

محمود أحمد مسعود ؛ 
اشراؾ محمود ابراهٌم 
  عساؾ احمد سرور دمحم.



  دكتوراه.  291 (267
نظرٌة العاللات العامة فى 

  تنمٌة التجارة الخارجٌه /
مسعود، محمود 

  أحمد.
1781.    

محمود أحمد مسعود ؛ 
اشراؾ محمود ابراهٌم 
  عساؾ احمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  291 (291
نظرٌة العاللات العامة فى 

  تنمٌة التجارة الخارجٌه /
مسعود، محمود 

  أحمد.
1781.    

محمود أحمد مسعود ؛ 
اشراؾ محمود ابراهٌم 
  عساؾ احمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  292 (291
العاللات العامة فى نظرٌة 

  تنمٌة التجارة الخارجٌه /
مسعود، محمود 

  أحمد.
1781.    

محمود أحمد مسعود ؛ 
اشراؾ محمود ابراهٌم 
  عساؾ احمد سرور دمحم.

  دكتوراه  293 (292
نموذج لسٌاسة و استراتٌجٌة 
تعبئة و تؽلٌؾ السلع الؽذائٌة 

  المعدة للتصدٌر /

المرسومً، محمود 
  دمحم.

1781.    
محمود دمحم المرسومً ؛ 
إشراؾ محمود عساؾ، 

  احمد سرور دمحم.

  دكتوراه  294 (293
نموذج لسٌاسة و استراتٌجٌة 
تعبئة و تؽلٌؾ السلع الؽذائٌة 

  المعدة للتصدٌر /

المرسومً، محمود 
  دمحم.

1781.    
محمود دمحم المرسومً ؛ 
إشراؾ محمود عساؾ، 

  احمد سرور دمحم.

  دكتوراه  295 (294
نموذج لسٌاسة و استراتٌجٌة 
تعبئة و تؽلٌؾ السلع الؽذائٌة 

  المعدة للتصدٌر /

المرسومً، محمود 
  دمحم.

1781.    
محمود دمحم المرسومً ؛ 
إشراؾ محمود عساؾ، 

  احمد سرور دمحم.

  دكتوراه  296 (295
نموذج لسٌاسة و استراتٌجٌة 
تعبئة و تؽلٌؾ السلع الؽذائٌة 

  ة للتصدٌر /المعد

المرسومً، محمود 
  دمحم.

1781.    
محمود دمحم المرسومً ؛ 
إشراؾ محمود عساؾ، 

  احمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  299 (296
هٌكل التموٌل االمثل فى لطاع 

  البترول المصرى /
ابراهٌم، بهاء الدٌن 

  سعد.
1782.    

بهاء الدٌن سعد ابراهٌم ؛ 
اشراؾ محمود ابراهٌم 

  أحمد سرور دمحم.عساؾ، 

  دكتوراه.  298 (299
هٌكل التموٌل االمثل فى لطاع 

  البترول المصرى /
ابراهٌم، بهاء الدٌن 

  سعد.
1782.    

بهاء الدٌن سعد ابراهٌم ؛ 
اشراؾ محمود ابراهٌم 

  عساؾ، أحمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  297 (298
هٌكل التموٌل االمثل فى لطاع 

  البترول المصرى /
ابراهٌم، بهاء الدٌن 

  سعد.
1782.    

بهاء الدٌن سعد ابراهٌم ؛ 
اشراؾ محمود ابراهٌم 

  عساؾ، أحمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  281 (297
هٌكل التموٌل االمثل فى لطاع 

  البترول المصرى /
ابراهٌم، بهاء الدٌن 

  سعد.
1782.    

بهاء الدٌن سعد ابراهٌم ؛ 
اشراؾ محمود ابراهٌم 

  أحمد سرور دمحم.عساؾ، 

  دكتوراه.  281 (281
دور المنهج االسالمى فى تنمٌة 

  الموارد البشرٌة :
عبده، جمال دمحم 

  أحمد.
1782.  

مع دراسة خاصة على 
  المجتمع االردنى /

جمال دمحم أحمد عبده ؛ 
اشراؾ محمود ابراهٌم 

  عساؾ، احمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  282 (281
االسالمى فى تنمٌة دور المنهج 

  الموارد البشرٌة :
عبده، جمال دمحم 

  أحمد.
1782.  

مع دراسة خاصة على 
  المجتمع االردنى /

جمال دمحم أحمد عبده ؛ 
اشراؾ محمود ابراهٌم 

  عساؾ، احمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  283 (282
دور المنهج االسالمى فى تنمٌة 

  الموارد البشرٌة :
عبده، جمال دمحم 

  أحمد.
1782.  

مع دراسة خاصة على 
  المجتمع االردنى /

جمال دمحم أحمد عبده ؛ 
اشراؾ محمود ابراهٌم 

  عساؾ، احمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  284 (283
دور المنهج االسالمى فى تنمٌة 

  الموارد البشرٌة :
عبده، جمال دمحم 

  أحمد.
1782.  

مع دراسة خاصة على 
  المجتمع االردنى /

دمحم أحمد عبده ؛  جمال
اشراؾ محمود ابراهٌم 

  عساؾ، احمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  285 (284
دور المنهج االسالمى فى تنمٌة 

  الموارد البشرٌة :
عبده، جمال دمحم 

  أحمد.
1782.  

مع دراسة خاصة على 
  المجتمع االردنى /

جمال دمحم أحمد عبده ؛ 
اشراؾ محمود ابراهٌم 
  .عساؾ، احمد سرور دمحم

  دكتوراه.  286 (285
دور المنهج االسالمى فى تنمٌة 

  الموارد البشرٌة :
عبده، جمال دمحم 

  أحمد.
1782.  

مع دراسة خاصة على 
  المجتمع االردنى /

جمال دمحم أحمد عبده ؛ 
اشراؾ محمود ابراهٌم 

  عساؾ، احمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  289 (286
 دور المنهج االسالمى فى تنمٌة

  الموارد البشرٌة :
عبده، جمال دمحم 

  أحمد.
1782.  

مع دراسة خاصة على 
  المجتمع االردنى /

جمال دمحم أحمد عبده ؛ 
اشراؾ محمود ابراهٌم 

  عساؾ، احمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  288 (289
دور المنهج االسالمى فى تنمٌة 

  الموارد البشرٌة :
عبده، جمال دمحم 

  أحمد.
1782.  

دراسة خاصة على مع 
  المجتمع االردنى /

جمال دمحم أحمد عبده ؛ 
اشراؾ محمود ابراهٌم 

  عساؾ، احمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  287 (288
تنظٌم الجهاز الجمركى فى 

  جمهورٌة مصر العربٌة :
العوضى، العوضى 

  منصور أحمد.
1782.  

ٌلٌة ممارنة  دراسة تحل
/  

العوضى منصور أحمد 
اشراؾ محمود العوضى ؛ 

ابراهٌم عساؾ، أحمد 



  سرور دمحم.

  دكتوراه.  271 (287
تنظٌم الجهاز الجمركى فى 

  جمهورٌة مصر العربٌة :
العوضى، العوضى 

  منصور أحمد.
1782.  

ٌلٌة ممارنة  دراسة تحل
/  

العوضى منصور أحمد 
العوضى ؛ اشراؾ محمود 

ابراهٌم عساؾ، أحمد 
  سرور دمحم.

  دكتوراه.  271 (271
تنظٌم الجهاز الجمركى فى 

  جمهورٌة مصر العربٌة :
العوضى، العوضى 

  منصور أحمد.
1782.  

ٌلٌة ممارنة  دراسة تحل
/  

العوضى منصور أحمد 
العوضى ؛ اشراؾ محمود 

ابراهٌم عساؾ، أحمد 
  سرور دمحم.

  دكتوراه.  272 (271
تنظٌم الجهاز الجمركى فى 

  جمهورٌة مصر العربٌة :
العوضى، العوضى 

  منصور أحمد.
1782.  

ٌلٌة ممارنة  دراسة تحل
/  

العوضى منصور أحمد 
العوضى ؛ اشراؾ محمود 

ابراهٌم عساؾ، أحمد 
  سرور دمحم.

  دكتوراه.  273 (272
تنظٌم الجهاز الجمركى فى 

  جمهورٌة مصر العربٌة :
العوضى، العوضى 

  منصور أحمد.
1782.  

ٌلٌة ممارنة  دراسة تحل
/  

العوضى منصور أحمد 
العوضى ؛ اشراؾ محمود 

ابراهٌم عساؾ، أحمد 
  سرور دمحم.

  دكتوراه.  274 (273
تنظٌم الجهاز الجمركى فى 

  جمهورٌة مصر العربٌة :
العوضى، العوضى 

  منصور أحمد.
1782.  

ٌلٌة ممارنة  دراسة تحل
/  

العوضى منصور أحمد 
العوضى ؛ اشراؾ محمود 

ابراهٌم عساؾ، أحمد 
  رور دمحم.س

  دكتوراه.  275 (274
تنظٌم الجهاز الجمركى فى 

  جمهورٌة مصر العربٌة :
العوضى، العوضى 

  منصور أحمد.
1782.  

ٌلٌة ممارنة  دراسة تحل
/  

العوضى منصور أحمد 
العوضى ؛ اشراؾ محمود 

ابراهٌم عساؾ، أحمد 
  سرور دمحم.

  دكتوراه.  276 (275
تنظٌم الجهاز الجمركى فى 

  جمهورٌة مصر العربٌة :
العوضى، العوضى 

  منصور أحمد.
1782.  

ٌلٌة ممارنة  دراسة تحل
/  

العوضى منصور أحمد 
العوضى ؛ اشراؾ محمود 

ابراهٌم عساؾ، أحمد 
  سرور دمحم.

  دكتوراه.  279 (276
تنظٌم الجهاز الجمركى فى 

  جمهورٌة مصر العربٌة :
العوضى، العوضى 

  منصور أحمد.
1782.  

ٌلٌة ممارنة  دراسة تحل
/  

العوضى منصور أحمد 
العوضى ؛ اشراؾ محمود 

ابراهٌم عساؾ، أحمد 
  سرور دمحم.

  دكتوراه.  278 (279
التحلٌل الكمى للطلب على 
تؤمٌتات الحٌاة وأثره على 
  تسوٌك وثائمها فى مصر /

ؼنٌم، أحمد دمحم 
  السٌد.

1783.    
أحمد دمحم السٌد ؼنٌم ؛ 

عساؾ، إشراؾ محمود 
  أحمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  277 (278
التحلٌل الكمى للطلب على 
تؤمٌتات الحٌاة وأثره على 
  تسوٌك وثائمها فى مصر /

ؼنٌم، أحمد دمحم 
  السٌد.

1783.    
أحمد دمحم السٌد ؼنٌم ؛ 

إشراؾ محمود عساؾ، 
  أحمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  311 (277
التحلٌل الكمى للطلب على 
تؤمٌتات الحٌاة وأثره على 
  تسوٌك وثائمها فى مصر /

ؼنٌم، أحمد دمحم 
  السٌد.

1783.    
أحمد دمحم السٌد ؼنٌم ؛ 

إشراؾ محمود عساؾ، 
  أحمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  311 (311
التحلٌل الكمى للطلب على 
تؤمٌتات الحٌاة وأثره على 
  تسوٌك وثائمها فى مصر /

ؼنٌم، أحمد دمحم 
  السٌد.

1783.    
أحمد دمحم السٌد ؼنٌم ؛ 

إشراؾ محمود عساؾ، 
  أحمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  312 (311
التحلٌل الكمى للطلب على 
تؤمٌتات الحٌاة وأثره على 
  تسوٌك وثائمها فى مصر /

ؼنٌم، أحمد دمحم 
  السٌد.

1783.    
أحمد دمحم السٌد ؼنٌم ؛ 

إشراؾ محمود عساؾ، 
  أحمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  313 (312
التحلٌل الكمى للطلب على 
تؤمٌتات الحٌاة وأثره على 
  تسوٌك وثائمها فى مصر /

ؼنٌم، أحمد دمحم 
  السٌد.

1783.    
أحمد دمحم السٌد ؼنٌم ؛ 

إشراؾ محمود عساؾ، 
  أحمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  314 (313
التحلٌل الكمى للطلب على 
تؤمٌتات الحٌاة وأثره على 
  تسوٌك وثائمها فى مصر /

ؼنٌم، أحمد دمحم 
  السٌد.

1783.    
أحمد دمحم السٌد ؼنٌم ؛ 

إشراؾ محمود عساؾ، 
  أحمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  315 (314
التحلٌل الكمى للطلب على 
تؤمٌتات الحٌاة وأثره على 
  تسوٌك وثائمها فى مصر /

ؼنٌم، أحمد دمحم 
  السٌد.

1783.    
السٌد ؼنٌم ؛ أحمد دمحم 

إشراؾ محمود عساؾ، 
  أحمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  316 (315
التحلٌل الكمى للطلب على 
تؤمٌتات الحٌاة وأثره على 
  تسوٌك وثائمها فى مصر /

ؼنٌم، أحمد دمحم 
  السٌد.

1783.    
أحمد دمحم السٌد ؼنٌم ؛ 

إشراؾ محمود عساؾ، 
  أحمد سرور دمحم.



  دكتوراه  319 (316
ادارة الخدمات العامة المحلٌة 
  فى جمهورٌة مصر العربٌة :

مبارن، عبدالمادر دمحم 
  عبدالمادر أحمد.

1783.  
دراسة كمٌة ممارنة 
بالتطبٌك على لطاع 
  الخدمات التعلٌمٌة /

عبدالمادر دمحم عبدالمادر 
أحمد مبارن ؛ اشراؾ احمد 
سرور دمحم، دمحم سٌٌد احمد 

  عبدالمتعال.

  دكتوراه  318 (319
ادارة الخدمات العامة المحلٌة 
  فى جمهورٌة مصر العربٌة :

مبارن، عبدالمادر دمحم 
  عبدالمادر أحمد.

1783.  
دراسة كمٌة ممارنة 
بالتطبٌك على لطاع 
  الخدمات التعلٌمٌة /

عبدالمادر دمحم عبدالمادر 
أحمد مبارن ؛ اشراؾ احمد 
سرور دمحم، دمحم سٌٌد احمد 

  عبدالمتعال.

  دكتوراه  317 (318
ادارة الخدمات العامة المحلٌة 
  فى جمهورٌة مصر العربٌة :

مبارن، عبدالمادر دمحم 
  عبدالمادر أحمد.

1783.  
دراسة كمٌة ممارنة 
بالتطبٌك على لطاع 
  الخدمات التعلٌمٌة /

عبدالمادر دمحم عبدالمادر 
أحمد مبارن ؛ اشراؾ احمد 
سرور دمحم، دمحم سٌٌد احمد 

  عبدالمتعال.

  دكتوراه  311 (317
ادارة الخدمات العامة المحلٌة 
  فى جمهورٌة مصر العربٌة :

مبارن، عبدالمادر دمحم 
  عبدالمادر أحمد.

1783.  
دراسة كمٌة ممارنة 
بالتطبٌك على لطاع 
  الخدمات التعلٌمٌة /

عبدالمادر دمحم عبدالمادر 
أحمد مبارن ؛ اشراؾ احمد 

سٌٌد احمد سرور دمحم، دمحم 
  عبدالمتعال.

  دكتوراه  311 (311
ادارة الخدمات العامة المحلٌة 
  فى جمهورٌة مصر العربٌة :

مبارن، عبدالمادر دمحم 
  عبدالمادر أحمد.

1783.  
دراسة كمٌة ممارنة 
بالتطبٌك على لطاع 
  الخدمات التعلٌمٌة /

عبدالمادر دمحم عبدالمادر 
أحمد مبارن ؛ اشراؾ احمد 

دمحم، دمحم سٌٌد احمد سرور 
  عبدالمتعال.

  دكتوراه  312 (311
ادارة الخدمات العامة المحلٌة 
  فى جمهورٌة مصر العربٌة :

مبارن، عبدالمادر دمحم 
  عبدالمادر أحمد.

1783.  
دراسة كمٌة ممارنة 
بالتطبٌك على لطاع 
  الخدمات التعلٌمٌة /

عبدالمادر دمحم عبدالمادر 
احمد أحمد مبارن ؛ اشراؾ 

سرور دمحم، دمحم سٌٌد احمد 
  عبدالمتعال.

  دكتوراه  313 (312
ادارة الخدمات العامة المحلٌة 
  فى جمهورٌة مصر العربٌة :

مبارن، عبدالمادر دمحم 
  عبدالمادر أحمد.

1783.  
دراسة كمٌة ممارنة 
بالتطبٌك على لطاع 
  الخدمات التعلٌمٌة /

عبدالمادر دمحم عبدالمادر 
ن ؛ اشراؾ احمد أحمد مبار

سرور دمحم، دمحم سٌٌد احمد 
  عبدالمتعال.

  دكتوراه  314 (313
ادارة الخدمات العامة المحلٌة 
  فى جمهورٌة مصر العربٌة :

مبارن، عبدالمادر دمحم 
  عبدالمادر أحمد.

1783.  
دراسة كمٌة ممارنة 
بالتطبٌك على لطاع 
  الخدمات التعلٌمٌة /

 عبدالمادر دمحم عبدالمادر
أحمد مبارن ؛ اشراؾ احمد 
سرور دمحم، دمحم سٌٌد احمد 

  عبدالمتعال.

  دكتوراه  315 (314
ادارة الخدمات العامة المحلٌة 
  فى جمهورٌة مصر العربٌة :

مبارن، عبدالمادر دمحم 
  عبدالمادر أحمد.

1783.  
دراسة كمٌة ممارنة 
بالتطبٌك على لطاع 
  الخدمات التعلٌمٌة /

عبدالمادر  عبدالمادر دمحم
أحمد مبارن ؛ اشراؾ احمد 
سرور دمحم، دمحم سٌٌد احمد 

  عبدالمتعال.

  دكتوراه  316 (315

تؤثٌر العوامل البٌئٌة على 
سٌاسات التعٌٌن وهٌكل األجور 
فى نظام الخدمة المدنٌة بمصر 

/  

جودة، عبدالمحسن 
  عبدالمحسن.

1783.    

عبدالمحسن عبدالمحسن 
سرور جودة ؛ اشراؾ احمد 

دمحم، طلعت اسعد 
  عبدالحمٌد.

  دكتوراه  319 (316

تؤثٌر العوامل البٌئٌة على 
سٌاسات التعٌٌن وهٌكل األجور 
فى نظام الخدمة المدنٌة بمصر 

/  

جودة، عبدالمحسن 
  عبدالمحسن.

1783.    

عبدالمحسن عبدالمحسن 
جودة ؛ اشراؾ احمد سرور 

دمحم، طلعت اسعد 
  عبدالحمٌد.

  دكتوراه  318 (319

تؤثٌر العوامل البٌئٌة على 
سٌاسات التعٌٌن وهٌكل األجور 
فى نظام الخدمة المدنٌة بمصر 

/  

جودة، عبدالمحسن 
  عبدالمحسن.

1783.    

عبدالمحسن عبدالمحسن 
جودة ؛ اشراؾ احمد سرور 

دمحم، طلعت اسعد 
  عبدالحمٌد.

  دكتوراه  317 (318

تؤثٌر العوامل البٌئٌة على 
التعٌٌن وهٌكل األجور سٌاسات 

فى نظام الخدمة المدنٌة بمصر 
/  

جودة، عبدالمحسن 
  عبدالمحسن.

1783.    

عبدالمحسن عبدالمحسن 
جودة ؛ اشراؾ احمد سرور 

دمحم، طلعت اسعد 
  عبدالحمٌد.

  دكتوراه  321 (317

تؤثٌر العوامل البٌئٌة على 
سٌاسات التعٌٌن وهٌكل األجور 

بمصر  فى نظام الخدمة المدنٌة
/  

جودة، عبدالمحسن 
  عبدالمحسن.

1783.    

عبدالمحسن عبدالمحسن 
جودة ؛ اشراؾ احمد سرور 

دمحم، طلعت اسعد 
  عبدالحمٌد.

  دكتوراه  321 (321

تؤثٌر العوامل البٌئٌة على 
سٌاسات التعٌٌن وهٌكل األجور 
فى نظام الخدمة المدنٌة بمصر 

/  

جودة، عبدالمحسن 
  عبدالمحسن.

1783.    

عبدالمحسن عبدالمحسن 
جودة ؛ اشراؾ احمد سرور 

دمحم، طلعت اسعد 
  عبدالحمٌد.



  دكتوراه  322 (321

تؤثٌر العوامل البٌئٌة على 
سٌاسات التعٌٌن وهٌكل األجور 
فى نظام الخدمة المدنٌة بمصر 

/  

جودة، عبدالمحسن 
  عبدالمحسن.

1783.    

عبدالمحسن عبدالمحسن 
سرور جودة ؛ اشراؾ احمد 

دمحم، طلعت اسعد 
  عبدالحمٌد.

  دكتوراه  323 (322

تؤثٌر العوامل البٌئٌة على 
سٌاسات التعٌٌن وهٌكل األجور 
فى نظام الخدمة المدنٌة بمصر 

/  

جودة، عبدالمحسن 
  عبدالمحسن.

1783.    

عبدالمحسن عبدالمحسن 
جودة ؛ اشراؾ احمد سرور 

دمحم، طلعت اسعد 
  عبدالحمٌد.

  دكتوراه  324 (323

تؤثٌر العوامل البٌئٌة على 
سٌاسات التعٌٌن وهٌكل األجور 
فى نظام الخدمة المدنٌة بمصر 

/  

جودة، عبدالمحسن 
  عبدالمحسن.

1783.    

عبدالمحسن عبدالمحسن 
جودة ؛ اشراؾ احمد سرور 

دمحم، طلعت اسعد 
  عبدالحمٌد.

  دكتوراه.  325 (324

المشاكل الرئٌسٌة التى تحد من 
فعالٌة اإلدارة فى وزارات 
الخدمات بجمهورٌة مصر 

  العربٌه /

شمس الدٌن، جالل 
  دمحم عبدالمنعم دمحم.

1783.    

جالل دمحم عبدالمنعم دمحم 
شمس الدٌن ؛ إشراؾ 

محمود إبراهٌم عساؾ، 
  أحمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  326 (325

المشاكل الرئٌسٌة التى تحد من 
وزارات فعالٌة اإلدارة فى 

الخدمات بجمهورٌة مصر 
  العربٌه /

شمس الدٌن، جالل 
  دمحم عبدالمنعم دمحم.

1783.    

جالل دمحم عبدالمنعم دمحم 
شمس الدٌن ؛ إشراؾ 

محمود إبراهٌم عساؾ، 
  أحمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  329 (326

المشاكل الرئٌسٌة التى تحد من 
فعالٌة اإلدارة فى وزارات 

بجمهورٌة مصر الخدمات 
  العربٌه /

شمس الدٌن، جالل 
  دمحم عبدالمنعم دمحم.

1783.    

جالل دمحم عبدالمنعم دمحم 
شمس الدٌن ؛ إشراؾ 

محمود إبراهٌم عساؾ، 
  أحمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  328 (329

المشاكل الرئٌسٌة التى تحد من 
فعالٌة اإلدارة فى وزارات 
الخدمات بجمهورٌة مصر 

  /العربٌه 

شمس الدٌن، جالل 
  دمحم عبدالمنعم دمحم.

1783.    

جالل دمحم عبدالمنعم دمحم 
شمس الدٌن ؛ إشراؾ 

محمود إبراهٌم عساؾ، 
  أحمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  327 (328

المشاكل الرئٌسٌة التى تحد من 
فعالٌة اإلدارة فى وزارات 
الخدمات بجمهورٌة مصر 

  العربٌه /

شمس الدٌن، جالل 
   عبدالمنعم دمحم.دمحم

1783.    

جالل دمحم عبدالمنعم دمحم 
شمس الدٌن ؛ إشراؾ 

محمود إبراهٌم عساؾ، 
  أحمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  331 (327

المشاكل الرئٌسٌة التى تحد من 
فعالٌة اإلدارة فى وزارات 
الخدمات بجمهورٌة مصر 

  العربٌه /

شمس الدٌن، جالل 
  دمحم عبدالمنعم دمحم.

1783.    

جالل دمحم عبدالمنعم دمحم 
شمس الدٌن ؛ إشراؾ 

محمود إبراهٌم عساؾ، 
  أحمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  331 (331

المشاكل الرئٌسٌة التى تحد من 
فعالٌة اإلدارة فى وزارات 
الخدمات بجمهورٌة مصر 

  العربٌه /

شمس الدٌن، جالل 
  دمحم عبدالمنعم دمحم.

1783.    

عبدالمنعم دمحم جالل دمحم 
شمس الدٌن ؛ إشراؾ 

محمود إبراهٌم عساؾ، 
  أحمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  332 (331

تكلفة التموٌل الداخلى 
والخارجى بشركات المطاع 

العام الصناعى كمدخل لتطوٌر 
  لرارات اإلنفاق الرأسمالى :

حنفى، عبدالؽفار على 
  أحمد.

1784.  
بالتطبٌك على لطاع 

الكٌماوٌة الصناعات 
  بمصر /

عبدالؽفار على أحمد حنفى ؛ 
إشراؾ دمحم عفٌفى حمودة، 

ٌلم.   دمحم على سو

  دكتوراه  333 (332
المشكالت التنظٌمٌه الستؽالل 

  الثروه المائٌه فى مصر /
ابوالعال، ابراهٌم 

  فوزى.
1783.    

ابراهٌم فوزى ابوالعال ؛ 
إشراؾ دمحم ابراهٌم 

  عساؾ.

  دكتوراه  334 (333
المشكالت التنظٌمٌه الستؽالل 

  الثروه المائٌه فى مصر /
ابوالعال، ابراهٌم 

  فوزى.
1783.    

ابراهٌم فوزى ابوالعال ؛ 
إشراؾ دمحم ابراهٌم 

  عساؾ.

  دكتوراه  335 (334
المشكالت التنظٌمٌه الستؽالل 

  الثروه المائٌه فى مصر /
ابوالعال، ابراهٌم 

  فوزى.
1783.    

ابراهٌم فوزى ابوالعال ؛ 
إشراؾ دمحم ابراهٌم 

  عساؾ.

  دكتوراه  336 (335
المشكالت التنظٌمٌه الستؽالل 

  الثروه المائٌه فى مصر /
ابوالعال، ابراهٌم 

  فوزى.
1783.    

ابراهٌم فوزى ابوالعال ؛ 
إشراؾ دمحم ابراهٌم 

  عساؾ.

  دكتوراه  339 (336

االسس المالٌة لتحوٌل الهٌئات 
العامة الى شركات لطاع عام 

بالتطبٌك على لطاع النمل 
والمواصالت هٌئة النمل العام 

  بالماهرة /

الشحات، نظٌر 
  رٌاض دمحم.

1784.    
نظٌر رٌاض دمحم الشحات ؛ 

إشراؾ أحمد سرور دمحم، 
ٌلم.   دمحم دمحم على سو



  دكتوراه  338 (339

االسس المالٌة لتحوٌل الهٌئات 
ت لطاع عام العامة الى شركا

بالتطبٌك على لطاع النمل 
والمواصالت هٌئة النمل العام 

  بالماهرة /

الشحات، نظٌر 
  رٌاض دمحم.

1784.    
نظٌر رٌاض دمحم الشحات ؛ 

إشراؾ أحمد سرور دمحم، 
ٌلم.   دمحم دمحم على سو

  دكتوراه  337 (338

االسس المالٌة لتحوٌل الهٌئات 
العامة الى شركات لطاع عام 

بالتطبٌك على لطاع النمل 
والمواصالت هٌئة النمل العام 

  بالماهرة /

الشحات، نظٌر 
  رٌاض دمحم.

1784.    
نظٌر رٌاض دمحم الشحات ؛ 

إشراؾ أحمد سرور دمحم، 
ٌلم.   دمحم دمحم على سو

  دكتوراه  341 (337

االسس المالٌة لتحوٌل الهٌئات 
العامة الى شركات لطاع عام 

لطاع النمل بالتطبٌك على 
والمواصالت هٌئة النمل العام 

  بالماهرة /

الشحات، نظٌر 
  رٌاض دمحم.

1784.    
نظٌر رٌاض دمحم الشحات ؛ 

إشراؾ أحمد سرور دمحم، 
ٌلم.   دمحم دمحم على سو

  دكتوراه  341 (341
تحلٌل وتصمٌم نظم المعلومات 

  اإلدارٌة :
نصحى، أحمد محسن 

  دمحم.
  /دراسة تطبٌمٌة   .1784

أحمد محسن دمحم نصحى ؛ 
إشراؾ دمحم عفٌفى حموده، 

  طلعت أسعد عبدالحمٌد.

  دكتوراه  342 (341
تحلٌل وتصمٌم نظم المعلومات 

  اإلدارٌة :
نصحى، أحمد محسن 

  دمحم.
  دراسة تطبٌمٌة /  .1784

أحمد محسن دمحم نصحى ؛ 
إشراؾ دمحم عفٌفى حموده، 

  طلعت أسعد عبدالحمٌد.

  دكتوراه  343 (342
تحلٌل وتصمٌم نظم المعلومات 

  اإلدارٌة :
نصحى، أحمد محسن 

  دمحم.
  دراسة تطبٌمٌة /  .1784

أحمد محسن دمحم نصحى ؛ 
إشراؾ دمحم عفٌفى حموده، 

  طلعت أسعد عبدالحمٌد.

  دكتوراه  344 (343
تحلٌل وتصمٌم نظم المعلومات 

  اإلدارٌة :
نصحى، أحمد محسن 

  دمحم.
  دراسة تطبٌمٌة /  .1784

أحمد محسن دمحم نصحى ؛ 
إشراؾ دمحم عفٌفى حموده، 

  طلعت أسعد عبدالحمٌد.

  دكتوراه  345 (344

التسوٌك االجتماعى ودوره فى 
تخطٌط برامج تنظٌم األسرة 

بالتطبٌك على جمهورٌة مصر 
  العربٌة /

    .1783  لابٌل، حاتم سعد.
حاتم سعد لابٌل ؛ إشراؾ 

عساؾ،  محمود ابراهٌم
  أحمد سرور دمحم.

  دكتوراه  346 (345

التسوٌك االجتماعى ودوره فى 
تخطٌط برامج تنظٌم األسرة 

بالتطبٌك على جمهورٌة مصر 
  العربٌة /

    .1783  لابٌل، حاتم سعد.
حاتم سعد لابٌل ؛ إشراؾ 
محمود ابراهٌم عساؾ، 

  أحمد سرور دمحم.

  دكتوراه  349 (346

ودوره فى  التسوٌك االجتماعى
تخطٌط برامج تنظٌم األسرة 

بالتطبٌك على جمهورٌة مصر 
  العربٌة /

    .1783  لابٌل، حاتم سعد.
حاتم سعد لابٌل ؛ إشراؾ 
محمود ابراهٌم عساؾ، 

  أحمد سرور دمحم.

  دكتوراه.  348 (349
تمٌٌم إمكانٌة التدرٌب على 
تعدٌل سلون رجال اإلدارة 

  العلٌا :

عبدالفتاح، دمحم 
  عبدالرحمن.

1785.  
ٌلٌة ممارنة  دراسة تحل

/  

دمحم عبدالرحمن عبدالفتاح ؛ 
إشراؾ أحمد سرور دمحم، 

ٌلم.   دمحم علً سو

  دكتوراه.  347 (348
تمٌٌم إمكانٌة التدرٌب على 
تعدٌل سلون رجال اإلدارة 

  العلٌا :

عبدالفتاح، دمحم 
  عبدالرحمن.

1785.  
ٌلٌة ممارنة  دراسة تحل

/  

عبدالرحمن عبدالفتاح ؛ دمحم 
إشراؾ أحمد سرور دمحم، 

ٌلم.   دمحم علً سو

  دكتوراه.  351 (347
تمٌٌم إمكانٌة التدرٌب على 
تعدٌل سلون رجال اإلدارة 

  العلٌا :

عبدالفتاح، دمحم 
  عبدالرحمن.

1785.  
ٌلٌة ممارنة  دراسة تحل

/  

دمحم عبدالرحمن عبدالفتاح ؛ 
إشراؾ أحمد سرور دمحم، 

ٌلم.دمحم ع   لً سو

  دكتوراه.  351 (351
تمٌٌم إمكانٌة التدرٌب على 
تعدٌل سلون رجال اإلدارة 

  العلٌا :

عبدالفتاح، دمحم 
  عبدالرحمن.

1785.  
ٌلٌة ممارنة  دراسة تحل

/  

دمحم عبدالرحمن عبدالفتاح ؛ 
إشراؾ أحمد سرور دمحم، 

ٌلم.   دمحم علً سو

  الشرطً / عملٌة اتخاذ المرار  دكتوراه.  352 (351
عبدهللا، عماد حسٌن 

  حسن.
1786.    

عماد حسٌن حسن عبدهللا ؛ 
  إشراؾ عبدالكرٌم دروٌش.

  التنمٌة المٌادٌة فً الشرطة.    353 (352
خلٌل، جمٌل فرج 

  هللا.
1786.    

أعداد جمٌل فرج هللا خلٌل ؛ 
اشراؾ عبد الكرٌم 

  دروٌش.

353) 354    
إلتصادٌات وتخطٌط الفوى 

  العاملة فى لطاع الشرطة:
  .1786  خلٌل، دمحم حسٌن.

دراسة تطبٌمٌة على 
ألسام ومراكز المنطمة 

  المركزٌة /

دمحم حسٌن خلٌل ؛ إشراؾ 
أبو الفتوح حسٌن سالمة ، 

  دمحم عبد الفتاح منجً.

أشرؾ عبدالؽنً الهراس ؛   دراسة ممارنة /  .1789الهراس، أشرؾ إسلوب ادارة الشرطة فً ضوء   دكتوراه.  355 (354



إشراؾ سلٌمان دمحم   عبدالؽنً.  نظام المحلٌات :
الطماوى، عبدالمنعم حٌانى 

  جنٌد.

  دكتوراه.  356 (355
أثر المعولات البٌئٌة على أداء 

  اإلدارة فى المطاع العام :
  .1799  رفاعى، رفاعى دمحم.

مع إشارة خاصة لعملٌة 
  إتخاذ المرارت /

دمحم رفاعى ؛ رفاعى 
إشراؾ علً عبد المجٌد 

  عبده.

  دكتوراه.  359 (356

تطبٌك أسالٌب إدارة األعمال 
فى أجهزة اإلدارة العامه 

اإلٌرادٌة وآثر ذلن على الكفاءة 
  اإلنتاجٌة :

دحالن، ربٌع 
  صادق.

1789.  
ٌلة مع  دراسة تحل

التطبٌك على المملكة 
  العربٌة السعودٌة /

 ربٌع صادق دحالن ؛
اشراؾ على عبد المجٌد 

  عبده.

  دكتوراه.  359.1 (359

تطبٌك أسالٌب إدارة األعمال 
فى أجهزة اإلدارة العامه 

اإلٌرادٌة وآثر ذلن على الكفاءة 
  اإلنتاجٌة :

دحالن، ربٌع 
  صادق.

1789.  
ٌلة مع  دراسة تحل

التطبٌك على المملكة 
  العربٌة السعودٌة /

ربٌع صادق دحالن ؛ 
عبد المجٌد  اشراؾ على

  عبده.

358) 358    
وظٌفة البولٌس فى النظم 

  الدٌممراطٌة:
الحرٌرى، حلمى 

  خٌر.
1787 

.  
دراسة تطبٌمٌة على 

  مصر/

حلمى خٌر الحرٌرى؛ 
إشراؾ سلٌمان دمحم 

الطماوى، دمحم شرٌؾ 
  إسماعٌل.

  دكتوراه  357 (357
أثر سلون المستهلن على 

سٌاسات تسوٌك األثاث الخشبً 
  فى جمهورٌة مصر العربٌة /

    .1771  اإلمام، وفمى السٌد.
وفمى السٌد األمام ؛ إشراؾ 

أحمد على جبر، طلعت 
  اسعد عبدالحمٌد.

  دكتوراه  361 (361
أثر سلون المستهلن على 

سٌاسات تسوٌك األثاث الخشبً 
  فى جمهورٌة مصر العربٌة /

    .1771  اإلمام، وفمى السٌد.
األمام ؛ إشراؾ وفمى السٌد 

أحمد على جبر، طلعت 
  اسعد عبدالحمٌد.

  دكتوراه  361 (361
أثر سلون المستهلن على 

سٌاسات تسوٌك األثاث الخشبً 
  فى جمهورٌة مصر العربٌة /

    .1771  اإلمام، وفمى السٌد.
وفمى السٌد األمام ؛ إشراؾ 

أحمد على جبر، طلعت 
  اسعد عبدالحمٌد.

  دكتوراه  362 (362
تمٌٌم المسئولٌة االجتماعٌة 

للبنون االسالمٌة فى جمهورٌة 
  مصر العربٌة /

المؽربى، عبدالحمٌد 
  عبدالفتاح.

1771.    
عبدالحمٌد عبدالفتاح 

المؽربى ؛ إشراؾ رفاعى 
  دمحم رفاعى، حاتم لابٌل.

  دكتوراه  363 (363
تمٌٌم المسئولٌة االجتماعٌة 

جمهورٌة للبنون االسالمٌة فى 
  مصر العربٌة /

المؽربى، عبدالحمٌد 
  عبدالفتاح.

1771.    
عبدالحمٌد عبدالفتاح 

المؽربى ؛ إشراؾ رفاعى 
  دمحم رفاعى، حاتم لابٌل.

  دكتوراه  364 (364
تمٌٌم المسئولٌة االجتماعٌة 

للبنون االسالمٌة فى جمهورٌة 
  مصر العربٌة /

المؽربى، عبدالحمٌد 
  عبدالفتاح.

1771.    
عبدالحمٌد عبدالفتاح 

المؽربى ؛ إشراؾ رفاعى 
  دمحم رفاعى، حاتم لابٌل.

  دكتوراه  365 (365
تمٌٌم المسئولٌة االجتماعٌة 

للبنون االسالمٌة فى جمهورٌة 
  مصر العربٌة /

المؽربى، عبدالحمٌد 
  عبدالفتاح.

1771.    
عبدالحمٌد عبدالفتاح 

المؽربى ؛ إشراؾ رفاعى 
  عى، حاتم لابٌل.دمحم رفا

  دكتوراه.  366 (366
تمٌٌم سٌاسات توظٌؾ االموال 

فى البنون الوطنٌة للتنمٌة 
  بجمهورٌة مصر العربٌة /

نجم، عبدالحكٌم احمد 
  ربٌع.

1771.    

عبدالحكٌم احمد ربٌع نجم ؛ 
اشراؾ شولى حسٌن 
عبدهللا، طلعت اسعد 

  عبدالحمٌد.

  دكتوراه.  369 (369
سٌاسات توظٌؾ االموال تمٌٌم 

فى البنون الوطنٌة للتنمٌة 
  بجمهورٌة مصر العربٌة /

نجم، عبدالحكٌم احمد 
  ربٌع.

1771.    

عبدالحكٌم احمد ربٌع نجم ؛ 
اشراؾ شولى حسٌن 
عبدهللا، طلعت اسعد 

  عبدالحمٌد.

  دكتوراه.  368 (368
تمٌٌم سٌاسات توظٌؾ االموال 

فى البنون الوطنٌة للتنمٌة 
  بجمهورٌة مصر العربٌة /

نجم، عبدالحكٌم احمد 
  ربٌع.

1771.    

عبدالحكٌم احمد ربٌع نجم ؛ 
اشراؾ شولى حسٌن 
عبدهللا، طلعت اسعد 

  عبدالحمٌد.

  دكتوراه.  367 (367
تمٌٌم سٌاسات توظٌؾ االموال 

فى البنون الوطنٌة للتنمٌة 
  بجمهورٌة مصر العربٌة /

نجم، عبدالحكٌم احمد 
  ربٌع.

1771.    

عبدالحكٌم احمد ربٌع نجم ؛ 
اشراؾ شولى حسٌن 
عبدهللا، طلعت اسعد 

  عبدالحمٌد.

  دكتوراه.  391 (391
التدرٌب اإلدارى وأثره فى 

مستوى أداء المٌادات الوسطى 
:  

الوزان، السٌد حلمى 
  السٌد.

1787.  
مع التطبٌك على جهاز 

  الشرطه /

السٌد حلمى السٌد الوزان ؛ 
اشراؾ حسن احمد توفٌك، 
  صالح الدٌن على محمود.

  دكتوراه.  391 (391
الرلابة على أداء الخدمات 

  العامه :
دمحم، مصطفى 

  ممدوح.
1771.  

دراسة ممارنه مع 
التطبٌك على الشرطه 

مصطفى ممدوح دمحم ؛ 
إشراؾ صالح الدٌن على 



محمود، دمحم عبدالفتاح   فى ج. م.ع /
  منجى.

  دكتوراه.  392 (392
سلطات الضبط اإلدارى فى 

  الظروؾ اإلستثنائٌة :

السٌد، ممدوح 
عبدالحمٌد عبدالمطلب 

.  
  دراسة ممارنه /  .1771

ممدوح عبد الحمٌد عبد 
المطلب السٌد ؛ اشراؾ دمحم 

رمزى الشاعر، صالح 
  الدٌن على محمود.

  دكتوراه.  393 (393
دور العاللات العامة واإلنسانٌة 

معات العسكرٌة فى التج
  الشرطٌه /

    .1771  شعبان، حمدى دمحم
حمدى دمحم شعبان ؛ إشراؾ 

على السٌد إبراهٌم 
  عجوة،أحمد جالل عزالدٌن

  دكتوراه  394 (394

استخدام المزٌج التسوٌمى فى 
ترشٌد االستهالن المنزلى 

للطالة الكهربائٌة فى جمهورٌة 
  مصر العربٌة /

حسن، مصطفى هشام 
  مرسى.

1772.    
مصطفى هشام مرسى حسن 

؛ إشراؾ رفاعى دمحم 
  رفاعى.

  دكتوراه  395 (395

استخدام المزٌج التسوٌمى فى 
ترشٌد االستهالن المنزلى 

للطالة الكهربائٌة فى جمهورٌة 
  مصر العربٌة /

حسن، مصطفى هشام 
  مرسى.

1772.    
مصطفى هشام مرسى حسن 

؛ إشراؾ رفاعى دمحم 
  رفاعى.

  دكتوراه  396 (396

استخدام المزٌج التسوٌمى فى 
ترشٌد االستهالن المنزلى 

للطالة الكهربائٌة فى جمهورٌة 
  مصر العربٌة /

حسن، مصطفى هشام 
  مرسى.

1772.    
مصطفى هشام مرسى حسن 

؛ إشراؾ رفاعى دمحم 
  رفاعى.

  دكتوراه  399 (399

استخدام المزٌج التسوٌمى فى 
المنزلى ترشٌد االستهالن 

للطالة الكهربائٌة فى جمهورٌة 
  مصر العربٌة /

حسن، مصطفى هشام 
  مرسى.

1772.    
مصطفى هشام مرسى حسن 

؛ إشراؾ رفاعى دمحم 
  رفاعى.

  دكتوراه.  398 (398
تطور البناء التنظٌمى لوزارة 

  الداخلٌة :
دمحم مدحت صالح 

  المرسى.
1772.  

ٌلٌة للفترة  دراسة تحل
حتى  1752من عام

  / 1771عام 

دمحم مدحت صالح المرسى ؛ 
إشراؾ عبدالعزٌز سلٌمان 

نوار، صالح الدٌن على 
  محمود.

  معاٌٌر اختٌار المادة :  دكتوراه.  397 (397
عبدالعادل، جمال 

  الدٌن.
1771.  

وآثرها فً تمدم االدارة 
مع التطبٌك علً 

الشرطة فً جمهورٌة 
  مصر العربٌة /

عال ؛ جمال الدٌن عبد ال
إشراؾ عبدالكرٌم دروٌش، 

  رمزى طه الشاعر.

  دكتوراة.  381 (381

المساهمات المباشرة لبنون 
المطاع العام التجارٌة المصرٌة 
ودورها فى تنمٌة االستثمار فى 

  المجتمعات الجدٌدة /

البؽدادى، دمحم 
  عبدالحافظ.

1772.    
دمحم عبدالحافظ البؽدادى ؛ 

رفاعً، اشراؾ رفاعً دمحم 
  طلعت اسعد عبدالحمٌد.

  دكتوراة.  381 (381

المساهمات المباشرة لبنون 
المطاع العام التجارٌة المصرٌة 
ودورها فى تنمٌة االستثمار فى 

  المجتمعات الجدٌدة /

البؽدادى، دمحم 
  عبدالحافظ.

1772.    
دمحم عبدالحافظ البؽدادى ؛ 

اشراؾ رفاعً دمحم رفاعً، 
  عبدالحمٌد.طلعت اسعد 

  دكتوراة.  382 (382

المساهمات المباشرة لبنون 
المطاع العام التجارٌة المصرٌة 
ودورها فى تنمٌة االستثمار فى 

  المجتمعات الجدٌدة /

البؽدادى، دمحم 
  عبدالحافظ.

1772.    
دمحم عبدالحافظ البؽدادى ؛ 

اشراؾ رفاعً دمحم رفاعً، 
  طلعت اسعد عبدالحمٌد.

  دكتوراه.  383 (383
العاللات التنظٌمٌة بٌن أجهزة 
اإلدارة المحلٌة فى جمهورٌة 

  مصر العربٌه :
ٌلٌه /  .1771  شتا، دمحم السٌد.   دراسة تحل

دمحم السٌد شتا ؛ اشراؾ دمحم 
  دمحم ابراهٌم.

  دكتوراه.  384 (384
الهجرة الوافدة من منظور أمنى 

:  
صدٌك، دمحم البربرى 

  دمحم زٌن.
1772.  

دراسة تطبٌمٌة على 
  جمهورٌة السودان /

دمحم البربرى دمحم زٌن صدٌك 
؛ إشراؾ عمر عدس، 

  سلٌمان دمحم الطماوى.

  دكتوراه.  385 (385
شكل الدولة وأثره فى تنظٌم 

  مرفك األمن /
على، عمر أحمد 

  لدور.
1773.    

عمر أحمد لدور على ؛ 
إشراؾ رمزى طه الشاعر، 

  أحمد جالل عزالدٌن.

  دكتوراه.  386 (386
مفهوم تنظٌم العائد وأثره على 
سٌاسات توظٌؾ األموال فى 

  البنون اإلسالمٌه /

حسانٌن، جادالرب 
  عبدالسمٌع.

1773.    

جادالرب عبدالسمٌع حسانٌن 
؛ اشراؾ دمحم دمحم على 

ٌلم، طلعت اسعد  سو
  عبدالحمٌد.

  دكتوراه.  389 (389
على مفهوم تنظٌم العائد وأثره 

سٌاسات توظٌؾ األموال فى 
  البنون اإلسالمٌه /

حسانٌن، جادالرب 
  عبدالسمٌع.

1773.    
جادالرب عبدالسمٌع حسانٌن 

؛ اشراؾ دمحم دمحم على 
ٌلم، طلعت اسعد  سو



  عبدالحمٌد.

  دكتوراه.  388 (388
مفهوم تنظٌم العائد وأثره على 
سٌاسات توظٌؾ األموال فى 

  البنون اإلسالمٌه /

حسانٌن، جادالرب 
  عبدالسمٌع.

1773.    

جادالرب عبدالسمٌع حسانٌن 
؛ اشراؾ دمحم دمحم على 

ٌلم، طلعت اسعد  سو
  عبدالحمٌد.

  دكتوراه.  387 (387
مفهوم تنظٌم العائد وأثره على 
سٌاسات توظٌؾ األموال فى 

  البنون اإلسالمٌه /

حسانٌن، جادالرب 
  عبدالسمٌع.

1773.    

عبدالسمٌع حسانٌن جادالرب 
؛ اشراؾ دمحم دمحم على 

ٌلم، طلعت اسعد  سو
  عبدالحمٌد.

  دكتوراه.  371 (371
تموٌم التدرٌب اإلدارى فى 

  مصر :
عبدالجلٌل، راشد 

  دمحم.
1798.  

دراسة تطبٌمٌة على 
  لطاع البترول /

راشد دمحم عبدالجلٌل ؛ 
اشراؾ حنفى محمود 

  سلٌمان، احمد عادل راشد.

  دكتوراه.  371 (371
ٌلها  إختٌار المشروعات وتمو
ٌلة األجل  إلعداد الخطط طو

  على المستوى المومى :

عطاهللا، دمحم السٌد 
  منصور.

1789.  
دراسة تطبٌمٌة على 

المطاع الصناعى 
  باأللتصاد المصرى /

دمحم السٌد منصور عطاهللا ؛ 
اشراؾ حنفى محمود 
سلٌمان، دمحم عبدالفتاح 

  منجى.

  دكتوراه.  372 (372

ٌلى للشركات  تموٌم الدور التمو
متعددة الجنسٌة فى مجال 

التنمٌة فى جمهورٌة مصر 
  العربٌة :

النجار، عبدالعزٌز 
  دمحم طنطاوى.

1785.  
دراسة تطبٌمٌة ومٌدانٌة 

/  

عبدالعزٌز دمحم طنطاوى 
النجار ؛ اشراؾ حنفى 

محمود سلٌمان، دمحم سلطان 
  ابوعلى.

  دكتوراه.  373 (373
تموٌم تجربة إنشاء المدن 

الجدٌدة فى مصر بالتركٌز على 
  الجوانب اإلدارٌة :

أبوادرٌس، دمحم 
  العزازى احمد دمحم.

  دراسة مٌدانٌة /  .1773
دمحم العزازى احمد دمحم 

أبوادرٌس ؛ اشراؾ دمحم 
  شولى احمد شولى.

  دكتوراة  374 (374
تمٌٌم نظرٌات التنظٌم فى إطار 

  اإلدارة المصرٌة : بٌئة
جودة، ٌسرى السٌد 

  ٌوسؾ.
1774 

.  
  دراسة مٌدانٌة /

ٌسرى السٌد ٌوسؾ جودة ؛ 
إشراؾ دمحم شولى أحمد 
شولى،آمال فتحى متولى 

  جعفر.

  دكتوراه  375 (375

دور العوامل االنسانٌة فى 
االداء االلتصادى لمنظمات 

االعمال بالتطبٌك على لطاع 
فى مصر الصناعات الكٌماوٌة 

/  

الشربٌنى، صفاء 
  أحمد.

1775.    
صفاء أحمد الشربٌنى ؛ 

إشراؾ رفاعى دمحم رفاعى، 
  دمحم سٌد أحمد عبدالمتعال.

  دكتوراه  376 (376

دور العوامل االنسانٌة فى 
االداء االلتصادى لمنظمات 

االعمال بالتطبٌك على لطاع 
الصناعات الكٌماوٌة فى مصر 

/  

الشربٌنى، صفاء 
  أحمد.

1775.    
صفاء أحمد الشربٌنى ؛ 

إشراؾ رفاعى دمحم رفاعى، 
  دمحم سٌد أحمد عبدالمتعال.

  دكتوراه  379 (379

دور العوامل االنسانٌة فى 
االداء االلتصادى لمنظمات 

االعمال بالتطبٌك على لطاع 
الصناعات الكٌماوٌة فى مصر 

/  

الشربٌنى، صفاء 
  أحمد.

1775.    
الشربٌنى ؛ صفاء أحمد 

إشراؾ رفاعى دمحم رفاعى، 
  دمحم سٌد أحمد عبدالمتعال.

  دكتوراه  378 (378

دور العوامل االنسانٌة فى 
االداء االلتصادى لمنظمات 

االعمال بالتطبٌك على لطاع 
الصناعات الكٌماوٌة فى مصر 

/  

الشربٌنى، صفاء 
  أحمد.

1775.    
صفاء أحمد الشربٌنى ؛ 

رفاعى، إشراؾ رفاعى دمحم 
  دمحم سٌد أحمد عبدالمتعال.

  دكتوراه  377 (377

التوافك بٌن لٌم المدٌرٌن 
والعاملٌن وعاللته بفعالٌة 

البنون اإلسالمٌة العاملة فى 
  مصر /

صدٌك، دمحم جالل 
  سلٌمان.

1776.    

دمحم جالل سلٌمان صدٌك ؛ 
إشراؾ نبٌل الحسٌنً 
النجار، عبدالمادر دمحم 

  عبدالمادر.

  دكتوراه  411 (411

التوافك بٌن لٌم المدٌرٌن 
والعاملٌن وعاللته بفعالٌة 

البنون اإلسالمٌة العاملة فى 
  مصر /

صدٌك، دمحم جالل 
  سلٌمان.

1776.    

دمحم جالل سلٌمان صدٌك ؛ 
إشراؾ نبٌل الحسٌنً 
النجار، عبدالمادر دمحم 

  عبدالمادر.

  دكتوراه  411 (411

المدٌرٌن التوافك بٌن لٌم 
والعاملٌن وعاللته بفعالٌة 

البنون اإلسالمٌة العاملة فى 
  مصر /

صدٌك، دمحم جالل 
  سلٌمان.

1776.    

دمحم جالل سلٌمان صدٌك ؛ 
إشراؾ نبٌل الحسٌنً 
النجار، عبدالمادر دمحم 

  عبدالمادر.

دمحم جالل سلٌمان صدٌك ؛     .1776صدٌك، دمحم جالل التوافك بٌن لٌم المدٌرٌن   دكتوراه  412 (412



والعاملٌن وعاللته بفعالٌة 
البنون اإلسالمٌة العاملة فى 

  مصر /

إشراؾ نبٌل الحسٌنً   سلٌمان.
النجار، عبدالمادر دمحم 

  عبدالمادر.

  دكتوراه  413 (413
أثر العوامل الثمافٌة على 

مراحل لرار شراء األسرة فى 
  الرٌؾ المصرى :

موسى، أحمد دمحم 
  عبدالحلٌم.

1776.  
دراسة مٌدانٌة على 

  سلع التسوق /

أحمد دمحم عبدالحلٌم ؛ 
إشراؾ أحمد علً جبر، 
  عبدالمادر دمحم عبدالمادر.

  دكتوراه  414 (414
أثر العوامل الثمافٌة على 

مراحل لرار شراء األسرة فى 
  الرٌؾ المصرى :

موسى، أحمد دمحم 
  عبدالحلٌم.

1776.  
على دراسة مٌدانٌة 
  سلع التسوق /

أحمد دمحم عبدالحلٌم ؛ 
إشراؾ أحمد علً جبر، 
  عبدالمادر دمحم عبدالمادر.

  دكتوراه  415 (415
أثر العوامل الثمافٌة على 

مراحل لرار شراء األسرة فى 
  الرٌؾ المصرى :

موسى، أحمد دمحم 
  عبدالحلٌم.

1776.  
دراسة مٌدانٌة على 

  سلع التسوق /

عبدالحلٌم ؛ أحمد دمحم 
إشراؾ أحمد علً جبر، 
  عبدالمادر دمحم عبدالمادر.

  دكتوراه  416 (416
أثر العوامل الثمافٌة على 

مراحل لرار شراء األسرة فى 
  الرٌؾ المصرى :

موسى، أحمد دمحم 
  عبدالحلٌم.

1776.  
دراسة مٌدانٌة على 

  سلع التسوق /

أحمد دمحم عبدالحلٌم ؛ 
إشراؾ أحمد علً جبر، 
  عبدالمادر دمحم عبدالمادر.

  دكتوراه  419 (419

اثر العاللة بٌن المتؽٌرات 
المولفٌة وخصائص الهٌاكل 
التنظٌمٌة على الربحٌة فى 

شركات لطاع األعمال العام 
للؽزل والنسٌج والمالبس فى 

  مصر /

بالل، دمحم اسماعٌل 
  عبد النبى.

1775.    

دمحم اسماعٌل عبد النبى بالل 
رفاعً دمحم ؛ إشراؾ 

رفاعً، دمحم سٌد أحمد عبد 
  المتعال.

  دكتوراه  418 (418

اثر العاللة بٌن المتؽٌرات 
المولفٌة وخصائص الهٌاكل 
التنظٌمٌة على الربحٌة فى 

شركات لطاع األعمال العام 
للؽزل والنسٌج والمالبس فى 

  مصر /

بالل، دمحم اسماعٌل 
  عبد النبى.

1775.    

النبى بالل دمحم اسماعٌل عبد 
؛ إشراؾ رفاعً دمحم 

رفاعً، دمحم سٌد أحمد عبد 
  المتعال.

  دكتوراه  417 (417

اثر العاللة بٌن المتؽٌرات 
المولفٌة وخصائص الهٌاكل 
التنظٌمٌة على الربحٌة فى 

شركات لطاع األعمال العام 
للؽزل والنسٌج والمالبس فى 

  مصر /

بالل، دمحم اسماعٌل 
  عبد النبى.

1775.    

دمحم اسماعٌل عبد النبى بالل 
؛ إشراؾ رفاعً دمحم 

رفاعً، دمحم سٌد أحمد عبد 
  المتعال.

  دكتوراه.  411 (411
تسعٌر الكهرباء وترشٌد الطلب 

  علً الطالة الكهربائٌه :
ابو العٌون، محمود 

  ابراهٌم.
1786.  

دراسة لمطاع الكهرباء 
فً جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

و العٌون ؛ محمود ابراهٌم اب
اشراؾ دمحم سلطان ابو 

  علً، دمحم علً الخضٌري.

  دكتوراه  411 (411
Les relations 
economiques 
maghreb CEE /  

Salah, 
Mezdour.  

1771.    

Mezdour Salah ; 
Supervised by 

Wagdi Mahmoud 
Hussein, Mohamed 

Hamed Dowidar.  

  دكتوراه  412 (412
Les relations 
economiques 
maghreb CEE /  

Salah, 
Mezdour.  

1771.    

Mezdour Salah ; 
Supervised by 

Wagdi Mahmoud 
Hussein, Mohamed 

Hamed Dowidar.  

  دكتوراه  413 (413
Les relations 
economiques 
maghreb CEE /  

Salah, 
Mezdour.  

1771.    

Mezdour Salah ; 
Supervised by 

Wagdi Mahmoud 
Hussein, Mohamed 

Hamed Dowidar.  

  دكتوراه  414 (414
Les relations 
economiques 
maghreb CEE /  

Salah, 
Mezdour.  

1771.    

Mezdour Salah ; 
Supervised by 

Wagdi Mahmoud 
Hussein, Mohamed 

Hamed Dowidar.  

  دكتوراه.  415 (415
العوامل االلتصادٌة لتضخم 

  فً المجتمعات النامٌة : المدن
حسانٌن، محمود 
  عبدالسمٌع علً.

1771.  
مع التركٌز علً مدٌنة 

  الزلازٌك /

محمود عبدالسمٌع علً 
حسانٌن ؛ اشراؾ دمحم 

سلطان ابوعلً، مدحت دمحم 
  العماد، صالح الشخص.

ابراهٌم دمحم عبدهللا ؛ إشراؾ     .1773  عبدهللا، ابراهٌم دمحم.كفاءة استخدام عناصر االنتاج   دكتوراه  416 (416



فى لطاع الؽزل والنسٌج 
  وانعكاسها على التكالٌؾ /

احمد السٌد الصفتى، سعد 
  الشرٌؾ.

  دكتوراه  419 (419
كفاءة استخدام عناصر االنتاج 

فى لطاع الؽزل والنسٌج 
  وانعكاسها على التكالٌؾ /

    .1773  عبدهللا، ابراهٌم دمحم.
دمحم عبدهللا ؛ إشراؾ  ابراهٌم

احمد السٌد الصفتى، سعد 
  الشرٌؾ.

  دكتوراه  418 (418
كفاءة استخدام عناصر االنتاج 

فى لطاع الؽزل والنسٌج 
  وانعكاسها على التكالٌؾ /

    .1773  عبدهللا، ابراهٌم دمحم.
ابراهٌم دمحم عبدهللا ؛ إشراؾ 

احمد السٌد الصفتى، سعد 
  الشرٌؾ.

  دكتوراه  417 (417
كفاءة استخدام عناصر االنتاج 

فى لطاع الؽزل والنسٌج 
  وانعكاسها على التكالٌؾ /

    .1773  عبدهللا، ابراهٌم دمحم.
ابراهٌم دمحم عبدهللا ؛ إشراؾ 

احمد السٌد الصفتى، سعد 
  الشرٌؾ.

421) 421    
نمل التجارة الدولٌة لجمهورٌة 
 -مصر العربٌة بالسفن النظامٌة

  المشاكل والحلول/

عثمان، هارون 
  أحمد.

1781.    
هارون أحمد عثمان ؛ 

إشراؾ إسماعٌل دمحم هاشم، 
  محمود سمٌر طوبار.

  دكتوراه  421 (421

The randomized 
response models 

further contributions 
to the two related 

characteristics 
approach /  

Abd El-
Hamed, 
Soultan 

Mohamed.  

1785.    

Soultan Mohamed 
Abd El-Hamed ; 

Supervised by Abd 
El-Latif Abd El-

Fataah Abu El-Ela.  

  دكتوراه  422 (422

The randomized 
response models 

further contributions 
to the two related 

characteristics 
approach /  

Abd El-
Hamed, 
Soultan 

Mohamed.  

1785.    

Soultan Mohamed 
Abd El-Hamed ; 

Supervised by Abd 
El-Latif Abd El-

Fataah Abu El-Ela.  

  دكتوراه  423 (423

The randomized 
response models 

further contributions 
to the two related 

characteristics 
approach /  

Abd El-
Hamed, 
Soultan 

Mohamed.  

1785.    

Soultan Mohamed 
Abd El-Hamed ; 

Supervised by Abd 
El-Latif Abd El-

Fataah Abu El-Ela.  

  دكتوراه  424 (424

The randomized 
response models 

further contributions 
to the two related 

characteristics 
approach /  

Abd El-
Hamed, 
Soultan 

Mohamed.  

1785.    

Soultan Mohamed 
Abd El-Hamed ; 

Supervised by Abd 
El-Latif Abd El-

Fataah Abu El-Ela.  

  دكتوراه  425 (425

Robustification of the 
probability ratio test in 

mul tiple decision 
problems /  

El-Mahalawy, 
Mervat Talaat 

Mohamed.  
1789.    

Mervat Talaat 
Mohamed El-

Mahalawy ; 
Supervised by 
Mahmod Riad 

Mahmod, Ibrahiem 
Mohamed Mahdi, 

Abd El-Latif Abd El-
Fattah.  

  دكتوراه  426 (426

Robustification of the 
probability ratio test in 

mul tiple decision 
problems /  

El-Mahalawy, 
Mervat Talaat 

Mohamed.  
1789.    

Mervat Talaat 
Mohamed El-

Mahalawy ; 
Supervised by 
Mahmod Riad 

Mahmod, Ibrahiem 
Mohamed Mahdi, 

Abd El-Latif Abd El-
Fattah.  

  دكتوراه  429 (429

Robustification of the 
probability ratio test in 

mul tiple decision 
problems /  

El-Mahalawy, 
Mervat Talaat 

Mohamed.  
1789.    

Mervat Talaat 
Mohamed El-

Mahalawy ; 
Supervised by 
Mahmod Riad 

Mahmod, Ibrahiem 
Mohamed Mahdi, 



Abd El-Latif Abd El-
Fattah.  

  دكتوراه  428 (428

Robustification of the 
probability ratio test in 

mul tiple decision 
problems /  

El-Mahalawy, 
Mervat Talaat 

Mohamed.  
1789.    

Mervat Talaat 
Mohamed El-

Mahalawy ; 
Supervised by 
Mahmod Riad 

Mahmod, Ibrahiem 
Mohamed Mahdi, 

Abd El-Latif Abd El-
Fattah.  

  ماجستٌر  427 (427

On the performance 
of outhier’s rejection 

rules in statistical 
data \  

Askharoun, 
Linda Samy.  

1788.    

Linda Samy 
Askharoun ; 

Supervised by 
Ibrahiem Mohamed 

Mahdi, Mahmod 
Rida Mahmod.  

  ماجستٌر  431 (431

On the performance 
of outhier’s rejection 

rules in statistical 
data \  

Askharoun, 
Linda Samy.  

1788.    

Linda Samy 
Askharoun ; 

Supervised by 
Ibrahiem Mohamed 

Mahdi, Mahmod 
Rida Mahmod.  

  ماجستٌر  431 (431

On the performance 
of outhier’s rejection 

rules in statistical 
data \  

Askharoun, 
Linda Samy.  

1788.    

Linda Samy 
Askharoun ; 

Supervised by 
Ibrahiem Mohamed 

Mahdi, Mahmod 
Rida Mahmod.  

  ماجستٌر  432 (432

On the performance 
of outhier’s rejection 

rules in statistical 
data \  

Askharoun, 
Linda Samy.  

1788.    

Linda Samy 
Askharoun ; 

Supervised by 
Ibrahiem Mohamed 

Mahdi, Mahmod 
Rida Mahmod.  

  دكتوراه.  433 (433
تسعٌر تؤمٌن أخطار النمل 

  :الداخلى فى مصر 
  .1771  فوده، دمحم عبدالفتاح.

بالتطبٌك على الهٌئة 
المومٌة للسكن الحدٌدٌه 

/  

دمحم عبدالفتاح فوده ؛ إشراؾ 
كامل عباس الحلوانً، 

إبراهٌم دمحم مهدي، علً 
  السٌد دمحم العشري.

  دكتوراه  434 (434

Some selection and 
ranking procedures 

for extreme value 
populations with 

applications /  

Abd El-Latif, 
Yaser 

Mohamed El-
Adl.  

1771.    

Yaser Mohamed 
El-Adl Abd El-Latif ; 

Supervised by 
Ibrahim Mohamed 
Mahdy, Abd Allah 

Tawfic El-Helbawy, 
Fatma Ali Abd El-

Aty.  

  دكتوراه  435 (435

Some selection and 
ranking procedures 

for extreme value 
populations with 

applications /  

Abd El-Latif, 
Yaser 

Mohamed El-
Adl.  

1771.    

Yaser Mohamed 
El-Adl Abd El-Latif ; 

Supervised by 
Ibrahim Mohamed 
Mahdy, Abd Allah 

Tawfic El-Helbawy, 
Fatma Ali Abd El-

Aty.  

  دكتوراه  436 (436

Some selection and 
ranking procedures 

for extreme value 
populations with 

applications /  

Abd El-Latif, 
Yaser 

Mohamed El-
Adl.  

1771.    

Yaser Mohamed 
El-Adl Abd El-Latif ; 

Supervised by 
Ibrahim Mohamed 
Mahdy, Abd Allah 

Tawfic El-Helbawy, 
Fatma Ali Abd El-

Aty.  



  دكتوراه  439 (439

Some selection and 
ranking procedures 

for extreme value 
populations with 

applications /  

Abd El-Latif, 
Yaser 

Mohamed El-
Adl.  

1771.    

Yaser Mohamed 
El-Adl Abd El-Latif ; 

Supervised by 
Ibrahim Mohamed 
Mahdy, Abd Allah 

Tawfic El-Helbawy, 
Fatma Ali Abd El-

Aty.  

  دكتوراه  438 (438
نموذج احصائى للتنبإ بالربط 

ٌلة السنوٌة  السنوى والحص
  لضرائب الدخل فى مصر /

البدرى، أشرؾ أحمد 
  عبدالعلٌم.

1771.    

أشرؾ أحمد عبدالحلٌم 
البدرى ؛ اشراؾ مصطفً 

احمد علً، ابراهٌم دمحم 
  مهدي.

  دكتوراه  437 (437
نموذج احصائى للتنبإ بالربط 

ٌلة السنوٌة  السنوى والحص
  لضرائب الدخل فى مصر /

البدرى، أشرؾ أحمد 
  عبدالعلٌم.

1771.    

أشرؾ أحمد عبدالحلٌم 
البدرى ؛ اشراؾ مصطفً 

احمد علً، ابراهٌم دمحم 
  مهدي.

  دكتوراه  441 (441
نموذج احصائى للتنبإ بالربط 

ٌلة السنوٌة  السنوى والحص
  ضرائب الدخل فى مصر /ل

البدرى، أشرؾ أحمد 
  عبدالعلٌم.

1771.    

أشرؾ أحمد عبدالحلٌم 
البدرى ؛ اشراؾ مصطفً 

احمد علً، ابراهٌم دمحم 
  مهدي.

  دكتوراه  441 (441
نموذج احصائى للتنبإ بالربط 

ٌلة السنوٌة  السنوى والحص
  لضرائب الدخل فى مصر /

البدرى، أشرؾ أحمد 
  عبدالعلٌم.

1771.    

أشرؾ أحمد عبدالحلٌم 
البدرى ؛ اشراؾ مصطفً 

احمد علً، ابراهٌم دمحم 
  مهدي.

  دكتوراه  442 (442
إعداد نماذج حدود االحتفاظ 
  باستخدام األسالٌب الكمٌة :

دمحم، عمر عبدالجواد 
  عبدالعزٌز.

1773.  
ٌلٌة بالتطبٌك  دراسة تحل

على تؤمٌنات الحٌاة 
  بالسوق المصرى /

عبدالجواد عبدالعزٌز عمر 
دمحم ؛ إشراؾ ابراهٌم دمحم 
  مهدى، سامى نجٌب ملن.

  دكتوراه  443 (443
إعداد نماذج حدود االحتفاظ 
  باستخدام األسالٌب الكمٌة :

دمحم، عمر عبدالجواد 
  عبدالعزٌز.

1773.  
ٌلٌة بالتطبٌك  دراسة تحل

على تؤمٌنات الحٌاة 
  بالسوق المصرى /

عبدالعزٌز عمر عبدالجواد 
دمحم ؛ إشراؾ ابراهٌم دمحم 
  مهدى، سامى نجٌب ملن.

  دكتوراه  444 (444
إعداد نماذج حدود االحتفاظ 
  باستخدام األسالٌب الكمٌة :

دمحم، عمر عبدالجواد 
  عبدالعزٌز.

1773.  
ٌلٌة بالتطبٌك  دراسة تحل

على تؤمٌنات الحٌاة 
  بالسوق المصرى /

عمر عبدالجواد عبدالعزٌز 
 ؛ إشراؾ ابراهٌم دمحم دمحم

  مهدى، سامى نجٌب ملن.

  دكتوراه  445 (445
إعداد نماذج حدود االحتفاظ 
  باستخدام األسالٌب الكمٌة :

دمحم، عمر عبدالجواد 
  عبدالعزٌز.

1773.  
ٌلٌة بالتطبٌك  دراسة تحل

على تؤمٌنات الحٌاة 
  بالسوق المصرى /

عمر عبدالجواد عبدالعزٌز 
ابراهٌم دمحم دمحم ؛ إشراؾ 

  مهدى، سامى نجٌب ملن.

446) 446    
Mortality models for 

countries with 
deficient data  

      1772  ماجد جورج

  دكتوراه  449 (449
تمدٌر جداول العرض والطلب 
فى مجال سوق الموى العاملة 
  فى جمهورٌة مصر العربٌة /

عمران، دمحم السٌد 
  على متولى.

1774.    
دمحم السٌد على متولى 

عمران ؛ ابراهٌم دمحم مهدي، 
  سهٌر فهمً حجازي.

  دكتوراه  448 (448
تمدٌر جداول العرض والطلب 
فى مجال سوق الموى العاملة 
  فى جمهورٌة مصر العربٌة /

عمران، دمحم السٌد 
  على متولى.

1774.    
دمحم السٌد على متولى 

عمران ؛ ابراهٌم دمحم مهدي، 
  فهمً حجازي.سهٌر 

  دكتوراه  447 (447
تمدٌر جداول العرض والطلب 
فى مجال سوق الموى العاملة 
  فى جمهورٌة مصر العربٌة /

عمران، دمحم السٌد 
  على متولى.

1774.    
دمحم السٌد على متولى 

عمران ؛ ابراهٌم دمحم مهدي، 
  سهٌر فهمً حجازي.

  دكتوراه  451 (451
والطلب تمدٌر جداول العرض 

فى مجال سوق الموى العاملة 
  فى جمهورٌة مصر العربٌة /

عمران، دمحم السٌد 
  على متولى.

1774.    
دمحم السٌد على متولى 

عمران ؛ ابراهٌم دمحم مهدي، 
  سهٌر فهمً حجازي.

  دكتوراه  451 (451

دراسة لٌاسٌة لكل من دوال 
العرض والطلب لمطاع صناعة 

ر السٌارات فى جمهورٌة مص
  العربٌة /

حسٌن، حسن دمحم 
  على.

1774.    

حسن دمحم على حسٌن ؛ 
اشراؾ ابراهٌم دمحم مهدي، 
سهٌر فهمً حجازي، السٌد 

  احمد عصمت.

  دكتوراه  452 (452

دراسة لٌاسٌة لكل من دوال 
العرض والطلب لمطاع صناعة 
السٌارات فى جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

حسٌن، حسن دمحم 
  على.

1774.    

حسن دمحم على حسٌن ؛ 
اشراؾ ابراهٌم دمحم مهدي، 
سهٌر فهمً حجازي، السٌد 

  احمد عصمت.

  دكتوراه  453 (453
دراسة لٌاسٌة لكل من دوال 

العرض والطلب لمطاع صناعة 
حسٌن، حسن دمحم 

  على.
1774.    

حسن دمحم على حسٌن ؛ 
مهدي، اشراؾ ابراهٌم دمحم 



السٌارات فى جمهورٌة مصر 
  العربٌة /

سهٌر فهمً حجازي، السٌد 
  احمد عصمت.

  دكتوراه  454 (454

دراسة لٌاسٌة لكل من دوال 
العرض والطلب لمطاع صناعة 
السٌارات فى جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

حسٌن، حسن دمحم 
  على.

1774.    

حسن دمحم على حسٌن ؛ 
اشراؾ ابراهٌم دمحم مهدي، 
سهٌر فهمً حجازي، السٌد 

  احمد عصمت.

  دكتوراه.  455 (455

إنتاجٌة العمل ورأس المال 
كمدخل لترشٌد سٌاسة األجور 

واألستثمارمع التطبٌك على 
ٌلٌة فى  نشاط الصناعات التمو

  مصر /

المرسى، بهجت 
  عوض.

1774.    
بهجت عوض المرسى ؛ 

  اشراؾ ابراهٌم دمحم مهدى.

  دكتوراه.  456 (456

إنتاجٌة العمل ورأس المال 
لترشٌد سٌاسة األجور كمدخل 

واألستثمارمع التطبٌك على 
ٌلٌة فى  نشاط الصناعات التمو

  مصر /

المرسى، بهجت 
  عوض.

1774.    
بهجت عوض المرسى ؛ 

  اشراؾ ابراهٌم دمحم مهدى.

  دكتوراه.  459 (459

إنتاجٌة العمل ورأس المال 
كمدخل لترشٌد سٌاسة األجور 

واألستثمارمع التطبٌك على 
ٌلٌة فى نشاط الص ناعات التمو

  مصر /

المرسى، بهجت 
  عوض.

1774.    
بهجت عوض المرسى ؛ 

  اشراؾ ابراهٌم دمحم مهدى.

  دكتوراه.  458 (458

إنتاجٌة العمل ورأس المال 
كمدخل لترشٌد سٌاسة األجور 

واألستثمارمع التطبٌك على 
ٌلٌة فى  نشاط الصناعات التمو

  مصر /

المرسى، بهجت 
  عوض.

1774.    
بهجت عوض المرسى ؛ 

  اشراؾ ابراهٌم دمحم مهدى.

  دكتوراه  457 (457
نحو بناء نموذج لوثٌمة تؤمٌن 

  ممتلكات شاملة /
شاهٌن، سامٌة سعد 

  زؼلول.
1774.    

سامٌة سعد زؼلول شاهٌن ؛ 
ابراهٌم دمحم مهدي، دمحم 

  توفٌك عباس المنصوري.

  دكتوراه  461 (461
تؤمٌن نحو بناء نموذج لوثٌمة 

  ممتلكات شاملة /
شاهٌن، سامٌة سعد 

  زؼلول.
1774.    

سامٌة سعد زؼلول شاهٌن ؛ 
ابراهٌم دمحم مهدي، دمحم 

  توفٌك عباس المنصوري.

  دكتوراه  461 (461
نحو بناء نموذج لوثٌمة تؤمٌن 

  ممتلكات شاملة /
شاهٌن، سامٌة سعد 

  زؼلول.
1774.    

سامٌة سعد زؼلول شاهٌن ؛ 
ابراهٌم دمحم مهدي، دمحم 

  توفٌك عباس المنصوري.

  دكتوراه  462 (462
نحو بناء نموذج لوثٌمة تؤمٌن 

  ممتلكات شاملة /
شاهٌن، سامٌة سعد 

  زؼلول.
1774.    

سامٌة سعد زؼلول شاهٌن ؛ 
ابراهٌم دمحم مهدي، دمحم 

  توفٌك عباس المنصوري.

  دكتوراه  463 (463
الطفل فى تحلٌل إحصائى لمٌمة 

  مصر :
عبدالحكٌم، عبدالحكٌم 

  دمحم.
1775.  

دراسة تطبٌمٌة على 
  رٌؾ الوجه المبلً /

عبدالحكٌم دمحم عبدالحكٌم ؛ 
إشراؾ عبداللطٌؾ 

عبدالفتاح أبوالعال، نادٌة 
  مكارى.

  دكتوراه  464 (464
تحلٌل إحصائى لمٌمة الطفل فى 

  مصر :
عبدالحكٌم، عبدالحكٌم 

  دمحم.
1775.  

دراسة تطبٌمٌة على 
  رٌؾ الوجه المبلً /

عبدالحكٌم دمحم عبدالحكٌم ؛ 
إشراؾ عبداللطٌؾ 

عبدالفتاح أبوالعال، نادٌة 
  مكارى.

  دكتوراه  465 (465
تحلٌل إحصائى لمٌمة الطفل فى 

  مصر :
عبدالحكٌم، عبدالحكٌم 

  دمحم.
1775.  

دراسة تطبٌمٌة على 
  رٌؾ الوجه المبلً /

دمحم عبدالحكٌم ؛ عبدالحكٌم 
إشراؾ عبداللطٌؾ 

عبدالفتاح أبوالعال، نادٌة 
  مكارى.

  دكتوراه  466 (466
تحلٌل إحصائى لمٌمة الطفل فى 

  مصر :
عبدالحكٌم، عبدالحكٌم 

  دمحم.
1775.  

دراسة تطبٌمٌة على 
  رٌؾ الوجه المبلً /

عبدالحكٌم دمحم عبدالحكٌم ؛ 
إشراؾ عبداللطٌؾ 

، نادٌة عبدالفتاح أبوالعال
  مكارى.

  دكتوراه  469 (469

محاكاة نماذج دورة الحٌاة 
لدراسة أثر تؽٌر بعض العوامل 
الدٌموجرافٌة وااللتصادٌة على 

معدل النمو الكامن لاللتصاد 
  المصرى /

السٌد، أنور على 
  جودة.

1775.    

أنور على جودة السٌد ؛ 
إشراؾ إبراهٌم دمحم مهدى، 

 دمحم حامد الزهار، سمٌر
  فهمى حجازى.

  دكتوراه  468 (468
محاكاة نماذج دورة الحٌاة 

لدراسة أثر تؽٌر بعض العوامل 
السٌد، أنور على 

  جودة.
1775.    

أنور على جودة السٌد ؛ 
إشراؾ إبراهٌم دمحم مهدى، 



الدٌموجرافٌة وااللتصادٌة على 
معدل النمو الكامن لاللتصاد 

  المصرى /

دمحم حامد الزهار، سمٌر 
  فهمى حجازى.

  دكتوراه  467 (467

محاكاة نماذج دورة الحٌاة 
لدراسة أثر تؽٌر بعض العوامل 
الدٌموجرافٌة وااللتصادٌة على 

معدل النمو الكامن لاللتصاد 
  المصرى /

السٌد، أنور على 
  جودة.

1775.    

أنور على جودة السٌد ؛ 
إشراؾ إبراهٌم دمحم مهدى، 

دمحم حامد الزهار، سمٌر 
  فهمى حجازى.

  دكتوراه  491 (491

محاكاة نماذج دورة الحٌاة 
لدراسة أثر تؽٌر بعض العوامل 
الدٌموجرافٌة وااللتصادٌة على 

معدل النمو الكامن لاللتصاد 
  المصرى /

السٌد، أنور على 
  جودة.

1775.    

أنور على جودة السٌد ؛ 
إشراؾ إبراهٌم دمحم مهدى، 

دمحم حامد الزهار، سمٌر 
  فهمى حجازى.

  دكتوراه.  491 (491
التصمٌم االمثل للتجارب فى 

المطاعات البسٌطة ذات االثار 
  المختلطة /

    .1776  العبد، دمحم أحمد.
دمحم أحمد العبد ؛ اشراؾ 
عبداللطٌؾ ابوالعال، هبة 

  اللٌثً.

  دكتوراه.  492 (492
التصمٌم االمثل للتجارب فى 

االثار المطاعات البسٌطة ذات 
  المختلطة /

    .1776  العبد، دمحم أحمد.
دمحم أحمد العبد ؛ اشراؾ 
عبداللطٌؾ ابوالعال، هبة 

  اللٌثً.

  دكتوراه.  493 (493
التصمٌم االمثل للتجارب فى 

المطاعات البسٌطة ذات االثار 
  المختلطة /

    .1776  العبد، دمحم أحمد.
دمحم أحمد العبد ؛ اشراؾ 

ابوالعال، هبة عبداللطٌؾ 
  اللٌثً.

  دكتوراه.  494 (494
التصمٌم االمثل للتجارب فى 

المطاعات البسٌطة ذات االثار 
  المختلطة /

    .1776  العبد، دمحم أحمد.
دمحم أحمد العبد ؛ اشراؾ 
عبداللطٌؾ ابوالعال، هبة 

  اللٌثً.

  دكتوراه  495 (495
مدى وصور المساهمة العامة 

التؤمٌنات فى تموٌل نظم 
  االجتماعٌة فى مصر /

محمود، نادٌة أحمد 
  حسن.

1776.    
نادٌة أحمد حسن محمود ؛ 
إشراؾ ابراهٌم دمحم مهدي، 

  سامً نجٌب ملن.

  دكتوراه  496 (496
مدى وصور المساهمة العامة 

فى تموٌل نظم التؤمٌنات 
  االجتماعٌة فى مصر /

محمود، نادٌة أحمد 
  حسن.

1776.    
أحمد حسن محمود ؛ نادٌة 

إشراؾ ابراهٌم دمحم مهدي، 
  سامً نجٌب ملن.

  دكتوراه  499 (499
مدى وصور المساهمة العامة 

فى تموٌل نظم التؤمٌنات 
  االجتماعٌة فى مصر /

محمود، نادٌة أحمد 
  حسن.

1776.    
نادٌة أحمد حسن محمود ؛ 
إشراؾ ابراهٌم دمحم مهدي، 

  سامً نجٌب ملن.

  دكتوراه  498 (498
مدى وصور المساهمة العامة 

فى تموٌل نظم التؤمٌنات 
  االجتماعٌة فى مصر /

محمود، نادٌة أحمد 
  حسن.

1776.    
نادٌة أحمد حسن محمود ؛ 
إشراؾ ابراهٌم دمحم مهدي، 

  سامً نجٌب ملن.

  دكتوراه  497 (497
التؤمٌن الصحى وتنظٌم العالج 
  الطبى على المستوى المومى :

المسلمى، سهٌر 
ٌلحى.   مؽازى مص

1779.  
دراسة تطبٌمٌة على 

جمهورٌة مصر 
  العربٌة /

ٌلحى  سهٌر مؽازى مص
المسلمى ؛ إشراؾ عادل 

عبدالحمٌد عز، ابراهٌم دمحم 
مهدي، دمحم توفٌك 

  المنصوري.

  دكتوراه  481 (481
التؤمٌن الصحى وتنظٌم العالج 
  الطبى على المستوى المومى :

سهٌر المسلمى، 
ٌلحى.   مؽازى مص

1779.  
دراسة تطبٌمٌة على 

جمهورٌة مصر 
  العربٌة /

ٌلحى  سهٌر مؽازى مص
المسلمى ؛ إشراؾ عادل 

عبدالحمٌد عز، ابراهٌم دمحم 
مهدي، دمحم توفٌك 

  المنصوري.

  دكتوراه  481 (481
التؤمٌن الصحى وتنظٌم العالج 
  الطبى على المستوى المومى :

المسلمى، سهٌر 
ٌلحى.   مؽازى مص

1779.  
دراسة تطبٌمٌة على 

جمهورٌة مصر 
  العربٌة /

ٌلحى  سهٌر مؽازى مص
المسلمى ؛ إشراؾ عادل 

عبدالحمٌد عز، ابراهٌم دمحم 
مهدي، دمحم توفٌك 

  المنصوري.

  دكتوراه  482 (482
التؤمٌن الصحى وتنظٌم العالج 
  الطبى على المستوى المومى :

المسلمى، سهٌر 
  لحى.مؽازى مصٌ

1779.  
دراسة تطبٌمٌة على 

جمهورٌة مصر 
  العربٌة /

ٌلحى  سهٌر مؽازى مص
المسلمى ؛ إشراؾ عادل 

عبدالحمٌد عز، ابراهٌم دمحم 
مهدي، دمحم توفٌك 

  المنصوري.

  دكتوراه.  483 (483

Multicollinerity of 
independent varibles 
in the multiple linear 

regression model and 

Suewalem, 
Eman 

Mohamed Abd 
El-Fattah.  

1779.    

Eman Mohamed 
Abdel-Fattah 
Suewalem ; 

Supervised by 



its effect on 
estimating population 

precentiles /  

Mahmoud Riad 
Mahmoud, Ibrahim 

Mohamed El-
Mahdy.  

  دكتوراه.  484 (484

Multicollinerity of 
independent varibles 
in the multiple linear 

regression model and 
its effect on 

estimating population 
precentiles /  

Suewalem, 
Eman 

Mohamed Abd 
El-Fattah.  

1779.    

Eman Mohamed 
Abdel-Fattah 
Suewalem ; 

Supervised by 
Mahmoud Riad 

Mahmoud, Ibrahim 
Mohamed El-

Mahdy.  

  دكتوراه.  485 (485

Multicollinerity of 
independent varibles 
in the multiple linear 

regression model and 
its effect on 

estimating population 
precentiles /  

Suewalem, 
Eman 

Mohamed Abd 
El-Fattah.  

1779.    

Eman Mohamed 
Abdel-Fattah 
Suewalem ; 

Supervised by 
Mahmoud Riad 

Mahmoud, Ibrahim 
Mohamed El-

Mahdy.  

  دكتوراه.  486 (486

Multicollinerity of 
independent varibles 
in the multiple linear 

regression model and 
its effect on 

estimating population 
precentiles /  

Suewalem, 
Eman 

Mohamed Abd 
El-Fattah.  

1779.    

Eman Mohamed 
Abdel-Fattah 
Suewalem ; 

Supervised by 
Mahmoud Riad 

Mahmoud, Ibrahim 
Mohamed El-

Mahdy.  

  دكتوراه.  489 (489

Multicollinerity of 
independent varibles 
in the multiple linear 

regression model and 
its effect on 

estimating population 
precentiles /  

Suewalem, 
Eman 

Mohamed Abd 
El-Fattah.  

1779.    

Eman Mohamed 
Abdel-Fattah 
Suewalem ; 

Supervised by 
Mahmoud Riad 

Mahmoud, Ibrahim 
Mohamed El-

Mahdy.  

  دكتوراه.  488 (488

Multicollinerity of 
independent varibles 
in the multiple linear 

regression model and 
its effect on 

estimating population 
precentiles /  

Suewalem, 
Eman 

Mohamed Abd 
El-Fattah.  

1779.    

Eman Mohamed 
Abdel-Fattah 
Suewalem ; 

Supervised by 
Mahmoud Riad 

Mahmoud, Ibrahim 
Mohamed El-

Mahdy.  

  دكتوراه  487 (487

الدوال المالٌة اإلكتوارٌة 
الالزمة لفحص المركز المالى 
لمشروعات التؤمٌن اإلجتماعى 

/  

أحمد، جمال 
  عبدالبالى واصؾ.

1778.    

جمال عبدالبالى واصؾ 
أحمد ؛ إشراؾ إبراهٌم دمحم 
مهدي، محمود عبدالحمٌد 

  حسن.

  دكتوراه  471 (471

الدوال المالٌة اإلكتوارٌة 
الالزمة لفحص المركز المالى 
لمشروعات التؤمٌن اإلجتماعى 

/  

أحمد، جمال 
  عبدالبالى واصؾ.

1778.    

جمال عبدالبالى واصؾ 
أحمد ؛ إشراؾ إبراهٌم دمحم 
مهدي، محمود عبدالحمٌد 

  حسن.

  دكتوراه  471 (471

الدوال المالٌة اإلكتوارٌة 
الالزمة لفحص المركز المالى 
لمشروعات التؤمٌن اإلجتماعى 

/  

أحمد، جمال 
  عبدالبالى واصؾ.

1778.    

جمال عبدالبالى واصؾ 
أحمد ؛ إشراؾ إبراهٌم دمحم 
مهدي، محمود عبدالحمٌد 

  حسن.

  دكتوراه  472 (472

الدوال المالٌة اإلكتوارٌة 
الالزمة لفحص المركز المالى 

التؤمٌن اإلجتماعى لمشروعات 
/  

أحمد، جمال 
  عبدالبالى واصؾ.

1778.    

جمال عبدالبالى واصؾ 
أحمد ؛ إشراؾ إبراهٌم دمحم 
مهدي، محمود عبدالحمٌد 

  حسن.

  دكتوراه  473 (473
التنظٌم العام للتجارة الخارجٌة 

فى الجمهورٌة العربٌة 
  السورٌة/

    .1799  رجب، عادل دمحم.
اشراؾ عادل دمحم رجب ؛ 

  دمحم عساؾ.



  دكتوراه  474 (474
التنظٌم العام للتجارة الخارجٌة 

فى الجمهورٌة العربٌة 
  السورٌة/

    .1799  رجب، عادل دمحم.
عادل دمحم رجب ؛ اشراؾ 

  دمحم عساؾ.

  دكتوراه  475 (475

تطوٌر استخدام مساعدات 
المرار فى المراجعة لممابلة 
احتٌاجات المستخدمٌن فى 

  البنون التجارٌة /

الدٌسطى، دمحم دمحم 
  عبدالمادر.

1778.    
دمحم دمحم عبدالمادر الدٌسطى 

؛ إشراؾ عباس أحمد 
  رضوان، دمحم علً حماد.

  دكتوراه  476 (476

تطوٌر استخدام مساعدات 
المرار فى المراجعة لممابلة 
احتٌاجات المستخدمٌن فى 

  البنون التجارٌة /

 الدٌسطى، دمحم دمحم
  عبدالمادر.

1778.    
دمحم دمحم عبدالمادر الدٌسطى 

؛ إشراؾ عباس أحمد 
  رضوان، دمحم علً حماد.

  دكتوراه  479 (479

تطوٌر استخدام مساعدات 
المرار فى المراجعة لممابلة 
احتٌاجات المستخدمٌن فى 

  البنون التجارٌة /

الدٌسطى، دمحم دمحم 
  عبدالمادر.

1778.    
عبدالمادر الدٌسطى دمحم دمحم 

؛ إشراؾ عباس أحمد 
  رضوان، دمحم علً حماد.

  دكتوراه  478 (478

تطوٌر استخدام مساعدات 
المرار فى المراجعة لممابلة 
احتٌاجات المستخدمٌن فى 

  البنون التجارٌة /

الدٌسطى، دمحم دمحم 
  عبدالمادر.

1778.    
دمحم دمحم عبدالمادر الدٌسطى 

؛ إشراؾ عباس أحمد 
  رضوان، دمحم علً حماد.

  دكتوراه.  477 (477
الموى العاملة بالجماهٌرٌة 

  العربٌة اللٌبٌة :
عٌسى، ابراهٌم 

  مسعود.
1778.  

دراسة احصائٌة لتمدٌر 
االحتٌاجات المستمبلٌة 

/  

ابراهٌم مسعود عٌسى ؛ 
اشراؾ عبداللطٌؾ 

  عبدالفتاح ابوالعال.

  دكتوراه.  511 (511
بالجماهٌرٌة  الموى العاملة

  العربٌة اللٌبٌة :
عٌسى، ابراهٌم 

  مسعود.
1778.  

دراسة احصائٌة لتمدٌر 
االحتٌاجات المستمبلٌة 

/  

ابراهٌم مسعود عٌسى ؛ 
اشراؾ عبداللطٌؾ 

  عبدالفتاح ابوالعال.

  دكتوراه.  511 (511
الموى العاملة بالجماهٌرٌة 

  العربٌة اللٌبٌة :
عٌسى، ابراهٌم 

  مسعود.
1778.  

دراسة احصائٌة لتمدٌر 
االحتٌاجات المستمبلٌة 

/  

ابراهٌم مسعود عٌسى ؛ 
اشراؾ عبداللطٌؾ 

  عبدالفتاح ابوالعال.

  دكتوراه.  512 (512
الموى العاملة بالجماهٌرٌة 

  العربٌة اللٌبٌة :
عٌسى، ابراهٌم 

  مسعود.
1778.  

دراسة احصائٌة لتمدٌر 
االحتٌاجات المستمبلٌة 

/  

ابراهٌم مسعود عٌسى ؛ 
اشراؾ عبداللطٌؾ 

  عبدالفتاح ابوالعال.

  دكتوراه.  513 (513
نحو نموذج كمى لمٌاس 

اإلنتاجٌة فى شركات التؤمٌن 
  المصرٌة /

عبدالصمد، حسٌن 
  سٌد دمحم.

1778.    
حسٌن سٌد دمحم عبدالصمد ؛ 
إشراؾ إبراهٌم دمحم مهدى، 

  دمحم توفٌك المنصورى.

  كتوراه.د  514 (514
نحو نموذج كمى لمٌاس 

اإلنتاجٌة فى شركات التؤمٌن 
  المصرٌة /

عبدالصمد، حسٌن 
  سٌد دمحم.

1778.    
حسٌن سٌد دمحم عبدالصمد ؛ 
إشراؾ إبراهٌم دمحم مهدى، 

  دمحم توفٌك المنصورى.

  دكتوراه.  515 (515
نحو نموذج كمى لمٌاس 

اإلنتاجٌة فى شركات التؤمٌن 
  المصرٌة /

عبدالصمد، حسٌن 
  سٌد دمحم.

1778.    
حسٌن سٌد دمحم عبدالصمد ؛ 
إشراؾ إبراهٌم دمحم مهدى، 

  دمحم توفٌك المنصورى.

  دكتوراه.  516 (516
نحو نموذج كمى لمٌاس 

اإلنتاجٌة فى شركات التؤمٌن 
  المصرٌة /

عبدالصمد، حسٌن 
  سٌد دمحم.

1778.    
حسٌن سٌد دمحم عبدالصمد ؛ 

إبراهٌم دمحم مهدى، إشراؾ 
  دمحم توفٌك المنصورى.

  دكتوراه.  519 (519
مدى فاعلٌة السٌاسة النمدٌة فى 

  التؤثٌر على عرض النمود :
  .1778  أبوصبٌع، عمر دمحم.

دراسة تطبٌمٌة على 
  االلتصاد اللٌبى /

عمر دمحم أبوصبٌع ؛ إشراؾ 
دمحم حامد الزهار، عصام 

  البدراوى البرعى.

  دكتوراه.  518 (518
مدى فاعلٌة السٌاسة النمدٌة فى 

  التؤثٌر على عرض النمود :
  .1778  أبوصبٌع، عمر دمحم.

دراسة تطبٌمٌة على 
  االلتصاد اللٌبى /

عمر دمحم أبوصبٌع ؛ إشراؾ 
دمحم حامد الزهار، عصام 

  البدراوى البرعى.

  دكتوراه.  517 (517
مدى فاعلٌة السٌاسة النمدٌة فى 

  التؤثٌر على عرض النمود :
  .1778  أبوصبٌع، عمر دمحم.

دراسة تطبٌمٌة على 
  االلتصاد اللٌبى /

عمر دمحم أبوصبٌع ؛ إشراؾ 
دمحم حامد الزهار، عصام 

  البدراوى البرعى.

  دكتوراه.  511 (511
مدى فاعلٌة السٌاسة النمدٌة فى 

  التؤثٌر على عرض النمود :
  .1778  أبوصبٌع، عمر دمحم.

دراسة تطبٌمٌة على 
  االلتصاد اللٌبى /

عمر دمحم أبوصبٌع ؛ إشراؾ 
دمحم حامد الزهار، عصام 

  البدراوى البرعى.

  دكتوراه.  511 (511
تطوٌر عملٌة صنع المرار 

اإلدارى الخاص بتنظٌم أجهزة 
  السلطة التنفٌذٌة فى السودان/

شافعى، عبدالمنعم 
  حسن.

1774.    

عبدالمنعم حسن شافعى ؛ 
إشراؾ عبدالمنعم حٌاتى 

جنٌد، ناجى دمحم فوزى 
  خشبة.



  دكتوراه.  512 (512
تطوٌر عملٌة صنع المرار 

اإلدارى الخاص بتنظٌم أجهزة 
  السلطة التنفٌذٌة فى السودان/

شافعى، عبدالمنعم 
  حسن.

1774.    

عبدالمنعم حسن شافعى ؛ 
إشراؾ عبدالمنعم حٌاتى 

ناجى دمحم فوزى جنٌد، 
  خشبة.

  دكتوراه.  513 (513
التجارة الخارجٌة والتنمٌة 

  الصناعٌة فى لٌبٌا /
البوسٌفى، مصطفى 

  عبدهللا.
1777.    

مصطفى عبدهللا البوسٌفى ؛ 
اشراؾ عبدالفتاح 

  عبدالرحمن عبدالمجٌد.

  دكتوراه.  514 (514
التجارة الخارجٌة والتنمٌة 

  الصناعٌة فى لٌبٌا /
البوسٌفى، مصطفى 

  عبدهللا.
1777.    

مصطفى عبدهللا البوسٌفى ؛ 
اشراؾ عبدالفتاح 

  عبدالرحمن عبدالمجٌد.

  دكتوراه.  515 (515
التجارة الخارجٌة والتنمٌة 

  الصناعٌة فى لٌبٌا /
البوسٌفى، مصطفى 

  عبدهللا.
1777.    

مصطفى عبدهللا البوسٌفى ؛ 
اشراؾ عبدالفتاح 

  عبدالمجٌد.عبدالرحمن 

  دكتوراه.  516 (516
التجارة الخارجٌة والتنمٌة 

  الصناعٌة فى لٌبٌا /
البوسٌفى، مصطفى 

  عبدهللا.
1777.    

مصطفى عبدهللا البوسٌفى ؛ 
اشراؾ عبدالفتاح 

  عبدالرحمن عبدالمجٌد.

  دكتوراه  519 (519
استخدام نماذج رٌاضٌة 

واحصائٌة لتسوٌة جداول الحٌاة 
/  

، سحر صدلى دمحم 
  أحمد.

2111.    
سحر صدلى احمد دمحم ؛ 

إشراؾ ابراهٌم دمحم مهدي، 
  دمحم توفٌك المنصوري.

  دكتوراه  518 (518
استخدام نماذج رٌاضٌة 

واحصائٌة لتسوٌة جداول الحٌاة 
/  

دمحم ، سحر صدلى 
  أحمد.

2111.    
سحر صدلى احمد دمحم ؛ 

إشراؾ ابراهٌم دمحم مهدي، 
  المنصوري. دمحم توفٌك

  دكتوراه  517 (517
استخدام نماذج رٌاضٌة 

واحصائٌة لتسوٌة جداول الحٌاة 
/  

دمحم ، سحر صدلى 
  أحمد.

2111.    
سحر صدلى احمد دمحم ؛ 

إشراؾ ابراهٌم دمحم مهدي، 
  دمحم توفٌك المنصوري.

  دكتوراه  521 (521
استخدام نماذج رٌاضٌة 

واحصائٌة لتسوٌة جداول الحٌاة 
/  

دمحم ، سحر صدلى 
  أحمد.

2111.    
سحر صدلى احمد دمحم ؛ 

إشراؾ ابراهٌم دمحم مهدي، 
  دمحم توفٌك المنصوري.

  دكتوراه  521 (521
بناء نموذج عشوائى لدراسة 

  الحران الوظٌفً :
طالٌه، البٌومى 
  عوض عوض.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2111

البٌومى عوض عوض 
طالٌة ؛ إشراؾ عبداللطٌؾ 
عبدالفتاح أبوالعال، عاطؾ 
دمحم عبدالمنعم، دمحم توفٌك 

  البلمٌنى.

  دكتوراه  522 (522
بناء نموذج عشوائى لدراسة 

  الحران الوظٌفً :
طالٌه، البٌومى 
  عوض عوض.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2111

البٌومى عوض عوض 
طالٌة ؛ إشراؾ عبداللطٌؾ 
عبدالفتاح أبوالعال، عاطؾ 

دمحم توفٌك دمحم عبدالمنعم، 
  البلمٌنى.

  دكتوراه  523 (523
بناء نموذج عشوائى لدراسة 

  الحران الوظٌفً :
طالٌه، البٌومى 
  عوض عوض.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2111

البٌومى عوض عوض 
طالٌة ؛ إشراؾ عبداللطٌؾ 
عبدالفتاح أبوالعال، عاطؾ 
دمحم عبدالمنعم، دمحم توفٌك 

  البلمٌنى.

  دكتوراه  524 (524
بناء نموذج عشوائى لدراسة 

  الحران الوظٌفً :
طالٌه، البٌومى 
  عوض عوض.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2111

البٌومى عوض عوض 
طالٌة ؛ إشراؾ عبداللطٌؾ 
عبدالفتاح أبوالعال، عاطؾ 
دمحم عبدالمنعم، دمحم توفٌك 

  البلمٌنى.

  دكتوراه.  525 (525

نموذج لتحمٌك متطلبات نظم 
األٌزو  -الدولٌة توكٌد الجودة 

بشركات لطاع األعمال  7111
العام للؽزل والنسٌج بإللٌم وسط 

  الدلتا /

عجوه، أحمد دمحم 
  فتحى أحمد.

2111.    

أحمد دمحم فتحى أحمد عجوه 
؛ إشراؾ فتحى على علٌوة 

محرم، أحمد دمحم السٌد 
  ؼنٌم.

  دكتوراه.  526 (526

نموذج لتحمٌك متطلبات نظم 
األٌزو  -الدولٌة توكٌد الجودة 

بشركات لطاع األعمال  7111
العام للؽزل والنسٌج بإللٌم وسط 

  الدلتا /

عجوه، أحمد دمحم 
  فتحى أحمد.

2111.    

أحمد دمحم فتحى أحمد عجوه 
؛ إشراؾ فتحى على علٌوة 

محرم، أحمد دمحم السٌد 
  ؼنٌم.

  دكتوراه.  529 (529
نموذج لتحمٌك متطلبات نظم 

األٌزو  -الدولٌة توكٌد الجودة 
بشركات لطاع األعمال  7111

عجوه، أحمد دمحم 
  فتحى أحمد.

2111.    
أحمد دمحم فتحى أحمد عجوه 
؛ إشراؾ فتحى على علٌوة 

محرم، أحمد دمحم السٌد 



العام للؽزل والنسٌج بإللٌم وسط 
  الدلتا /

  ؼنٌم.

  دكتوراه.  528 (528

نموذج لتحمٌك متطلبات نظم 
األٌزو  -الدولٌة توكٌد الجودة 

بشركات لطاع األعمال  7111
العام للؽزل والنسٌج بإللٌم وسط 

  الدلتا /

عجوه، أحمد دمحم 
  فتحى أحمد.

2111.    

أحمد دمحم فتحى أحمد عجوه 
؛ إشراؾ فتحى على علٌوة 

محرم، أحمد دمحم السٌد 
  ؼنٌم.

  دكتوراة  527 (527
اإلطار المانونى إلطاعة الرئٌس 

  الوظٌفة العامة :فى 
الشحات، دمحم محمود 

  على.
1775.  

مع التطبٌك على 
  الشرطة /

دمحم محمود على الشحات ؛ 
إشراؾ دمحم حسنٌن 

  عبدالعال، دمحم حسٌن خلٌل.

  دكتوراه.  531 (531
حدود السلطة والمسئولٌة 

اإلشرافٌة مع التطبٌك على 
  الشرطة :

سلطان، سمٌر محمود 
  لطب أحمد.

  دراسة ممارنة /  .1776

سمٌر محمود لطب أحمد 
سلطان ؛ إشراؾ دمحم 

مرؼنى خٌرى، على دمحم 
  عبدالرحٌم.

  التفوٌض فى المانون اإلدارى :  دكتوراة  531 (531
شرؾ، حسن حسٌن 

  عبدالهادى.
1776.  

دراسة تطبٌمٌة فى 
  لطاع الشرطة /

حسن حسٌن عبدالهادي 
شرؾ ؛ إشراؾ دمحم مرؼنً 

عماد حسٌن خٌري، 
  عبدهللا.

  دكتوراه  532 (532

تطوٌر التمارٌر المحاسبٌة عن 
تكلفة رأس المال وأثرها على 

لرار االستثمار فى األوراق 
  المالٌة :

عبدالؽنى، خالد دمحم 
  المعتصم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2111

خالد دمحم المعتصم عبدالؽنى 
؛ إشراؾ احمد حامد 

حجاج، أسامة محٌى الدٌن 
عوض، سمٌر بباوى 

  فهمى.

  دكتوراه  533 (533

تطوٌر التمارٌر المحاسبٌة عن 
تكلفة رأس المال وأثرها على 

لرار االستثمار فى األوراق 
  المالٌة :

عبدالؽنى، خالد دمحم 
  المعتصم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2111

خالد دمحم المعتصم عبدالؽنى 
؛ إشراؾ احمد حامد 

 حجاج، أسامة محٌى الدٌن
عوض، سمٌر بباوى 

  فهمى.

  دكتوراه  534 (534

تطوٌر التمارٌر المحاسبٌة عن 
تكلفة رأس المال وأثرها على 

لرار االستثمار فى األوراق 
  المالٌة :

عبدالؽنى، خالد دمحم 
  المعتصم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2111

خالد دمحم المعتصم عبدالؽنى 
؛ إشراؾ احمد حامد 
الدٌن حجاج، أسامة محٌى 
عوض، سمٌر بباوى 

  فهمى.

  دكتوراه  535 (535

تطوٌر التمارٌر المحاسبٌة عن 
تكلفة رأس المال وأثرها على 

لرار االستثمار فى األوراق 
  المالٌة :

عبدالؽنى، خالد دمحم 
  المعتصم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2111

خالد دمحم المعتصم عبدالؽنى 
؛ إشراؾ احمد حامد 
الدٌن  حجاج، أسامة محٌى

عوض، سمٌر بباوى 
  فهمى.

  دكتوراه  536 (536
نحو تحدٌد عادل لسن التماعد 

  للعاملٌن :
مصطفى، نهلة السٌد 

  أحمد على.
2111.  

ٌلٌة ألثر  دراسة تحل
المهنة و طبٌعة العمل 

  وسوق العمل /

نهلة السٌد أحمد على 
مصطفى ؛ إشراؾ إبراهٌم 

دمحم مهدى، سامى نجٌب 
  ملن.

  دكتوراه  539 (539
نحو تحدٌد عادل لسن التماعد 

  للعاملٌن :
مصطفى، نهلة السٌد 

  أحمد على.
2111.  

ٌلٌة ألثر  دراسة تحل
المهنة و طبٌعة العمل 

  وسوق العمل /

نهلة السٌد أحمد على 
مصطفى ؛ إشراؾ إبراهٌم 

دمحم مهدى، سامى نجٌب 
  ملن.

  دكتوراه  538 (538
عد نحو تحدٌد عادل لسن التما

  للعاملٌن :
مصطفى، نهلة السٌد 

  أحمد على.
2111.  

ٌلٌة ألثر  دراسة تحل
المهنة و طبٌعة العمل 

  وسوق العمل /

نهلة السٌد أحمد على 
مصطفى ؛ إشراؾ إبراهٌم 

دمحم مهدى، سامى نجٌب 
  ملن.

  دكتوراه  537 (537
نحو تحدٌد عادل لسن التماعد 

  للعاملٌن :
مصطفى، نهلة السٌد 

  على.أحمد 
2111.  

ٌلٌة ألثر  دراسة تحل
المهنة و طبٌعة العمل 

  وسوق العمل /

نهلة السٌد أحمد على 
مصطفى ؛ إشراؾ إبراهٌم 

دمحم مهدى، سامى نجٌب 
  ملن.

  دكتوراه  541 (541
التحلٌل اإلحصائً متعدد 

المتؽٌرات لحجم الودائع فى 
  الجهاز المصرفً /

الجندى، صالح رشاد 
  أحمد.

2111.    
صالح رشاد أحمد الجندى ؛ 
إشراؾ دمحم توفٌك البلمٌنى، 

  فاطمة على عبدالعاطى.

  دكتوراه  541 (541
التحلٌل اإلحصائً متعدد 

المتؽٌرات لحجم الودائع فى 
  الجهاز المصرفً /

الجندى، صالح رشاد 
  أحمد.

2111.    
صالح رشاد أحمد الجندى ؛ 
إشراؾ دمحم توفٌك البلمٌنى، 

  عبدالعاطى.فاطمة على 



  دكتوراه  542 (542
التحلٌل اإلحصائً متعدد 

المتؽٌرات لحجم الودائع فى 
  الجهاز المصرفً /

الجندى، صالح رشاد 
  أحمد.

2111.    
صالح رشاد أحمد الجندى ؛ 
إشراؾ دمحم توفٌك البلمٌنى، 

  فاطمة على عبدالعاطى.

  دكتوراه  543 (543
التحلٌل اإلحصائً متعدد 

المتؽٌرات لحجم الودائع فى 
  الجهاز المصرفً /

الجندى، صالح رشاد 
  أحمد.

2111.    
صالح رشاد أحمد الجندى ؛ 
إشراؾ دمحم توفٌك البلمٌنى، 

  فاطمة على عبدالعاطى.

  دكتوراه  544 (544
إنشاء جداول الحٌاة النوعٌة من 

والع خبرة سوق التؤمٌن 
  المصري /

ابراهٌم، على 
  أبوالسعود.

2111.    
على أبوالسعود ابراهٌم ؛ 

إشراؾ إبراهٌم دمحم مهدى، 
  إبراهٌم دمحم مرجان.

  دكتوراه  545 (545
إنشاء جداول الحٌاة النوعٌة من 

والع خبرة سوق التؤمٌن 
  المصري /

ابراهٌم، على 
  أبوالسعود.

2111.    
على أبوالسعود ابراهٌم ؛ 

إشراؾ إبراهٌم دمحم مهدى، 
  دمحم مرجان.إبراهٌم 

  دكتوراه  546 (546
إنشاء جداول الحٌاة النوعٌة من 

والع خبرة سوق التؤمٌن 
  المصري /

ابراهٌم، على 
  أبوالسعود.

2111.    
على أبوالسعود ابراهٌم ؛ 

إشراؾ إبراهٌم دمحم مهدى، 
  إبراهٌم دمحم مرجان.

  دكتوراه  549 (549
إنشاء جداول الحٌاة النوعٌة من 

خبرة سوق التؤمٌن والع 
  المصري /

ابراهٌم، على 
  أبوالسعود.

2111.    
على أبوالسعود ابراهٌم ؛ 

إشراؾ إبراهٌم دمحم مهدى، 
  إبراهٌم دمحم مرجان.

  دكتوراه  548 (548

دور العوامل االنسانٌة فى 
االداء االلتصادى لمنظمات 

االعمال بالتطبٌك على لطاع 
الصناعات الكٌماوٌة فى مصر 

/  

الشربٌنى، صفاء 
  أحمد.

1775.    
صفاء أحمد الشربٌنى ؛ 

إشراؾ رفاعى دمحم رفاعى، 
  دمحم سٌد أحمد عبدالمتعال.

  دكتوراه  547 (547

اثر العاللة بٌن المتؽٌرات 
المولفٌة وخصائص الهٌاكل 
التنظٌمٌة على الربحٌة فى 

شركات لطاع األعمال العام 
للؽزل والنسٌج والمالبس فى 

  مصر /

بالل، دمحم اسماعٌل 
  عبد النبى.

1775.    

دمحم اسماعٌل عبد النبى بالل 
؛ إشراؾ رفاعً دمحم 

رفاعً، دمحم سٌد أحمد عبد 
  المتعال.

  دكتوراه.  551 (551

تمٌٌم نظام لٌاس كفاءة أداء 
العاملٌن فى األجهزة الحكومٌة 
وأثره على المرارات المتعلمة 

  بسٌاسات األفراد :

براهٌم دمحم أبوسعده، إ
  على.

1776.  
بالتطبٌك على العاملٌن 

بدٌوان عام وأحٌاء 
  محافظة الماهرة /

إبراهٌم دمحم على أبوسعده ؛ 
اشراؾ نعٌم حافظ عطٌة 
أبوجمعه، عرفه المتولى 

  سند.

  دكتوراه  551 (551

التوافك بٌن لٌم المدٌرٌن 
والعاملٌن وعاللته بفعالٌة 
فى البنون اإلسالمٌة العاملة 

  مصر /

صدٌك، دمحم جالل 
  سلٌمان.

1776.    

دمحم جالل سلٌمان صدٌك ؛ 
إشراؾ نبٌل الحسٌنً 
النجار، عبدالمادر دمحم 

  عبدالمادر.

  دكتوراه.  552 (552

إطار ممترح لإلفصاح 
المحاسبى عن آثار السٌاسات 

الضرٌبٌة على مستوى الوحدة 
  والمستوى المومى :

عبدالفتاح، على 
  فتحى.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2111
على فتحى عبدالفتاح ؛ 

إشراؾ ٌحٌى حسٌن عبٌد، 
  إبراهٌم دمحم دروٌش عٌسى.

  دكتوراه.  553 (553

إطار ممترح لإلفصاح 
المحاسبى عن آثار السٌاسات 

الضرٌبٌة على مستوى الوحدة 
  والمستوى المومى :

عبدالفتاح، على 
  فتحى.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2111
على فتحى عبدالفتاح ؛ 

إشراؾ ٌحٌى حسٌن عبٌد، 
  إبراهٌم دمحم دروٌش عٌسى.

  دكتوراه.  554 (554

إطار ممترح لإلفصاح 
المحاسبى عن آثار السٌاسات 

الضرٌبٌة على مستوى الوحدة 
  والمستوى المومى :

عبدالفتاح، على 
  فتحى.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2111
على فتحى عبدالفتاح ؛ 

ٌحٌى حسٌن عبٌد، إشراؾ 
  إبراهٌم دمحم دروٌش عٌسى.

  دكتوراه.  555 (555

إطار ممترح لإلفصاح 
المحاسبى عن آثار السٌاسات 

الضرٌبٌة على مستوى الوحدة 
  والمستوى المومى :

عبدالفتاح، على 
  فتحى.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2111
على فتحى عبدالفتاح ؛ 

إشراؾ ٌحٌى حسٌن عبٌد، 
  دمحم دروٌش عٌسى.إبراهٌم 

  دكتوراه  556 (556
تموٌم أسهم شركات لطاع 

األعمال العام الصناعى فى ظل 
  التخصٌصٌة فى مصر /

عبدالوهاب، دمحم 
  أبوالممصان دمحم.

2112.    

دمحم أبوالممصان دمحم 
عبدالوهاب ؛ إشراؾ سعد 
عبدالحمٌد مطاوع، السعٌد 

  فرحات جمعه.

  دكتوراه  559 (559
أسهم شركات لطاع  تموٌم

األعمال العام الصناعى فى ظل 
  التخصٌصٌة فى مصر /

عبدالوهاب، دمحم 
  أبوالممصان دمحم.

2112.    

دمحم أبوالممصان دمحم 
عبدالوهاب ؛ إشراؾ سعد 
عبدالحمٌد مطاوع، السعٌد 

  فرحات جمعه.



  دكتوراه  558 (558
تموٌم أسهم شركات لطاع 

ل األعمال العام الصناعى فى ظ
  التخصٌصٌة فى مصر /

عبدالوهاب، دمحم 
  أبوالممصان دمحم.

2112.    

دمحم أبوالممصان دمحم 
عبدالوهاب ؛ إشراؾ سعد 
عبدالحمٌد مطاوع، السعٌد 

  فرحات جمعه.

  دكتوراه  557 (557
تموٌم أسهم شركات لطاع 

األعمال العام الصناعى فى ظل 
  التخصٌصٌة فى مصر /

عبدالوهاب، دمحم 
  أبوالممصان دمحم.

2112.    

دمحم أبوالممصان دمحم 
عبدالوهاب ؛ إشراؾ سعد 
عبدالحمٌد مطاوع، السعٌد 

  فرحات جمعه.

  ماجستٌر.  561 (561
عوامل بٌئة النشاط المإثرة 
على جودة خدمات المماول 

  الرئٌسى :

راضى، مصطفى 
  حمدى.

2111.  

بالتطبٌك على شركات 
إنشاء المشروعات 

الصناعٌة بجمهورٌة 
  مصر العربٌه /

مصطفى حمدى راضى ؛ 
إشراؾ فتحً علً محرم، 

  عبدالمادر دمحم عبدالمادر.

  ماجستٌر.  561 (561
عوامل بٌئة النشاط المإثرة 
على جودة خدمات المماول 

  الرئٌسى :

راضى، مصطفى 
  حمدى.

2111.  

بالتطبٌك على شركات 
إنشاء المشروعات 
ٌة الصناعٌة بجمهور

  مصر العربٌه /

مصطفى حمدى راضى ؛ 
إشراؾ فتحً علً محرم، 

  عبدالمادر دمحم عبدالمادر.

  ماجستٌر.  562 (562
عوامل بٌئة النشاط المإثرة 
على جودة خدمات المماول 

  الرئٌسى :

راضى، مصطفى 
  حمدى.

2111.  

بالتطبٌك على شركات 
إنشاء المشروعات 

الصناعٌة بجمهورٌة 
  /مصر العربٌه 

مصطفى حمدى راضى ؛ 
إشراؾ فتحً علً محرم، 

  عبدالمادر دمحم عبدالمادر.

  ماجستٌر.  563 (563
عوامل بٌئة النشاط المإثرة 
على جودة خدمات المماول 

  الرئٌسى :

راضى، مصطفى 
  حمدى.

2111.  

بالتطبٌك على شركات 
إنشاء المشروعات 

الصناعٌة بجمهورٌة 
  مصر العربٌه /

راضى ؛ مصطفى حمدى 
إشراؾ فتحً علً محرم، 

  عبدالمادر دمحم عبدالمادر.

  ماجستٌر.  564 (564
عوامل بٌئة النشاط المإثرة 
على جودة خدمات المماول 

  الرئٌسى :

راضى، مصطفى 
  حمدى.

2111.  

بالتطبٌك على شركات 
إنشاء المشروعات 

الصناعٌة بجمهورٌة 
  مصر العربٌه /

مصطفى حمدى راضى ؛ 
حً علً محرم، إشراؾ فت

  عبدالمادر دمحم عبدالمادر.

  دكتوراه.  565 (565
اآلثار االلتصادٌة كمعٌار 

لالختٌار بٌن البدائل المحاسبٌة 
:  

الرشٌدى، ممدوح 
  صادق دمحم.

2111.  
دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة 

/  

ممدوح صادق دمحم الرشٌدى 
؛ إشراؾ حسن أحمد 
ؼالب، على عبدالعلٌم 

محمود عبدالحمٌد، صفا 
  السٌد.

  دكتوراه  566 (566

مدي توافر ممومات تطبٌك 
المشتمات المالٌة لتملٌل مخاطر 
السٌاسات المصرفٌة بالتطبٌك 
  على البنون التجارٌة العامة /

أحمد، على ٌونس 
  إبراهٌم سٌد.

2113.    

على ٌونس إبراهٌم سٌد 
أحمد ؛ إشراؾ سعد 

عبدالحمٌد مطاوع، دمحم 
  البؽدادي.عبدالحافظ 

  دكتوراه  569 (569

مدي توافر ممومات تطبٌك 
المشتمات المالٌة لتملٌل مخاطر 
السٌاسات المصرفٌة بالتطبٌك 
  على البنون التجارٌة العامة /

أحمد، على ٌونس 
  إبراهٌم سٌد.

2113.    

على ٌونس إبراهٌم سٌد 
أحمد ؛ إشراؾ سعد 

عبدالحمٌد مطاوع، دمحم 
  ي.عبدالحافظ البؽداد

  دكتوراه  568 (568

مدي توافر ممومات تطبٌك 
المشتمات المالٌة لتملٌل مخاطر 
السٌاسات المصرفٌة بالتطبٌك 
  على البنون التجارٌة العامة /

أحمد، على ٌونس 
  إبراهٌم سٌد.

2113.    

على ٌونس إبراهٌم سٌد 
أحمد ؛ إشراؾ سعد 

عبدالحمٌد مطاوع، دمحم 
  عبدالحافظ البؽدادي.

  دكتوراه.  567 (567
األمن الفكري فً مواجهة 

  المإثرات الفكرٌة /
الحٌدر، حٌدر 

  عبدالرحمن.
2111.    

حٌدر عبدالرحمن الحٌدر ؛ 
اشراؾ مصطفى علوى 

  سٌؾ.

591) 591    
الحماٌة الجنائٌة للبٌئة الهوائٌة 

/  
عبدالموى، دمحم 

  حسٌن.
2111.    

دمحم حسٌن عبدالموى ؛ 
عبدالرإوؾ دمحم اشراؾ 

  مهدى، نبٌل عبدالمنعم جاد.

  دكتوراه.  591 (591
استراتٌجٌة مكافحة الجرائم 

الناشئة عن استخدام الحاسب 
  اآللى :

سلٌمان، أٌمن 
عبدالحفٌظ 
  عبدالحمٌد.

  دراسة ممارنة /  .2113

أٌمن عبدالحفٌظ عبدالحمٌد 
سلٌمان ؛ اشراؾ 

عبدالرإوؾ مهدى، احمد 
  خلٌل.ضٌاءالدٌن 

592) 592    
” الجرائم االنضباطٌة الشرطٌة 

  ”دراسة ممارنة
الرٌس ، حسن على 

  عبد الرحمن
1777 

  م 
  

حسن على عبد الرحمن 
  الرٌس

  جرائم تزوٌر وثائك السفر :  دكتوراه.  593 (593
متولً، طه أحمد 

  طه.
  دراسة ممارنة /  .1771

طه أحمد طه متولً ؛ 
مهدي، إشراؾ عبدالرإوؾ 
  أحمد جالل عزالدٌن.



  دكتوراه.  594 (594
ترشٌد إدارة الولت فى العمل 

  األمنى :
البنا، مجد الدٌن 
  عبدالرازق أحمد.

2113.  
دراسة مٌدانٌة على فئة 
مؤمورى مراكز وألسام 

  الشرطه /

مجد الدٌن عبدالرازق أحمد 
البنا ؛ اشراؾ عمر حسن 

  عدس، احمد سرور دمحم.

  إدارة األزمات األمنٌة :  دكتوراه.  595 (595
خطاب، عبدالعزٌز 

  عبدالمنعم.
2113.  

دراسة تطبٌمٌة على 
  أحداث الشؽب /

عبدالعزٌز عبدالمنعم خطاب 
؛ إشراؾ مصطفى علوى 

  سٌؾ، دمحم أبوزٌد دمحم.

  دكتوراه.  596 (596
إتفالٌات تسلٌم المجرمٌن 
ودورها فىتحمٌك التعاون 

  اإلرهاب :الدولى لمكافحة 
  .2113  ٌوسؾ، إٌهاب دمحم.

مع التطبٌك على 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

إٌهاب دمحم ٌوسؾ ؛ اشراؾ 
عمر السعٌد رمضان، ماجد 

  ابراهٌم على.

  إبعاد االجانب /  دكتوراه.  599 (599
عبدالرحمن، جابر 

  جاد.
1749.    

جابر جاد عبدالرحمن ؛ 
  إشراؾ مسٌوا شٌرون.

  إبعاد االجانب /  دكتوراه.  598 (598
عبدالرحمن، جابر 

  جاد.
1749.    

جابر جاد عبدالرحمن ؛ 
  إشراؾ مسٌوا شٌرون.

597) 597    
السلطة التؤدٌبٌة لرجال الشرطة 

  بٌن الضمان والفاعلٌه
العلوى، سالم بن 

  راشد
ٌلٌة ممارنه  2114   دراسة تحل

سالم بن راشد العلوى؛ 
خٌرى، إشراؾ دمحم مرؼنى 

  عادل السعٌد أبو الخٌر

  دكتوراه.  581 (581
رعاٌة المسجونٌن والمفرج 

  عنهم :
العبدالعزٌز، إبراهٌم 

  جابر خالد.
2114.  

ٌلٌة أمنٌة فى  دراسة تحل
جمهورٌة مصر 
العربٌة والمملكة 

  العربٌة السعودٌة /

إبراهٌم جابر خالد 
العبدالعزٌز ؛ إشراؾ أحمد 

  لطفى.سعٌد صوان، سهٌر 

  دكتوراه.  581 (581
رعاٌة المسجونٌن والمفرج 

  عنهم :
العبدالعزٌز، إبراهٌم 

  جابر خالد.
2114.  

ٌلٌة أمنٌة فى  دراسة تحل
جمهورٌة مصر 
العربٌة والمملكة 

  العربٌة السعودٌة /

إبراهٌم جابر خالد 
العبدالعزٌز ؛ إشراؾ أحمد 
  سعٌد صوان، سهٌر لطفى.

  دكتوراه.  582 (582
فاعلٌة األداء الضبطى لرجال 

  الشرطة /
حسن، مجدى أحمد 

  فتح هللا.
2112.    

مجدى أحمد فتح هللا حسن ؛ 
إشراؾ دمحم رمزى طه 

الشاعر، دمحم مدحت صالح 
  المراسى.

  دكتوراه.  583 (583
شكل الدولة وأثره فى تنظٌم 

  مرفك األمن /
على، عمر أحمد 

  لدور.
1773.    

أحمد لدور على ؛ عمر 
إشراؾ رمزى طه الشاعر، 

  أحمد جالل عزالدٌن.

  دكتوراه.  584 (584
تؤثٌر المنظور البٌئى على 

  تنظٌم وزارة الداخلٌة :
بدرالدٌن، عبدالرحمن 

  دمحم عبدهللا.
  دراسة ممارنة /  .1771

عبدالرحمن دمحم عبدهللا بدر 
الدٌن ؛ إشراؾ أنور أحمد 

مد رسالن، عبدالرحمن أح
  الفرماوى.

  الوضع تحت مرالبة الشرطة    585 (585
البرماوى ، عدنان 

  محمود دمحم
2114 

  م
  

عدنان محمود دمحم 
  البرماوى

586) 586    
تحرٌات الشرطة واإلثبات 

  الجنائى
الدؼٌدى ، مصطفى 

  دمحم عبد الرحمن
2111 

  م 
  

مصطفى دمحم عبد الرحمن 
  الدؼٌدى

589) 589    
تحرٌات الشرطة واإلثبات 

  الجنائى
الدؼٌدى ، مصطفى 

  دمحم عبد الرحمن
2111 

  م 
  

مصطفى دمحم عبد الرحمن 
  الدؼٌدى

588) 588    
الحماٌة الجنائٌة للطفل دراسة 
تطبٌمٌة ممارنة على استؽالل 

  األطفال فى البؽاء

عبد الجواد ، عادل 
  عبادى على

2112 
  م 

  
عادل عبادى على عبد 

  الجواد

  دكتوراه.  587 (587
التخطٌط إلدارة األزمة األمنٌة 

:  
الفواز، عبدهللا 

  عبدالعزٌز.
2112.  

ٌلٌة  دراسة تحل
إلستراتٌجٌة مواجهة 
األزمات المحتملة فى 

  موسم الحج /

عبدهللا عبدالعزٌز الفواز ؛ 
إشراؾ مصطفى علوى 
سٌؾ، احمد ضٌاءالدٌن 

  خلٌل.

  دكتوراه.  571 (571
ظاهرة الثؤر فى المجتمعٌن 

  الٌمنى والمصرى :
جندب، أحمد على 

  صالح.
2111.  

دراسة نظرٌة تطبٌمٌة 
  ممارنة /

أحمد علً صالح جندب ؛ 
إشراؾ حسنٌن إبراهٌم 
  عبٌد، سعود دمحم موسى.

  دكتوراة.  571 (571
سلطة الشرطة فى إلامة 

  األجانب :

الؽٌص، صباح 
عبدالرحمن حسن 

  عبدهللا.
  دراسة ممارنة /  .2114

صباح عبدالرحمن حسن 
عبدهللا الؽٌص ؛ إشراؾ 

  دمحم أنس جعفر.

  دكتوراه.  572 (572
الفاعلٌة األمنٌة فى إدارة 

  األزمات :
الحاج، على صالح 

  الدٌن.
2114.  

مع دراسة تطبٌمٌة على 
التجربة اللبنانٌة عبر 

 - 1717عودة المهجر 
1778 /  

حاج ؛ على صالح الدٌن ال
إشراؾ السٌد علٌوة حسن، 

  السٌد حلمً الوزان.

  دكتوراه.  573 (573
التهدٌد كعنصر من عناصر 

األزمة األمنٌة وأسالٌب 
    .2114  نصر، أحمد إبراهٌم.

أحمد إبراهٌم نصر ؛ 
  إشراؾ السٌد علٌوه حسن.



  مواجهته /

  دكتوراه.  574 (574
الهجرة الوافدة من منظور أمنى 

:  
صدٌك، دمحم البربرى 

  دمحم زٌن.
1772.  

دراسة تطبٌمٌة على 
  جمهورٌة السودان /

دمحم البربرى دمحم زٌن صدٌك 
؛ إشراؾ عمر عدس، 

  سلٌمان دمحم الطماوى.

  دكتوراه.  575 (575
اإلطار المانونى إلطاعة أمر 

الرئٌس فى الوظٌفة العامة مع 
  التطبٌك على الشرطة/

 الشحات ، دمحم محمود
  على.

1775.    
دمحم محمود على الشحات ؛ 

إشراؾ دمحم حسنٌن 
  عبدالعال.

  جرائم التهرب الضرٌبى :  دكتوراه.  576 (576
الشربٌنى، دمحم سعد 

  دمحم.
2111.  

دراسة تطبٌمٌة على 
جرائم التهرب 

الضرٌبى من الضرٌبة 
  العامة على المبٌعات /

دمحم سعد دمحم الشربٌنى ؛ 
دمحم سالمه، إشراؾ مؤمون 

  احمد صبحى العطار.

  دكتوراه.  579 (579
األعالم األمنى فى منظومة 

  العمل الشرطى :
ناصر، جاسم خلٌل 

  مٌرزا.
2113.  

دراسة تطبٌمٌة على 
دولة األمارات العربٌة 

  المتحدة /

جاسم خلٌل مٌرزا ناصر ؛ 
إشراؾ على السٌد إبراهٌم 
  عجوه، حمدى دمحم شعبان.

  دكتوراه.  578 (578
آثار الؽزو العرالى على اتجاه 

  جرائم العنؾ فى الكوٌت /
العاصم، نضال أحمد 

  السٌد عمر.
2112.    

نضال أحمد السٌد عمر 
العاصم ؛ إشراؾ عمر 
الفاروق الحسٌنى، ... ] 

  وآخ. [.

  دكتوراه.  577 (577
اإلستراتٌجٌة األمنٌة وأسس 

  تطبٌمها بدولة الكوٌت /
عبدهللا الطرٌحى، 

  دمحم.
2111.    

عبدهللا دمحم الطرٌحى ؛ 
إشراؾ عمر حسن موسى، 

  صالح الدٌن فوزى دمحم.

  دكتوراه.  611 (611
تخطٌط البرامج التدرٌبٌة 

  الشرطٌة :
  .2114  البكر، جاسم دمحم.

ٌلٌة تطبٌمٌة  دراسة تحل
بدولة األمارات العربٌة 

  المتحدة /

جاسم دمحم البكر ؛ إشراؾ 
  دمحم العبودى. محسن

  دكتوراه.  611 (611
سلطات مؤمور الضبط المضائى 

فى حالة الجرٌمة المشهودة ) 
  التلبس ( :

الحضرمى، 
عبدالرحمن دمحم 

  عبدهللا.
1778.  

دراسة فى المانون 
الٌمنى ممارنة بالفمه 
اإلسالمى والمانون 

  المصرى /

عبدالرحمن دمحم عبدهللا 
الحضرمى ؛ إشراؾ 

ؾ دمحم مهدى، ] عبدالرءو
  وآخ. [.

612) 612    

اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتعاون 
الدولى فى مجال مكافحة 

الجرٌمة دراسة تطبٌمٌة ممارنة 
لمكافحة المخدرات فى كل من 

جمهورٌة مصر العربٌة 
  والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

شحاته ، عالء الدٌن 
  دمحم أحمد

1777 
  م 

  شحاتهعالء الدٌن دمحم أحمد   

  دكتوراه.  613 (613
أثر الحصانات اإلجرائٌة على 

  عمل الشرطة /

الجرٌدى، دمحم 
الشربٌنى ٌوسؾ 

  دمحم.
2114.    

دمحم الشربٌنى ٌوسؾ دمحم 
الجرٌدى ؛ إشراؾ أحمد 

شولى أبوخطوه، نبٌل 
  عبدالمنعم جاد.

  دكتوراه.  614 (614
تفعٌل دور الشرطة فى تحمٌك 

  / االستمرار األمنى
مرسى، دمحم محمود 

  السٌد.
2114.    

دمحم محمود السٌد مرسى ؛ 
إشراؾ دمحم شفٌك زكى، 

  أحمد سعٌد صوان.

  دكتوراه.  615 (615
األمن الفكري فً مواجهة 

  المإثرات الفكرٌة /
الحٌدر، حٌدر 

  عبدالرحمن.
2111.    

حٌدر عبدالرحمن الحٌدر ؛ 
اشراؾ مصطفى علوى 

  سٌؾ.

  دكتوراه.  616 (616
الضبط اإلدارى سلطانه 

وحدوده فى دولة االمارات 
  العربٌة المتحدة :

المحطانى، دمحم عبٌد 
  أحمد الحساوى.

2113.  
دراسة ممارنة مع 

  مصر /

دمحم عبٌد أحمد الحساوى 
المحطانى ؛ إشراؾ دمحم 

حسنٌن عبدالعال، مصطفى 
  ممدوح ابراهٌم.

  دكتوراه.  619 (619
والحٌاد  الضبط اإلدارى

  الوظٌفى :
السبكى، فرحات دمحم 

  فهمى.
  دراسة ممارنة /  .2112

فرحات دمحم فهمى السبكى ؛ 
إشراؾ دمحم حسنسن 

  عبدالعال، محسن العبودى.

  دكتوراه  618 (618
إطار ممترح لإلدارة 

اإلستراتٌجٌة للتكلفة فى مرحلة 
  تصمٌم المنتج :

خٌري، ٌسري دمحم 
  علً.

  دراسة تطبٌمٌة /مع   .2114
ٌسري دمحم علً خٌري ؛ 
إشراؾ على مجدى سعد 

  الؽرورى.

  دكتوراه  617 (617
إطار ممترح لإلدارة 

اإلستراتٌجٌة للتكلفة فى مرحلة 
  تصمٌم المنتج :

خٌري، ٌسري دمحم 
  علً.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2114
ٌسري دمحم علً خٌري ؛ 
إشراؾ على مجدى سعد 

  الؽرورى.

  دكتوراه  611 (611
إطار ممترح لإلدارة 

اإلستراتٌجٌة للتكلفة فى مرحلة 
  تصمٌم المنتج :

خٌري، ٌسري دمحم 
  علً.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2114
ٌسري دمحم علً خٌري ؛ 
إشراؾ على مجدى سعد 

  الؽرورى.



611) 611    
عاللة نظام سعر الصرؾ 

بنسب االكتفاء الذاتى من أهم 
  فى مصر/السلع الؽذائٌة 

محمود، خٌرٌة 
عبدالفتاح 
  عبدالعزٌز.

1775.    
أعداد خٌرٌة عبدالفتاح 

عبدالعزٌز محمود ؛ اشراؾ 
  دمحم سلطان ابو على.

  دكتوراه  612 (612

حماٌة المستهلن المصري فى 
مجال الخدمة الطبٌة بالتطبٌك 
على المراكز الطبٌة بجامعة 

  المنصورة /

المنٌاوي، عزة 
  عبدالمنعم.

2114.    
عزة عبدالمنعم المنٌاوي ؛ 
إشراؾ أحمد على جبر، 

  أحمد السٌد ؼنٌم.

  دكتوراه  613 (613

حماٌة المستهلن المصري فى 
مجال الخدمة الطبٌة بالتطبٌك 
على المراكز الطبٌة بجامعة 

  المنصورة /

المنٌاوي، عزة 
  عبدالمنعم.

2114.    
عزة عبدالمنعم المنٌاوي ؛ 

على جبر، إشراؾ أحمد 
  أحمد السٌد ؼنٌم.

  دكتوراه  614 (614
دراسة ممارنة لخصائص المدن 

الصناعٌة الجدٌدة كموالع 
  للمشروعات الصناعٌة /

أبورٌة، عالٌه 
  عبدالعزٌز.

2114.    
عالٌه عبدالعزٌز أبورٌة ؛ 
إشراؾ فتحى على محرم، 

  ناجى دمحم فوزى خشبة.

  دكتوراه  615 (615
لخصائص المدن دراسة ممارنة 

الصناعٌة الجدٌدة كموالع 
  للمشروعات الصناعٌة /

أبورٌة، عالٌه 
  عبدالعزٌز.

2114.    
عالٌه عبدالعزٌز أبورٌة ؛ 
إشراؾ فتحى على محرم، 

  ناجى دمحم فوزى خشبة.

  دكتوراه  616 (616
تحلٌل البماء على لٌد الحٌاة لبل 

وبعد زراعة الكلى بإستخدام 
  الدٌنامٌكٌة /النماذج 

الوزٌر، رزق السٌد 
  حامد.

2114.    

رزق السٌد حامد الوزٌر ؛ 
إشراؾ دمحم أحمد ؼنٌم، 

عبداللطٌؾ عبدالفتاح 
  أبوالعال.

  دكتوراه  619 (619
تحلٌل البماء على لٌد الحٌاة لبل 

وبعد زراعة الكلى بإستخدام 
  النماذج الدٌنامٌكٌة /

الوزٌر، رزق السٌد 
  حامد.

2114.    

رزق السٌد حامد الوزٌر ؛ 
إشراؾ دمحم أحمد ؼنٌم، 

عبداللطٌؾ عبدالفتاح 
  أبوالعال.

  دكتوراه.  618 (618

suggested statistical 
distributions for 

actuarial data and 
their efficiency in 

estimating the 
actuarial functions :  

Fahmy, 
Nermin Saad 

Mohamed.  
2115.  

Empirical study 
/  

Nermin Saad 
Mohamed Fahmy ; 

Supervised by 
Mohamed Tawfik 

El-Balkeny, Soltan 
Mohamed Abd El-

Hamid.  

  دكتوراه.  617 (617

suggested statistical 
distributions for 

actuarial data and 
their efficiency in 

estimating the 
actuarial functions :  

Fahmy, 
Nermin Saad 

Mohamed.  
2115.  

Empirical study 
/  

Nermin Saad 
Mohamed Fahmy ; 

Supervised by 
Mohamed Tawfik 

El-Balkeny, Soltan 
Mohamed Abd El-

Hamid.  

  دكتوراه.  621 (621

suggested statistical 
distributions for 

actuarial data and 
their efficiency in 

estimating the 
actuarial functions :  

Fahmy, 
Nermin Saad 

Mohamed.  
2115.  

Empirical study 
/  

Nermin Saad 
Mohamed Fahmy ; 

Supervised by 
Mohamed Tawfik 

El-Balkeny, Soltan 
Mohamed Abd El-

Hamid.  

  دكتوراه.  621 (621

إطار ممترح لتطبٌك تسوٌك 
الخدمة العاللات فى مجال 

المصرفٌة بالبنون التجارٌة فى 
  مصر /

دمحم، منى إبراهٌم 
  دكرورى.

2115.    

منى إبراهٌم دكرورى دمحم ؛ 
اشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، عبدالحمٌد 
  عبدالفتاح المؽربى.

  دكتوراه.  622 (622

إطار ممترح لتطبٌك تسوٌك 
العاللات فى مجال الخدمة 
فى  المصرفٌة بالبنون التجارٌة

  مصر /

دمحم، منى إبراهٌم 
  دكرورى.

2115.    

منى إبراهٌم دكرورى دمحم ؛ 
اشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، عبدالحمٌد 
  عبدالفتاح المؽربى.

  دكتوراه.  623 (623

إطار ممترح لتطبٌك تسوٌك 
العاللات فى مجال الخدمة 

المصرفٌة بالبنون التجارٌة فى 
  مصر /

دمحم، منى إبراهٌم 
  دكرورى.

2115.    

منى إبراهٌم دكرورى دمحم ؛ 
اشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، عبدالحمٌد 
  عبدالفتاح المؽربى.

  دكتوراه  624 (624
دور التسوٌك الداخلً فً تنمٌة 

  والء العمٌل :
عبٌد، أحمد ٌحًٌ 

  حسٌن.
2115.  

دراسة تطبٌمٌة علً 
المراكز الطبٌة 

  المتخصصة /

عبٌد ؛ أحمد ٌحًٌ حسٌن 
إشراؾ وفمى السٌد المتولى 

األمام، أحمد دمحم السٌد ؼنٌم، 
نبٌل الحسٌنى علٌوه 



  النجار.

  دكتوراه  625 (625
دور التسوٌك الداخلً فً تنمٌة 

  والء العمٌل :
عبٌد، أحمد ٌحًٌ 

  حسٌن.
2115.  

دراسة تطبٌمٌة علً 
المراكز الطبٌة 

  المتخصصة /

أحمد ٌحًٌ حسٌن عبٌد ؛ 
وفمى السٌد المتولى  إشراؾ

األمام، أحمد دمحم السٌد ؼنٌم، 
نبٌل الحسٌنى علٌوه 

  النجار.

  دكتوراه  626 (626
دور التسوٌك الداخلً فً تنمٌة 

  والء العمٌل :
عبٌد، أحمد ٌحًٌ 

  حسٌن.
2115.  

دراسة تطبٌمٌة علً 
المراكز الطبٌة 

  المتخصصة /

أحمد ٌحًٌ حسٌن عبٌد ؛ 
المتولى إشراؾ وفمى السٌد 

األمام، أحمد دمحم السٌد ؼنٌم، 
نبٌل الحسٌنى علٌوه 

  النجار.

  دكتوراه  629 (629
دور التسوٌك اإللكترونى فى 
تطوٌر إستراتٌجٌات التسوٌك 

  الدولى :

الهنداوى، دمحم عبدهللا 
  دمحم.

2115.  
دراسة تطبٌمٌة على 
الشركات المصرٌة 

  المصدرة /

؛  دمحم عبدهللا دمحم الهنداوى
إشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، وفمى السٌد 
اإلمام، عبدالعزٌز على 

  حسن.

  دكتوراه  628 (628
دور التسوٌك اإللكترونى فى 
تطوٌر إستراتٌجٌات التسوٌك 

  الدولى :

الهنداوى، دمحم عبدهللا 
  دمحم.

2115.  
دراسة تطبٌمٌة على 
الشركات المصرٌة 

  المصدرة /

الهنداوى ؛ دمحم عبدهللا دمحم 
إشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، وفمى السٌد 
اإلمام، عبدالعزٌز على 

  حسن.

  دكتوراه.  627 (627
استراتٌجٌة االستثمار فً ظل 
التحول إلً التصادٌات السوق 

:  

ٌوسؾ، دمحم محمود 
  عطوة.

1779.  
مع اشارة خاصة 
لجمهورٌة مصر 

  العربٌة /

دمحم محمود عطوة ٌوسؾ ؛ 
الفتاح اشراؾ عبد

  عبدالرحمن عبدالمجٌد.

  دكتوراه.  631 (631
استراتٌجٌة االستثمار فً ظل 
التحول إلً التصادٌات السوق 

:  

ٌوسؾ، دمحم محمود 
  عطوة.

1779.  
مع اشارة خاصة 
لجمهورٌة مصر 

  العربٌة /

دمحم محمود عطوة ٌوسؾ ؛ 
اشراؾ عبدالفتاح 

  عبدالرحمن عبدالمجٌد.

  دكتوراه.  631 (631

اطار ممترح لتطبٌك إدارة 
الجودة الشاملة فى لطاع 

الصناعات الدوائٌة فى 
  جمهورٌة مصر العربٌة /

النجار، حمٌده دمحم 
  دمحم.

2115.    

حمٌده دمحم دمحم النجار ؛ 
اشراؾ عبدالعزٌز جمٌل 
مخٌمر، ناجى دمحم فوزى 

  خشبه.

  دكتوراه.  632 (632

اطار ممترح لتطبٌك إدارة 
الجودة الشاملة فى لطاع 

الصناعات الدوائٌة فى 
  جمهورٌة مصر العربٌة /

النجار، حمٌده دمحم 
  دمحم.

2115.    

حمٌده دمحم دمحم النجار ؛ 
اشراؾ عبدالعزٌز جمٌل 
مخٌمر، ناجى دمحم فوزى 

  خشبه.

  دكتوراه.  633 (633

اطار ممترح لتطبٌك إدارة 
الجودة الشاملة فى لطاع 

دوائٌة فى الصناعات ال
  جمهورٌة مصر العربٌة /

النجار، حمٌده دمحم 
  دمحم.

2115.    

حمٌده دمحم دمحم النجار ؛ 
اشراؾ عبدالعزٌز جمٌل 
مخٌمر، ناجى دمحم فوزى 

  خشبه.

  دكتوراه.  634 (634
الرلابة بالتحلٌل الكمى على 

  تكالٌؾ اإلعالن /
بطرس، دالل 

  صادق.
1793.    

دالل صادق بطرس ؛ 
  إشراؾ دمحم توفٌك بلبع.

  دكتوراه  635 (635
معدالت الفائدة التوازنٌة فى 

مصر فى ضوء التصاد السوق 
/  

محمود، احمد السعٌد 
  دمحم.

2115.    

أحمد السعٌد دمحم محمود ؛ 
إشراؾ عصام البدراوى 

البرعً، سعد السٌد إبراهٌم 
الشرٌؾ ، دمحم حامد 

  الزهار.

  دكتوراه  636 (636
معدالت الفائدة التوازنٌة فى 

مصر فى ضوء التصاد السوق 
/  

محمود، احمد السعٌد 
  دمحم.

2115.    

أحمد السعٌد دمحم محمود ؛ 
إشراؾ عصام البدراوى 

البرعً، سعد السٌد إبراهٌم 
الشرٌؾ ، دمحم حامد 

  الزهار.

  دكتوراه  639 (639
معدالت الفائدة التوازنٌة فى 

السوق مصر فى ضوء التصاد 
/  

محمود، احمد السعٌد 
  دمحم.

2115.    

أحمد السعٌد دمحم محمود ؛ 
إشراؾ عصام البدراوى 

البرعً، سعد السٌد إبراهٌم 
الشرٌؾ ، دمحم حامد 

  الزهار.

  دكتوراه.  638 (638
نحو استراتٌجٌة شاملة للتعاون 

االلتصادي العربً تمهد للسوق 
  العربٌة المشتركة /

الهنداوي، حمدي 
  أحمد علً أحمد.

2116.    
حمدي أحمد علً أحمد 

الهنداوي ؛ اشراؾ سعٌد دمحم 
ٌلمى.   المه

حمدي أحمد علً أحمد     .2116الهنداوي، حمدي نحو استراتٌجٌة شاملة للتعاون   دكتوراه.  637 (637



االلتصادي العربً تمهد للسوق 
  العربٌة المشتركة /

سعٌد دمحم الهنداوي ؛ اشراؾ   أحمد علً أحمد.
ٌلمى.   المه

  دكتوراه.  641 (641
نحو استراتٌجٌة شاملة للتعاون 

االلتصادي العربً تمهد للسوق 
  العربٌة المشتركة /

الهنداوي، حمدي 
  أحمد علً أحمد.

2116.    
حمدي أحمد علً أحمد 

الهنداوي ؛ اشراؾ سعٌد دمحم 
ٌلمى.   المه

  دكتوراه  641 (641

للتنبإ نموذج إحصائً ممترح 
فً تحلٌل السالسل الزمنٌة فً 

ظل وجود مشكلة عدم ثبات 
التباٌنات بالتطبٌك على المإشر 

  العام لسوق المال المصري /

مبارن، أمال السٌد 
  عبدالؽنً.

2116.    

أمال السٌد عبدالؽنً مبارن 
؛ إشراؾ إبراهٌم دمحم 

مهدى، فاطمة على 
عبدالعاطى، البٌومى عوض 

  عوض.

  دكتوراه  642 (642

نموذج إحصائً ممترح للتنبإ 
فً تحلٌل السالسل الزمنٌة فً 

ظل وجود مشكلة عدم ثبات 
التباٌنات بالتطبٌك على المإشر 

  العام لسوق المال المصري /

مبارن، أمال السٌد 
  عبدالؽنً.

2116.    

أمال السٌد عبدالؽنً مبارن 
؛ إشراؾ إبراهٌم دمحم 

مهدى، فاطمة على 
البٌومى عوض عبدالعاطى، 

  عوض.

  دكتوراه.  643 (643
تؤثٌر خطؤ المٌاس على تمدٌرات 

  النماذج متعددة المستوٌات :
السٌد، الشربٌنى 

  شولى.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2116

الشربٌنى شولى السٌد ؛ 
اشراؾ فاطمة على 

عبدالعاطى، إبراهٌم دمحم 
مهدى، مٌرفت طلعت 

  المحالوى.

  دكتوراه.  644 (644
تؤثٌر خطؤ المٌاس على تمدٌرات 

  النماذج متعددة المستوٌات :
السٌد، الشربٌنى 

  شولى.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2116

الشربٌنى شولى السٌد ؛ 
اشراؾ فاطمة على 

عبدالعاطى، إبراهٌم دمحم 
مهدى، مٌرفت طلعت 

  المحالوى.

  ماجستٌر  645 (645
إطار ممترح للمٌاس واالفصاح 

المحاسبٌة عن اآلثار 
  والضرٌبٌة الندماج الشركات :

  .2116  مطاوع، احمد كمال.
ٌلٌة تطبٌمٌة  دراسة تحل

/  

أحمد كمال مطاوع ؛ 
إشراؾ محمود السٌد 

الناؼى، أسامة محٌى الدٌن 
  عوض.

  ماجستٌر  646 (646
إطار ممترح للمٌاس واالفصاح 

عن اآلثار المحاسبٌة 
  والضرٌبٌة الندماج الشركات :

  .2116  مطاوع، احمد كمال.
ٌلٌة تطبٌمٌة  دراسة تحل

/  

أحمد كمال مطاوع ؛ 
إشراؾ محمود السٌد 

الناؼى، أسامة محٌى الدٌن 
  عوض.

  ماجستٌر  649 (649
إطار ممترح للمٌاس واالفصاح 

عن اآلثار المحاسبٌة 
  والضرٌبٌة الندماج الشركات :

  .2116  مطاوع، احمد كمال.
ٌلٌة  تطبٌمٌة دراسة تحل

/  

أحمد كمال مطاوع ؛ 
إشراؾ محمود السٌد 

الناؼى، أسامة محٌى الدٌن 
  عوض.

  دكتوراه  648 (648

تطوٌر لٌاس المٌمة التنبإٌة 
ٌـة وأثرها  للمعلومات المحاسب
على لرار االستثمار فى أسهم 

  الشركات متعددة الجنسٌة :

العٌسوى، سامٌة 
مصطفى 

  عبداللطٌؾ.
  طبٌمٌة /مع دراسة ت  .2116

سامٌة مصطفى عبداللطٌؾ 
العٌسوى ؛ إشراؾ بشـٌر 

ٌـم البنا، كمال  دالعظ عـب
  عبدالسالم على حسن.

  دكتوراه  647 (647

تطوٌر لٌاس المٌمة التنبإٌة 
ٌـة وأثرها  للمعلومات المحاسب
على لرار االستثمار فى أسهم 

  الشركات متعددة الجنسٌة :

العٌسوى، سامٌة 
مصطفى 

  عبداللطٌؾ.
  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2116

سامٌة مصطفى عبداللطٌؾ 
العٌسوى ؛ إشراؾ بشـٌر 

ٌـم البنا، كمال  دالعظ عـب
  عبدالسالم على حسن.

  دكتوراه  651 (651

تطوٌر لٌاس المٌمة التنبإٌة 
ٌـة وأثرها  للمعلومات المحاسب
على لرار االستثمار فى أسهم 

  الشركات متعددة الجنسٌة :

العٌسوى، سامٌة 
مصطفى 

  عبداللطٌؾ.
  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2116

سامٌة مصطفى عبداللطٌؾ 
العٌسوى ؛ إشراؾ بشـٌر 

ٌـم البنا، كمال  دالعظ عـب
  عبدالسالم على حسن.

  دكتوراه.  651 (651

استخدام مدخل تجزئة السوق 
لتعظٌم المٌمة للعمٌل بالتطبٌك 

على شركات تمدٌم خدمات 
  المحمول فً مصر /التلٌفون 

أبووردة، شٌرٌن 
  حامد دمحم.

2116.    

شٌرٌن حامد دمحم أبووردة ؛ 
إشراؾ نبٌل الحسٌنً 
ــد  النجار، وفمً السٌ

  اإلمام.

  دكتوراه.  652 (652

استخدام مدخل تجزئة السوق 
لتعظٌم المٌمة للعمٌل بالتطبٌك 

على شركات تمدٌم خدمات 
  التلٌفون المحمول فً مصر /

أبووردة، شٌرٌن 
  حامد دمحم.

2116.    

شٌرٌن حامد دمحم أبووردة ؛ 
إشراؾ نبٌل الحسٌنً 
ــد  النجار، وفمً السٌ

  اإلمام.

  دكتوراه.  653 (653

استخدام مدخل تجزئة السوق 
لتعظٌم المٌمة للعمٌل بالتطبٌك 

على شركات تمدٌم خدمات 
  التلٌفون المحمول فً مصر /

أبووردة، شٌرٌن 
  دمحم.حامد 

2116.    

شٌرٌن حامد دمحم أبووردة ؛ 
إشراؾ نبٌل الحسٌنً 
ــد  النجار، وفمً السٌ

  اإلمام.



  دكتوراه.  654 (654
إطار مرجعً ممارن لخصائص 

الثمافة التنظٌمٌة بالبنون 
  التجارٌة فى مصر /

ابراهٌم، منى دمحم 
  سٌد.

2116.    

منى دمحم سٌد إبراهٌم ؛ 
علٌوه اشراؾ نبٌل الحسٌنى 

النجار، عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  دكتوراه.  655 (655
إطار مرجعً ممارن لخصائص 

الثمافة التنظٌمٌة بالبنون 
  التجارٌة فى مصر /

ابراهٌم، منى دمحم 
  سٌد.

2116.    

منى دمحم سٌد إبراهٌم ؛ 
اشراؾ نبٌل الحسٌنى علٌوه 

النجار، عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  دكتوراه.  656 (656
إطار مرجعً ممارن لخصائص 

الثمافة التنظٌمٌة بالبنون 
  التجارٌة فى مصر /

ابراهٌم، منى دمحم 
  سٌد.

2116.    

منى دمحم سٌد إبراهٌم ؛ 
اشراؾ نبٌل الحسٌنى علٌوه 

النجار، عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  دكتوراه  659 (659

أثر تكنولوجٌا المعلومات علً 
سٌاسات ادارة الموارد فعالٌة 

البشرٌة بالبنون التجارٌة 
  بمصر /

الكرداوى، مصطفى 
  دمحم أحمد.

2119.    

مصطفى دمحم أحمد 
ــل  الكرداوى ؛ اشراؾ نبٌ

ــار،  الحسٌنً النج
عبدالمحسن عبدالمحسن 
ــاض  ــر رٌ جودة، نظٌ

ــد .   محمـ

  دكتوراه  658 (658

أثر تكنولوجٌا المعلومات علً 
سٌاسات ادارة الموارد فعالٌة 

البشرٌة بالبنون التجارٌة 
  بمصر /

الكرداوى، مصطفى 
  دمحم أحمد.

2119.    

مصطفى دمحم أحمد 
ــل  الكرداوى ؛ اشراؾ نبٌ

ــار،  الحسٌنً النج
عبدالمحسن عبدالمحسن 
ــاض  ــر رٌ جودة، نظٌ

ــد .   محمـ

  دكتوراه  657 (657

أثر تكنولوجٌا المعلومات علً 
سٌاسات ادارة الموارد فعالٌة 

البشرٌة بالبنون التجارٌة 
  بمصر /

الكرداوى، مصطفى 
  دمحم أحمد.

2119.    

مصطفى دمحم أحمد 
ــل  الكرداوى ؛ اشراؾ نبٌ

ــار،  الحسٌنً النج
عبدالمحسن عبدالمحسن 
ــاض  ــر رٌ جودة، نظٌ

ــد .   محمـ

  دكتوراه  661 (661
طرق دمج المصنفات الفردٌة 

  التماٌز :فً تحلٌل 

شهاب الدٌن، دمحم 
مصطفى 

  عبدالرازق.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2119

دمحم مصطفى عبدالرازق 
شهاب الدٌن ؛ إشراؾ 

فاطمة على عبدالعاطى، 
  خالد ذكى شعٌر.

  دكتوراه  661 (661
طرق دمج المصنفات الفردٌة 

  فً تحلٌل التماٌز :

شهاب الدٌن، دمحم 
مصطفى 

  عبدالرازق.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2119

دمحم مصطفى عبدالرازق 
شهاب الدٌن ؛ إشراؾ 

فاطمة على عبدالعاطى، 
  خالد ذكى شعٌر.

  دكتوراه  662 (662
وثائك التؤمٌن على الحٌاة 
  أدوات استثمارٌة منافسة :

بدوي، هدى دمحم 
  السٌد.

2116.  
ٌلٌة لترشٌد  دراسة تحل

اتخاذ المرار 
  اإلستثماري الفردي /

 السٌد بدوي ؛ هدى دمحم
إشراؾ ابراهٌم دمحم مهدي ، 

  محمود سٌد أحمد سالم .

  دكتوراه  663 (663
وثائك التؤمٌن على الحٌاة 
  أدوات استثمارٌة منافسة :

بدوي، هدى دمحم 
  السٌد.

2116.  
ٌلٌة لترشٌد  دراسة تحل

اتخاذ المرار 
  اإلستثماري الفردي /

هدى دمحم السٌد بدوي ؛ 
دمحم مهدي ،  إشراؾ ابراهٌم

  محمود سٌد أحمد سالم .

  دكتوراه  664 (664
وثائك التؤمٌن على الحٌاة 
  أدوات استثمارٌة منافسة :

بدوي، هدى دمحم 
  السٌد.

2116.  
ٌلٌة لترشٌد  دراسة تحل

اتخاذ المرار 
  اإلستثماري الفردي /

هدى دمحم السٌد بدوي ؛ 
إشراؾ ابراهٌم دمحم مهدي ، 

  سالم .محمود سٌد أحمد 

  دكتوراة.  665 (665

االطار المحاسبً لنظم دعم 
المرارات فً تخطٌط ورلابة 
االستثمارات فً المصارؾ 

  االسالمٌة :

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2115  علً، علً العجمً.
علً العجمً علً ؛ اشراؾ 

حامد طلبة دمحم، السعٌد دمحم 
  عبدالعزٌز شعٌب.

666) 666    

المراجع فى  إطار ممترح لدور
فحص مدى لدرة المنشؤة 

المتعثرة على اإلستمرارٌة فى 
ضوء معاٌٌر المراجعة الدولٌة 

/  

إبراهٌم، دمحم الشربٌنى 
  إسالم.

2111 
.  

  

دمحم الشربٌنً إسالم إبراهٌم 
؛ إشراؾ سامً معروؾ 
عبدالرحٌم، ٌسري أمٌن 

  سامً.

669) 669    
التخطٌط االستراتٌجى كؤداة 

اٌٌر أداء البنون لتحسٌن مع
  التجارٌه فً مصر :

  عسكر، امٌن بخٌت.
2116 

.  
  دراسة ممارنة /

امٌن بخٌت عسكر ؛ اشراؾ 
عوض بدٌر الحداد، محسن 

  على الكتبى.

  دكتوراه  668 (668
إطار ممترح لتطبٌك تمنٌات 
التصنٌع الحدٌثة فً مجال 

لمٌاءالسعٌد السلنتى، 
  السعٌد.

2119.  
فً لطاع الصناعات 

الدوائٌة بجمهورٌة 
لمٌاء السعٌد السعٌد السلنتى 

؛ اشراؾ فتحى على 



تطوٌر المنتجات والعملٌات 
  اإلنتاجٌة :

  محرم.  مصر العربٌة /

  دكتوراه  667 (667

إطار ممترح لتطبٌك تمنٌات 
التصنٌع الحدٌثة فً مجال 

تطوٌر المنتجات والعملٌات 
  اإلنتاجٌة :

لمٌاءالسعٌد السلنتى، 
  السعٌد.

2119.  
فً لطاع الصناعات 

الدوائٌة بجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

لمٌاء السعٌد السعٌد السلنتى 
؛ اشراؾ فتحى على 

  محرم.

  دكتوراه  691 (691

إطار ممترح لتطبٌك تمنٌات 
التصنٌع الحدٌثة فً مجال 

تطوٌر المنتجات والعملٌات 
  اإلنتاجٌة :

د السلنتى، لمٌاءالسعٌ
  السعٌد.

2119.  
فً لطاع الصناعات 

الدوائٌة بجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

لمٌاء السعٌد السعٌد السلنتى 
؛ اشراؾ فتحى على 

  محرم.

  دكتوراه.  691 (691
إدارة أخطار التلوث الناشىء 

عن صناعة البترول فى 
  جمهورٌة مصر العربٌة /

توفٌك، أمانى 
  مصطفى كمال.

2116.    

مصطفى كمال توفٌك أمانى 
؛ إشراؾ دمحم عبدالبدٌع 

عسران، ابراهٌم دمحم 
  مهدي.

  دكتوراه.  692 (692
إدارة أخطار التلوث الناشىء 

عن صناعة البترول فى 
  جمهورٌة مصر العربٌة /

توفٌك، أمانى 
  مصطفى كمال.

2116.    

أمانى مصطفى كمال توفٌك 
؛ إشراؾ دمحم عبدالبدٌع 

دمحم عسران، ابراهٌم 
  مهدي.

  دكتوراه  693 (693
التصادٌات صناعه الزٌوت 

  الؽذائٌه فى مصر /
سالم، ٌوسؾ دمحم 

  ٌوسؾ.
1778.    

ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ سالم ؛ 
إشراؾ عبدالمنعم مرسً 

  دمحم.

  دكتوراه  694 (694

مدخل تسوٌمً ممترح لتطوٌر 
المنتجات ألؼراض التصدٌر 

بالتطبٌك علً صناعة 
والمالبس الجاهزة المنسوجات 

  بمصر /

حسنٌن، إٌمان 
ٌـد دمحم.   عبدالحم

2119.    

ٌـد دمحم حسنٌن  إٌمان عبدالحم
؛ اشراؾ طلعت اسعد 

عبدالحمٌد، صفاء احمد 
  الشربٌنى.

  دكتوراه  695 (695

مدخل تسوٌمً ممترح لتطوٌر 
المنتجات ألؼراض التصدٌر 

بالتطبٌك علً صناعة 
ة المنسوجات والمالبس الجاهز

  بمصر /

حسنٌن، إٌمان 
ٌـد دمحم.   عبدالحم

2119.    

ٌـد دمحم حسنٌن  إٌمان عبدالحم
؛ اشراؾ طلعت اسعد 

عبدالحمٌد، صفاء احمد 
  الشربٌنى.

  االثمان والتنمٌة االلتصادٌة :  دكتوراه.  696 (696
عسران، دمحم 

  عبدالبدٌع.
1782.  

مع اشادة خاصة الى 
  ذلن فى مصر /

عبدالبدٌع عسران ؛ دمحم 
  اشراؾ احمد جامع.

  دكتوراه.  699 (699
تسعٌر تؤمٌن الممتلكات و 

  المسئولٌة :
  مدخل جدٌد /  .2118  على، مها دمحم زكى.

مها دمحم زكى على ؛ اشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدى، دمحم 

  توفٌك البلمٌنى.

  دكتوراه.  698 (698
تسعٌر تؤمٌن الممتلكات و 

  :المسئولٌة 
  مدخل جدٌد /  .2118  على، مها دمحم زكى.

مها دمحم زكى على ؛ اشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدى، دمحم 

  توفٌك البلمٌنى.

  دكتوراه.  697 (697
تسعٌر تؤمٌن الممتلكات و 

  المسئولٌة :
  مدخل جدٌد /  .2118  على، مها دمحم زكى.

مها دمحم زكى على ؛ اشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدى، دمحم 

  توفٌك البلمٌنى.

  دكتوراه.  681 (681

Multi-parties effects 
upon the purachase 

behaviour of children 
:  

Hassan, Abd 
EL-Aziz Ali 
Mohamed 

Ibrahim.  

2112.  

an applaid 
study on 

childrens shose 
at Dekhlia 

governorate 
Egypt /  

Abd EL-Aziz Ali 
Mohamed Ibrahim 

Hassan.  

  دكتوراه  681 (681

نموذج ممترح إلدارة المعرفة 
كمدخل للتطوٌر التنظٌمً 

بالتطبٌك على البنون التجارٌة 
  بمصر /

صبح، نوال محمود 
  النادي.

2117.    

نوال محمود النادي صبح ؛ 
اشراؾ سعد عبدالحمٌد 

مطاوع، ناجى دمحم فوزى 
  خشبة.

  دكتوراه  682 (682

إلدارة المعرفة نموذج ممترح 
كمدخل للتطوٌر التنظٌمً 

بالتطبٌك على البنون التجارٌة 
  بمصر /

صبح، نوال محمود 
  النادي.

2117.    

نوال محمود النادي صبح ؛ 
اشراؾ سعد عبدالحمٌد 

مطاوع، ناجى دمحم فوزى 
  خشبة.

  دكتوراه.  683 (683

إطار ممترح لإلفصاح 
المحاسبى عن آثار السٌاسات 

على مستوى الوحدة  الضرٌبٌة
  والمستوى المومى :

عبدالفتاح، على 
  فتحى.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2111
على فتحى عبدالفتاح ؛ 

إشراؾ ٌحٌى حسٌن عبٌد، 
  إبراهٌم دمحم دروٌش عٌسى.



  دكتوراه.  684 (684
التجارة الخارجٌة والتنمٌة 

  الصناعٌة فى لٌبٌا /
البوسٌفى، مصطفى 

  عبدهللا.
1777.    

مصطفى عبدهللا البوسٌفى ؛ 
اشراؾ عبدالفتاح 

  عبدالرحمن عبدالمجٌد.

  ماجستٌر  685 (685

On the performance 
of outhier’s rejection 

rules in statistical 
data \  

Askharoun, 
Linda Samy.  

1788.    

Linda Samy 
Askharoun ; 

Supervised by 
Ibrahiem Mohamed 

Mahdi, Mahmod 
Rida Mahmod.  

  دكتوراه  686 (686
نموذج احصائى للتنبإ بالربط 

ٌلة السنوٌة  السنوى والحص
  لضرائب الدخل فى مصر /

البدرى، أشرؾ أحمد 
  عبدالعلٌم.

1771.    

أشرؾ أحمد عبدالحلٌم 
البدرى ؛ اشراؾ مصطفً 

احمد علً، ابراهٌم دمحم 
  مهدي.

  دكتوراه  689 (689

من دوال دراسة لٌاسٌة لكل 
العرض والطلب لمطاع صناعة 
السٌارات فى جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

حسٌن، حسن دمحم 
  على.

1774.    

حسن دمحم على حسٌن ؛ 
اشراؾ ابراهٌم دمحم مهدي، 
سهٌر فهمً حجازي، السٌد 

  احمد عصمت.

  دكتوراه.  688 (688
اطار ممترح ألخاللٌات 

التسوٌك بالتطبٌك على شركات 
  المصرٌة /األدوٌة 

مصطفى، منى سامى 
  محمود.

2117.    

منى سامى محمود مصطفى 
؛ اشراؾ طلعت أسعد 
عبدالحمٌد، وفمى السٌد 

  االمام.

  دكتوراه.  687 (687
اطار ممترح ألخاللٌات 

التسوٌك بالتطبٌك على شركات 
  األدوٌة المصرٌة /

مصطفى، منى سامى 
  محمود.

2117.    

منى سامى محمود مصطفى 
؛ اشراؾ طلعت أسعد 
عبدالحمٌد، وفمى السٌد 

  االمام.

  دكتوراه  671 (671

اطار محاسبى ممترح لتكامل 
مماٌٌس األداء المالٌة وؼٌر 
المالٌة بهدؾ ادارة الربحٌة 

  ودعم اتخاذ المرار :

أحمد، عبده مصطفى 
  عبدالؽنى.

  دراسه تطبٌمٌة /  .2117

عبده مصطفى عبدالؽنى 
مد حامد أحمد ؛ اشراؾ أح

سعد حجاج، سامى نجدى 
  دمحم علً رفاعى.

  دكتوراه  671 (671

اطار محاسبى ممترح لتكامل 
مماٌٌس األداء المالٌة وؼٌر 
المالٌة بهدؾ ادارة الربحٌة 

  ودعم اتخاذ المرار :

أحمد، عبده مصطفى 
  عبدالؽنى.

  دراسه تطبٌمٌة /  .2117

عبده مصطفى عبدالؽنى 
حامد أحمد ؛ اشراؾ أحمد 

سعد حجاج، سامى نجدى 
  دمحم علً رفاعى.

672) 672    

نموذج ممترح لتحمٌك التكامل 
بٌن ممٌاس االداء المتوازن 
والممٌاس المرجعى لالداء 
لترشٌد التكلفة فً منظمات 

  االعمال :

فرج، اٌمان احمد 
  على.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2117

إٌمان أحمد علً فرج ؛ 
إشراؾ سامً معروؾ 

عبدالرحٌم، عبدالفتاح أحمد 
  علً خلٌل.

  دكتوراه.  673 (673
التحلٌل الباٌزى لنماذج فراغ 

  الحالة :
كرات، مجدى على 

  إبراهٌم.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2117

مجدى على إبراهٌم كرات ؛ 
اشراؾ دمحم توفٌك البلمٌنى، 

  فاطمة على عبدالعاطى.

  دكتوراه.  674 (674
لنماذج فراغ التحلٌل الباٌزى 

  الحالة :
كرات، مجدى على 

  إبراهٌم.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2117

مجدى على إبراهٌم كرات ؛ 
اشراؾ دمحم توفٌك البلمٌنى، 

  فاطمة على عبدالعاطى.

  دكتوراه  675 (675
إطار ممترح لتطوٌر المعلومات 

المحاسبٌة لألؼراض الخاصة 
  باستخدام منهج الجٌنات :

 أحمد، خالد دمحم
  عثمان.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2117

خالد دمحم عثمان أحمد ؛ 
اشراؾ أحمد أحمد 

الجابرى، على دمحم سعد 
  الؽرورى.

  دكتوراه  676 (676
إطار ممترح لتطوٌر المعلومات 

المحاسبٌة لألؼراض الخاصة 
  باستخدام منهج الجٌنات :

أحمد، خالد دمحم 
  عثمان.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2117

خالد دمحم عثمان أحمد ؛ 
اشراؾ أحمد أحمد 

الجابرى، على دمحم سعد 
  الؽرورى.

679) 679    

اطار ممترح لمٌاس كفاءة 
سٌاسات ادارة راس المال 

العامل فً الشركات المساهمه 
  المصرٌه :

عبد العظٌم، دمحم احمد 
  لطفً

2118 
.  

  دراسه مٌدانٌه /

دمحم احمد لطفً عبد العظٌم 
بدٌر الحداد، سٌد ؛ عوض 

دمحم جاد الرب، سعد عبد 
  الحمٌد مطاوع

  دكتوراه  678 (678
نظام ممترح لتؤمٌن خطر 

  االئتمان فى مصر /

عجوة، أمانى دمحم 
عبدالمجٌد 
  عبدالعظٌم.

2111.    

أمانى دمحم عبد المجٌد عبد 
العظٌم عجوة ؛ إشراؾ 

ابراهٌم دمحم مهدي بدوي، 
  دمحم دمحم الطٌر.



  دكتوراه  677 (677
نظام ممترح لتؤمٌن خطر 

  االئتمان فى مصر /

عجوة، أمانى دمحم 
عبدالمجٌد 
  عبدالعظٌم.

2111.    

أمانى دمحم عبد المجٌد عبد 
العظٌم عجوة ؛ إشراؾ 

ابراهٌم دمحم مهدي بدوي، 
  دمحم دمحم الطٌر.

  دكتوراه.  911 (911
نموذج ممترح للتوجه بالسوق 

  التسوٌمى :وأثره على األداء 
داود، سناء داود 

  ذكى.
2111.  

سناء داود ذكى داود؛ 
اشراؾ نظٌر رٌاض 

دمحم، منى إبراهٌم 
  دكرورى.

دراسة تطبٌمٌة على البنون 
  التجارٌة بمصر /

  دكتوراه.  911 (911
نموذج ممترح للتوجه بالسوق 
  وأثره على األداء التسوٌمى :

داود، سناء داود 
  ذكى.

2111.  

داود ذكى داود؛ سناء 
اشراؾ نظٌر رٌاض 

دمحم، منى إبراهٌم 
  دكرورى.

دراسة تطبٌمٌة على البنون 
  التجارٌة بمصر /

  دكتوراه  912 (912
التوزٌع العمري للسكان وأثره 

فً تمدٌر تكلفة معاشات التماعد 
/  

محمود، سعاد عبد 
  العزٌز.

2111.    
سعاد عبد العزٌز محمود ؛ 

دمحم مهدي، اشراؾ إبراهٌم 
  سامً نجٌب ملن.

  دكتوراه  913 (913
التوزٌع العمري للسكان وأثره 

فً تمدٌر تكلفة معاشات التماعد 
/  

محمود، سعاد عبد 
  العزٌز.

2111.    
سعاد عبد العزٌز محمود ؛ 
اشراؾ إبراهٌم دمحم مهدي، 

  سامً نجٌب ملن.

  دكتوراه  914 (914
ٌلٌة ذات  صنادٌك التؤمٌن التكم
المزاٌا المرتبطة باالشتراكات 

:  

حسن، هبة هللا 
  عبدالصبور أمٌن.

ٌلٌة /  .2111   دراسة تحل

هبة هللا عبدالصبور أمٌن 
حسن ؛ اشراؾ إبرهٌم دمحم 
مهدي، سامً نجٌب ملن، 

  محمود سٌد أحمد سالم.

  دكتوراه  915 (915
ٌلٌة ذات  صنادٌك التؤمٌن التكم
المزاٌا المرتبطة باالشتراكات 

:  

حسن، هبة هللا 
  عبدالصبور أمٌن.

ٌلٌة /  .2111   دراسة تحل

هبة هللا عبدالصبور أمٌن 
حسن ؛ اشراؾ إبرهٌم دمحم 
مهدي، سامً نجٌب ملن، 

  محمود سٌد أحمد سالم.

916) 916    
دراسةالتكافل كنظام بدٌل 

  للتؤمٌن التجاري :
أحمد، منً البشٌر 

  الشربٌنً.
  دراسة ممارنة /  .2111

منً البشٌر الشربٌنً أحمد؛ 
اشراؾ ابراهٌم دمحم مهدى، 

  أشرؾ عبدالعلٌم البدرى.

919) 919    
دراسةالتكافل كنظام بدٌل 

  للتؤمٌن التجاري :
أحمد، منً البشٌر 

  الشربٌنً.
  دراسة ممارنة /  .2111

منً البشٌر الشربٌنً أحمد؛ 
اشراؾ ابراهٌم دمحم مهدى، 

  أشرؾ عبدالعلٌم البدرى.

  دكتوراه  918 (918
تؤثٌر حوكمة الشركات على 

  أدائها المالى :
شوشه، أمٌر على 

  المرسى.
2117.  

دراسة تطبٌمٌة على 
الشركات الممٌدة فى 

بورصة األوراق 
  المالٌة المصرٌة /

أمٌر على المرسى شوشه ؛ 
اشراؾ سعد عبدالحمٌد 

  مطاوع، نظٌر رٌاض دمحم.

  دكتوراه  917 (917
حوكمة الشركات على تؤثٌر 

  أدائها المالى :
شوشه، أمٌر على 

  المرسى.
2117.  

دراسة تطبٌمٌة على 
الشركات الممٌدة فى 

بورصة األوراق 
  المالٌة المصرٌة /

أمٌر على المرسى شوشه ؛ 
اشراؾ سعد عبدالحمٌد 

  مطاوع، نظٌر رٌاض دمحم.

  دكتوراه.  911 (911

تطوٌر دور المراجعة الداخلٌة 
ٌلٌة فى فى  تمٌٌم المخاطر التشؽ

البنون التجارٌة وأثره على أداء 
  المراجع الخارجى :

حافظ، سماح طارق 
  أحمد.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2111

سماح طارق أحمد حافظ ؛ 
اشراؾ أحمد حامد سعد 

حجاج، عباس أحمد 
  رضوان.

  دكتوراه.  911 (911

تطوٌر دور المراجعة الداخلٌة 
ٌلٌة فى فى تمٌٌم  المخاطر التشؽ

البنون التجارٌة وأثره على أداء 
  المراجع الخارجى :

حافظ، سماح طارق 
  أحمد.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2111

سماح طارق أحمد حافظ ؛ 
اشراؾ أحمد حامد سعد 

حجاج، عباس أحمد 
  رضوان.

  دكتوراه  912 (912
نموذج ممترح لتمدٌر 

مخصصات الخسارة فى 
  عامة /التؤمٌنات ال

دمحم، جٌهان مسعد 
  المعداوى.

2111.    
جٌهان مسعد المعداوى دمحم ؛ 
إشراؾ إبراهٌم دمحم مهدى، 

  دمحم توفٌك البلمٌنى.

  دكتوراه  913 (913
نموذج ممترح لتمدٌر 

مخصصات الخسارة فى 
  التؤمٌنات العامة /

دمحم، جٌهان مسعد 
  المعداوى.

2111.    
دمحم ؛ جٌهان مسعد المعداوى 

إشراؾ إبراهٌم دمحم مهدى، 
  دمحم توفٌك البلمٌنى.

  دكتوراه.  914 (914

Bayesian framework 
identification of 

multivariate 
autoregressive 

moving average 
model /  

EL-Mancy, 
Ahmed 
Essam.  

2111.    

Ahmed Essam EL-
Mancy ; supervised 

by Fatma Ali 
Abdelaty, Asharf 
Ahmed El-badry.  



  دكتوراه.  915 (915

Bayesian framework 
identification of 

multivariate 
autoregressive 

moving average 
model /  

EL-Mancy, 
Ahmed 
Essam.  

2111.    

Ahmed Essam EL-
Mancy ; supervised 

by Fatma Ali 
Abdelaty, Asharf 
Ahmed El-badry.  

  دكتوراه  916 (916

ممومات االلتطاع الضرٌبً فى 
ضوء الدور الوظٌفى للضرائب 

مع االشاره للتجربة المصرٌة 
/  

حجازي، رشدي 
  فتحً محمود حسن.

2111.    
رشدي فتحً محمود حسن 
حجازي ؛ اشراؾ وجدى 

  محمود حسٌن.

  دكتوراه  919 (919

ممومات االلتطاع الضرٌبً فى 
ائب ضوء الدور الوظٌفى للضر

مع االشاره للتجربة المصرٌة 
/  

حجازي، رشدي 
  فتحً محمود حسن.

2111.    
رشدي فتحً محمود حسن 
حجازي ؛ اشراؾ وجدى 

  محمود حسٌن.

  دكتوراه  918 (918
مساهمات إضافٌة فى نماذج 

السالسل الزمنٌة ذات الفروق 
  الكسرٌة :

دمحم، مصطفى ٌوسؾ 
  عبدهللا.

2111.  
وتطبٌمٌة دراسة نظرٌة 

/  

مصطفى ٌوسؾ عبدهللا دمحم 
؛ اشراؾ فاطمة على 

  عبدالعاطى.

  دكتوراه  917 (917
مساهمات إضافٌة فى نماذج 

السالسل الزمنٌة ذات الفروق 
  الكسرٌة :

دمحم، مصطفى ٌوسؾ 
  عبدهللا.

2111.  
دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة 

/  

مصطفى ٌوسؾ عبدهللا دمحم 
؛ اشراؾ فاطمة على 

  عبدالعاطى.

  دكتوراه  921 (921
نظام ممترح لتؤمٌن خطر 

  االئتمان فى مصر /

عجوة، أمانى دمحم 
عبدالمجٌد 
  عبدالعظٌم.

2111.    

أمانى دمحم عبد المجٌد عبد 
العظٌم عجوة ؛ إشراؾ 

ابراهٌم دمحم مهدي بدوي، 
  دمحم دمحم الطٌر.

  دكتوراه  921 (921
المإثرة التحلٌل الفازي للعوامل 

  علً الخصوبة :
حسن، عادل علً 

  دمحم.
2111.  

دراسة تطبٌمٌة علً 
  محافظة دمٌاط /

عادل علً دمحم حسن ؛ 
إشراؾ البٌومى عوض 

عوض طالٌه، أحمد 
  عبدالخالك سالمة.

  دكتوراه  922 (922
التحلٌل الفازي للعوامل المإثرة 

  علً الخصوبة :
حسن، عادل علً 

  دمحم.
2111.  

تطبٌمٌة علً  دراسة
  محافظة دمٌاط /

عادل علً دمحم حسن ؛ 
إشراؾ البٌومى عوض 

عوض طالٌه، أحمد 
  عبدالخالك سالمة.

  دكتوراه.  923 (923
إطار ممترح للتكامل بٌن 

المدخلٌن المعٌارى والتطبٌمى 
  وأثره على نظرٌة المحاسبة :

حشٌش، أكرم دمحم 
  منٌر ابراهٌم.

2111.  
مٌدانٌة دراسة نظرٌة 

/  

أكرم دمحم منٌر ابراهٌم 
حشٌش ؛ اشراؾ عطٌة 

على حسن البدوٌهى، أشرؾ 
  ٌحٌى دمحم الهادى.

  دكتوراه  924 (924
نموذج ممترح لألنشطة 

اللوجستٌة التسوٌمٌة لدعم المٌزة 
  التنافسٌة :

عبدالعزٌز، سلوى 
  زؼلول البرعى.

2111.  

دراسة تطبٌمٌة على 
شركات منتجات األلبان 

بالمناطك الصناعٌة 
بجمهورٌة مصر 

  العربٌة /

سلوى زؼلول البرعى 
عبدالعزٌز ؛ اشراؾ وفمى 

  السٌد اإلمام.

  دكتوراه  925 (925
نموذج ممترح لألنشطة 

اللوجستٌة التسوٌمٌة لدعم المٌزة 
  التنافسٌة :

عبدالعزٌز، سلوى 
  زؼلول البرعى.

2111.  

دراسة تطبٌمٌة على 
األلبان شركات منتجات 

بالمناطك الصناعٌة 
بجمهورٌة مصر 

  العربٌة /

سلوى زؼلول البرعى 
عبدالعزٌز ؛ اشراؾ وفمى 

  السٌد اإلمام.

  دكتوراه  926 (926

تمٌٌم العاللة بٌن تطبٌمات 
تطوٌر المنتج وفعالٌة التكامل 
بٌن نظام التصمٌم اإللكترونً 

CAD ونظام التصنٌع ))
  (( :CAMاإللكترونً

لد محمود عٌاد، خا
  فهمً.

2111.  
دراسة تطبٌمٌة على 

لطاع صناعة األجهزة 
  المنزلٌة فً ج. م. ع /

خالد محمود فهمً عٌاد ؛ 
اشراؾ احمد دمحم السٌد 
ؼنٌم، عبدالعزٌز على 

  حسن.

  دكتوراه  929 (929

تمٌٌم العاللة بٌن تطبٌمات 
تطوٌر المنتج وفعالٌة التكامل 
بٌن نظام التصمٌم اإللكترونً 

CAD ونظام التصنٌع ))
  (( :CAMاإللكترونً

عٌاد، خالد محمود 
  فهمً.

2111.  
دراسة تطبٌمٌة على 

لطاع صناعة األجهزة 
  المنزلٌة فً ج. م. ع /

خالد محمود فهمً عٌاد ؛ 
د اشراؾ احمد دمحم السٌ

ؼنٌم، عبدالعزٌز على 
  حسن.

  دكتوراه  928 (928
فعالٌة اإلنفاق العام الصحً فً 

مصر على ضوء أسلوب 
  التكلفة والعائد /

عوض، إٌمان أحمد 
  أحمد.

2111.    

إٌمان أحمد أحمد عوض ؛ 
إشراؾ عبدالفتاح 

عبدالرحمن عبدالمجٌد، 
  طارق مصطفً ؼلوش.

إٌمان أحمد أحمد عوض ؛     .2111عوض، إٌمان أحمد اإلنفاق العام الصحً فً فعالٌة   دكتوراه  927 (927



مصر على ضوء أسلوب 
  التكلفة والعائد /

إشراؾ عبدالفتاح   أحمد.
عبدالرحمن عبدالمجٌد، 
  طارق مصطفً ؼلوش.

  دكتوراه  931 (931

ممارنة استخدام النماذج المعممة 
المضافة والنماذج متعددة 

تحلٌل السالسل  المتؽٌرات فً
  الزمنٌة :

محمود، حنان 
  خضارى مهدى.

2111 
.  

  دراسة تطبٌمٌة /

حنان خضارى مهدى 
محمود؛ إشراؾ دمحم توفٌك 
البلمٌنً ،و البٌومى عوض 

  طالٌة.

  دكتوراه  931 (931

ممارنة استخدام النماذج المعممة 
المضافة والنماذج متعددة 

المتؽٌرات فً تحلٌل السالسل 
  ة :الزمنٌ

محمود، حنان 
  خضارى مهدى.

2111 
.  

  دراسة تطبٌمٌة /

حنان خضارى مهدى 
محمود؛ إشراؾ دمحم توفٌك 
البلمٌنً ،و البٌومى عوض 

  طالٌة.

  دكتوراه  932 (932
نموذج خطً متعدد المتؽٌرات 

للتنبإ بالمسح البعدى 
  بالجمهورٌة الٌمنٌة /

العلفً، سمٌر احمد 
  دمحم.

2112.    
أحمد دمحم العلفً ؛ سمٌر 

إشراؾ ابراهٌم دمحم مهدى، 
  سهٌر فهمى حجازى.

  دكتوراه  933 (933
نموذج خطً متعدد المتؽٌرات 

للتنبإ بالمسح البعدى 
  بالجمهورٌة الٌمنٌة /

العلفً، سمٌر احمد 
  دمحم.

2112.    
سمٌر أحمد دمحم العلفً ؛ 

إشراؾ ابراهٌم دمحم مهدى، 
  سهٌر فهمى حجازى.

  دكتوراه  934 (934

برنامج اإلصالح اإللتصادي 
فً مصر وعدالة توزٌع الدخل 

كمدخل لدعم سٌاسات النمو 
بالتطبٌك على السلع 

  اإلستراتٌجٌة /

الشربٌنً، إبراهٌم 
  زكرٌا عطا.

2112.    

إبراهٌم زكرٌا عطا 
الشربٌنً ؛ إشراؾ وجـدي 

ٌـن، سعد  ــود حس محم
  إبراهٌم الشرٌؾ.

  دكتوراه  935 (935

برنامج اإلصالح اإللتصادي 
فً مصر وعدالة توزٌع الدخل 

كمدخل لدعم سٌاسات النمو 
بالتطبٌك على السلع 

  اإلستراتٌجٌة /

الشربٌنً، إبراهٌم 
  زكرٌا عطا.

2112.    

إبراهٌم زكرٌا عطا 
الشربٌنً ؛ إشراؾ وجـدي 

ٌـن، سعد  ــود حس محم
  إبراهٌم الشرٌؾ.

  دكتوراه  936 (936
تطوٌر بعض أسالٌب التحلٌل 
اإلحصائٌة لرفع كفاءة المسح 

  البعدى للسكان /

المنجى، هشام دمحم 
  رجب دمحم.

2112.    
هشام دمحم رجب دمحم المنجى 

؛ إشراؾ دمحم عبد الفتاح 
  فوده، سهٌر فهمً حجازي.

  دكتوراه  939 (939
تطوٌر بعض أسالٌب التحلٌل 
اإلحصائٌة لرفع كفاءة المسح 

  عدى للسكان /الب

المنجى، هشام دمحم 
  رجب دمحم.

2112.    
هشام دمحم رجب دمحم المنجى 

؛ إشراؾ دمحم عبد الفتاح 
  فوده، سهٌر فهمً حجازي.

  دكتوراه  938 (938

Multivariate statistical 
process control based 

on principal 
component analysis 

(mspc-pca: )  

Shehata, 
Hanaa 

Mohamed.  
2112.  

Application 
study /  

Hanaa Mohamed 
Shehata ; 

Supervised by EL 
Bayomy Awad 

Awad Takya, 
Ashraf Ahmed Abd-

Elaleem El-Badry.  

  دكتوراه  937 (937

Multivariate statistical 
process control based 

on principal 
component analysis 

(mspc-pca: )  

Shehata, 
Hanaa 

Mohamed.  
2112.  

Application 
study /  

Hanaa Mohamed 
Shehata ; 

Supervised by EL 
Bayomy Awad 

Awad Takya, 
Ashraf Ahmed Abd-

Elaleem El-Badry.  

  دكتوراه.  941 (941
نموذج للسلون البٌئً فً 

  المنظمات :
  .2113  المصبى، هبه كمال.

بالتطبٌك على لطاع 
عمال الصناعى العام األ

  بوسط وشرق الدلتا /

هبه كمال المصبى ؛ اشراؾ 
عبدالحكٌم أحمد نجم، صفاء 

  أحمد الشربٌنى.

  دكتوراه.  941 (941
نموذج للسلون البٌئً فً 

  المنظمات :
  .2113  المصبى، هبه كمال.

بالتطبٌك على لطاع 
األعمال الصناعى العام 

  بوسط وشرق الدلتا /

المصبى ؛ اشراؾ هبه كمال 
عبدالحكٌم أحمد نجم، صفاء 

  أحمد الشربٌنى.

  دكتوراه.  942 (942

العاللة بٌن الجودة المدركة 
للخدمة واتجاهات العمٌل 
للتحول بٌن شركات تمدٌم 

خدمات التلٌفون المحمول فً 
  مصر :

المرصفاوى، سعٌد 
عبدالمنعم أحمد 

  مصطفى.
2114  

دراسة تطبٌمٌة على 
 طالب جامعة
  المنصورة /

سعٌد عبد المنعم أحمد 
مصطفى المرصفاوى ؛ 

إشراؾ طلعت أسعد 
عبدالحمٌد، هند سامح 

  حافظ.

  دكتوراه.  943 (943
العاللة بٌن الجودة المدركة 

للخدمة واتجاهات العمٌل 
للتحول بٌن شركات تمدٌم 

المرصفاوى، سعٌد 
عبدالمنعم أحمد 

  فى.مصط
2114  

دراسة تطبٌمٌة على 
طالب جامعة 

  المنصورة /

سعٌد عبد المنعم أحمد 
مصطفى المرصفاوى ؛ 

إشراؾ طلعت أسعد 



خدمات التلٌفون المحمول فً 
  مصر :

عبدالحمٌد، هند سامح 
  حافظ.

  دكتوراه.  944 (944

أثر تكامل عناصر اإلفصاح 
المحاسبى على داللة التمارٌر 

المالٌة عن معامالت ذوى 
  /العاللة مع دراسة تطبٌمٌة 

حسن، دٌنا كمال 
  عبدالسالم على.

2114.    

دٌنا كمال عبدالسالم على 
حسن ؛ إشراؾ محمود 

السٌد الناؼى، أسامة محٌى 
  الدٌن عوض.

  دكتوراه.  945 (945

أثر تكامل عناصر اإلفصاح 
المحاسبى على داللة التمارٌر 

المالٌة عن معامالت ذوى 
  العاللة مع دراسة تطبٌمٌة /

كمال حسن، دٌنا 
  عبدالسالم على.

2114.    

دٌنا كمال عبدالسالم على 
حسن ؛ إشراؾ محمود 

السٌد الناؼى، أسامة محٌى 
  الدٌن عوض.

  دكتوراه.  946 (946

إٌجاد عاللة رٌاضٌة بٌن 
معدالت الوفاة المستنتجة من 

اإلحصاءات العامة للسكان 
وتلن المستنتجة من خبرة 

شركات التؤمٌن بهدؾ التنبإ 
دالت الجداول اإلكتوارٌة بمع

  المصرٌة /

األشمر، السٌد 
  الشربٌنً وهبه.

2114.    

السٌد الشربٌنً وهبه األشمر 
؛ اشراؾ إبراهٌم دمحم مهدي 

بدوي، محمود سٌد أحمد 
  سالم، دمحم عبدالفتاح فوده.

  دكتوراه.  949 (949

إٌجاد عاللة رٌاضٌة بٌن 
معدالت الوفاة المستنتجة من 

العامة للسكان  اإلحصاءات
وتلن المستنتجة من خبرة 

شركات التؤمٌن بهدؾ التنبإ 
بمعدالت الجداول اإلكتوارٌة 

  المصرٌة /

األشمر، السٌد 
  الشربٌنً وهبه.

2114.    

السٌد الشربٌنً وهبه األشمر 
؛ اشراؾ إبراهٌم دمحم مهدي 

بدوي، محمود سٌد أحمد 
  سالم، دمحم عبدالفتاح فوده.

  توراه.دك  948 (948
لٌم العمل وتؤثٌرها على أبعاد 

  التؽٌر التنظٌمً /
الشفلو، عبدالرإوؾ 

  حسن دمحم.
2114.    

عبدالرإوؾ حسن دمحم 
الشفلو ؛ إشراؾ عبدالحكٌم 
أحمد ربٌع نجم، أحمد دمحم 

  فتحً عجوة.

  دكتوراه.  947 (947
لٌم العمل وتؤثٌرها على أبعاد 

  التؽٌر التنظٌمً /
عبدالرإوؾ الشفلو، 

  حسن دمحم.
2114.    

عبدالرإوؾ حسن دمحم 
الشفلو ؛ إشراؾ عبدالحكٌم 
أحمد ربٌع نجم، أحمد دمحم 

  فتحً عجوة.

  دكتوراه.  951 (951

تؤثٌر خصائص المتعاملٌن 
بالبورصة المصرٌة على فعالٌة 

لرارات االستثمار فً سوق 
  رأس المال :

ابراهٌم، بسام أحمد 
ٌلى.   الب

  دراسة تطبٌمٌة /  .2113
ٌلً إبراهٌم ؛  بسام أحمد الب
اشراؾ نظٌر رٌاض دمحم، 

  دمحم عبدالحافظ البؽدادي.

  دكتوراه.  951 (951

تؤثٌر خصائص المتعاملٌن 
بالبورصة المصرٌة على فعالٌة 

لرارات االستثمار فً سوق 
  رأس المال :

ابراهٌم، بسام أحمد 
ٌلى.   الب

  دراسة تطبٌمٌة /  .2113
ٌلً إبراهٌم ؛  بسام أحمد الب
اشراؾ نظٌر رٌاض دمحم، 

  دمحم عبدالحافظ البؽدادي.

  دكتوراه.  952 (952
التحفظ المحاسبً فى ضوء 
االعتبارات الضرٌبٌة وأثره 

  على داللة الموائم المالٌة :

دمحم، حسناء عطٌة 
  حامد.

2114.  
دراسة تطبٌمٌة فى بٌئة 

  االعمال المصرٌة /

حامد دمحم ؛  حسناء عطٌة
إشراؾ ٌحٌى حسٌن عبٌد 
  دمحم، كمال عبدالسالم على.

  دكتوراه.  953 (953
التحفظ المحاسبً فى ضوء 
االعتبارات الضرٌبٌة وأثره 

  على داللة الموائم المالٌة :

دمحم، حسناء عطٌة 
  حامد.

2114.  
دراسة تطبٌمٌة فى بٌئة 

  االعمال المصرٌة /

حسناء عطٌة حامد دمحم ؛ 
إشراؾ ٌحٌى حسٌن عبٌد 
  دمحم، كمال عبدالسالم على.

  دكتوراه.  954 (954
دور مبادرة العمٌل فً تطوٌر 
  نواٌا تبنً المنتجات الجدٌدة :

أحمد، دمحم أحمد 
  أمٌن.

2114.  

دراسة تطبٌمٌة على 
عمالء أجهزة التلٌفون 

المحمول من طالب 
  الجامعات المصرٌة /

دمحم أحمد أمٌن أحمد ؛ 
اشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، هند سامح 
  حافظ.

  دكتوراه.  955 (955
دور مبادرة العمٌل فً تطوٌر 
  نواٌا تبنً المنتجات الجدٌدة :

أحمد، دمحم أحمد 
  أمٌن.

2114.  

دراسة تطبٌمٌة على 
عمالء أجهزة التلٌفون 

المحمول من طالب 
  الجامعات المصرٌة /

دمحم أحمد أمٌن أحمد ؛ 
لعت أسعد اشراؾ ط

عبدالحمٌد، هند سامح 
  حافظ.

  دكتوراه.  956 (956
إطار ممترح لتطوٌر أداء تمٌٌز 

  المنتجات :
المتولى، دمحم محمود 

  عبداللطٌؾ.
2114.  

دراسة تطبٌمٌة على 
عمالء أجهزة الحاسب 

  اآللً فً مصر /

دمحم محمود عبداللطٌؾ ؛ 
إشراؾ طلعت أسعد عبد 
الحمٌد، عبدالعزٌز علً 

  حسن.

  دكتوراه.  959 (959
إطار ممترح لتطوٌر أداء تمٌٌز 

  المنتجات :
المتولى، دمحم محمود 

  عبداللطٌؾ.
2114.  

دراسة تطبٌمٌة على 
عمالء أجهزة الحاسب 

  اآللً فً مصر /

دمحم محمود عبداللطٌؾ ؛ 
إشراؾ طلعت أسعد عبد 
الحمٌد، عبدالعزٌز علً 



  حسن.

  دكتوراه.  958 (958

نموذج اكتوارى لتمدٌر معدل 
االشتران المعٌارى كؤساس 

لتمٌٌم المركز المالى لنظم 
  التؤمٌنات االجتماعٌة :

شاهٌن، نها 
عبداللطٌؾ 
  عبدالحمٌد.

2114.  
دراسة تطبٌمٌة على 

العاملٌن بالمطاع 
  الحكومى /

نها عبداللطٌؾ عبدالحمٌد 
شاهٌن ؛ إشراؾ جمال 

عبدالبالى واصؾ، جٌهان 
  المعداوى.مسعد 

  دكتوراه.  957 (957

نموذج اكتوارى لتمدٌر معدل 
االشتران المعٌارى كؤساس 

لتمٌٌم المركز المالى لنظم 
  التؤمٌنات االجتماعٌة :

شاهٌن، نها 
عبداللطٌؾ 
  عبدالحمٌد.

2114.  
دراسة تطبٌمٌة على 

العاملٌن بالمطاع 
  الحكومى /

نها عبداللطٌؾ عبدالحمٌد 
جمال شاهٌن ؛ إشراؾ 

عبدالبالى واصؾ، جٌهان 
  مسعد المعداوى.

  دكتوراه.  961 (961
العاللة بٌن أنماط التسوق 

ووالء عمالء المالبس الجاهزة 
:  

حجازى، أحمد 
  عبدالحمٌد أمٌن.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2114

أحمد عبدالحمٌد أمٌن 
حجازي ؛ إشراؾ طلعت 

أسعد عبدالحمٌد، عزة 
  عبدالمنعم المنباوى.

  دكتوراه.  961 (961
العاللة بٌن أنماط التسوق 

ووالء عمالء المالبس الجاهزة 
:  

حجازى، أحمد 
  عبدالحمٌد أمٌن.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2114

أحمد عبدالحمٌد أمٌن 
حجازي ؛ إشراؾ طلعت 

أسعد عبدالحمٌد، عزة 
  عبدالمنعم المنباوى.

  دكتوراه.  962 (962
دور المرونة التصنٌعٌة فً 

  حمٌك أمثلٌة األداء الصناعً :ت
شحاتة، صالح دمحم 

  صالح دمحم.
2114.  

بالتطبٌك على شركات 
لطاع األعمال العام 

للؽزل والنسٌج بإللٌم 
  وسط الدلتا /

صالح دمحم صالح دمحم شحاتة 
؛ إشراؾ عبدالعزٌز جمٌل، 

  أحمد دمحم فتحً عجوة.

  دكتوراه.  963 (963
 دور المرونة التصنٌعٌة فً

  تحمٌك أمثلٌة األداء الصناعً :
شحاتة، صالح دمحم 

  صالح دمحم.
2114.  

بالتطبٌك على شركات 
لطاع األعمال العام 

للؽزل والنسٌج بإللٌم 
  وسط الدلتا /

صالح دمحم صالح دمحم شحاتة 
؛ إشراؾ عبدالعزٌز جمٌل، 

  أحمد دمحم فتحً عجوة.

  دكتوراه.  964 (964

وعدالة المواءمة بٌن النمو 
توزٌع الدخل فً صٌاؼة 

بالتطبٌك  -استراتٌجٌات التنمٌة 
على االلتصاد المصري فً 

-1781/1781الفترة )
2111/2111/ )  

رضوان، مصطفى 
  أحمد السٌد أحمد.

2114.    

مصطفى أحمد السٌد أحمد 
رضوان ؛ إشراؾ دمحم حامد 
الزهار، سعد السٌد إبراهٌم 

  الشرٌؾ.

  دكتوراه.  965 (965

المواءمة بٌن النمو وعدالة 
توزٌع الدخل فً صٌاؼة 

بالتطبٌك  -استراتٌجٌات التنمٌة 
على االلتصاد المصري فً 

-1781/1781الفترة )
2111/2111/ )  

رضوان، مصطفى 
  أحمد السٌد أحمد.

2114.    

مصطفى أحمد السٌد أحمد 
رضوان ؛ إشراؾ دمحم حامد 
الزهار، سعد السٌد إبراهٌم 

  الشرٌؾ.

  دكتوراه.  966 (966

طرٌمة مدمجة لتمدٌر لٌم 
المتؽٌر المستمل لمشكلة 

المعاٌرة الخطٌة وؼٌر الخطٌة 
:  

أحمد، دمحم إبراهٌم 
  دمحم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2115
دمحم إبراهٌم دمحم أحمد ؛ 

إشراؾ دمحم توفٌك البلمٌنى، 
  البٌومً عوض طالٌه.

  دكتوراه.  969 (969

لتمدٌر لٌم طرٌمة مدمجة 
المتؽٌر المستمل لمشكلة 

المعاٌرة الخطٌة وؼٌر الخطٌة 
:  

أحمد، دمحم إبراهٌم 
  دمحم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2115
دمحم إبراهٌم دمحم أحمد ؛ 

إشراؾ دمحم توفٌك البلمٌنى، 
  البٌومً عوض طالٌه.

  دكتوراه.  968 (968
نموذج عشوائً ممترح لتفسٌر 

شدٌدة  اإلختالفات فً البٌانات
  اإللتواء /

بدوي، أمل طلبه دمحم 
  طلبه.

2115.    

أمل طلبه دمحم طلبه بدوي ؛ 
إشراؾ دمحم توفٌك إسماعٌل 

البلمٌنى، البٌومى عوض 
عوض طالٌة، رضا 
عبدالفتاح مصطفى 

  الشناوى.

  دكتوراه.  967 (967
نموذج عشوائً ممترح لتفسٌر 
اإلختالفات فً البٌانات شدٌدة 

  اإللتواء /

بدوي، أمل طلبه دمحم 
  طلبه.

2115.    

أمل طلبه دمحم طلبه بدوي ؛ 
إشراؾ دمحم توفٌك إسماعٌل 

البلمٌنى، البٌومى عوض 
عوض طالٌة، رضا 
عبدالفتاح مصطفى 

  الشناوى.

  دكتوراه.  991 (991

تمٌٌم جودة خدمة النمل البحري 
بالتطبٌك علً شركة 

اإلسكندرٌة لتداول الحاوٌات 
  /والبضائع 

دمحم، حلمً دمحم 
  حلمً.

2114.    
حلمً دمحم حلمً دمحم ؛ 
إشراؾ منً إبراهٌم 

  دكروري.



  دكتوراه.  991 (991

تمٌٌم جودة خدمة النمل البحري 
بالتطبٌك علً شركة 

اإلسكندرٌة لتداول الحاوٌات 
  والبضائع /

دمحم، حلمً دمحم 
  حلمً.

2114.    
حلمً دمحم حلمً دمحم ؛ 

براهٌم إشراؾ منً إ
  دكروري.

  دكتوراه.  992 (992
تمٌٌم دور البنون اإلسالمٌة فً 

  جذب وتنمٌة الودائع :
الزوبه، ممبل علً 

  عبدهللا.
2114.  

دراسة تطبٌمٌة على 
عمالء البنون 

  اإلسالمٌة فً الٌمن /

ممبل علً عبدهللا الزوبه ؛ 
إشراؾ سعد عبدالحمٌد 

  مطاوع.

  دكتوراه.  993 (993
دور البنون اإلسالمٌة فً  تمٌٌم

  جذب وتنمٌة الودائع :
الزوبه، ممبل علً 

  عبدهللا.
2114.  

دراسة تطبٌمٌة على 
عمالء البنون 

  اإلسالمٌة فً الٌمن /

ممبل علً عبدهللا الزوبه ؛ 
إشراؾ سعد عبدالحمٌد 

  مطاوع.

  دكتوراه.  994 (994

العاللة بٌن متطلبات نظام 
واألداء التصنٌع المتجاوب 

ٌلً فى لطاع الصناعات  التشؽ
  الدوائٌة :

المنسى، محمود 
عبدالعزٌز 
  عبدالعزٌز.

2114.  

دراسة مٌدانٌة بالتطبٌك 
على شركات لطاع 

األعمال العام 
بجمهورٌة مصر 

  العربٌة /

محمود عبدالعزٌز 
عبدالعزٌز المنسى ؛ إشراؾ 

عبدالعزٌز جمٌل مخٌمر، 
  أحمد دمحم فتحى عجوة.

  دكتوراه.  995 (995

العاللة بٌن متطلبات نظام 
التصنٌع المتجاوب واألداء 

ٌلً فى لطاع الصناعات  التشؽ
  الدوائٌة :

المنسى، محمود 
عبدالعزٌز 
  عبدالعزٌز.

2114.  

دراسة مٌدانٌة بالتطبٌك 
على شركات لطاع 

األعمال العام 
بجمهورٌة مصر 

  العربٌة /

محمود عبدالعزٌز 
إشراؾ  عبدالعزٌز المنسى ؛

عبدالعزٌز جمٌل مخٌمر، 
  أحمد دمحم فتحى عجوة.

  دكتوراه  996 (996
العاللة بٌن ادارة خبرات 

  العمالء ووالء العمٌل :
المكباتى، منال دمحم 

  أحمد.
2115.  

دراسة تطبٌمٌة على 
عمالء خدمات االٌداع 

بالبنون التجارٌة فى 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

المكباتى ؛ منال دمحم احمد 
اشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، عبدالعزٌز على 
  حسن.

  دكتوراه  999 (999
العاللة بٌن ادارة خبرات 

  العمالء ووالء العمٌل :
المكباتى، منال دمحم 

  أحمد.
2115.  

دراسة تطبٌمٌة على 
عمالء خدمات االٌداع 

بالبنون التجارٌة فى 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

المكباتى ؛ منال دمحم احمد 
اشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، عبدالعزٌز على 
  حسن.

  تضخم الدٌن العام المصرى :  دكتوراه.  998 (998
المشد، إٌمان إبراهٌم 

  دمحم دمحم.
2115.  

االسباب، النتائج وسبل 
ٌلة  العالج دراسة تحل

( 2112-1752للفترة )
/  

إٌمان إبراهٌم دمحم دمحم المشد 
محمود ؛ إشراؾ وجدى 

حسٌن، حمدى أحمد 
  الهنداوى.

  تضخم الدٌن العام المصرى :  دكتوراه.  997 (997
المشد، إٌمان إبراهٌم 

  دمحم دمحم.
2115.  

االسباب، النتائج وسبل 
ٌلة  العالج دراسة تحل

( 2112-1752للفترة )
/  

إٌمان إبراهٌم دمحم دمحم المشد 
؛ إشراؾ وجدى محمود 

حسٌن، حمدى أحمد 
  الهنداوى.

  دكتوراه  981 (981
دور المحاسبة عن المٌمة العادلة 

فى تمٌٌم مخاطر االئتمان 
  بالبنون التجارٌة :

المصاص، احمد دمحم 
  سلٌم.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2115

احمد دمحم سلٌم المصاص ؛ 
اشراؾ محمود السٌد 

الناؼى، مكرم عبدالمسٌح 
ٌلى.   باس

  دكتوراه.  982 (981
إطار فكري للمحاسبة من  نحو

منظور إسالمً لتحسٌن جودة 
  التمارٌر المالٌة /

سبع، دمحم السعٌد 
  على.

2115.    

دمحم السعٌد على سبع ؛ 
إشراؾ سامً نجدي دمحم 
علً، سامً عبدالرحمن 

عبدالعظٌم لابل، طارق دمحم 
  حسن عبدالفتاح.

  دكتوراه.  983 (982
نحو إطار فكري للمحاسبة من 

ر إسالمً لتحسٌن جودة منظو
  التمارٌر المالٌة /

سبع، دمحم السعٌد 
  على.

2115.    

دمحم السعٌد على سبع ؛ 
إشراؾ سامً نجدي دمحم 
علً، سامً عبدالرحمن 

عبدالعظٌم لابل، طارق دمحم 
  حسن عبدالفتاح.

  دكتوراه.  984 (983
دراسة ممارنة لنماذج التملبات 

  :العشوائٌة متعددة المتؽٌرات 
الشناوي، فاطمة 

  ٌوسؾ عبدالرازق.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2115

فاطمة ٌوسؾ عبدالرازق 
الشناوي ؛ إشراؾ إبراهٌم 

دمحم مهدي، سهٌر فهمً 
  حجازي.

  دكتوراه.  985 (984
دراسة ممارنة لنماذج التملبات 
  العشوائٌة متعددة المتؽٌرات :

الشناوي، فاطمة 
  ٌوسؾ عبدالرازق.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2115

فاطمة ٌوسؾ عبدالرازق 
الشناوي ؛ إشراؾ إبراهٌم 

دمحم مهدي، سهٌر فهمً 
  حجازي.

أحمد فتجى حمد الفرطاس؛   دراسة تطبٌمٌة /  .2115الفرطاس، أحمد فتحً التكامل بٌن نظم تخطٌط   دكتوراة  986 (985



الموارد وتمنٌة التنمٌب فً 
البٌانات لتحسٌن فعالٌة إدارة 

  التكلفة البٌنٌة :

إشراؾ سمٌر أبو الفتوح   حمد.
صالح، محمود عبدالفتاح 

  إبراهٌم.

  دكتوراة  989 (986

التكامل بٌن نظم تخطٌط 
الموارد وتمنٌة التنمٌب فً 

البٌانات لتحسٌن فعالٌة إدارة 
  التكلفة البٌنٌة :

الفرطاس، أحمد فتحً 
  حمد.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2115

الفرطاس؛ أحمد فتجى حمد 
إشراؾ سمٌر أبو الفتوح 
صالح، محمود عبدالفتاح 

  إبراهٌم.

  دكتوراه.  988 (989
ٌلة للتعامل مع  المداخل البد

مشاكل المٌم المفمودة فً 
  البٌانات الطولٌة :

أبوصالح، حنٌن ناجً 
  صبري.

  دراسة تجرٌبٌة /  .2115

حنٌن ناجً صبري 
أبوصالح ؛ اشراؾ إبراهٌم 

البٌومً عوض دمحم مهدي، 
  طالٌة، خالد زكً شعٌر.

  دكتوراه.  971 (988

ممترح لتطوٌع النماذج 
اإلحصائٌة لالستخدام فً 

التحلٌل االستنتاجً للبٌانات 
  النوعٌة /

إبراهٌم، جمال دمحم 
  شاكر دمحم.

2115.    

جمال دمحم شاكر دمحم إبراهٌم 
؛ إشراؾ إبراهٌم دمحم 

مهدي، البٌومً عوض 
  عوض.

  دكتوراه.  971 (987

ممترح لتطوٌع النماذج 
اإلحصائٌة لالستخدام فً 

التحلٌل االستنتاجً للبٌانات 
  النوعٌة /

إبراهٌم، جمال دمحم 
  شاكر دمحم.

2115.    

جمال دمحم شاكر دمحم إبراهٌم 
؛ إشراؾ إبراهٌم دمحم 

مهدي، البٌومً عوض 
  عوض.

  دكتوراه.  972 (971

فً  دور التسوٌك الداخلً
تحمٌك جودة الخدمات 

المصرفٌة ودعم المدرة 
التنافسٌة للبنون التجارٌة اللٌبٌة 

/  

العموري، رجب 
  عبدالسالم.

2115.    

رجب عبدالسالم العموري ؛ 
إشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، عزة عبدالمنعم 
  المنباوي.

  دكتوراه.  975 (971
توسٌط ثمة والتزام العمٌل فً 

المنظمة  العاللة بٌن سمعة
  ولٌمة العالمة :

الدرٌنى، سارة السٌد 
  عبدهللا.

2115.  
دراسة تطبٌمٌة على ”

البنون التجارٌة فً 
  ” /مصر

سارة السٌد عبدهللا الدرٌنى ؛ 
اشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، عبدالعزٌز علً 
  حسن.

  دكتوراه.  976 (972

إطار ممترح لمٌاس وتحلٌل 
ٌلٌة التً  تواجه المشاكل التمو
المشروعات الصؽٌرة 

 -والمتوسطة بإللٌم كردستان 
  العراق =

الزنكنة، جٌا دمحم 
  حسن.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2115

جٌا دمحم حسن الزنكنة ؛ 
اشراؾ سعد عبدالحمٌد 
مطاوع، السعٌد فرحات 

  جمعة عبده.

  دكتوراه.  979 (973

إطار ممترح لمٌاس وتحلٌل 
ٌلٌة التً تواج ه المشاكل التمو

المشروعات الصؽٌرة 
 -والمتوسطة بإللٌم كردستان 

  العراق =

الزنكنة، جٌا دمحم 
  حسن.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2115

جٌا دمحم حسن الزنكنة ؛ 
اشراؾ سعد عبدالحمٌد 
مطاوع، السعٌد فرحات 

  جمعة عبده.

  دكتوراه.  978 (974

إطار ممترح لمٌاس العاللة بٌن 
جاهزٌة المصارؾ التجارٌة 
اللٌبٌة ومستوٌات تطبٌك نظم 

  الصٌرفة اإللكترونٌة /

    .2115  تنتوش، طارق علً.

طارق علً تنتوش ؛ 
اشراؾ سعد عبدالحمٌد 
مطاوع، نظٌر رٌاض 

  الشحات.

  دكتوراه.  977 (975

إطار ممترح لمٌاس العاللة بٌن 
جاهزٌة المصارؾ التجارٌة 
اللٌبٌة ومستوٌات تطبٌك نظم 

  اإللكترونٌة /الصٌرفة 

    .2115  تنتوش، طارق علً.

طارق علً تنتوش ؛ 
اشراؾ سعد عبدالحمٌد 
مطاوع، نظٌر رٌاض 

  الشحات.

  دكتوراه.  811 (976
توسٌط المٌادة الجدٌرة بالثمة فً 

العاللة بٌن تنوع الموارد 
  البشرٌة واألداء الوظٌفً /

عشري، تامر إبراهٌم 
  السٌد.

2115.    

إبراهٌم السٌد عشري ؛ تامر 
إشراؾ عبدالحمٌد أحمد 

ربٌع نجم، حمٌدة دمحم البدوى 
  النجار.

  دكتوراه.  811 (979
توسٌط المٌادة الجدٌرة بالثمة فً 

العاللة بٌن تنوع الموارد 
  البشرٌة واألداء الوظٌفً /

عشري، تامر إبراهٌم 
  السٌد.

2115.    

تامر إبراهٌم السٌد عشري ؛ 
لحمٌد أحمد إشراؾ عبدا

ربٌع نجم، حمٌدة دمحم البدوى 
  النجار.

  دكتوراه  812 (978

دور أنشطة المسئولٌة 
االجتماعٌة فى دعم نواٌا 

التعامل مع شركات خدمات 
  التلٌفون المحمول فى مصر :

صالح، منى حاتم 
  طاهر.

  منى حاتم طاهر صالح.  دراسة تطبٌمٌة /  .2115

  دكتوراه  813 (977
أنشطة المسئولٌة دور 

االجتماعٌة فى دعم نواٌا 
التعامل مع شركات خدمات 

صالح، منى حاتم 
  طاهر.

  منى حاتم طاهر صالح.  دراسة تطبٌمٌة /  .2115



  التلٌفون المحمول فى مصر :

  دكتوراه.  814 (811

أسلوب إحصائً ممترح 
لمعالجة بٌانات السالسل 
الزمنٌة العنمودٌة متعددة 

  :المتؽٌرات 

الجوهري، هناء طه 
  عطاهللا.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2116

هناء طه عطاهللا الجوهري 
؛ إشراؾ إبراهٌم دمحم 

مهدي، البٌومً عوض 
  طالٌة، دمحم مجدي زٌدان.

  دكتوراه.  815 (811

أسلوب إحصائً ممترح 
لمعالجة بٌانات السالسل 
الزمنٌة العنمودٌة متعددة 

  المتؽٌرات :

طه  الجوهري، هناء
  عطاهللا.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2116

هناء طه عطاهللا الجوهري 
؛ إشراؾ إبراهٌم دمحم 

مهدي، البٌومً عوض 
  طالٌة، دمحم مجدي زٌدان.

  دكتوراه.  816 (812

توسٌط المٌمة المدركة للعمٌل 
فً العاللة بٌن أسالٌب تنشٌط 

المبٌعات وسلون الشراء 
  الفوري :

السودانً، ربٌعة 
  .عساكر

2116.  

دراسة تطبٌمٌة على 
عمالء المالبس 

النسائٌة الجاهزة فً 
  لٌبٌا /

ربٌعة عساكر السودانً ؛ 
إشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، عزة عبدالمنعم 
  المنباوي.

  دكتوراه.  819 (813

توسٌط المٌمة المدركة للعمٌل 
فً العاللة بٌن أسالٌب تنشٌط 

المبٌعات وسلون الشراء 
  الفوري :

السودانً، ربٌعة 
  عساكر.

2116.  

دراسة تطبٌمٌة على 
عمالء المالبس 

النسائٌة الجاهزة فً 
  لٌبٌا /

ربٌعة عساكر السودانً ؛ 
إشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، عزة عبدالمنعم 
  المنباوي.

  دكتوراه.  813 (814
نموذج ممترح لسلون مماطعة 
المستهلن المصرى للمنتجات 

  األجنبٌة :

جى، أمٌرة الشورب
  سالم عبداللطٌؾ.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2116

أمٌرة سالم عبداللطٌؾ 
الشوربجى ؛ إشراؾ طلعت 
أسعد عبدالحمٌد، عبدالعزٌز 

  علً حسن.

  دكتوراه.  814 (815
نموذج ممترح لسلون مماطعة 
المستهلن المصرى للمنتجات 

  األجنبٌة :

الشوربجى، أمٌرة 
  سالم عبداللطٌؾ.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2116

أمٌرة سالم عبداللطٌؾ 
الشوربجى ؛ إشراؾ طلعت 
أسعد عبدالحمٌد، عبدالعزٌز 

  علً حسن.

  دكتوراه.  815 (816
تؤثٌر مبادئ حوكمة الشركات 

على كفاءة سوق األوراق 
  المالٌة :

دمحم، السٌد خلٌل 
  رزق.

2116.  
بالتطبٌك على الشركات 

الممٌدة بالبورصة 
  المصرٌة /

السٌد خلٌل رزق دمحم ؛ 
إشراؾ نظٌر رٌاض دمحم 
الشحات، السعٌد فرحات 

  جمعة عبده.

  دكتوراه.  816 (819
تؤثٌر مبادئ حوكمة الشركات 

على كفاءة سوق األوراق 
  المالٌة :

دمحم، السٌد خلٌل 
  رزق.

2116.  
بالتطبٌك على الشركات 

الممٌدة بالبورصة 
  المصرٌة /

 السٌد خلٌل رزق دمحم ؛
إشراؾ نظٌر رٌاض دمحم 
الشحات، السعٌد فرحات 

  جمعة عبده.

  دكتوراه.  819 (818
العاللة بٌن وسائل تنشٌط 

المبٌعات واالستؽراق فً لرار 
  الشراء والتنافر المعرفً :

سلٌمان، وفاء 
  أبوسلٌمان ممبل.

2116.  

دراسة مٌدانٌة على 
ألسام العالج 
اإللتصادي 

بالمستشفٌات الجامعٌة 
/  

وفاء أبوسلٌمان ممبل سلٌمان 
؛ إشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، عزة عبدالمنعم 
  المنباوى.

  دكتوراه.  818 (817
العاللة بٌن وسائل تنشٌط 

المبٌعات واالستؽراق فً لرار 
  الشراء والتنافر المعرفً :

سلٌمان، وفاء 
  أبوسلٌمان ممبل.

2116.  

دراسة مٌدانٌة على 
ألسام العالج 
اإللتصادي 

بالمستشفٌات الجامعٌة 
/  

وفاء أبوسلٌمان ممبل سلٌمان 
؛ إشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، عزة عبدالمنعم 
  المنباوى.

  دكتوراه.  817 (811

تموٌم نظام االشتران فى 
األرباح لوثائك التؤمٌن على 
الحٌاة فى جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

الرفاعى، صبحى 
  عبداللطٌؾ عبدهللا.

2116.    
صبحى عبداللطٌؾ عبدهللا 
الرفاعى ؛ إشراؾ جمال 

  عبدالبالى واصؾ.

  دكتوراه.  821 (811

تموٌم نظام االشتران فى 
األرباح لوثائك التؤمٌن على 
الحٌاة فى جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

الرفاعى، صبحى 
  عبداللطٌؾ عبدهللا.

2116.    
صبحى عبداللطٌؾ عبدهللا 

جمال الرفاعى ؛ إشراؾ 
  عبدالبالى واصؾ.

  دكتوراه.  821 (812
نموذج معدل لإلنحدار الخطً 

المتعدد بإستخدام مرشحات 
  تملٌص الموجة الصؽٌرة :

حمزة، دمحم عبدالمجٌد 
  بدل.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2116
دمحم عبدالمجٌد بدل حمزة ؛ 
إشراؾ دمحم توفٌك البلمٌنً، 

  فاطمة علً عبدالعاطً.

  دكتوراه.  822 (813
نموذج معدل لإلنحدار الخطً 

المتعدد بإستخدام مرشحات 
  تملٌص الموجة الصؽٌرة :

حمزة، دمحم عبدالمجٌد 
  بدل.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2116
دمحم عبدالمجٌد بدل حمزة ؛ 
إشراؾ دمحم توفٌك البلمٌنً، 

  فاطمة علً عبدالعاطً.

  دكتوراه.  825 (814
االرتباط إطار ممترح لممدمات 

  التنظٌمً ونواتجه السلوكٌة :
أبوالعال، رانٌا دمحم 

  المرسى.
2116.  

دراسة ممارنه بٌن 
البنون التجارٌة 

المصرٌة واألجنبٌة فى 

رانٌا دمحم المرسً أبوالعال ؛ 
إشراؾ عبدالمحسن 

  عبدالمحسن جوده.



جمهورٌة مصر 
  العربٌة /

  دكتوراه.  826 (815
رتباط إطار ممترح لممدمات اال

  التنظٌمً ونواتجه السلوكٌة :
أبوالعال، رانٌا دمحم 

  المرسى.
2116.  

دراسة ممارنه بٌن 
البنون التجارٌة 

المصرٌة واألجنبٌة فى 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

رانٌا دمحم المرسً أبوالعال ؛ 
إشراؾ عبدالمحسن 

  عبدالمحسن جوده.

  دكتوراه.  829 (816

أثر التحدٌات الرلابٌة 
والتنظٌمٌة علً فعالٌات 

شركات الوساطة المالٌة فً 
  السوق المالٌة المصرٌة /

    .2116  خشبة، إسالم عمر.
إسالم عمر خشبة ؛ إشراؾ 

  سعد عبدالحمٌد مطاوع.

  دكتوراه.  827 (819

العاللة بٌن التوجه بالتسوٌك 
الداخلً والتوجه بالعمالء، 

بالتطبٌك على العاملٌن بؤلسام 
االستمبال بمستشفٌات جامعة 

  المنصورة /

راضً، أحمد 
  مصطفى حمدي.

2116.    
أحمد مصطفى حمدي 
راضً ؛ إشراؾ منى 

  إبراهٌم دكروري.

  دكتوراه.  831 (818

العاللة بٌن التوجه بالتسوٌك 
الداخلً والتوجه بالعمالء، 

بالتطبٌك على العاملٌن بؤلسام 
االستمبال بمستشفٌات جامعة 

  ورة /المنص

راضً، أحمد 
  مصطفى حمدي.

2116.    
أحمد مصطفى حمدي 
راضً ؛ إشراؾ منى 

  إبراهٌم دكروري.

  دكتوراه.  831 (817

إطار ممترح لتحمٌك التكامل 
بٌن إدارة التكلفة وحوكمة 

الشركات بهدؾ لٌاس المٌمة 
  العادلة للمنشؤة /

الؽندور، دمحم 
  مصطفى عطٌه.

2116.    

عطٌه الؽندور دمحم مصطفى 
؛ إشراؾ مكرم عبدالمسٌح 

ٌلى واصؾ، محمود  باس
  عبدالفتاح إبراهٌم رزق.

  دكتوراه.  832 (821

إطار ممترح لتحمٌك التكامل 
بٌن إدارة التكلفة وحوكمة 

الشركات بهدؾ لٌاس المٌمة 
  العادلة للمنشؤة /

الؽندور، دمحم 
  مصطفى عطٌه.

2116.    

دمحم مصطفى عطٌه الؽندور 
إشراؾ مكرم عبدالمسٌح  ؛

ٌلى واصؾ، محمود  باس
  عبدالفتاح إبراهٌم رزق.

  دكتوراه.  833 (821
تؤثٌر الحمالت اإلعالنٌة 

المومٌة على مراحل تؽٌٌر 
  سلون المواطن المصرى :

الهجرسى، ماجدة 
  أحمد عبدالمادر.

2116.  
بالتطبٌك على الحمالت 

  الصحٌة المومٌة /

ماجدة أحمد عبدالمادر 
الهجرسى ؛ إشراؾ طلعت 
أسعد عبدالحمٌد، ناجى دمحم 

  فوزى خشبه.

  دكتوراه.  834 (822
تؤثٌر الحمالت اإلعالنٌة 

المومٌة على مراحل تؽٌٌر 
  سلون المواطن المصرى :

الهجرسى، ماجدة 
  أحمد عبدالمادر.

2116.  
بالتطبٌك على الحمالت 

  الصحٌة المومٌة /

ماجدة أحمد عبدالمادر 
ى ؛ إشراؾ طلعت الهجرس

أسعد عبدالحمٌد، ناجى دمحم 
  فوزى خشبه.

  دكتوراه.  835 (823

توسٌط المدرات التسوٌمٌة فً 
العاللة بٌن التوجهات 

اإلستراتٌجٌة واألداء التسوٌمً 
:  

الشٌخً، أحمد سعد 
  عبدالمادر.

2116.  
دراسة مٌدانٌة على 
المصارؾ التجارٌة 

  العامة اللٌبٌة /

عبدالمادر الشٌخً أحمد سعد 
؛ إشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، منى إبراهٌم 
  دكروري.

  دكتوراه.  836 (824

توسٌط المدرات التسوٌمٌة فً 
العاللة بٌن التوجهات 

اإلستراتٌجٌة واألداء التسوٌمً 
:  

الشٌخً، أحمد سعد 
  عبدالمادر.

2116.  
دراسة مٌدانٌة على 
المصارؾ التجارٌة 

  العامة اللٌبٌة /

أحمد سعد عبدالمادر الشٌخً 
؛ إشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، منى إبراهٌم 
  دكروري.

  دكتوراه.  837 (825

إطار ممترح للمحاسبة عن 
ٌلة لتموٌل  الصٌػ البد

المشروعات التً تعمل وفماً 
لعمود البناء والتشؽٌل ونمل 

  ( :B.O.Tالملكٌة )

حجازي، منً سالمه 
  أبوسلٌمان سلٌمان.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2116

منً سالمه أبوسلٌمان 
سلٌمان حجازي ؛ إشراؾ 
محمود عبدالفتاح إبراهٌم 

رزق، مصطفً عطٌة 
  الؽندور.

  دكتوراه.  841 (826

إطار ممترح للمحاسبة عن 
ٌلة لتموٌل  الصٌػ البد

المشروعات التً تعمل وفماً 
لعمود البناء والتشؽٌل ونمل 

  ( :B.O.Tالملكٌة )

حجازي، منً سالمه 
  أبوسلٌمان سلٌمان.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2116

منً سالمه أبوسلٌمان 
سلٌمان حجازي ؛ إشراؾ 
محمود عبدالفتاح إبراهٌم 

رزق، مصطفً عطٌة 
  الؽندور.

  دكتوراه.  841 (829
نموذج بدٌل لتوفٌك وتسوٌة 

الدوال العمرٌة لبٌانات الوفٌات 
:  

  دراسة تطبٌمٌة /  .2116  أحمد، دٌنا دمحم أحمد.
دٌنا دمحم أحمد أحمد ؛ 

إشراؾ دمحم توفٌك البلمٌنً، 
  جمال عبدالبالً واصؾ.

  دكتوراه.  842 (828
نموذج بدٌل لتوفٌك وتسوٌة 

الدوال العمرٌة لبٌانات الوفٌات 
:  

  دراسة تطبٌمٌة /  .2116  أحمد، دٌنا دمحم أحمد.
دٌنا دمحم أحمد أحمد ؛ 

توفٌك البلمٌنً، إشراؾ دمحم 
  جمال عبدالبالً واصؾ.



  دكتوراه.  843 (827

نموذج اكتوارى ممترح لحساب 
المخصصات الفنٌة لوثائك 
التؤمٌن على الحٌاة متؽٌرة 

  المٌمة /

العسكري، عالءالدٌن 
  محسن إسماعٌل.

2119.    

عالءالدٌن محسن إسماعٌل 
العسكري ؛ إشراؾ دمحم 
مسعد توفٌك البلمٌنى، جٌهان 

  المعداوي.

  دكتوراه.  844 (831

نموذج اكتوارى ممترح لحساب 
المخصصات الفنٌة لوثائك 
التؤمٌن على الحٌاة متؽٌرة 

  المٌمة /

العسكري، عالءالدٌن 
  محسن إسماعٌل.

2119.    

عالءالدٌن محسن إسماعٌل 
العسكري ؛ إشراؾ دمحم 

توفٌك البلمٌنى، جٌهان مسعد 
  المعداوي.

  دكتوراه.  845 (831
توسٌط التوجه بالسوق فً 
العاللة بٌن إدارة المعرفة 

  والمٌزة التنافسٌة :

دمحم، نهاد عصام 
  على.

2119.  

دراسة تطبٌمٌة على 
سوق السٌارات 

الخاصة الٌابانً فً 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

نهاد عصام على دمحم ؛ 
إشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، عبدالعزٌز على 
  حسن.

  دكتوراه.  846 (832
توسٌط التوجه بالسوق فً 
العاللة بٌن إدارة المعرفة 

  والمٌزة التنافسٌة :

دمحم، نهاد عصام 
  على.

2119.  

دراسة تطبٌمٌة على 
سوق السٌارات 

الخاصة الٌابانً فً 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

نهاد عصام على دمحم ؛ 
إشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، عبدالعزٌز على 
  حسن.

  دكتوراه.  849 (833

إطار محاسبً ممترح لتعظٌم 
لٌمة المنشؤة من منظور 

المساهمٌن باستخدام تحلٌل 
  ( :DEAمؽلؾ البٌانات )

سلٌمان، حامد نبٌل 
  حامد.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2119

حامد نبٌل حامد سلٌمان ؛ 
إشراؾ مكرم عبدالمسٌح 

ٌلً، حسناء عطٌة حامد  باس
  دمحم.

  دكتوراه.  848 (834

إطار محاسبً ممترح لتعظٌم 
لٌمة المنشؤة من منظور 

المساهمٌن باستخدام تحلٌل 
  ( :DEAمؽلؾ البٌانات )

سلٌمان، حامد نبٌل 
  حامد.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2119

حامد نبٌل حامد سلٌمان ؛ 
إشراؾ مكرم عبدالمسٌح 

ٌلً، حسناء عطٌة حامد  باس
  دمحم.

  دكتوراه.  847 (835

دور معاٌٌر المحاسبة 
والمراجعة الحكومٌة فً تطوٌر 

التمارٌر المالٌة بالتطبٌك على 
  دولة الكوٌت /

الزمانان، سعود 
  ؼصاب دمحم.

2119.    

سعود ؼصاب دمحم الزمانان 
؛ إشراؾ محمود السٌد 

الناؼً، كمال عبدالسالم 
  علً حسن.

  دكتوراه.  851 (836

دور معاٌٌر المحاسبة 
الحكومٌة فً تطوٌر  والمراجعة

التمارٌر المالٌة بالتطبٌك على 
  دولة الكوٌت /

الزمانان، سعود 
  ؼصاب دمحم.

2119.    

سعود ؼصاب دمحم الزمانان 
؛ إشراؾ محمود السٌد 

الناؼً، كمال عبدالسالم 
  علً حسن.

  دكتواره.  851 (839

التكامل بٌن بطالة األداء 
المتوازن ودوره حٌاة المنشؤه 

لتحمٌك استدامه منشؤت األعمال 
:  

  دراسة تطبٌمٌة /  .2119  حسٌن، علً إبراهٌم.
على إبراهٌم حسٌن ؛ 

إشراؾ سامى نجدى دمحم 
  على رفاعى.

  دكتواره.  852 (838

التكامل بٌن بطالة األداء 
المتوازن ودوره حٌاة المنشؤه 

لتحمٌك استدامه منشؤت األعمال 
:  

  دراسة تطبٌمٌة /  .2119  حسٌن، علً إبراهٌم.
على إبراهٌم حسٌن ؛ 

إشراؾ سامى نجدى دمحم 
  على رفاعى.

  دكتوراه.  853 (837

تحسٌن الوظٌفة اإلعالمٌة 
للتمارٌر المالٌة فً ظل تمنٌات 

إدارة التكلفة ومحاسبة السجالت 
  المفتوحة :

  دراسة تطبٌمٌة /  .2119  محمود، صدام دمحم.
إشراؾ صدام دمحم محمود ؛ 

  سمٌر أبوالفتوح صالح.

  دكتوراه.  854 (841

تحسٌن الوظٌفة اإلعالمٌة 
للتمارٌر المالٌة فً ظل تمنٌات 

إدارة التكلفة ومحاسبة السجالت 
  المفتوحة :

  دراسة تطبٌمٌة /  .2119  محمود، صدام دمحم.
صدام دمحم محمود ؛ إشراؾ 

  سمٌر أبوالفتوح صالح.

  دكتوراه.  859 (841

إطار ممترح للتكامل بٌن نظام 
تكلفة دورة حٌاة المنتج ونظام 

اإلنتاج الخالً من الفالد لتعزٌز 
  المدرة التنافسٌة :

شلح، فإاد دمحم 
  محمود.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2119
فإاد دمحم محمود شلح ؛ 

إشراؾ سامً نجدي دمحم 
  علً رفاعً.

  دكتوراه.  858 (842

نظام إطار ممترح للتكامل بٌن 
تكلفة دورة حٌاة المنتج ونظام 

اإلنتاج الخالً من الفالد لتعزٌز 
  المدرة التنافسٌة :

شلح، فإاد دمحم 
  محمود.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2119
فإاد دمحم محمود شلح ؛ 

إشراؾ سامً نجدي دمحم 
  علً رفاعً.

  دكتوراه.  857 (843
مدخل ممترح لتطوٌر دور 

 المراجع ولجنة المراجعة فً
تحمٌك صدق اإلفصاح فً 

الجوهري، إبراهٌم 
  السٌد دمحم إبراهٌم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2119
إبراهٌم السٌد دمحم إبراهٌم 

الجوهري ؛ إشراؾ عباس 
أحمد رضوان، سماح طارق 



  حافظ.  الموائم المالٌة :

  دكتوراه.  861 (844

مدخل ممترح لتطوٌر دور 
المراجع ولجنة المراجعة فً 

صدق اإلفصاح فً تحمٌك 
  الموائم المالٌة :

الجوهري، إبراهٌم 
  السٌد دمحم إبراهٌم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2119

إبراهٌم السٌد دمحم إبراهٌم 
الجوهري ؛ إشراؾ عباس 

أحمد رضوان، سماح طارق 
  حافظ.

  دكتوراه.  861 (845

الهندسة المالٌة ودورها فً 
تخفٌض المخاطر المالً 

المشروعات لالستثمار فً 
الصؽٌرة والمتوسطة فً إطار 
المعٌار الدولً للتمارٌر المالٌة 

  ( :SMEsل )

العبٌدي، خالد عبٌد 
  أحمد.

2119.  
دراسة تطبٌمٌة فً 

  العراق /

خالد عبٌد أحمد العبٌدي ؛ 
إشراؾ سامً نجدي دمحم 
علً رفاعً، مصطفى 

  عطٌة الؽندور.

  دكتوراه.  862 (846

دورها فً الهندسة المالٌة و
تخفٌض المخاطر المالً 

لالستثمار فً المشروعات 
الصؽٌرة والمتوسطة فً إطار 
المعٌار الدولً للتمارٌر المالٌة 

  ( :SMEsل )

العبٌدي، خالد عبٌد 
  أحمد.

2119.  
دراسة تطبٌمٌة فً 

  العراق /

خالد عبٌد أحمد العبٌدي ؛ 
إشراؾ سامً نجدي دمحم 
علً رفاعً، مصطفى 

  الؽندور.عطٌة 

  دكتوراه.  863 (849
توسٌط الثمة التنظٌمٌة فً 
العاللة بٌن المٌادة الخادمة 

  وجودة حٌاة العمل :

زهرة، وائل محمود 
  عبدالجواد.

2119.  

دراسة تطبٌمٌة على 
العاملٌن بمستشفٌات 

جامعة المنصورة 
والمستشفٌات العامة 

والمركزٌة التابعة 
لوزارة الصحة 
  ٌة /بمحافظة الدلهل

وائل محمود عبدالجواد 
زهرة ؛ إشراؾ عبدالمحسن 

عبدالمحسن جودة، صفاء 
  أحمد الشربٌنً.

  دكتوراه.  864 (848
توسٌط الثمة التنظٌمٌة فً 
العاللة بٌن المٌادة الخادمة 

  وجودة حٌاة العمل :

زهرة، وائل محمود 
  عبدالجواد.

2119.  

دراسة تطبٌمٌة على 
العاملٌن بمستشفٌات 

جامعة المنصورة 
والمستشفٌات العامة 

والمركزٌة التابعة 
لوزارة الصحة 

  بمحافظة الدلهلٌة /

وائل محمود عبدالجواد 
زهرة ؛ إشراؾ عبدالمحسن 

عبدالمحسن جودة، صفاء 
  أحمد الشربٌنً.

  دكتوراه.  865 (847
إطار ممترح للعاللة بٌن المناخ 
األخاللً المدرن للعمل وجودة 

  الخدمة :

لنفراوي، أحمد ا
عبدالسالم رجب 

  حسن.
2119.  

دراسة تطبٌمٌة علً 
العمالء الداخلٌٌن 

بالمستشفٌات العامة 
والمركزٌة بمحافظة 

  الؽربٌة /

أحمد عبدالسالم رجب حسن 
النفراوي ؛ إشراؾ 

عبدالحكٌم أحمد ربٌع نجم، 
  عبدالعزٌز علً دمحم حسن.

  دكتوراه.  866 (851
بٌن المناخ إطار ممترح للعاللة 

األخاللً المدرن للعمل وجودة 
  الخدمة :

النفراوي، أحمد 
عبدالسالم رجب 

  حسن.
2119.  

دراسة تطبٌمٌة علً 
العمالء الداخلٌٌن 

بالمستشفٌات العامة 
والمركزٌة بمحافظة 

  الؽربٌة /

أحمد عبدالسالم رجب حسن 
النفراوي ؛ إشراؾ 

عبدالحكٌم أحمد ربٌع نجم، 
   حسن.عبدالعزٌز علً دمحم

  دكتوراه.  869 (851
أثر تحرٌر التجارة الدولٌة على 
التنمٌة المستدامة فً العراق مع 

  إشارة الى إللٌم كوردستان /

فرج، ماردٌن 
  محسوم.

2119.    

ماردٌن محسوم فرج ؛ 
إشراؾ عبدالفتاح 

عبدالرحمن عبدالمجٌد، 
  طارق مصطفى ؼلوش.

  دكتوراه.  868 (852
التجارة الدولٌة على أثر تحرٌر 

التنمٌة المستدامة فً العراق مع 
  إشارة الى إللٌم كوردستان /

فرج، ماردٌن 
  محسوم.

2119.    

ماردٌن محسوم فرج ؛ 
إشراؾ عبدالفتاح 

عبدالرحمن عبدالمجٌد، 
  طارق مصطفى ؼلوش.

  دكتوراه.  867 (853

المواءمة بٌن ضرورة تزاٌد 
دور الحكومة المصرٌة فً دعم 

النمو االلتصادي وتحمٌك 
االندماج فً االلتصاد العالمً 

/  

حجازي، مروة 
  سمٌر.

2119.    

مروة سمٌر حجازي ؛ 
إشراؾ عبدالفتاح 

عبدالرحمن عبدالمجٌد، 
  طارق مصطفً ؼلوش.

  دكتوراه.  891 (854

المواءمة بٌن ضرورة تزاٌد 
دور الحكومة المصرٌة فً دعم 

النمو االلتصادي وتحمٌك 
االندماج فً االلتصاد العالمً 

/  

حجازي، مروة 
  سمٌر.

2119.    

مروة سمٌر حجازي ؛ 
إشراؾ عبدالفتاح 

عبدالرحمن عبدالمجٌد، 
  طارق مصطفً ؼلوش.

  دكتوراه.  891 (855
إستخدام نموذج لٌسلً الالخطً 

ودالتً الوالدة والوفاة للتنبإ 
  دراسة تطبٌمٌة /  .2119  رسن، حامد هاشم.

حامد هاشم رسن ؛ إشراؾ 
فاطمة على عبدالعاطى، 



  هشام دمحم المنجى.  بؤعداد سكان العراق :

  دكتوراه.  892 (856
إستخدام نموذج لٌسلً الالخطً 

ودالتً الوالدة والوفاة للتنبإ 
  بؤعداد سكان العراق :

  دراسة تطبٌمٌة /  .2119  رسن، حامد هاشم.
حامد هاشم رسن ؛ إشراؾ 

عبدالعاطى، فاطمة على 
  هشام دمحم المنجى.

  دكتوراه.  893 (859
نموذج إحصائً ممترح للتنبإ 

بتملبات الموجات السعرٌة 
  ألسعار األسهم :

عبدالملن، حسن حسن 
  علً.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2119

حسن حسن علً عبدالملن ؛ 
إشراؾ فاطمه على 

عبدالعاطى، دمحم عبدالفتاح 
  فوده.

  دكتوراه.  894 (858
نموذج إحصائً ممترح للتنبإ 

بتملبات الموجات السعرٌة 
  ألسعار األسهم :

عبدالملن، حسن حسن 
  علً.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2119

حسن حسن علً عبدالملن ؛ 
إشراؾ فاطمه على 

عبدالعاطى، دمحم عبدالفتاح 
  فوده.

  دكتوراه.  895 (857

العاللة بٌن خصائص بٌئة 
وممارسات التصنٌع األعمال 

العالمً وأثرها على تحمٌك 
  األسبمٌات التنافسٌة :

ضٌؾ، هانً دمحم 
  جالل عبدالشكور.

2119.  
بالتطبٌك على الشركات 

الصناعٌة بمدٌنة 
  العاشر من رمضان /

هانً دمحم جالل عبدالشكور 
ضٌؾ ؛ إشراؾ أحمد دمحم 

السٌد ؼنٌم، ناجى دمحم فوزي 
  خشبة.

  راه.دكتو  896 (861

العاللة بٌن خصائص بٌئة 
األعمال وممارسات التصنٌع 
العالمً وأثرها على تحمٌك 

  األسبمٌات التنافسٌة :

ضٌؾ، هانً دمحم 
  جالل عبدالشكور.

2119.  
بالتطبٌك على الشركات 

الصناعٌة بمدٌنة 
  العاشر من رمضان /

هانً دمحم جالل عبدالشكور 
ضٌؾ ؛ إشراؾ أحمد دمحم 

ناجى دمحم فوزي السٌد ؼنٌم، 
  خشبة.

  دكتوراه.  899 (861
توسٌط سلون الشراء فً 

العاللة بٌن التسوٌك الهجومً 
  ولٌمة العالمة :

مسالت، بسمه توفٌك 
  أحمد.

2119.  
دراسة تطبٌمٌة على 

شركات اتصاالت 
  المحمول فً مصر /

بسمه توفٌك أحمد مسالت ؛ 
إشراؾ طلعت أسعد 

د عبدالحمٌد البنا، صفاء أحم
  الشربٌنى حسن.

  دكتوراه.  898 (862
توسٌط سلون الشراء فً 

العاللة بٌن التسوٌك الهجومً 
  ولٌمة العالمة :

مسالت، بسمه توفٌك 
  أحمد.

2119.  
دراسة تطبٌمٌة على 

شركات اتصاالت 
  المحمول فً مصر /

بسمه توفٌك أحمد مسالت ؛ 
إشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد البنا، صفاء أحمد 
  الشربٌنى حسن.

  دكتوراه.  897 (863
إطار ممترح للعاللة بٌن 

شخصٌة العالمة وارتباط 
  العمٌل :

سبع، سنٌة دمحم أحمد 
  سلٌمان.

2119.  
بالتطبٌك على عمالء 

سوق السٌارات فً 
  مصر /

سنٌة دمحم أحمد سلٌمان سبع 
؛ إشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، منى إبراهٌم 
  دكروري دمحم.

  دكتوراه.  881 (864
إطار ممترح للعاللة بٌن 

شخصٌة العالمة وارتباط 
  العمٌل :

سبع، سنٌة دمحم أحمد 
  سلٌمان.

2119.  
بالتطبٌك على عمالء 

سوق السٌارات فً 
  مصر /

سنٌة دمحم أحمد سلٌمان سبع 
؛ إشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، منى إبراهٌم 
  دكروري دمحم.

  دكتوراه.  881 (865
دور التجارة االلكترونٌة تعزٌز 

فً دعم النمو االلتصادي فً 
  مصر /

مطر، دمحم أحمد دمحم 
  أحمد.

2119.    
دمحم أحمد دمحم أحمد مطر ؛ 

إشراؾ طارق مصطفى 
  دمحم ؼلوش.

  دكتوراه.  882 (866
تعزٌز دور التجارة االلكترونٌة 

فً دعم النمو االلتصادي فً 
  مصر /

مطر، دمحم أحمد دمحم 
  .أحمد

2119.    
دمحم أحمد دمحم أحمد مطر ؛ 

إشراؾ طارق مصطفى 
  دمحم ؼلوش.

  دكتوراه.  883 (869

دور اإلنفاق العام فى دعم النمو 
اإللتصادى فى إطار العدالة 

اإلجتماعٌة بالتطبٌك على مصر 
/  

جوٌفل، موسى جوٌفل 
  سلمى.

2119.    

موسى جوٌفل سلمى جوٌفل 
؛ إشراؾ عبدالفتاح 

عبدالرحمن عبدالمجٌد، 
طارق مصطفى دمحم 

  ؼلوش.

  دكتوراه.  884 (868

دور اإلنفاق العام فى دعم النمو 
اإللتصادى فى إطار العدالة 

اإلجتماعٌة بالتطبٌك على مصر 
/  

جوٌفل، موسى جوٌفل 
  سلمى.

2119.    

موسى جوٌفل سلمى جوٌفل 
؛ إشراؾ عبدالفتاح 

عبدالرحمن عبدالمجٌد، 
مصطفى دمحم طارق 
  ؼلوش.

  دكتوراه.  885 (867
مدخل ممترح لتؤكٌد تمارٌر 

االستدامة وانعكاسه على لٌمة 
  المنشؤة :

المصاب، سٌؾ الدٌن 
  أمجد إسماعٌل.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2119

سٌؾ الدٌن أمجد إسماعٌل 
المصاب ؛ إشراؾ عباس 

أحمد رضوان حمدان، 
  سماح طارق أحمد حافظ.

  دكتوراه.  886 (891
مدخل ممترح لتؤكٌد تمارٌر 

االستدامة وانعكاسه على لٌمة 
  المنشؤة :

المصاب، سٌؾ الدٌن 
  أمجد إسماعٌل.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2119

سٌؾ الدٌن أمجد إسماعٌل 
المصاب ؛ إشراؾ عباس 

أحمد رضوان حمدان، 
  سماح طارق أحمد حافظ.



  دكتوراه.  889 (891

اتٌجٌات العوامل المحددة الستر
التسوٌك متعدد الثمافات 

وتؤثٌرها على المٌمة المدركة 
  للعمٌل :

حسونً، أثٌر 
  عبداالمٌر.

2119.  
بالتطبٌك على عمالء 
شركات الطٌران فً 

  مصر /

أثٌر عبداالمٌر حسونً ؛ 
إشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، دمحم محمود 
  عبداللطٌؾ.

  دكتوراه.  888 (892

الستراتٌجٌات العوامل المحددة 
التسوٌك متعدد الثمافات 

وتؤثٌرها على المٌمة المدركة 
  للعمٌل :

حسونً، أثٌر 
  عبداالمٌر.

2119.  
بالتطبٌك على عمالء 
شركات الطٌران فً 

  مصر /

أثٌر عبداالمٌر حسونً ؛ 
إشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، دمحم محمود 
  عبداللطٌؾ.

  دكتوراه.  887 (893
ومصرفً فعال نحو نظام نمدي 

  فً فلسطٌن :
المجدالوي، خضر 

  سمٌح علٌان.
  الوالع والمؤمول /  .2119

خضر سمٌح علٌان 
المجدالوي ؛ إشراؾ دمحم 

حامد دمحم الزهار، دمحم 
  محمود عطوة ٌوسؾ.

  دكتوراه.  871 (894
نحو نظام نمدي ومصرفً فعال 

  فً فلسطٌن :
المجدالوي، خضر 

  سمٌح علٌان.
  الوالع والمؤمول /  .2119

خضر سمٌح علٌان 
المجدالوي ؛ إشراؾ دمحم 

حامد دمحم الزهار، دمحم 
  محمود عطوة ٌوسؾ.

  دكتوراه.  871 (895

نحو إستراتٌجٌة لتحرٌر الجهاز 
المصرفى العرالى فً ظل 

اإلنضمام إلى منظمة التجارة 
  العالمٌة /

      محمود، حاتم فهد.
حاتم فهد محمود ؛ إشراؾ 

 محمود عطوة، حمدى دمحم
  أحمد على الهنداوى.

  دكتوراه.  872 (896

نحو إستراتٌجٌة لتحرٌر الجهاز 
المصرفى العرالى فً ظل 

اإلنضمام إلى منظمة التجارة 
  العالمٌة /

      محمود، حاتم فهد.
حاتم فهد محمود ؛ إشراؾ 
دمحم محمود عطوة، حمدى 

  أحمد على الهنداوى.

  دكتوراه.  873 (899

نحو استراتٌجٌة لجذب 
اإلستثمار األجنبً المباشر 

لتنوٌع الماعدة اإلنتاجٌة 
  والصادرات المحلٌة :

المزوؼً، فاطمة 
  مٌالد دمحم.

2119.  
دراسة تطبٌمٌة علً 

  االلتصاد اللٌبً /

فاطمة مٌالد دمحم المزوؼً ؛ 
إشراؾ دمحم محمود عطوة 
ٌوسؾ، حمدي أحمد علً 

  الهنداوي.

  دكتوراه.  874 (898

نحو استراتٌجٌة لجذب 
اإلستثمار األجنبً المباشر 

لتنوٌع الماعدة اإلنتاجٌة 
  والصادرات المحلٌة :

المزوؼً، فاطمة 
  مٌالد دمحم.

2119.  
دراسة تطبٌمٌة علً 

  االلتصاد اللٌبً /

فاطمة مٌالد دمحم المزوؼً ؛ 
إشراؾ دمحم محمود عطوة 
ٌوسؾ، حمدي أحمد علً 

  نداوي.اله

  دكتوراه.  875 (897
استؽالل األنشطة الرٌاضٌة فً 
خلك مجاالت استثمارٌة جدٌدة 

  وزٌادة فرص التوظؾ :

عبدالسمٌع، 
  عبدالسمٌع تحسٌن.

2119.  
بالتطبٌك على 

جمهورٌة مصر 
  العربٌة /

عبدالسمٌع تحسٌن 
عبدالسمٌع ؛ إشراؾ سعٌد 

ٌلمً، طارق  دمحم المه
مصطفً ؼلوش، حمدي 

  أحمد الهنداوي.

  دكتوراه.  876 (881
استؽالل األنشطة الرٌاضٌة فً 
خلك مجاالت استثمارٌة جدٌدة 

  وزٌادة فرص التوظؾ :

عبدالسمٌع، 
  عبدالسمٌع تحسٌن.

2119.  
بالتطبٌك على 

جمهورٌة مصر 
  العربٌة /

عبدالسمٌع تحسٌن 
عبدالسمٌع ؛ إشراؾ سعٌد 

ٌلمً، طارق  دمحم المه
حمدي مصطفً ؼلوش، 

  أحمد الهنداوي.

881) 879    
أثر عدم تماثل المعلومات على 

  جودة المراجعة الخارجٌة :
عبد المادر، دمحم فتحً 

  احمد.
  دراسة مٌدانٌة /  .2118

دمحم فتحً أحمد عبد المادر ؛ 
إشراؾ علً أحمد مصطفى 

زٌن، هشام حسن عواد 
  الملٌجً.

  دكتوراه.  878 (882

A proposed 
framework for the 

relationship between 
service recovery and 

customer loyalty :  

Khashan, 
Mohamed Abd 

El-Nabi 
Moustafa 

Mohamed.  

2118.  

Applied to 
internet service 

customers in 
Dakahliya 

governorate /  

Mohamed Abd El-
Nabi Moustafa 

Mohamed Khashan 
; supervised by 
Abd El-Hakim 
Ahmed Rabea 

Nagm, Mona 
Ibrahim Dakrory 

Mohamed, Mauro 
Sciarelli.  

  دكتوراه.  877 (883

A proposed 
framework for the 

relationship between 
service recovery and 

customer loyalty :  

Khashan, 
Mohamed Abd 

El-Nabi 
Moustafa 

Mohamed.  

2118.  

Applied to 
internet service 

customers in 
Dakahliya 

governorate /  

Mohamed Abd El-
Nabi Moustafa 

Mohamed Khashan 
; supervised by 
Abd El-Hakim 
Ahmed Rabea 



Nagm, Mona 
Ibrahim Dakrory 

Mohamed, Mauro 
Sciarelli.  

  دكتوراه.  712 (884

أثر الذكاء العاطفً للمادة على 
النواتج الوظٌفٌة للموظؾ 

بتوسٌط التفاعل بٌن األسرة 
  والعمل :

محجوب، إبراهٌم 
جمال الدٌن محمود 

  أحمد.
2118.  

دراسة تطبٌمٌة على 
مصلحة الضرائب 

المصرٌة بمنطمة شمال 
  الدلتا /

إبراهٌم جمال الدٌن محمود 
أحمد محجوب ؛ إشراؾ 

جادالرب عبدالسمٌع 
حسانٌن، دمحم محمود 

  ٌؾ المتولً.عبداللط

  دكتوراه.  713 (885

أثر الذكاء العاطفً للمادة على 
النواتج الوظٌفٌة للموظؾ 

بتوسٌط التفاعل بٌن األسرة 
  والعمل :

محجوب، إبراهٌم 
جمال الدٌن محمود 

  أحمد.
2118.  

دراسة تطبٌمٌة على 
مصلحة الضرائب 

المصرٌة بمنطمة شمال 
  الدلتا /

 إبراهٌم جمال الدٌن محمود
أحمد محجوب ؛ إشراؾ 

جادالرب عبدالسمٌع 
حسانٌن، دمحم محمود 
  عبداللطٌؾ المتولً.

  دكتوراه.  714 (886

توسٌط جودة عاللات العمالء 
فً تؤثٌر كل من التوجه بالعمٌل 

والعدالة المدركة على سمعة 
ٌلة األجل :   العالمة طو

خالد، مرٌم دمحم 
  حسن.

2118.  
دراسة تطبٌمه على 

  لفنادق اللٌبٌة /نزالء ا

مرٌم دمحم حسن خالد ؛ 
إشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد البنا، أحمد دمحم 
  السٌد أحمد السطوحً.

  دكتوراه.  715 (889

توسٌط جودة عاللات العمالء 
فً تؤثٌر كل من التوجه بالعمٌل 

والعدالة المدركة على سمعة 
ٌلة األجل :   العالمة طو

خالد، مرٌم دمحم 
  حسن.

2118.  
دراسة تطبٌمه على 

  نزالء الفنادق اللٌبٌة /

مرٌم دمحم حسن خالد ؛ 
إشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد البنا، أحمد دمحم 
  السٌد أحمد السطوحً.

  دكتوراه.  716 (888

إطار ممترح لتوافك المعاٌٌر 
الدولٌة إلعداد التمارٌر المالٌة 

IFRS  مع المٌم الثمافٌة
ى جودة المحاسبٌة وأثرها عل

  التمارٌر المالٌة :

إمعرؾ، سعاد عٌاش 
  علً.

2118.  
دراسة مٌدانٌة على 

  الشركات اللٌبٌة /

سعاد عٌاش علً إمعرؾ ؛ 
إشراؾ كمال عبدالسالم 

على حسن، صبرى 
  عبدالحمٌد السٌد السجٌنى.

  دكتوراه.  719 (887

إطار ممترح لتوافك المعاٌٌر 
الدولٌة إلعداد التمارٌر المالٌة 

IFRS  مع المٌم الثمافٌة
المحاسبٌة وأثرها على جودة 

  التمارٌر المالٌة :

إمعرؾ، سعاد عٌاش 
  علً.

2118.  
دراسة مٌدانٌة على 

  الشركات اللٌبٌة /

سعاد عٌاش علً إمعرؾ ؛ 
إشراؾ كمال عبدالسالم 

على حسن، صبرى 
  لحمٌد السٌد السجٌنى.عبدا

  دكتوراه.  718 (871
تطور سٌاسة التجارة الخارجٌة 

 1752المصرٌة منذ ثورة 
  ودورها فً النمو االلتصادي /

الؽباشً، عناٌات 
  حسـن.

2118.    

عناٌات حسـن الؽباشـً ؛ 
إشراؾ محمـد حامـد 

ــار، حمـدي أحمد علً  الزه
  الهنداوي.

  دكتوراه.  717 (871
سٌاسة التجارة الخارجٌة  تطور

 1752المصرٌة منذ ثورة 
  ودورها فً النمو االلتصادي /

الؽباشً، عناٌات 
  حسـن.

2118.    

عناٌات حسـن الؽباشـً ؛ 
إشراؾ محمـد حامـد 

ــار، حمـدي أحمد علً  الزه
  الهنداوي.

  دكتوراه.  711 (872
تمدٌر الطلب على النمود فى 

  لٌبٌا :
  .2118  دمحم.حسن، عبدهللا 

دراسة لٌاسٌة خالل 
( 2111-1791الفترة )

/  

عبدهللا دمحم حسن ؛ إشراؾ 
دمحم محمود عطوة، طارق 

  مصطفى ؼلوش.

  دكتوراه.  711 (873
تمدٌر الطلب على النمود فى 

  لٌبٌا :
  .2118  حسن، عبدهللا دمحم.

دراسة لٌاسٌة خالل 
( 2111-1791الفترة )

/  

إشراؾ عبدهللا دمحم حسن ؛ 
دمحم محمود عطوة، طارق 

  مصطفى ؼلوش.

  دكتوراه.  712 (874
نموذج إحصائً دٌنامٌكً لتمٌٌم 

األداء المالً بشركات التؤمٌن 
  التكافلً /

نٌل، دٌنا طلعت 
  حمدي.

2118.    
دٌنا طلعت حمدي نٌل ؛ 

إشراؾ دمحم توفٌك البلمٌنى، 
  جمال عبدالبالً واصؾ.

  دكتوراه.  713 (875
نموذج إحصائً دٌنامٌكً لتمٌٌم 

األداء المالً بشركات التؤمٌن 
  التكافلً /

نٌل، دٌنا طلعت 
  حمدي.

2118.    
دٌنا طلعت حمدي نٌل ؛ 

إشراؾ دمحم توفٌك البلمٌنى، 
  جمال عبدالبالً واصؾ.

  دكتوراه.  714 (876
إطار ممترح للعاللة بٌن تنافسٌة 

الممصد السٌاحً والسلون 
  للسائح :المستمبلً 

دمحم، محمود أبوالمجد 
  كامل.

  دراسة تطبٌمٌة /  
محمود أبوالمجد كامل دمحم ؛ 

إشراؾ منى إبراهٌم 
  دكروري.

  دكتوراه.  715 (879
إطار ممترح للعاللة بٌن تنافسٌة 

الممصد السٌاحً والسلون 
  المستمبلً للسائح :

دمحم، محمود أبوالمجد 
  كامل.

  دراسة تطبٌمٌة /  
ود أبوالمجد كامل دمحم ؛ محم

إشراؾ منى إبراهٌم 
  دكروري.

  دكتوراه.  716 (878
توسٌط الكلمة المنطولة 

اإللكترونٌة فً العاللة بٌن 
أخاللٌات البٌع اإللكترونً 

الدكرورى، دمحم 
  السعٌد عبدالؽفار.

2118.  
دراسة تطبٌمٌة على 

عمالء موالع التسوق 
  اإللكترونً /

دمحم السعٌد عبدالؽفار 
الدكرورى ؛ إشراؾ منً 

إبراهٌم دكروري دمحم، أحمد 



  دمحم السٌد أحمد السطوحً.  والثمة اإللكترونٌة :

  دكتوراه.  719 (877

توسٌط الكلمة المنطولة 
اإللكترونٌة فً العاللة بٌن 
أخاللٌات البٌع اإللكترونً 

  والثمة اإللكترونٌة :

الدكرورى، دمحم 
  عبدالؽفار.السعٌد 

2118.  
دراسة تطبٌمٌة على 

عمالء موالع التسوق 
  اإللكترونً /

دمحم السعٌد عبدالؽفار 
الدكرورى ؛ إشراؾ منً 

إبراهٌم دكروري دمحم، أحمد 
  دمحم السٌد أحمد السطوحً.

  دكتوراه.  718 (711

A proposed 
framework for the 

relationship between 
customer’s 

engagement and 
equity :  

Youssef, 
Youmna 

Mohamed 
Abdelghany.  

2118.  

applied to 
airline 

companies’ 
customers in 

Egypt /  

Youmna Mohamed 
Abdelghany 

Youssef ; 
Supervised by 

Talaat Asaad Abd 
El-Hamid, 

Mohamed Galal 
Soliman Seddick, 

Mona Ibrahim 
Dakrory, Wesley J. 

Johnston.  

  دكتوراه.  717 (711

A proposed 
framework for the 

relationship between 
customer’s 

engagement and 
equity :  

Youssef, 
Youmna 

Mohamed 
Abdelghany.  

2118.  

applied to 
airline 

companies’ 
customers in 

Egypt /  

Youmna Mohamed 
Abdelghany 

Youssef ; 
Supervised by 

Talaat Asaad Abd 
El-Hamid, 

Mohamed Galal 
Soliman Seddick, 

Mona Ibrahim 
Dakrory, Wesley J. 

Johnston.  

  دكتوراه.  721 (712
تمٌٌم أداء البنون وفك نظام 

وعاللته  CAMELتصنٌؾ 
ٌلٌة :   بمإشرات الكفاءة التشؽ

الزوبه، ممبل علً 
  عبدهللا.

2118.  
دراسة تطبٌمٌة على 

  البنون الٌمنٌة /

ممبل علً عبدهللا الزوبه ؛ 
إشراؾ سعد عبدالحمٌد 
مطاوع، دمحم عبدالحافظ 

  البؽدادي.

  دكتوراه.  721 (713
تمٌٌم أداء البنون وفك نظام 

وعاللته  CAMELتصنٌؾ 
ٌلٌة :   بمإشرات الكفاءة التشؽ

الزوبه، ممبل علً 
  عبدهللا.

2118.  
دراسة تطبٌمٌة على 

  منٌة /البنون الٌ

ممبل علً عبدهللا الزوبه ؛ 
إشراؾ سعد عبدالحمٌد 
مطاوع، دمحم عبدالحافظ 

  البؽدادي.

  دكتوراه.  722 (714

Proposed 
mathematical model 

to determine the 
optimal size of 

retention in property 
reinsurance :  

Mohamed, 
Mohamed 

Mosad 
Elmadawye.  

2117.  

Applied study 
on egyptian 

insurance 
companies /  

Mohamed Mosad 
Elmadawye 

Mohamed 
supervised by 

Mohamed Tawfik 
EL-bolkiny, Jamaal 

Abdel Baki Wasif, 
Ronald W. Spahr.  

  دكتوراه.  723 (715

Proposed 
mathematical model 

to determine the 
optimal size of 

retention in property 
reinsurance :  

Mohamed, 
Mohamed 

Mosad 
Elmadawye.  

2117.  

Applied study 
on egyptian 

insurance 
companies /  

Mohamed Mosad 
Elmadawye 

Mohamed 
supervised by 

Mohamed Tawfik 
EL-bolkiny, Jamaal 

Abdel Baki Wasif, 
Ronald W. Spahr.  

  دكتوراه.  724 (716
الصورة الذهنٌة فى توسٌط 

العاللة بٌن إدارة المعرفة 
  التسوٌمٌة واألداء التسوٌمى :

صلهوب، فٌصل 
  حسن دمحم.

2118.  
دراسة مٌدانٌة على 

  الفنادق العامة اللٌبٌة /

فٌصل حسن دمحم صلهوب ؛ 
إشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، تامر إبراهٌم 
  السٌد عشري.

  دكتوراه.  725 (719
الذهنٌة فى  توسٌط الصورة

العاللة بٌن إدارة المعرفة 
  التسوٌمٌة واألداء التسوٌمى :

صلهوب، فٌصل 
  حسن دمحم.

2118.  
دراسة مٌدانٌة على 

  الفنادق العامة اللٌبٌة /

فٌصل حسن دمحم صلهوب ؛ 
إشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، تامر إبراهٌم 
  السٌد عشري.

  دكتوراه.  726 (718
تؽٌر وسٌط التهكم التنظٌمى كم

فى العاللة بٌن المٌادة السامة 
واالنسحاب النفسى بالتطبٌك 

حسن، هدى 
  عبدالحلٌم.

2117.    
هدى عبدالحلٌم حسن ؛ 

إشراؾ جادالرب عبدالسمٌع 
حسانٌن، أحمد دمحم 



على العاملٌن بمطاعى التعلٌم 
والمستشفٌات بجامعة 

  المنصورة /

  السطوحى.

  دكتوراه.  729 (717

التنظٌمى كمتؽٌر وسٌط التهكم 
فى العاللة بٌن المٌادة السامة 
واالنسحاب النفسى بالتطبٌك 
على العاملٌن بمطاعى التعلٌم 

والمستشفٌات بجامعة 
  المنصورة /

حسن، هدى 
  عبدالحلٌم.

2117.    

هدى عبدالحلٌم حسن ؛ 
إشراؾ جادالرب عبدالسمٌع 

حسانٌن، أحمد دمحم 
  السطوحى.

  .دكتوراه  728 (711

الجٌنات التنظٌمٌة وانعكاساتها 
على فعالٌة خدمات المراكز 
الطبٌة المتخصصة بجامعة 

  المنصورة :

سلٌمان، أمٌنه 
  صالح.

  دراسة مٌدانٌة /  .2117

أمٌنه صالح سلٌمان ؛ 
إشراؾ عبدالحكٌم أحمد 

ربٌع نجم، ناجى دمحم فوزى 
  خشبه.

  دكتوراه.  727 (711

وانعكاساتها الجٌنات التنظٌمٌة 
على فعالٌة خدمات المراكز 
الطبٌة المتخصصة بجامعة 

  المنصورة :

سلٌمان، أمٌنه 
  صالح.

  دراسة مٌدانٌة /  .2117

أمٌنه صالح سلٌمان ؛ 
إشراؾ عبدالحكٌم أحمد 

ربٌع نجم، ناجى دمحم فوزى 
  خشبه.

  دكتوراه.  731 (712

دور سٌاسات استراتٌجٌة 
 التسوٌك العكسً فً ترشٌد
االستهالن المنزلً لطالة 

الكهربائٌة وتؤثٌرها على نٌة 
شراء اللمبات واألجهزة 

الكهربائٌة المنزلٌة الموفرة 
بالتطبٌك على عمالء شركة 
شمال الدلتا لتوزٌع الكهرباء 

  بمصر /

الدمناوي، زٌنب 
  المتولً.

2117.    

زٌنب المتولً الدمناوي ؛ 
إشراؾ طلعت أسعد 
ٌد عبدالحمٌد، سارة الس

  الدرٌنً.

  دكتوراه.  731 (713

دور سٌاسات استراتٌجٌة 
التسوٌك العكسً فً ترشٌد 

االستهالن المنزلً لطالة 
الكهربائٌة وتؤثٌرها على نٌة 

شراء اللمبات واألجهزة 
الكهربائٌة المنزلٌة الموفرة 
بالتطبٌك على عمالء شركة 
شمال الدلتا لتوزٌع الكهرباء 

  بمصر /

 الدمناوي، زٌنب
  المتولً.

2117.    

زٌنب المتولً الدمناوي ؛ 
إشراؾ طلعت أسعد 

عبدالحمٌد، سارة السٌد 
  الدرٌنً.

  دكتوراه.  732 (714

ممارنة للتنبإ بالسالسل الزمنٌة 
متعددة المتؽٌرات باستخدام 

الشبكات العصبٌة االصطناعٌة 
  ونموذج دالة التحوٌل :

عبدالمعطً، سعاد دمحم 
  سالم.

  دراسة تطبٌمٌة ( /)  .2118

سعاد دمحم سالم عبدالمعطً ؛ 
إشراؾ دمحم توفٌك اسماعٌل 

البلمٌنً، فاطمة علً دمحم 
  عبدالعاطً.

  دكتوراه.  733 (715

ممارنة للتنبإ بالسالسل الزمنٌة 
متعددة المتؽٌرات باستخدام 

الشبكات العصبٌة االصطناعٌة 
  ونموذج دالة التحوٌل :

 عبدالمعطً، سعاد دمحم
  سالم.

  )دراسة تطبٌمٌة ( /  .2118

سعاد دمحم سالم عبدالمعطً ؛ 
إشراؾ دمحم توفٌك اسماعٌل 

البلمٌنً، فاطمة علً دمحم 
  عبدالعاطً.

  دكتوراه.  736 (716

نموذج إحصائً ممترح بدمج 
نماذج اإلنحدار الذاتً البٌزي 

والدٌنامٌكً العاملً 
والدٌنامٌكً العشوائً العام 

  للتوازن :

أبوالنصـر، منى 
  محمود سامً.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2117

منى محمود سامً 
أبوالنصـر ؛ إشراؾ إبراهٌم 

دمحم مهدي، فاطمة علً 
  عبدالعاطً.

  دكتوراه.  739 (719

نموذج إحصائً ممترح بدمج 
نماذج اإلنحدار الذاتً البٌزي 

والدٌنامٌكً العاملً 
والدٌنامٌكً العشوائً العام 

  :للتوازن 

أبوالنصـر، منى 
  محمود سامً.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2117

منى محمود سامً 
أبوالنصـر ؛ إشراؾ إبراهٌم 

دمحم مهدي، فاطمة علً 
  عبدالعاطً.

  دكتوراه.  738 (718
نحو مإشرات أساسٌة للتنبإ 
باألزمات المالٌة مع التطبٌك 

  على جمهورٌة مصر العربٌة /
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