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 مكتبة رسائل الماجستير

 تقرير بمقتنيات المكتبة

 

 

  
الرقم 
 العام

معلومات 
الرسالة 
 العلمية

 الناشر المؤلف العنوان
سنة 
 النشر

 بيان المسؤولية بيانات اخرى للعنوان

  ماجستٌر.  0 (1

ٌار  محددات تطبٌك مع
المراجعة للمنشآت 

الصؽٌرة والمتوسطة 
  البٌبة المصرٌة : فً

حسن، بهاء 
إبراهٌم 

  المحجوب.
  دراسة مٌدانٌة /  .2012  

بهاء إبراهٌم 
المحجوب حسن ؛ 

إشراؾ محمود السٌد 
  الناؼى.

  ماجستٌر.  1 (2
أنظمة التكالٌؾ كؤداة 
للرلابة فً صناعة 

  الطباعة /

إبراهٌم، أحمد 
  أبومندور.

  1666.    
أحمد أبو مندور 

  إبراهٌم.

  دكتوراه.  2 (3

الضرٌبة علً رلم 
األعمال ومدي 

إمكانٌة األخذ بها فً 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

ٌوسؾ، جالل 
  مطاوع إبراهٌم.

  1691.    
جالل مطاوع إبراهٌم 
ٌوسؾ ؛ إشراؾ عبد 

  المادر حلمً.

  ماجستٌر.  2/341 (4

لٌاس أثر اآللٌات 
الداخلٌة لحوكمة 

الشركات على جودة 
  المتكاملة : التمارٌر

أحمد، دمحم مشرح 
  على.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

دمحم مشرح على أحمد 
؛ إشراؾ كمال 
عبدالسالم على 
حسن، عصام 

  عبدالمنعم إسماعٌل.

5) 3    
الطاله ومشاكلها فى 
ظل تطبٌك النظام 
  المحاسبى الموحد

شعبان، حامد عبد 
  المعطى

جامعة عٌن 
شمس. كلٌة 
التجاره. 

لسم 
  المحاسبه،

1693 
 .  

  
حامد عبد المعطى 

  شعبان.

6) 4    
الطاله ومشاكلها فى 
ظل تطبٌك النظام 
  المحاسبى الموحد

شعبان، حامد عبد 
  المعطى

جامعة عٌن 
شمس. كلٌة 
التجاره. 

لسم 
  المحاسبه،

1693 
 .  

  
حامد عبد المعطى 

  شعبان.

  ماجستٌر  5 (9

المشاكل المحاسبٌة 
لمٌاس والضرٌبٌة 

الربح فً شركات 
  المناجم /

دمٌان، مجدي 
  فهٌم حنا.

  1695.    
مجدى فهٌم حنا دمٌان 
؛ إشراؾ عبد المادر 

  حلمً.

2) 6    

بٌانات التكالٌؾ 
المتؽٌره المعٌارٌه 
ودورها فى ترشٌد 
لرارات التسعٌر 
ولٌاس ربحٌه 

الخطوط االنتاجٌه مع 
دراسه تطبٌمٌه على 

مصانع النحاس 
  باالسكندرٌه،

زؼروت، سمٌر 
  ابو الفتوح صالح

جامعة عٌن 
شمس. كلٌة 
التجاره. 

لسم 
  المحاسبه،

1696 
 .  

  
سمٌر ابو الفتوح 
  صالح زؼروت.

6) 9    

بٌانات التكالٌؾ 
المتؽٌره المعٌارٌه 
ودورها فى ترشٌد 
لرارات التسعٌر 
ولٌاس ربحٌه 

الخطوط االنتاجٌه مع 
دراسه تطبٌمٌه على 

مصانع النحاس 
  باالسكندرٌه،

زؼروت، سمٌر 
  ابو الفتوح صالح

جامعة عٌن 
شمس. كلٌة 
التجاره. 

لسم 
  المحاسبه،

1696 
 .  

  
سمٌر ابو الفتوح 
  صالح زؼروت.

إبراهٌم محمود   لطاع خاص /  .1696  عٌسً، إبراهٌم مشاكل التحاسب   ماجستٌر  2 (10



الضرٌبً فً صناعة 
  الحلوي :

دروٌش عٌسً ؛   محمود دروٌش.
اشراؾ عبدالمادر 

  إبراهٌم حلمً.

  ماجستٌر  6 (11
مشاكل التحاسب 

الضرٌبً فً صناعة 
  الحلوي :

عٌسً، إبراهٌم 
  محمود دروٌش.

  لطاع خاص /  .1696  

إبراهٌم محمود 
دروٌش عٌسً ؛ 
اشراؾ عبدالمادر 

  إبراهٌم حلمً.

  ماجستٌر  10 (12
مشاكل التحاسب 

الضرٌبً فً صناعة 
  الحلوي :

عٌسً، إبراهٌم 
  محمود دروٌش.

  لطاع خاص /  .1696  

إبراهٌم محمود 
دروٌش عٌسً ؛ 
اشراؾ عبدالمادر 

  إبراهٌم حلمً.

  ماجستٌر  11 (13

اعداد الموازنات 
التخطٌطٌة لالنفاق 
الجارى باستخدام 
البرمجة الخطٌة 

بالتطبٌك على لطاع 
  الؽزل /

حجاج، احمد 
  حامد سعد.

  1696.    

احمد حامد سعد 
حجاج ؛ اشراؾ 
عبدالمنعم محمود 
عبدالمنعم، دالل 
  صادق بطرس.

  ماجستٌر  12 (14

اعداد الموازنات 
التخطٌطٌة لالنفاق 
الجارى باستخدام 
البرمجة الخطٌة 

بالتطبٌك على لطاع 
  الؽزل /

حجاج، احمد 
  حامد سعد.

  1696.    

احمد حامد سعد 
اشراؾ  حجاج ؛

عبدالمنعم محمود 
عبدالمنعم، دالل 
  صادق بطرس.

  ماجستٌر  13 (15

اعداد الموازنات 
التخطٌطٌة لالنفاق 
الجارى باستخدام 
البرمجة الخطٌة 

بالتطبٌك على لطاع 
  الؽزل /

حجاج، احمد 
  حامد سعد.

  1696.    

احمد حامد سعد 
حجاج ؛ اشراؾ 
عبدالمنعم محمود 
عبدالمنعم، دالل 
  صادق بطرس.

  ماجستٌر  14 (16

اعداد الموازنات 
التخطٌطٌة لالنفاق 
الجارى باستخدام 
البرمجة الخطٌة 

بالتطبٌك على لطاع 
  الؽزل /

حجاج، احمد 
  حامد سعد.

  1696.    

احمد حامد سعد 
حجاج ؛ اشراؾ 
عبدالمنعم محمود 
عبدالمنعم، دالل 
  صادق بطرس.

  ماجستٌر  15 (19

 ممومات الفحص
الضرٌبى على 

األرباح التجارٌة 
  الصناعٌة /

أبورحاب، أحمد 
  سعدالدٌن.

  1696.    

أحمد سعدالدٌن 
أبورحاب ؛ اشراؾ 
عبدالمادر إبراهٌم 

  حلمً.

  ماجستٌر  16 (12

ممومات الفحص 
الضرٌبى على 

األرباح التجارٌة 
  الصناعٌة /

أبورحاب، أحمد 
  سعدالدٌن.

  1696.    

أحمد سعدالدٌن 
أبورحاب ؛ اشراؾ 
عبدالمادر إبراهٌم 

  حلمً.

  ماجستٌر  19 (16

ممومات الفحص 
الضرٌبى على 

األرباح التجارٌة 
  الصناعٌة /

أبورحاب، أحمد 
  سعدالدٌن.

  1696.    

أحمد سعدالدٌن 
أبورحاب ؛ اشراؾ 
عبدالمادر إبراهٌم 

  حلمً.

  ماجستٌر  12 (20

ممومات الفحص 
الضرٌبى على 

التجارٌة األرباح 
  الصناعٌة /

أبورحاب، أحمد 
  سعدالدٌن.

  1696.    

أحمد سعدالدٌن 
أبورحاب ؛ اشراؾ 
عبدالمادر إبراهٌم 

  حلمً.

  ماجستٌر  16 (21

ممومات الفحص 
الضرٌبى على 

األرباح التجارٌة 
  الصناعٌة /

أبورحاب، أحمد 
  سعدالدٌن.

  1696.    

أحمد سعدالدٌن 
أبورحاب ؛ اشراؾ 
عبدالمادر إبراهٌم 

  حلمً.

  ماجستٌر  20 (22

ممومات الفحص 
الضرٌبى على 

األرباح التجارٌة 
  الصناعٌة /

أبورحاب، أحمد 
  سعدالدٌن.

  1696.    

أحمد سعدالدٌن 
أبورحاب ؛ اشراؾ 
عبدالمادر إبراهٌم 

  حلمً.

  ماجستٌر  21 (23
المشاكل المحاسبٌة 
والضرٌبٌة لتموٌم 
  عناصر التركة /

أبو خلٌل، أحمد 
  إبراهٌم دمحم.

  1696.    
أحمد إبراهٌم دمحمأبو 
خلٌل ؛ إشراؾ عبد 

  المادر حلمً.



  ماجستٌر  22 (24
المشاكل المحاسبٌة 
والضرٌبٌة لتموٌم 
  عناصر التركة /

أبو خلٌل، أحمد 
  إبراهٌم دمحم.

  1696.    
أحمد إبراهٌم دمحمأبو 
خلٌل ؛ إشراؾ عبد 

  المادر حلمً.

  ماجستٌر  23 (25
المشاكل المحاسبٌة 
والضرٌبٌة لتموٌم 
  عناصر التركة /

أبو خلٌل، أحمد 
  إبراهٌم دمحم.

  1696.    
أحمد إبراهٌم دمحمأبو 
خلٌل ؛ إشراؾ عبد 

  المادر حلمً.

  ماجستٌر  24 (26

دور البٌانات 
المحاسبٌة فى مكافحة 
التهرب الضرٌبى مع 
التطبٌك على ضرٌبة 

التجارٌة  األرباح
  والصناعٌة /

فوده، آمال 
  عبدالهادى دمحم.

  1696.    

أمال عبدالهادى دمحم 
فوده ؛ اشراؾ 

عبدالمادر إبراهٌم 
  حلمً.

  ماجستٌر  25 (29

دور البٌانات 
المحاسبٌة فى مكافحة 
التهرب الضرٌبى مع 
التطبٌك على ضرٌبة 

األرباح التجارٌة 
  والصناعٌة /

فوده، آمال 
  عبدالهادى دمحم.

  1696.    

أمال عبدالهادى دمحم 
فوده ؛ اشراؾ 

عبدالمادر إبراهٌم 
  حلمً.

  ماجستٌر  26 (22

دور البٌانات 
المحاسبٌة فى مكافحة 
التهرب الضرٌبى مع 
التطبٌك على ضرٌبة 

األرباح التجارٌة 
  والصناعٌة /

فوده، آمال 
  عبدالهادى دمحم.

  1696.    

دمحم  أمال عبدالهادى
فوده ؛ اشراؾ 

عبدالمادر إبراهٌم 
  حلمً.

  ماجستٌر  29 (26

المدى المعٌارى 
كمنهج للرلابة 

بالموازنة التخطٌطٌة 
الجارٌة بالتطبٌك فى 

صناعة الكون 
والكٌماوٌات االساسٌة 

/  

الجبرى، أحمد 
  أحمد محمود.

  1696.    
أحمد أحمد محمود 
الجبري ؛ إشراؾ 
  منٌر محمود سالم

  ماجستٌر  22 (30

المدى المعٌارى 
كمنهج للرلابة 

بالموازنة التخطٌطٌة 
الجارٌة بالتطبٌك فى 

صناعة الكون 
والكٌماوٌات االساسٌة 

/  

الجبرى، أحمد 
  أحمد محمود.

  1696.    
أحمد أحمد محمود 
الجبري ؛ إشراؾ 
  منٌر محمود سالم

  ماجستٌر  26 (31

المدى المعٌارى 
كمنهج للرلابة 

بالموازنة التخطٌطٌة 
الجارٌة بالتطبٌك فى 

صناعة الكون 
والكٌماوٌات االساسٌة 

/  

الجبرى، أحمد 
  أحمد محمود.

  1696.    
أحمد أحمد محمود 
الجبري ؛ إشراؾ 
  منٌر محمود سالم

  ماجستٌر  30 (32

المدى المعٌارى 
كمنهج للرلابة 

بالموازنة التخطٌطٌة 
الجارٌة بالتطبٌك فى 

كون صناعة ال
والكٌماوٌات االساسٌة 

/  

الجبرى، أحمد 
  أحمد محمود.

  1696.    
أحمد أحمد محمود 
الجبري ؛ إشراؾ 
  منٌر محمود سالم

  ماجستٌر  32 (33

موازنة األداء كؤداة 
كتمٌٌم كفاءة الخدمات 
الحكومٌة بالتطبٌك 
  على لطاع التعلٌم /

سالم، ابراهٌم طه 
  عبدالوهاب.

  1696.    
ابراهٌم طه 

  عبدالوهاب سالم.

  ماجستٌر  33 (34

موازنة األداء كؤداة 
كتمٌٌم كفاءة الخدمات 
الحكومٌة بالتطبٌك 
  على لطاع التعلٌم /

سالم، ابراهٌم طه 
  عبدالوهاب.

  1696.    
ابراهٌم طه 

  عبدالوهاب سالم.

  ماجستٌر  34 (35
موازنة األداء كؤداة 

كتمٌٌم كفاءة الخدمات 
الحكومٌة بالتطبٌك 

سالم، ابراهٌم طه 
  عبدالوهاب.

  1696.    
ابراهٌم طه 

  عبدالوهاب سالم.



  على لطاع التعلٌم /

  ماجستٌر  35 (36

استخدام حسابات 
المخرجات المدخالت 

كؤداة لتمٌٌم الجهاز 
االنتاجى على مستوى 

  االلتصاد المومى /

عٌسى، ابراهٌم 
  محفوظ دمحم على.

  1699.    
ابراهٌم محفوظ دمحم 

  على عٌسى ؛

  ماجستٌر  36 (39

استخدام حسابات 
المخرجات المدخالت 

كؤداة لتمٌٌم الجهاز 
االنتاجى على مستوى 

  االلتصاد المومى /

عٌسى، ابراهٌم 
  محفوظ دمحم على.

  1699.    
ابراهٌم محفوظ دمحم 

  على عٌسى ؛

  ماجستٌر  39 (32

استخدام حسابات 
المخرجات المدخالت 

كؤداة لتمٌٌم الجهاز 
االنتاجى على مستوى 

  االلتصاد المومى /

عٌسى، ابراهٌم 
  محفوظ دمحم على.

  1699.    
ابراهٌم محفوظ دمحم 

  على عٌسى ؛

  ماجستٌر  32 (36

استخدام حسابات 
المخرجات المدخالت 

كؤداة لتمٌٌم الجهاز 
االنتاجى على مستوى 

  االلتصاد المومى /

عٌسى، ابراهٌم 
  محفوظ دمحم على.

  1699.    
ابراهٌم محفوظ دمحم 

  على عٌسى ؛

  ماجستٌر  36 (40

تخطٌط تكالٌؾ 
الصٌانة باستخدام 
نماذج صفوؾ 

  االنتظار /

رضوان، عباس 
  أحمد.

  1699.    
عباس أحمد رضوان 
؛ إشراؾ محمود 
  شولً عطاهللا.

  ماجستٌر  40 (41

تخطٌط تكالٌؾ 
الصٌانة باستخدام 
نماذج صفوؾ 

  االنتظار /

رضوان، عباس 
  أحمد.

  1699.    
عباس أحمد رضوان 
؛ إشراؾ محمود 
  شولً عطاهللا.

  ماجستٌر  41 (42

تخطٌط تكالٌؾ 
الصٌانة باستخدام 
نماذج صفوؾ 

  االنتظار /

رضوان، عباس 
  أحمد.

  1699.    
عباس أحمد رضوان 

محمود ؛ إشراؾ 
  شولً عطاهللا.

  ماجستٌر  42 (43

تخطٌط تكالٌؾ 
الصٌانة باستخدام 
نماذج صفوؾ 

  االنتظار /

رضوان، عباس 
  أحمد.

  1699.    
عباس أحمد رضوان 
؛ إشراؾ محمود 
  شولً عطاهللا.

  ماجستٌر.  43 (44

المنهج العلمى 
لمعالجة أثار مشكلة 
التؽٌر فى الموى 

الشرابٌة للنمود على 
  البٌانات المحاسبٌة /

لابل، سامى 
عبدالرحمن 
  عبدالعظٌم.

  1699.    

سامى عبدالرحمن 
عبدالعظٌم لابل ؛ 

إشراؾ محمود شولى 
  عطاهلل.

  ماجستٌر.  44 (45

المنهج العلمى 
لمعالجة أثار مشكلة 
التؽٌر فى الموى 

الشرابٌة للنمود على 
  البٌانات المحاسبٌة /

لابل، سامى 
عبدالرحمن 
  عبدالعظٌم.

  1699.    

سامى عبدالرحمن 
عبدالعظٌم لابل ؛ 

إشراؾ محمود شولى 
  عطاهلل.

  ماجستٌر.  45 (46

المنهج العلمى 
لمعالجة أثار مشكلة 
التؽٌر فى الموى 

الشرابٌة للنمود على 
  البٌانات المحاسبٌة /

لابل، سامى 
عبدالرحمن 
  عبدالعظٌم.

  1699.    

سامى عبدالرحمن 
عبدالعظٌم لابل ؛ 

إشراؾ محمود شولى 
  عطاهلل.

  ماجستٌر.  46 (49

المنهج العلمى 
لمعالجة أثار مشكلة 
التؽٌر فى الموى 

الشرابٌة للنمود على 
  البٌانات المحاسبٌة /

لابل، سامى 
عبدالرحمن 
  عبدالعظٌم.

  1699.    

سامى عبدالرحمن 
عبدالعظٌم لابل ؛ 

إشراؾ محمود شولى 
  عطاهلل.

  ماجستٌر  49 (42

استخدام نماذج 
البرمجة الخطٌة كؤداة 

لتخطٌط ورلابة 
  تكالٌؾ االنتاج /

رفاعى، سامى 
  نجدى دمحم على.

  1699.    

سامى نجدى دمحم على 
رفاعى ؛ اشراؾ 
محمود شولى 

  عطاهللا.



  ماجستٌر  42 (46

استخدام نماذج 
البرمجة الخطٌة كؤداة 

لتخطٌط ورلابة 
  االنتاج /تكالٌؾ 

رفاعى، سامى 
  نجدى دمحم على.

  1699.    

سامى نجدى دمحم على 
رفاعى ؛ اشراؾ 
محمود شولى 

  عطاهللا.

  ماجستٌر  46 (50

استخدام نماذج 
البرمجة الخطٌة كؤداة 

لتخطٌط ورلابة 
  تكالٌؾ االنتاج /

رفاعى، سامى 
  نجدى دمحم على.

  1699.    

سامى نجدى دمحم على 
اشراؾ رفاعى ؛ 

محمود شولى 
  عطاهللا.

  ماجستٌر  50 (51

استخدام نماذج 
البرمجة الخطٌة كؤداة 

لتخطٌط ورلابة 
  تكالٌؾ االنتاج /

رفاعى، سامى 
  نجدى دمحم على.

  1699.    

سامى نجدى دمحم على 
رفاعى ؛ اشراؾ 
محمود شولى 

  عطاهللا.

  ماجستٌر  51 (52

تطوٌر النظام 
المحاسبى لشركات 
التؤمٌن بهدؾ ترشٌد 
المرارات ولٌاس 

  الكفاٌة /

صابر، 
عبدالرازق 

  التابعى.
  1699.    

عبدالرازق التابعى 
صابر ؛ إشراؾ 
  حسن دمحم كمال.

  ماجستٌر  52 (53

تطوٌر النظام 
المحاسبى لشركات 
التؤمٌن بهدؾ ترشٌد 
المرارات ولٌاس 

  الكفاٌة /

صابر، 
عبدالرازق 

  التابعى.
  1699.    

عبدالرازق التابعى 
صابر ؛ إشراؾ 
  حسن دمحم كمال.

  ماجستٌر  53 (54

تطوٌر النظام 
المحاسبى لشركات 
التؤمٌن بهدؾ ترشٌد 
المرارات ولٌاس 

  الكفاٌة /

صابر، 
عبدالرازق 

  التابعى.
  1699.    

عبدالرازق التابعى 
صابر ؛ إشراؾ 
  حسن دمحم كمال.

  ماجستٌر  54 (55

تطوٌر النظام 
المحاسبى لشركات 
التؤمٌن بهدؾ ترشٌد 
المرارات ولٌاس 

  الكفاٌة /

صابر، 
عبدالرازق 

  التابعى.
  1699.    

عبدالرازق التابعى 
صابر ؛ إشراؾ 
  حسن دمحم كمال.

  ماجستٌر.  55 (56

ٌلٌة  دراسة تحل
لمستوٌات أداء 

الفاحص فً ضرٌبة 
األرباح التجارٌة 

  والصناعٌة :

طٌبة، دمحم 
  إسماعٌل.

  لطاع خاص /  .1699  
دمحم إسماعٌل طٌبه ؛ 
اشراؾ عبدالمادر 

  حلمً.

  ماجستٌر.  56 (59

ٌلٌة  دراسة تحل
لمستوٌات أداء 

الفاحص فً ضرٌبة 
األرباح التجارٌة 

  والصناعٌة :

طٌبة، دمحم 
  إسماعٌل.

  لطاع خاص /  .1699  
دمحم إسماعٌل طٌبه ؛ 
اشراؾ عبدالمادر 

  حلمً.

  ماجستٌر.  59 (52

ٌلٌة  دراسة تحل
لمستوٌات أداء 

الفاحص فً ضرٌبة 
األرباح التجارٌة 

  والصناعٌة :

طٌبة، دمحم 
  إسماعٌل.

  لطاع خاص /  .1699  
دمحم إسماعٌل طٌبه ؛ 
اشراؾ عبدالمادر 

  حلمً.

  ماجستٌر.  52 (56

ٌلٌة  دراسة تحل
لمستوٌات أداء 

الفاحص فً ضرٌبة 
األرباح التجارٌة 

  والصناعٌة :

طٌبة، دمحم 
  إسماعٌل.

  لطاع خاص /  .1699  
دمحم إسماعٌل طٌبه ؛ 
اشراؾ عبدالمادر 

  حلمً.

  ماجستٌر.  56 (60

أثر البعد االلتصادي 
واالجتماعً فً 

ترشٌد النظرٌة العامة 
للمحاسبة مع دراسة 

ٌلٌة لمفهوم الوحدة  تحل
  المحاسبٌة /

العاٌدي، دمحم 
  عبدالرحمن.

  1699.    

دمحم عبدالرحمن 
العاٌدي ؛ اشراؾ 
عبدالمادر إبراهٌم 

  حلمً.

  ماجستٌر.  60 (61

أثر البعد االلتصادي 
واالجتماعً فً 

ترشٌد النظرٌة العامة 
للمحاسبة مع دراسة 

العاٌدي، دمحم 
  عبدالرحمن.

  1699.    

دمحم عبدالرحمن 
راؾ العاٌدي ؛ اش

عبدالمادر إبراهٌم 
  حلمً.



ٌلٌة لمفهوم الوحدة  تحل
  المحاسبٌة /

  ماجستٌر.  61 (62

أثر البعد االلتصادي 
واالجتماعً فً 

ترشٌد النظرٌة العامة 
للمحاسبة مع دراسة 

ٌلٌة لمفهوم الوحدة  تحل
  المحاسبٌة /

العاٌدي، دمحم 
  عبدالرحمن.

  1699.    

دمحم عبدالرحمن 
العاٌدي ؛ اشراؾ 
عبدالمادر إبراهٌم 

  حلمً.

  ماجستٌر.  62 (63

أثر البعد االلتصادي 
واالجتماعً فً 

ترشٌد النظرٌة العامة 
للمحاسبة مع دراسة 

ٌلٌة لمفهوم الوحدة  تحل
  المحاسبٌة /

العاٌدي، دمحم 
  عبدالرحمن.

  1699.    

دمحم عبدالرحمن 
العاٌدي ؛ اشراؾ 
عبدالمادر إبراهٌم 

  حلمً.

  ماجستٌر.  63 (64

مشاكل التحاسب 
فً لطاع الضرٌبً 

تجارة وتشؽٌل 
  السٌارات /

مٌخابٌل، مرزوق 
  شلبً.

  1699.    

مرزوق شلبً 
مٌخابٌل ؛ اشراؾ 
عبدالمادر إبراهٌم 

  حلمى.

  ماجستٌر.  64 (65

مشاكل التحاسب 
الضرٌبً فً لطاع 

تجارة وتشؽٌل 
  السٌارات /

مٌخابٌل، مرزوق 
  شلبً.

  1699.    

مرزوق شلبً 
مٌخابٌل ؛ اشراؾ 
عبدالمادر إبراهٌم 

  حلمى.

  ماجستٌر.  65 (66

مشاكل التحاسب 
الضرٌبً فً لطاع 

تجارة وتشؽٌل 
  السٌارات /

مٌخابٌل، مرزوق 
  شلبً.

  1699.    

مرزوق شلبً 
مٌخابٌل ؛ اشراؾ 
عبدالمادر إبراهٌم 

  حلمى.

  ماجستٌر.  66 (69

فرض االستمرار بٌن 
الفمة المحاسبً 

والتشرٌع الضرٌبً 
بالتطبٌك علً ضرٌبة 

االرباح التجارٌة 
  والصناعٌة /

حماد، دمحم علً 
  دمحم.

  1699.    
دمحم علً دمحم حماد ؛ 
اشراؾ عبدالمادر 

  إبراهٌم حلمً.

  ماجستٌر.  69 (62

فرض االستمرار بٌن 
الفمة المحاسبً 

والتشرٌع الضرٌبً 
بالتطبٌك علً ضرٌبة 

االرباح التجارٌة 
  والصناعٌة /

حماد، دمحم علً 
  دمحم.

  1699.    
دمحم علً دمحم حماد ؛ 
اشراؾ عبدالمادر 

  إبراهٌم حلمً.

  ماجستٌر.  62 (66

فرض االستمرار بٌن 
الفمة المحاسبً 

والتشرٌع الضرٌبً 
بالتطبٌك علً ضرٌبة 

االرباح التجارٌة 
  والصناعٌة /

حماد، دمحم علً 
  دمحم.

  1699.    
 دمحم علً دمحم حماد ؛
اشراؾ عبدالمادر 

  إبراهٌم حلمً.

  ماجستٌر.  66 (90

استخدام التكالٌؾ 
التفاضلٌة فى تمٌٌم 
مشروعات تطوٌر 

  لناة السوٌس /

عوض، أسامة 
  دمحم محٌى الدٌن.

  1623.    

أسامة دمحم محٌى 
الدٌن عوض ؛ 

اشراؾ محمود شولى 
  عطاهللا.

  ماجستٌر.  90 (91

استخدام التكالٌؾ 
فى تمٌٌم  التفاضلٌة

مشروعات تطوٌر 
  لناة السوٌس /

عوض، أسامة 
  دمحم محٌى الدٌن.

  1623.    

أسامة دمحم محٌى 
الدٌن عوض ؛ 

اشراؾ محمود شولى 
  عطاهللا.

  ماجستٌر.  91 (92

استخدام التكالٌؾ 
التفاضلٌة فى تمٌٌم 
مشروعات تطوٌر 

  لناة السوٌس /

عوض، أسامة 
  دمحم محٌى الدٌن.

  1623.    

أسامة دمحم محٌى 
الدٌن عوض ؛ 

اشراؾ محمود شولى 
  عطاهللا.

  ماجستٌر.  92 (93

استخدام التكالٌؾ 
التفاضلٌة فى تمٌٌم 
مشروعات تطوٌر 

  لناة السوٌس /

عوض، أسامة 
  دمحم محٌى الدٌن.

  1623.    

أسامة دمحم محٌى 
الدٌن عوض ؛ 

اشراؾ محمود شولى 
  عطاهللا.

94) 93    
مرالب تمرٌر 

الحسابات ومدي 
أبو السعود، 
  محمود دمحم.

محمود دمحم 
  أبوالسعود،

1695 
.  

  
محمود دمحم أبو 

السعود ؛ إشراؾ 



اعتماد مؤمور 
  الضرابب علٌه/

  عبدالمادر حلمً.

  ماجستٌر  94 (95

مراجعة وفحص 
البٌانات المحاسبٌة 
لرفع كفاءة نظام 

المعلومات االدارٌة 
فى ترشٌد المرارات 

/  

زؼلول، احمد 
  حسن.

  1699.    

احمد حسن دمحم 
زؼلول ؛ إشراؾ 
على محروس 

  شادى.

  ماجستٌر  95 (96

مراجعة وفحص 
البٌانات المحاسبٌة 
لرفع كفاءة نظام 

المعلومات االدارٌة 
فى ترشٌد المرارات 

/  

زؼلول، احمد 
  حسن.

  1699.    

احمد حسن دمحم 
زؼلول ؛ إشراؾ 
على محروس 

  شادى.

  ماجستٌر  96 (99

مراجعة وفحص 
البٌانات المحاسبٌة 
لرفع كفاءة نظام 

المعلومات االدارٌة 
فى ترشٌد المرارات 

/  

زؼلول، احمد 
  حسن.

  1699.    

احمد حسن دمحم 
زؼلول ؛ إشراؾ 
على محروس 

  شادى.

  ماجستٌر  99 (92

مراجعة وفحص 
البٌانات المحاسبٌة 
لرفع كفاءة نظام 

االدارٌة المعلومات 
فى ترشٌد المرارات 

/  

زؼلول، احمد 
  حسن.

  1699.    

احمد حسن دمحم 
زؼلول ؛ إشراؾ 
على محروس 

  شادى.

  ماجستٌر  92 (96

دور االسعار فى 
ترشٌد استخدام الطالة 

االنتاجٌة بالتطبٌك 
  على لطاع الؽزل /

خلٌل، عبدالوهاب 
  على على.

  1692.    
عبدالوهاب على على 

عبدالمادر  خلٌل ؛
  ابراهٌم حلمى.

  ماجستٌر  96 (20

دور االسعار فى 
ترشٌد استخدام الطالة 

االنتاجٌة بالتطبٌك 
  على لطاع الؽزل /

خلٌل، عبدالوهاب 
  على على.

  1692.    
عبدالوهاب على على 

خلٌل ؛ عبدالمادر 
  ابراهٌم حلمى.

  ماجستٌر  20 (21

دور االسعار فى 
الطالة ترشٌد استخدام 

االنتاجٌة بالتطبٌك 
  على لطاع الؽزل /

خلٌل، عبدالوهاب 
  على على.

  1692.    
عبدالوهاب على على 

خلٌل ؛ عبدالمادر 
  ابراهٌم حلمى.

  ماجستٌر  21 (22

دور االسعار فى 
ترشٌد استخدام الطالة 

االنتاجٌة بالتطبٌك 
  على لطاع الؽزل /

خلٌل، عبدالوهاب 
  على على.

  1692.    
عبدالوهاب على على 

خلٌل ؛ عبدالمادر 
  ابراهٌم حلمى.

  ماجستٌر  22 (23
النظام المحاسبى 
  لبنون المرى :

شطا، عبده 
  حسٌن.

  1692.  
دراسة مٌدانٌة لعٌنة مختارة 

من بنون لرى محافظة 
  الدلهلٌة /

  عبده حسٌن شطا.

  ماجستٌر  23 (24
النظام المحاسبى 
  لبنون المرى :

عبده شطا، 
  حسٌن.

  1692.  
دراسة مٌدانٌة لعٌنة مختارة 

من بنون لرى محافظة 
  الدلهلٌة /

  عبده حسٌن شطا.

  ماجستٌر  24 (25
النظام المحاسبى 
  لبنون المرى :

شطا، عبده 
  حسٌن.

  1692.  
دراسة مٌدانٌة لعٌنة مختارة 

من بنون لرى محافظة 
  الدلهلٌة /

  عبده حسٌن شطا.

  ماجستٌر  25 (26
النظام المحاسبى 
  لبنون المرى :

شطا، عبده 
  حسٌن.

  1692.  
دراسة مٌدانٌة لعٌنة مختارة 

من بنون لرى محافظة 
  الدلهلٌة /

  عبده حسٌن شطا.

  ماجستٌر  26 (29

ٌلٌة انتمادٌة  دراسة تحل
لنظام المحاسبة 

الحكومٌة فى لطاع 
  الخدمات فى مصر /

فوده، ابراهٌم 
عبدالعزٌز 
  اسماعٌل.

  1696.    

ابراهٌم عبدالعزٌز 
اسماعٌل فوده ؛ 
إشراؾ عبدالمادر 

  إبراهٌم حلمى.

  ماجستٌر  29 (22
ٌلٌة انتمادٌة  دراسة تحل

لنظام المحاسبة 
الحكومٌة فى لطاع 

فوده، ابراهٌم 
عبدالعزٌز 
  اسماعٌل.

  1696.    
ابراهٌم عبدالعزٌز 
اسماعٌل فوده ؛ 
إشراؾ عبدالمادر 



  إبراهٌم حلمى.  الخدمات فى مصر /

  ماجستٌر  22 (26

ٌلٌة انتمادٌة  دراسة تحل
لنظام المحاسبة 

الحكومٌة فى لطاع 
  الخدمات فى مصر /

فوده، ابراهٌم 
عبدالعزٌز 
  اسماعٌل.

  1696.    

ابراهٌم عبدالعزٌز 
اسماعٌل فوده ؛ 
إشراؾ عبدالمادر 

  إبراهٌم حلمى.

  ماجستٌر  26 (60

ٌلٌة انتمادٌة دراسة  تحل
لنظام المحاسبة 

الحكومٌة فى لطاع 
  الخدمات فى مصر /

فوده، ابراهٌم 
عبدالعزٌز 
  اسماعٌل.

  1696.    

ابراهٌم عبدالعزٌز 
اسماعٌل فوده ؛ 
إشراؾ عبدالمادر 

  إبراهٌم حلمى.

  ماجستٌر.  60 (61

دور االتجاهات 
السلوكٌة فى تطوٌر 

أسالٌب الرلابة المالٌة 
وحدات الفطاع فى 

العام بالتطبٌك على 
  لطاع المماوالت /

هاشم، أحمد دمحم 
  بسٌونى.

  1696.    

أحمد دمحم بسٌونى 
هاشم ؛ إشراؾ 

عبدالمادر إبراهٌم 
  حلمى.

  ماجستٌر.  61 (62

دور االتجاهات 
السلوكٌة فى تطوٌر 

أسالٌب الرلابة المالٌة 
فى وحدات الفطاع 
العام بالتطبٌك على 

  لمماوالت /لطاع ا

هاشم، أحمد دمحم 
  بسٌونى.

  1696.    

أحمد دمحم بسٌونى 
هاشم ؛ إشراؾ 

عبدالمادر إبراهٌم 
  حلمى.

  ماجستٌر.  62 (63

دور االتجاهات 
السلوكٌة فى تطوٌر 

أسالٌب الرلابة المالٌة 
فى وحدات الفطاع 
العام بالتطبٌك على 
  لطاع المماوالت /

هاشم، أحمد دمحم 
  بسٌونى.

  1696.    

أحمد دمحم بسٌونى 
هاشم ؛ إشراؾ 

عبدالمادر إبراهٌم 
  حلمى.

  ماجستٌر.  63 (64

دور االتجاهات 
السلوكٌة فى تطوٌر 

أسالٌب الرلابة المالٌة 
فى وحدات الفطاع 
العام بالتطبٌك على 
  لطاع المماوالت /

هاشم، أحمد دمحم 
  بسٌونى.

  1696.    

أحمد دمحم بسٌونى 
إشراؾ هاشم ؛ 

عبدالمادر إبراهٌم 
  حلمى.

  ماجستٌر.  64 (65
مشاكل التحاسب 

الضرٌبً فً صناعة 
  الؽزل والنسٌج :

ؼازى، خلٌل 
  فتحى خلٌل.

  لطاع خاص /  .1621  

خلٌل فتحً خلٌل 
ؼازي ؛ اشراؾ 
عبدالمادر ابراهٌم 

  حلمً.

  ماجستٌر.  65 (66
مشاكل التحاسب 

الضرٌبً فً صناعة 
  والنسٌج :الؽزل 

ؼازى، خلٌل 
  فتحى خلٌل.

  لطاع خاص /  .1621  

خلٌل فتحً خلٌل 
ؼازي ؛ اشراؾ 
عبدالمادر ابراهٌم 

  حلمً.

  ماجستٌر.  66 (69
مشاكل التحاسب 

الضرٌبً فً صناعة 
  الؽزل والنسٌج :

ؼازى، خلٌل 
  فتحى خلٌل.

  لطاع خاص /  .1621  

خلٌل فتحً خلٌل 
ؼازي ؛ اشراؾ 

ابراهٌم  عبدالمادر
  حلمً.

  ماجستٌر.  69 (62
مشاكل التحاسب 

الضرٌبً فً صناعة 
  الؽزل والنسٌج :

ؼازى، خلٌل 
  فتحى خلٌل.

  لطاع خاص /  .1621  

خلٌل فتحً خلٌل 
ؼازي ؛ اشراؾ 
عبدالمادر ابراهٌم 

  حلمً.

  ماجستٌر  62 (66

المشاكل المحاسبٌة 
والضرٌبٌة لتطبٌك 

مبدأ ممابلة االٌرادات 
بالنفمات فى لطاع 
  النمل البحرى /

خلٌل، ابراهٌم 
  شكرى جرٌس.

  1621.    
ابراهٌم شكرى 

  جرٌس.

  ماجستٌر  66 (100

المشاكل المحاسبٌة 
والضرٌبٌة لتطبٌك 

مبدأ ممابلة االٌرادات 
بالنفمات فى لطاع 
  النمل البحرى /

خلٌل، ابراهٌم 
  شكرى جرٌس.

  1621.    
ابراهٌم شكرى 

  جرٌس.

  ماجستٌر  100 (101
المشاكل المحاسبٌة 
والضرٌبٌة لتطبٌك 

خلٌل، ابراهٌم 
  شكرى جرٌس.

  1621.    
ابراهٌم شكرى 

  جرٌس.



مبدأ ممابلة االٌرادات 
بالنفمات فى لطاع 
  النمل البحرى /

  ماجستٌر  101 (102

المٌاس المحاسبى 
للمسبولٌة االجتماعٌة 

بالتطبٌك على  للمنشؤة
لطاع الصناعات 

  الكٌماوٌة /

على، الؽرورى 
  مجدى سعد.

  1621.    
على مجدى سعد 

  الؽرورى .

  ماجستٌر  102 (103

المٌاس المحاسبى 
للمسبولٌة االجتماعٌة 

بالتطبٌك على  للمنشؤة
لطاع الصناعات 

  الكٌماوٌة /

على، الؽرورى 
  مجدى سعد.

  1621.    
على مجدى سعد 

  الؽرورى .

  ماجستٌر  103 (104

المٌاس المحاسبى 
للمسبولٌة االجتماعٌة 

بالتطبٌك على  للمنشؤة
لطاع الصناعات 

  الكٌماوٌة /

على، الؽرورى 
  مجدى سعد.

  1621.    
على مجدى سعد 

  الؽرورى .

  ماجستٌر.  104 (105
مشاكل التحاسب 

الضرٌبى بالتطبٌك 
  على لطاع الفنادق /

الشرلاوى، مسعد 
محمود 

  الششتاوى.
  1620.    

مسعد محمود 
الششتاوى الشرلاوى 
؛ اشراؾ عبدالمادر 

  ابراهٌم حلمى.

  ماجستٌر.  105 (106
مشاكل التحاسب 

الضرٌبى بالتطبٌك 
  على لطاع الفنادق /

الشرلاوى، مسعد 
محمود 

  الششتاوى.
  1620.    

مسعد محمود 
الششتاوى الشرلاوى 

عبدالمادر  ؛ اشراؾ
  ابراهٌم حلمى.

  ماجستٌر.  106 (109
مشاكل التحاسب 

الضرٌبى بالتطبٌك 
  على لطاع الفنادق /

الشرلاوى، مسعد 
محمود 

  الششتاوى.
  1620.    

مسعد محمود 
الششتاوى الشرلاوى 
؛ اشراؾ عبدالمادر 

  ابراهٌم حلمى.

  ماجستٌر  109 (102

مبدأ االفصاح وأثره 
 على تحدٌد وعاء
ضرٌبة األرباح 

التجارٌة والصناعٌة 
/  

البٌسى، أحمد 
  عبدالحمٌد.

  1621.    

أحمد عبدالحمٌد 
البٌسى ؛ اشراؾ 
عبدالمادر ابراهٌم 
حلمً، دمحم عصام 
الدٌن زاٌد، سٌد دمحم 

  حبٌب.

  ماجستٌر  102 (106

مبدأ االفصاح وأثره 
على تحدٌد وعاء 
ضرٌبة األرباح 

التجارٌة والصناعٌة 
/  

لبٌسى، أحمد ا
  عبدالحمٌد.

  1621.    

أحمد عبدالحمٌد 
البٌسى ؛ اشراؾ 
عبدالمادر ابراهٌم 
حلمً، دمحم عصام 
الدٌن زاٌد، سٌد دمحم 

  حبٌب.

  ماجستٌر  106 (110

مبدأ االفصاح وأثره 
على تحدٌد وعاء 
ضرٌبة األرباح 

التجارٌة والصناعٌة 
/  

البٌسى، أحمد 
  عبدالحمٌد.

  1621.    

أحمد عبدالحمٌد 
البٌسى ؛ اشراؾ 
عبدالمادر ابراهٌم 
حلمً، دمحم عصام 
الدٌن زاٌد، سٌد دمحم 

  حبٌب.

  ماجستٌر  110 (111
مشاكل التحاسب 

الضرٌبى فى صناعة 
  السجاد والكلٌم /

أمٌن، صفاء الدٌن 
  دمحم ظافر.

  1621.    

صفاء الدٌن دمحم ظافر 
أمٌن ؛ اشراؾ 

عبدالمادر ابراهٌم 
حلمً، دمحم عصام 
الدٌن زاٌد، احمد 
  حمدي عبدالعظٌم.

  ماجستٌر  111 (112
مشاكل التحاسب 

الضرٌبى فى صناعة 
  السجاد والكلٌم /

أمٌن، صفاء الدٌن 
  دمحم ظافر.

  1621.    

صفاء الدٌن دمحم ظافر 
أمٌن ؛ اشراؾ 

عبدالمادر ابراهٌم 
حلمً، دمحم عصام 
الدٌن زاٌد، احمد 

  عبدالعظٌم.حمدي 

  ماجستٌر  112 (113
مشاكل التحاسب 

الضرٌبى فى صناعة 
أمٌن، صفاء الدٌن 

  دمحم ظافر.
  1621.    

صفاء الدٌن دمحم ظافر 
أمٌن ؛ اشراؾ 



عبدالمادر ابراهٌم   السجاد والكلٌم /
حلمً، دمحم عصام 
الدٌن زاٌد، احمد 
  حمدي عبدالعظٌم.

  ماجستٌر.  113 (114

البرمجة أسالٌب 
االحتمالٌة والمحاكاة 
فً التخطٌط األمثل 

  لإلنتاج /

فرج، لطفً 
  الرفاعً دمحم دمحم.

  1621.    

لطفً الرفاعً دمحم 
دمحم فرج ؛ إشراؾ 

علً محروس 
  شادي.

  ماجستٌر.  114 (115

أسالٌب البرمجة 
االحتمالٌة والمحاكاة 
فً التخطٌط األمثل 

  لإلنتاج /

فرج، لطفً 
  دمحم دمحم.الرفاعً 

  1621.    

لطفً الرفاعً دمحم 
دمحم فرج ؛ إشراؾ 

علً محروس 
  شادي.

  ماجستٌر.  115 (116

أسالٌب البرمجة 
االحتمالٌة والمحاكاة 
فً التخطٌط األمثل 

  لإلنتاج /

فرج، لطفً 
  الرفاعً دمحم دمحم.

  1621.    

لطفً الرفاعً دمحم 
دمحم فرج ؛ إشراؾ 

علً محروس 
  شادي.

  ماجستٌر  116 (119

مراكز الربحٌة 
ٌلة لترشٌد  كوس
لرارات اإلنتاج 

والتسعٌر مع التطبٌك 
  فى لطاع البترول /

الموافى، السٌد 
  رمزى دمحم.

  1623.    

السٌد رمزى دمحم 
الموافى ؛ إشراؾ 

عباس مهدى 
الشٌرازى، دمحم 

  عصام الدٌن زاٌد.

  ماجستٌر  119 (112

مراكز الربحٌة 
ٌلة  لترشٌد كوس

لرارات اإلنتاج 
والتسعٌر مع التطبٌك 
  فى لطاع البترول /

الموافى، السٌد 
  رمزى دمحم.

  1623.    

السٌد رمزى دمحم 
الموافى ؛ إشراؾ 

عباس مهدى 
الشٌرازى، دمحم 

  عصام الدٌن زاٌد.

  ماجستٌر  112 (116

مراكز الربحٌة 
ٌلة لترشٌد  كوس
لرارات اإلنتاج 

 والتسعٌر مع التطبٌك
  فى لطاع البترول /

الموافى، السٌد 
  رمزى دمحم.

  1623.    

السٌد رمزى دمحم 
الموافى ؛ إشراؾ 

عباس مهدى 
الشٌرازى، دمحم 

  عصام الدٌن زاٌد.

  ماجستٌر  116 (120

مراكز الربحٌة 
ٌلة لترشٌد  كوس
لرارات اإلنتاج 

والتسعٌر مع التطبٌك 
  فى لطاع البترول /

الموافى، السٌد 
  دمحم.رمزى 

  1623.    

السٌد رمزى دمحم 
الموافى ؛ إشراؾ 

عباس مهدى 
الشٌرازى، دمحم 

  عصام الدٌن زاٌد.

  ماجستٌر  120 (121

مراكز الربحٌة 
ٌلة لترشٌد  كوس
لرارات اإلنتاج 

والتسعٌر مع التطبٌك 
  فى لطاع البترول /

الموافى، السٌد 
  رمزى دمحم.

  1623.    

السٌد رمزى دمحم 
؛ إشراؾ  الموافى

عباس مهدى 
الشٌرازى، دمحم 

  عصام الدٌن زاٌد.

  ماجستٌر  121 (122

مراكز الربحٌة 
ٌلة لترشٌد  كوس
لرارات اإلنتاج 

والتسعٌر مع التطبٌك 
  فى لطاع البترول /

الموافى، السٌد 
  رمزى دمحم.

  1623.    

السٌد رمزى دمحم 
الموافى ؛ إشراؾ 

عباس مهدى 
الشٌرازى، دمحم 

  الدٌن زاٌد.عصام 

  ماجستٌر  122 (123

مراكز الربحٌة 
ٌلة لترشٌد  كوس
لرارات اإلنتاج 

والتسعٌر مع التطبٌك 
  فى لطاع البترول /

الموافى، السٌد 
  رمزى دمحم.

  1623.    

السٌد رمزى دمحم 
الموافى ؛ إشراؾ 

عباس مهدى 
الشٌرازى، دمحم 

  عصام الدٌن زاٌد.

  ماجستٌر  123 (124

الربحٌة مراكز 
ٌلة لترشٌد  كوس
لرارات اإلنتاج 

والتسعٌر مع التطبٌك 
  فى لطاع البترول /

الموافى، السٌد 
  رمزى دمحم.

  1623.    

السٌد رمزى دمحم 
الموافى ؛ إشراؾ 

عباس مهدى 
الشٌرازى، دمحم 

  عصام الدٌن زاٌد.

  ماجستٌر  124 (125

دور الحاسب 
اإللكترونى فى تجهٌز 

 البٌانات المحسبة
وتحمٌك الرلابة 

الداخلٌة فى البنون 
  التجارٌة /

عساؾ، 
عمادالدٌن 

  علوى.
  1623.    

عمادالدٌن علوى 
عساؾ ؛ اشراؾ 
محمود شولى 

  عطاهللا.



  ماجستٌر  125 (126

دور الحاسب 
اإللكترونى فى تجهٌز 

البٌانات المحسبة 
وتحمٌك الرلابة 

الداخلٌة فى البنون 
  التجارٌة /

عساؾ، 
عمادالدٌن 

  علوى.
  1623.    

عمادالدٌن علوى 
عساؾ ؛ اشراؾ 
محمود شولى 

  عطاهللا.

  ماجستٌر  126 (129

دور الحاسب 
اإللكترونى فى تجهٌز 

البٌانات المحسبة 
وتحمٌك الرلابة 

الداخلٌة فى البنون 
  التجارٌة /

عساؾ، 
عمادالدٌن 

  علوى.
  1623.    

عمادالدٌن علوى 
عساؾ ؛ اشراؾ 
محمود شولى 

  عطاهللا.

  ماجستٌر  129 (122

دور الحاسب 
اإللكترونى فى تجهٌز 

البٌانات المحسبة 
وتحمٌك الرلابة 

الداخلٌة فى البنون 
  التجارٌة /

عساؾ، 
عمادالدٌن 

  علوى.
  1623.    

عمادالدٌن علوى 
عساؾ ؛ اشراؾ 
محمود شولى 

  عطاهللا.

  ماجستٌر  122 (126

دور الحاسب 
اإللكترونى فى تجهٌز 

البٌانات المحسبة 
وتحمٌك الرلابة 

الداخلٌة فى البنون 
  التجارٌة /

عساؾ، 
عمادالدٌن 

  علوى.
  1623.    

عمادالدٌن علوى 
عساؾ ؛ اشراؾ 
محمود شولى 

  عطاهللا.

  ماجستٌر  126 (130

دور الحاسب 
اإللكترونى فى تجهٌز 

البٌانات المحسبة 
وتحمٌك الرلابة 

ة فى البنون الداخلٌ
  التجارٌة /

عساؾ، 
عمادالدٌن 

  علوى.
  1623.    

عمادالدٌن علوى 
عساؾ ؛ اشراؾ 
محمود شولى 

  عطاهللا.

  ماجستٌر  130 (131

دور الحاسب 
اإللكترونى فى تجهٌز 

البٌانات المحسبة 
وتحمٌك الرلابة 

الداخلٌة فى البنون 
  التجارٌة /

عساؾ، 
عمادالدٌن 

  علوى.
  1623.    

عمادالدٌن علوى 
عساؾ ؛ اشراؾ 
محمود شولى 

  عطاهللا.

  ماجستٌر  131 (132

دور الحاسب 
اإللكترونى فى تجهٌز 

البٌانات المحسبة 
وتحمٌك الرلابة 

الداخلٌة فى البنون 
  التجارٌة /

عساؾ، 
عمادالدٌن 

  علوى.
  1623.    

عمادالدٌن علوى 
عساؾ ؛ اشراؾ 
محمود شولى 

  عطاهللا.

  ماجستٌر  132 (133
دور التنظٌم فى كفاءة 

نظم المعلومات 
  المحاسبٌة /

السجٌنى، صبرى 
  عبد الحمٌد.

  1621.    

صبرى عبدالحمٌد 
السجٌنى ؛ إشراؾ 
دمحم عصام الدٌن 

  زاٌد.

  ماجستٌر  133 (134
دور التنظٌم فى كفاءة 

نظم المعلومات 
  المحاسبٌة /

السجٌنى، صبرى 
  عبد الحمٌد.

  1621.    

صبرى عبدالحمٌد 
السجٌنى ؛ إشراؾ 
دمحم عصام الدٌن 

  زاٌد.

  ماجستٌر  134 (135
دور التنظٌم فى كفاءة 

نظم المعلومات 
  المحاسبٌة /

السجٌنى، صبرى 
  عبد الحمٌد.

  1621.    

صبرى عبدالحمٌد 
السجٌنى ؛ إشراؾ 
دمحم عصام الدٌن 

  زاٌد.

  ماجستٌر  135 (136

دور الجهاز المركزى 
للمحاسبات فى 

المراجعة الحكومٌة 
لمطاع الخدمات 

الحكومٌة فى مصر 
/  

الماضى، خالد 
  موسى حسن.

  1624.    
خالد موسى حسن 

الماضى ؛ إشراؾ دمحم 
  عصام الدٌن زاٌد.

  ماجستٌر  136 (139
دور الجهاز المركزى 

للمحاسبات فى 
المراجعة الحكومٌة 

الماضى، خالد 
  موسى حسن.

  1624.    
خالد موسى حسن 

الماضى ؛ إشراؾ دمحم 
  عصام الدٌن زاٌد.



لمطاع الخدمات 
الحكومٌة فى مصر 

/  

  ماجستٌر  139 (132

دور الجهاز المركزى 
للمحاسبات فى 

المراجعة الحكومٌة 
لمطاع الخدمات 

الحكومٌة فى مصر 
/  

الماضى، خالد 
  موسى حسن.

  1624.    
حسن خالد موسى 

الماضى ؛ إشراؾ دمحم 
  عصام الدٌن زاٌد.

  ماجستٌر.  132 (136

دراسة لمشاكل 
التسعٌر فً مراكز 
الربحٌة بؽرض 

  الحكم علً اآلداء :

متولً، أحمد 
  نجاح دمحم السٌد.

  1624.  
مع التطبٌك العملً علً لطاع 
الؽزل و النسٌج بجمهورٌة 

  مصر العربٌة /

أحمد نجاح دمحم السٌد 
متولً ؛ إشراؾ 

  شولً السٌد خاطر .

  ماجستٌر  136 (140

مدى تطبٌك األسس 
والمبادىء المحاسبٌة 

على االتفالٌات 
  البترولٌة فى مصر/

جمعة، دمحم شرٌؾ 
  شعراوى دمحم.

  1624.    

دمحم شرٌؾ شعراوى 
دمحم جمعه ؛ إشراؾ 
دمحم عصام الدٌن 
زاٌد، أحمد أحمد 

  الجبرى.

  ماجستٌر  140 (141

مدى تطبٌك األسس 
والمبادىء المحاسبٌة 

على االتفالٌات 
  البترولٌة فى مصر/

جمعة، دمحم شرٌؾ 
  شعراوى دمحم.

  1624.    

دمحم شرٌؾ شعراوى 
دمحم جمعه ؛ إشراؾ 
دمحم عصام الدٌن 
زاٌد، أحمد أحمد 

  الجبرى.

  ماجستٌر  141 (142

مدى تطبٌك األسس 
والمبادىء المحاسبٌة 

االتفالٌات على 
  البترولٌة فى مصر/

جمعة، دمحم شرٌؾ 
  شعراوى دمحم.

  1624.    

دمحم شرٌؾ شعراوى 
دمحم جمعه ؛ إشراؾ 
دمحم عصام الدٌن 
زاٌد، أحمد أحمد 

  الجبرى.

  ماجستٌر  142 (143

التمارٌر المالٌة كؤداة 
لتحمٌك مبدأ االفصاح 
فى بعض المنشآت 
الخاضعة لمانون 

 اإلستثمار المصرى
/  

إسماعٌل، عصام 
  عبدالمنعم أحمد.

  1624.    

عصام عبدالمنعم 
أحمد اسماعٌل ؛ 
إشراؾ مكرم 

ٌلى،  عبدالمسٌح باس
السٌد المتولى 

  المرسى.

  ماجستٌر  143 (144

التمارٌر المالٌة كؤداة 
لتحمٌك مبدأ االفصاح 
فى بعض المنشآت 
الخاضعة لمانون 

اإلستثمار المصرى 
/  

إسماعٌل، عصام 
  بدالمنعم أحمد.ع

  1624.    

عصام عبدالمنعم 
أحمد اسماعٌل ؛ 
إشراؾ مكرم 

ٌلى،  عبدالمسٌح باس
السٌد المتولى 

  المرسى.

  ماجستٌر  144 (145

التمارٌر المالٌة كؤداة 
لتحمٌك مبدأ االفصاح 
فى بعض المنشآت 
الخاضعة لمانون 

اإلستثمار المصرى 
/  

إسماعٌل، عصام 
  عبدالمنعم أحمد.

  1624.    

عصام عبدالمنعم 
أحمد اسماعٌل ؛ 
إشراؾ مكرم 

ٌلى،  عبدالمسٌح باس
السٌد المتولى 

  المرسى.

  ماجستٌر  145 (146
المٌاس المحاسبى 
  للطالة الضرٌبٌة /

أبوعلى، على 
  فتحى عبدالفتاح.

  1625.    

على فتحى عبدالفتاح 
أبوعلى ؛ إشراؾ 
مكرم عبدالمسٌح 

ٌلى.   باس

  ماجستٌر  146 (149
المٌاس المحاسبى 
  للطالة الضرٌبٌة /

أبوعلى، على 
  فتحى عبدالفتاح.

  1625.    

على فتحى عبدالفتاح 
أبوعلى ؛ إشراؾ 
مكرم عبدالمسٌح 

ٌلى.   باس

  ماجستٌر  149 (142
المٌاس المحاسبى 
  للطالة الضرٌبٌة /

أبوعلى، على 
  فتحى عبدالفتاح.

  1625.    

على فتحى عبدالفتاح 
أبوعلى ؛ إشراؾ 
مكرم عبدالمسٌح 

ٌلى.   باس

  ماجستٌر.  142 (146

الوحدة المحاسبٌة 
والمٌاس النمدي فً 
الفكر المحاسبً 
  والفكر اإلسالمً :

رزق، محمود 
عبدالفتاح 
  إبراهٌم.

  1624.  
ٌلٌة بالتطبٌك علً  دراسة تحل

  البنون اإلسالمٌة /

محمود عبدالفتاح 
إبراهٌم رزق ؛ 

إشراؾ دمحم عصام 
الدٌن زاٌد، رمضان 



علً السٌد 
الشرنباصً ؛ معاونة 
صالح الدٌن خضر 

  دمحم.

  ماجستٌر.  146 (150

الوحدة المحاسبٌة 
والمٌاس النمدي فً 
الفكر المحاسبً 
  والفكر اإلسالمً :

رزق، محمود 
عبدالفتاح 
  إبراهٌم.

  1624.  
ٌلٌة بالتطبٌك علً  دراسة تحل

  البنون اإلسالمٌة /

محمود عبدالفتاح 
إبراهٌم رزق ؛ 

إشراؾ دمحم عصام 
الدٌن زاٌد، رمضان 

علً السٌد 
الشرنباصً ؛ معاونة 
صالح الدٌن خضر 

  دمحم.

  ماجستٌر.  150 (151

الوحدة المحاسبٌة 
والمٌاس النمدي فً 
الفكر المحاسبً 
  والفكر اإلسالمً :

رزق، محمود 
عبدالفتاح 
  إبراهٌم.

  1624.  
ٌلٌة بالتطبٌك علً  دراسة تحل

  البنون اإلسالمٌة /

محمود عبدالفتاح 
إبراهٌم رزق ؛ 

إشراؾ دمحم عصام 
الدٌن زاٌد، رمضان 

علً السٌد 
الشرنباصً ؛ معاونة 
صالح الدٌن خضر 

  دمحم.

  ماجستٌر.  151 (152

الوحدة المحاسبٌة 
والمٌاس النمدي فً 
الفكر المحاسبً 
  ً :والفكر اإلسالم

رزق، محمود 
عبدالفتاح 
  إبراهٌم.

  1624.  
ٌلٌة بالتطبٌك علً  دراسة تحل

  البنون اإلسالمٌة /

محمود عبدالفتاح 
إبراهٌم رزق ؛ 

إشراؾ دمحم عصام 
الدٌن زاٌد، رمضان 

علً السٌد 
الشرنباصً ؛ معاونة 
صالح الدٌن خضر 

  دمحم.

  ماجستٌر.  152 (153

دور الجهاز المركزي 
فً الرلابة  للمحاسبات

علً التحاسب 
الضرٌبً وتمٌٌم أداء 
  مصلحة الضرابب /

زهٌري، سوزان 
  حامد دمحم.

  1624.    

سوزان حامد دمحم 
زهٌري ؛ إشراؾ 
عبدالمادر إبراهٌم 

  حلمً.

  ماجستٌر.  153 (154

دور الجهاز المركزي 
للمحاسبات فً الرلابة 

علً التحاسب 
الضرٌبً وتمٌٌم أداء 

  الضرابب /مصلحة 

زهٌري، سوزان 
  حامد دمحم.

  1624.    

سوزان حامد دمحم 
زهٌري ؛ إشراؾ 
عبدالمادر إبراهٌم 

  حلمً.

  ماجستٌر.  154 (155

دور الجهاز المركزي 
للمحاسبات فً الرلابة 

علً التحاسب 
الضرٌبً وتمٌٌم أداء 
  مصلحة الضرابب /

زهٌري، سوزان 
  حامد دمحم.

  1624.    

حامد دمحم سوزان 
زهٌري ؛ إشراؾ 
عبدالمادر إبراهٌم 

  حلمً.

  ماجستٌر  155 (156

دور مرالب 
الحسابات عن تمارٌر 
االداء االجتماعى فى 
الوحدات االلتصادٌة 

:  

شهاب، جمعه 
  ابراهٌم دمحم.

  1625.  
بالتطبٌك فى شركة النصر 

لالسمدة والصناعات الكٌماوٌة 
  )طلخا( /

جمعه ابراهٌم دمحم 
اب ؛ إشراؾ شه

مكرم عبدالمسٌح 
ٌلى.   باس

  ماجستٌر  156 (159

دور مرالب 
الحسابات عن تمارٌر 
االداء االجتماعى فى 
الوحدات االلتصادٌة 

:  

شهاب، جمعه 
  ابراهٌم دمحم.

  1625.  
بالتطبٌك فى شركة النصر 

لالسمدة والصناعات الكٌماوٌة 
  )طلخا( /

جمعه ابراهٌم دمحم 
شهاب ؛ إشراؾ 
مكرم عبدالمسٌح 

ٌلى.   باس

  ماجستٌر  159 (152

دور مرالب 
الحسابات عن تمارٌر 
االداء االجتماعى فى 
الوحدات االلتصادٌة 

:  

شهاب، جمعه 
  ابراهٌم دمحم.

  1625.  
بالتطبٌك فى شركة النصر 

لالسمدة والصناعات الكٌماوٌة 
  )طلخا( /

جمعه ابراهٌم دمحم 
شهاب ؛ إشراؾ 
 مكرم عبدالمسٌح

ٌلى.   باس

  ماجستٌر  152 (156

دور مرالب 
الحسابات عن تمارٌر 
االداء االجتماعى فى 
الوحدات االلتصادٌة 

:  

شهاب، جمعه 
  ابراهٌم دمحم.

  1625.  
بالتطبٌك فى شركة النصر 

لالسمدة والصناعات الكٌماوٌة 
  )طلخا( /

جمعه ابراهٌم دمحم 
شهاب ؛ إشراؾ 
مكرم عبدالمسٌح 

ٌلى.   باس



  ماجستٌر.  156 (160

دور بٌانات المحاسبة 
الحكومٌة فً إعداد 

حسابات لطاع اإلدارة 
الحكومٌة فً إطار 
حسابات الدخل 

  المومً /

حنفً، ٌسري 
  أحمد زكً.

  1696.    
ٌسري أحمد زكً 

حنفً ؛ إشراؾ حسن 
  دمحم كمال.

  ماجستٌر.  160 (161

االطار المحاسبى 
لحصة الشرٌن 
بشرى بالعمل كؤصل 

:  

الؽندور، مصطفى 
  عطٌة السٌد.

  دراسة تطبٌمٌة /  .1626  
مصطفى عطٌة السٌد 
الؽندور ؛ اشراؾ 
  احمد سامى عثمان.

  ماجستٌر.  161 (162

االطار المحاسبى 
لحصة الشرٌن 

بالعمل كؤصل بشرى 
:  

الؽندور، مصطفى 
  عطٌة السٌد.

  دراسة تطبٌمٌة /  .1626  
مصطفى عطٌة السٌد 
الؽندور ؛ اشراؾ 
  احمد سامى عثمان.

  ماجستٌر.  162 (163

االطار المحاسبى 
لحصة الشرٌن 

بالعمل كؤصل بشرى 
:  

الؽندور، مصطفى 
  عطٌة السٌد.

  دراسة تطبٌمٌة /  .1626  
مصطفى عطٌة السٌد 
الؽندور ؛ اشراؾ 
  احمد سامى عثمان.

  ماجستٌر  163 (164

تطوٌر دور الجهاز 
للمحاسبات المركزي 

فً تطبٌك المراجعة 
اإلدارٌة على شركات 

  المطاع العام /

أحمد، جمال دمحم 
  وجدى.

  1629.    
جمال دمحم وجدى 

أحمد ؛ إشراؾ أحمد 
  سامى عثمان.

  ماجستٌر  164 (165

تطوٌر دور الجهاز 
المركزي للمحاسبات 
فً تطبٌك المراجعة 
اإلدارٌة على شركات 

  المطاع العام /

جمال دمحم  أحمد،
  وجدى.

  1629.    
جمال دمحم وجدى 

أحمد ؛ إشراؾ أحمد 
  سامى عثمان.

  ماجستٌر  165 (166

تطوٌر دور الجهاز 
المركزي للمحاسبات 
فً تطبٌك المراجعة 
اإلدارٌة على شركات 

  المطاع العام /

أحمد، جمال دمحم 
  وجدى.

  1629.    
جمال دمحم وجدى 

أحمد ؛ إشراؾ أحمد 
  عثمان.سامى 

  ماجستٌر  166 (169

تطوٌر مراجعة نظام 
التكالٌؾ فى الوحدات 
االنتاجٌة بالتطبٌك 
على شركة النصر 
لصناعة الخشب 

الحبٌبى والراتنجات 
  بالمنصورة /

ابراهٌم، دمحم 
  الشربٌنى اسالم.

  1626.    

دمحم الشربٌنى اسالم 
ابراهٌم ؛ إشراؾ 

أحمد سامً عثمان، 
مكرم عبد المسٌح 

ٌلً.   باس

  ماجستٌر  169 (162

تطوٌر مراجعة نظام 
التكالٌؾ فى الوحدات 
االنتاجٌة بالتطبٌك 
على شركة النصر 
لصناعة الخشب 

الحبٌبى والراتنجات 
  بالمنصورة /

ابراهٌم، دمحم 
  الشربٌنى اسالم.

  1626.    

دمحم الشربٌنى اسالم 
ابراهٌم ؛ إشراؾ 

أحمد سامً عثمان، 
 مكرم عبد المسٌح

ٌلً.   باس

  ماجستٌر  162 (166

تطوٌر مراجعة نظام 
التكالٌؾ فى الوحدات 
االنتاجٌة بالتطبٌك 
على شركة النصر 
لصناعة الخشب 

الحبٌبى والراتنجات 
  بالمنصورة /

ابراهٌم، دمحم 
  الشربٌنى اسالم.

  1626.    

دمحم الشربٌنى اسالم 
ابراهٌم ؛ إشراؾ 

أحمد سامً عثمان، 
المسٌح مكرم عبد 
ٌلً.   باس

  ماجستٌر  166 (190

تطوٌر مراجعة نظام 
التكالٌؾ فى الوحدات 
االنتاجٌة بالتطبٌك 
على شركة النصر 
لصناعة الخشب 

الحبٌبى والراتنجات 
  بالمنصورة /

ابراهٌم، دمحم 
  الشربٌنى اسالم.

  1626.    

دمحم الشربٌنى اسالم 
ابراهٌم ؛ إشراؾ 

أحمد سامً عثمان، 
المسٌح  مكرم عبد
ٌلً.   باس

  ماجستٌر  190 (191
تطوٌر المٌاس 

المحاسبً للمٌمة 
عبدالؽنً، فاٌك 

  دمحم خضر.
  1660.    

فاٌك دمحم خضر 
عبدالؽنً ؛ إشراؾ 



الكلٌه للمنشؤة 
المستمره باستخدام 

أسالٌب بحوث 
العملٌات مع التطبٌك 
على شركة الفوسفات 

  األردنٌة /

بشٌر عبدالعظٌم البنا، 
مجدى على 

  الؽرورى.

  ماجستٌر  191 (192

تطوٌر المٌاس 
المحاسبً للمٌمة 
الكلٌه للمنشؤة 

المستمره باستخدام 
أسالٌب بحوث 

العملٌات مع التطبٌك 
على شركة الفوسفات 

  األردنٌة /

عبدالؽنً، فاٌك 
  دمحم خضر.

  1660.    

فاٌك دمحم خضر 
عبدالؽنً ؛ إشراؾ 

بشٌر عبدالعظٌم البنا، 
مجدى على 

  الؽرورى.

  ماجستٌر  192 (193

تطوٌر المٌاس 
المحاسبً للمٌمة 
الكلٌه للمنشؤة 

المستمره باستخدام 
أسالٌب بحوث 

العملٌات مع التطبٌك 
على شركة الفوسفات 

  األردنٌة /

عبدالؽنً، فاٌك 
  دمحم خضر.

  1660.    

فاٌك دمحم خضر 
عبدالؽنً ؛ إشراؾ 

بشٌر عبدالعظٌم البنا، 
ى على مجد
  الؽرورى.

  ماجستٌر  193 (194

تطوٌر المٌاس 
المحاسبً للمٌمة 
الكلٌه للمنشؤة 

المستمره باستخدام 
أسالٌب بحوث 

العملٌات مع التطبٌك 
على شركة الفوسفات 

  األردنٌة /

عبدالؽنً، فاٌك 
  دمحم خضر.

  1660.    

فاٌك دمحم خضر 
عبدالؽنً ؛ إشراؾ 

بشٌر عبدالعظٌم البنا، 
على مجدى 
  الؽرورى.

  ماجستٌر.  194 (195

استخدام بٌانات 
المحاسبة الحكومٌة 
فً تمٌٌم األداء مع 
دراسة تطبٌمٌة فً 
لطاع التعلٌم فً 

الجمهورٌة العربٌة 
  الٌمنٌة /

الشبامً، حمود 
  دمحم.

  1622.    

حمود دمحم الشبامً ؛ 
إشراؾ السٌد المتولً 
المرسً الدسولً، 
نشؤت ٌس عطٌة 

  دمحم.

  ماجستٌر.  195 (196

اطار ممترح للمحاسبه 
عن تكلفة االلتراض 
الرأسمالً بالتطبٌك 
على شركة الدلهلٌه 
  للؽزل والنسٌج /

عبدالنبً، أشرؾ 
  فهمً عبدالحمٌد.

  1660.    

أشرؾ فهمً 
عبدالحمٌد عبدالنبً ؛ 

إشراؾ بشٌر 
عبدالعظٌم البنا، أحمد 

  ؼازي صمر.

  ماجستٌر.  196 (199

ممترح للمحاسبه اطار 
عن تكلفة االلتراض 
الرأسمالً بالتطبٌك 
على شركة الدلهلٌه 
  للؽزل والنسٌج /

عبدالنبً، أشرؾ 
  فهمً عبدالحمٌد.

  1660.    

أشرؾ فهمً 
عبدالحمٌد عبدالنبً ؛ 

إشراؾ بشٌر 
عبدالعظٌم البنا، أحمد 

  ؼازي صمر.

  ماجستٌر.  199 (192

اطار ممترح للمحاسبه 
االلتراض عن تكلفة 

الرأسمالً بالتطبٌك 
على شركة الدلهلٌه 
  للؽزل والنسٌج /

عبدالنبً، أشرؾ 
  فهمً عبدالحمٌد.

  1660.    

أشرؾ فهمً 
عبدالحمٌد عبدالنبً ؛ 

إشراؾ بشٌر 
عبدالعظٌم البنا، أحمد 

  ؼازي صمر.

  ماجستٌر.  192 (196

اطار ممترح للمحاسبه 
عن تكلفة االلتراض 
الرأسمالً بالتطبٌك 
على شركة الدلهلٌه 
  للؽزل والنسٌج /

عبدالنبً، أشرؾ 
  فهمً عبدالحمٌد.

  1660.    

أشرؾ فهمً 
عبدالحمٌد عبدالنبً ؛ 

إشراؾ بشٌر 
عبدالعظٌم البنا، أحمد 

  ؼازي صمر.

  ماجستٌر  196 (120

تطوٌر المٌاس 
لألصول المحاسبى 

البشرٌة فى ظل عدم 
التؤكد بهدؾ تمٌٌم 
المستوٌات اإلدارٌة 
بالتطبٌك على أحد 

عبدالؽنى، خالد 
  دمحم المعتصم.

  1661.    

خالد دمحم المعتصم 
عبدالؽنى ؛ إشراؾ 

بشٌر عبدالعظٌم البنا، 
سامح عبدالرحمن 

  لابل.



  بنون االستثمار /

  ماجستٌر  120 (121

تطوٌر المٌاس 
المحاسبى لألصول 
البشرٌة فى ظل عدم 
التؤكد بهدؾ تمٌٌم 
المستوٌات اإلدارٌة 
بالتطبٌك على أحد 
  بنون االستثمار /

عبدالؽنى، خالد 
  دمحم المعتصم.

  1661.    

خالد دمحم المعتصم 
عبدالؽنى ؛ إشراؾ 

بشٌر عبدالعظٌم البنا، 
سامح عبدالرحمن 

  لابل.

  ماجستٌر  121 (122

المٌاس تطوٌر 
المحاسبى لألصول 
البشرٌة فى ظل عدم 
التؤكد بهدؾ تمٌٌم 
المستوٌات اإلدارٌة 
بالتطبٌك على أحد 
  بنون االستثمار /

عبدالؽنى، خالد 
  دمحم المعتصم.

  1661.    

خالد دمحم المعتصم 
عبدالؽنى ؛ إشراؾ 

بشٌر عبدالعظٌم البنا، 
سامح عبدالرحمن 

  لابل.

  ماجستٌر  122 (123

تطوٌر المٌاس 
المحاسبى لألصول 
البشرٌة فى ظل عدم 
التؤكد بهدؾ تمٌٌم 
المستوٌات اإلدارٌة 
بالتطبٌك على أحد 
  بنون االستثمار /

عبدالؽنى، خالد 
  دمحم المعتصم.

  1661.    

خالد دمحم المعتصم 
عبدالؽنى ؛ إشراؾ 

بشٌر عبدالعظٌم البنا، 
سامح عبدالرحمن 

  لابل.

  ماجستٌر  123 (124
استخدام المراجعة 
ٌلٌة فً تطوٌر  التحل
  الفحص الضرٌبً :

الدٌسطً، دمحم دمحم 
  عبدالمادر.

  1661.  
مع دراسة تطبٌمٌة علً 

الضرٌبة وعلى أرباح شركات 
  األموال /

دمحم دمحم عبدالمادر 
الٌسطً ؛ إشراؾ 

بشٌر عبدالعظٌم البنا، 
إبراهٌم دمحم مهدي، 
علً مجدي سعد 

  الؽروري.

  ماجستٌر  124 (125
استخدام المراجعة 
ٌلٌة فً تطوٌر  التحل
  الفحص الضرٌبً :

الدٌسطً، دمحم دمحم 
  عبدالمادر.

  1661.  
مع دراسة تطبٌمٌة علً 

الضرٌبة وعلى أرباح شركات 
  األموال /

دمحم دمحم عبدالمادر 
الٌسطً ؛ إشراؾ 

بشٌر عبدالعظٌم البنا، 
إبراهٌم دمحم مهدي، 

سعد  علً مجدي
  الؽروري.

  ماجستٌر  125 (126
استخدام المراجعة 
ٌلٌة فً تطوٌر  التحل
  الفحص الضرٌبً :

الدٌسطً، دمحم دمحم 
  عبدالمادر.

  1661.  
مع دراسة تطبٌمٌة علً 

الضرٌبة وعلى أرباح شركات 
  األموال /

دمحم دمحم عبدالمادر 
الٌسطً ؛ إشراؾ 

بشٌر عبدالعظٌم البنا، 
مهدي، إبراهٌم دمحم 

علً مجدي سعد 
  الؽروري.

  ماجستٌر  126 (129
استخدام المراجعة 
ٌلٌة فً تطوٌر  التحل
  الفحص الضرٌبً :

الدٌسطً، دمحم دمحم 
  عبدالمادر.

  1661.  
مع دراسة تطبٌمٌة علً 

الضرٌبة وعلى أرباح شركات 
  األموال /

دمحم دمحم عبدالمادر 
الٌسطً ؛ إشراؾ 

بشٌر عبدالعظٌم البنا، 
إبراهٌم دمحم مهدي، 
علً مجدي سعد 

  الؽروري.

  ماجستٌر.  129 (122
إطار ممترح للمٌاس 
المحاسبً فً نظام 
  التؤمٌن اإلسالمً /

العٌسوي، سامٌة 
مصطفً عبد 

  اللطٌؾ.
  1661.    

سامٌة مصطفً عبد 
اللطٌؾ العٌسوي ؛ 
إشراؾ سامً عبد 
الرحمن عبد العظٌم 

لابل، كمال عبد 
حسن، السالم علً 

دمحم عبد الشكور 
  حجازي.

  ماجستٌر.  122 (126
إطار ممترح للمٌاس 
المحاسبً فً نظام 
  التؤمٌن اإلسالمً /

العٌسوي، سامٌة 
مصطفً عبد 

  اللطٌؾ.
  1661.    

سامٌة مصطفً عبد 
اللطٌؾ العٌسوي ؛ 
إشراؾ سامً عبد 
الرحمن عبد العظٌم 

لابل، كمال عبد 
السالم علً حسن، 

الشكور دمحم عبد 
  حجازي.



  ماجستٌر.  126 (160
إطار ممترح للمٌاس 
المحاسبً فً نظام 
  التؤمٌن اإلسالمً /

العٌسوي، سامٌة 
مصطفً عبد 

  اللطٌؾ.
  1661.    

سامٌة مصطفً عبد 
اللطٌؾ العٌسوي ؛ 
إشراؾ سامً عبد 
الرحمن عبد العظٌم 

لابل، كمال عبد 
السالم علً حسن، 
دمحم عبد الشكور 

  حجازي.

  ماجستٌر.  160 (161
إطار ممترح للمٌاس 
المحاسبً فً نظام 
  التؤمٌن اإلسالمً /

العٌسوي، سامٌة 
مصطفً عبد 

  اللطٌؾ.
  1661.    

سامٌة مصطفً عبد 
اللطٌؾ العٌسوي ؛ 
إشراؾ سامً عبد 
الرحمن عبد العظٌم 

لابل، كمال عبد 
السالم علً حسن، 
دمحم عبد الشكور 

  حجازي.

  ماجستٌر.  161 (162

تطوٌر إعداد 
موازنات النشاط 
الجاري باستخدام 
نموذج البرامج 

  الخطٌة :

مفتً، دمحم حسن 
  علً.

  1661.  
دراسة تطبٌمٌة علً شركة 

  الكابالت السعودٌة /

دمحم حسن علً مفتً 
؛ إشراؾ سمٌر 
أبوالفتوح صالح، 
حامد عبدالمعطى 

  شعبان.

  ماجستٌر  162 (163

اطار محاسبى 
رحة لمٌاس وعاء ممت

الزكاة فى المنشآت 
الصناعٌة مع دراسة 

  تطبٌمٌة /

حسن، امٌنة حسن 
  عبدالسالم.

  1661.    

امٌنة حسن عبدالسالم 
حسن ؛ إشراؾ 

عباس احمد رضوان، 
سامح عبدالرحمن 

  لابل.

  ماجستٌر  163 (164

اطار محاسبى 
ممترحة لمٌاس وعاء 
الزكاة فى المنشآت 
 الصناعٌة مع دراسة

  تطبٌمٌة /

حسن، امٌنة حسن 
  عبدالسالم.

  1661.    

امٌنة حسن عبدالسالم 
حسن ؛ إشراؾ 

عباس احمد رضوان، 
سامح عبدالرحمن 

  لابل.

  ماجستٌر  164 (165

اطار محاسبى 
ممترحة لمٌاس وعاء 
الزكاة فى المنشآت 
الصناعٌة مع دراسة 

  تطبٌمٌة /

حسن، امٌنة حسن 
  عبدالسالم.

  1661.    

امٌنة حسن عبدالسالم 
حسن ؛ إشراؾ 

عباس احمد رضوان، 
سامح عبدالرحمن 

  لابل.

  ماجستٌر  165 (166

اطار محاسبى 
ممترحة لمٌاس وعاء 
الزكاة فى المنشآت 
الصناعٌة مع دراسة 

  تطبٌمٌة /

حسن، امٌنة حسن 
  عبدالسالم.

  1661.    

امٌنة حسن عبدالسالم 
حسن ؛ إشراؾ 

عباس احمد رضوان، 
سامح عبدالرحمن 

  لابل.

  ماجستٌر.  166 (169

االتجاهات المعاصرة 
فً التكٌٌؾ المحاسبً 

لنفمات البحث 
واالستكشاؾ وأثرها 
علً اإلفصاح فً 
  منشآت البترول :

كمون، علً 
  عبدالباسط.

  1663.  
بالتطبٌك علً الشركة العامة 

  للبترول /

علً عبدالباسط 
كمون ؛ إشراؾ 
سمٌر أبوالفتوح 

صالح، دمحم 
  عبدالشكور حجازى.

  ماجستٌر.  169 (162

االتجاهات المعاصرة 
فً التكٌٌؾ المحاسبً 

لنفمات البحث 
واالستكشاؾ وأثرها 
علً اإلفصاح فً 
  منشآت البترول :

كمون، علً 
  عبدالباسط.

  1663.  
بالتطبٌك علً الشركة العامة 

  للبترول /

علً عبدالباسط 
كمون ؛ إشراؾ 

الفتوح سمٌر أبو
صالح، دمحم 

  عبدالشكور حجازى.

  ماجستٌر.  162 (166

االتجاهات المعاصرة 
فً التكٌٌؾ المحاسبً 

لنفمات البحث 
واالستكشاؾ وأثرها 
علً اإلفصاح فً 
  منشآت البترول :

كمون، علً 
  عبدالباسط.

  1663.  
بالتطبٌك علً الشركة العامة 

  للبترول /

علً عبدالباسط 
كمون ؛ إشراؾ 
سمٌر أبوالفتوح 

صالح، دمحم 
  عبدالشكور حجازى.

  ماجستٌر.  166 (200

االتجاهات المعاصرة 
فً التكٌٌؾ المحاسبً 

لنفمات البحث 
واالستكشاؾ وأثرها 

كمون، علً 
  عبدالباسط.

  1663.  
بالتطبٌك علً الشركة العامة 

  للبترول /

علً عبدالباسط 
إشراؾ  كمون ؛

سمٌر أبوالفتوح 
صالح، دمحم 



علً اإلفصاح فً 
  منشآت البترول :

  عبدالشكور حجازى.

  ماجستٌر  200 (201

ترشٌد اعداد الموازنة 
الرأسمالٌة بمنظور 
اسالمى باستخدام 
نموذج برمجة 

االهداؾ باالعداد 
  الصحٌحة :

خٌرى، ٌسرى 
  دمحم على.

  1663.  
مع دراسة تطبٌمٌة على احد 

  البنون /

ٌسرى دمحم على 
اؾ خٌرى ؛ إشر

سامى نجدى دمحم على 
رفاعى، دمحم 

  عبدالشكور حجازى.

  ماجستٌر  201 (202

ترشٌد اعداد الموازنة 
الرأسمالٌة بمنظور 
اسالمى باستخدام 
نموذج برمجة 

االهداؾ باالعداد 
  الصحٌحة :

خٌرى، ٌسرى 
  دمحم على.

  1663.  
مع دراسة تطبٌمٌة على احد 

  البنون /

ٌسرى دمحم على 
إشراؾ خٌرى ؛ 

سامى نجدى دمحم على 
رفاعى، دمحم 

  عبدالشكور حجازى.

  ماجستٌر  202 (203

ترشٌد اعداد الموازنة 
الرأسمالٌة بمنظور 
اسالمى باستخدام 
نموذج برمجة 

االهداؾ باالعداد 
  الصحٌحة :

خٌرى، ٌسرى 
  دمحم على.

  1663.  
مع دراسة تطبٌمٌة على احد 

  البنون /

ٌسرى دمحم على 
إشراؾ  خٌرى ؛

سامى نجدى دمحم على 
رفاعى، دمحم 

  عبدالشكور حجازى.

  ماجستٌر  203 (204

ترشٌد اعداد الموازنة 
الرأسمالٌة بمنظور 
اسالمى باستخدام 
نموذج برمجة 

االهداؾ باالعداد 
  الصحٌحة :

خٌرى، ٌسرى 
  دمحم على.

  1663.  
مع دراسة تطبٌمٌة على احد 

  البنون /

ٌسرى دمحم على 
؛ إشراؾ خٌرى 

سامى نجدى دمحم على 
رفاعى، دمحم 

  عبدالشكور حجازى.

  ماجستٌر.  204 (205

اطار المراجعة 
االدارٌة لتكالٌؾ 
الرلابة على جودة 

  االنتاج :

عبدالحمٌد، هالة 
  حسن.

  1663.  
دراسة تطبٌمٌة على شركة 

النصر للؽزل والنسٌج 
  والصباؼة بالمحلة الكبرى /

 هالة حسن عبدالحمٌد
؛ إشراؾ كمال 
عبدالسالم على 

  حسن.

  ماجستٌر.  205 (206

اطار المراجعة 
االدارٌة لتكالٌؾ 
الرلابة على جودة 

  االنتاج :

عبدالحمٌد، هالة 
  حسن.

  1663.  
دراسة تطبٌمٌة على شركة 

النصر للؽزل والنسٌج 
  والصباؼة بالمحلة الكبرى /

هالة حسن عبدالحمٌد 
؛ إشراؾ كمال 

على  عبدالسالم
  حسن.

  ماجستٌر.  206 (209

اطار المراجعة 
االدارٌة لتكالٌؾ 
الرلابة على جودة 

  االنتاج :

عبدالحمٌد، هالة 
  حسن.

  1663.  
دراسة تطبٌمٌة على شركة 

النصر للؽزل والنسٌج 
  والصباؼة بالمحلة الكبرى /

هالة حسن عبدالحمٌد 
؛ إشراؾ كمال 
عبدالسالم على 

  حسن.

202) 209    

ٌلٌة  دراسة تحل
لمشاكل لٌاس 

التكالٌؾ بؽرض 
تحدٌد األسعار فً 
لطاع الصناعات 

  الحرارٌة /

مهران، نادٌة 
  حسن منصور.

  1692.    

نادٌة حسن منصور 
مهران ؛ إشراؾ 
عبدالعزٌز دمحم 

  حجازى.

  ماجستٌر.  202 (206

التحلٌل الكمى 
للبٌانات المحاسبٌة 
الؼراض تخطٌط 
االرباح فى لطاع 

  الفنادق /

مهنا، فٌفٌان دمحم 
  رٌاض.

  
1695 

.  
  

فٌفٌان دمحم رٌاض 
مهنا ؛ اشراؾ دمحم 
على شحاتة، طارق 

  عبدالعظٌم دمحم.

210) 206    
الموابم المالٌة فً 
النظام المحاسبً 

  الموحد :

دمحم، نشؤت ٌس 
  عطٌة.

  1696.  

ٌلٌة لتحدٌد مدي  دراسة تحل
موضوعٌتها مع التطبٌك علً 
شركة المناه للحبال ببورسعٌد 

/  

نشؤت ٌس عطٌة دمحم 
؛ إشراؾ إبراهٌم 
  على عشماوى.

  ماجستٌر.  210 (211

دور المحاسب فً 
اتخاذ لرارات التكوٌن 

الرأسمالً فً 
المشروعات 
  الصناعٌة :

ٌوسؾ، ماهر 
  رسمً.

  دراسة نظرٌة تطبٌمٌة /  .1623  
ماهر رسمً ٌوسؾ ؛ 
إشراؾ بهجت دمحم 

  حسنى.

  ماجستٌر.  211 (212

تمٌٌم وتطوٌر أنظمة 
التكالٌؾ لمطاع 

الزٌوت والصابون 
بالتطبٌك علً شركة 

ونٌس، عادل 
  صبري.

  1620.    
عادل صبري ونٌس ؛ 
إشراؾ عبدالعزٌز 

  دمحم حجازي.



الماهرة للزٌوت 
  والصابون /

213) 212    

الفحص الضرٌبً 
باستخدام األسالٌب 

الكتشاؾ المحاسبٌة 
  التهرب الضرٌبً

دمحم، دمحم بهاء 
الدٌن إبراهٌم 

  أحمد

لسم 
 -المحاسبة 

كلٌة 
 -التجارة 

جامعة عٌن 
  شمس

1622  
دراسة مٌدانٌة فً لطاع 
ضرٌبة األرباح التجارٌة 

  والصناعٌة

دمحم بهاء الدٌن 
إبراهٌم أحمد دمحم ؛ 
إشراؾ بهجت دمحم 

  حسنً أحمد

  ماجستٌر.  213 (214

ومرالبة  تخطٌط
التدفمات النمدٌة فً 

إطار النظام 
  المحاسبً الموحد /

فراج، أحمد 
  أمٌن.

  1621.    
أحمد أمٌن فراج ؛ 

إشراؾ عباس مهدى 
  الشٌرازى.

  ماجستٌر.  214 (215

بٌانات التكالٌؾ كؤداة 
للرلابة علً 

مشروعات استزراع 
  األراضً الجدٌدة :

عبدالمعطى، شبل 
  عبد الؽنً.

  1696.  
مع التطبٌك علً المإسسة 
المصرٌة العامة الستزراع 

  وتنمٌة األراضً /

شبل عبد الؽنً عبد 
المعطى ؛ إشراؾ 
عبد العزٌز دمحم 

  حجازى.

  ماجستٌر.  215 (216

ٌلٌة ألثر  دراسات تحل
مستوٌات الطالات 
اإلنتاجٌة علً لٌاس 
التكالٌؾ بالتطبٌك 
علً صناعة الؽزل 

  والنسٌج /

سٌدة  حجازي،
  عباس أحمد.

  1699.    

سٌدة عباس أحمد 
حجازي ؛ إشراؾ 
عبد العزٌز دمحم 

  حجازي.

  ماجستٌر.  216 (219

البٌانات المحاسبٌة 
ٌلة للتخطٌط  كوس
والرلابة فً لطاع 

  النمل البحري /

هاللً، حسٌن 
  مصطفً.

  1663.    

حسٌن مصطفً 
هاللً ؛ إشراؾ دمحم 
على شحاته، جالل 

عبدالحكٌم الدٌن 
  الشافعى.

  ماجستٌر.  219 (212

ٌلٌة  دراسة تحل
لمشكالت توفٌر 

البٌانات علً مستوي 
الوحدة االلتصادٌة 
لخدمة متطلبات 
المحاسبة المومٌة 

ودرو النظام 
المحاسبً الموحد فً 

  حلها /

هوٌدي، علً دمحم 
  حسن.

  1696.    

علً دمحم حسن 
هوٌدي ؛ إشراؾ 

إبراهٌم على 
  عشماوى.

  ماجستٌر.  212 (216

المشاكل المحاسبٌة 
والضرٌبٌة لمٌاس 
الربح فً شركات 

  المماوالت :

  .1622    سعد، دمحم إمام.
بالتطبٌك علً شركة مصر 
  ألعمال األسمنت المسلح /

دمحم إمام سعد ؛ 
إشراؾ إبراهٌم على 
عشماوى، بهجت 

  دمحم حسنى.

  ماجستٌر.  216 (220
نظرٌة الرلابة علً 

  الحسابات /
الماضً، حسٌن 

  ٌوسؾ.
  1696.    

حسٌن ٌوسؾ 
الماضً ؛ إشراؾ دمحم 

  على شحاته.

  ماجستٌر.  220 (221

ٌلٌة  دراسة تحل
لتكالٌؾ الجودة 

وأثرها علً تكالٌؾ 
  اإلنتاج :

عطٌة، ماهر 
  دمحم.

  1699.  
مع التطبٌك علً شركة مصر 

  للؽزل والنسٌج بالمحلة /

 ماهر دمحم عطٌة ؛
إشراؾ عبد العزٌز 

  حجازى.

  ماجستٌر.  221 (222
أنماط تكالٌؾ 

  التسوٌك :
زامل، أحمد 

  دمحمأحمد.
  1692.  

دراسة مٌدانٌة فً توزٌع 
  المنتجات البترولٌة /

أحمد دمحم أحمد زامل 
؛ إشراؾ عبدالعزٌز 

  حجازى.

  ماجستٌر.  222 (223

إستخدام أسلوب 
المحاكاة فً مجال 
الرلابة على تكالٌؾ 
  المخزون السلعً /

دروٌش، سعٌد 
  عبدهللا أحمد.

  1624.    

سعٌد عبدهللا أحمد 
دروٌش ؛ إشراؾ 

دمحم كمال عطٌة، دمحم 
  فخري مكً.

224) 223    
استخدام المصفوفات 

فى النواحى 
  المحاسبٌة

بهجت ، أحمد 
  دمحم فكرى

  1692    

أحمد دمحم فكرى 
بهجت ؛ إشراؾ 

إبراهٌم على 
عشماوى ، سمٌر 

  بباوى فهمى

  ماجستٌر.  224 (225
مولؾ مرالب 

الحسابات من نظام 
التكالٌؾ فً 

نجم، فاتن فرٌد 
  عطٌة.

  1622.    
فاتن فرٌد عطٌة نجم 
؛ إشراؾ إبراهٌم 
  على عشماوى.



المشروعات 
  الصناعٌة /

  ماجستٌر  225 (226
المٌاس مشاكل 

واإلعالم المحاسبى 
  للمٌمة المضافة :

اسماعٌل، دمحم 
اسماعٌل 

  عبدالرحمن.
  1665.  

مع دراسة تطبٌمٌة على احدى 
شركات لطاع االعمال العام 

/  

دمحم اسماعٌل 
عبدالرحمن اسماعٌل 

؛ إشراؾ سامً 
  نجدي دمحم رفاعً.

  ماجستٌر  226 (229
مشاكل المٌاس 

واإلعالم المحاسبى 
  للمٌمة المضافة :

اسماعٌل، دمحم 
اسماعٌل 

  عبدالرحمن.
  1665.  

مع دراسة تطبٌمٌة على احدى 
شركات لطاع االعمال العام 

/  

دمحم اسماعٌل 
عبدالرحمن اسماعٌل 

؛ إشراؾ سامً 
  نجدي دمحم رفاعً.

  ماجستٌر  229 (222
مشاكل المٌاس 

واإلعالم المحاسبى 
  للمٌمة المضافة :

دمحم اسماعٌل، 
اسماعٌل 

  عبدالرحمن.
  1665.  

مع دراسة تطبٌمٌة على احدى 
شركات لطاع االعمال العام 

/  

دمحم اسماعٌل 
عبدالرحمن اسماعٌل 

؛ إشراؾ سامً 
  نجدي دمحم رفاعً.

  ماجستٌر  222 (226
مشاكل المٌاس 

واإلعالم المحاسبى 
  للمٌمة المضافة :

اسماعٌل، دمحم 
اسماعٌل 

  عبدالرحمن.
  1665.  

مع دراسة تطبٌمٌة على احدى 
شركات لطاع االعمال العام 

/  

دمحم اسماعٌل 
عبدالرحمن اسماعٌل 

؛ إشراؾ سامً 
  نجدي دمحم رفاعً.

  ماجستٌر.  226 (230

تطوٌر دور المحاسب 
االدارى فى إعداد 
واستخدام لواعد 

البٌانات لدعم لرارات 
  التسعٌر :

صالح، أحمد 
  أبوالفتوح.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .1665  
أحمد أبوالفتوح صالح 
؛ إشراؾ دمحم على 

  حماد.

  ماجستٌر.  230 (231

تطوٌر دور المحاسب 
االدارى فى إعداد 
واستخدام لواعد 

البٌانات لدعم لرارات 
  التسعٌر :

صالح، أحمد 
  أبوالفتوح.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .1665  
أحمد أبوالفتوح صالح 

دمحم على ؛ إشراؾ 
  حماد.

  ماجستٌر.  231 (232

تطوٌر دور المحاسب 
االدارى فى إعداد 
واستخدام لواعد 

البٌانات لدعم لرارات 
  التسعٌر :

صالح، أحمد 
  أبوالفتوح.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .1665  
أحمد أبوالفتوح صالح 
؛ إشراؾ دمحم على 

  حماد.

  ماجستٌر.  232 (233

تطوٌر دور المحاسب 
االدارى فى إعداد 
واستخدام لواعد 

البٌانات لدعم لرارات 
  التسعٌر :

صالح، أحمد 
  أبوالفتوح.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .1665  
أحمد أبوالفتوح صالح 
؛ إشراؾ دمحم على 

  حماد.

  ماجستٌر.  233 (234

استخدام وتمٌٌم 
أسلوب الفحص 

ٌلً فً مراجعة  التحل
حسابات الفنادق 
بها وتمٌٌم األداء 

بالتطبٌك علً لطاع 
  الفنادق /

خلٌل، عبداللطٌؾ 
  دمحم.

  1663.    

عبداللطٌؾ دمحم خلٌل 
؛ اشراؾ دمحم أحمد 
البدوي الباز، دمحم 

ٌسري طلبة 
  عوٌضة.

235) 234    

الرلابة الداخلٌة فً 
النظام المالً 

اإلسالمً والعصر 
  الحدٌث

البنا، دماء عبد 
  الباسط

لسم 
  المحاسبة

1665  
دراسة ممارنة مع التطبٌك 

  علً دٌوان بٌت المال

دماء عبد الباسط البنا 
؛ إشراؾ تفٌدة دمحم 
مصطفً ، فاٌزة 

  محمود حلمً ٌونس

  ماجستٌر  235 (236

تحلٌل العوامل 
المإثرة على وضع 
معاٌٌر المحاسبة 

  المالٌة :

ابراهٌم، احمد 
  دمحم دمحم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .1666  
أحمد دمحم محمود 

ابراهٌم ؛ أسامة دمحم 
  محً الدٌن عوض.

  ماجستٌر  236 (239

تحلٌل العوامل 
المإثرة على وضع 
معاٌٌر المحاسبة 

  المالٌة :

ابراهٌم، احمد 
  دمحم دمحم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .1666  
أحمد دمحم محمود 

ابراهٌم ؛ أسامة دمحم 
  محً الدٌن عوض.

  ماجستٌر  239 (232

تحلٌل العوامل 
المإثرة على وضع 
معاٌٌر المحاسبة 

  المالٌة :

ابراهٌم، احمد 
  دمحم دمحم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .1666  
أحمد دمحم محمود 

ابراهٌم ؛ أسامة دمحم 
  محً الدٌن عوض.



  ماجستٌر  232 (236

تحلٌل العوامل 
المإثرة على وضع 
معاٌٌر المحاسبة 

  المالٌة :

ابراهٌم، احمد 
   دمحم.دمحم

  دراسة تطبٌمٌة /  .1666  
أحمد دمحم محمود 

ابراهٌم ؛ أسامة دمحم 
  محً الدٌن عوض.

  ماجستٌر  236 (240

تطوٌر المٌاس 
المحاسبى للناتج 
الحكومى لخدمة 

أؼراض المحاسبة 
  المومٌة :

رمضان، أمانى 
  لبٌب على.

  دراسة تطبٌمٌة /  .1669  

أمانى لبٌب على 
رمضان ؛ إشراؾ 
كمال عبدالسالم 

حسن، محمود دمحم 
  السجاعً.

  ماجستٌر  240 (241

تطوٌر المٌاس 
المحاسبى للناتج 
الحكومى لخدمة 

أؼراض المحاسبة 
  المومٌة :

رمضان، أمانى 
  لبٌب على.

  دراسة تطبٌمٌة /  .1669  

أمانى لبٌب على 
رمضان ؛ إشراؾ 
كمال عبدالسالم 

حسن، محمود دمحم 
  السجاعً.

  ماجستٌر  241 (242

تطوٌر المٌاس 
المحاسبى للناتج 
الحكومى لخدمة 

أؼراض المحاسبة 
  المومٌة :

رمضان، أمانى 
  لبٌب على.

  دراسة تطبٌمٌة /  .1669  

أمانى لبٌب على 
رمضان ؛ إشراؾ 
كمال عبدالسالم 

حسن، محمود دمحم 
  السجاعً.

  ماجستٌر  242 (243

تطوٌر المٌاس 
المحاسبى للناتج 
الحكومى لخدمة 

أؼراض المحاسبة 
  المومٌة :

رمضان، أمانى 
  لبٌب على.

  دراسة تطبٌمٌة /  .1669  

أمانى لبٌب على 
رمضان ؛ إشراؾ 
كمال عبدالسالم 

حسن، محمود دمحم 
  السجاعً.

  ماجستٌر  243 (244

مدخل ممترح لزٌادة 
فاعلٌة التوصٌل 

المحاسبى فى خدمة 
مستخدمى التمارٌر 

بالتطبٌك على المالٌة 
بورصة األوراق 

  المالٌة /

ٌوسؾ، طارق 
  عبدالعظٌم.

  1669.    
طارق عبدالعظٌم 

ٌوسؾ ؛ أحمد علً 
  ؼازي.

  ماجستٌر  244 (245

مدخل ممترح لزٌادة 
فاعلٌة التوصٌل 

المحاسبى فى خدمة 
مستخدمى التمارٌر 

المالٌة بالتطبٌك على 
بورصة األوراق 

  المالٌة /

ٌوسؾ، طارق 
  عبدالعظٌم.

  1669.    
طارق عبدالعظٌم 

ٌوسؾ ؛ أحمد علً 
  ؼازي.

  ماجستٌر  245 (246

مدخل ممترح لزٌادة 
فاعلٌة التوصٌل 

المحاسبى فى خدمة 
مستخدمى التمارٌر 

المالٌة بالتطبٌك على 
بورصة األوراق 

  المالٌة /

ٌوسؾ، طارق 
  عبدالعظٌم.

  1669.    
طارق عبدالعظٌم 
علً ٌوسؾ ؛ أحمد 

  ؼازي.

  ماجستٌر  246 (249

تطوٌر أسالٌب 
المحاسبة عن 

التكالٌؾ ألؼراض 
الرلابة فى ظل 
التطور فى نظم 

التصنٌع مع دراسة 
  تطبٌمٌة /

عبدالفتاح، طارق 
  دمحم حسن.

  1666.    
طارق دمحم حسن عبد 

الفتاح ؛ سمٌر 
  أبوالفتوح صالح.

  ماجستٌر  249 (242

تطوٌر أسالٌب 
عن  المحاسبة

التكالٌؾ ألؼراض 
الرلابة فى ظل 
التطور فى نظم 

التصنٌع مع دراسة 
  تطبٌمٌة /

عبدالفتاح، طارق 
  دمحم حسن.

  1666.    
طارق دمحم حسن عبد 

الفتاح ؛ سمٌر 
  أبوالفتوح صالح.

  ماجستٌر  242 (246

تطوٌر أسالٌب 
المحاسبة عن 

التكالٌؾ ألؼراض 
الرلابة فى ظل 

عبدالفتاح، طارق 
  دمحم حسن.

  1666.    
طارق دمحم حسن عبد 

الفتاح ؛ سمٌر 
  أبوالفتوح صالح.



التطور فى نظم 
التصنٌع مع دراسة 

  تطبٌمٌة /

  ماجستٌر  246 (250

تطوٌر أسالٌب 
المحاسبة عن 

التكالٌؾ ألؼراض 
الرلابة فى ظل 
التطور فى نظم 

التصنٌع مع دراسة 
  تطبٌمٌة /

عبدالفتاح، طارق 
  حسن.دمحم 

  1666.    
طارق دمحم حسن عبد 

الفتاح ؛ سمٌر 
  أبوالفتوح صالح.

  ماجستٌر  250 (251
تبرٌر وترشٌد تكالٌؾ 

  الجودة الشاملة :
ابراهٌم، أحمد 
  كمال مطاوع.

  دراسة تطبٌمٌة /  .1669  
أحمد كمال مطاوع 
ابراهٌم ؛ سمٌر أبو 

  الفتوح صالح.

  ماجستٌر  251 (252
وترشٌد تكالٌؾ تبرٌر 

  الجودة الشاملة :
ابراهٌم، أحمد 
  كمال مطاوع.

  دراسة تطبٌمٌة /  .1669  
أحمد كمال مطاوع 
ابراهٌم ؛ سمٌر أبو 

  الفتوح صالح.

  ماجستٌر  252 (253
تبرٌر وترشٌد تكالٌؾ 

  الجودة الشاملة :
ابراهٌم، أحمد 
  كمال مطاوع.

  دراسة تطبٌمٌة /  .1669  
مطاوع أحمد كمال 

ابراهٌم ؛ سمٌر أبو 
  الفتوح صالح.

  ماجستٌر  253 (254
تبرٌر وترشٌد تكالٌؾ 

  الجودة الشاملة :
ابراهٌم، أحمد 
  كمال مطاوع.

  دراسة تطبٌمٌة /  .1669  
أحمد كمال مطاوع 
ابراهٌم ؛ سمٌر أبو 

  الفتوح صالح.

  ماجستٌر.  254 (255
تنظٌم وإدارة الفنادق 
فً جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

محرم، فتحً علً 
  علٌوه.

  1691.    

فتحً علً علٌوه 
محرم ؛ إشراؾ علً 
عبد المجٌد عبده، 

  علً السلمً.

  ماجستٌر.  255 (256
تنظٌم وإدارة الفنادق 
فً جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

محرم، فتحً علً 
  علٌوه.

  1691.    

فتحً علً علٌوه 
محرم ؛ إشراؾ علً 

عبده، عبد المجٌد 
  علً السلمً.

  ماجستٌر  256 (259
بحث فً : حوادث 

  العمل:
عبد المجٌد، منٌر 

  ابراهٌم.
  1692.  

دراسة لمسببات الحوادث مع 
التطبٌك علً سابمً بالهٌبة 
العامة لنمل الركاب بمحافظة 

  االسكندرٌة/

منٌر ابراهٌم عبد 
المجٌد؛ اشراؾ امٌن 
احمد عوض هللا، 

  توفٌك.جمٌل احمد 

  ماجستٌر  259 (252
بحث فً : حوادث 

  العمل:
عبد المجٌد، منٌر 

  ابراهٌم.
  1692.  

دراسة لمسببات الحوادث مع 
التطبٌك علً سابمً بالهٌبة 
العامة لنمل الركاب بمحافظة 

  االسكندرٌة/

منٌر ابراهٌم عبد 
المجٌد؛ اشراؾ امٌن 
احمد عوض هللا، 
  جمٌل احمد توفٌك.

  ماجستٌر  252 (256
بحث فً : حوادث 

  العمل:
عبد المجٌد، منٌر 

  ابراهٌم.
  1692.  

دراسة لمسببات الحوادث مع 
التطبٌك علً سابمً بالهٌبة 
العامة لنمل الركاب بمحافظة 

  االسكندرٌة/

منٌر ابراهٌم عبد 
المجٌد؛ اشراؾ امٌن 
احمد عوض هللا، 
  جمٌل احمد توفٌك.

  ماجستٌر.  256 (260

مشاكل تسوٌك 
منتجات األلبان فً 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة :

حمٌد، دمحم عثمان 
  إسماعٌل.

  1693.  
بالتطبٌك علً شركة مصر 

  لأللبان واألؼذٌة /

دمحم عثمان إسماعٌل 
حمٌد ؛ إشراؾ علً 

  دمحم السلمً.

261) 260    

مشكالت التسوٌك 
المحلى فى صناعه 
االدوٌه ووسابل 

  عالجها،

  احمد علىجبر، 

جامعة عٌن 
شمس. كلٌة 
التجاره. 
لسم اداره 
  االعمال،

1693 
 .  

  احمد على جبر.  

  ماجستٌر.  261 (262

تؤثٌر مشكلة النمد 
األجنبً علً وظٌفة 
اإلدارة المالٌة بمطاع 
الصناعة بالتطبٌك 
علً الصناعات 

  الكٌماوٌة /

ٌلم، دمحم دمحم  سو
  علً.

  1693.    
ٌلم ؛ دمحم دمحم علً  سو

اشراؾ سعدالدٌن دمحم 
  عشماوى.

  ماجستٌر.  262 (263

تؤثٌر مشكلة النمد 
األجنبً علً وظٌفة 
اإلدارة المالٌة بمطاع 
الصناعة بالتطبٌك 

ٌلم، دمحم دمحم  سو
  علً.

  1693.    
ٌلم ؛  دمحم دمحم علً سو
اشراؾ سعدالدٌن دمحم 

  عشماوى.



علً الصناعات 
  الكٌماوٌة /

  ماجستٌر.  263 (264

تمٌٌم سٌاسات تروٌج 
المنظفات الصناعٌة 
فً جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

مخٌمر، 
عبدالعزٌز 

  جمٌل.
  1694.    

عبدالعزٌز جمٌل 
مخٌمر ؛ إشراؾ 
محمود صادق 

  بازرعة.

  ماجستٌر.  264 (265

تمٌٌم أداء الجهاز 
المصرفً فً الرلابة 

علً االبتمان 
بجمهورٌه مصر 

  العربٌه /

خشبة، ناجً دمحم 
  فوزى.

  1696.    
ناجً دمحم فوزى 
خشبة ؛ اشراؾ 
  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  265 (266

تمٌٌم أداء الجهاز 
المصرفً فً الرلابة 

علً االبتمان 
بجمهورٌه مصر 

  العربٌه /

خشبة، ناجً دمحم 
  فوزى.

  1696.    
ناجً دمحم فوزى 
خشبة ؛ اشراؾ 
  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  266 (269

تمٌٌم أداء الجهاز 
المصرفً فً الرلابة 

علً االبتمان 
بجمهورٌه مصر 

  العربٌه /

خشبة، ناجً دمحم 
  فوزى.

  1696.    
ناجً دمحم فوزى 
خشبة ؛ اشراؾ 
  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  269 (262
تخطٌط الموي العاملة 
  فً لطاع البترول :

النجار، نبٌل 
  الحسٌنً.

  1696.  
مٌدانٌه على الشركه  دراسه

العامه للبترول، وشركه 
  بترول خلٌج السوٌس /

نبٌل الحسٌنى علٌوة 
النجار ؛ اشراؾ 

حنفى محمود سلٌمان، 
  دمحم عبدالفتاح منجى.

  ماجستٌر.  262 (266

مشكالت التسوٌك 
الخارجً للمطن 

ٌلة  المصري طوٌل الت
/  

سالمة، المرسً 
  المرسً.

  1696.    
المرسً المرسً 

سالمة ؛ إشراؾ 
  حسن دمحم خٌرالدٌن.

  ماجستٌر.  266 (290

الخدمات اإلجتماعٌة 
للعاملٌن وأثرها فً 

دعم العاللات 
اإلنسانٌة وزٌادة 

  اإلنتاج :

مصطفً، أسامة 
  عبدالحلٌم.

  1696.  
ٌلٌة تطبٌمٌة علً  دراسة تحل
لطاع الؽزل والنسٌج فً 
  جمهورٌة مصر العربٌة /

عبدالحلٌم أسامة 
مصطفً ؛ إشراؾ 

محمود إبراهٌم 
عساؾ، أحمد عادل 

  راشد.

  ماجستٌر.  290 (291

ٌلٌة ألهم  دراسة تحل
الجوانب التنظٌمٌة فً 

لطاع التجارة 
  الخارجٌة /

إبراهٌم، بهاءالدٌن 
  سعد.

  1699.    
بهاء الدٌن سعد 

إبراهٌم ؛ اشراؾ 
  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  291 (292

ٌلٌة ألهم دراسة  تحل
الجوانب التنظٌمٌة فً 

لطاع التجارة 
  الخارجٌة /

إبراهٌم، بهاءالدٌن 
  سعد.

  1699.    
بهاء الدٌن سعد 

إبراهٌم ؛ اشراؾ 
  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  292 (293

ٌلٌة ألهم  دراسة تحل
الجوانب التنظٌمٌة فً 

لطاع التجارة 
  الخارجٌة /

إبراهٌم، بهاءالدٌن 
  سعد.

  1699.    
بهاء الدٌن سعد 

إبراهٌم ؛ اشراؾ 
  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  293 (294

تخطٌط العمالة 
لمواجهة التوسع فً 
لطاع تكرٌر البترول 

  فً األردن /

عبده، جمال دمحم 
  أحمد.

  1699.    
جمال دمحم أحمد عبده 
؛ إشراؾ محمود 
  إبراهٌم عساؾ.

  ماجستٌر.  294 (295

تخطٌط العمالة 
لمواجهة التوسع فً 
لطاع تكرٌر البترول 

  فً األردن /

عبده، جمال دمحم 
  أحمد.

  1699.    
جمال دمحم أحمد عبده 
؛ إشراؾ محمود 
  إبراهٌم عساؾ.

  ماجستٌر.  295 (296

تخطٌط العمالة 
لمواجهة التوسع فً 
لطاع تكرٌر البترول 

  فً األردن /

عبده، جمال دمحم 
  أحمد.

  1699.    
دمحم أحمد عبده  جمال

؛ إشراؾ محمود 
  إبراهٌم عساؾ.

  ماجستٌر.  296 (299
تخطٌط العمالة 

لمواجهة التوسع فً 
لطاع تكرٌر البترول 

عبده، جمال دمحم 
  أحمد.

  1699.    
جمال دمحم أحمد عبده 
؛ إشراؾ محمود 
  إبراهٌم عساؾ.



  فً األردن /

  ماجستٌر.  299 (292
مشكالت التسوٌك 

والخارجً المحلً 
  للكتاب المصري /

أحمد، سوسن 
  حسن زكً.

  1699.    
سوسن حسن زكً 
أحمد ؛ اشراؾ 
  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  292 (296
مشكالت التسوٌك 
المحلً والخارجً 
  للكتاب المصري /

أحمد، سوسن 
  حسن زكً.

  1699.    
سوسن حسن زكً 
أحمد ؛ اشراؾ 
  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  296 (220
مشكالت التسوٌك 
المحلً والخارجً 
  للكتاب المصري /

أحمد، سوسن 
  حسن زكً.

  1699.    
سوسن حسن زكً 
أحمد ؛ اشراؾ 
  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  220 (221
مشكالت التسوٌك 
المحلً والخارجً 
  للكتاب المصري /

أحمد، سوسن 
  حسن زكً.

  1699.    
سوسن حسن زكً 
أحمد ؛ اشراؾ 
  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  221 (222
المصانع الحربٌة 

ومعركة بناء المجتمع 
:  

حافظ، حسن 
  علً.

  لدراتها ومشكالتها /  .1699  
حسن على حافظ ؛ 
اشراؾ محمود 
  ابراهٌم عساؾ.

  ماجستٌر.  222 (223
المصانع الحربٌة 

ومعركة بناء المجتمع 
:  

حافظ، حسن 
  علً.

  ومشكالتها /لدراتها   .1699  
حسن على حافظ ؛ 
اشراؾ محمود 
  ابراهٌم عساؾ.

  ماجستٌر.  223 (224
المصانع الحربٌة 

ومعركة بناء المجتمع 
:  

حافظ، حسن 
  علً.

  لدراتها ومشكالتها /  .1699  
حسن على حافظ ؛ 
اشراؾ محمود 
  ابراهٌم عساؾ.

  ماجستٌر.  224 (225
المصانع الحربٌة 

المجتمع ومعركة بناء 
:  

حافظ، حسن 
  علً.

  لدراتها ومشكالتها /  .1699  
حسن على حافظ ؛ 
اشراؾ محمود 
  ابراهٌم عساؾ.

  ماجستٌر.  225 (226
ٌلٌة  دراسة تحل

لمخاطر االستثمار فً 
  األصول الثابتة :

العبٌدي، دمحم علً 
  األمٌر.

  1699.  
مع التطبٌك علً صناعة النفط 

  فً العراق /

األمٌر  دمحم علً
العبٌدي ؛ إشراؾ 
  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  226 (229
ٌلٌة  دراسة تحل

لمخاطر االستثمار فً 
  األصول الثابتة :

العبٌدي، دمحم علً 
  األمٌر.

  1699.  
مع التطبٌك علً صناعة النفط 

  فً العراق /

دمحم علً األمٌر 
العبٌدي ؛ إشراؾ 
  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  229 (222
ٌلٌة  دراسة تحل

لمخاطر االستثمار فً 
  األصول الثابتة :

العبٌدي، دمحم علً 
  األمٌر.

  1699.  
مع التطبٌك علً صناعة النفط 

  فً العراق /

دمحم علً األمٌر 
العبٌدي ؛ إشراؾ 
  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  222 (226
ٌلٌة  دراسة تحل

لمخاطر االستثمار فً 
  األصول الثابتة :

دمحم علً العبٌدي، 
  األمٌر.

  1699.  
مع التطبٌك علً صناعة النفط 

  فً العراق /

دمحم علً األمٌر 
العبٌدي ؛ إشراؾ 
  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  226 (260

المشاكل الربٌسٌة 
للتنمٌة اإلدارٌة فً 
الجمهورٌة العرالٌة 

/  

العزاوي، نجم 
  عبدهللا علً.

  1699.    

نجم عبدهللا علً 
إشراؾ العزاوي ؛ 

محمود إبراهٌم 
  عساؾ.

  ماجستٌر.  260 (261

المشاكل الربٌسٌة 
للتنمٌة اإلدارٌة فً 
الجمهورٌة العرالٌة 

/  

العزاوي، نجم 
  عبدهللا علً.

  1699.    

نجم عبدهللا علً 
العزاوي ؛ إشراؾ 
محمود إبراهٌم 

  عساؾ.

  ماجستٌر.  261 (262

المشاكل الربٌسٌة 
للتنمٌة اإلدارٌة فً 
الجمهورٌة العرالٌة 

/  

العزاوي، نجم 
  عبدهللا علً.

  1699.    

نجم عبدهللا علً 
العزاوي ؛ إشراؾ 
محمود إبراهٌم 

  عساؾ.

  دكتوراه.  262 (263

مشكالت تسوٌك 
الموالح بالجملة 
بالتطبٌك علً 

  محافظة الدلهلٌة /

ؼنٌم، أحمد دمحم 
  السٌد.

  1692.    

أحمد دمحم السٌد ؼنٌم ؛ 
إشراؾ محمود 

عساؾ، حسن دمحم 
خٌرالدٌن، دمحم 

  عبدالحك محمود.

  دكتوراه.  263 (264

مشكالت تسوٌك 
الموالح بالجملة 
بالتطبٌك علً 

  محافظة الدلهلٌة /

ؼنٌم، أحمد دمحم 
  السٌد.

  1692.    

أحمد دمحم السٌد ؼنٌم ؛ 
إشراؾ محمود 

عساؾ، حسن دمحم 
خٌرالدٌن، دمحم 

  عبدالحك محمود.



  دكتوراه.  264 (265

مشكالت تسوٌك 
الموالح بالجملة 
بالتطبٌك علً 

  محافظة الدلهلٌة /

ؼنٌم، أحمد دمحم 
  السٌد.

  1692.    

أحمد دمحم السٌد ؼنٌم ؛ 
إشراؾ محمود 

عساؾ، حسن دمحم 
خٌرالدٌن، دمحم 

  عبدالحك محمود.

266) 265    
مشكالت التنظٌم 

الصناعى فى لطاع 
  الصؽٌره.الصناعات 

امٌرهم، رشاد 
  انطون.

جامعة عٌن 
شمس. كلٌة 
التجاره. 
لسم اداره 
  االعمال.

1666 
 .  

  رشاد انطون امٌرهم  

269) 266    

تسوٌك وثابك تؤمٌنات 
الحٌاة الشعبٌة فً 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة/

دمحم، سعد صادق 
  بحٌري.

سعد صادق 
بحٌري 

  دمحم،

1695 
.  

  
سعد صادق بحٌري 
دمحم ؛ إشراؾ حسن 

  أحمد توفٌك.

  ماجستٌر.  269 (262
مشاكل التسوٌك 

الخارجً لؽزل المطن 
  المصري :

عبدالفتاح، نبٌل 
  عبدالحافظ.

  1692.  
دراسة تطبٌمٌة على شركة 

مصر للؽزل والنسٌج بالمحلة 
  الكبرى /

نبٌل عبدالحافظ 
عبدالفتاح ؛ اشراؾ 

محمود إبراهٌم 
  عساؾ.

  ماجستٌر.  262 (266
مشاكل التسوٌك 

الخارجً لؽزل المطن 
  المصري :

عبدالفتاح، نبٌل 
  عبدالحافظ.

  1692.  
دراسة تطبٌمٌة على شركة 

مصر للؽزل والنسٌج بالمحلة 
  الكبرى /

نبٌل عبدالحافظ 
عبدالفتاح ؛ اشراؾ 

محمود إبراهٌم 
  عساؾ.

  ماجستٌر.  266 (300
مشاكل التسوٌك 

 الخارجً لؽزل المطن
  المصري :

عبدالفتاح، نبٌل 
  عبدالحافظ.

  1692.  
دراسة تطبٌمٌة على شركة 

مصر للؽزل والنسٌج بالمحلة 
  الكبرى /

نبٌل عبدالحافظ 
عبدالفتاح ؛ اشراؾ 

محمود إبراهٌم 
  عساؾ.

  ماجستٌر.  300 (301
مشاكل توزٌع السلع 
  الؽذابٌة التموٌنٌة :

الدمناوي، عطٌات 
  السٌد متولى.

  1692.  
مع التطبٌك علً محافظة 

  الدلهلٌة /

عطٌات السٌد متولى 
الدمناوي ؛ إشراؾ 

  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  301 (302
مشاكل توزٌع السلع 
  الؽذابٌة التموٌنٌة :

الدمناوي، عطٌات 
  السٌد متولى.

  1692.  
مع التطبٌك علً محافظة 

  الدلهلٌة /

عطٌات السٌد متولى 
إشراؾ الدمناوي ؛ 

  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  302 (303
مشاكل توزٌع السلع 
  الؽذابٌة التموٌنٌة :

الدمناوي، عطٌات 
  السٌد متولى.

  1692.  
مع التطبٌك علً محافظة 

  الدلهلٌة /

عطٌات السٌد متولى 
الدمناوي ؛ إشراؾ 

  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  303 (304

ٌلٌة إلدارة  دراسة تحل
العربٌة االستثمارات 

واالجنبٌة مع التطبٌك 
علً هٌبة االستثمار 
العربً واالجنبً فً 

  مصر /

عبدالهادي، أحمد 
  إبراهٌم.

  1692.    

أحمد إبراهٌم محمود 
عبدالهادي ؛ اشراؾ 

محمود إبراهٌم 
  عساؾ.

  ماجستٌر.  304 (305

ٌلٌة إلدارة  دراسة تحل
االستثمارات العربٌة 
واالجنبٌة مع التطبٌك 

هٌبة االستثمار علً 
العربً واالجنبً فً 

  مصر /

عبدالهادي، أحمد 
  إبراهٌم.

  1692.    

أحمد إبراهٌم محمود 
عبدالهادي ؛ اشراؾ 

محمود إبراهٌم 
  عساؾ.

  ماجستٌر.  305 (306

ٌلٌة إلدارة  دراسة تحل
االستثمارات العربٌة 
واالجنبٌة مع التطبٌك 
علً هٌبة االستثمار 
 العربً واالجنبً فً

  مصر /

عبدالهادي، أحمد 
  إبراهٌم.

  1692.    

أحمد إبراهٌم محمود 
عبدالهادي ؛ اشراؾ 

محمود إبراهٌم 
  عساؾ.

  ماجستٌر.  306 (309
الرلابه على جوده 

  االنتاج :
ابراهٌم، دمحم 

  مصطفى محمود.
  1692.  

بالتطبٌك على صناعه 
االخشاب الصناعٌه فى مصر 

/  

دمحم مصطفى محمود 
ابراهٌم ؛ اشراؾ 
محمود ابراهٌم 

  عساؾ.

  ماجستٌر.  309 (302
الرلابه على جوده 

  االنتاج :
ابراهٌم، دمحم 

  مصطفى محمود.
  1692.  

بالتطبٌك على صناعه 
االخشاب الصناعٌه فى مصر 

/  

دمحم مصطفى محمود 
ابراهٌم ؛ اشراؾ 
محمود ابراهٌم 

  عساؾ.



  ماجستٌر.  302 (306
جوده الرلابه على 

  االنتاج :
ابراهٌم، دمحم 

  مصطفى محمود.
  1692.  

بالتطبٌك على صناعه 
االخشاب الصناعٌه فى مصر 

/  

دمحم مصطفى محمود 
ابراهٌم ؛ اشراؾ 
محمود ابراهٌم 

  عساؾ.

  ماجستٌر.  306 (310

تبسٌط اإلجراءات 
الجمركٌة وأثره علً 
االنفتاح االلتصادي 

  فً مصر :

العوضً، 
العوضً 
  منصور.

  1692.  
بالتطبٌك علً جمرن مطار 

  الماهرة الجوي /

العوضً منصور 
العوضً ؛ إشراؾ 

  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  310 (311

تبسٌط اإلجراءات 
الجمركٌة وأثره علً 
االنفتاح االلتصادي 

  فً مصر :

العوضً، 
العوضً 
  منصور.

  1692.  
بالتطبٌك علً جمرن مطار 

  الماهرة الجوي /

العوضً منصور 
العوضً ؛ إشراؾ 

  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  311 (312

تبسٌط اإلجراءات 
الجمركٌة وأثره علً 
االنفتاح االلتصادي 

  فً مصر :

العوضً، 
العوضً 
  منصور.

  1692.  
بالتطبٌك علً جمرن مطار 

  الماهرة الجوي /

العوضً منصور 
العوضً ؛ إشراؾ 

  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  312 (313

سٌاسات تسوٌك 
مبٌدات اآلفات 
الزراعٌة فً 

جمهورٌة مصر 
  العربٌة :

جودة، 
عبدالمحسن 
عبدالمحسن 

  حسن.

  1692.  
بالتطبٌك علً شركة كفر 

الزٌات للمبٌدات والكٌماوٌات 
/  

عبدالمحسن 
عبدالمحسن حسن 
جودة ؛ إشراؾ 
  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  313 (314

سٌاسات تسوٌك 
اآلفات  مبٌدات

الزراعٌة فً 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة :

جودة، 
عبدالمحسن 
عبدالمحسن 

  حسن.

  1692.  
بالتطبٌك علً شركة كفر 

الزٌات للمبٌدات والكٌماوٌات 
/  

عبدالمحسن 
عبدالمحسن حسن 
جودة ؛ إشراؾ 
  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  314 (315

سٌاسات تسوٌك 
مبٌدات اآلفات 
الزراعٌة فً 
مصر جمهورٌة 
  العربٌة :

جودة، 
عبدالمحسن 
عبدالمحسن 

  حسن.

  1692.  
بالتطبٌك علً شركة كفر 

الزٌات للمبٌدات والكٌماوٌات 
/  

عبدالمحسن 
عبدالمحسن حسن 
جودة ؛ إشراؾ 
  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  315 (316

سٌاسات تسوٌك 
مبٌدات اآلفات 
الزراعٌة فً 

جمهورٌة مصر 
  العربٌة :

جودة، 
عبدالمحسن 
عبدالمحسن 

  حسن.

  1692.  
بالتطبٌك علً شركة كفر 

الزٌات للمبٌدات والكٌماوٌات 
/  

عبدالمحسن 
عبدالمحسن حسن 
جودة ؛ إشراؾ 
  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  316 (319
اإلدارة المالٌة فً 
الحكم المحلً فً 

  لبنان /

بربر، كامل 
  توفٌك.

  1696.    
كامل توفٌك بربر ؛ 

محمود  إشراؾ
  عساؾ.

  ماجستٌر.  319 (312
اإلدارة المالٌة فً 
الحكم المحلً فً 

  لبنان /

بربر، كامل 
  توفٌك.

  1696.    
كامل توفٌك بربر ؛ 

إشراؾ محمود 
  عساؾ.

  ماجستٌر.  312 (316
اإلدارة المالٌة فً 
الحكم المحلً فً 

  لبنان /

بربر، كامل 
  توفٌك.

  1696.    
؛  كامل توفٌك بربر
إشراؾ محمود 

  عساؾ.

  ماجستٌر.  316 (320

مشاكل تسوٌك 
اإلطارات الخارجٌة 
للسٌارات المنتجه 
محلٌا فً جمهورٌة 

  مصر العربٌة /

العنانً، عصام 
  الدٌن محمود.

  1696.    

عصام الدٌن محمود 
العنانً ؛ إشراؾ 

محمود عساؾ، أحمد 
  سرور دمحم.

  ماجستٌر.  320 (321

مشاكل تسوٌك 
اإلطارات الخارجٌة 
للسٌارات المنتجه 
محلٌا فً جمهورٌة 

  مصر العربٌة /

العنانً، عصام 
  الدٌن محمود.

  1696.    

عصام الدٌن محمود 
العنانً ؛ إشراؾ 

محمود عساؾ، أحمد 
  سرور دمحم.

  ماجستٌر.  321 (322

مشاكل تسوٌك 
اإلطارات الخارجٌة 
للسٌارات المنتجه 
محلٌا فً جمهورٌة 

  العربٌة / مصر

العنانً، عصام 
  الدٌن محمود.

  1696.    

عصام الدٌن محمود 
العنانً ؛ إشراؾ 

محمود عساؾ، أحمد 
  سرور دمحم.

الدٌن محمود  عصام    .1696  العنانً، عصام مشاكل تسوٌك   ماجستٌر.  322 (323



اإلطارات الخارجٌة 
للسٌارات المنتجه 
محلٌا فً جمهورٌة 

  مصر العربٌة /

العنانً ؛ إشراؾ   الدٌن محمود.
محمود عساؾ، أحمد 

  سرور دمحم.

  ماجستٌر.  323 (324

مشاكل تسوٌك 
اإلطارات الخارجٌة 
للسٌارات المنتجه 
محلٌا فً جمهورٌة 

  مصر العربٌة /

العنانً، عصام 
  الدٌن محمود.

  1696.    

عصام الدٌن محمود 
العنانً ؛ إشراؾ 

محمود عساؾ، أحمد 
  دمحم.سرور 

  ماجستٌر.  324 (325

تمٌٌم نشاط التجارة 
الخارجٌة بٌن 

جمهورٌة مصر 
العربٌة والوالٌات 
  المتحدة األمرٌكٌة /

أحمد، عبدالمادر 
  دمحم عبدالمادر.

  1696.    

عبد المادر دمحم عبد 
المادر أحمد ؛ إشراؾ 

محمود إبراهٌم 
  عساؾ.

  ماجستٌر.  325 (326

تمٌٌم نشاط التجارة 
الخارجٌة بٌن 

جمهورٌة مصر 
العربٌة والوالٌات 
  المتحدة األمرٌكٌة /

أحمد، عبدالمادر 
  دمحم عبدالمادر.

  1696.    

عبد المادر دمحم عبد 
المادر أحمد ؛ إشراؾ 

محمود إبراهٌم 
  عساؾ.

  ماجستٌر.  326 (329

تمٌٌم نشاط التجارة 
الخارجٌة بٌن 

جمهورٌة مصر 
العربٌة والوالٌات 
  المتحدة األمرٌكٌة /

أحمد، عبدالمادر 
  دمحم عبدالمادر.

  1696.    

عبد المادر دمحم عبد 
المادر أحمد ؛ إشراؾ 

محمود إبراهٌم 
  عساؾ.

  ماجستٌر.  329 (322

تمٌٌم نشاط التجارة 
الخارجٌة بٌن 

جمهورٌة مصر 
العربٌة والوالٌات 
  المتحدة األمرٌكٌة /

أحمد، عبدالمادر 
  عبدالمادر.دمحم 

  1696.    

عبد المادر دمحم عبد 
المادر أحمد ؛ إشراؾ 

محمود إبراهٌم 
  عساؾ.

  ماجستٌر.  322 (326

مشكالت تخطٌط 
ورلابة اإلنتاج فً 

الصناعات المتوسطة 
الحجم فً المطاع 

الصناعً فً محافظة 
  الدلهلٌة /

عبدالوهاب، أحمد 
  جاد.

  1696.    
أحمد جاد عبدالوهاب 

إشراؾ محمود ؛ 
  عساؾ.

  ماجستٌر.  326 (330

مشكالت تخطٌط 
ورلابة اإلنتاج فً 

الصناعات المتوسطة 
الحجم فً المطاع 

الصناعً فً محافظة 
  الدلهلٌة /

عبدالوهاب، أحمد 
  جاد.

  1696.    
أحمد جاد عبدالوهاب 

؛ إشراؾ محمود 
  عساؾ.

  ماجستٌر.  330 (331

مشكالت تخطٌط 
فً  ورلابة اإلنتاج

الصناعات المتوسطة 
الحجم فً المطاع 

الصناعً فً محافظة 
  الدلهلٌة /

عبدالوهاب، أحمد 
  جاد.

  1696.    
أحمد جاد عبدالوهاب 

؛ إشراؾ محمود 
  عساؾ.

  ماجستٌر.  331 (332

دور بحوث العملٌات 
فً حل مشكالت 

التوزٌع المادي للسلع 
:  

الشحات، نظٌر 
  رٌاض دمحم.

  1696.  
شركةاالسكندرٌة للمجمعات 

  االستهالكٌة /

نظٌر رٌاض دمحم 
الشحات ؛ إشراؾ 

  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  332 (333

دور بحوث العملٌات 
فً حل مشكالت 

التوزٌع المادي للسلع 
:  

الشحات، نظٌر 
  رٌاض دمحم.

  1696.  
شركةاالسكندرٌة للمجمعات 

  االستهالكٌة /

نظٌر رٌاض دمحم 
إشراؾ الشحات ؛ 

  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  333 (334

دور بحوث العملٌات 
فً حل مشكالت 

التوزٌع المادي للسلع 
:  

الشحات، نظٌر 
  رٌاض دمحم.

  1696.  
شركةاالسكندرٌة للمجمعات 

  االستهالكٌة /

نظٌر رٌاض دمحم 
الشحات ؛ إشراؾ 

  محمود عساؾ.

  ماجستٌر.  334 (335
مشكالت تخطٌط 

اإلنتاج فً ومرالبة 
صناعة الؽزل 

علٌوى، سمٌر 
  عزٌز.

  1696.  
مع التطبٌك علً الشركة 

العامة للؽزل والنسٌج الصوفً 
/  

سمٌر عزٌز علٌوى ؛ 
إشراؾ محمود 

عساؾ ، أحمد سرور 



  دمحم.  والنسٌج بالعراق :

  ماجستٌر.  335 (336

مشكالت تخطٌط 
ومرالبة اإلنتاج فً 

صناعة الؽزل 
  بالعراق :والنسٌج 

علٌوى، سمٌر 
  عزٌز.

  1696.  
مع التطبٌك علً الشركة 

العامة للؽزل والنسٌج الصوفً 
/  

سمٌر عزٌز علٌوى ؛ 
إشراؾ محمود 

عساؾ ، أحمد سرور 
  دمحم.

  ماجستٌر.  336 (339

مشكالت تخطٌط 
ومرالبة اإلنتاج فً 

صناعة الؽزل 
  والنسٌج بالعراق :

علٌوى، سمٌر 
  عزٌز.

  1696.  
مع التطبٌك علً الشركة 

العامة للؽزل والنسٌج الصوفً 
/  

سمٌر عزٌز علٌوى ؛ 
إشراؾ محمود 

عساؾ ، أحمد سرور 
  دمحم.

  ماجستٌر.  339 (332

مشكالت تخطٌط 
ومرالبة اإلنتاج فً 

صناعة الؽزل 
  والنسٌج بالعراق :

علٌوى، سمٌر 
  عزٌز.

  1696.  
مع التطبٌك علً الشركة 

للؽزل والنسٌج الصوفً العامة 
/  

سمٌر عزٌز علٌوى ؛ 
إشراؾ محمود 

عساؾ ، أحمد سرور 
  دمحم.

  ماجستٌر.  332 (336
تعظٌم المنافع المكانٌة 
والزمانٌة فً الموانً 

  البحرٌة :

عبدالعلٌم، دمحم 
  بكري.

  1696  
مع دراسة خاصة علً مٌناء 

  اإلسكندرٌة /

دمحم بكري عبد العلٌم 
محمود ؛ إشراؾ 
  عساؾ.

  ماجستٌر.  336 (340
تعظٌم المنافع المكانٌة 
والزمانٌة فً الموانً 

  البحرٌة :

عبدالعلٌم، دمحم 
  بكري.

  1696  
مع دراسة خاصة علً مٌناء 

  اإلسكندرٌة /

دمحم بكري عبد العلٌم 
؛ إشراؾ محمود 

  عساؾ.

  ماجستٌر.  340 (341
تعظٌم المنافع المكانٌة 

الموانً  والزمانٌة فً
  البحرٌة :

عبدالعلٌم، دمحم 
  بكري.

  1696  
مع دراسة خاصة علً مٌناء 

  اإلسكندرٌة /

دمحم بكري عبد العلٌم 
؛ إشراؾ محمود 

  عساؾ.

  ماجستٌر.  341 (342
تعظٌم المنافع المكانٌة 
والزمانٌة فً الموانً 

  البحرٌة :

عبدالعلٌم، دمحم 
  بكري.

  1696  
مٌناء مع دراسة خاصة علً 

  اإلسكندرٌة /

دمحم بكري عبد العلٌم 
؛ إشراؾ محمود 

  عساؾ.

  ماجستٌر  342 (343

استخدام األسالٌب 
الكمٌة لحل مشكالت 

تخطٌط وضبط 
االنتاج فى الصناعات 
المعدنٌة فى مصر 

بالتطبٌك على شركة 
النصر لصناعة 

  المواسٌر الصلب /

أحمد، أسامة دمحم 
  عبدالمنعم.

  1690.    

أسامة دمحم عبدالمنعم 
أحمد ؛ اشراؾ 
محمود ابراهٌم 

  عساؾ.

  ماجستٌر  343 (344

استخدام األسالٌب 
الكمٌة لحل مشكالت 

تخطٌط وضبط 
االنتاج فى الصناعات 
المعدنٌة فى مصر 

بالتطبٌك على شركة 
النصر لصناعة 

  المواسٌر الصلب /

أحمد، أسامة دمحم 
  عبدالمنعم.

  1690.    

عبدالمنعم  أسامة دمحم
أحمد ؛ اشراؾ 
محمود ابراهٌم 

  عساؾ.

  ماجستٌر  344 (345

استخدام األسالٌب 
الكمٌة لحل مشكالت 

تخطٌط وضبط 
االنتاج فى الصناعات 
المعدنٌة فى مصر 

بالتطبٌك على شركة 
النصر لصناعة 

  المواسٌر الصلب /

أحمد، أسامة دمحم 
  عبدالمنعم.

  1690.    

 أسامة دمحم عبدالمنعم
أحمد ؛ اشراؾ 
محمود ابراهٌم 

  عساؾ.

  ماجستٌر  345 (346

استخدام األسالٌب 
الكمٌة لحل مشكالت 

تخطٌط وضبط 
االنتاج فى الصناعات 
المعدنٌة فى مصر 

بالتطبٌك على شركة 
النصر لصناعة 

  المواسٌر الصلب /

أحمد، أسامة دمحم 
  عبدالمنعم.

  1690.    

أسامة دمحم عبدالمنعم 
اشراؾ أحمد ؛ 

محمود ابراهٌم 
  عساؾ.

  ماجستٌر  346 (349
النظام البٌرولراطى 
  فى صدر االسالم :

فرؼلى، دمحم 
  محمود عامر.

ٌلٌة /  .1696     دراسة تحل

دمحم محمود عامر 
فرؼلى ؛ اشراؾ 
محمود ابراهٌم 

  عساؾ.



  ماجستٌر  349 (342
النظام البٌرولراطى 
  فى صدر االسالم :

فرؼلى، دمحم 
  محمود عامر.

ٌلٌة /  .1696     دراسة تحل

دمحم محمود عامر 
فرؼلى ؛ اشراؾ 
محمود ابراهٌم 

  عساؾ.

  ماجستٌر  342 (346
النظام البٌرولراطى 
  فى صدر االسالم :

فرؼلى، دمحم 
  محمود عامر.

ٌلٌة /  .1696     دراسة تحل

دمحم محمود عامر 
فرؼلى ؛ اشراؾ 
محمود ابراهٌم 

  عساؾ.

  ماجستٌر  346 (350
النظام البٌرولراطى 
  فى صدر االسالم :

فرؼلى، دمحم 
  محمود عامر.

ٌلٌة /  .1696     دراسة تحل

دمحم محمود عامر 
فرؼلى ؛ اشراؾ 
محمود ابراهٌم 

  عساؾ.

  ماجستٌر  350 (351
النظام البٌرولراطى 
  فى صدر االسالم :

فرؼلى، دمحم 
  محمود عامر.

ٌلٌة /دراسة   .1696     تحل

دمحم محمود عامر 
فرؼلى ؛ اشراؾ 
محمود ابراهٌم 

  عساؾ.

  ماجستٌر  351 (352
النظام البٌرولراطى 
  فى صدر االسالم :

فرؼلى، دمحم 
  محمود عامر.

ٌلٌة /  .1696     دراسة تحل

دمحم محمود عامر 
فرؼلى ؛ اشراؾ 
محمود ابراهٌم 

  عساؾ.

  ماجستٌر  352 (353

التوزٌع تمٌٌم كفاءة 
فى سوق السلع 

الؽذابٌة المستوردة 
  بالعراق /

التمٌمى، زهٌر 
  حمٌد صالح.

  1696.    

زهٌر حمٌد صالح 
التمٌمى ؛ اشراؾ 
محمود ابراهٌم 

عساؾ، أحمد سرور 
  دمحم.

  ماجستٌر  353 (354

تمٌٌم كفاءة التوزٌع 
فى سوق السلع 

الؽذابٌة المستوردة 
  بالعراق /

التمٌمى، زهٌر 
  د صالح.حمٌ

  1696.    

زهٌر حمٌد صالح 
التمٌمى ؛ اشراؾ 
محمود ابراهٌم 

عساؾ، أحمد سرور 
  دمحم.

  ماجستٌر  354 (355

تمٌٌم كفاءة التوزٌع 
فى سوق السلع 

الؽذابٌة المستوردة 
  بالعراق /

التمٌمى، زهٌر 
  حمٌد صالح.

  1696.    

زهٌر حمٌد صالح 
التمٌمى ؛ اشراؾ 
محمود ابراهٌم 

عساؾ، أحمد سرور 
  دمحم.

  ماجستٌر  355 (356

تمٌٌم كفاءة التوزٌع 
فى سوق السلع 

الؽذابٌة المستوردة 
  بالعراق /

التمٌمى، زهٌر 
  حمٌد صالح.

  1696.    

زهٌر حمٌد صالح 
التمٌمى ؛ اشراؾ 
محمود ابراهٌم 

عساؾ، أحمد سرور 
  دمحم.

  ماجستٌر  356 (359
العوامل المإثرة فى 

لٌم األوراق تحدٌد 
  المالٌة :

حسنٌن، محمود 
  حسن.

  1620.  
دراسة تطبٌك على الشركات 
المساهمة وبورصة األوراق 

  المالٌة فى مصر /

محمود حسن حسنٌن 
؛ إشراؾ محمود 
  ابراهٌم عساؾ.

  ماجستٌر  359 (352
العوامل المإثرة فى 
تحدٌد لٌم األوراق 

  المالٌة :

حسنٌن، محمود 
  حسن.

  1620.  
دراسة تطبٌك على الشركات 
المساهمة وبورصة األوراق 

  المالٌة فى مصر /

محمود حسن حسنٌن 
؛ إشراؾ محمود 
  ابراهٌم عساؾ.

  ماجستٌر  352 (356
العوامل المإثرة فى 
تحدٌد لٌم األوراق 

  المالٌة :

حسنٌن، محمود 
  حسن.

  1620.  
دراسة تطبٌك على الشركات 
 المساهمة وبورصة األوراق

  المالٌة فى مصر /

محمود حسن حسنٌن 
؛ إشراؾ محمود 
  ابراهٌم عساؾ.

  ماجستٌر.  356 (360
المشاركة فً النظم 

  المحلٌة /
صادق، هدي 

  أحمد.
  1699.    

هدي أحمد صادق ؛ 
  إشراؾ أحمد رشٌد.

  ماجستٌر.  360 (361

ٌلٌة  دراسة تحل
لسٌاسات االستثمار 

فً بنون المطاع العام 
  التجارٌة المصرٌة /

البؽدادي، دمحم 
  عبدالحافظ.

  1620.    

دمحم عبدالحافظ 
البؽدادي ؛ إشراؾ 
محمود عساؾ ، 

طلعت أسعد 
  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر.  361 (362

ٌلٌة  دراسة تحل
لسٌاسات االستثمار 

فً بنون المطاع العام 
  التجارٌة المصرٌة /

البؽدادي، دمحم 
  عبدالحافظ.

  1620.    

دمحم عبدالحافظ 
البؽدادي ؛ إشراؾ 
محمود عساؾ ، 

طلعت أسعد 
  عبدالحمٌد.



  ماجستٌر.  362 (363

ٌلٌة  دراسة تحل
لسٌاسات االستثمار 

فً بنون المطاع العام 
  التجارٌة المصرٌة /

البؽدادي، دمحم 
  عبدالحافظ.

  1620.    

دمحم عبدالحافظ 
البؽدادي ؛ إشراؾ 
محمود عساؾ ، 

طلعت أسعد 
  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر.  363 (364

ٌلٌة  دراسة تحل
لسٌاسات االستثمار 

فً بنون المطاع العام 
  التجارٌة المصرٌة /

البؽدادي، دمحم 
  عبدالحافظ.

  1620.    

دمحم عبدالحافظ 
البؽدادي ؛ إشراؾ 
محمود عساؾ ، 

طلعت أسعد 
  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر  364 (365

تمٌٌم وظٌفة الصٌانة 
صناعة األلبان فى فى 

المطاع العام بمصر 
/  

األمام، وفمى 
  السٌد المتولى.

  1620.    

وفمى السٌد المتولى 
االمام ؛ اشراؾ 
محمود ابراهٌم 

عساؾ، فتحى على 
  محرم.

  ماجستٌر  365 (366

تمٌٌم وظٌفة الصٌانة 
فى صناعة األلبان فى 
المطاع العام بمصر 

/  

األمام، وفمى 
  المتولى.السٌد 

  1620.    

وفمى السٌد المتولى 
االمام ؛ اشراؾ 
محمود ابراهٌم 

عساؾ، فتحى على 
  محرم.

  ماجستٌر  366 (369

تمٌٌم وظٌفة الصٌانة 
فى صناعة األلبان فى 
المطاع العام بمصر 

/  

األمام، وفمى 
  السٌد المتولى.

  1620.    

وفمى السٌد المتولى 
االمام ؛ اشراؾ 

ابراهٌم محمود 
عساؾ، فتحى على 

  محرم.

  ماجستٌر  369 (362

تمٌٌم وظٌفة الصٌانة 
فى صناعة األلبان فى 
المطاع العام بمصر 

/  

األمام، وفمى 
  السٌد المتولى.

  1620.    

وفمى السٌد المتولى 
االمام ؛ اشراؾ 
محمود ابراهٌم 

عساؾ، فتحى على 
  محرم.

  ماجستٌر.  362 (366
مشاكل تصدٌر 

العمالة المصرٌة الى 
  الدول العربٌة /

حاتم، محمود 
  عبدالحلٌم.

  1620.    

محمود عبدالحلٌم 
حاتم ؛ اشراؾ 
محمود ابراهٌم 

عساؾ، ناجى دمحم 
  فوزى خشبه.

  ماجستٌر.  366 (390
مشاكل تصدٌر 

العمالة المصرٌة الى 
  الدول العربٌة /

حاتم، محمود 
  عبدالحلٌم.

  1620.    

عبدالحلٌم محمود 
حاتم ؛ اشراؾ 
محمود ابراهٌم 

عساؾ، ناجى دمحم 
  فوزى خشبه.

  ماجستٌر.  390 (391
مشاكل تصدٌر 

العمالة المصرٌة الى 
  الدول العربٌة /

حاتم، محمود 
  عبدالحلٌم.

  1620.    

محمود عبدالحلٌم 
حاتم ؛ اشراؾ 
محمود ابراهٌم 

عساؾ، ناجى دمحم 
  فوزى خشبه.

  ماجستٌر.  391 (392
مشاكل تصدٌر 

العمالة المصرٌة الى 
  الدول العربٌة /

حاتم، محمود 
  عبدالحلٌم.

  1620.    

محمود عبدالحلٌم 
حاتم ؛ اشراؾ 
محمود ابراهٌم 

عساؾ، ناجى دمحم 
  فوزى خشبه.

  ماجستٌر  392 (393
تسوٌك الخدمات ؼٌر 
المصرفٌة فى البنون 
  االجتماعٌة بمصر /

المؽربى، 
عبدالحمٌد 
  عبدالفتاح.

  1620.    

عبدالحمٌد عبدالفتاح 
المؽربى ؛ إشراؾ 

محمود عساؾ، احمد 
  على جبر.

  ماجستٌر  393 (394
تسوٌك الخدمات ؼٌر 
المصرفٌة فى البنون 
  االجتماعٌة بمصر /

المؽربى، 
عبدالحمٌد 
  عبدالفتاح.

  1620.    

عبدالحمٌد عبدالفتاح 
المؽربى ؛ إشراؾ 

عساؾ، احمد محمود 
  على جبر.

  ماجستٌر  394 (395
تسوٌك الخدمات ؼٌر 
المصرفٌة فى البنون 
  االجتماعٌة بمصر /

المؽربى، 
عبدالحمٌد 
  عبدالفتاح.

  1620.    

عبدالحمٌد عبدالفتاح 
المؽربى ؛ إشراؾ 

محمود عساؾ، احمد 
  على جبر.



  ماجستٌر  395 (396
تسوٌك الخدمات ؼٌر 

البنون المصرفٌة فى 
  االجتماعٌة بمصر /

المؽربى، 
عبدالحمٌد 
  عبدالفتاح.

  1620.    

عبدالحمٌد عبدالفتاح 
المؽربى ؛ إشراؾ 

محمود عساؾ، احمد 
  على جبر.

  ماجستٌر  396 (399
تمٌٌم استخدام 

سٌاسات األفراد 
  بمطاع الجمارن :

عبدالمحسن، 
  توفٌك دمحم.

  1621.  
بالتطبٌك على جمرن مٌناء 

  الماهرة الجوى /

توفٌك دمحم 
عبدالمحسن ؛ اشراؾ 
محمود عساؾ، أحمد 
سرور دمحم، طلعت 
  أسعد عبدالحمٌد.

  ماجستٌر  399 (392
تمٌٌم استخدام 

سٌاسات األفراد 
  بمطاع الجمارن :

عبدالمحسن، 
  توفٌك دمحم.

  1621.  
بالتطبٌك على جمرن مٌناء 

  الماهرة الجوى /

توفٌك دمحم 
؛ اشراؾ  عبدالمحسن

محمود عساؾ، أحمد 
سرور دمحم، طلعت 
  أسعد عبدالحمٌد.

  ماجستٌر  392 (396
تمٌٌم استخدام 

سٌاسات األفراد 
  بمطاع الجمارن :

عبدالمحسن، 
  توفٌك دمحم.

  1621.  
بالتطبٌك على جمرن مٌناء 

  الماهرة الجوى /

توفٌك دمحم 
عبدالمحسن ؛ اشراؾ 
محمود عساؾ، أحمد 

طلعت سرور دمحم، 
  أسعد عبدالحمٌد.

  ماجستٌر  396 (320
تمٌٌم استخدام 

سٌاسات األفراد 
  بمطاع الجمارن :

عبدالمحسن، 
  توفٌك دمحم.

  1621.  
بالتطبٌك على جمرن مٌناء 

  الماهرة الجوى /

توفٌك دمحم 
عبدالمحسن ؛ اشراؾ 
محمود عساؾ، أحمد 
سرور دمحم، طلعت 
  أسعد عبدالحمٌد.

  ماجستٌر  320 (321
النظرٌة التملٌدٌة 

  والسلوكٌة للتنظٌم :
عبدالحلٌم، أحمد 

  دمحم.
  1621.  

دراسة تطبٌمٌة على الهٌكل 
التنظٌمى لهٌبة البرٌد 

  المصرٌة /

أحمد دمحم عبدالحلٌم ؛ 
اشراؾ محمود 
  ابراهٌم عساؾ.

  ماجستٌر  321 (322
النظرٌة التملٌدٌة 

  والسلوكٌة للتنظٌم :
أحمد  عبدالحلٌم،

  دمحم.
  1621.  

دراسة تطبٌمٌة على الهٌكل 
التنظٌمى لهٌبة البرٌد 

  المصرٌة /

أحمد دمحم عبدالحلٌم ؛ 
اشراؾ محمود 
  ابراهٌم عساؾ.

  ماجستٌر  322 (323
النظرٌة التملٌدٌة 

  والسلوكٌة للتنظٌم :
عبدالحلٌم، أحمد 

  دمحم.
  1621.  

دراسة تطبٌمٌة على الهٌكل 
لهٌبة البرٌد التنظٌمى 
  المصرٌة /

أحمد دمحم عبدالحلٌم ؛ 
اشراؾ محمود 
  ابراهٌم عساؾ.

  ماجستٌر  323 (324
النظرٌة التملٌدٌة 

  والسلوكٌة للتنظٌم :
عبدالحلٌم، أحمد 

  دمحم.
  1621.  

دراسة تطبٌمٌة على الهٌكل 
التنظٌمى لهٌبة البرٌد 

  المصرٌة /

أحمد دمحم عبدالحلٌم ؛ 
اشراؾ محمود 
  ابراهٌم عساؾ.

  ماجستٌر  424 (325

السٌاسات التسوٌمٌة 
لمواد البناء فى 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

حسن، مصطفى 
  هشام مرسى.

  1621.    

مصطفى هشام 
مرسى حسن ؛ 
اشراؾ محمود 

ابراهٌم عساؾ، احمد 
  على جبر.

  ماجستٌر  425 (326

السٌاسات التسوٌمٌة 
لمواد البناء فى 
 جمهورٌة مصر

  العربٌة /

حسن، مصطفى 
  هشام مرسى.

  1621.    

مصطفى هشام 
مرسى حسن ؛ 
اشراؾ محمود 

ابراهٌم عساؾ، احمد 
  على جبر.

  ماجستٌر  426 (329

السٌاسات التسوٌمٌة 
لمواد البناء فى 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

حسن، مصطفى 
  هشام مرسى.

  1621.    

مصطفى هشام 
مرسى حسن ؛ 
اشراؾ محمود 

ابراهٌم عساؾ، احمد 
  على جبر.

  ماجستٌر  429 (322

السٌاسات التسوٌمٌة 
لمواد البناء فى 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

حسن، مصطفى 
  هشام مرسى.

  1621.    

مصطفى هشام 
مرسى حسن ؛ 
اشراؾ محمود 

ابراهٌم عساؾ، احمد 
  على جبر.

  ماجستٌر  422 (326
التموٌل بالمشاركة 

اإلسالمٌة فى البنون 
/  

ناصر، محمود 
  الؽرٌب.

  1622.    
الؽرٌب محمود ناصر 

؛ اشراؾ سٌد 
  الهوارى.

  ماجستٌر  426 (360
التموٌل بالمشاركة 
فى البنون اإلسالمٌة 

ناصر، محمود 
  الؽرٌب.

  1622.    
الؽرٌب محمود ناصر 

؛ اشراؾ سٌد 



  الهوارى.  /

  ماجستٌر  460 (361
التموٌل بالمشاركة 
فى البنون اإلسالمٌة 

/  

ناصر، محمود 
  الؽرٌب.

  1622.    
الؽرٌب محمود ناصر 

؛ اشراؾ سٌد 
  الهوارى.

  ماجستٌر  461 (362
التموٌل بالمشاركة 
فى البنون اإلسالمٌة 

/  

ناصر، محمود 
  الؽرٌب.

  1622.    
الؽرٌب محمود ناصر 

؛ اشراؾ سٌد 
  الهوارى.

  ماجستٌر  462 (363
بالمشاركة التموٌل 

فى البنون اإلسالمٌة 
/  

ناصر، محمود 
  الؽرٌب.

  1622.    
الؽرٌب محمود ناصر 

؛ اشراؾ سٌد 
  الهوارى.

  ماجستٌر  463 (364
التموٌل بالمشاركة 
فى البنون اإلسالمٌة 

/  

ناصر، محمود 
  الؽرٌب.

  1622.    
الؽرٌب محمود ناصر 

؛ اشراؾ سٌد 
  الهوارى.

  ماجستٌر  464 (365
التموٌل بالمشاركة 
فى البنون اإلسالمٌة 

/  

ناصر، محمود 
  الؽرٌب.

  1622.    
الؽرٌب محمود ناصر 

؛ اشراؾ سٌد 
  الهوارى.

  ماجستٌر  465 (366
التموٌل بالمشاركة 
فى البنون اإلسالمٌة 

/  

ناصر، محمود 
  الؽرٌب.

  1622.    
الؽرٌب محمود ناصر 

؛ اشراؾ سٌد 
  الهوارى.

  ماجستٌر.  466 (369

العوامل المإثرة فى 
إتخاذ المرارات 
اإلستثمارٌة فى 

  الشركات المالحٌة /

البطل، منى دمحم 
  إبراهٌم.

  1623.    

منى دمحم إبراهٌم 
البطل ؛ اشراؾ دمحم 
عفٌفى عفٌفً، فتحى 

  على محرم.

  ماجستٌر.  469 (362

العوامل المإثرة فى 
إتخاذ المرارات 
اإلستثمارٌة فى 

  الشركات المالحٌة /

البطل، منى دمحم 
  إبراهٌم.

  1623.    

منى دمحم إبراهٌم 
البطل ؛ اشراؾ دمحم 
عفٌفى عفٌفً، فتحى 

  على محرم.

  ماجستٌر.  462 (366

العوامل المإثرة فى 
إتخاذ المرارات 
اإلستثمارٌة فى 

  الشركات المالحٌة /

البطل، منى دمحم 
  إبراهٌم.

  1623.    

منى دمحم إبراهٌم 
البطل ؛ اشراؾ دمحم 
عفٌفى عفٌفً، فتحى 

  على محرم.

  ماجستٌر.  466 (400

العوامل المإثرة فى 
إتخاذ المرارات 
اإلستثمارٌة فى 

  الشركات المالحٌة /

البطل، منى دمحم 
  إبراهٌم.

  1623.    

منى دمحم إبراهٌم 
البطل ؛ اشراؾ دمحم 
عفٌفى عفٌفً، فتحى 

  على محرم.

  ماجستٌر.  500 (401

العوامل المإثرة فى 
إتخاذ المرارات 
اإلستثمارٌة فى 

  الشركات المالحٌة /

البطل، منى دمحم 
  إبراهٌم.

  1623.    

منى دمحم إبراهٌم 
البطل ؛ اشراؾ دمحم 
عفٌفى عفٌفً، فتحى 

  على محرم.

  ماجستٌر.  501 (402

العوامل المإثرة فى 
المرارات إتخاذ 

اإلستثمارٌة فى 
  الشركات المالحٌة /

البطل، منى دمحم 
  إبراهٌم.

  1623.    

منى دمحم إبراهٌم 
البطل ؛ اشراؾ دمحم 
عفٌفى عفٌفً، فتحى 

  على محرم.

  ماجستٌر.  502 (403

العوامل المإثرة فى 
إتخاذ المرارات 
اإلستثمارٌة فى 

  الشركات المالحٌة /

البطل، منى دمحم 
  إبراهٌم.

  1623.    

منى دمحم إبراهٌم 
البطل ؛ اشراؾ دمحم 
عفٌفى عفٌفً، فتحى 

  على محرم.

  ماجستٌر.  503 (404

العوامل المإثرة فى 
إتخاذ المرارات 
اإلستثمارٌة فى 

  الشركات المالحٌة /

البطل، منى دمحم 
  إبراهٌم.

  1623.    

منى دمحم إبراهٌم 
البطل ؛ اشراؾ دمحم 

عفٌفً، فتحى عفٌفى 
  على محرم.

  ماجستٌر.  504 (405

العوامل المإثرة فى 
إتخاذ المرارات 
اإلستثمارٌة فى 

  الشركات المالحٌة /

البطل، منى دمحم 
  إبراهٌم.

  1623.    

منى دمحم إبراهٌم 
البطل ؛ اشراؾ دمحم 
عفٌفى عفٌفً، فتحى 

  على محرم.

  ماجستٌر  505 (406

استخدام بعض 
الرٌاضٌة النماذج 

لبحوث العملٌات لحل 
مشكالت االنتاج فى 

الصناعات 

سالم، عزت سالم 
  عبدالعاطى.

  1626.    

عزت سالم 
عبدالعاطى سالم ؛ 
اشراؾ محمود 
ابراهٌم عساؾ، 

طلعت أسعد 



البتروكٌمٌابٌة مع 
التطبٌك على شركة 

البتروكٌمٌابٌات 
  الكوٌتٌة /

  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر  506 (409

استخدام بعض 
النماذج الرٌاضٌة 

لبحوث العملٌات لحل 
مشكالت االنتاج فى 

الصناعات 
البتروكٌمٌابٌة مع 

التطبٌك على شركة 
البتروكٌمٌابٌات 

  الكوٌتٌة /

سالم، عزت سالم 
  عبدالعاطى.

  1626.    

عزت سالم 
عبدالعاطى سالم ؛ 
اشراؾ محمود 
ابراهٌم عساؾ، 

طلعت أسعد 
  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر  509 (402

استخدام بعض 
النماذج الرٌاضٌة 

لبحوث العملٌات لحل 
مشكالت االنتاج فى 

الصناعات 
البتروكٌمٌابٌة مع 

التطبٌك على شركة 
البتروكٌمٌابٌات 

  الكوٌتٌة /

سالم، عزت سالم 
  عبدالعاطى.

  1626.    

عزت سالم 
عبدالعاطى سالم ؛ 
اشراؾ محمود 
ابراهٌم عساؾ، 

طلعت أسعد 
  لحمٌد.عبدا

  ماجستٌر  502 (406

استخدام بعض 
النماذج الرٌاضٌة 

لبحوث العملٌات لحل 
مشكالت االنتاج فى 

الصناعات 
البتروكٌمٌابٌة مع 

التطبٌك على شركة 
البتروكٌمٌابٌات 

  الكوٌتٌة /

سالم، عزت سالم 
  عبدالعاطى.

  1626.    

عزت سالم 
عبدالعاطى سالم ؛ 
اشراؾ محمود 
ابراهٌم عساؾ، 

طلعت أسعد 
  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر  506 (410

استخدام بعض 
النماذج الرٌاضٌة 

لبحوث العملٌات لحل 
مشكالت االنتاج فى 

الصناعات 
البتروكٌمٌابٌة مع 

التطبٌك على شركة 
البتروكٌمٌابٌات 

  الكوٌتٌة /

سالم، عزت سالم 
  عبدالعاطى.

  1626.    

عزت سالم 
عبدالعاطى سالم ؛ 
اشراؾ محمود 
ابراهٌم عساؾ، 

طلعت أسعد 
  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر  510 (411

استخدام بعض 
النماذج الرٌاضٌة 

لبحوث العملٌات لحل 
مشكالت االنتاج فى 

الصناعات 
البتروكٌمٌابٌة مع 

التطبٌك على شركة 
البتروكٌمٌابٌات 

  الكوٌتٌة /

سالم، عزت سالم 
  عبدالعاطى.

  1626.    

عزت سالم 
؛ عبدالعاطى سالم 
اشراؾ محمود 
ابراهٌم عساؾ، 

طلعت أسعد 
  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر  511 (412

استخدام بعض 
النماذج الرٌاضٌة 

لبحوث العملٌات لحل 
مشكالت االنتاج فى 

الصناعات 
البتروكٌمٌابٌة مع 

التطبٌك على شركة 
البتروكٌمٌابٌات 

  الكوٌتٌة /

سالم، عزت سالم 
  عبدالعاطى.

  1626.    

عزت سالم 
عبدالعاطى سالم ؛ 
اشراؾ محمود 
ابراهٌم عساؾ، 

طلعت أسعد 
  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر  512 (413

استخدام بعض 
النماذج الرٌاضٌة 

لبحوث العملٌات لحل 
مشكالت االنتاج فى 

الصناعات 
البتروكٌمٌابٌة مع 

سالم، عزت سالم 
  عبدالعاطى.

  1626.    

عزت سالم 
عبدالعاطى سالم ؛ 
اشراؾ محمود 
ابراهٌم عساؾ، 

طلعت أسعد 
  عبدالحمٌد.



التطبٌك على شركة 
البتروكٌمٌابٌات 

  الكوٌتٌة /

  ماجستٌر  513 (414

استخدام بعض 
النماذج الرٌاضٌة 

لبحوث العملٌات لحل 
مشكالت االنتاج فى 

الصناعات 
البتروكٌمٌابٌة مع 

التطبٌك على شركة 
البتروكٌمٌابٌات 

  الكوٌتٌة /

الم، عزت سالم س
  عبدالعاطى.

  1626.    

عزت سالم 
عبدالعاطى سالم ؛ 
اشراؾ محمود 
ابراهٌم عساؾ، 

طلعت أسعد 
  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر  514 (415

استخدام بعض 
النماذج الرٌاضٌة 

لبحوث العملٌات لحل 
مشكالت االنتاج فى 

الصناعات 
البتروكٌمٌابٌة مع 

التطبٌك على شركة 
 البتروكٌمٌابٌات

  الكوٌتٌة /

سالم، عزت سالم 
  عبدالعاطى.

  1626.    

عزت سالم 
عبدالعاطى سالم ؛ 
اشراؾ محمود 
ابراهٌم عساؾ، 

طلعت أسعد 
  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر.  515 (416

العوامل التنظٌمٌة 
واإلدارٌة المإثرة 
علً كفاءة مشرفً 
الصؾ األول فً 
  الؽزل والنسٌج :

  .1621    زناتً، دمحم ربٌع.
دراسة ممارنة علً شركتً 
الدلتا للؽزل والنسٌج بطنطا 
  والؽزل والنسٌج بدمٌاط /

دمحم ربٌع زناتً ؛ 
اشراؾ عبدالمنعم 

جنٌد، ابراهٌم ابراهٌم 
  بسٌونى.

  ماجستٌر  516 (419

أثر نظم المعلومات 
االدارٌه على كفاءة 
النشاط التدرٌبً 

بمطاع الؽزل والنسٌج 
بالتطبٌك على شركتى 

حلة والدلهلٌة الم
  للؽزل والنسٌج /

نجم، عبدالحكٌم 
  أحمد ربٌع.

  1623.    

عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
نجم ؛ إشراؾ فتحى 
على محرم، دمحم دمحم 
ٌلم، ناجى  على سو
  دمحم فوزى خشبة.

  ماجستٌر  519 (412

أثر نظم المعلومات 
االدارٌه على كفاءة 
النشاط التدرٌبً 

بمطاع الؽزل والنسٌج 
بالتطبٌك على شركتى 

المحلة والدلهلٌة 
  للؽزل والنسٌج /

نجم، عبدالحكٌم 
  أحمد ربٌع.

  1623.    

عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
نجم ؛ إشراؾ فتحى 
على محرم، دمحم دمحم 
ٌلم، ناجى  على سو
  دمحم فوزى خشبة.

  ماجستٌر  512 (416

أثر نظم المعلومات 
االدارٌه على كفاءة 
النشاط التدرٌبً 

بمطاع الؽزل والنسٌج 
بالتطبٌك على شركتى 

المحلة والدلهلٌة 
  للؽزل والنسٌج /

نجم، عبدالحكٌم 
  أحمد ربٌع.

  1623.    

عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
نجم ؛ إشراؾ فتحى 
على محرم، دمحم دمحم 
ٌلم، ناجى  على سو
  دمحم فوزى خشبة.

  ماجستٌر  516 (420

أثر نظم المعلومات 
االدارٌه على كفاءة 
النشاط التدرٌبً 

بمطاع الؽزل والنسٌج 
بالتطبٌك على شركتى 

المحلة والدلهلٌة 
  للؽزل والنسٌج /

نجم، عبدالحكٌم 
  أحمد ربٌع.

  1623.    

عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
نجم ؛ إشراؾ فتحى 
على محرم، دمحم دمحم 
ٌلم، ناجى  على سو
  دمحم فوزى خشبة.

  ماجستٌر.  520 (421

نظم المعلومات 
ودورها فى ترشٌد 
المرارات التسوٌمٌه 
فى لطاع التؤمٌن فى 

  مصر /

حسانٌن، جادالرب 
  عبدالسمٌع.

  1623.    

جادالرب عبدالسمٌع 
حسانٌن ؛ إشراؾ دمحم 
عفٌفى حموده، دمحم 

سٌد أحمد 
  عبدالمتعال.

  ماجستٌر.  521 (422

نظم المعلومات 
ترشٌد ودورها فى 

المرارات التسوٌمٌه 
فى لطاع التؤمٌن فى 

حسانٌن، جادالرب 
  عبدالسمٌع.

  1623.    

جادالرب عبدالسمٌع 
حسانٌن ؛ إشراؾ دمحم 
عفٌفى حموده، دمحم 

سٌد أحمد 



  عبدالمتعال.  مصر /

  ماجستٌر.  522 (423

نظم المعلومات 
ودورها فى ترشٌد 
المرارات التسوٌمٌه 
 فى لطاع التؤمٌن فى

  مصر /

حسانٌن، جادالرب 
  عبدالسمٌع.

  1623.    

جادالرب عبدالسمٌع 
حسانٌن ؛ إشراؾ دمحم 
عفٌفى حموده، دمحم 

سٌد أحمد 
  عبدالمتعال.

  ماجستٌر.  523 (424

نظم المعلومات 
ودورها فى ترشٌد 
المرارات التسوٌمٌه 
فى لطاع التؤمٌن فى 

  مصر /

حسانٌن، جادالرب 
  عبدالسمٌع.

  1623.    

جادالرب عبدالسمٌع 
حسانٌن ؛ إشراؾ دمحم 
عفٌفى حموده، دمحم 

سٌد أحمد 
  عبدالمتعال.

  ماجستٌر.  524 (425

نظم المعلومات 
ودورها فى ترشٌد 
المرارات التسوٌمٌه 
فى لطاع التؤمٌن فى 

  مصر /

حسانٌن، جادالرب 
  عبدالسمٌع.

  1623.    

جادالرب عبدالسمٌع 
 حسانٌن ؛ إشراؾ دمحم
عفٌفى حموده، دمحم 

سٌد أحمد 
  عبدالمتعال.

  ماجستٌر.  525 (426

نظم المعلومات 
ودورها فى ترشٌد 
المرارات التسوٌمٌه 
فى لطاع التؤمٌن فى 

  مصر /

حسانٌن، جادالرب 
  عبدالسمٌع.

  1623.    

جادالرب عبدالسمٌع 
حسانٌن ؛ إشراؾ دمحم 
عفٌفى حموده، دمحم 

سٌد أحمد 
  عبدالمتعال.

  ماجستٌر.  526 (429

نظم المعلومات 
ودورها فى ترشٌد 
المرارات التسوٌمٌه 
فى لطاع التؤمٌن فى 

  مصر /

حسانٌن، جادالرب 
  عبدالسمٌع.

  1623.    

جادالرب عبدالسمٌع 
حسانٌن ؛ إشراؾ دمحم 
عفٌفى حموده، دمحم 

سٌد أحمد 
  عبدالمتعال.

  ماجستٌر.  529 (422

نظم المعلومات 
فى ترشٌد ودورها 

المرارات التسوٌمٌه 
فى لطاع التؤمٌن فى 

  مصر /

حسانٌن، جادالرب 
  عبدالسمٌع.

  1623.    

جادالرب عبدالسمٌع 
حسانٌن ؛ إشراؾ دمحم 
عفٌفى حموده، دمحم 

سٌد أحمد 
  عبدالمتعال.

  ماجستٌر.  522 (426

نظم المعلومات 
ودورها فى ترشٌد 
المرارات التسوٌمٌه 
فى  فى لطاع التؤمٌن

  مصر /

حسانٌن، جادالرب 
  عبدالسمٌع.

  1623.    

جادالرب عبدالسمٌع 
حسانٌن ؛ إشراؾ دمحم 
عفٌفى حموده، دمحم 

سٌد أحمد 
  عبدالمتعال.

  ماجستٌر.  526 (430

دور أجهزة البحوث 
والتطوٌر فى صناعة 

الؽزل والنسٌج 
بالمطاع العام فى 

  مصر /

ٌـه  ٌـة، عال و ر أـب
ٌـز  دالعز عـب
ٌـز. دالعز   عـب

  1624.    

عالٌه عبدالعزٌز 
عبدالعزٌز أبو رٌه ؛ 
إشراؾ دمحم دمحم علً 

ٌلم.   سو

  ماجستٌر.  530 (431

دور أجهزة البحوث 
والتطوٌر فى صناعة 

الؽزل والنسٌج 
بالمطاع العام فى 

  مصر /

ٌـه  ٌـة، عال و ر أـب
ٌـز  دالعز عـب
ٌـز. دالعز   عـب

  1624.    

عالٌه عبدالعزٌز 
عبدالعزٌز أبو رٌه ؛ 
إشراؾ دمحم دمحم علً 

ٌلم.   سو

  ماجستٌر.  531 (432

دور أجهزة البحوث 
والتطوٌر فى صناعة 

الؽزل والنسٌج 
بالمطاع العام فى 

  مصر /

ٌـه  ٌـة، عال و ر أـب
ٌـز  دالعز عـب
ٌـز. دالعز   عـب

  1624.    

عالٌه عبدالعزٌز 
عبدالعزٌز أبو رٌه ؛ 
إشراؾ دمحم دمحم علً 

ٌلم.   سو

  ماجستٌر.  532 (433

دور أجهزة البحوث 
والتطوٌر فى صناعة 

الؽزل والنسٌج 
بالمطاع العام فى 

  مصر /

ٌـه  ٌـة، عال و ر أـب
ٌـز  دالعز عـب
ٌـز. دالعز   عـب

  1624.    

عالٌه عبدالعزٌز 
عبدالعزٌز أبو رٌه ؛ 
إشراؾ دمحم دمحم علً 

ٌلم.   سو

  ماجستٌر  533 (434

برامج الرعاٌة 
االجتماعٌة للعاملٌن 
كمجال للمسبولٌة 

االجتماعٌة للمنظمة 
بالتطبٌك علً شركة 

الشربٌنً، صفاء 
  احمد.

  1624.    

صفاء احمد الشربٌنً 
؛ إشراؾ دمحم دمحم 
ٌلم، رفاعى دمحم  سو

  رفاعى.



النصر لألسمدة 
والصناعات الكٌماوٌة 

/  

  ماجستٌر  534 (435

برامج الرعاٌة 
لٌن االجتماعٌة للعام
كمجال للمسبولٌة 

االجتماعٌة للمنظمة 
بالتطبٌك علً شركة 

النصر لألسمدة 
والصناعات الكٌماوٌة 

/  

الشربٌنً، صفاء 
  احمد.

  1624.    

صفاء احمد الشربٌنً 
؛ إشراؾ دمحم دمحم 
ٌلم، رفاعى دمحم  سو

  رفاعى.

  ماجستٌر  535 (436

برامج الرعاٌة 
االجتماعٌة للعاملٌن 

للمسبولٌة كمجال 
االجتماعٌة للمنظمة 
بالتطبٌك علً شركة 

النصر لألسمدة 
والصناعات الكٌماوٌة 

/  

الشربٌنً، صفاء 
  احمد.

  1624.    

صفاء احمد الشربٌنً 
؛ إشراؾ دمحم دمحم 
ٌلم، رفاعى دمحم  سو

  رفاعى.

  ماجستٌر  536 (439

برامج الرعاٌة 
االجتماعٌة للعاملٌن 
كمجال للمسبولٌة 

االجتماعٌة للمنظمة 
بالتطبٌك علً شركة 

النصر لألسمدة 
والصناعات الكٌماوٌة 

/  

الشربٌنً، صفاء 
  احمد.

  1624.    

صفاء احمد الشربٌنً 
؛ إشراؾ دمحم دمحم 
ٌلم، رفاعى دمحم  سو

  رفاعى.

  ماجستٌر.  539 (432

مشكالت تخزٌن 
األسمدة الكٌماوٌة فى 

جمهورٌة مصر 
  العربٌة :

ى دمحم شلبى، من
  المصبى.

  1624.  
بالتطبٌك على محافظة الدلهلٌة 

/  

منى دمحم الفصبى 
شلبى ؛ إشراؾ دمحم 

ٌلم، أحمد  دمحم على سو
  على جبر.

  ماجستٌر.  532 (436

مشكالت تخزٌن 
األسمدة الكٌماوٌة فى 

جمهورٌة مصر 
  العربٌة :

شلبى، منى دمحم 
  المصبى.

  1624.  
الدلهلٌة بالتطبٌك على محافظة 

/  

منى دمحم الفصبى 
شلبى ؛ إشراؾ دمحم 

ٌلم، أحمد  دمحم على سو
  على جبر.

  ماجستٌر.  536 (440

مشكالت تخزٌن 
األسمدة الكٌماوٌة فى 

جمهورٌة مصر 
  العربٌة :

شلبى، منى دمحم 
  المصبى.

  1624.  
بالتطبٌك على محافظة الدلهلٌة 

/  

منى دمحم الفصبى 
شلبى ؛ إشراؾ دمحم 

ٌلم، أحمد  دمحم على سو
  على جبر.

  ماجستٌر.  540 (441

مشكالت تخزٌن 
األسمدة الكٌماوٌة فى 

جمهورٌة مصر 
  العربٌة :

شلبى، منى دمحم 
  المصبى.

  1624.  
بالتطبٌك على محافظة الدلهلٌة 

/  

منى دمحم الفصبى 
شلبى ؛ إشراؾ دمحم 

ٌلم، أحمد  دمحم على سو
  على جبر.

  حوافز اإلنتاج :  ماجستٌر.  541 (442
شولً، دمحم شولً 

  أحمد.
  1690.  

دراسة ممارنة مع تطبٌك 
خاص علً المطاع الصناعً 
فً الجمهورٌة العربٌة المتحدة 

/  

دمحم شولى احمد 
شولى ؛ اشراؾ 
  حسن احمد توفٌك.

  ماجستٌر.  542 (443
أثر العوامل التنظٌمٌة 
والبٌبٌة علً فعالٌة 

  األفراد :إدارة 

عبدالسالم، 
  رمضان محمود.

  1625.  

مع دراسة تطبٌمٌة علً 
شركتً مصر ألعمال 

األسمنت المسلح والمساهمة 
  المصرٌة للمماوالت /

رمضان محمود 
عبدالسالم ؛ إشراؾ 
سمٌر دمحم ٌوسؾ، 
إبراهٌم إبراهٌم 

  بسٌونى.

  ماجستٌر.  543 (444
دوافع العمل لدي 
العاملٌن فً البنون 

  فً مصر :

بالل، دمحم 
إسماعٌل 
  عبدالنبً.

  1625.  
مع التطبٌك علً تجربة البنون 

  اإلسالمٌة /

دمحم إسماعٌل عبدالنبً 
بالل ؛ إشراؾ 

رفاعً دمحم رفاعً، 
ٌلم.   دمحم دمحم علً سو

  ماجستٌر.  544 (445
دوافع العمل لدي 
العاملٌن فً البنون 

  فً مصر :

بالل، دمحم 
إسماعٌل 
  عبدالنبً.

  1625.  
مع التطبٌك علً تجربة البنون 

  اإلسالمٌة /

دمحم إسماعٌل عبدالنبً 
بالل ؛ إشراؾ 

رفاعً دمحم رفاعً، 
ٌلم.   دمحم دمحم علً سو

  ماجستٌر.  545 (446
دوافع العمل لدي 
العاملٌن فً البنون 

بالل، دمحم 
إسماعٌل 

  1625.  
تجربة البنون مع التطبٌك علً 

  اإلسالمٌة /
دمحم إسماعٌل عبدالنبً 

بالل ؛ إشراؾ 



رفاعً دمحم رفاعً،   عبدالنبً.  فً مصر :
ٌلم.   دمحم دمحم علً سو

  ماجستٌر.  546 (449
دوافع العمل لدي 
العاملٌن فً البنون 

  فً مصر :

بالل، دمحم 
إسماعٌل 
  عبدالنبً.

  1625.  
مع التطبٌك علً تجربة البنون 

  اإلسالمٌة /

إسماعٌل عبدالنبً دمحم 
بالل ؛ إشراؾ 

رفاعً دمحم رفاعً، 
ٌلم.   دمحم دمحم علً سو

  ماجستٌر.  549 (442
دوافع العمل لدي 
العاملٌن فً البنون 

  فً مصر :

بالل، دمحم 
إسماعٌل 
  عبدالنبً.

  1625.  
مع التطبٌك علً تجربة البنون 

  اإلسالمٌة /

دمحم إسماعٌل عبدالنبً 
بالل ؛ إشراؾ 

دمحم رفاعً،  رفاعً
ٌلم.   دمحم دمحم علً سو

  ماجستٌر  542 (446

المشاكل التسوٌمٌة 
ٌلٌة لتجارة  والتمو

السودان السلعٌة مع 
  مصر /

شافعى، عبدالمنعم 
  حسن.

  1625.    

عبدالمنعم حسن 
شافعى ؛ إشراؾ 
أحمد على جبر، 
  ناجى دمحم خشبه.

  ماجستٌر  546 (450

المشاكل التسوٌمٌة 
ٌلٌة لتجارة  والتمو

السودان السلعٌة مع 
  مصر /

شافعى، عبدالمنعم 
  حسن.

  1625.    

عبدالمنعم حسن 
شافعى ؛ إشراؾ 
أحمد على جبر، 
  ناجى دمحم خشبه.

  ماجستٌر  550 (451

المشاكل التسوٌمٌة 
ٌلٌة لتجارة  والتمو

السودان السلعٌة مع 
  مصر /

شافعى، عبدالمنعم 
  حسن.

  1625.    

عبدالمنعم حسن 
شافعى ؛ إشراؾ 
أحمد على جبر، 
  ناجى دمحم خشبه.

  ماجستٌر  551 (452

المشاكل التسوٌمٌة 
ٌلٌة لتجارة  والتمو

السودان السلعٌة مع 
  مصر /

شافعى، عبدالمنعم 
  حسن.

  1625.    

عبدالمنعم حسن 
شافعى ؛ إشراؾ 
أحمد على جبر، 
  ناجى دمحم خشبه.

  ماجستٌر.  552 (453

اثر المصور فى 
العاللات التنظٌمٌة 

بٌن الوحدات المحلٌة 
و الخدمٌة على 
تحمٌك اهداؾ 

الالمركزٌة االدارٌة 
/  

سلٌمان، دمحم جالل 
  الدٌن.

  1622.    

دمحم جالل سلٌمان ؛ 
اشراؾ رفاعى دمحم 
رفاعى، ناجى دمحم 

  فوزى خشبه.

  ماجستٌر.  553 (454

اثر المصور فى 
التنظٌمٌة العاللات 

بٌن الوحدات المحلٌة 
و الخدمٌة على 
تحمٌك اهداؾ 

الالمركزٌة االدارٌة 
/  

سلٌمان، دمحم جالل 
  الدٌن.

  1622.    

دمحم جالل سلٌمان ؛ 
اشراؾ رفاعى دمحم 
رفاعى، ناجى دمحم 

  فوزى خشبه.

  ماجستٌر.  554 (455

اثر المصور فى 
العاللات التنظٌمٌة 

بٌن الوحدات المحلٌة 
الخدمٌة على  و

تحمٌك اهداؾ 
الالمركزٌة االدارٌة 

/  

سلٌمان، دمحم جالل 
  الدٌن.

  1622.    

دمحم جالل سلٌمان ؛ 
اشراؾ رفاعى دمحم 
رفاعى، ناجى دمحم 

  فوزى خشبه.

  ماجستٌر.  555 (456

اثر المصور فى 
العاللات التنظٌمٌة 

بٌن الوحدات المحلٌة 
و الخدمٌة على 
تحمٌك اهداؾ 

كزٌة االدارٌة الالمر
/  

سلٌمان، دمحم جالل 
  الدٌن.

  1622.    

دمحم جالل سلٌمان ؛ 
اشراؾ رفاعى دمحم 
رفاعى، ناجى دمحم 

  فوزى خشبه.

  ماجستٌر.  556 (459

المتؽٌرات المإثرة 
فى الكفاءة االنتاجٌة 

لصناعة الؽزل 
والنسٌج فى 

  الجمهورٌة الٌمنٌة /

السنؽى، عبدهللا 
  عبدهللا.

  1629.    

عبدهللا عبدهللا السنؽى 
؛ اشراؾ احمد على 

جبر، دمحم 
  عبدالمتعال.

  ماجستٌر.  559 (452
المتؽٌرات المإثرة 
فى الكفاءة االنتاجٌة 

لصناعة الؽزل 

السنؽى، عبدهللا 
  عبدهللا.

  1629.    
عبدهللا عبدهللا السنؽى 
؛ اشراؾ احمد على 

جبر، دمحم 



والنسٌج فى 
  الجمهورٌة الٌمنٌة /

  عبدالمتعال.

  ماجستٌر.  552 (456

المتؽٌرات المإثرة 
فى الكفاءة االنتاجٌة 

لصناعة الؽزل 
والنسٌج فى 

  الجمهورٌة الٌمنٌة /

السنؽى، عبدهللا 
  عبدهللا.

  1629.    

عبدهللا عبدهللا السنؽى 
؛ اشراؾ احمد على 

جبر، دمحم 
  عبدالمتعال.

  ماجستٌر.  556 (460

المتؽٌرات المإثرة 
فى الكفاءة االنتاجٌة 

لصناعة الؽزل 
والنسٌج فى 

  الجمهورٌة الٌمنٌة /

السنؽى، عبدهللا 
  عبدهللا.

  1629.    

عبدهللا عبدهللا السنؽى 
؛ اشراؾ احمد على 

جبر، دمحم 
  عبدالمتعال.

  ماجستٌر.  560 (461

دراسة مشكالت انتاج 
األحذٌة المحلٌة فً 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

راضً، مصطفً 
  حمدي مصطفً.

  1666.    

مصطفً حمدي 
مصطفً راضً ؛ 

إشراؾ نبٌل الحسٌنً 
النجار، عبدالعزٌز 

  جمٌل مخٌمر.

  ماجستٌر.  561 (462

دراسة مشكالت انتاج 
األحذٌة المحلٌة فً 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

راضً، مصطفً 
  حمدي مصطفً.

  1666.    

مصطفً حمدي 
راضً ؛ مصطفً 

إشراؾ نبٌل الحسٌنً 
النجار، عبدالعزٌز 

  جمٌل مخٌمر.

  ماجستٌر.  562 (463

دراسة مشكالت انتاج 
األحذٌة المحلٌة فً 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

راضً، مصطفً 
  حمدي مصطفً.

  1666.    

مصطفً حمدي 
مصطفً راضً ؛ 

إشراؾ نبٌل الحسٌنً 
النجار، عبدالعزٌز 

  جمٌل مخٌمر.

  ماجستٌر.  563 (464

دراسة مشكالت انتاج 
األحذٌة المحلٌة فً 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

راضً، مصطفً 
  حمدي مصطفً.

  1666.    

مصطفً حمدي 
مصطفً راضً ؛ 

إشراؾ نبٌل الحسٌنً 
النجار، عبدالعزٌز 

  جمٌل مخٌمر.

  ماجستٌر.  564 (465
تمٌٌم دور االعالن 
عن تخطٌط االسرة 

  فى مصر :

عبدالعزٌز حسن، 
  على.

  1661.  
دراسة تطبٌمٌة على محافظة 

  الدلهلٌة /

عبدالعزٌز على حسن 
؛ اشراؾ طلعت 
اسعد عبدالحمٌد، 
  حاتم سعٌد لابٌل.

  ماجستٌر.  565 (466
تمٌٌم دور االعالن 
عن تخطٌط االسرة 

  فى مصر :

حسن، عبدالعزٌز 
  على.

  1661.  
دراسة تطبٌمٌة على محافظة 

  /الدلهلٌة 

عبدالعزٌز على حسن 
؛ اشراؾ طلعت 
اسعد عبدالحمٌد، 
  حاتم سعٌد لابٌل.

  ماجستٌر.  566 (469
تمٌٌم دور االعالن 
عن تخطٌط االسرة 

  فى مصر :

حسن، عبدالعزٌز 
  على.

  1661.  
دراسة تطبٌمٌة على محافظة 

  الدلهلٌة /

عبدالعزٌز على حسن 
؛ اشراؾ طلعت 
اسعد عبدالحمٌد، 

  لابٌل. حاتم سعٌد

  ماجستٌر.  569 (462
تمٌٌم دور االعالن 
عن تخطٌط االسرة 

  فى مصر :

حسن، عبدالعزٌز 
  على.

  1661.  
دراسة تطبٌمٌة على محافظة 

  الدلهلٌة /

عبدالعزٌز على حسن 
؛ اشراؾ طلعت 
اسعد عبدالحمٌد، 
  حاتم سعٌد لابٌل.

  ماجستٌر.  562 (466

تمٌٌم العوامل المإثرة 
تراكم المخزون فى 

لالنتاج التام الصنع 
بشركات المطاع العام 
لالؼذٌة المحفوظة 
بجمهورٌة مصر 

  العربٌة /

عجوة، احمد دمحم 
  فتحى احمد.

  1661.    

احمد دمحم لتحى احمد 
عجوة ؛ اشراؾ 

فتحى على محرم، 
  أحمد دمحم السٌد ؼنٌم.

  ماجستٌر.  566 (490

تمٌٌم العوامل المإثرة 
المخزون  فى تراكم

لالنتاج التام الصنع 
بشركات المطاع العام 
لالؼذٌة المحفوظة 
بجمهورٌة مصر 

  العربٌة /

عجوة، احمد دمحم 
  فتحى احمد.

  1661.    

احمد دمحم لتحى احمد 
عجوة ؛ اشراؾ 

فتحى على محرم، 
  أحمد دمحم السٌد ؼنٌم.



  ماجستٌر.  590 (491

تمٌٌم العوامل المإثرة 
المخزون فى تراكم 

لالنتاج التام الصنع 
بشركات المطاع العام 
لالؼذٌة المحفوظة 
بجمهورٌة مصر 

  العربٌة /

عجوة، احمد دمحم 
  فتحى احمد.

  1661.    

احمد دمحم لتحى احمد 
عجوة ؛ اشراؾ 

فتحى على محرم، 
  أحمد دمحم السٌد ؼنٌم.

  ماجستٌر.  591 (492

تمٌٌم العوامل المإثرة 
المخزون فى تراكم 

لالنتاج التام الصنع 
بشركات المطاع العام 
لالؼذٌة المحفوظة 
بجمهورٌة مصر 

  العربٌة /

عجوة، احمد دمحم 
  فتحى احمد.

  1661.    

احمد دمحم لتحى احمد 
عجوة ؛ اشراؾ 

فتحى على محرم، 
  أحمد دمحم السٌد ؼنٌم.

  ماجستٌر  592 (493
مشكالت صٌانة 

المركبات فى لطاع 
  لبرى :النمل ا

المنباوى، عزة 
  عبدالمنعم عباس.

  دراسة تطبٌمٌة /  .1622  

عزة عبدالمنعم عباس 
المنٌاوى ؛ إشراؾ 

نبٌل الحسٌنى النجار، 
عبدالعزٌز جمٌل 

  مخٌمر.

  ماجستٌر  593 (494
مشكالت صٌانة 

المركبات فى لطاع 
  النمل البرى :

المنباوى، عزة 
  عبدالمنعم عباس.

  تطبٌمٌة /دراسة   .1622  

عزة عبدالمنعم عباس 
المنٌاوى ؛ إشراؾ 

نبٌل الحسٌنى النجار، 
عبدالعزٌز جمٌل 

  مخٌمر.

  ماجستٌر  594 (495
مشكالت صٌانة 

المركبات فى لطاع 
  النمل البرى :

المنباوى، عزة 
  عبدالمنعم عباس.

  دراسة تطبٌمٌة /  .1622  

عزة عبدالمنعم عباس 
المنٌاوى ؛ إشراؾ 

الحسٌنى النجار، نبٌل 
عبدالعزٌز جمٌل 

  مخٌمر.

  ماجستٌر  595 (496
مشكالت صٌانة 

المركبات فى لطاع 
  النمل البرى :

المنباوى، عزة 
  عبدالمنعم عباس.

  دراسة تطبٌمٌة /  .1622  

عزة عبدالمنعم عباس 
المنٌاوى ؛ إشراؾ 

نبٌل الحسٌنى النجار، 
عبدالعزٌز جمٌل 

  مخٌمر.

  ماجستٌر.  596 (499

عاللة ضؽوط العمل 
بانماط المٌادة 

للمدٌرٌن فى شركات 
المطاع العام للؽزل 

والنسٌج فى جمهورٌة 
  مصر العربٌة /

المصرى، احمد 
  احمد.

  1663.    
احمد احمد المصرى 
؛ اشراؾ دمحم سٌد 
  أحمد عبدالمتعال.

  ماجستٌر.  599 (492

عاللة ضؽوط العمل 
بانماط المٌادة 

للمدٌرٌن فى شركات 
المطاع العام للؽزل 

والنسٌج فى جمهورٌة 
  مصر العربٌة /

المصرى، احمد 
  احمد.

  1663.    
احمد احمد المصرى 
؛ اشراؾ دمحم سٌد 
  أحمد عبدالمتعال.

  ماجستٌر.  592 (496

عاللة ضؽوط العمل 
بانماط المٌادة 

للمدٌرٌن فى شركات 
المطاع العام للؽزل 

جمهورٌة والنسٌج فى 
  مصر العربٌة /

المصرى، احمد 
  احمد.

  1663.    
احمد احمد المصرى 
؛ اشراؾ دمحم سٌد 
  أحمد عبدالمتعال.

  ماجستٌر.  596 (420

عاللة ضؽوط العمل 
بانماط المٌادة 

للمدٌرٌن فى شركات 
المطاع العام للؽزل 

والنسٌج فى جمهورٌة 
  مصر العربٌة /

المصرى، احمد 
  احمد.

  1663.    
احمد احمد المصرى 
؛ اشراؾ دمحم سٌد 
  أحمد عبدالمتعال.

  ماجستٌر.  520 (421

تمٌٌم كفاءة المزٌج 
التوزٌعى لشركات 
المطاع العام المنتجة 
للمالبس الجاهزة فى 

  ج.م.ع /

أحمد، على ٌونس 
  ابراهٌم السٌد.

  1662.    

على ٌونس ابراهٌم 
السٌد أحمد ؛ اشراؾ 

م محمود ابراهٌ
عساؾ، ناجً دمحم 

  فوزي خشبة.



  ماجستٌر.  521 (422

تمٌٌم كفاءة المزٌج 
التوزٌعى لشركات 
المطاع العام المنتجة 
للمالبس الجاهزة فى 

  ج.م.ع /

أحمد، على ٌونس 
  ابراهٌم السٌد.

  1662.    

على ٌونس ابراهٌم 
السٌد أحمد ؛ اشراؾ 

محمود ابراهٌم 
عساؾ، ناجً دمحم 

  فوزي خشبة.

  ماجستٌر.  522 (423

تمٌٌم كفاءة المزٌج 
التوزٌعى لشركات 
المطاع العام المنتجة 
للمالبس الجاهزة فى 

  ج.م.ع /

أحمد، على ٌونس 
  ابراهٌم السٌد.

  1662.    

على ٌونس ابراهٌم 
السٌد أحمد ؛ اشراؾ 

محمود ابراهٌم 
عساؾ، ناجً دمحم 

  فوزي خشبة.

  ماجستٌر.  523 (424

المزٌج  تمٌٌم كفاءة
التوزٌعى لشركات 
المطاع العام المنتجة 
للمالبس الجاهزة فى 

  ج.م.ع /

أحمد، على ٌونس 
  ابراهٌم السٌد.

  1662.    

على ٌونس ابراهٌم 
السٌد أحمد ؛ اشراؾ 

محمود ابراهٌم 
عساؾ، ناجً دمحم 

  فوزي خشبة.

  ماجستٌر.  524 (425
دور جماعات التاثٌر 
فى صنع لرارات 

  المحلٌة :المجالس 

النجار، حمٌدة دمحم 
  دمحم.

  1662.  
دراسة تطبٌمٌة على بعض 

  لرى محافظة الدلهلٌة /

حمٌدة دمحم دمحم النجار 
؛ اشراؾ ناجً دمحم 
فوزي خشبة، امانً 

  دمحم لندٌل.

  ماجستٌر.  525 (426
دور جماعات التاثٌر 
فى صنع لرارات 
  المجالس المحلٌة :

النجار، حمٌدة دمحم 
  دمحم.

  1662.  
دراسة تطبٌمٌة على بعض 

  لرى محافظة الدلهلٌة /

حمٌدة دمحم دمحم النجار 
؛ اشراؾ ناجً دمحم 
فوزي خشبة، امانً 

  دمحم لندٌل.

  ماجستٌر.  526 (429
دور جماعات التاثٌر 
فى صنع لرارات 
  المجالس المحلٌة :

النجار، حمٌدة دمحم 
  دمحم.

  1662.  
على بعض دراسة تطبٌمٌة 

  لرى محافظة الدلهلٌة /

حمٌدة دمحم دمحم النجار 
؛ اشراؾ ناجً دمحم 
فوزي خشبة، امانً 

  دمحم لندٌل.

  ماجستٌر.  529 (422
دور جماعات التاثٌر 
فى صنع لرارات 
  المجالس المحلٌة :

النجار، حمٌدة دمحم 
  دمحم.

  1662.  
دراسة تطبٌمٌة على بعض 

  لرى محافظة الدلهلٌة /

مٌدة دمحم دمحم النجار ح
؛ اشراؾ ناجً دمحم 
فوزي خشبة، امانً 

  دمحم لندٌل.

426) 522    

العوامل المإثرة على 
تشكٌل الهٌكل المالى 
فى شركات المطاع 
العام التابعة لوزارة 

  الصناعة/

العبد، جالل 
  ابراهٌم على.

  
1662 

.  
  

جالل ابراهٌم على 
  العبد.

  ماجستٌر.  526 (460
اشتران العاملٌن فً 

  اإلدارة :
طه، منصور 
  فهمً أحمد.

  1662.  
دراسة ممارنة مع تطبٌك 

خاص علً جمهورٌة مصر 
  العربٌة /

منصور فهمً أحمد 
طه ؛ إشراؾ على 
  عبدالمجٌد عبده.

  ماجستٌر.  560 (461

تمٌٌم دور عناصر 
الضبط المتكامل 
لجودة االنتاج فى 

خفض الفافد 
ات الصناعى فى شرك

المطاع العام للؽزل و 
النسٌج فى جمهورٌة 

  مصر العربٌة /

البلتاجى، ابراهٌم 
  دمحم مجاهد.

  1663.    

ابراهٌم دمحم مجاهد 
البلتاجى ؛ اشراؾ 
اشرؾ فتحى على 
محرم، ناجى دمحم 

  فوزى خشبه.

  ماجستٌر.  561 (462

تمٌٌم دور عناصر 
الضبط المتكامل 
لجودة االنتاج فى 

 خفض الفافد
الصناعى فى شركات 
المطاع العام للؽزل و 
النسٌج فى جمهورٌة 

  مصر العربٌة /

البلتاجى، ابراهٌم 
  دمحم مجاهد.

  1663.    

ابراهٌم دمحم مجاهد 
البلتاجى ؛ اشراؾ 
اشرؾ فتحى على 
محرم، ناجى دمحم 

  فوزى خشبه.

  ماجستٌر.  562 (463

تمٌٌم دور عناصر 
الضبط المتكامل 

االنتاج فى لجودة 
خفض الفافد 

الصناعى فى شركات 
المطاع العام للؽزل و 
النسٌج فى جمهورٌة 

  مصر العربٌة /

البلتاجى، ابراهٌم 
  دمحم مجاهد.

  1663.    

ابراهٌم دمحم مجاهد 
البلتاجى ؛ اشراؾ 
اشرؾ فتحى على 
محرم، ناجى دمحم 

  فوزى خشبه.



  ماجستٌر.  563 (464

تمٌٌم دور عناصر 
المتكامل الضبط 

لجودة االنتاج فى 
خفض الفافد 

الصناعى فى شركات 
المطاع العام للؽزل و 
النسٌج فى جمهورٌة 

  مصر العربٌة /

البلتاجى، ابراهٌم 
  دمحم مجاهد.

  1663.    

ابراهٌم دمحم مجاهد 
البلتاجى ؛ اشراؾ 
اشرؾ فتحى على 
محرم، ناجى دمحم 

  فوزى خشبه.

  ماجستٌر.  564 (465
إدارة مشكالت 

األفراد فى البنون 
  اإسالمٌة :

الشٌخ، سمٌر 
  رمضان دمحم.

  دراسة مٌدانٌة /  .1624  

أعداد سمٌر رمضان 
دمحم الشٌخ ؛ إشراؾ 
حنفى سلٌمان، سٌد 

  الهوارى.

  مفهوم االداء :    565 (466
جوده، ٌسرى 
  السٌد ٌوسؾ.

  
1622 

.  

دراسة مٌدانٌة لنموذج دمحمد 
والنسٌج على لطاع الؽزل 

  بجمهورٌة مصر العربٌة/

ٌسرى السٌد ٌوسؾ 
جوده ؛ إشراؾ حنفى 

  محمودسلٌمان .

  ماجستٌر.  566 (469
فاعلٌة اإلعالن عن 

منتجات مستحضرات 
  التجمٌل :

إدرٌس، ثابت 
  عبدالرحمن.

  1621.  
ٌلٌة لبعض  دراسة تحل

  المنتجات المحلٌة واألجنبٌة /

ثابت عبدالرحمن 
 إدرٌس ؛ إشراؾ

حنفى محمود سلٌمان، 
  دمحم شولى أحمد.

  ماجستٌر.  569 (462
دراسة الفروق فً 
إدران المدٌرٌن 

  لدوافعهم :

محمود، دمحم نجٌب 
  صبري،

  1620.  
بالتطبٌك علً لطاع 

الصناعات المعدنٌة فً 
  جمهورٌة مصر العربٌة /

دمحم نجٌب صبري 
محمود ؛ اشراؾ 

حنفى محمود 
  سلٌمان.

  ماجستٌر.  562 (466

الخدمات اإلجتماعٌة 
للعاملٌن وأثرها فً 

دعم العاللات 
اإلنسانٌة وزٌادة 

  اإلنتاج :

مصطفً، أسامة 
  عبدالحلٌم.

  1696.  
ٌلٌة تطبٌمٌة علً  دراسة تحل
لطاع الؽزل والنسٌج فً 
  جمهورٌة مصر العربٌة /

أسامة عبدالحلٌم 
مصطفً ؛ إشراؾ 

محمود إبراهٌم 
عساؾ، أحمد عادل 

  شد.را

  ماجستٌر.  566 (500

تمٌٌم سٌاسات التموٌل 
الذاتً فً تحمٌك 

التنمٌة اإلللٌمٌة مع 
التطبٌك علً محافظة 

  الشرلٌة /

عطاهللا، دمحم السٌد 
  منصور.

  1622.    

دمحم السٌد منصور 
عطاهللا ؛ إشراؾ 

حنفى محمود سلٌمان، 
  دمحم سمٌر كامل.

  ماجستٌر.  600 (501

العاملٌن فً تدرٌب 
الحكم المحلً 

بجمهورٌة مصر 
  العربٌة :

شمس الدٌن، 
جالل دمحم 

  عبدالمنعم دمحم.
  1699.  

مع التطبٌك علً مركز 
اإلدارة المحلٌة بالمعهد المومً 

  للتنمٌة اإلدارٌة /

جالل دمحم عبدالمنعم 
دمحم شمس الدٌن ؛ 
إشراؾ محمود 

إبراهٌم عساؾ، أحمد 
  عادل راشد.

  ماجستٌر.  601 (502

مرالبة اإلنتاج فً 
صناعة دباؼة الجلود 

بجمهورٌة مصر 
  العربٌة :

أحمد، دمحم سعٌد 
  حامد.

  1696.  
بالتطبٌك علً الشركة 

المصرٌة لصناعة الجلود) 
  المدابػ النموذجٌة سابماً( /

دمحم سعٌد حامد أحمد 
؛ اشراؾ حنفى 

محمود سلٌمان، احمد 
  عادل راشد.

  ماجستٌر.  602 (503

إدارة المخاطر 
التسوٌمٌة فً مرحلة 
تمدٌم المنتج الجدٌد 

بالتطبٌك علً 
  منتجات األدوٌة /

عبدالوهاب، دمحم 
  أبو الممصان دمحم.

  1662.    

دمحم أبو الممصان دمحم 
عبدالوهاب ؛ إشراؾ 
نبٌل الحسٌنً النجار، 

  مرسً سالمة.

  ماجستٌر.  603 (504

إدارة المخاطر 
التسوٌمٌة فً مرحلة 
تمدٌم المنتج الجدٌد 

بالتطبٌك علً 
  منتجات األدوٌة /

عبدالوهاب، دمحم 
  أبو الممصان دمحم.

  1662.    

دمحم أبو الممصان دمحم 
عبدالوهاب ؛ إشراؾ 
نبٌل الحسٌنً النجار، 

  مرسً سالمة.

  ماجستٌر.  604 (505

إدارة المخاطر 
التسوٌمٌة فً مرحلة 

الجدٌد  تمدٌم المنتج
بالتطبٌك علً 

  منتجات األدوٌة /

عبدالوهاب، دمحم 
  أبو الممصان دمحم.

  1662.    

دمحم أبو الممصان دمحم 
عبدالوهاب ؛ إشراؾ 
نبٌل الحسٌنً النجار، 

  مرسً سالمة.

  ماجستٌر.  605 (506

إدارة المخاطر 
التسوٌمٌة فً مرحلة 
تمدٌم المنتج الجدٌد 

بالتطبٌك علً 
  األدوٌة /منتجات 

عبدالوهاب، دمحم 
  أبو الممصان دمحم.

  1662.    

دمحم أبو الممصان دمحم 
عبدالوهاب ؛ إشراؾ 
نبٌل الحسٌنً النجار، 

  مرسً سالمة.



509) 606    

إدارة تدفمات النمد 
األجنبً وتؤثٌرها 
علً مراكز عمالء 
البنون التجارٌة فً 

  مصر

عسكر، أمٌن 
  بخٌت

لسم ادارة 
 -االعمال 

كلٌة 
التجارة . 

جامعة عٌن 
  شمس

1664  
دراسة ممارنة بٌن بنون 
المطاع العام والبنون 

  المشتركة الخاصة

أمٌن بخٌت عسكر؛ 
إشراؾ عبد المنعم 
حٌاتى جنٌد، رشاد 

  حسن على

  ماجستٌر.  609 (502
السٌاسات االدارٌة 
لمشروع الخدمة 
  العامة للشباب :

  .1699    لابٌل، حاتم سعد.
التطبٌك على محافظة مع 

  الدلهلٌة /

حاتم سعد لابٌل ؛ 
اشراؾ محمود 
  ابراهٌم عساؾ.

  ماجستٌر.  602 (506
السٌاسات االدارٌة 
لمشروع الخدمة 
  العامة للشباب :

  .1699    لابٌل، حاتم سعد.
مع التطبٌك على محافظة 

  الدلهلٌة /

حاتم سعد لابٌل ؛ 
اشراؾ محمود 
  ابراهٌم عساؾ.

  ماجستٌر  606 (510

التحلٌل الكمى للطالة 
اإلنتاجٌة العاطلة 

ومسبباتها بالتطبٌك 
على صناعة األسمدة 
بمطاع األعمال العام 

  فى مصر /

دمحم، منى إبراهٌم 
  دكرورى.

  1669.    

منى إبراهٌم 
دكرورى دمحم ؛ 

إشراؾ احمد دمحم 
  السٌد ؼنٌم.

  ماجستٌر  610 (511

التحلٌل الكمى للطالة 
اإلنتاجٌة العاطلة 

ومسبباتها بالتطبٌك 
على صناعة األسمدة 
بمطاع األعمال العام 

  فى مصر /

دمحم، منى إبراهٌم 
  دكرورى.

  1669.    

منى إبراهٌم 
دكرورى دمحم ؛ 

إشراؾ احمد دمحم 
  السٌد ؼنٌم.

  ماجستٌر  611 (512

التحلٌل الكمى للطالة 
اإلنتاجٌة العاطلة 

ومسبباتها بالتطبٌك 
على صناعة األسمدة 
بمطاع األعمال العام 

  فى مصر /

دمحم، منى إبراهٌم 
  دكرورى.

  1669.    

منى إبراهٌم 
دكرورى دمحم ؛ 

إشراؾ احمد دمحم 
  السٌد ؼنٌم.

  ماجستٌر  612 (513

التحلٌل الكمى للطالة 
اإلنتاجٌة العاطلة 

ومسبباتها بالتطبٌك 
على صناعة األسمدة 
 بمطاع األعمال العام

  فى مصر /

دمحم، منى إبراهٌم 
  دكرورى.

  1669.    

منى إبراهٌم 
دكرورى دمحم ؛ 

إشراؾ احمد دمحم 
  السٌد ؼنٌم.

  ماجستٌر  613 (514

العاللة بٌن مستوى 
التضخم الوظٌفى 
وبعض النواحى 

  السلوكٌة فى العمل :

إبراهٌم، منى 
  توكل السٌد.

  1662.  
دراسة تطبٌمٌة على مدٌرٌات 
  الخدمات بمحافظة الدلهلٌة /

منى دمحم سٌد إبراهٌم 
؛ إشراؾ رفاعً 

  دمحم رفاعً.

  ماجستٌر  614 (515

العاللة بٌن مستوى 
التضخم الوظٌفى 
وبعض النواحى 

  السلوكٌة فى العمل :

إبراهٌم، منى 
  توكل السٌد.

  1662.  
دراسة تطبٌمٌة على مدٌرٌات 
  الخدمات بمحافظة الدلهلٌة /

دمحم سٌد إبراهٌم منى 
؛ إشراؾ رفاعً 

  دمحم رفاعً.

  ماجستٌر  615 (516

العاللة بٌن مستوى 
التضخم الوظٌفى 
وبعض النواحى 

  السلوكٌة فى العمل :

إبراهٌم، منى 
  توكل السٌد.

  1662.  
دراسة تطبٌمٌة على مدٌرٌات 
  الخدمات بمحافظة الدلهلٌة /

منى دمحم سٌد إبراهٌم 
؛ إشراؾ رفاعً 

   رفاعً.دمحم

  ماجستٌر  616 (519

العاللة بٌن مستوى 
التضخم الوظٌفى 
وبعض النواحى 

  السلوكٌة فى العمل :

إبراهٌم، منى 
  توكل السٌد.

  1662.  
دراسة تطبٌمٌة على مدٌرٌات 
  الخدمات بمحافظة الدلهلٌة /

منى دمحم سٌد إبراهٌم 
؛ إشراؾ رفاعً 

  دمحم رفاعً.

  ماجستٌر  619 (512

العوامل المإثرة فى 
تدرج الموظؾ 
الحكومى خالل 
مساره الوظٌفى 

بالتطبٌك على موظفى 
الكادر العام بجامعة 

  المنصورة /

الكرداوى، 
مصطفى دمحم 

  أحمد.
  1662.    

مصطفى دمحم أحمد 
الكرداوى ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر  612 (516
العوامل المإثرة فى 

ظؾ تدرج المو
الحكومى خالل 

الكرداوى، 
مصطفى دمحم 

  أحمد.
  1662.    

مصطفى دمحم أحمد 
الكرداوى ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 



مساره الوظٌفى 
بالتطبٌك على موظفى 
الكادر العام بجامعة 

  المنصورة /

  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر  616 (520

العوامل المإثرة فى 
تدرج الموظؾ 
الحكومى خالل 

الوظٌفى مساره 
بالتطبٌك على موظفى 
الكادر العام بجامعة 

  المنصورة /

الكرداوى، 
مصطفى دمحم 

  أحمد.
  1662.    

مصطفى دمحم أحمد 
الكرداوى ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر  620 (521

العوامل المإثرة فى 
تدرج الموظؾ 
الحكومى خالل 
مساره الوظٌفى 

بالتطبٌك على موظفى 
الكادر العام بجامعة 

  المنصورة /

الكرداوى، 
مصطفى دمحم 

  أحمد.
  1662.    

مصطفى دمحم أحمد 
الكرداوى ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  621 (522

لطاع البنون فً 
االلتصاد االشتراكً 
مع تطبٌك خاص 
علً الجمهورٌة 
  العربٌة المتحدة /

عبدالمجٌد، 
عبدالفتاح 

  الرحمن.عبد
  1690.    

عبدالفتاح عبدالرحمن 
عبدالمجٌد ؛ اشراؾ 
فإاد هاشم عوض، 
محى الدٌن أبوبكر 

  الؽرٌب.

  ماجستٌر.  622 (523

السٌاسة النمدٌة 
واالستمرار 

االلتصادي فً 
الجمهورٌة العربٌة 
المتحدة بعد الحرب 

  العالمٌة الثانٌة /

الزهار، دمحم حامد 
  دمحم.

  1692.    
حامد دمحم الزهار  دمحم

؛ اشراؾ فإاد هاشم 
  عوض.

  ماجستٌر.  623 (524

Probleme De 
La Liquidite Et 

Le Systeme 
Monetaire 

International /  

Salama, 
Ramzy.  

  1699.    
Ramzy 

Salama.  

  ماجستٌر.  624 (525

Probleme De 
La Liquidite Et 

Le Systeme 
Monetaire 

International /  

Salama, 
Ramzy.  

  1699.    
Ramzy 

Salama.  

  ماجستٌر.  625 (526

Probleme De 
La Liquidite Et 

Le Systeme 
Monetaire 

International /  

Salama, 
Ramzy.  

  1699.    
Ramzy 

Salama.  

  ماجستٌر.  626 (529

العوامل االلتصادٌة 
المحددة للمستوي 
العام لألسعار فً 

مصر جمهورٌة 
العربٌة فً الفترة ما 

 - 1656بٌن عامً 
1669 /  

    .1691    حنا، ماهر بترا.

ماهر بترا حنا ؛ 
اشراؾ صبحى 

تادرس لرٌصة، دمحم 
  على اللٌسى.

  ماجستٌر  629 (522

الحساب العام فى 
صندوق النمد الدولى 
تسهٌالته االبتمانٌه، 

وشروط السحب علٌه 
:  

البشبٌشى، امل 
  نجاح على.

  1661.  
تمٌٌمه من منظور العالم الثالث 

/  

امل نجاح على 
البشبٌشى ؛ إشراؾ 

المعتزباهلل جبر 
حسن، دمحم فرٌد 

  مراد.

  ماجستٌر  622 (526

الحساب العام فى 
صندوق النمد الدولى 
تسهٌالته االبتمانٌه، 

وشروط السحب علٌه 
:  

البشبٌشى، امل 
  نجاح على.

  1661.  
العالم الثالث تمٌٌمه من منظور 

/  

امل نجاح على 
البشبٌشى ؛ إشراؾ 

المعتزباهلل جبر 
حسن، دمحم فرٌد 

  مراد.

  ماجستٌر  626 (530
الحساب العام فى 

صندوق النمد الدولى 
البشبٌشى، امل 

  نجاح على.
  1661.  

تمٌٌمه من منظور العالم الثالث 
/  

على  امل نجاح
البشبٌشى ؛ إشراؾ 



تسهٌالته االبتمانٌه، 
وشروط السحب علٌه 

:  

المعتزباهلل جبر 
حسن، دمحم فرٌد 

  مراد.

  ماجستٌر  630 (531

الحساب العام فى 
صندوق النمد الدولى 
تسهٌالته االبتمانٌه، 

وشروط السحب علٌه 
:  

البشبٌشى، امل 
  نجاح على.

  1661.  
تمٌٌمه من منظور العالم الثالث 

/  

امل نجاح على 
البشبٌشى ؛ إشراؾ 

المعتزباهلل جبر 
حسن، دمحم فرٌد 

  مراد.

  ماجستٌر.  631 (532

دور الصناعات 
الصؽٌره فى عالج 
بعض مشكالت 

المطاع الصناعى فى 
  مصر /

ابوالمعاطى، 
  اشرؾ عبدالعلٌم.

  1662.    
أشرؾ عبدالعلٌم 

ابوالمعاطى ؛ إشراؾ 
  دمحم حامد الزهار.

  ماجستٌر.  632 (533

دور الصناعات 
الصؽٌره فى عالج 
بعض مشكالت 

المطاع الصناعى فى 
  مصر /

ابوالمعاطى، 
  اشرؾ عبدالعلٌم.

  1662.    
أشرؾ عبدالعلٌم 

ابوالمعاطى ؛ إشراؾ 
  دمحم حامد الزهار.

  ماجستٌر.  633 (534

دور الصناعات 
الصؽٌره فى عالج 
بعض مشكالت 

المطاع الصناعى فى 
  مصر /

ابوالمعاطى، 
  عبدالعلٌم.اشرؾ 

  1662.    
أشرؾ عبدالعلٌم 

ابوالمعاطى ؛ إشراؾ 
  دمحم حامد الزهار.

  ماجستٌر.  634 (535

دور الصناعات 
الصؽٌره فى عالج 
بعض مشكالت 

المطاع الصناعى فى 
  مصر /

ابوالمعاطى، 
  اشرؾ عبدالعلٌم.

  1662.    
أشرؾ عبدالعلٌم 

ابوالمعاطى ؛ إشراؾ 
  دمحم حامد الزهار.

  ماجستٌر.  635 (536

الطالة االستٌعابٌة 
لإلستثمار فً مصر 

 - 1692خالل الفترة 
1622 :  

عبدالبالً، هشام 
  حنضل.

ٌلٌة تطبٌمٌة /  .1663     دراسة تحل
هشام حنضل عبد 

البالً ؛ اشراؾ دمحم 
  حامد الزهار.

  ماجستٌر.  636 (539

الطالة االستٌعابٌة 
لإلستثمار فً مصر 

 - 1692 خالل الفترة
1622 :  

عبدالبالً، هشام 
  حنضل.

ٌلٌة تطبٌمٌة /  .1663     دراسة تحل
هشام حنضل عبد 

البالً ؛ اشراؾ دمحم 
  حامد الزهار.

  ماجستٌر.  639 (532

الطالة االستٌعابٌة 
لإلستثمار فً مصر 

 - 1692خالل الفترة 
1622 :  

عبدالبالً، هشام 
  حنضل.

ٌلٌة   .1663     تطبٌمٌة /دراسة تحل
هشام حنضل عبد 

البالً ؛ اشراؾ دمحم 
  حامد الزهار.

  ماجستٌر.  632 (536

الطالة االستٌعابٌة 
لإلستثمار فً مصر 

 - 1692خالل الفترة 
1622 :  

عبدالبالً، هشام 
  حنضل.

ٌلٌة تطبٌمٌة /  .1663     دراسة تحل
هشام حنضل عبد 

البالً ؛ اشراؾ دمحم 
  حامد الزهار.

  ماجستٌر  636 (540

التنمٌة االللٌمٌة فى 
مصر مع اشارة 

خاصة لمنطمة وسط 
  الدلتا /

ٌوسؾ، دمحم 
  محمود عطوة.

  1661.    

دمحم محمود عطوة 
ٌوسؾ ؛ إشراؾ 

عبدالفتاح عبدالرحمن 
عبدالمجٌد، عصام 
الدٌن البدراوي 

  البرعً.

  ماجستٌر  640 (541

التنمٌة االللٌمٌة فى 
مصر مع اشارة 

لمنطمة وسط  خاصة
  الدلتا /

ٌوسؾ، دمحم 
  محمود عطوة.

  1661.    

دمحم محمود عطوة 
ٌوسؾ ؛ إشراؾ 

عبدالفتاح عبدالرحمن 
عبدالمجٌد، عصام 
الدٌن البدراوي 

  البرعً.

  ماجستٌر  641 (542

التنمٌة االللٌمٌة فى 
مصر مع اشارة 

خاصة لمنطمة وسط 
  الدلتا /

ٌوسؾ، دمحم 
  محمود عطوة.

  1661.    

دمحم محمود عطوة 
ٌوسؾ ؛ إشراؾ 

عبدالفتاح عبدالرحمن 
عبدالمجٌد، عصام 
الدٌن البدراوي 

  البرعً.



  ماجستٌر.  642 (543

البنون المتخصصة 
وأثرها فً التنمٌة 
االلتصادٌة فً 

  العراق /

ٌحًٌ، ؼسان 
  طاهر.

  1622.    
ؼسان طاهر ٌحًٌ ؛ 
اشراؾ دمحم سلطان 

  ابو على.

  االمان المصرفى :  ماجستٌر.  643 (544
علٌوة، جابر 
  عبدالمادر.

  1693.  
ٌلٌة الخطار  دراسة تحل
  المنشآت المصرفٌة /

جابرعبدالمادر علٌوة 
؛ اشراؾ سالمة 

  عبدهللا.

  االمان المصرفى :  ماجستٌر.  644 (545
علٌوة، جابر 
  عبدالمادر.

  1693.  
ٌلٌة الخطار  دراسة تحل

  المصرفٌة /المنشآت 

جابرعبدالمادر علٌوة 
؛ اشراؾ سالمة 

  عبدهللا.

  ماجستٌر.  645 (546

  ِAnalysis to 
evaulation 

etiologecal 
factors in 
disease /  

  ِEl-
Mahalawy, 

Mervat 
talaat 

mohamed.  

  1622.    

Mervat talaat 
mohamed   ِEl-

Mahalawy ; 
Supervised by 

Ahmed 
Hassan El- 
Mawaziny, 

Elham 
Shokry.  

  ماجستٌر.  646 (549

نموذج إحصابً 
ٌلة  للتنبإ بحجم الحص
الضرٌبٌة السنوٌة فً 

  مصر /

البدري، أشرؾ 
  احمد عبدالعلٌم.

  1622.    

أشرؾ احمد 
عبدالعلٌم البدري ؛ 

اشراؾ عبدهللا 
  عبدالحلٌم ابو بكر.

  ماجستٌر.  649 (542
تحدٌد اشتراكات 

إصابات العمل تؤمٌن 
/  

دمحم، سحر صدلى 
  احمد.

  1662    

سحر صدلى أحمد 
دمحم ؛ اشراؾ ابراهٌم 
دمحم مهدي، سامً 

  نجٌب ملن.

  ماجستٌر.  642 (546
تحدٌد اشتراكات 

تؤمٌن إصابات العمل 
/  

دمحم، سحر صدلى 
  احمد.

  1662    

سحر صدلى أحمد 
دمحم ؛ اشراؾ ابراهٌم 
دمحم مهدي، سامً 

  ملن.نجٌب 

  ماجستٌر.  646 (550
تحدٌد اشتراكات 

تؤمٌن إصابات العمل 
/  

دمحم، سحر صدلى 
  احمد.

  1662    

سحر صدلى أحمد 
دمحم ؛ اشراؾ ابراهٌم 
دمحم مهدي، سامً 

  نجٌب ملن.

  ماجستٌر.  650 (551
تحدٌد اشتراكات 

تؤمٌن إصابات العمل 
/  

دمحم، سحر صدلى 
  احمد.

  1662    

سحر صدلى أحمد 
دمحم ؛ اشراؾ ابراهٌم 
دمحم مهدي، سامً 

  نجٌب ملن.

  ماجستٌر.  651 (552

نموذج إحصابً 
لدراسة النمو 

الجسمانً الطبٌعً 
بالتطبٌك علً 

  محافظة الدلهلٌة /

أبوطالٌة، البٌومً 
  عوض.

  1662.    

البٌومً عوض أبو 
طالٌة ؛ اشراؾ 

ابراهٌم دمحم مهدى، 
مرفت طلعت 
  المحالوى.

  ماجستٌر.  652 (553

نموذج إحصابً 
لدراسة النمو 

الجسمانً الطبٌعً 
بالتطبٌك علً 

  محافظة الدلهلٌة /

أبوطالٌة، البٌومً 
  عوض.

  1662.    

البٌومً عوض أبو 
طالٌة ؛ اشراؾ 

ابراهٌم دمحم مهدى، 
مرفت طلعت 
  المحالوى.

  ماجستٌر.  653 (554

نموذج إحصابً 
النمو لدراسة 

الجسمانً الطبٌعً 
بالتطبٌك علً 

  محافظة الدلهلٌة /

أبوطالٌة، البٌومً 
  عوض.

  1662.    

البٌومً عوض أبو 
طالٌة ؛ اشراؾ 

ابراهٌم دمحم مهدى، 
مرفت طلعت 
  المحالوى.

  ماجستٌر.  654 (555

نموذج إحصابً 
لدراسة النمو 

الجسمانً الطبٌعً 
بالتطبٌك علً 

  محافظة الدلهلٌة /

أبوطالٌة، البٌومً 
  عوض.

  1662.    

البٌومً عوض أبو 
طالٌة ؛ اشراؾ 

ابراهٌم دمحم مهدى، 
مرفت طلعت 
  المحالوى.

  ماجستٌر  655 (556
دراسة جزبٌة وكلٌة 

لوفٌات الرضع 
واألطفال فً مصر 

ٌلً، منً  الب
مصطفً 
  ابراهٌم.

  1662.    
ابراهٌم  منً مصطفً

ٌلً ؛ اشراؾ  الب
عبداللطٌؾ عبدالفتاح 



من حٌث المستوي 
  االتجاة والمحددات /

أبوالعال، ابراهٌم دمحم 
مهدي، دمحم توفٌك 

  البلمٌنً.

  ماجستٌر  656 (559

دراسة جزبٌة وكلٌة 
لوفٌات الرضع 

واألطفال فً مصر 
من حٌث المستوي 
  االتجاة والمحددات /

ٌلً، منً  الب
مصطفً 
  ابراهٌم.

  1662.    

منً مصطفً ابراهٌم 
ٌلً ؛ اشراؾ  الب

عبداللطٌؾ عبدالفتاح 
أبوالعال، ابراهٌم دمحم 
مهدي، دمحم توفٌك 

  البلمٌنً.

  ماجستٌر  659 (552

دراسة جزبٌة وكلٌة 
لوفٌات الرضع 

واألطفال فً مصر 
من حٌث المستوي 
  االتجاة والمحددات /

ٌلً، منً  الب
مصطفً 
  ابراهٌم.

  1662.    

منً مصطفً ابراهٌم 
ٌلً ؛ ا شراؾ الب

عبداللطٌؾ عبدالفتاح 
أبوالعال، ابراهٌم دمحم 
مهدي، دمحم توفٌك 

  البلمٌنً.

  ماجستٌر  652 (556

دراسة جزبٌة وكلٌة 
لوفٌات الرضع 

واألطفال فً مصر 
من حٌث المستوي 
  االتجاة والمحددات /

ٌلً، منً  الب
مصطفً 
  ابراهٌم.

  1662.    

منً مصطفً ابراهٌم 
ٌلً ؛ اشراؾ  الب

عبداللطٌؾ عبدالفتاح 
أبوالعال، ابراهٌم دمحم 
مهدي، دمحم توفٌك 

  البلمٌنً.

  ماجستٌر.  656 (560

On infant 
mortality 

patterns in 
urban and 

rural aears of 
egypt a 

comparative 
study /  

Ishak, 
Maged G.  

  1626.    

Maged G. 
Ishak ; 

Supervised by 
Hussein A. A 

Sayed.  

  ماجستٌر  660 (561

توفٌك نماذج االنحدار 
المجزأ بالتطبٌك على 
بٌانات الزرع الكلوى 

/  

الوزٌر، رزق 
  السٌد حامد.

  1664.    

رزق السٌد حامد 
الوزٌر ؛ إشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدى، 

عبداللطٌؾ عبدالفتاح 
  أبوالعال.

  ماجستٌر  661 (562

توفٌك نماذج االنحدار 
بالتطبٌك على المجزأ 

بٌانات الزرع الكلوى 
/  

الوزٌر، رزق 
  السٌد حامد.

  1664.    

رزق السٌد حامد 
الوزٌر ؛ إشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدى، 

عبداللطٌؾ عبدالفتاح 
  أبوالعال.

  ماجستٌر  662 (563

توفٌك نماذج االنحدار 
المجزأ بالتطبٌك على 
بٌانات الزرع الكلوى 

/  

الوزٌر، رزق 
  حامد.السٌد 

  1664.    

رزق السٌد حامد 
الوزٌر ؛ إشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدى، 

عبداللطٌؾ عبدالفتاح 
  أبوالعال.

  ماجستٌر  663 (564

توفٌك نماذج االنحدار 
المجزأ بالتطبٌك على 
بٌانات الزرع الكلوى 

/  

الوزٌر، رزق 
  السٌد حامد.

  1664.    

رزق السٌد حامد 
الوزٌر ؛ إشراؾ 

دمحم مهدى، إبراهٌم 
عبداللطٌؾ عبدالفتاح 

  أبوالعال.

  ماجستٌر  664 (565

دراسة احصابٌة 
لنموذج خدمة 

الجراجات العلوٌة 
  المتعددة الطوابك /

الرٌع، دمحم 
عبدالحمٌد 
  عبدالرحمن.

  1664.    

دمحم عبدالحمٌد 
عبدالرحمن الربع ؛ 
إشراؾ ابراهٌم دمحم 
مهدى، دمحم توفٌك 
لى البلمٌنى، فاطمة ع

  عبدالعاطى.

  ماجستٌر  665 (566

دراسة احصابٌة 
لنموذج خدمة 

الجراجات العلوٌة 
  المتعددة الطوابك /

الرٌع، دمحم 
عبدالحمٌد 
  عبدالرحمن.

  1664.    

دمحم عبدالحمٌد 
عبدالرحمن الربع ؛ 
إشراؾ ابراهٌم دمحم 
مهدى، دمحم توفٌك 

البلمٌنى، فاطمة على 
  عبدالعاطى.

  ماجستٌر  666 (569
دراسة احصابٌة 
لنموذج خدمة 

الرٌع، دمحم 
عبدالحمٌد 

  1664.    
دمحم عبدالحمٌد 

عبدالرحمن الربع ؛ 



الجراجات العلوٌة 
  المتعددة الطوابك /

إشراؾ ابراهٌم دمحم   عبدالرحمن.
مهدى، دمحم توفٌك 

البلمٌنى، فاطمة على 
  عبدالعاطى.

  ماجستٌر  669 (562

دراسة احصابٌة 
لنموذج خدمة 

الجراجات العلوٌة 
  المتعددة الطوابك /

الرٌع، دمحم 
عبدالحمٌد 
  عبدالرحمن.

  1664.    

دمحم عبدالحمٌد 
عبدالرحمن الربع ؛ 
إشراؾ ابراهٌم دمحم 
مهدى، دمحم توفٌك 

البلمٌنى، فاطمة على 
  عبدالعاطى.

  ماجستٌر  662 (566

التمدٌر واإلختبار 
اإلحصابى لنماذج 

اإلنتاج دوال 
والتكالٌؾ للحاصالت 
الزراعٌة بمحافظة 

  دمٌاط /

كرات، مجدى 
  علً ابراهٌم.

  1669.    

مجدى علً ابراهٌم 
كرات ؛ إشراؾ 

فاطمة علً 
عبدالعاطً، أشرؾ 

  أحمد البدري.

  ماجستٌر  666 (590

التمدٌر واإلختبار 
اإلحصابى لنماذج 

دوال اإلنتاج 
والتكالٌؾ للحاصالت 

بمحافظة الزراعٌة 
  دمٌاط /

كرات، مجدى 
  علً ابراهٌم.

  1669.    

مجدى علً ابراهٌم 
كرات ؛ إشراؾ 

فاطمة علً 
عبدالعاطً، أشرؾ 

  أحمد البدري.

  ماجستٌر  690 (591

التمدٌر واإلختبار 
اإلحصابى لنماذج 

دوال اإلنتاج 
والتكالٌؾ للحاصالت 
الزراعٌة بمحافظة 

  دمٌاط /

كرات، مجدى 
  م.علً ابراهٌ

  1669.    

مجدى علً ابراهٌم 
كرات ؛ إشراؾ 

فاطمة علً 
عبدالعاطً، أشرؾ 

  أحمد البدري.

  ماجستٌر  691 (592

التمدٌر واإلختبار 
اإلحصابى لنماذج 

دوال اإلنتاج 
والتكالٌؾ للحاصالت 
الزراعٌة بمحافظة 

  دمٌاط /

كرات، مجدى 
  علً ابراهٌم.

  1669.    

مجدى علً ابراهٌم 
إشراؾ  كرات ؛

فاطمة علً 
عبدالعاطً، أشرؾ 

  أحمد البدري.

  ماجستٌر  692 (593

دراسة إحصابٌة 
للعوامل المسببة 

لمرض سرطان الدم 
وتلن المسببه للتماٌز 
بٌن المرضى بعد 
مرحلة العالج 
بالتطبٌك على 

مستشفٌات جامعة 
  المنصورة /

ابراهٌم، جمال 
  دمحم شاكر دمحم.

  1669.    

جمال دمحم شاكر دمحم 
ابراهٌم ؛ إشراؾ 

سلطان دمحم 
عبدالحمٌد، أشرؾ 

أحمد عبدالعلٌم 
  البدري.

  ماجستٌر  693 (594

دراسة إحصابٌة 
للعوامل المسببة 

لمرض سرطان الدم 
وتلن المسببه للتماٌز 
بٌن المرضى بعد 
مرحلة العالج 
بالتطبٌك على 

مستشفٌات جامعة 
  المنصورة /

ابراهٌم، جمال 
  دمحم شاكر دمحم.

  1669.    

جمال دمحم شاكر دمحم 
ابراهٌم ؛ إشراؾ 

سلطان دمحم 
عبدالحمٌد، أشرؾ 

أحمد عبدالعلٌم 
  البدري.

  ماجستٌر  694 (595

دراسة إحصابٌة 
للعوامل المسببة 

لمرض سرطان الدم 
وتلن المسببه للتماٌز 
بٌن المرضى بعد 
مرحلة العالج 
بالتطبٌك على 

ة مستشفٌات جامع
  المنصورة /

ابراهٌم، جمال 
  دمحم شاكر دمحم.

  1669.    

جمال دمحم شاكر دمحم 
ابراهٌم ؛ إشراؾ 

سلطان دمحم 
عبدالحمٌد، أشرؾ 

أحمد عبدالعلٌم 
  البدري.

  ماجستٌر  695 (596
دراسة إحصابٌة 
للعوامل المسببة 

ابراهٌم، جمال 
  دمحم شاكر دمحم.

  1669.    
جمال دمحم شاكر دمحم 
ابراهٌم ؛ إشراؾ 



لمرض سرطان الدم 
وتلن المسببه للتماٌز 
بٌن المرضى بعد 

العالج مرحلة 
بالتطبٌك على 

مستشفٌات جامعة 
  المنصورة /

سلطان دمحم 
عبدالحمٌد، أشرؾ 

أحمد عبدالعلٌم 
  البدري.

  ماجستٌر  696 (599

دراسة احصابٌة عن 
األمراض التى 

تصٌب السٌدة الحامل 
الطفل وأثرها على 

  الولٌد /

فهمى، نرمٌن 
  سعد دمحم.

  1662.    
نرمٌن سعد دمحم فهمى 
؛ إشراؾ فاطمة علً 

  عبدالعاطً.

  ماجستٌر  699 (592

دراسة احصابٌة عن 
األمراض التى 

تصٌب السٌدة الحامل 
وأثرها على الطفل 

  الولٌد /

فهمى، نرمٌن 
  سعد دمحم.

  1662.    
نرمٌن سعد دمحم فهمى 

إشراؾ فاطمة علً ؛ 
  عبدالعاطً.

  ماجستٌر  692 (596

دراسة احصابٌة عن 
األمراض التى 

تصٌب السٌدة الحامل 
وأثرها على الطفل 

  الولٌد /

فهمى، نرمٌن 
  سعد دمحم.

  1662.    
نرمٌن سعد دمحم فهمى 
؛ إشراؾ فاطمة علً 

  عبدالعاطً.

  ماجستٌر  696 (520

دراسة احصابٌة عن 
التى األمراض 

تصٌب السٌدة الحامل 
وأثرها على الطفل 

  الولٌد /

فهمى، نرمٌن 
  سعد دمحم.

  1662.    
نرمٌن سعد دمحم فهمى 
؛ إشراؾ فاطمة علً 

  عبدالعاطً.

  ماجستٌر  620 (521
العوامل المإثرة على 

  الخصوبة :
حسن، عادل على 

  دمحم.
  1662.  

دراسة تطبٌمٌة على محافظة 
  دمٌاط /

على دمحم حسن عادل 
؛ إشراؾ سلطان دمحم 

  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر  621 (522
العوامل المإثرة على 

  الخصوبة :
حسن، عادل على 

  دمحم.
  1662.  

دراسة تطبٌمٌة على محافظة 
  دمٌاط /

عادل على دمحم حسن 
؛ إشراؾ سلطان دمحم 

  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر  622 (523
العوامل المإثرة على 

  :الخصوبة 
حسن، عادل على 

  دمحم.
  1662.  

دراسة تطبٌمٌة على محافظة 
  دمٌاط /

عادل على دمحم حسن 
؛ إشراؾ سلطان دمحم 

  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر  623 (524
العوامل المإثرة على 

  الخصوبة :
حسن، عادل على 

  دمحم.
  1662.  

دراسة تطبٌمٌة على محافظة 
  دمٌاط /

عادل على دمحم حسن 
سلطان دمحم  ؛ إشراؾ
  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر  624 (525

التنبإ باستخدام الجمع 
بٌن أسلوبى تحلٌل 
االنحدار وتحلٌل 
  السالسل الزمنٌة :

مبارن، أمال 
  السٌد عبدالؽنى.

  1662.  
التطبٌك على الودابع الجارٌة 

  بالعملة المحلٌة /

آمال السٌد عبدالؽنى 
مبارن ؛ إشراؾ دمحم 

عنانى، عبدالسمٌع 
فاطمة على 
  عبدالعاطى.

  ماجستٌر  625 (526

التنبإ باستخدام الجمع 
بٌن أسلوبى تحلٌل 
االنحدار وتحلٌل 
  السالسل الزمنٌة :

مبارن، أمال 
  السٌد عبدالؽنى.

  1662.  
التطبٌك على الودابع الجارٌة 

  بالعملة المحلٌة /

آمال السٌد عبدالؽنى 
مبارن ؛ إشراؾ دمحم 

عنانى،  عبدالسمٌع
فاطمة على 
  عبدالعاطى.

  ماجستٌر  626 (529

التنبإ باستخدام الجمع 
بٌن أسلوبى تحلٌل 
االنحدار وتحلٌل 
  السالسل الزمنٌة :

مبارن، أمال 
  السٌد عبدالؽنى.

  1662.  
التطبٌك على الودابع الجارٌة 

  بالعملة المحلٌة /

آمال السٌد عبدالؽنى 
مبارن ؛ إشراؾ دمحم 
عبدالسمٌع عنانى، 

فاطمة على 
  عبدالعاطى.

  ماجستٌر  629 (522

التنبإ باستخدام الجمع 
بٌن أسلوبى تحلٌل 
االنحدار وتحلٌل 
  السالسل الزمنٌة :

مبارن، أمال 
  السٌد عبدالؽنى.

  1662.  
التطبٌك على الودابع الجارٌة 

  بالعملة المحلٌة /

آمال السٌد عبدالؽنى 
 مبارن ؛ إشراؾ دمحم
عبدالسمٌع عنانى، 

فاطمة على 
  عبدالعاطى.

  ماجستٌر.  622 (526
تمٌٌم كفاءة المزٌج 
التوزٌعى لشركات 
المطاع العام المنتجة 

أحمد، على ٌونس 
  ابراهٌم السٌد.

  1662.    
على ٌونس ابراهٌم 
السٌد أحمد ؛ اشراؾ 

محمود ابراهٌم 



للمالبس الجاهزة فى 
  ج.م.ع /

عساؾ، ناجً دمحم 
  فوزي خشبة.

  ماجستٌر.  626 (560

دراسة مشكالت انتاج 
األحذٌة المحلٌة فً 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

راضً، مصطفً 
  حمدي مصطفً.

  1666.    

مصطفً حمدي 
مصطفً راضً ؛ 

إشراؾ نبٌل الحسٌنً 
النجار، عبدالعزٌز 

  جمٌل مخٌمر.

  ماجستٌر.  660 (561

المتؽٌرات المإثرة 
االنتاجٌة فى الكفاءة 

لصناعة الؽزل 
والنسٌج فى 

  الجمهورٌة الٌمنٌة /

السنؽى، عبدهللا 
  عبدهللا.

  1629.    

عبدهللا عبدهللا السنؽى 
؛ اشراؾ احمد على 

جبر، دمحم 
  عبدالمتعال.

  ماجستٌر.  661 (562

اثر المصور فى 
العاللات التنظٌمٌة 

بٌن الوحدات المحلٌة 
و الخدمٌة على 
تحمٌك اهداؾ 

لالمركزٌة االدارٌة ا
/  

سلٌمان، دمحم جالل 
  الدٌن.

  1622.    

دمحم جالل سلٌمان ؛ 
اشراؾ رفاعى دمحم 
رفاعى، ناجى دمحم 

  فوزى خشبه.

  ماجستٌر.  662 (563
تمٌٌم دور االعالن 
عن تخطٌط االسرة 

  فى مصر :

حسن، عبدالعزٌز 
  على.

  1661.  
دراسة تطبٌمٌة على محافظة 

  الدلهلٌة /

عبدالعزٌز على حسن 
؛ اشراؾ طلعت 
اسعد عبدالحمٌد، 
  حاتم سعٌد لابٌل.

  ماجستٌر  663 (564

تطوٌر مراجعة نظام 
التكالٌؾ فى الوحدات 
االنتاجٌة بالتطبٌك 
على شركة النصر 
لصناعة الخشب 

الحبٌبى والراتنجات 
  بالمنصورة /

ابراهٌم، دمحم 
  الشربٌنى اسالم.

  1626.    

الشربٌنى اسالم دمحم 
ابراهٌم ؛ إشراؾ 

أحمد سامً عثمان، 
مكرم عبد المسٌح 

ٌلً.   باس

  ماجستٌر  664 (565

تطوٌر مراجعة نظام 
التكالٌؾ فى الوحدات 
االنتاجٌة بالتطبٌك 
على شركة النصر 
لصناعة الخشب 

الحبٌبى والراتنجات 
  بالمنصورة /

ابراهٌم، دمحم 
  الشربٌنى اسالم.

  1626.    

دمحم الشربٌنى اسالم 
ابراهٌم ؛ إشراؾ 

أحمد سامً عثمان، 
مكرم عبد المسٌح 

ٌلً.   باس

  ماجستٌر  665 (566

تطوٌر المٌاس 
المحاسبى لألصول 
البشرٌة فى ظل عدم 
التؤكد بهدؾ تمٌٌم 
المستوٌات اإلدارٌة 
بالتطبٌك على أحد 
  بنون االستثمار /

عبدالؽنى، خالد 
  دمحم المعتصم.

  1661.    

خالد دمحم المعتصم 
عبدالؽنى ؛ إشراؾ 

بشٌر عبدالعظٌم البنا، 
سامح عبدالرحمن 

  لابل.

  ماجستٌر  666 (569
استخدام المراجعة 
ٌلٌة فً تطوٌر  التحل
  الفحص الضرٌبً :

الدٌسطً، دمحم دمحم 
  عبدالمادر.

  1661.  
مع دراسة تطبٌمٌة علً 

الضرٌبة وعلى أرباح شركات 
  األموال /

دمحم عبدالمادر دمحم 
الٌسطً ؛ إشراؾ 

بشٌر عبدالعظٌم البنا، 
إبراهٌم دمحم مهدي، 
علً مجدي سعد 

  الؽروري.

  دكتوراه.  669 (562

استخدام أسلوب 
التكلفة / الفعالٌة فً 
تموٌم أداء مراكز 
المسبولٌة بمطاع 

  التؤمٌن االجتماعً :

أحمد، عبدالمنعم 
  محمود.

  1663.  
منطمة دراسة تطبٌمٌة علً 

  الدلهلٌة /

عبدالمنعم محمود 
أحمد ؛ إشراؾ السٌد 

  المتولً المرسً.

  ماجستٌر.  662 (566

دور الصناعات 
الصؽٌره فى عالج 
بعض مشكالت 

المطاع الصناعى فى 
  مصر /

ابوالمعاطى، 
  اشرؾ عبدالعلٌم.

  1662.    
أشرؾ عبدالعلٌم 

ابوالمعاطى ؛ إشراؾ 
  دمحم حامد الزهار.

  ماجستٌر  666 (600
التنمٌة االللٌمٌة فى 
مصر مع اشارة 

خاصة لمنطمة وسط 

ٌوسؾ، دمحم 
  محمود عطوة.

  1661.    
دمحم محمود عطوة 
ٌوسؾ ؛ إشراؾ 

عبدالفتاح عبدالرحمن 



عبدالمجٌد، عصام   الدلتا /
الدٌن البدراوي 

  البرعً.

  ماجستٌر  900 (601

الحساب العام فى 
صندوق النمد الدولى 
تسهٌالته االبتمانٌه، 

وشروط السحب علٌه 
:  

البشبٌشى، امل 
  نجاح على.

  1661.  
تمٌٌمه من منظور العالم الثالث 

/  

امل نجاح على 
البشبٌشى ؛ إشراؾ 

المعتزباهلل جبر 
حسن، دمحم فرٌد 

  مراد.

  ماجستٌر.  901 (602
تحدٌد اشتراكات 

تؤمٌن إصابات العمل 
/  

دمحم، سحر صدلى 
  احمد.

  1662    

سحر صدلى أحمد 
دمحم ؛ اشراؾ ابراهٌم 
دمحم مهدي، سامً 

  نجٌب ملن.

  ماجستٌر.  902 (603

Detecting and 
testing for 

outliers in liner 
models /  

Askharoon, 
Linda 
Samy.  

  1662.    

Linda Samy 
Askharoon ; 

Supervised by 
Ahmed 

Hassan El- 
Mawaziny, 

Samir Kamel 
Ashour.  

  ماجستٌر  903 (604

سٌاسات توظٌؾ 
العابدات النفطٌة 
وانعكاساتها على 
التنمٌة فى البلدان 

  العربٌة /

البنا، إٌمان أحمد 
  عوض.

  1662.    
إٌمان أحمد عوض 
البنا ؛ إشراؾ دمحم 

  حامد الزهار.

  ماجستٌر  904 (605

سٌاسات توظٌؾ 
العابدات النفطٌة 

على وانعكاساتها 
التنمٌة فى البلدان 

  العربٌة /

البنا، إٌمان أحمد 
  عوض.

  1662.    
إٌمان أحمد عوض 
البنا ؛ إشراؾ دمحم 

  حامد الزهار.

  ماجستٌر  905 (606

سٌاسات توظٌؾ 
العابدات النفطٌة 
وانعكاساتها على 
التنمٌة فى البلدان 

  العربٌة /

البنا، إٌمان أحمد 
  عوض.

  1662.    
أحمد عوض إٌمان 

البنا ؛ إشراؾ دمحم 
  حامد الزهار.

  ماجستٌر  906 (609

سٌاسات توظٌؾ 
العابدات النفطٌة 
وانعكاساتها على 
التنمٌة فى البلدان 

  العربٌة /

البنا، إٌمان أحمد 
  عوض.

  1662.    
إٌمان أحمد عوض 
البنا ؛ إشراؾ دمحم 

  حامد الزهار.

  ماجستٌر.  909 (602
بمسبباتها ربط التكلفة 

كتطوٌر لتخصٌص 
  التكالٌؾ اإلضافٌة :

عبدالؽنً، عبده 
  مصطفً.

  1669.  
بالتطبٌك علً شركة مصر 
للزٌوت والصابون لطاع 

  سندوب /

عبده مصطفً 
عبدالؽنً ؛ إشراؾ 
أحمدأحمد محمود 
الجبرى، دمحم على 

  حماد.

  ماجستٌر.  902 (606
ربط التكلفة بمسبباتها 
كتطوٌر لتخصٌص 
  التكالٌؾ اإلضافٌة :

عبدالؽنً، عبده 
  مصطفً.

  1669.  
بالتطبٌك علً شركة مصر 
للزٌوت والصابون لطاع 

  سندوب /

عبده مصطفً 
عبدالؽنً ؛ إشراؾ 
أحمدأحمد محمود 
الجبرى، دمحم على 

  حماد.

  ماجستٌر.  906 (610
ربط التكلفة بمسبباتها 
كتطوٌر لتخصٌص 
  التكالٌؾ اإلضافٌة :

نً، عبده عبدالؽ
  مصطفً.

  1669.  
بالتطبٌك علً شركة مصر 
للزٌوت والصابون لطاع 

  سندوب /

عبده مصطفً 
عبدالؽنً ؛ إشراؾ 
أحمدأحمد محمود 
الجبرى، دمحم على 

  حماد.

  ماجستٌر.  910 (611
ربط التكلفة بمسبباتها 
كتطوٌر لتخصٌص 
  التكالٌؾ اإلضافٌة :

عبدالؽنً، عبده 
  مصطفً.

  1669.  
بالتطبٌك علً شركة مصر 
للزٌوت والصابون لطاع 

  سندوب /

عبده مصطفً 
عبدالؽنً ؛ إشراؾ 
أحمدأحمد محمود 
الجبرى، دمحم على 

  حماد.

  ماجستٌر  911 (612
مجاالت تطوٌر 

المٌاس واإلفصاح عن 
أحمد، خالد دمحم 

  عثمان.
  /دراسة تطبٌمٌة   .1662  

خالد دمحم عثمان أحمد 
؛ إشراؾ جمعة 



ربح السهم لرفع 
كفاءة سوق رأس 

  المال :

شهاب، بشٌر 
  عبدالعظٌم البنا.

  ماجستٌر  912 (613

مجاالت تطوٌر 
المٌاس واإلفصاح عن 

ربح السهم لرفع 
كفاءة سوق رأس 

  المال :

أحمد، خالد دمحم 
  عثمان.

  دراسة تطبٌمٌة /  .1662  

خالد دمحم عثمان أحمد 
؛ إشراؾ جمعة 
شهاب، بشٌر 
  عبدالعظٌم البنا.

  ماجستٌر  913 (614

مجاالت تطوٌر 
المٌاس واإلفصاح عن 

ربح السهم لرفع 
كفاءة سوق رأس 

  المال :

أحمد، خالد دمحم 
  عثمان.

  دراسة تطبٌمٌة /  .1662  

خالد دمحم عثمان أحمد 
؛ إشراؾ جمعة 
شهاب، بشٌر 
  عبدالعظٌم البنا.

  ماجستٌر.  914 (615

نموذج إحصابى 
ٌلة  للتنبإ بحجم الحص
الجمركٌة السنوٌة فى 

  مصر /

شهاب الدٌن، دمحم 
مصطفى 
  عبدالرازق.

  1666.    

دمحم مصطفى 
عبدالرازق شهاب 
الدٌن ؛ إشراؾ 
فاطمة على 

عبدالعاطى، أشرؾ 
  أحمد البدرى.

  ماجستٌر.  915 (616

نموذج إحصابى 
ٌلة  للتنبإ بحجم الحص
الجمركٌة السنوٌة فى 

  مصر /

شهاب الدٌن، دمحم 
مصطفى 
  عبدالرازق.

  1666.    

دمحم مصطفى 
عبدالرازق شهاب 
الدٌن ؛ إشراؾ 
فاطمة على 

عبدالعاطى، أشرؾ 
  أحمد البدرى.

  ماجستٌر.  916 (619

نموذج إحصابى 
ٌلة  للتنبإ بحجم الحص
الجمركٌة السنوٌة فى 

  مصر /

شهاب الدٌن، دمحم 
مصطفى 
  عبدالرازق.

  1666.    

دمحم مصطفى 
عبدالرازق شهاب 
الدٌن ؛ إشراؾ 
فاطمة على 

عبدالعاطى، أشرؾ 
  أحمد البدرى.

  ماجستٌر.  919 (612

نموذج إحصابى 
ٌلة  للتنبإ بحجم الحص
الجمركٌة السنوٌة فى 

  مصر /

شهاب الدٌن، دمحم 
مصطفى 
  عبدالرازق.

  1666.    

دمحم مصطفى 
عبدالرازق شهاب 
الدٌن ؛ إشراؾ 

 فاطمة على
عبدالعاطى، أشرؾ 

  أحمد البدرى.

  ماجستٌر.  912 (616
مالٌة الدولة فً 

  اإلسالم :
مصطفً، هٌام 

  دمحم.
  1626.  

دراسة فً صنع المرار 
بالتطبٌك على فكر أبً ٌوسؾ 

/  

هٌام دمحم مصطفً ؛ 
اشراؾ احمد دمحم 

  امٌن عامر.

  ماجستبر.  916 (620
تمٌٌم العوامل المإثرة 

الفعالٌة اإلرادٌة علً 
  للمرأة :

صبح، نادٌة 
محمود عبد 

  الوهاب.
  1666.  

بالتطبٌك علً مدٌرٌات 
  الخدمات بمحافظة الدلهلٌة /

نادٌة محمود عبد 
الوهاب صبح ؛ 

اشراؾ عبد المحسن 
عبد المحسن جودة، 

  حاتم سعد لابٌل.

  ماجستبر.  920 (621
تمٌٌم العوامل المإثرة 

اإلرادٌة علً الفعالٌة 
  للمرأة :

صبح، نادٌة 
محمود عبد 

  الوهاب.
  1666.  

بالتطبٌك علً مدٌرٌات 
  الخدمات بمحافظة الدلهلٌة /

نادٌة محمود عبد 
الوهاب صبح ؛ 

اشراؾ عبد المحسن 
عبد المحسن جودة، 

  حاتم سعد لابٌل.

  ماجستبر.  921 (622
تمٌٌم العوامل المإثرة 
علً الفعالٌة اإلرادٌة 

  للمرأة :

صبح، نادٌة 
محمود عبد 

  الوهاب.
  1666.  

بالتطبٌك علً مدٌرٌات 
  الخدمات بمحافظة الدلهلٌة /

نادٌة محمود عبد 
الوهاب صبح ؛ 

اشراؾ عبد المحسن 
عبد المحسن جودة، 

  حاتم سعد لابٌل.

  ماجستبر.  922 (623
تمٌٌم العوامل المإثرة 
علً الفعالٌة اإلرادٌة 

  للمرأة :

صبح، نادٌة 
محمود عبد 

  الوهاب.
  1666.  

بالتطبٌك علً مدٌرٌات 
  الخدمات بمحافظة الدلهلٌة /

نادٌة محمود عبد 
الوهاب صبح ؛ 

اشراؾ عبد المحسن 
عبد المحسن جودة، 

  حاتم سعد لابٌل.

  ماجستٌر  923 (624
إمكانٌة وجدوى 

تطبٌك نظام اإلنتاج 
السلنتى، لمٌاء 
  السعٌد السعٌد.

  1666.    
لمٌاء السعٌد السعٌد 
السلنتى ؛ إشراؾ 



بمصانع  JITاللحظى 
المالبس الجاهزة 

  منطمة وسط الدلتا /ب

عبدالعزٌز جمٌل 
  مخٌمر.

  ماجستٌر  924 (625

إمكانٌة وجدوى 
تطبٌك نظام اإلنتاج 

بمصانع  JITاللحظى 
المالبس الجاهزة 

  بمنطمة وسط الدلتا /

السلنتى، لمٌاء 
  السعٌد.السعٌد 

  1666.    

لمٌاء السعٌد السعٌد 
السلنتى ؛ إشراؾ 
عبدالعزٌز جمٌل 

  مخٌمر.

  ماجستٌر  925 (626

إمكانٌة وجدوى 
تطبٌك نظام اإلنتاج 

بمصانع  JITاللحظى 
المالبس الجاهزة 

  بمنطمة وسط الدلتا /

السلنتى، لمٌاء 
  السعٌد السعٌد.

  1666.    

لمٌاء السعٌد السعٌد 
؛ إشراؾ  السلنتى

عبدالعزٌز جمٌل 
  مخٌمر.

  ماجستٌر  926 (629

إمكانٌة وجدوى 
تطبٌك نظام اإلنتاج 

بمصانع  JITاللحظى 
المالبس الجاهزة 

  بمنطمة وسط الدلتا /

السلنتى، لمٌاء 
  السعٌد السعٌد.

  1666.    

لمٌاء السعٌد السعٌد 
السلنتى ؛ إشراؾ 
عبدالعزٌز جمٌل 

  مخٌمر.

  ماجستٌر.  929 (622

تحلٌل احصابى 
للعوامل المإثرة فى 
ارتجاع سرطان 

المثانة بعد 
االستبصال الجذرى 

  للمثانة :

نصار، مجدى 
عبدالرحمن 
  عبدالخالك.

  2000.  
بالتطبٌك على مركز الكلى 
والمسالن البولٌة بالمنصورة 

/  

مجدى عبدالرحمن 
عبدالخالك نصار ؛ 
إشراؾ عبداللطٌؾ 
، عبدالفتاح أبوالعال
دمحم أحمد ؼنٌم، 
مرفت طلعت 
  المحالوي.

  ماجستٌر.  922 (626

تحلٌل احصابى 
للعوامل المإثرة فى 
ارتجاع سرطان 

المثانة بعد 
االستبصال الجذرى 

  للمثانة :

نصار، مجدى 
عبدالرحمن 
  عبدالخالك.

  2000.  
بالتطبٌك على مركز الكلى 
والمسالن البولٌة بالمنصورة 

/  

 مجدى عبدالرحمن
عبدالخالك نصار ؛ 
إشراؾ عبداللطٌؾ 
عبدالفتاح أبوالعال، 
دمحم أحمد ؼنٌم، 
مرفت طلعت 
  المحالوي.

  ماجستٌر.  926 (630

تحلٌل احصابى 
للعوامل المإثرة فى 
ارتجاع سرطان 

المثانة بعد 
االستبصال الجذرى 

  للمثانة :

نصار، مجدى 
عبدالرحمن 
  عبدالخالك.

  2000.  
الكلى  بالتطبٌك على مركز

والمسالن البولٌة بالمنصورة 
/  

مجدى عبدالرحمن 
عبدالخالك نصار ؛ 
إشراؾ عبداللطٌؾ 
عبدالفتاح أبوالعال، 
دمحم أحمد ؼنٌم، 
مرفت طلعت 
  المحالوي.

  ماجستٌر.  930 (631

تحلٌل احصابى 
للعوامل المإثرة فى 
ارتجاع سرطان 

المثانة بعد 
االستبصال الجذرى 

  للمثانة :

مجدى نصار، 
عبدالرحمن 
  عبدالخالك.

  2000.  
بالتطبٌك على مركز الكلى 
والمسالن البولٌة بالمنصورة 

/  

مجدى عبدالرحمن 
عبدالخالك نصار ؛ 
إشراؾ عبداللطٌؾ 
عبدالفتاح أبوالعال، 
دمحم أحمد ؼنٌم، 
مرفت طلعت 
  المحالوي.

  ماجستٌر.  931 (632

تمٌٌم وثابك التامٌن 
تعالج على الحٌاة التى 

مشكلة التضخم فى 
  السوق المصرى /

بدوى، هدى 
  دمحمالسٌد.

  1666.    

هدى دمحم السٌد بدوى 
؛ اشراؾ ابراهٌم 

دمحم مهدي، دمحم توفٌك 
  البلمٌنً.

  ماجستٌر.  932 (633

تمٌٌم وثابك التامٌن 
على الحٌاة التى تعالج 
مشكلة التضخم فى 
  السوق المصرى /

بدوى، هدى 
  دمحمالسٌد.

  1666.    

هدى دمحم السٌد بدوى 
؛ اشراؾ ابراهٌم 

دمحم مهدي، دمحم توفٌك 
  البلمٌنً.

  ماجستٌر.  933 (634

تمٌٌم وثابك التامٌن 
على الحٌاة التى تعالج 
مشكلة التضخم فى 
  السوق المصرى /

بدوى، هدى 
  دمحمالسٌد.

  1666.    

هدى دمحم السٌد بدوى 
؛ اشراؾ ابراهٌم 

دمحم توفٌك دمحم مهدي، 
  البلمٌنً.

  ماجستٌر.  934 (635

تمٌٌم وثابك التامٌن 
على الحٌاة التى تعالج 
مشكلة التضخم فى 
  السوق المصرى /

بدوى، هدى 
  دمحمالسٌد.

  1666.    

هدى دمحم السٌد بدوى 
؛ اشراؾ ابراهٌم 

دمحم مهدي، دمحم توفٌك 
  البلمٌنً.



  ماجستٌر.  935 (636
على المهنة و اثرها 
  خطر الوفاة :

الخٌاط، سلوى 
  لطفى احمد.

  2000.  
ٌلٌة ممارنة مع  دراسة تحل

انشاء جداول حٌاة مصححة 
  للمهن فى محافظة دمٌاط /

سلوى لطفى احمد 
الخٌاط ؛ اشراؾ 

فاطمة على 
  عبدالعاطى.

  ماجستٌر.  936 (639
المهنة و اثرها على 

  خطر الوفاة :
الخٌاط، سلوى 
  لطفى احمد.

  2000.  
ٌلٌة ممارنة مع  دراسة تحل

انشاء جداول حٌاة مصححة 
  للمهن فى محافظة دمٌاط /

سلوى لطفى احمد 
الخٌاط ؛ اشراؾ 

فاطمة على 
  عبدالعاطى.

  ماجستٌر.  939 (632
المهنة و اثرها على 

  خطر الوفاة :
الخٌاط، سلوى 
  لطفى احمد.

  2000.  
ٌلٌة ممارنة مع  دراسة تحل

حٌاة مصححة انشاء جداول 
  للمهن فى محافظة دمٌاط /

سلوى لطفى احمد 
الخٌاط ؛ اشراؾ 

فاطمة على 
  عبدالعاطى.

  ماجستٌر.  932 (636
المهنة و اثرها على 

  خطر الوفاة :
الخٌاط، سلوى 
  لطفى احمد.

  2000.  
ٌلٌة ممارنة مع  دراسة تحل

انشاء جداول حٌاة مصححة 
  للمهن فى محافظة دمٌاط /

لطفى احمد سلوى 
الخٌاط ؛ اشراؾ 

فاطمة على 
  عبدالعاطى.

  ماجستٌر.  936 (640
دوافع انتماء وكاالت 

  اإلعالن :
الهنداوي، دمحم 

  عبدهللا دمحم.
  1666.  

دراسة علً ألسام سوق 
  المعلنٌن /

دمحم عبدهللا دمحم 
الهنداوي ؛ اشراؾ 

طلعت اسعد 
  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر.  940 (641
انتماء وكاالت دوافع 

  اإلعالن :
الهنداوي، دمحم 

  عبدهللا دمحم.
  1666.  

دراسة علً ألسام سوق 
  المعلنٌن /

دمحم عبدهللا دمحم 
الهنداوي ؛ اشراؾ 

طلعت اسعد 
  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر.  941 (642

العوامل المإثرة فً 
المرار االستثماري 
للمتعاملٌن فً سوق 
األوراق المالٌة فً 

  مصر /

أبو وردة، شٌرٌن 
  حامد دمحم.

  2000.    

شٌرٌن حامد دمحم أبو 
وردة ؛ اشراؾ دمحم 
ٌلم، دمحم  على سو

  عبدالحافظ البؽدادى.

  ماجستٌر.  942 (643

العوامل المإثرة فً 
المرار االستثماري 
للمتعاملٌن فً سوق 
األوراق المالٌة فً 

  مصر /

أبو وردة، شٌرٌن 
  حامد دمحم.

  2000.    

شٌرٌن حامد دمحم أبو 
وردة ؛ اشراؾ دمحم 
ٌلم، دمحم  على سو

  عبدالحافظ البؽدادى.

  ماجستٌر.  943 (644

العوامل المإثرة فً 
المرار االستثماري 
للمتعاملٌن فً سوق 
األوراق المالٌة فً 

  مصر /

أبو وردة، شٌرٌن 
  حامد دمحم.

  2000.    

شٌرٌن حامد دمحم أبو 
وردة ؛ اشراؾ دمحم 
ٌلم، دمحم  على سو

  عبدالحافظ البؽدادى.

  ماجستٌر.  944 (645

العوامل المإثرة فً 
المرار االستثماري 
للمتعاملٌن فً سوق 
األوراق المالٌة فً 

  مصر /

أبو وردة، شٌرٌن 
  حامد دمحم.

  2000.    

شٌرٌن حامد دمحم أبو 
وردة ؛ اشراؾ دمحم 
ٌلم، دمحم  على سو

  عبدالحافظ البؽدادى.

  ماجستٌر.  945 (646

العوامل المإثرة فً 
نظام األمن الصناعً 
ودورها فً إنتاجٌة 

  العمل :

فرج، هالة دمحم 
  السعٌد.

  1666.  
دراسة مٌدانٌة بمطاع األعمال 

العام الصناعً بمحافظة 
  الدلهلٌة /

هالة دمحم السعٌد فرج 
؛ اشراؾ فتحى على 
محرم، عبدالمادر 

  دمحم عبدالمادر.

  ماجستٌر.  946 (649

العوامل المإثرة فً 
نظام األمن الصناعً 
ودورها فً إنتاجٌة 

  العمل :

فرج، هالة دمحم 
  السعٌد.

  1666.  
دراسة مٌدانٌة بمطاع األعمال 

العام الصناعً بمحافظة 
  الدلهلٌة /

هالة دمحم السعٌد فرج 
؛ اشراؾ فتحى على 
محرم، عبدالمادر 

  دمحم عبدالمادر.

  ماجستٌر.  949 (642

العوامل المإثرة فً 
نظام األمن الصناعً 
ودورها فً إنتاجٌة 

  العمل :

فرج، هالة دمحم 
  السعٌد.

  1666.  
دراسة مٌدانٌة بمطاع األعمال 

العام الصناعً بمحافظة 
  الدلهلٌة /

هالة دمحم السعٌد فرج 
؛ اشراؾ فتحى على 
محرم، عبدالمادر 

  دمحم عبدالمادر.

  ماجستٌر.  942 (646

العوامل المإثرة فً 
نظام األمن الصناعً 
ودورها فً إنتاجٌة 

  العمل :

فرج، هالة دمحم 
  السعٌد.

  1666.  
دراسة مٌدانٌة بمطاع األعمال 

العام الصناعً بمحافظة 
  الدلهلٌة /

هالة دمحم السعٌد فرج 
؛ اشراؾ فتحى على 
محرم، عبدالمادر 

  دمحم عبدالمادر.

علً أحمد زنادة     .1402  الؽامدى، علً تمٌٌم خدمات الركاب   ماجستٌر.  946 (650



بالخطوط الجوٌة 
  العربٌة السعودٌة /

الؽامدى ؛ اشراؾ   أحمد زنادة.
دمحم صالح الدٌن 

الشنوانى، احمد رأفت 
  زكى عبد الخالك

  ماجستٌر  950 (651

مستوٌات اهتمام 
االدارة برضاء 

المستهلن عن السلعة 
وعاللتها بالربحٌة 

بالتطبٌك على 
شركات لطاع 

األعمال العام المنتجة 
للمالبس الجاهزة فى 

  مصر /

أحمد، حسنى سعد 
  أمٌن.

  2000.    
حسنى سعد أحمد 

أمٌن ؛ إشراؾ احمد 
  دمحم السٌد ؼنٌم.

  ماجستٌر  951 (652

مستوٌات اهتمام 
االدارة برضاء 

المستهلن عن السلعة 
بالربحٌة وعاللتها 

بالتطبٌك على 
شركات لطاع 

األعمال العام المنتجة 
للمالبس الجاهزة فى 

  مصر /

أحمد، حسنى سعد 
  أمٌن.

  2000.    
حسنى سعد أحمد 

أمٌن ؛ إشراؾ احمد 
  دمحم السٌد ؼنٌم.

  ماجستٌر  952 (653

مستوٌات اهتمام 
االدارة برضاء 

المستهلن عن السلعة 
وعاللتها بالربحٌة 

بالتطبٌك على 
شركات لطاع 

األعمال العام المنتجة 
للمالبس الجاهزة فى 

  مصر /

أحمد، حسنى سعد 
  أمٌن.

  2000.    
حسنى سعد أحمد 

أمٌن ؛ إشراؾ احمد 
  دمحم السٌد ؼنٌم.

  ماجستٌر  953 (654

مستوٌات اهتمام 
االدارة برضاء 

المستهلن عن السلعة 
وعاللتها بالربحٌة 

بالتطبٌك على 
شركات لطاع 

األعمال العام المنتجة 
للمالبس الجاهزة فى 

  مصر /

أحمد، حسنى سعد 
  أمٌن.

  2000.    
حسنى سعد أحمد 

أمٌن ؛ إشراؾ احمد 
  دمحم السٌد ؼنٌم.

  ماجستٌر.  954 (655

دراسة التلوث البٌبً 
فً منطمة المنصورة 
وأثره علً الصحة 

  العامة :

المنجً، هشام 
  دمحم رجب دمحم.

  دراسة إحصابٌة /  .1666  

هشام دمحم رجب دمحم 
المنجً ؛ إشراؾ 

فاطمة علً 
عبدالعاطً، دمحم كامل 

  فرج.

  ماجستٌر.  955 (656

دراسة التلوث البٌبً 
فً منطمة المنصورة 
وأثره علً الصحة 

  العامة :

المنجً، هشام 
  دمحم رجب دمحم.

  دراسة إحصابٌة /  .1666  

هشام دمحم رجب دمحم 
المنجً ؛ إشراؾ 

فاطمة علً 
عبدالعاطً، دمحم كامل 

  فرج.

  ماجستٌر.  956 (659

دراسة التلوث البٌبً 
فً منطمة المنصورة 
وأثره علً الصحة 

  العامة :

المنجً، هشام 
  دمحم رجب دمحم.

  دراسة إحصابٌة /  .1666  

هشام دمحم رجب دمحم 
المنجً ؛ إشراؾ 

فاطمة علً 
 عبدالعاطً، دمحم كامل

  فرج.

  ماجستٌر.  959 (652

دراسة التلوث البٌبً 
فً منطمة المنصورة 
وأثره علً الصحة 

  العامة :

المنجً، هشام 
  دمحم رجب دمحم.

  دراسة إحصابٌة /  .1666  

هشام دمحم رجب دمحم 
المنجً ؛ إشراؾ 

فاطمة علً 
عبدالعاطً، دمحم كامل 

  فرج.

  ماجستٌر  952 (656
أسلوب إحصابً 

لتحدٌد مناطك تؤمٌن 
السٌارات الشامل 

خضٌر، عبٌر 
  منصور السٌد.

  2001.    
عبٌر منصور السٌد 
خضٌر ؛ إشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدى، 



حسب درجة الخطر 
بالتطبٌك على منطمة 

  بحرى /

  دمحم توفٌك البلمٌنى.

  ماجستٌر  956 (660

أسلوب إحصابً 
لتحدٌد مناطك تؤمٌن 
السٌارات الشامل 

درجة الخطر حسب 
بالتطبٌك على منطمة 

  بحرى /

خضٌر، عبٌر 
  منصور السٌد.

  2001.    

عبٌر منصور السٌد 
خضٌر ؛ إشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدى، 
  دمحم توفٌك البلمٌنى.

  ماجستٌر  960 (661

أسلوب إحصابً 
لتحدٌد مناطك تؤمٌن 
السٌارات الشامل 

حسب درجة الخطر 
بالتطبٌك على منطمة 

  بحرى /

خضٌر، عبٌر 
  منصور السٌد.

  2001.    

عبٌر منصور السٌد 
خضٌر ؛ إشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدى، 
  دمحم توفٌك البلمٌنى.

  ماجستٌر  961 (662

أسلوب إحصابً 
لتحدٌد مناطك تؤمٌن 
السٌارات الشامل 

حسب درجة الخطر 
بالتطبٌك على منطمة 

  بحرى /

خضٌر، عبٌر 
  منصور السٌد.

  2001.    

عبٌر منصور السٌد 
خضٌر ؛ إشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدى، 
  دمحم توفٌك البلمٌنى.

  الحسابات األمنٌة :    962 (663
نجٌب، فرٌدون 

  دمحم.
  1663.  

دراسة فً أسالٌب التخطٌط 
  الشرطً/

فرٌدون دمحم نجٌب ؛ 
اشراؾ عبدالكرٌم 

دروٌش، دمحم 
  عبدالفتاح منجً.

  ماجستٌر.  963 (664

البدابل المحاسبٌة 
إلعادة جدولة دٌون 
الشركات المتعثرة 

بالتطبٌك علً 
شركات المطاع العام 

/  

حافظ، سماح 
  طارق أحمد.

  2001.    
سماح طارق أحمد 

حافظ ؛ إشراؾ بشٌر 
  عبد العظٌم البنا.

  ماجستٌر.  964 (665

البدابل المحاسبٌة 
إلعادة جدولة دٌون 
الشركات المتعثرة 

علً  بالتطبٌك
شركات المطاع العام 

/  

حافظ، سماح 
  طارق أحمد.

  2001.    
سماح طارق أحمد 

حافظ ؛ إشراؾ بشٌر 
  عبد العظٌم البنا.

  ماجستٌر.  965 (666

البدابل المحاسبٌة 
إلعادة جدولة دٌون 
الشركات المتعثرة 

بالتطبٌك علً 
شركات المطاع العام 

/  

حافظ، سماح 
  طارق أحمد.

  2001.    
سماح طارق أحمد 

حافظ ؛ إشراؾ بشٌر 
  عبد العظٌم البنا.

  ماجستٌر.  966 (669

البدابل المحاسبٌة 
إلعادة جدولة دٌون 
الشركات المتعثرة 

بالتطبٌك علً 
شركات المطاع العام 

/  

حافظ، سماح 
  طارق أحمد.

  2001.    
سماح طارق أحمد 

حافظ ؛ إشراؾ بشٌر 
  عبد العظٌم البنا.

  ماجستٌر.  969 (662

Alternative 
techniques to 
least square 

method :  

El-Wakf, 
Alyaa 

Mohamed 
Mohamed.  

  2001.  
A theeortical and 

empirical study /  

Alyaa 
Mohamed 

Mohamed EL-
Wakf ; 

Supervisied by 
Fatma Ali Abd 

El-Atti, 
Mohamed 
Tawfik El--

Bolkiny.  

  ماجستٌر.  962 (666

Alternative 
techniques to 
least square 

method :  

El-Wakf, 
Alyaa 

Mohamed 
Mohamed.  

  2001.  
A theeortical and 

empirical study /  

Alyaa 
Mohamed 

Mohamed EL-
Wakf ; 



Supervisied by 
Fatma Ali Abd 

El-Atti, 
Mohamed 
Tawfik El--

Bolkiny.  

  ماجستٌر.  966 (690

Alternative 
techniques to 
least square 

method :  

El-Wakf, 
Alyaa 

Mohamed 
Mohamed.  

  2001.  
A theeortical and 

empirical study /  

Alyaa 
Mohamed 

Mohamed EL-
Wakf ; 

Supervisied by 
Fatma Ali Abd 

El-Atti, 
Mohamed 
Tawfik El--

Bolkiny.  

  ماجستٌر.  990 (691

Alternative 
techniques to 
least square 

method :  

El-Wakf, 
Alyaa 

Mohamed 
Mohamed.  

  2001.  
A theeortical and 

empirical study /  

Alyaa 
Mohamed 

Mohamed EL-
Wakf ; 

Supervisied by 
Fatma Ali Abd 

El-Atti, 
Mohamed 
Tawfik El--

Bolkiny.  

  ماجستٌر  991 (692
أثر تكٌؾ العاملٌن 

العابدٌن للوطن على 
  رضابهم الوظٌفً :

مصطفى، منى 
  سامى محمود.

  2001.  
دراسة تطبٌمٌة على البتعثٌن 

  بجامعة المنصورة /

منى سامى محمود 
مصطفى ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر  992 (693
أثر تكٌؾ العاملٌن 

العابدٌن للوطن على 
  الوظٌفً :رضابهم 

مصطفى، منى 
  سامى محمود.

  2001.  
دراسة تطبٌمٌة على البتعثٌن 

  بجامعة المنصورة /

منى سامى محمود 
مصطفى ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر  993 (694
أثر تكٌؾ العاملٌن 

العابدٌن للوطن على 
  رضابهم الوظٌفً :

مصطفى، منى 
  سامى محمود.

  2001.  
دراسة تطبٌمٌة على البتعثٌن 

  بجامعة المنصورة /

منى سامى محمود 
مصطفى ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر  994 (695
أثر تكٌؾ العاملٌن 

العابدٌن للوطن على 
  رضابهم الوظٌفً :

مصطفى، منى 
  سامى محمود.

  2001.  
دراسة تطبٌمٌة على البتعثٌن 

  بجامعة المنصورة /

منى سامى محمود 
مصطفى ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  995 (696

الخصابص الدٌمو 
جرافٌة لعمالء تنشٌط 
المبعات و عاللتها 

باالستراتٌجٌة 
التسوٌمٌة بالتطبٌك 
على شركات المٌاه 

  الؽازٌة /

عبٌد، احمد ٌحٌى 
  حسٌن.

  2000.    
احمد ٌحٌى حسٌن 
طلعت عبٌد ؛ إشراؾ 
  أسعد عبدالحمٌد.

  ماجستٌر.  996 (699

الخصابص الدٌمو 
جرافٌة لعمالء تنشٌط 
المبعات و عاللتها 

باالستراتٌجٌة 
التسوٌمٌة بالتطبٌك 
على شركات المٌاه 

  الؽازٌة /

عبٌد، احمد ٌحٌى 
  حسٌن.

  2000.    
احمد ٌحٌى حسٌن 

عبٌد ؛ إشراؾ طلعت 
  أسعد عبدالحمٌد.

  ماجستٌر.  999 (692

الخصابص الدٌمو 
جرافٌة لعمالء تنشٌط 
المبعات و عاللتها 

باالستراتٌجٌة 
التسوٌمٌة بالتطبٌك 
على شركات المٌاه 

  الؽازٌة /

عبٌد، احمد ٌحٌى 
  حسٌن.

  2000.    
احمد ٌحٌى حسٌن 

عبٌد ؛ إشراؾ طلعت 
  أسعد عبدالحمٌد.



  ماجستٌر.  992 (696

الخصابص الدٌمو 
لعمالء تنشٌط جرافٌة 

المبعات و عاللتها 
باالستراتٌجٌة 

التسوٌمٌة بالتطبٌك 
على شركات المٌاه 

  الؽازٌة /

عبٌد، احمد ٌحٌى 
  حسٌن.

  2000.    
احمد ٌحٌى حسٌن 

عبٌد ؛ إشراؾ طلعت 
  أسعد عبدالحمٌد.

  ماجستٌر  996 (620
ترتٌب هٌكل المٌم 
وعاللته بالمسار 

  الوظٌفى :

صٌح، نوال 
  النادى.محمود 

  2001.  
دراسة تطبٌمٌة على أعضاء 
هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم 
  بكلٌات جامعة المنصورة /

نوال محمود النادى 
صبح ؛ إشراؾ ناجى 

دمحم فوزى خشبه، 
صفاء أحمد 
  الشربٌنى.

  ماجستٌر  920 (621
ترتٌب هٌكل المٌم 
وعاللته بالمسار 

  الوظٌفى :

صٌح، نوال 
  محمود النادى.

  2001.  
دراسة تطبٌمٌة على أعضاء 
هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم 
  بكلٌات جامعة المنصورة /

نوال محمود النادى 
صبح ؛ إشراؾ ناجى 

دمحم فوزى خشبه، 
صفاء أحمد 
  الشربٌنى.

  ماجستٌر  921 (622
ترتٌب هٌكل المٌم 
وعاللته بالمسار 

  الوظٌفى :

صٌح، نوال 
  محمود النادى.

  2001.  
تطبٌمٌة على أعضاء دراسة 

هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم 
  بكلٌات جامعة المنصورة /

نوال محمود النادى 
صبح ؛ إشراؾ ناجى 

دمحم فوزى خشبه، 
صفاء أحمد 
  الشربٌنى.

  ماجستٌر  922 (623
ترتٌب هٌكل المٌم 
وعاللته بالمسار 

  الوظٌفى :

صٌح، نوال 
  محمود النادى.

  2001.  
أعضاء دراسة تطبٌمٌة على 

هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم 
  بكلٌات جامعة المنصورة /

نوال محمود النادى 
صبح ؛ إشراؾ ناجى 

دمحم فوزى خشبه، 
صفاء أحمد 
  الشربٌنى.

  ماجستٌر  923 (624

تخطٌط ورلابة 
تكالٌؾ البحوث 

والتطوٌر كمنطلك 
للتحسٌن المستمر فى 
ظل البٌبة التنافسٌة 
  مع دراسة تطبٌمٌة /

و عزت، عمر
  نزٌه محمود.

  2001.    
عمرو نزٌه محمود 

عزت ؛ اشراؾ مكرم 
ٌلى.   عبدالمسٌح باس

  ماجستٌر  924 (625

تخطٌط ورلابة 
تكالٌؾ البحوث 

والتطوٌر كمنطلك 
للتحسٌن المستمر فى 
ظل البٌبة التنافسٌة 
  مع دراسة تطبٌمٌة /

عزت، عمرو 
  نزٌه محمود.

  2001.    
عمرو نزٌه محمود 

اشراؾ مكرم عزت ؛ 
ٌلى.   عبدالمسٌح باس

  ماجستٌر  925 (626

تخطٌط ورلابة 
تكالٌؾ البحوث 

والتطوٌر كمنطلك 
للتحسٌن المستمر فى 
ظل البٌبة التنافسٌة 
  مع دراسة تطبٌمٌة /

عزت، عمرو 
  نزٌه محمود.

  2001.    
عمرو نزٌه محمود 

عزت ؛ اشراؾ مكرم 
ٌلى.   عبدالمسٌح باس

  ماجستٌر  926 (629

تخطٌط ورلابة 
تكالٌؾ البحوث 

والتطوٌر كمنطلك 
للتحسٌن المستمر فى 
ظل البٌبة التنافسٌة 
  مع دراسة تطبٌمٌة /

عزت، عمرو 
  نزٌه محمود.

  2001.    
عمرو نزٌه محمود 

عزت ؛ اشراؾ مكرم 
ٌلى.   عبدالمسٌح باس

  ماجستٌر  929 (622

التحلٌل الدٌموجرافى 
للمجتمع المصرى 
وأثرة على المالءة 
المالٌة لنظام التامٌن 

  اإلجتماعً /

صالح، هانى 
عبدالحكٌم 
  اسماعٌل.

  2001.    

هانى عبدالحكٌم 
اسماعٌل صالح ؛ 
إشراؾ إبراهٌم دمحم 

المهدى، جمال 
  عبدالبالى واصؾ.

  ماجستٌر  922 (626

التحلٌل الدٌموجرافى 
للمجتمع المصرى 
وأثرة على المالءة 

لنظام التامٌن المالٌة 
  اإلجتماعً /

صالح، هانى 
عبدالحكٌم 
  اسماعٌل.

  2001.    

هانى عبدالحكٌم 
اسماعٌل صالح ؛ 
إشراؾ إبراهٌم دمحم 

المهدى، جمال 
  عبدالبالى واصؾ.

  ماجستٌر  926 (660
التحلٌل الدٌموجرافى 
للمجتمع المصرى 

صالح، هانى 
عبدالحكٌم 

  2001.    
هانى عبدالحكٌم 
اسماعٌل صالح ؛ 



وأثرة على المالءة 
المالٌة لنظام التامٌن 

  اإلجتماعً /

إشراؾ إبراهٌم دمحم   اسماعٌل.
المهدى، جمال 

  عبدالبالى واصؾ.

  ماجستٌر  960 (661

التحلٌل الدٌموجرافى 
للمجتمع المصرى 
وأثرة على المالءة 
المالٌة لنظام التامٌن 

  اإلجتماعً /

صالح، هانى 
عبدالحكٌم 
  اسماعٌل.

  2001.    

هانى عبدالحكٌم 
اسماعٌل صالح ؛ 
إشراؾ إبراهٌم دمحم 

المهدى، جمال 
  عبدالبالى واصؾ.

  ماجستٌر  961 (662

استخدام نظرٌة 
الفازى فى تمدٌر حجم 
المطالبات فى التؤمٌن 

ٌلً على  التكم
  السٌارات /

على، مها دمحم 
  زكى.

  2001.    

مها دمحم زكى على ؛ 
دمحم توفٌك إشراؾ 

البلمٌنى، ٌاسر دمحم 
  العدل.

  ماجستٌر  962 (663

استخدام نظرٌة 
الفازى فى تمدٌر حجم 
المطالبات فى التؤمٌن 

ٌلً على  التكم
  السٌارات /

على، مها دمحم 
  زكى.

  2001.    

مها دمحم زكى على ؛ 
إشراؾ دمحم توفٌك 
البلمٌنى، ٌاسر دمحم 

  العدل.

  ماجستٌر  963 (664

استخدام نظرٌة 
الفازى فى تمدٌر حجم 
المطالبات فى التؤمٌن 

ٌلً على  التكم
  السٌارات /

على، مها دمحم 
  زكى.

  2001.    

مها دمحم زكى على ؛ 
إشراؾ دمحم توفٌك 
البلمٌنى، ٌاسر دمحم 

  العدل.

  ماجستٌر  964 (665

استخدام نظرٌة 
الفازى فى تمدٌر حجم 
المطالبات فى التؤمٌن 

ٌلً على  التكم
  السٌارات /

على، مها دمحم 
  زكى.

  2001.    

مها دمحم زكى على ؛ 
إشراؾ دمحم توفٌك 
البلمٌنى، ٌاسر دمحم 

  العدل.

  ماجستٌر  965 (666

ترشٌد لرارات تسعٌر 
تؤمٌن السٌارات 

االجبارى باستخدام 
  الكمٌة :

طه، طارق 
  عبدالحمٌد أحمد.

  2001.  
شركة دراسة ممارنة على 

  مصر للتؤمٌن /

طارق عبدالحمٌد 
أحمد طه ؛ إشراؾ 
  إبراهٌم دمحم مهدى.

  ماجستٌر  966 (669

ترشٌد لرارات تسعٌر 
تؤمٌن السٌارات 

االجبارى باستخدام 
  الكمٌة :

طه، طارق 
  عبدالحمٌد أحمد.

  2001.  
دراسة ممارنة على شركة 

  مصر للتؤمٌن /

طارق عبدالحمٌد 
أحمد طه ؛ إشراؾ 
  إبراهٌم دمحم مهدى.

  ماجستٌر  969 (662

ترشٌد لرارات تسعٌر 
تؤمٌن السٌارات 

االجبارى باستخدام 
  الكمٌة :

طه، طارق 
  عبدالحمٌد أحمد.

  2001.  
دراسة ممارنة على شركة 

  مصر للتؤمٌن /

طارق عبدالحمٌد 
أحمد طه ؛ إشراؾ 
  إبراهٌم دمحم مهدى.

  ماجستٌر  962 (666

لرارات تسعٌر ترشٌد 
تؤمٌن السٌارات 

االجبارى باستخدام 
  الكمٌة :

طه، طارق 
  عبدالحمٌد أحمد.

  2001.  
دراسة ممارنة على شركة 

  مصر للتؤمٌن /

طارق عبدالحمٌد 
أحمد طه ؛ إشراؾ 
  إبراهٌم دمحم مهدى.

  ماجستٌر.  966 (900

دراسة ألثر المٌثاق 
العام لمهنة المحاسبة 
علً تحمٌك أهداؾ 

  المراجعة :

برعً، أحمد 
  فوزي أحمد.

  مع دراسة ممارنة /  .2001  

أحمد فوزي أحمد 
برعً ؛ إشراؾ 

محمود السٌد الناؼً، 
صالح الدٌن خضر 

  دمحم.

  ماجستٌر.  200 (901

دراسة ألثر المٌثاق 
العام لمهنة المحاسبة 
علً تحمٌك أهداؾ 

  المراجعة :

برعً، أحمد 
  فوزي أحمد.

  دراسة ممارنة / مع  .2001  

أحمد فوزي أحمد 
برعً ؛ إشراؾ 

محمود السٌد الناؼً، 
صالح الدٌن خضر 

  دمحم.

  ماجستٌر.  201 (902

دراسة ألثر المٌثاق 
العام لمهنة المحاسبة 
علً تحمٌك أهداؾ 

  المراجعة :

برعً، أحمد 
  فوزي أحمد.

  مع دراسة ممارنة /  .2001  

أحمد فوزي أحمد 
برعً ؛ إشراؾ 

حمود السٌد الناؼً، م
صالح الدٌن خضر 

  دمحم.

  ماجستٌر.  202 (903
دراسة ألثر المٌثاق 
العام لمهنة المحاسبة 
علً تحمٌك أهداؾ 

برعً، أحمد 
  فوزي أحمد.

  مع دراسة ممارنة /  .2001  
أحمد فوزي أحمد 
برعً ؛ إشراؾ 

محمود السٌد الناؼً، 



صالح الدٌن خضر   المراجعة :
  دمحم.

  ماجستٌر.  203 (904

استخدام اسالٌب 
التحلٌل االستراتٌجً 
لتمٌٌم اداء وحدات 

  المطاع العام :

لمحاوى، عماد 
دمحم الصؽٌر 

  علً.
  1661.  

دراسه تطبٌمٌه لمطاع 
  الصناعات الؽذابٌه /

عماد دمحم الصؽٌر 
علً لمحاوى ؛ 

اشراؾ طاهر مرسً 
عطٌه، دمحم العربً 

  احمد عزب.

  ماجستٌر.  204 (905

عاللة ضؽوط العمل 
بانماط المٌادة 

للمدٌرٌن فى شركات 
المطاع العام للؽزل 

والنسٌج فى جمهورٌة 
  مصر العربٌة /

المصرى، احمد 
  احمد.

  1663.    
احمد احمد المصرى 
؛ اشراؾ دمحم سٌد 
  أحمد عبدالمتعال.

  ماجستٌر.  205 (906

إدارة المخاطر 
التسوٌمٌة فً مرحلة 

المنتج الجدٌد تمدٌم 
بالتطبٌك علً 

  منتجات األدوٌة /

عبدالوهاب، دمحم 
  أبو الممصان دمحم.

  1662.    

دمحم أبو الممصان دمحم 
عبدالوهاب ؛ إشراؾ 
نبٌل الحسٌنً النجار، 

  مرسً سالمة.

  ماجستٌر.  206 (909

تمٌٌم دور عناصر 
الضبط المتكامل 
لجودة االنتاج فى 

خفض الفافد 
الصناعى فى شركات 
المطاع العام للؽزل و 
النسٌج فى جمهورٌة 

  مصر العربٌة /

البلتاجى، ابراهٌم 
  دمحم مجاهد.

  1663.    

ابراهٌم دمحم مجاهد 
البلتاجى ؛ اشراؾ 
اشرؾ فتحى على 
محرم، ناجى دمحم 

  فوزى خشبه.

  ماجستٌر.  209 (902

المتؽٌرات الكمٌة 
والسلوكٌة المإثرة فً 

ترشٌد لرارات 
  االستثمار :

لشوع، أسامة 
  دمحم بدٌر.

  2001.  
بالتطبٌك علً لطاع األعمال 

  العام لألسمدة فً مصر /

أسامة دمحم بدٌر لشوع 
؛ إشراؾ نظٌر 

  رٌاض دمحم.

  ماجستٌر.  202 (906

المتؽٌرات الكمٌة 
المإثرة فً والسلوكٌة 

ترشٌد لرارات 
  االستثمار :

لشوع، أسامة 
  دمحم بدٌر.

  2001.  
بالتطبٌك علً لطاع األعمال 

  العام لألسمدة فً مصر /

أسامة دمحم بدٌر لشوع 
؛ إشراؾ نظٌر 

  رٌاض دمحم.

  ماجستٌر.  206 (910

المتؽٌرات الكمٌة 
والسلوكٌة المإثرة فً 

ترشٌد لرارات 
  االستثمار :

أسامة  لشوع،
  دمحم بدٌر.

  2001.  
بالتطبٌك علً لطاع األعمال 

  العام لألسمدة فً مصر /

أسامة دمحم بدٌر لشوع 
؛ إشراؾ نظٌر 

  رٌاض دمحم.

  ماجستٌر.  210 (911

المتؽٌرات الكمٌة 
والسلوكٌة المإثرة فً 

ترشٌد لرارات 
  االستثمار :

لشوع، أسامة 
  دمحم بدٌر.

  2001.  
لطاع األعمال بالتطبٌك علً 

  العام لألسمدة فً مصر /

أسامة دمحم بدٌر لشوع 
؛ إشراؾ نظٌر 

  رٌاض دمحم.

  ماجستٌر  211 (912

التنبإ بمعدالت 
الخصوبة ألفواج 
اإلناث المتزوجة 
حدٌثاً بإستخدام 

 CARIMAنموذج 
/  

محمود، حنان 
  خضارى مهدى.

  2001.    

حنان خضارى مهدى 
؛ إشراؾ فاطمة على 

عاطى، مرفت عبدال
طلعت دمحم 
  المحالوى.

  ماجستٌر  212 (913

التنبإ بمعدالت 
الخصوبة ألفواج 
اإلناث المتزوجة 
حدٌثاً بإستخدام 

 CARIMAنموذج 
/  

محمود، حنان 
  خضارى مهدى.

  2001.    

حنان خضارى مهدى 
؛ إشراؾ فاطمة على 
عبدالعاطى، مرفت 

طلعت دمحم 
  المحالوى.

  ماجستٌر  213 (914

التنبإ بمعدالت 
الخصوبة ألفواج 
اإلناث المتزوجة 
حدٌثاً بإستخدام 

 CARIMAنموذج 
/  

محمود، حنان 
  خضارى مهدى.

  2001.    

حنان خضارى مهدى 
؛ إشراؾ فاطمة على 
عبدالعاطى، مرفت 

طلعت دمحم 
  المحالوى.

  ماجستٌر  214 (915
التنبإ بمعدالت 

الخصوبة ألفواج 
محمود، حنان 
  خضارى مهدى.

  2001.    
حنان خضارى مهدى 
؛ إشراؾ فاطمة على 



اإلناث المتزوجة 
حدٌثاً بإستخدام 

 CARIMAنموذج 
/  

عبدالعاطى، مرفت 
طلعت دمحم 
  المحالوى.

  ماجستٌر.  215 (916

تخطٌط وتمٌٌم مخاطر 
المرالبة الداخلٌة 
دوابر  باستخدام منهج

  العملٌات :

أحمد، أحمد شرؾ 
  الدٌن عٌسً.

  1665.  
بالتطبٌك علً الجهاز 
  المركزي للمحاسبات /

أحمد شرؾ الدٌن 
عٌسً أحمد ؛ 

إشراؾ عباس أحمد 
  رضوان.

  ماجستٌر.  216 (919

تخطٌط وتمٌٌم مخاطر 
المرالبة الداخلٌة 

باستخدام منهج دوابر 
  العملٌات :

أحمد، أحمد شرؾ 
  الدٌن عٌسً.

  1665.  
بالتطبٌك علً الجهاز 
  المركزي للمحاسبات /

أحمد شرؾ الدٌن 
عٌسً أحمد ؛ 

إشراؾ عباس أحمد 
  رضوان.

  ماجستٌر.  219 (912

تخطٌط وتمٌٌم مخاطر 
المرالبة الداخلٌة 

باستخدام منهج دوابر 
  العملٌات :

أحمد، أحمد شرؾ 
  الدٌن عٌسً.

  1665.  
الجهاز بالتطبٌك علً 

  المركزي للمحاسبات /

أحمد شرؾ الدٌن 
عٌسً أحمد ؛ 

إشراؾ عباس أحمد 
  رضوان.

  ماجستٌر.  212 (916

العاللة بٌن العوامل 
الشخصٌة والتنظٌمٌة 

واتجاهات عمال 
اإلنتاج نحو ترن 

  العمل :

فرج، مجدى خلٌل 
  داود.

  2001.  
دراسة تطبٌمٌة على شركات 

ل لطاع األعمال العام للؽز
  والنسٌج بوسط وشرق الدلتا /

مجدى خلٌل داود 
فرج ؛ إشراؾ نبٌل 
الحسٌنى النجار، 

عبدالحمٌد عبدالفتاح 
  المؽربى.

  ماجستٌر.  216 (920

العاللة بٌن العوامل 
الشخصٌة والتنظٌمٌة 

واتجاهات عمال 
اإلنتاج نحو ترن 

  العمل :

فرج، مجدى خلٌل 
  داود.

  2001.  
شركات دراسة تطبٌمٌة على 

لطاع األعمال العام للؽزل 
  والنسٌج بوسط وشرق الدلتا /

مجدى خلٌل داود 
فرج ؛ إشراؾ نبٌل 
الحسٌنى النجار، 

عبدالحمٌد عبدالفتاح 
  المؽربى.

  ماجستٌر.  220 (921

العاللة بٌن العوامل 
الشخصٌة والتنظٌمٌة 

واتجاهات عمال 
اإلنتاج نحو ترن 

  العمل :

فرج، مجدى خلٌل 
  داود.

  2001.  
دراسة تطبٌمٌة على شركات 
لطاع األعمال العام للؽزل 

  والنسٌج بوسط وشرق الدلتا /

مجدى خلٌل داود 
فرج ؛ إشراؾ نبٌل 
الحسٌنى النجار، 

عبدالحمٌد عبدالفتاح 
  المؽربى.

  ماجستٌر.  221 (922

نحو سٌاسة التصادٌة 
مناسبة للحد من 
التلوث البٌبً فً 

تطورا  البلدان األلل
/  

ؼلوش، طارق 
  مصطفى دمحم.

  1669.    
طارق مصطفى دمحم 
ؼلوش ؛ اشراؾ 
ٌلمى.   سعٌد دمحم المه

  ماجستٌر.  222 (923

نحو سٌاسة التصادٌة 
مناسبة للحد من 
التلوث البٌبً فً 

البلدان األلل تطورا 
/  

ؼلوش، طارق 
  مصطفى دمحم.

  1669.    
طارق مصطفى دمحم 
ؼلوش ؛ اشراؾ 
ٌلمى.   سعٌد دمحم المه

  ماجستٌر.  223 (924

نحو سٌاسة التصادٌة 
مناسبة للحد من 
التلوث البٌبً فً 

البلدان األلل تطورا 
/  

ؼلوش، طارق 
  مصطفى دمحم.

  1669.    
طارق مصطفى دمحم 
ؼلوش ؛ اشراؾ 
ٌلمى.   سعٌد دمحم المه

  ماجستٌر.  224 (925

تمٌٌم كفاءة األداء 
المالى لشركات 

التؤمٌن فى ج. م. ع. 
فى ضوء متطلبات 

  اإلفصاح :

ابراهٌم، احمد 
عبدالرحمن سٌد 

  أحمد.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2002  

أحمد عبدالرحمن سٌد 
أحمد ابراهٌم ؛ 

اشراؾ إبراهٌم دمحم 
مهدى، جمال 

  عبدالبالى واصؾ.

  ماجستٌر.  225 (926

تمٌٌم كفاءة األداء 
المالى لشركات 
م. ع. التؤمٌن فى ج. 

فى ضوء متطلبات 
  اإلفصاح :

ابراهٌم، احمد 
عبدالرحمن سٌد 

  أحمد.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2002  

أحمد عبدالرحمن سٌد 
أحمد ابراهٌم ؛ 

اشراؾ إبراهٌم دمحم 
مهدى، جمال 

  عبدالبالى واصؾ.

  ماجستٌر.  226 (929

تمٌٌم كفاءة األداء 
المالى لشركات 

التؤمٌن فى ج. م. ع. 
متطلبات فى ضوء 
  اإلفصاح :

ابراهٌم، احمد 
عبدالرحمن سٌد 

  أحمد.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2002  

أحمد عبدالرحمن سٌد 
أحمد ابراهٌم ؛ 

اشراؾ إبراهٌم دمحم 
مهدى، جمال 

  عبدالبالى واصؾ.



  ماجستٌر.  229 (922

Study of the 
randomized 

response 
technique 
efficiency /  

Abou El--
Kheir, 

Ahmed 
Mohamed 

Abdel-
Moneim.  

  2002.    

Ahmed 
Mohamed 

Abdel-Moneim 
Abou El-Kheir 
; Supervised 

by Soltan 
Mohamed 

Abdel-
Hamied.  

  ماجستٌر.  222 (926

Study of the 
randomized 

response 
technique 
efficiency /  

Abou El--
Kheir, 

Ahmed 
Mohamed 

Abdel-
Moneim.  

  2002.    

Ahmed 
Mohamed 

Abdel-Moneim 
Abou El-Kheir 
; Supervised 

by Soltan 
Mohamed 

Abdel-
Hamied.  

  ماجستٌر.  226 (930

Study of the 
randomized 

response 
technique 
efficiency /  

Abou El--
Kheir, 

Ahmed 
Mohamed 

Abdel-
Moneim.  

  2002.    

Ahmed 
Mohamed 

Abdel-Moneim 
Abou El-Kheir 
; Supervised 

by Soltan 
Mohamed 

Abdel-
Hamied.  

  ماجستٌر.  230 (931

تطوٌر الخدمات 
المصرفٌة فً البنون 
التجارٌة المصرٌة 
بتطبٌك مواصفات 
  األٌزو العالمٌة /

المنشاوى، نهلة 
  دمحم عبدالعظٌم.

  2002.    

نهلة دمحم عبدالعظٌم 
المنشاوى ؛إشراؾ 

نظٌر رٌاض 
  الشحات.

  ماجستٌر.  231 (932

تطوٌر الخدمات 
المصرفٌة فً البنون 
التجارٌة المصرٌة 
بتطبٌك مواصفات 
  األٌزو العالمٌة /

المنشاوى، نهلة 
  دمحم عبدالعظٌم.

  2002.    

نهلة دمحم عبدالعظٌم 
المنشاوى ؛إشراؾ 

نظٌر رٌاض 
  الشحات.

  ماجستٌر.  232 (933

تطوٌر الخدمات 
فً البنون المصرفٌة 

التجارٌة المصرٌة 
بتطبٌك مواصفات 
  األٌزو العالمٌة /

المنشاوى، نهلة 
  دمحم عبدالعظٌم.

  2002.    

نهلة دمحم عبدالعظٌم 
المنشاوى ؛إشراؾ 

نظٌر رٌاض 
  الشحات.

  ماجستٌر  233 (934

استخدام أسلوب 
تحلٌل المجموعات 
فى تحدٌد العوامل 

المإثرة والمنذرة فى 
الجلطة  وجود كل من

  والنزٌؾ الدموى /

العٌسوى، مروة 
  صالح صالح.

  2002.    

مروة صالح صالح 
العٌسوى ؛ إشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدى، 

فاطمة على 
  عبدالعاطى.

  ماجستٌر  234 (935

استخدام أسلوب 
تحلٌل المجموعات 
فى تحدٌد العوامل 

المإثرة والمنذرة فى 
وجود كل من الجلطة 

  /والنزٌؾ الدموى 

العٌسوى، مروة 
  صالح صالح.

  2002.    

مروة صالح صالح 
العٌسوى ؛ إشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدى، 

فاطمة على 
  عبدالعاطى.

  ماجستٌر  235 (936

استخدام أسلوب 
تحلٌل المجموعات 
فى تحدٌد العوامل 

المإثرة والمنذرة فى 
وجود كل من الجلطة 
  والنزٌؾ الدموى /

العٌسوى، مروة 
  لح.صالح صا

  2002.    

مروة صالح صالح 
العٌسوى ؛ إشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدى، 

فاطمة على 
  عبدالعاطى.

  ماجستٌر  236 (939
استخدام أسلوب 

تحلٌل المجموعات 
فى تحدٌد العوامل 

العٌسوى، مروة 
  صالح صالح.

  2002.    
صالح صالح مروة 

العٌسوى ؛ إشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدى، 



المإثرة والمنذرة فى 
وجود كل من الجلطة 
  والنزٌؾ الدموى /

فاطمة على 
  عبدالعاطى.

  ماجستٌر  239 (932

دراسة أخطار 
صناعة الكتان فى 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة :

الخواجة، حامد 
  عبدالموى دمحم.

ٌلٌة /  .2002     دراسة تحل

حامد عبدالموى دمحم 
الخواجه ؛ إشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدى، 

عبدالبالى جمال 
  واصؾ.

  ماجستٌر  232 (936

دراسة أخطار 
صناعة الكتان فى 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة :

الخواجة، حامد 
  عبدالموى دمحم.

ٌلٌة /  .2002     دراسة تحل

حامد عبدالموى دمحم 
الخواجه ؛ إشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدى، 
جمال عبدالبالى 

  واصؾ.

  ماجستٌر  236 (940

دراسة أخطار 
صناعة الكتان فى 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة :

الخواجة، حامد 
  عبدالموى دمحم.

ٌلٌة /  .2002     دراسة تحل

حامد عبدالموى دمحم 
الخواجه ؛ إشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدى، 
جمال عبدالبالى 

  واصؾ.

  ماجستٌر  240 (941

العاللة بٌن إدران 
الطفل للعالمة 

التجارٌة وسلوكه 
  الشرابً /

سناء داود داود، 
  ذكى.

  2003.    

سناء داود ذكى داود 
؛ إشراؾ احمد على 
جبر، عبدالمادر دمحم 

  عبدالمادر.

  ماجستٌر  241 (942

العاللة بٌن إدران 
الطفل للعالمة 

التجارٌة وسلوكه 
  الشرابً /

داود، سناء داود 
  ذكى.

  2003.    

سناء داود ذكى داود 
؛ إشراؾ احمد على 

عبدالمادر دمحم جبر، 
  عبدالمادر.

  ماجستٌر  242 (943

العاللة بٌن إدران 
الطفل للعالمة 

التجارٌة وسلوكه 
  الشرابً /

داود، سناء داود 
  ذكى.

  2003.    

سناء داود ذكى داود 
؛ إشراؾ احمد على 
جبر، عبدالمادر دمحم 

  عبدالمادر.

  ماجستٌر  243 (944

العاللة بٌن إدران 
للعالمة الطفل 

التجارٌة وسلوكه 
  الشرابً /

داود، سناء داود 
  ذكى.

  2003.    

سناء داود ذكى داود 
؛ إشراؾ احمد على 
جبر، عبدالمادر دمحم 

  عبدالمادر.

  ماجستٌر  244 (945

لٌاس الفعالٌة 
التسوٌمٌة من منظور 
إدارة الجودة الشاملة 

:  

دوٌدار، محمود 
  دمحم كمال عوض.

  2003.  
دراسة ممارنة بٌن البنون 

التجارٌة العامة والخاصة فى 
  جمهورٌة مصر العربٌة /

محمود دمحم كمال 
عوض دوٌدار ؛ 

إشراؾ طلعت أسعد 
عبدالحمٌد، عبدالحمٌد 
  عبدالفتاح المؽربى.

  ماجستٌر  245 (946

لٌاس الفعالٌة 
التسوٌمٌة من منظور 
إدارة الجودة الشاملة 

:  

دوٌدار، محمود 
  كمال عوض.دمحم 

  2003.  
دراسة ممارنة بٌن البنون 

التجارٌة العامة والخاصة فى 
  جمهورٌة مصر العربٌة /

محمود دمحم كمال 
عوض دوٌدار ؛ 

إشراؾ طلعت أسعد 
عبدالحمٌد، عبدالحمٌد 
  عبدالفتاح المؽربى.

  ماجستٌر  246 (949

لٌاس الفعالٌة 
التسوٌمٌة من منظور 
إدارة الجودة الشاملة 

:  

دوٌدار، محمود 
  دمحم كمال عوض.

  2003.  
دراسة ممارنة بٌن البنون 

التجارٌة العامة والخاصة فى 
  جمهورٌة مصر العربٌة /

محمود دمحم كمال 
عوض دوٌدار ؛ 

إشراؾ طلعت أسعد 
عبدالحمٌد، عبدالحمٌد 
  عبدالفتاح المؽربى.

  ماجستٌر  249 (942

لٌاس الفعالٌة 
التسوٌمٌة من منظور 
إدارة الجودة الشاملة 

:  

دوٌدار، محمود 
  دمحم كمال عوض.

  2003.  
دراسة ممارنة بٌن البنون 

التجارٌة العامة والخاصة فى 
  جمهورٌة مصر العربٌة /

محمود دمحم كمال 
عوض دوٌدار ؛ 

إشراؾ طلعت أسعد 
عبدالحمٌد، عبدالحمٌد 
  عبدالفتاح المؽربى.

  ماجستٌر  242 (946

بدٌل نموذج رٌاضى 
لتمدٌر إشتراكات 

ومزاٌا نظام التؤمٌن 
اإلجتماعى المصرى 

/  

دمحم، جٌهان مسعد 
  المعداوى.

  2003.    

جٌهان مسعد 
المعداوى دمحم ؛ 

إشراؾ دمحم توفٌك 
البلمٌنى، جمال 

  عبدالبالى واصؾ.

  ماجستٌر  246 (950
نموذج رٌاضى بدٌل 
لتمدٌر إشتراكات 

ومزاٌا نظام التؤمٌن 

دمحم، جٌهان مسعد 
  المعداوى.

  2003.    
جٌهان مسعد 

المعداوى دمحم ؛ 
إشراؾ دمحم توفٌك 



عى المصرى اإلجتما
/  

البلمٌنى، جمال 
  عبدالبالى واصؾ.

  ماجستٌر  250 (951

نموذج رٌاضى بدٌل 
لتمدٌر إشتراكات 

ومزاٌا نظام التؤمٌن 
اإلجتماعى المصرى 

/  

دمحم، جٌهان مسعد 
  المعداوى.

  2003.    

جٌهان مسعد 
المعداوى دمحم ؛ 

إشراؾ دمحم توفٌك 
البلمٌنى، جمال 

  عبدالبالى واصؾ.

  ماجستٌر  251 (952

نموذج رٌاضى بدٌل 
لتمدٌر إشتراكات 

ومزاٌا نظام التؤمٌن 
اإلجتماعى المصرى 

/  

دمحم، جٌهان مسعد 
  المعداوى.

  2003.    

جٌهان مسعد 
المعداوى دمحم ؛ 

توفٌك إشراؾ دمحم 
البلمٌنى، جمال 

  عبدالبالى واصؾ.

  ماجستٌر  252 (953

مدي فعالٌة نظم 
معلومات التكالٌؾ فً 

ظل االصالح 
االلتصادي مع 

التطبٌك علً لطاع 
  الؽزل والنسٌج /

عشماوي، فكري 
  عبد الحمٌد.

  2000.    

هشام زؼلول عبد 
الحمٌد ؛ إشراؾ 
فكري عبد الحمٌد 

  عشماوي.

  ماجستٌر.  253 (954
السٌولة النمدٌة الدولٌة 

:  
الشربٌنً، إبراهٌم 

  زكرٌا عطا.
  2003.  

نموذج ممترح لمٌاس الحجم 
  األمثل لها /

إبراهٌم زكرٌا عطا 
الشربٌنً ؛ اشراؾ 

وجدى محمود 
  حسٌن.

  ماجستٌر.  254 (955
السٌولة النمدٌة الدولٌة 

:  
الشربٌنً، إبراهٌم 

  زكرٌا عطا.
  2003.  

نموذج ممترح لمٌاس الحجم 
  األمثل لها /

إبراهٌم زكرٌا عطا 
الشربٌنً ؛ اشراؾ 

وجدى محمود 
  حسٌن.

  ماجستٌر.  255 (956
السٌولة النمدٌة الدولٌة 

:  
الشربٌنً، إبراهٌم 

  زكرٌا عطا.
  2003.  

نموذج ممترح لمٌاس الحجم 
  األمثل لها /

إبراهٌم زكرٌا عطا 
الشربٌنً ؛ اشراؾ 

محمود وجدى 
  حسٌن.

  ماجستٌر  256 (959

دور اإلنترنت فى 
التسوٌك المباشر بٌن 

منشآت األعمال 
بالتطبٌك على المطاع 
الصناعى بجمهورٌة 

  مصر العربٌة /

عبدالعزٌز، سلوى 
  زؼلول البرعى.

  2003.    

سلوى زؼلول 
البرعى عبدالعزٌز ؛ 
إشراؾ عبدالمادر دمحم 
عبدالمادر، جاد الرب 
  عبدالسمٌع حسانٌن.

  ماجستٌر  259 (952

دور اإلنترنت فى 
التسوٌك المباشر بٌن 

منشآت األعمال 
بالتطبٌك على المطاع 
الصناعى بجمهورٌة 

  مصر العربٌة /

عبدالعزٌز، سلوى 
  زؼلول البرعى.

  2003.    

سلوى زؼلول 
البرعى عبدالعزٌز ؛ 
إشراؾ عبدالمادر دمحم 
عبدالمادر، جاد الرب 

  دالسمٌع حسانٌن.عب

  ماجستٌر  252 (956

دور اإلنترنت فى 
التسوٌك المباشر بٌن 

منشآت األعمال 
بالتطبٌك على المطاع 
الصناعى بجمهورٌة 

  مصر العربٌة /

عبدالعزٌز، سلوى 
  زؼلول البرعى.

  2003.    

سلوى زؼلول 
البرعى عبدالعزٌز ؛ 
إشراؾ عبدالمادر دمحم 
عبدالمادر، جاد الرب 
  عبدالسمٌع حسانٌن.

  ماجستٌر.  256 (960
أثر استخدام نظم دعم 
المرارات علً كفاءة 
  وفعالٌة المرارات :

علً، دمحم 
  عبدالحلٌم.

  دراسة محاسبٌة تجرٌبٌة /  .2002  

دمحم عبد الحلٌم علً ؛ 
إشراؾ عبدالحمٌد 
عبدالفتاح الشافعً، 
سعٌد عبدالرحٌم 

  شلبً.

  ماجستٌر.  260 (961
التمٌٌم االلتصادي لسد 

  نهر الفولتا بؽانا /
دمحم، أحمد 
  السعٌد.

  1622.    

أحمد السعٌد دمحم ؛ 
اشراؾ دمحم عبد 

الؽنى سعودى، صالح 
  مؽٌب.

  دكتوراه  261 (962

معدالت الفابدة 
التوازنٌة فى مصر 
فى ضوء التصاد 

  السوق /

محمود، احمد 
  السعٌد دمحم.

  2005.    

دمحم  أحمد السعٌد
محمود ؛ إشراؾ 
عصام البدراوى 

البرعً، سعد السٌد 
إبراهٌم الشرٌؾ ، 



  دمحم حامد الزهار.

  دكتوراه  262 (963

معدالت الفابدة 
التوازنٌة فى مصر 
فى ضوء التصاد 

  السوق /

محمود، احمد 
  السعٌد دمحم.

  2005.    

أحمد السعٌد دمحم 
محمود ؛ إشراؾ 
عصام البدراوى 

السٌد  البرعً، سعد
إبراهٌم الشرٌؾ ، 
  دمحم حامد الزهار.

  ماجستٌر  263 (964
نموذج اكتوارى 

لدراسة خطر االبتمان 
  فى البنون التجارٌة

أحمد، منى البشٌر 
  الشربٌنى.

  2003.    

منى البشٌر الشربٌنى 
أحمد ؛ إشراؾ دمحم 
عبدالعزٌز الهنداوي، 
مصطفً عبدالعال 

  تمام.

  ماجستٌر  264 (965
نموذج اكتوارى 

لدراسة خطر االبتمان 
  فى البنون التجارٌة

أحمد، منى البشٌر 
  الشربٌنى.

  2003.    

منى البشٌر الشربٌنى 
أحمد ؛ إشراؾ دمحم 
عبدالعزٌز الهنداوي، 
مصطفً عبدالعال 

  تمام.

  ماجستٌر  265 (966
نموذج اكتوارى 

لدراسة خطر االبتمان 
  فى البنون التجارٌة

البشٌر  أحمد، منى
  الشربٌنى.

  2003.    

منى البشٌر الشربٌنى 
أحمد ؛ إشراؾ دمحم 
عبدالعزٌز الهنداوي، 
مصطفً عبدالعال 

  تمام.

969) 266    

العوامل المإثرة على 
تشكٌل الهٌكل المالى 
فى شركات المطاع 
العام التابعة لوزارة 

  الصناعة/

العبد، جالل 
  ابراهٌم على.

  
1662 

.  
  

ابراهٌم على جالل 
  العبد.

  ماجستٌر.  269 (962
عمل نموذج إحصابى 

لتمٌٌم أداء البنون 
  التجارٌة /

أبورٌا، دمحم 
  محمود نصر.

  2003.    

دمحم محمود نصر 
أبورٌا ؛ اشراؾ ٌاسر 

دمحم العدل، فاطمة 
على عبد العاطى، دمحم 

توفٌك إسماعٌل 
  البلمٌنً.

  ماجستٌر.  262 (966
إحصابى عمل نموذج 

لتمٌٌم أداء البنون 
  التجارٌة /

أبورٌا، دمحم 
  محمود نصر.

  2003.    

دمحم محمود نصر 
أبورٌا ؛ اشراؾ ٌاسر 

دمحم العدل، فاطمة 
على عبد العاطى، دمحم 

توفٌك إسماعٌل 
  البلمٌنً.

  ماجستٌر.  266 (990
عمل نموذج إحصابى 

لتمٌٌم أداء البنون 
  التجارٌة /

أبورٌا، دمحم 
  محمود نصر.

  2003.    

دمحم محمود نصر 
أبورٌا ؛ اشراؾ ٌاسر 

دمحم العدل، فاطمة 
على عبد العاطى، دمحم 

توفٌك إسماعٌل 
  البلمٌنً.

  ماجستٌر  290 (991

تحلٌل إحصابً 
ألسعار وعوابد 

األسهم فً البورصة 
  المصرٌة /

البٌومً، تامر 
  دمحم السٌد.

  2003.    

تامر دمحم السٌد 
البٌومً ؛ اشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدى، 
مرفت طلعت دمحم 

  المحالوى.

  ماجستٌر  291 (992

تحلٌل إحصابً 
ألسعار وعوابد 

األسهم فً البورصة 
  المصرٌة /

البٌومً، تامر 
  دمحم السٌد.

  2003.    

تامر دمحم السٌد 
البٌومً ؛ اشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدى، 
مرفت طلعت دمحم 

  المحالوى.

  ماجستٌر  292 (993

تحلٌل إحصابً 
ألسعار وعوابد 

األسهم فً البورصة 
  المصرٌة /

البٌومً، تامر 
  دمحم السٌد.

  2003.    

تامر دمحم السٌد 
البٌومً ؛ اشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدى، 
مرفت طلعت دمحم 

  المحالوى.

دمحم عبداللطٌؾ     .2003  زاٌد، دمحم استخدام أسلوب   ماجستٌر.  293 (994



تحلٌل البٌانات 
المتداخلة فً لٌاس 
الكفاءة اإلنتاجٌة 
لشركات التؤمٌن 

  المصرٌة /

عبداللطٌؾ 
  عبدالرازق.

عبدالرازق زاٌد ؛ 
اشراؾ دمحم توفٌك 
اسماعٌل البلمٌنى، 
جمال عبدالبالى 

  واصؾ.

  ماجستٌر.  294 (995

استخدام أسلوب 
تحلٌل البٌانات 

المتداخلة فً لٌاس 
اإلنتاجٌة الكفاءة 

لشركات التؤمٌن 
  المصرٌة /

زاٌد، دمحم 
عبداللطٌؾ 
  عبدالرازق.

  2003.    

دمحم عبداللطٌؾ 
عبدالرازق زاٌد ؛ 
اشراؾ دمحم توفٌك 
اسماعٌل البلمٌنى، 
جمال عبدالبالى 

  واصؾ.

  ماجستٌر.  295 (996

استخدام أسلوب 
تحلٌل البٌانات 

المتداخلة فً لٌاس 
الكفاءة اإلنتاجٌة 
لشركات التؤمٌن 

  المصرٌة /

زاٌد، دمحم 
عبداللطٌؾ 
  عبدالرازق.

  2003.    

دمحم عبداللطٌؾ 
عبدالرازق زاٌد ؛ 
اشراؾ دمحم توفٌك 
اسماعٌل البلمٌنى، 
جمال عبدالبالى 

  واصؾ.

  ماجستٌر  296 (999
أثر تطبٌك سٌاسات 
تخفٌض العمالة على 

  اإلنتاجٌة :

السطوحى، أحمد 
  أحمد.دمحم السٌد 

  2004.  
دراسة تطبٌمٌة على شركات 
الؽزل والنسٌج والمالبس 

  الجاهزة /

أحمد دمحم السٌد أحمد 
السطوحى ؛ اشراؾ 

عبدالمحسن 
عبدالمحسن جودة، 

صفاء احمد 
  الشربٌنً.

  ماجستٌر  299 (992
أثر تطبٌك سٌاسات 
تخفٌض العمالة على 

  اإلنتاجٌة :

السطوحى، أحمد 
  دمحم السٌد أحمد.

  2004.  
دراسة تطبٌمٌة على شركات 
الؽزل والنسٌج والمالبس 

  الجاهزة /

أحمد دمحم السٌد أحمد 
السطوحى ؛ اشراؾ 

عبدالمحسن 
عبدالمحسن جودة، 

صفاء احمد 
  الشربٌنً.

  ماجستٌر  292 (996
أثر تطبٌك سٌاسات 
تخفٌض العمالة على 

  اإلنتاجٌة :

السطوحى، أحمد 
  دمحم السٌد أحمد.

  2004.  
دراسة تطبٌمٌة على شركات 
الؽزل والنسٌج والمالبس 

  الجاهزة /

أحمد دمحم السٌد أحمد 
السطوحى ؛ اشراؾ 

عبدالمحسن 
عبدالمحسن جودة، 

صفاء احمد 
  الشربٌنً.

  ماجستٌر  296 (920

دراسة فنٌة للوضع 
المالى لصنادٌك 

التؤمٌن الخاصة فى 
  مصر /

عجوة، أمانى دمحم 
  عبدالمجٌد.

  2004.    

أمانى دمحم عبدالمجٌد 
عجوة ؛ إشراؾ 
جمال عبدالبالى 

واصؾ، إبراهٌم دمحم 
  مهدي.

  ماجستٌر  220 (921

دراسة فنٌة للوضع 
المالى لصنادٌك 

التؤمٌن الخاصة فى 
  مصر /

عجوة، أمانى دمحم 
  عبدالمجٌد.

  2004.    

أمانى دمحم عبدالمجٌد 
عجوة ؛ إشراؾ 
جمال عبدالبالى 

إبراهٌم دمحم  واصؾ،
  مهدي.

  ماجستٌر  221 (922

المٌاس واإلفصاح 
المحاسبى عن عمود 
ٌلى  التؤجٌر التمو
بؽرض ترشٌد 

لرارات المستثمرٌن 
:  

المرسً، رضا 
  ؼرٌب المرسى.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2004  

رضا ؼرٌب المرسً 
المرسى ؛ اشراؾ 

إبراهٌم طه 
عبدالوهاب، إبراهٌم 
  دمحم دروٌش عٌسى.

  ماجستٌر  222 (923

المٌاس واإلفصاح 
المحاسبى عن عمود 
ٌلى  التؤجٌر التمو
بؽرض ترشٌد 

لرارات المستثمرٌن 
:  

المرسً، رضا 
  ؼرٌب المرسى.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2004  

رضا ؼرٌب المرسً 
المرسى ؛ اشراؾ 

إبراهٌم طه 
عبدالوهاب، إبراهٌم 
  دمحم دروٌش عٌسى.

  ماجستٌر  223 (924

الصندوق دور 
االجتماعً للتنمٌة فً 
حل مشكلة البطالة مع 
التطبٌك علً محافظة 

  الدلهلٌة /

حجازي، رشدي 
فتحً محمود 

  حسن.
  2004.    

رشدي فتحً محمود 
حسن حجازي ؛ 
إشراؾ وجدي 
  محمود حسٌن.



  ماجستٌر  224 (925

دور الصندوق 
االجتماعً للتنمٌة فً 
حل مشكلة البطالة مع 

محافظة  التطبٌك علً
  الدلهلٌة /

حجازي، رشدي 
فتحً محمود 

  حسن.
  2004.    

رشدي فتحً محمود 
حسن حجازي ؛ 
إشراؾ وجدي 
  محمود حسٌن.

  ماجستٌر  225 (926
االتحاد النمدى 
  األوروبى :

ٌلى، حنان  الب
  كمال دمحم.

  ماضٌه وحاضره ومستمبله /  .2004  
ٌلى  حنان كمال دمحم الب

المعتزباهلل ؛ إشراؾ 
  جبر حسن.

  ماجستٌر  226 (929
االتحاد النمدى 
  األوروبى :

ٌلى، حنان  الب
  كمال دمحم.

  ماضٌه وحاضره ومستمبله /  .2004  
ٌلى  حنان كمال دمحم الب
؛ إشراؾ المعتزباهلل 

  جبر حسن.

  ماجستٌر  229 (922
االتحاد النمدى 
  األوروبى :

ٌلى، حنان  الب
  كمال دمحم.

  ماضٌه وحاضره ومستمبله /  .2004  
ٌلى  حنان كمال دمحم الب
؛ إشراؾ المعتزباهلل 

  جبر حسن.

  ماجستٌر  222 (926

أثر ؼٌاب العدالة 
التنظٌمٌة على انتشار 

ظاهرة الفساد 
  اإلداري :

عٌاد، خالد محمود 
  فهمً.

  2004.  
دراسة تطبٌمٌة على لطاع 

الضرابب فً محافظة الدلهلٌة 
/  

محمود فهمً  خالد
عٌاد ؛ إشراؾ أحمد 
جاد عبدالوهاب، 
ناجى دمحم فوزى 

  خشبة.

  ماجستٌر  226 (960

أثر ؼٌاب العدالة 
التنظٌمٌة على انتشار 

ظاهرة الفساد 
  اإلداري :

عٌاد، خالد محمود 
  فهمً.

  2004.  
دراسة تطبٌمٌة على لطاع 

الضرابب فً محافظة الدلهلٌة 
/  

خالد محمود فهمً 
عٌاد ؛ إشراؾ أحمد 
جاد عبدالوهاب، 
ناجى دمحم فوزى 

  خشبة.

  ماجستٌر  260 (961

ترشٌد استخدام 
الموارد المالٌة فً 
البنون التجارٌة 
العامة بمصر 

باستخدام نموذج 
  برمجة /

دمحم، السٌد خلٌل 
  رزق.

  2003.    

السٌد خلٌل رزق دمحم 
؛ اشراؾ دمحم 
البؽدادى ، عبدالحافظ 

نظٌر رٌاض دمحم 
  الشحات.

  ماجستٌر  261 (962

ترشٌد استخدام 
الموارد المالٌة فً 
البنون التجارٌة 
العامة بمصر 

باستخدام نموذج 
  برمجة /

دمحم، السٌد خلٌل 
  رزق.

  2003.    

السٌد خلٌل رزق دمحم 
؛ اشراؾ دمحم 

عبدالحافظ البؽدادى ، 
نظٌر رٌاض دمحم 

  الشحات.

  ماجستٌر  262 (963

تمٌٌم لرار األستثمار 
فى تكنولوجٌا 

المعلومات بالتطبٌك 
على لطاع البنون فى 

  مصر /

المرسى، أمٌر 
  على المرسى.

  2005.    

أمٌر على المرسى 
المرسى ؛ إشراؾ 
سعد عبدالحمٌد 

مطاوع، جادالرب 
  عبدالسمٌع حسانٌن.

  ماجستٌر  263 (964

تمٌٌم لرار األستثمار 
فى تكنولوجٌا 

المعلومات بالتطبٌك 
على لطاع البنون فى 

  مصر /

المرسى، أمٌر 
  على المرسى.

  2005.    

أمٌر على المرسى 
المرسى ؛ إشراؾ 
سعد عبدالحمٌد 

مطاوع، جادالرب 
  عبدالسمٌع حسانٌن.

  ماجستٌر  264 (965

تمٌٌم لرار األستثمار 
فى تكنولوجٌا 

المعلومات بالتطبٌك 
البنون فى على لطاع 

  مصر /

المرسى، أمٌر 
  على المرسى.

  2005.    

أمٌر على المرسى 
المرسى ؛ إشراؾ 
سعد عبدالحمٌد 

مطاوع، جادالرب 
  عبدالسمٌع حسانٌن.

  ماجستٌر  265 (966

أثار تحرٌر التجارة 
العالمٌة على 

صناعات المنسوجات 
والمالبس فى مصر 

:  

دمحم، دمحم أبوالنصر 
  صالح.

  تحلٌل لٌاسى /  .2004  

دمحم أبوالنصر صالح 
دمحم ؛ إشراؾ سعد 

السٌد إبراهٌم 
الشرٌؾ، أمل نجاح 

  البشبٌشى.

  ماجستٌر  266 (969

أثار تحرٌر التجارة 
العالمٌة على 

صناعات المنسوجات 
والمالبس فى مصر 

:  

دمحم، دمحم أبوالنصر 
  صالح.

  تحلٌل لٌاسى /  .2004  

دمحم أبوالنصر صالح 
؛ إشراؾ سعد  دمحم

السٌد إبراهٌم 
الشرٌؾ، أمل نجاح 

  البشبٌشى.



  ماجستٌر  269 (962

العاللة بٌن االنتماء 
التنظٌمً وكال من 
المواطنة التنظٌمٌة 
  والدور اإلضافً :

العطار، دمحم السٌد 
  أسامة.

  2005.  
دراسة تطبٌمٌة على البنون 
  التجارٌة العاملة فً مصر /

دمحم السٌد أسامة 
العطار ؛ إشراؾ 

دمحم سٌد أحمد 
  عبدالمتعال.

  ماجستٌر  262 (966

العاللة بٌن االنتماء 
التنظٌمً وكال من 
المواطنة التنظٌمٌة 
  والدور اإلضافً :

العطار، دمحم السٌد 
  أسامة.

  2005.  
دراسة تطبٌمٌة على البنون 
  التجارٌة العاملة فً مصر /

دمحم السٌد أسامة 
 العطار ؛ إشراؾ
دمحم سٌد أحمد 
  عبدالمتعال.

  ماجستٌر  266 (200

العاللة بٌن االنتماء 
التنظٌمً وكال من 
المواطنة التنظٌمٌة 
  والدور اإلضافً :

العطار، دمحم السٌد 
  أسامة.

  2005.  
دراسة تطبٌمٌة على البنون 
  التجارٌة العاملة فً مصر /

دمحم السٌد أسامة 
العطار ؛ إشراؾ 

 دمحم سٌد أحمد
  عبدالمتعال.

  ماجستٌر  600 (201

تحدٌث صناعة الدواء 
فى جمهورٌة مصر 
العربٌة فى ضوء 

المتؽٌرات االلتصادٌة 
  الدولٌة /

حراز، هوٌدا دمحم 
  دمحم.

  2005.    

هوٌدا دمحم دمحم حراز ؛ 
إشراؾ عبدالفتاح 

عبدالرحمن 
  عبدالمجٌد.

  ماجستٌر  601 (202

تحدٌث صناعة الدواء 
جمهورٌة مصر فى 

العربٌة فى ضوء 
المتؽٌرات االلتصادٌة 

  الدولٌة /

حراز، هوٌدا دمحم 
  دمحم.

  2005.    

هوٌدا دمحم دمحم حراز ؛ 
إشراؾ عبدالفتاح 

عبدالرحمن 
  عبدالمجٌد.

  ماجستٌر  602 (203

تحدٌث صناعة الدواء 
فى جمهورٌة مصر 
العربٌة فى ضوء 

المتؽٌرات االلتصادٌة 
  الدولٌة /

حراز، هوٌدا دمحم 
  دمحم.

  2005.    

هوٌدا دمحم دمحم حراز ؛ 
إشراؾ عبدالفتاح 

عبدالرحمن 
  عبدالمجٌد.

  ماجستٌر  603 (204

آثار التطورات 
االلتصادٌة الدولٌة 

على سوق العمل فى 
  ج. م. ع. /

المشد، إٌمان 
  ابراهٌم دمحم دمحم.

  2005.    

إٌمان ابراهٌم دمحم 
إشراؾ دمحم المشد ؛ 

وجدى محمود 
  حسٌن.

  ماجستٌر  604 (205

آثار التطورات 
االلتصادٌة الدولٌة 

على سوق العمل فى 
  ج. م. ع. /

المشد، إٌمان 
  ابراهٌم دمحم دمحم.

  2005.    

إٌمان ابراهٌم دمحم 
دمحم المشد ؛ إشراؾ 

وجدى محمود 
  حسٌن.

  ماجستٌر  605 (206

آثار التطورات 
الدولٌة االلتصادٌة 

على سوق العمل فى 
  ج. م. ع. /

المشد، إٌمان 
  ابراهٌم دمحم دمحم.

  2005.    

إٌمان ابراهٌم دمحم 
دمحم المشد ؛ إشراؾ 

وجدى محمود 
  حسٌن.

  ماجستٌر.  606 (209

ٌلٌة  دراسة تحل
لتكالٌؾ التسوٌك فً 
وحدات المإسسة 

المصرٌة االستهالكٌة 
العامة بالجمهورٌة 

  المتحدة /العربٌة 

بطرس، دالل 
  صادق.

  1666.    

دالل صادق بطرس ؛ 
إشراؾ دمحم توفٌك 
بلبع، سمٌر بباوي 

  فهمً.

  ماجستٌر.  609 (202

دور محاسبة التكالٌؾ 
فً التخطٌط والرلابة 
فً تسوٌك الصحؾ 
  واإلعالنات بها /

موسى، حسن 
  توفٌك حسن.

  1695.    
حسن توفٌك حسن 
 موسى ؛ إشراؾ دمحم
  دمحم السٌد الجزار.

  ماجستٌر  602 (206

استخدام منهج 
دٌنامٌكٌة، حركٌة، 
النظم فً معاٌرة 
  تكالٌؾ التسوٌك /

البصال، دمحم 
  رأفت دمحم رشاد.

  1626.    
دمحم رأفت دمحم رشاد 
البصال ؛ إشراؾ دمحم 

  شولً بشادي.

  ماجستٌر.  606 (210

ترشٌد لرارات 
الرلابة علً تكالٌؾ 
التسوٌك باستخدام 
نموذج التحلٌل 

اإلحصابً للمتؽٌرات 
  المتعددة /

ضو، سعٌد ٌحًٌ 
  محمود.

  1629.    
سعٌد ٌحًٌ محمود 
ضو ؛ إشراؾ حنفى 

  زكى عٌد.

  ماجستٌر.  610 (211
تحلٌل تكالٌؾ 
التسوٌك بهدؾ 
الرلابة وترشٌد 

العوام، عاطؾ 
  دمحم عواد.

  مٌدانٌه / دراسة  .1696  
عاطؾ دمحم عواد 

العوام ؛ إشراؾ على 
  محروس شادى.



  لرارات اإلدارة :

  ماجستٌر  611 (212

تحلٌل مداخل تخطٌط 
ورلابة تكالٌؾ 

التسوٌك فً ظل بٌبة 
األعمال الجدٌدة 

بالتطبٌك علً لطاع 
  الصناعات الؽذابٌة /

سبع، دمحم السعٌد 
  علً.

  2005.    

دمحم السعٌد علً سبع 
 ؛ إشراؾ احمد حامد
سعد حجاج، خالد 

موسً حسن 
  الماضى.

  ماجستٌر  612 (213

تحلٌل مداخل تخطٌط 
ورلابة تكالٌؾ 

التسوٌك فً ظل بٌبة 
األعمال الجدٌدة 

بالتطبٌك علً لطاع 
  الصناعات الؽذابٌة /

سبع، دمحم السعٌد 
  علً.

  2005.    

دمحم السعٌد علً سبع 
؛ إشراؾ احمد حامد 
سعد حجاج، خالد 

موسً حسن 
  الماضى.

  ماجستٌر  613 (214

تحلٌل مداخل تخطٌط 
ورلابة تكالٌؾ 

التسوٌك فً ظل بٌبة 
األعمال الجدٌدة 

بالتطبٌك علً لطاع 
  الصناعات الؽذابٌة /

سبع، دمحم السعٌد 
  علً.

  2005.    

دمحم السعٌد علً سبع 
؛ إشراؾ احمد حامد 
سعد حجاج، خالد 

موسً حسن 
  الماضى.

  ماجستٌر  614 (215
تمدٌر الطلب الفعال 
لتؤمٌن الحٌاه فى 
  السوق المصري /

حسن، هبه هللا 
عبدالصبور 

  أمٌن.
  2005.    

هبه هللا عبدالصبور 
أمٌن حسن ؛ إشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدي، 
جادالرب عبدالسمٌع 

  حسنٌن.

  ماجستٌر  615 (216
تمدٌر الطلب الفعال 
لتؤمٌن الحٌاه فى 
  السوق المصري /

حسن، هبه هللا 
عبدالصبور 

  أمٌن.
  2005.    

هبه هللا عبدالصبور 
أمٌن حسن ؛ إشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدي، 
جادالرب عبدالسمٌع 

  حسنٌن.

  ماجستٌر  616 (219
تمدٌر الطلب الفعال 
لتؤمٌن الحٌاه فى 
  السوق المصري /

حسن، هبه هللا 
عبدالصبور 

  أمٌن.
  2005.    

هبه هللا عبدالصبور 
أمٌن حسن ؛ إشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدي، 
جادالرب عبدالسمٌع 

  حسنٌن.

  ماجستٌر  619 (212

ٌلٌة  دراسة تحل
لمنهجٌة إصدار 
معاٌٌر المحاسبة 

المصرٌة فً أثرها 
على السٌاسات 

المحاسبٌة المستخدمة 
  فً البٌبة المصرٌة /

أبوجاد هللا، حنان 
  حسن علً.

  2004.    

حنان حسن علً 
هللا ؛ اشراؾ ابوجاد 

إبراهٌم طه 
  عبدالوهاب.

  ماجستٌر  612 (216

ٌلٌة  دراسة تحل
لمنهجٌة إصدار 
معاٌٌر المحاسبة 

المصرٌة فً أثرها 
على السٌاسات 

المحاسبٌة المستخدمة 
  فً البٌبة المصرٌة /

أبوجاد هللا، حنان 
  حسن علً.

  2004.    

حنان حسن علً 
ابوجاد هللا ؛ اشراؾ 

إبراهٌم طه 
  عبدالوهاب.

  ماجستٌر  616 (220

ٌلٌة  دراسة تحل
لمنهجٌة إصدار 
معاٌٌر المحاسبة 

المصرٌة فً أثرها 
على السٌاسات 

المحاسبٌة المستخدمة 
  فً البٌبة المصرٌة /

أبوجاد هللا، حنان 
  حسن علً.

  2004.    

حنان حسن علً 
ابوجاد هللا ؛ اشراؾ 

إبراهٌم طه 
  عبدالوهاب.

  ماجستٌر  620 (221

إطار ممترح لمٌاس 
مخصص خسابر 

المروض فً البنون 
التجارٌة واإلفصاح 

  عنه :

دمحم، حسناء عطٌه 
  حامد.

  )مع دراسة تطبٌمٌة( /  .2006  

حسناء عطٌه حامد 
دمحم ؛ إشراؾ سامى 
عبدالرحمن لابل ، 
  أحمد حسن زؼلول.

  ماجستٌر  621 (222
إطار ممترح لمٌاس 
مخصص خسابر 

دمحم، حسناء عطٌه 
  حامد.

  )مع دراسة تطبٌمٌة( /  .2006  
حسناء عطٌه حامد 
دمحم ؛ إشراؾ سامى 



فً البنون  المروض
التجارٌة واإلفصاح 

  عنه :

عبدالرحمن لابل ، 
  أحمد حسن زؼلول.

  ماجستٌر  622 (223

إطار ممترح لمٌاس 
مخصص خسابر 

المروض فً البنون 
التجارٌة واإلفصاح 

  عنه :

سناء عطٌه دمحم، ح
  حامد.

  )مع دراسة تطبٌمٌة( /  .2006  

حسناء عطٌه حامد 
دمحم ؛ إشراؾ سامى 
عبدالرحمن لابل ، 
  أحمد حسن زؼلول.

  ماجستٌر  623 (224

تفعٌل دور 
المشروعات 

الصناعٌة الصؽٌرة 
فً االلتصاد 

المصري فً ظل 
تحرٌر التجارة 

العالمٌة بالتطبٌك على 
  محافظة الدلهلٌة /

السٌد، هاله 
  مصطفى محمود.

  2006.    

هاله مصطفى محمود 
السٌد ؛ إشراؾ 

عبدالفتاح عبدالرحمن 
عبدالمجٌد، هشام 
  حنضل عبدالبالً.

  ماجستٌر  624 (225

تفعٌل دور 
المشروعات 

الصناعٌة الصؽٌرة 
فً االلتصاد 

المصري فً ظل 
تحرٌر التجارة 

العالمٌة بالتطبٌك على 
  /محافظة الدلهلٌة 

السٌد، هاله 
  مصطفى محمود.

  2006.    

هاله مصطفى محمود 
السٌد ؛ إشراؾ 

عبدالفتاح عبدالرحمن 
عبدالمجٌد، هشام 
  حنضل عبدالبالً.

  ماجستٌر  625 (226

تفعٌل دور 
المشروعات 

الصناعٌة الصؽٌرة 
فً االلتصاد 

المصري فً ظل 
تحرٌر التجارة 

العالمٌة بالتطبٌك على 
  الدلهلٌة /محافظة 

السٌد، هاله 
  مصطفى محمود.

  2006.    

هاله مصطفى محمود 
السٌد ؛ إشراؾ 

عبدالفتاح عبدالرحمن 
عبدالمجٌد، هشام 
  حنضل عبدالبالً.

  ماجستٌر  626 (229

المناطك الحره 
الصناعٌه اداه لتنمٌة 

الصادرات مع 
التطبٌك على تجربة 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

الدبسى، دمحم 
  ض عبده.عو

  2006.    
دمحم عوض عبده 

الدبسى ؛ إشراؾ دمحم 
  حامد الزهار.

  ماجستٌر  629 (222

المناطك الحره 
الصناعٌه اداه لتنمٌة 

الصادرات مع 
التطبٌك على تجربة 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

الدبسى، دمحم 
  عوض عبده.

  2006.    
دمحم عوض عبده 

الدبسى ؛ إشراؾ دمحم 
  الزهار.حامد 

  ماجستٌر  622 (226

المناطك الحره 
الصناعٌه اداه لتنمٌة 

الصادرات مع 
التطبٌك على تجربة 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

الدبسى، دمحم 
  عوض عبده.

  2006.    
دمحم عوض عبده 

الدبسى ؛ إشراؾ دمحم 
  حامد الزهار.

  ماجستٌر  626 (230

ٌلٌة  دراسة تحل
للمعاٌٌر المحاسبٌة 
المصرٌة فً ضوء 
الطبٌعة الخاصة 

لعمود البناء والتشؽٌل 
 B.O.Tونمل الملكٌة 

:  

حسان، مروه 
  حسن دمحم.

  تطبٌمٌة / –دراسة نظرٌة   .2009  

مروه حسن دمحم 
حسان ؛ اشراؾ 

عباس أحمد رضوان، 
إبراهٌم دمحم دروٌش 

  عٌسى.

  ماجستٌر  630 (231

ٌلٌة  دراسة تحل
للمعاٌٌر المحاسبٌة 
المصرٌة فً ضوء 
الطبٌعة الخاصة 

لعمود البناء والتشؽٌل 
 B.O.Tونمل الملكٌة 

حسان، مروه 
  حسن دمحم.

  تطبٌمٌة / –دراسة نظرٌة   .2009  

مروه حسن دمحم 
حسان ؛ اشراؾ 

عباس أحمد رضوان، 
إبراهٌم دمحم دروٌش 

  عٌسى.



:  

  ماجستٌر  631 (232

التمنٌة وأثره  نمل
الحاكم على تطبٌك 

أسالٌب اإلنتاج 
المالبمة لظروؾ 

  الدول األلل تطوراً /

دمحم، شٌماء عمر 
  الشهاوي.

  2009.    
شٌماء عمر الشهاوي 
ٌـد  دمحم ؛ اشراؾ سع

ٌلمى.   محمـد المه

  ماجستٌر  632 (233

نمل التمنٌة وأثره 
الحاكم على تطبٌك 

أسالٌب اإلنتاج 
لظروؾ المالبمة 

  الدول األلل تطوراً /

دمحم، شٌماء عمر 
  الشهاوي.

  2009.    
شٌماء عمر الشهاوي 
ٌـد  دمحم ؛ اشراؾ سع

ٌلمى.   محمـد المه

  ماجستٌر  633 (234

تمٌٌم عملٌات اعادة 
تدوٌر النفاٌات 
الورلٌة كمدخل 

لتفعٌل اإلدارة البٌبٌة 
  فً مصر /

المصبى، هبه 
  كمال.

  2002.    

كمال المصبى ؛ هبه 
اشراؾ احمد السٌد 
ؼنٌم، ناجى فوزى 

  خشبه.

  ماجستٌر  634 (235

تمٌٌم عملٌات اعادة 
تدوٌر النفاٌات 
الورلٌة كمدخل 

لتفعٌل اإلدارة البٌبٌة 
  فً مصر /

المصبى، هبه 
  كمال.

  2002.    

هبه كمال المصبى ؛ 
اشراؾ احمد السٌد 
ؼنٌم، ناجى فوزى 

  خشبه.

  ماجستٌر  635 (236
دور الثمافة التنظٌمٌة 
  فى التوجه بالسوق :

الهنداوى، عبد 
  الحمٌد عبد هللا.

  2002.  
دراسة تطبٌمٌة على البنون 
  التجارٌة فى محافظات المناة.

عبد الحمٌد عبد هللا 
هنداوى ؛ إشراؾ 

عبد الحمٌد عبد الفتاح 
المؽربى، السٌد فتحى 

  حسٌب.

  ماجستٌر  636 (239

وكٌات أثر سل
المدٌرٌن على 

ة العاملٌن  مستوى ثـم
فً نظام تمٌٌم األداء 

:  

المكباتً، منال 
  دمحم أحمد.

  2002.  
دراسة تطبٌمٌة على البنون 
التجارٌة فً جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

منال دمحم أحمد 
المكباتً ؛ اشراؾ 
عبدالحمٌد عبدالفتاح 
المؽربى، منى دمحم 

  المصبى.

  ماجستٌر  639 (232

أثر سلوكٌات 
المدٌرٌن على 

ة العاملٌن  مستوى ثـم
فً نظام تمٌٌم األداء 

:  

المكباتً، منال 
  دمحم أحمد.

  2002.  
دراسة تطبٌمٌة على البنون 
التجارٌة فً جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

منال دمحم أحمد 
المكباتً ؛ اشراؾ 
عبدالحمٌد عبدالفتاح 
المؽربى، منى دمحم 

  المصبى.

  ماجستٌر  632 (236

لٌاس الفعالٌة 
التدرٌبٌة من منظور 
ادارة الجودة الشاملة 

:  

مسالت، بسمه 
  توفٌك احمد.

  2006.  

دراسة مٌدانٌة على برامج 
الجهاز المركزى للتنظٌم 

واالدارة فى جمهورٌة مصر 
  العربٌة /

بسمه توفٌك احمد 
مسالت ؛ اشراؾ 
  أحمد دمحم ؼنٌم.

  رماجستٌ  636 (240

لٌاس الفعالٌة 
التدرٌبٌة من منظور 
ادارة الجودة الشاملة 

:  

مسالت، بسمه 
  توفٌك احمد.

  2006.  

دراسة مٌدانٌة على برامج 
الجهاز المركزى للتنظٌم 

واالدارة فى جمهورٌة مصر 
  العربٌة /

بسمه توفٌك احمد 
مسالت ؛ اشراؾ 
  أحمد دمحم ؼنٌم.

  ماجستٌر  640 (241

سعر الصرؾ 
التوازنً للجنٌة 

المصري فً ضوء 
المتؽٌرات االلتصادٌة 

 -1661خالل الفترة )
2003:)  

رضوان، 
مصطفى احمد 
  السٌد احمد دمحم.

  دراسه لٌاسٌة /  .2009  

مصطفى احمد 
السٌداحمد دمحم 

رضوان ؛ اشراؾ 
سعد السٌد ابراهٌم 

  الشرٌؾ.

  ماجستٌر  641 (242

سعر الصرؾ 
التوازنً للجنٌة 

المصري فً ضوء 
المتؽٌرات االلتصادٌة 

 -1661خالل الفترة )
2003:)  

رضوان، 
مصطفى احمد 
  السٌد احمد دمحم.

  دراسه لٌاسٌة /  .2009  

مصطفى احمد 
السٌداحمد دمحم 

رضوان ؛ اشراؾ 
سعد السٌد ابراهٌم 

  الشرٌؾ.

  ماجستٌر  642 (243
بناء جدول حٌاة من 
والع خبرة شركات 

  المصرٌة /التؤمٌن 

األشمر، السٌد 
  الشربٌنً وهبه.

  2002.    
السٌد الشربٌنً وهبه 
األشمر ؛ إشراؾ 
  ابراهٌم دمحم مهدي.

  ماجستٌر  643 (244
بناء جدول حٌاة من 
والع خبرة شركات 

األشمر، السٌد 
  الشربٌنً وهبه.

  2002.    
السٌد الشربٌنً وهبه 
األشمر ؛ إشراؾ 



  ابراهٌم دمحم مهدي.  التؤمٌن المصرٌة /

  ماجستٌر  644 (245

إمكانٌة وجدوى 
تطبٌك نظام اإلنتاج 

بمصانع  JITاللحظى 
المالبس الجاهزة 

  بمنطمة وسط الدلتا /

السلنتى، لمٌاء 
  السعٌد السعٌد.

  1666.    

لمٌاء السعٌد السعٌد 
السلنتى ؛ إشراؾ 
عبدالعزٌز جمٌل 

  مخٌمر.

  ماجستٌر.  645 (246
انتماء وكاالت دوافع 

  اإلعالن :
الهنداوي، دمحم 

  عبدهللا دمحم.
  1666.  

دراسة علً ألسام سوق 
  المعلنٌن /

دمحم عبدهللا دمحم 
الهنداوي ؛ اشراؾ 

طلعت اسعد 
  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر.  646 (249

العوامل المإثرة فً 
نظام األمن الصناعً 
ودورها فً إنتاجٌة 

  العمل :

فرج، هالة دمحم 
  السعٌد.

  1666.  
دراسة مٌدانٌة بمطاع األعمال 

العام الصناعً بمحافظة 
  الدلهلٌة /

هالة دمحم السعٌد فرج 
؛ اشراؾ فتحى على 
محرم، عبدالمادر 

  دمحم عبدالمادر.

  ماجستٌر.  649 (242

نموذج إحصابى 
ٌلة  للتنبإ بحجم الحص
الجمركٌة السنوٌة فى 

  مصر /

شهاب الدٌن، دمحم 
مصطفى 

  بدالرازق.ع
  1666.    

دمحم مصطفى 
عبدالرازق شهاب 
الدٌن ؛ إشراؾ 
فاطمة على 

عبدالعاطى، أشرؾ 
  أحمد البدرى.

  ماجستٌر  642 (246

إمكانٌة وجدوى 
تطبٌك نظام اإلنتاج 

بمصانع  JITاللحظى 
المالبس الجاهزة 

  بمنطمة وسط الدلتا /

السلنتى، لمٌاء 
  السعٌد السعٌد.

  1666.    

لمٌاء السعٌد السعٌد 
السلنتى ؛ إشراؾ 
عبدالعزٌز جمٌل 

  مخٌمر.

  ماجستٌر  646 (250

إمكانٌة وجدوى 
تطبٌك نظام اإلنتاج 

بمصانع  JITاللحظى 
المالبس الجاهزة 

  بمنطمة وسط الدلتا /

السلنتى، لمٌاء 
  السعٌد السعٌد.

  1666.    

لمٌاء السعٌد السعٌد 
السلنتى ؛ إشراؾ 

جمٌل عبدالعزٌز 
  مخٌمر.

  ماجستٌر.  650 (251

العوامل المإثرة فً 
المرار االستثماري 
للمتعاملٌن فً سوق 
األوراق المالٌة فً 

  مصر /

أبو وردة، شٌرٌن 
  حامد دمحم.

  2000.    

شٌرٌن حامد دمحم أبو 
وردة ؛ اشراؾ دمحم 
ٌلم، دمحم  على سو

  عبدالحافظ البؽدادى.

  ماجستٌر  651 (252

نموذج احصابى 
لتوفٌك بٌانات التشتت 

الزابد باستخدام 
 tweedieتوزٌعات 

:  

أبوصالح، حنٌن 
  ناجً صبري.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2002  

حنٌن ناجً صبري 
أبو صالح ؛ اشراؾ 
دمحم عبدالفتاح فودة، 

البٌومً عوض 
طالٌة، اإلمام 

  عبدالعزٌز الحسٌنً.

  ماجستٌر  652 (253

نموذج احصابى 
لتوفٌك بٌانات التشتت 

الزابد باستخدام 
 tweedieتوزٌعات 

:  

أبوصالح، حنٌن 
  ناجً صبري.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2002  

حنٌن ناجً صبري 
أبو صالح ؛ اشراؾ 
دمحم عبدالفتاح فودة، 

البٌومً عوض 
طالٌة، اإلمام 

  عبدالعزٌز الحسٌنً.

  ماجستٌر  653 (254

لتمٌٌم اطار ممترح 
جودة األداء 

األكادٌمى بكلٌات 
التجارة بجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

الشربٌنى، رٌم 
  المتولى دمحم.

  
2006 

.  
  

رٌم المتولً دمحم 
الشربٌنً ؛ اشراؾ 
عبدالحمٌد عبدالفتاح 
المؽربً، دمحم جالل 

  سلٌمان صدٌك.

  ماجستٌر  654 (255

اطار ممترح لتمٌٌم 
جودة األداء 
بكلٌات األكادٌمى 

التجارة بجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

الشربٌنى، رٌم 
  المتولى دمحم.

  
2006 

.  
  

رٌم المتولً دمحم 
الشربٌنً ؛ اشراؾ 
عبدالحمٌد عبدالفتاح 
المؽربً، دمحم جالل 

  سلٌمان صدٌك.

  ماجستٌر.  655 (256

تفعٌل آثار برامج 
المساعدات الدولٌة 

على إلتصادات الدول 
  :األلل تطوراً 

المهدى، إٌمان 
  محروس دمحم.

  2006.  
بالتطبٌك على برنامج 

المساعدات األمرٌكٌة لمصر 
/  

إٌمان محروس دمحم 
المهدى ؛ اشراؾ 
دمحم محمود عطوه 

  ٌوسؾ.



  ماجستٌر.  656 (259

تفعٌل آثار برامج 
المساعدات الدولٌة 

على إلتصادات الدول 
  األلل تطوراً :

المهدى، إٌمان 
  دمحم.محروس 

  2006.  
بالتطبٌك على برنامج 

المساعدات األمرٌكٌة لمصر 
/  

إٌمان محروس دمحم 
المهدى ؛ اشراؾ 
دمحم محمود عطوه 

  ٌوسؾ.

  ماجستٌر.  659 (252
استخدام التحلٌل 

الموي للنماذج الخطٌة 
  المختلطة المعممة :

الشناوي، فاطمة 
ٌوسؾ 

  عبدالرازق.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2006  

فاطمة ٌوسؾ عبد 
الرازق الشناوي ؛ 

تحت اشراؾ إبراهٌم 
دمحم مهدي، البٌومً 

  عوض طالٌة.

  ماجستٌر.  652 (256
استخدام التحلٌل 

الموي للنماذج الخطٌة 
  المختلطة المعممة :

الشناوي، فاطمة 
ٌوسؾ 

  عبدالرازق.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2006  

فاطمة ٌوسؾ عبد 
الرازق الشناوي ؛ 

اؾ إبراهٌم تحت اشر
دمحم مهدي، البٌومً 

  عوض طالٌة.

  ماجستٌر.  656 (260

التحلٌل متعدد 
المتؽٌرات المتكامل 
فً السالسل الزمنٌة 

:  

ٌلً، مصطفى  الب
دمحم عادل 
  مصطفى.

  2006.  
دراسة تطبٌمٌة : الطلب على 

  النمود فً مصر =

مصطفى دمحم عادل 
ٌلً ؛  مصطفى الب

اشراؾ فاطمه على 
عبدالعاطى، مرفت 

طلعت دمحم 
  المحالوى.

  ماجستٌر.  660 (261

التحلٌل متعدد 
المتؽٌرات المتكامل 
فً السالسل الزمنٌة 

:  

ٌلً، مصطفى  الب
دمحم عادل 
  مصطفى.

  2006.  
دراسة تطبٌمٌة : الطلب على 

  النمود فً مصر =

مصطفى دمحم عادل 
ٌلً ؛  مصطفى الب

اشراؾ فاطمه على 
مرفت عبدالعاطى، 
طلعت دمحم 
  المحالوى.

  ماجستٌر  661 (262

Some problem 
applications in 

the case of 
skewed 

distributions :  

Badawe, 
Amal Tolba 

Mohamed 
Tolba.  

  2006.  Applied study /  

Amal Tolba 
Mohamed 

Tolba Badawe 
; Supervised 
by Fatma Ali 

Abd El-Aty, 
Ashraf Fetouh 

Eata .  

  ماجستٌر  662 (263

Some problem 
applications in 

the case of 
skewed 

distributions :  

Badawe, 
Amal Tolba 

Mohamed 
Tolba.  

  2006.  Applied study /  

Amal Tolba 
Mohamed 

Tolba Badawe 
; Supervised 
by Fatma Ali 

Abd El-Aty, 
Ashraf Fetouh 

Eata .  

  ماجستٌر  663 (264

تمٌٌم طرق التمدٌر 
المخفض التحٌز 
لنماذج المتؽٌر 

  المستمل المتباطا :

أحمد، دمحم ابراهٌم 
  دمحم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2006  

دمحم ابراهٌم دمحم أحمد 
؛ اشراؾ فاطمه على 
عبدالعاطى، أشرؾ 

  فتوح عطٌه.

  ماجستٌر  664 (265

تمٌٌم طرق التمدٌر 
المخفض التحٌز 

المتؽٌر  لنماذج
  المستمل المتباطا :

أحمد، دمحم ابراهٌم 
  دمحم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2006  

دمحم ابراهٌم دمحم أحمد 
؛ اشراؾ فاطمه على 
عبدالعاطى، أشرؾ 

  فتوح عطٌه.

  ماجستٌر.  665 (266

تمٌٌم استخدام مدخل 
الهندسة المتزامنة فً 

تصمٌم وتطوٌر 
المالبس الجاهزة 
بالتطبٌك علً 
شركات الؽزل 

والنسٌج والمالبس 
الجاهزة التابعة لمطاع 
األعمال العام بإللٌم 

  وسط الدلتا /

شحاتة، صالح 
  دمحم صالح دمحم.

  2006.    

صالح دمحم صالح دمحم 
شحاتة ؛ تحت 

اشراؾ أحمد دمحم 
السٌد ؼنٌم، ناجً دمحم 

  فوزي خشبة.

  ماجستٌر.  666 (269
تمٌٌم استخدام مدخل 

المتزامنة فً الهندسة 
تصمٌم وتطوٌر 

شحاتة، صالح 
  دمحم صالح دمحم.

  2006.    
صالح دمحم صالح دمحم 

شحاتة ؛ تحت 
اشراؾ أحمد دمحم 



المالبس الجاهزة 
بالتطبٌك علً 
شركات الؽزل 

والنسٌج والمالبس 
الجاهزة التابعة لمطاع 
األعمال العام بإللٌم 

  وسط الدلتا /

السٌد ؼنٌم، ناجً دمحم 
  خشبة.فوزي 

  ماجستٌر  669 (262

Latent class 
regression 
analysis in 

commercial 
banks :  

El-Far, Nany 
Abd El-

Kader 
Hashem.  

  2006.  Applied study /  

Nany Abd El-
Kader Hashem 

El-Far ; 
Superevised 
by Fatma Ali 

Abd El-Aty, 
Ashraf Ftooh 

Eata.  

  ماجستٌر  662 (266

Latent class 
regression 
analysis in 

commercial 
banks :  

El-Far, Nany 
Abd El-

Kader 
Hashem.  

  2006.  Applied study /  

Nany Abd El-
Kader Hashem 

El-Far ; 
Superevised 
by Fatma Ali 

Abd El-Aty, 
Ashraf Ftooh 

Eata.  

  ماجستٌر  666 (290
تحلٌل إحصابً متعدد 

لوسابل  المتؽٌرات
  تنظٌم األسرة :

عبدالمعطً، سعاد 
  دمحم سالم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2006  

سعاد دمحم سالم 
عبدالمعطً ؛ اشراؾ 

فاطمة على 
عبدالعاطى، نٌرمٌن 

  سعد فهمى.

  ماجستٌر  690 (291
تحلٌل إحصابً متعدد 
المتؽٌرات لوسابل 

  تنظٌم األسرة :

عبدالمعطً، سعاد 
  دمحم سالم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2006  

سعاد دمحم سالم 
عبدالمعطً ؛ اشراؾ 

فاطمة على 
عبدالعاطى، نٌرمٌن 

  سعد فهمى.

  ماجستٌر.  691 (292
تمٌٌم االستمطاب 

اإللكترونً للموارد 
  البشرٌة :

أبوالعال، رانٌا دمحم 
  المرسً.

  2006.  
دراسة مٌدانٌه على شركات 
التوظٌؾ فً جمهورٌة مصر 

  / العربٌة

رانٌا دمحم المرسً 
أبوالعال ؛ إشراؾ 

أحمد جاد 
عبدالوهاب، 

عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
  نجم.

  ماجستٌر.  692 (293
تمٌٌم االستمطاب 

اإللكترونً للموارد 
  البشرٌة :

أبوالعال، رانٌا دمحم 
  المرسً.

  2006.  
دراسة مٌدانٌه على شركات 
التوظٌؾ فً جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

 المرسً رانٌا دمحم
أبوالعال ؛ إشراؾ 

أحمد جاد 
عبدالوهاب، 

عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
  نجم.

  ماجستٌر  693 (294

أثر الثمة التنظٌمٌة 
على مراحل العملٌة 

اإلبتكارٌة للمرإوسٌن 
بالتطبٌك على 

الوحدات ذات الطابع 
الخاص بجامعة 

  المنصورة /

المنسى، محمود 
  عبد العزٌز.

  2006.    

عبدالعزٌز محمود 
المنسى ؛ اشراؾ دمحم 
جالل سلٌمان، صفاء 

  أحمد الشربٌنى.

  ماجستٌر  694 (295

أثر الثمة التنظٌمٌة 
على مراحل العملٌة 

اإلبتكارٌة للمرإوسٌن 
بالتطبٌك على 

الوحدات ذات الطابع 
الخاص بجامعة 

  المنصورة /

المنسى، محمود 
  عبد العزٌز.

  2006.    

محمود عبدالعزٌز 
المنسى ؛ اشراؾ دمحم 
جالل سلٌمان، صفاء 

  أحمد الشربٌنى.

  ماجستٌر.  695 (296

ممومات تطوٌر 
الرلابة الداخلٌة فً 

البنون لممابلة عملٌات 
ؼسل األموال فً 

صالح، أحمد 
عادل عبدالخالك 

  دمحم.
  2010.    

أحمد عادل عبدالخالك 
دمحم صالح ؛ إشراؾ 

حماد، دمحم علً 
صالح الدٌن خضر 



  دمحم.  البٌبة المصرٌة /

  ماجستٌر.  696 (299

ممومات تطوٌر 
الرلابة الداخلٌة فً 

البنون لممابلة عملٌات 
ؼسل األموال فً 
  البٌبة المصرٌة /

صالح، أحمد 
عادل عبدالخالك 

  دمحم.
  2010.    

أحمد عادل عبدالخالك 
دمحم صالح ؛ إشراؾ 

دمحم علً حماد، 
صالح الدٌن خضر 

  دمحم.

  ماجستٌر  699 (292

نحو إصالح و 
تحدٌث التعلٌم 
الجامعى لعالج 

اختالل سوق العمل 
  فى مصر :

حجازى، مروة 
  سمٌر دمحم.

  2006.  
مع التطبٌك على جامعة 

  المنصورة /

مروة سمٌر دمحم 
حجازى ؛ إشراؾ 

عبدالفتاح عبدالرحمن 
  عبدالمجٌد.

  ماجستٌر  692 (296

نحو إصالح و 
التعلٌم تحدٌث 

الجامعى لعالج 
اختالل سوق العمل 

  فى مصر :

حجازى، مروة 
  سمٌر دمحم.

  2006.  
مع التطبٌك على جامعة 

  المنصورة /

مروة سمٌر دمحم 
حجازى ؛ إشراؾ 

عبدالفتاح عبدالرحمن 
  عبدالمجٌد.

  ماجستٌر.  696 (220

أثر مكونات هٌكل 
الحوكمة فً الشركات 
المصرٌة علً جودة 

  المراجعة :

النجار، رشا دمحم 
  أحمد.

  2010.  
دراسة تطبٌمٌة فً إطار 

المتطلبات التنظٌمٌة والمعاٌٌر 
  المهنٌة /

رشا دمحم أحمد النجار 
؛ اشراؾ سمٌر أبو 
الفتوح صالح، أحمد 

  كمال مطاوع.

  ماجستٌر.  620 (221

أثر مكونات هٌكل 
الحوكمة فً الشركات 
المصرٌة علً جودة 

  المراجعة :

النجار، رشا دمحم 
  أحمد.

  2010.  
دراسة تطبٌمٌة فً إطار 

المتطلبات التنظٌمٌة والمعاٌٌر 
  المهنٌة /

رشا دمحم أحمد النجار 
؛ اشراؾ سمٌر أبو 
الفتوح صالح، أحمد 

  كمال مطاوع.

  ماجستٌر  621 (222

العوامل المإثرة علً 
لرار تعامل الشباب 
الجامعً مع مطاعم 
  الوجبات السرٌعة /

صالح، منً حاتم 
  طاهر.

  2010.    

منً حاتم طاهر 
صالح ؛ اشراؾ 
عبدالمادر دمحم عبد 

المادر، منى ابراهٌم 
  دكرورى.

  ماجستٌر  622 (223

العوامل المإثرة علً 
لرار تعامل الشباب 
الجامعً مع مطاعم 
  الوجبات السرٌعة /

صالح، منً حاتم 
  طاهر.

  2010.    

منً حاتم طاهر 
صالح ؛ اشراؾ 
عبدالمادر دمحم عبد 

المادر، منى ابراهٌم 
  دكرورى.

  ماجستٌر  623 (224
عاللة تمكٌن العاملٌن 
بسلوكٌات المواطنة 

  التنظٌمٌة :

زهرة، وابل 
محمود 

  عبدالجواد.
  2010.  

دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بالكادر العام بجامعة 

  المنصورة /

وابل محمود 
عبدالجواد زهرة؛ 

اشراؾ عبدالمحسن 
عبدالمحسن جوده، 

صفاء أحمد 
  الشربٌنى.

  ماجستٌر  624 (225
عاللة تمكٌن العاملٌن 
بسلوكٌات المواطنة 

  التنظٌمٌة :

زهرة، وابل 
محمود 

  عبدالجواد.
  2010.  

دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بالكادر العام بجامعة 

  المنصورة /

وابل محمود 
عبدالجواد زهرة؛ 

اشراؾ عبدالمحسن 
عبدالمحسن جوده، 

صفاء أحمد 
  الشربٌنى.

  ماجستٌر.  625 (226

نموذج ممترح لترشٌد 
لرارات الترلٌة إلى 
وظابؾ اإلدارة العلٌا 

:  

سلٌمان، أمٌنه 
  صالح.

  2010.  
بالتطبٌك على جامعة 

  المنصورة /

أمٌنه صالح سلٌمان؛ 
اشراؾ أحمد دمحم 

ؼنٌم، ناجى دمحم السٌد 
  فوزى خشبه.

  ماجستٌر.  626 (229

نموذج ممترح لترشٌد 
لرارات الترلٌة إلى 
وظابؾ اإلدارة العلٌا 

:  

سلٌمان، أمٌنه 
  صالح.

  2010.  
بالتطبٌك على جامعة 

  المنصورة /

أمٌنه صالح سلٌمان؛ 
اشراؾ أحمد دمحم 

السٌد ؼنٌم، ناجى دمحم 
  فوزى خشبه.

  ماجستٌر.  629 (222

لٌاس مخاطر محافظ 
االستثمار فى التؤمٌن 
على الحٌاة فى مصر 

/  

المٌه، دٌنا دمحم 
  أحمد أحمد.

  2010.    

دٌنا دمحم أحمد أحمد 
المٌه ؛ اشراؾ 

إبراهٌم دمحم مهدى، 
محمود سٌد أحمد 

سالم، دمحم عبد الفتاح 
  فوده.



  ماجستٌر.  622 (226

لٌاس مخاطر محافظ 
التؤمٌن  االستثمار فى

على الحٌاة فى مصر 
/  

المٌه، دٌنا دمحم 
  أحمد أحمد.

  2010.    

دٌنا دمحم أحمد أحمد 
المٌه ؛ اشراؾ 

إبراهٌم دمحم مهدى، 
محمود سٌد أحمد 

سالم، دمحم عبد الفتاح 
  فوده.

  ماجستٌر  626 (260

تطبٌك اإلدارة 
اإللكترونٌة كمدخل 

لتحسٌن جودة الخدمة 
  المرورٌة :

تامر عشري، 
إبراهٌم السٌد 

  إبراهٌم.
ة /  .2010     دراسـة ممارـن

تامر إبراهٌم السٌد 
إبراهٌم عشري ؛ 

اشراؾ عبدالمحسن 
عبدالمحسن حسن 
جوده، منى ابراهٌم 

  دكرورى دمحم.

  ماجستٌر  660 (261

تطبٌك اإلدارة 
اإللكترونٌة كمدخل 

لتحسٌن جودة الخدمة 
  المرورٌة :

عشري، تامر 
السٌد إبراهٌم 
  إبراهٌم.

ة /  .2010     دراسـة ممارـن

تامر إبراهٌم السٌد 
إبراهٌم عشري ؛ 

اشراؾ عبدالمحسن 
عبدالمحسن حسن 
جوده، منى ابراهٌم 

  دكرورى دمحم.

  ماجستٌر  661 (262

استخدام متؽٌرات 
أسلوب سٌجما ستة 

كمدخل لتحسٌن جودة 
  الخدمة الصحٌة :

أحمد، دمحم أحمد 
  أمٌن.

  2010.  
دراسة ممارنة بٌن المستشفٌات 
الجامعٌة والخاصة بمحافظة 

  الماهرة /

دمحم أحمد أمٌن أحمد ؛ 
اشراؾ وفمً السٌد 
اإلمام، عبد العزٌز 

  على حسن.

  ماجستٌر  662 (263

استخدام متؽٌرات 
أسلوب سٌجما ستة 

كمدخل لتحسٌن جودة 
  الخدمة الصحٌة :

أحمد، دمحم أحمد 
  أمٌن.

  2010.  
دراسة ممارنة بٌن المستشفٌات 
الجامعٌة والخاصة بمحافظة 

  الماهرة /

دمحم أحمد أمٌن أحمد ؛ 
اشراؾ وفمً السٌد 
اإلمام، عبد العزٌز 

  على حسن.

  ماجستٌر.  663 (264

استخدام االنترنت 
كؤداة لتفعٌل 

االتصاالت التسوٌمٌة 
المتكاملة بالتطبٌك 
علً الشركات 

  : السٌاحٌة فً مصر

عبدهللا، سحر 
  محمود حسن.

  دراسة ممارنة /  .2010  

سحر محمود حسن 
عبدهللا ؛ اشراؾ 

طلعت أسعد 
عبدالحمٌد، عزة 

عبدالمنعم المنباوى، 
  حاتم سعد لابٌل.

  ماجستٌر.  664 (265

استخدام االنترنت 
كؤداة لتفعٌل 

االتصاالت التسوٌمٌة 
المتكاملة بالتطبٌك 
علً الشركات 

  فً مصر : السٌاحٌة

عبدهللا، سحر 
  محمود حسن.

  دراسة ممارنة /  .2010  

سحر محمود حسن 
عبدهللا ؛ اشراؾ 

طلعت أسعد 
عبدالحمٌد، عزة 

عبدالمنعم المنباوى، 
  حاتم سعد لابٌل.

  ماجستٌر  665 (266

استخدام التحلٌل 
متعدد المتؽٌرات فً 

تسعٌر تؤمٌن 
ٌلً /   السٌارات التكم

 دمحم، دمحم مسعد
  المعداوى.

  2010.    

دمحم مسعد المعداوى 
دمحم ؛ إشراؾ ابراهٌم 
دمحمالمهدى، االمام 
  عبدالعزٌز الحسٌنى.

  ماجستٌر  666 (269

استخدام التحلٌل 
متعدد المتؽٌرات فً 

تسعٌر تؤمٌن 
ٌلً /   السٌارات التكم

دمحم، دمحم مسعد 
  المعداوى.

  2010.    

دمحم مسعد المعداوى 
إشراؾ ابراهٌم دمحم ؛ 

دمحمالمهدى، االمام 
  عبدالعزٌز الحسٌنى.

  ماجستٌر  669 (262

توسٌط الموة التنظٌمٌة 
فً العاللة بٌن 
األنماط المٌادٌة 
الحدٌثة وااللتزام 

  التنظٌمً :

المتولً، دمحم 
محمود 

  عبداللطٌؾ.
  2010.  

بالتطبٌك على الشركات 
الصناعٌة التابعة لمطاع 

بمحافظة األعمال العام 
  الدلهلٌة /

دمحم محمود 
عبداللطٌؾ المتولً ؛ 
اشراؾ عبدالحكٌم 
أحمد ربٌع نجم، 

جادالرب عبدالسمٌع 
  حسانٌن.

  ماجستٌر  662 (266

توسٌط الموة التنظٌمٌة 
فً العاللة بٌن 
األنماط المٌادٌة 
الحدٌثة وااللتزام 

  التنظٌمً :

المتولً، دمحم 
محمود 

  عبداللطٌؾ.
  2010.  

بالتطبٌك على الشركات 
الصناعٌة التابعة لمطاع 
األعمال العام بمحافظة 

  الدلهلٌة /

دمحم محمود 
عبداللطٌؾ المتولً ؛ 
اشراؾ عبدالحكٌم 
أحمد ربٌع نجم، 

جادالرب عبدالسمٌع 
  حسانٌن.

  ماجستٌر  666 (600

إطـار محاسبى 
رح لمٌاس وتحلٌل  ممـت
التكالٌؾ البٌبٌة خالل 

ج دورة حٌاة  المنـت
باستخـدام مدخـل 

دمحم، دمحم كامل 
  معاطى.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2010  

دمحم كامل معاطى 
دمحم ؛ اشراؾ أحمد 

أحمد محمود 
الجبرى، أحمد حامد 

  سعد حجاج.



ٌـل األنشطـة :   تحل

  ماجستٌر  1000 (601

إطـار محاسبى 
رح لمٌاس وتحلٌل  ممـت
التكالٌؾ البٌبٌة خالل 

ج دورة حٌاة  المنـت
باستخـدام مدخـل 
ٌـل األنشطـة :   تحل

دمحم، دمحم كامل 
  معاطى.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2010  

دمحم كامل معاطى 
دمحم ؛ اشراؾ أحمد 

أحمد محمود 
الجبرى، أحمد حامد 

  سعد حجاج.

  ماجستٌر  1001 (602

إطار ممترح لمٌاس 
أثر الضرٌبة العامة 
علً المبٌعات علً 

المالٌة عناصر الموابم 
:  

حجازي، منً 
سالمه أبو سلٌمان 

  سلٌمان.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2010  

منً سالمه أبوسلٌمان 
سلٌمان حجازي ؛ 
إشراؾ إبراهٌم دمحم 
دروٌش عٌسً، 
جمعة إبراهٌم 

  شهاب.

  ماجستٌر  1002 (603

إطار ممترح لمٌاس 
أثر الضرٌبة العامة 
علً المبٌعات علً 

عناصر الموابم المالٌة 
:  

حجازي، منً 
سالمه أبو سلٌمان 

  سلٌمان.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2010  

منً سالمه أبوسلٌمان 
سلٌمان حجازي ؛ 
إشراؾ إبراهٌم دمحم 
دروٌش عٌسً، 
جمعة إبراهٌم 

  شهاب.

  ماجستٌر  1003 (604

التؤمٌن التكافلى فى 
تؤمٌنات األشخاص 
الفردٌة فى السوق 

  المصرى /

سالمه، سٌد مسلم 
  شحاته.

  2002.    

سٌد مسلم شحاته 
سالمه ؛ إشراؾ 

بٌومى موسى صمر، 
  دمحم فإاد حسان.

  ماجستٌر  1004 (605

منهجٌة تطبٌك 
المراجعة المستمرة 

فً ظل أنظمة 
المعالجة الفورٌة 

  للبٌانات المحاسبٌة /

سماحه، سمٌح 
المهدي الشحات 

  عبدالخالك.
  2010.    

سمٌح المهدي 
عبدالخالك الشحات 

سماحه ؛ اشراؾ 
عباس احمد رضوان، 
صبرى عبدالحمٌد 

  السجٌنى.

  ماجستٌر  1005 (606

منهجٌة تطبٌك 
المراجعة المستمرة 

فً ظل أنظمة 
المعالجة الفورٌة 

  للبٌانات المحاسبٌة /

سماحه، سمٌح 
المهدي الشحات 

  عبدالخالك.
  2010.    

سمٌح المهدي 
الشحات عبدالخالك 

اشراؾ سماحه ؛ 
عباس احمد رضوان، 
صبرى عبدالحمٌد 

  السجٌنى.

  ماجستٌر  1006 (609
تطوٌر نظم التكالٌؾ 
فً ظل بٌبة اإلنتاج 

  الحدٌثة :

دمحم، زٌنب أحمد 
  عبد العال.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2011  

زٌنب أحمد عبد العال 
دمحم ؛ اشراؾ مكرم 
ٌلى،  عبد المسٌح باس
  احمد حسن زؼلول.

  ماجستٌر  1009 (602
تطوٌر نظم التكالٌؾ 
فً ظل بٌبة اإلنتاج 

  الحدٌثة :

دمحم، زٌنب أحمد 
  عبد العال.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2011  

زٌنب أحمد عبد العال 
دمحم ؛ اشراؾ مكرم 
ٌلى،  عبد المسٌح باس
  احمد حسن زؼلول.

  ماجستٌر  1002 (606

العوامل المإثرة علً 
لرار تعامل الشباب 
الجامعً مع مطاعم 
  الوجبات السرٌعة /

صالح، منً حاتم 
  طاهر.

  2010.    

منً حاتم طاهر 
صالح ؛ اشراؾ 
عبدالمادر دمحم عبد 

المادر، منى ابراهٌم 
  دكرورى.

  ماجستٌر.  1006 (610

استخدام االنترنت 
كؤداة لتفعٌل 

االتصاالت التسوٌمٌة 
المتكاملة بالتطبٌك 
علً الشركات 

  فً مصر :السٌاحٌة 

عبدهللا، سحر 
  محمود حسن.

  دراسة ممارنة /  .2010  

سحر محمود حسن 
عبدهللا ؛ اشراؾ 

طلعت أسعد 
عبدالحمٌد، عزة 

عبدالمنعم المنباوى، 
  حاتم سعد لابٌل.

  ماجستٌر.  1010 (611

محاولة لتحلٌل ظاهرة 
الركود فى االلتصاد 
المصرى فى الفترة 

حتى  1665من 
كاة م ودور الز2000

  فى عالجها /

الؽباشى، عناٌات 
  حسن.

  2006.    

عناٌات حسن 
الؽباشى، إشراؾ 
صالح الدٌن فهمى 

  محمود.

 حنٌن ناجً صبري  دراسة تطبٌمٌة /  .2002  أبوصالح، حنٌن نموذج احصابى   ماجستٌر  1011 (612



لتوفٌك بٌانات التشتت 
الزابد باستخدام 

 tweedieتوزٌعات 
:  

أبو صالح ؛ اشراؾ   ناجً صبري.
دمحم عبدالفتاح فودة، 

البٌومً عوض 
طالٌة، اإلمام 

  عبدالعزٌز الحسٌنً.

  ماجستٌر  1012 (613
العاللة بٌن 

التخصص والجودة 
  فً مجال المراجعة :

األمٌر، أحمد 
  أحمد مصطفى.

  2011.  
دراسة تطبٌمٌة عن لرار 
المراجع بشؤن استمرار 

  شركات المساهمة المصرٌة /

أحمد أحمد مصطفى 
األمٌر ؛ إشراؾ دمحم 

دمحم عبدالمادر 
الدٌسطى، مصطفً 
  عطٌة السٌد الؽندور.

  ماجستٌر  1013 (614
العاللة بٌن 

التخصص والجودة 
  فً مجال المراجعة :

األمٌر، أحمد 
  أحمد مصطفى.

  2011.  
دراسة تطبٌمٌة عن لرار 
المراجع بشؤن استمرار 

  / شركات المساهمة المصرٌة

أحمد أحمد مصطفى 
األمٌر ؛ إشراؾ دمحم 

دمحم عبدالمادر 
الدٌسطى، مصطفً 
  عطٌة السٌد الؽندور.

  ماجستٌر  1014 (615

تطوٌر موازنة 
البرامج واألداء 

بإستخدام إدارة التكلفة 
بهدؾ تخفٌض 

  اإلنفاق الحكومً :

الؽندور، دمحم 
  مصطفى عطٌه.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2011  

صطفى عطٌه دمحم م
الؽندور ؛ إشراؾ 
ٌحى حسٌن عبٌد، 
  أحمد حسن زؼلول.

  ماجستٌر  1015 (616

تطوٌر موازنة 
البرامج واألداء 

بإستخدام إدارة التكلفة 
بهدؾ تخفٌض 

  اإلنفاق الحكومً :

الؽندور، دمحم 
  مصطفى عطٌه.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2011  

دمحم مصطفى عطٌه 
الؽندور ؛ إشراؾ 

حسٌن عبٌد، ٌحى 
  أحمد حسن زؼلول.

  ماجستٌر  1016 (619

أثر المٌمة السولٌة 
وسمات الحاملٌن 

ألسهم االكتتاب العام 
على سٌولتها فً 

  البورصة المصرٌة /

عبدالرحمن، السٌد 
  علً أحمد دمحم.

  2011.    

السٌد علً أحمد دمحم 
عبدالرحمن ؛ إشراؾ 

ناجى دمحم فوزى 
خشبة، جاد الرب 

  عبدالسمٌع.

  ماجستٌر  1019 (612

أثر المٌمة السولٌة 
وسمات الحاملٌن 

ألسهم االكتتاب العام 
على سٌولتها فً 

  البورصة المصرٌة /

عبدالرحمن، السٌد 
  علً أحمد دمحم.

  2011.    

السٌد علً أحمد دمحم 
عبدالرحمن ؛ إشراؾ 

ناجى دمحم فوزى 
خشبة، جاد الرب 

  عبدالسمٌع.

  ماجستٌر.  1012 (616

سلوكٌات مواطنه 
العمٌل وعاللتها 

بؤبعاد جوده الخدمه 
  المدركه :

الدرٌنً، ساره 
  السٌد عبدهللا.

  2011.  
دراسه تطبٌمٌه علً شركات 
  التلٌفون المحمول فً مصر /

ساره السٌد عبدهللا 
الدرٌنً ؛ إشراؾ 

عبدالمادر دمحم 
عبدالمادر ، جادالرب 
  عبدالسمٌع حسانٌن.

  ماجستٌر.  1016 (620

سلوكٌات مواطنه 
العمٌل وعاللتها 

بؤبعاد جوده الخدمه 
  المدركه :

الدرٌنً، ساره 
  السٌد عبدهللا.

  2011.  
دراسه تطبٌمٌه علً شركات 
  التلٌفون المحمول فً مصر /

ساره السٌد عبدهللا 
الدرٌنً ؛ إشراؾ 

عبدالمادر دمحم 
عبدالمادر ، جادالرب 

  حسانٌن.عبدالسمٌع 

  ماجستٌر  1020 (621

إستخدام نماذج 
اإلنتظار فً تمدٌر 
العدد األمثل لمراكز 

  الخدمة /

محمود، نبٌل 
  مدحت عرفات.

  2011.    

نبٌل مدحت عرفات 
محمود ؛ إشراؾ دمحم 

توفٌك البلمٌنً، 
  أشرؾ أحمد البدري.

  ماجستٌر  1021 (622

إستخدام نماذج 
اإلنتظار فً تمدٌر 

األمثل لمراكز  العدد
  الخدمة /

محمود، نبٌل 
  مدحت عرفات.

  2011.    

نبٌل مدحت عرفات 
محمود ؛ إشراؾ دمحم 

توفٌك البلمٌنً، 
  أشرؾ أحمد البدري.

  ماجستٌر  1022 (623
تحلٌل إدران العمالء 

  لجـودة الخدمة :
موافً، هشام 

  دمحم.
  2011.  

دراسة تطبٌمٌة على فنادق فبة 
  بالماهرة /خمس نجوم 

هشام دمحم موافً ؛ 
اشراؾ وفمً السٌد 

اإلمام، منى دمحم 
  المصبً.

  ماجستٌر  1023 (624
تحلٌل إدران العمالء 

  لجـودة الخدمة :
موافً، هشام 

  دمحم.
  2011.  

دراسة تطبٌمٌة على فنادق فبة 
  خمس نجوم بالماهرة /

هشام دمحم موافً ؛ 
اشراؾ وفمً السٌد 

دمحم اإلمام، منى 
  المصبً.



  ماجستٌر  1024 (625

The impact of 
external social 
features of the 

product on 
customer 

loyalty :  

Youssif ،
Youmna 

Mohamed 
Abd El- 
Ghany.  

  2011.  

”An empirical study 
on mobile phone 

service companies in 
egypt/ ”  

Youmna 
Mohamed Abd 

El-Ghany 
Youssif ; 

Supervised by 
Abd El-Aziz Ali 

Hassan, Abd 
El-Kader 

Mohamed Abd 
El-Kader.  

  ماجستٌر  1025 (626

The impact of 
external social 
features of the 

product on 
customer 

loyalty :  

Youssif ،
Youmna 

Mohamed 
Abd El- 
Ghany.  

  2011.  

”An empirical study 
on mobile phone 

service companies in 
egypt/ ”  

Youmna 
Mohamed Abd 

El-Ghany 
Youssif ; 

Supervised by 
Abd El-Aziz Ali 

Hassan, Abd 
El-Kader 

Mohamed Abd 
El-Kader.  

  ماجستٌر  1026 (629

دور الكلمة المنطولة 
فً إدران العمالء 
لجودة الخدمات 

  الصحٌة :

الهجرسً، ماجدة 
  عبدالمادر.أحمد 

  2011.  
دراسة ممارنة بٌن المستشفٌات 
الجامعٌة ومستشفٌات وزارة 

  الصحة /

ماجدة أحمد عبدالمادر 
الهجرسً ؛ إشراؾ 

طلعت أسعد 
عبدالحمٌد، منً دمحم 

  المصبً.

  ماجستٌر  1029 (622

دور الكلمة المنطولة 
فً إدران العمالء 
لجودة الخدمات 

  الصحٌة :

الهجرسً، ماجدة 
  أحمد عبدالمادر.

  2011.  
دراسة ممارنة بٌن المستشفٌات 
الجامعٌة ومستشفٌات وزارة 

  الصحة /

ماجدة أحمد عبدالمادر 
الهجرسً ؛ إشراؾ 

طلعت أسعد 
عبدالحمٌد، منً دمحم 

  المصبً.

  ماجستٌر  1022 (626
دور التسوٌك الداخلً 

فً رضا العمٌل 
  الداخلً والخارجً :

عبدالعزٌز، رٌهام 
  أنسً محمود.

  2011.  
دراسة ممارنة بٌن جامعة 
  المنصورة وجامعة الدلتا /

رٌهام أنسً محمود 
عبدالعزٌز ؛ إشراؾ 

  وفمى السٌد امام.

  ماجستٌر  1026 (630
دور التسوٌك الداخلً 

فً رضا العمٌل 
  الداخلً والخارجً :

عبدالعزٌز، رٌهام 
  أنسً محمود.

  2011.  
جامعة دراسة ممارنة بٌن 

  المنصورة وجامعة الدلتا /

رٌهام أنسً محمود 
عبدالعزٌز ؛ إشراؾ 

  وفمى السٌد امام.

  ماجستٌر  1030 (631

أثر ممارسات إدارة 
سلسلة التورٌد على 

مستوى جودة 
  المنتجات :

ضٌؾ، هانً دمحم 
جالل عبد الشكور 

.  
  2011.  

بالتطبٌك على شركات لطاع 
والنسٌج األعمال العام للؽزل 
  بإللٌم وسط الدلتا /

هانً دمحم جالل 
عبدالشكور ضٌؾ ؛ 
إشراؾ أحمد دمحم 

السٌد ؼنٌم، ناجً دمحم 
  فوزي خشبة.

  ماجستٌر  1031 (632

أثر ممارسات إدارة 
سلسلة التورٌد على 

مستوى جودة 
  المنتجات :

ضٌؾ، هانً دمحم 
جالل عبد الشكور 

.  
  2011.  

 بالتطبٌك على شركات لطاع
األعمال العام للؽزل والنسٌج 

  بإللٌم وسط الدلتا /

هانً دمحم جالل 
عبدالشكور ضٌؾ ؛ 
إشراؾ أحمد دمحم 

السٌد ؼنٌم، ناجً دمحم 
  فوزي خشبة.

  التعثر المالى :  ماجستٌر  1032 (633
شلبً، دمحم سعد 

  دمحم علً.
  2011.  

األسباب وطرق العالج 
على لطاع ” دراسة تطبٌمٌة”

النسٌج بجمهورٌة الؽزل و
  مصر العربٌة /

دمحم سعد دمحم علً 
شلبً ؛ إشراؾ نظٌر 
  رٌاض دمحم الشحات.

  التعثر المالى :  ماجستٌر  1033 (634
شلبً، دمحم سعد 

  دمحم علً.
  2011.  

األسباب وطرق العالج 
على لطاع ” دراسة تطبٌمٌة”

الؽزل والنسٌج بجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

علً دمحم سعد دمحم 
شلبً ؛ إشراؾ نظٌر 
  رٌاض دمحم الشحات.

  ماجستٌر  1034 (635

عاللة التوجه بالسوق 
بمٌمة العالمة فً ذهن 

بالتطبٌك ” العمٌل 
على األندٌة الرٌاضٌة 

بجمهورٌة مصر 
  العربٌة /

الشوربجً، أمٌرة 
سالم عبد 
  اللطٌؾ.

  2012.    

أمٌرة سالم عبد 
اللطٌؾ الشوربجً ؛ 

إبراهٌم إشراؾ منً 
دكروري دمحم، عزة 
عبد المنعم عباس 

  المنٌاوي.

  ماجستٌر  1035 (636
عاللة التوجه بالسوق 
بمٌمة العالمة فً ذهن 

بالتطبٌك ” العمٌل 

الشوربجً، أمٌرة 
سالم عبد 
  اللطٌؾ.

  2012.    
أمٌرة سالم عبد 

اللطٌؾ الشوربجً ؛ 
شراؾ منً إبراهٌم إ



على األندٌة الرٌاضٌة 
بجمهورٌة مصر 

  العربٌة /

دكروري دمحم، عزة 
عبد المنعم عباس 

  المنٌاوي.

  ماجستٌر  1036 (639

دراسة تموٌمٌة لنتابج 
عملٌات التؤمٌن على 
الحٌاة فً جمهورٌة 

  مصر العربٌة /

الرفاعً، صبحى 
عبداللطٌؾ 

  عبدهللا.
  2012.    

صبحى عبداللطٌؾ 
عبدهللا الرفاعً ؛ 

إشراؾ دمحم عبدالفتاح 
فودة، أشرؾ 

  عبدالعلٌم البدري.

  ماجستٌر  1039 (632

دراسة تموٌمٌة لنتابج 
عملٌات التؤمٌن على 
الحٌاة فً جمهورٌة 

  مصر العربٌة /

الرفاعً، صبحى 
عبداللطٌؾ 

  عبدهللا.
  2012.    

صبحى عبداللطٌؾ 
عبدهللا الرفاعً ؛ 

إشراؾ دمحم عبدالفتاح 
فودة، أشرؾ 

  عبدالعلٌم البدري.

  ماجستٌر  1032 (636

أثر أبعاد العدالة 
التنظٌمٌة على 

مستوى االستؽراق 
  الوظٌفً :

عبد الؽنً، شٌماء 
  عبد الؽنى دمحم.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 

بمطاع البنون بمحافظة 
  الدلهلٌة /

شٌماء عبد الؽنى دمحم 
عبد الؽنى ؛ إشراؾ 
عبد المحسن عبد 

المحسن جوده، منى 
  دمحم المصبى.

  ماجستٌر  1036 (640

أثر أبعاد العدالة 
التنظٌمٌة على 

مستوى االستؽراق 
  الوظٌفً :

عبد الؽنً، شٌماء 
  عبد الؽنى دمحم.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 

بمطاع البنون بمحافظة 
  الدلهلٌة /

شٌماء عبد الؽنى دمحم 
عبد الؽنى ؛ إشراؾ 
عبد المحسن عبد 

ن جوده، منى المحس
  دمحم المصبى.

  ماجستٌر  1040 (641

العاللة بٌن المتؽٌرات 
التنظٌمٌة والبٌبٌة 
ومستوٌات تطبٌك 

  التجارة االلكترونٌة :

ؼٌث، دمحم هانً 
  دمحم.

  2012.  

دراسة تطبٌمٌة على شركات 
المالبس الجاهزة واألدوات 
الكهربابٌة بجمهورٌة مصر 

  العربٌة /

ؼٌث ؛ دمحم هانً دمحم 
إشراؾ عبد الحكٌم 

  أحمد ربٌع نجم.

  ماجستٌر  1041 (642

العاللة بٌن المتؽٌرات 
التنظٌمٌة والبٌبٌة 
ومستوٌات تطبٌك 

  التجارة االلكترونٌة :

ؼٌث، دمحم هانً 
  دمحم.

  2012.  

دراسة تطبٌمٌة على شركات 
المالبس الجاهزة واألدوات 
الكهربابٌة بجمهورٌة مصر 

  العربٌة /

دمحم هانً دمحم ؼٌث ؛ 
إشراؾ عبد الحكٌم 

  أحمد ربٌع نجم.

  ماجستٌر  1042 (643

العاللة بٌن التسوٌك 
المبسط ونجاح تطوٌر 
المنتجات بالتطبٌك 

على شركات األدوٌة 
  فى مصر /

سبع، سنٌة دمحم 
  أحمد سلٌم.

  2012.    

سنٌة دمحم أحمد 
سلٌمان سبع ؛ 

إشراؾ طلعت أسعد 
  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر  1043 (644

العاللة بٌن التسوٌك 
المبسط ونجاح تطوٌر 
المنتجات بالتطبٌك 

على شركات األدوٌة 
  فى مصر /

سبع، سنٌة دمحم 
  أحمد سلٌم.

  2012.    

سنٌة دمحم أحمد 
سلٌمان سبع ؛ 

إشراؾ طلعت أسعد 
  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر.  1044 (645

العاللة بٌن 
االختالالت فً هٌكل 

التموٌل والمٌمة 
السولٌة ألسعار 

  األسهم :

أبوالممصان، 
هاجر أحمد 

  فهمً.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2012  

هاجر أحمد فهمً 
أبوالممصان ؛ إشراؾ 

نظٌر رٌاض دمحم 
  الشحات.

  ماجستٌر.  1045 (646

العاللة بٌن 
االختالالت فً هٌكل 

التموٌل والمٌمة 
السولٌة ألسعار 

  األسهم :

ان، أبوالممص
هاجر أحمد 

  فهمً.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2012  

هاجر أحمد فهمً 
أبوالممصان ؛ إشراؾ 

نظٌر رٌاض دمحم 
  الشحات.

  ماجستٌر  1046 (649

تؤثٌر مراحل ادارة 
المعرفة علً 
أداءالشركات 
بالتطبٌك علً 
شركات الؽزل 

  والنسٌج فً مصر /

مناع، عاطؾ 
  جمال الدٌن دمحم.

  2012.    

جمال الدٌن عاطؾ 
دمحم مناع ؛ إشراؾ 
دمحم جالل سلٌمان 

  صدٌك.

  ماجستٌر  1049 (642

تؤثٌر مراحل ادارة 
المعرفة علً 
أداءالشركات 
بالتطبٌك علً 
شركات الؽزل 

مناع، عاطؾ 
  جمال الدٌن دمحم.

  2012.    

عاطؾ جمال الدٌن 
دمحم مناع ؛ إشراؾ 
دمحم جالل سلٌمان 

  صدٌك.



  والنسٌج فً مصر /

  الصكون اإلسالمٌة :  ماجستٌر  1042 (646
دوٌدار، خالد 
  أحمد أحمد.

  2012.  
متطلبات التطبٌك فى أسواق 
المال فى جمهورٌة مصر 
  العربٌة : دراسة تطبٌمٌة /

خالد أحمد أحمد 
دوٌدار ؛ اشراؾ سعد 
  عبدالحمٌد مطاوع.

  الصكون اإلسالمٌة :  ماجستٌر  1046 (650
دوٌدار، خالد 
  أحمد أحمد.

  2012.  
متطلبات التطبٌك فى أسواق 
المال فى جمهورٌة مصر 
  العربٌة : دراسة تطبٌمٌة /

خالد أحمد أحمد 
دوٌدار ؛ اشراؾ سعد 
  عبدالحمٌد مطاوع.

  ماجستٌر.  1050 (651
نحو سٌاسة مالبمة 
لرفع كفاءة استؽالل 
  الطالة فً مصر /

مطر، دمحم احمد 
  دمحم احمد.

  2012.    

دمحم احمد دمحم احمد 
مطر ؛ إشراؾ 
وجدي محمود 

حسٌن، سعد السٌد 
إبراهٌم الشرٌؾ، 

طارق مصطفى دمحم 
  ؼلوش.

  ماجستٌر.  1051 (652
نحو سٌاسة مالبمة 
لرفع كفاءة استؽالل 
  الطالة فً مصر /

مطر، دمحم احمد 
  دمحم احمد.

  2012.    

دمحم احمد دمحم احمد 
مطر ؛ إشراؾ 
وجدي محمود 

حسٌن، سعد السٌد 
إبراهٌم الشرٌؾ، 

طارق مصطفى دمحم 
  ؼلوش.

  ماجستٌر.  1052 (653

توسٌط عدم األمان 
الوظٌفً فً العاللة 
بٌن العدالة التنظٌمٌة 
  وااللتزام التنظٌمً :

خشان، دمحم 
عبدالنبً مصطفى 

  دمحم.
  2012.  

على العاملٌن دراسة تطبٌمٌة 
بالكادر العام فً لسم التعلٌم 

  بجامعة المنصورة /

دمحم عبدالنبً 
مصطفى دمحم خشان ؛ 
إشراؾ عبدالمحسن 
عبدالمحسن جوده، 

منى إبراهٌم 
  دكروري دمحم.

  ماجستٌر.  1053 (654

توسٌط عدم األمان 
الوظٌفً فً العاللة 
بٌن العدالة التنظٌمٌة 
  وااللتزام التنظٌمً :

ن، دمحم خشا
عبدالنبً مصطفى 

  دمحم.
  2012.  

دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بالكادر العام فً لسم التعلٌم 

  بجامعة المنصورة /

دمحم عبدالنبً 
مصطفى دمحم خشان ؛ 
إشراؾ عبدالمحسن 
عبدالمحسن جوده، 

منى إبراهٌم 
  دكروري دمحم.

  ماجستٌر.  1054 (655
العاللة بٌن العدالة 

والسلوكٌات التنظٌمٌة 
  األخاللٌة :

لندٌل، دمحم عطٌة 
  حمدى،

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة علً العاملٌن 
بالوحدات المحلٌة بمحافظة 

  الدلهلٌة /

دمحم عطٌة حمدى 
لندٌل ؛ إشراؾ دمحم 

جالل سلٌمان صدٌك، 
صفاء أحمد الشربٌنى 

  حسن.

  ماجستٌر.  1055 (656
العاللة بٌن العدالة 
كٌات التنظٌمٌة والسلو

  األخاللٌة :

لندٌل، دمحم عطٌة 
  حمدى،

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة علً العاملٌن 
بالوحدات المحلٌة بمحافظة 

  الدلهلٌة /

دمحم عطٌة حمدى 
لندٌل ؛ إشراؾ دمحم 

جالل سلٌمان صدٌك، 
صفاء أحمد الشربٌنى 

  حسن.

  ماجستٌر  1056 (659

العاللة بٌن 
اإلتصاالت التسوٌمٌة 

والعابدات المتكاملة 
ؼٌر المالٌة لشركات 

  المحمول /

عبدالمنعم، أمل 
  عبدالهادي أحمد.

  2012.    

أمل عبدالهادي أحمد 
عبدالمنعم ؛ إشراؾ 

طلعت أسعد 
  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر  1059 (652

العاللة بٌن 
اإلتصاالت التسوٌمٌة 
المتكاملة والعابدات 
ؼٌر المالٌة لشركات 

  المحمول /

أمل عبدالمنعم، 
  عبدالهادي أحمد.

  2012.    

أمل عبدالهادي أحمد 
عبدالمنعم ؛ إشراؾ 

طلعت أسعد 
  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر.  1052 (656

تطوٌر المٌاس 
المحاسبى لألصول 

الفكرٌة بهدؾ تحسٌن 
داللة مإشرات تموٌم 

  األداء :

سلٌمان، أحمد 
  حمدى ابراهٌم.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2012  

ابراهٌم  أحمد حمدى
سلٌمان ؛ إشراؾ 
سامً نجدي دمحم 
رفاعً، مصطفً 

  عطٌه الؽندور.

  ماجستٌر.  1056 (660
تطوٌر المٌاس 

المحاسبى لألصول 
الفكرٌة بهدؾ تحسٌن 

سلٌمان، أحمد 
  حمدى ابراهٌم.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2012  
أحمد حمدى ابراهٌم 
سلٌمان ؛ إشراؾ 
سامً نجدي دمحم 



داللة مإشرات تموٌم 
  األداء :

رفاعً، مصطفً 
  عطٌه الؽندور.

  ماجستٌر.  1060 (661
ربط التكلفة بمسبباتها 
كتطوٌر لتخصٌص 
  التكالٌؾ اإلضافٌة :

عبدالؽنً، عبده 
  مصطفً.

  1669.  
بالتطبٌك علً شركة مصر 
للزٌوت والصابون لطاع 

  سندوب /

عبده مصطفً 
عبدالؽنً ؛ إشراؾ 
أحمدأحمد محمود 

دمحم على  الجبرى،
  حماد.

662) 1061    

دور المٌادة 
اإلستراتٌجٌة فً 

تحسٌن مستوى اآلداء 
:  

إبرهٌم، لمٌاء عٌد 
  عطا.

  دراسة مٌدانٌة /  .2012  

لمٌاء عٌد عطا 
إبراهٌم ؛ إشراؾ 

محسن علً الكتبً، 
  مجدي محمود طاٌل.

  ماجستٌر  1062 (663

ممدمات ونواتج جودة 
العاللة بٌن العمٌل 
الداخلً والعمٌل 

  الخارجً :

دمحم، نهاد عصام 
  على.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على لطاع 

التعلٌم العالً الخاص بمحافظة 
  الدلهلٌة /

نهاد عصام على دمحم 
؛ إشراؾ عبدالعزٌز 
علً حسن، منً دمحم 

  المصبً.

  ماجستٌر  1063 (664

ممدمات ونواتج جودة 
العاللة بٌن العمٌل 
الداخلً والعمٌل 

  الخارجً :

دمحم، نهاد عصام 
  على.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على لطاع 

التعلٌم العالً الخاص بمحافظة 
  الدلهلٌة /

نهاد عصام على دمحم 
؛ إشراؾ عبدالعزٌز 
علً حسن، منً دمحم 

  المصبً.

  ماجستٌر  1064 (665

التوجه أثر أنشطة 
بالسوق على تحسٌن 

المدرة التنافسٌة 
لخرٌجً العلوم 

اإلدارٌة بالجامعات 
  المصرٌة /

عبده، دٌنا أحمد 
  سالم.

  2012.    

دٌنا أحمد سالم عبده 
؛ إشراؾ منً 

إبراهٌم دكروري، 
عزة عبدالمنعم 

  المنباوي.

  ماجستٌر  1065 (666

أثر أنشطة التوجه 
بالسوق على تحسٌن 

التنافسٌة المدرة 
لخرٌجً العلوم 

اإلدارٌة بالجامعات 
  المصرٌة /

عبده، دٌنا أحمد 
  سالم.

  2012.    

دٌنا أحمد سالم عبده 
؛ إشراؾ منً 

إبراهٌم دكروري، 
عزة عبدالمنعم 

  المنباوي.

  ماجستٌر  1066 (669

إطار ممترح آللٌات 
دعم المشروعات 

الصؽٌرة والمتوسطة 
فى مجال مشروعات 

  اه الشرب :تنمٌة مٌ

أحمد، مٌسره 
  أحمد فاضل.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2012  
مٌسره أحمد فاضل 
أحمد ؛ إشراؾ سعد 
  عبد الحمٌد مطاوع.

  ماجستٌر  1069 (662

إطار ممترح آللٌات 
دعم المشروعات 

الصؽٌرة والمتوسطة 
فى مجال مشروعات 
  تنمٌة مٌاه الشرب :

أحمد، مٌسره 
  أحمد فاضل.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2012  
مٌسره أحمد فاضل 
أحمد ؛ إشراؾ سعد 
  عبد الحمٌد مطاوع.

  ماجستٌر  1062 (666

The 
relationship 

between 
behavioral 
factors and 

investor’s 
financial 

decisions :  

Metawa, 
Noora Saad 

Abd El-
hamed.  

  2012.  
An empirical study 

on the Egyptian 
stock market /  

Noora Saad 
Abd El-Hamed 

Metawa ; 
Supervised by 
Nazeer Reyad 

El-Shahat, 
Mohamed 

Galal Sedeek.  

  ماجستٌر  1066 (690

The 
relationship 

between 
behavioral 
factors and 

investor’s 
financial 

decisions :  

Metawa, 
Noora Saad 

Abd El-
hamed.  

  2012.  
An empirical study 

on the Egyptian 
stock market /  

Noora Saad 
Abd El-Hamed 

Metawa ; 
Supervised by 
Nazeer Reyad 

El-Shahat, 
Mohamed 

Galal Sedeek.  

  ماجستٌر  1090 (691

متطلبات تطبٌك 
أسلوب العمل عن بعد 

وأثره على نواتج 
  العاملٌن :

عبدهللا، ٌاسمٌن 
ممدوح أحمد 

  على.
  2012.  

دراسة تطبٌمٌة على الشركات 
  العاملة بالمرٌة الذكٌة /

ٌاسمٌن ممدوح أحمد 
على عبدهللا ؛ اشراؾ 

دمحم جالل سلٌمان 
ــز  دالعـزٌ صدٌك، عـب

ـلى حـسـن.   ع



  ماجستٌر  1091 (692

متطلبات تطبٌك 
أسلوب العمل عن بعد 

وأثره على نواتج 
  العاملٌن :

عبدهللا، ٌاسمٌن 
أحمد ممدوح 
  على.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على الشركات 

  العاملة بالمرٌة الذكٌة /

ٌاسمٌن ممدوح أحمد 
على عبدهللا ؛ اشراؾ 

دمحم جالل سلٌمان 
ــز  دالعـزٌ صدٌك، عـب

ـلى حـسـن.   ع

  ماجستٌر  1092 (693

أثر المٌادة الخادمة 
على الثمافة التنظٌمٌة 

بالتطبٌك على 
المستشفٌات العامة 
والمركزٌة التابعة 
لوزارة الصحة 

  بمحافظة الدلهلٌة /

معروؾ، أسماء 
  محمود دمحم.

  2012.    

أسماء محمود دمحم 
معروؾ ؛ اشراؾ 
دمحم جالل سلٌمان 
صدٌك، جادالرب 
  عبدالسمٌع حسانٌن.

  ماجستٌر  1093 (694

أثر المٌادة الخادمة 
على الثمافة التنظٌمٌة 

بالتطبٌك على 
المستشفٌات العامة 
والمركزٌة التابعة 
لوزارة الصحة 

  بمحافظة الدلهلٌة /

معروؾ، أسماء 
  محمود دمحم.

  2012.    

أسماء محمود دمحم 
معروؾ ؛ اشراؾ 
دمحم جالل سلٌمان 
صدٌك، جادالرب 
  عبدالسمٌع حسانٌن.

  ماجستٌر  1094 (695

اإلدارة االستراتٌجٌة 
للتكلفة لدعم المٌزة 

التنافسٌة خالل سلسلة 
  التورٌد :

الجوهرى، 
إبراهٌم السٌد دمحم 

  إبراهٌم.
  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2012  

إبراهٌم السٌد دمحم 
إبراهٌم الجوهرى ؛ 
إشراؾ احمد احمد 
محمود الجبري، 
محمود عبدالفتاح 

  ابراهٌم رزق.

  ماجستٌر  1095 (696

اإلدارة االستراتٌجٌة 
للتكلفة لدعم المٌزة 

التنافسٌة خالل سلسلة 
  التورٌد :

الجوهرى، 
إبراهٌم السٌد دمحم 

  إبراهٌم.
  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2012  

إبراهٌم السٌد دمحم 
إبراهٌم الجوهرى ؛ 
إشراؾ احمد احمد 
محمود الجبري، 
محمود عبدالفتاح 

  ابراهٌم رزق.

  ماجستٌر  1096 (699

أثر تؽٌرات سعر 
الفابدة على فاعلٌة 

سوق األوراق المالٌة 
مع إشارة خاصة 

  لمصر /

جوٌفل، موسى 
  جوٌفل سلمً.

  2012.    

موسى جوٌفل سلمً 
جوٌفل ؛ إشراؾ دمحم 

محمود عطوة 
ٌوسؾ، سعد السٌد 
  إبراهٌم الشرٌؾ.

  ماجستٌر  1099 (692

أثر تؽٌرات سعر 
فاعلٌة الفابدة على 

سوق األوراق المالٌة 
مع إشارة خاصة 

  لمصر /

جوٌفل، موسى 
  جوٌفل سلمً.

  2012.    

موسى جوٌفل سلمً 
جوٌفل ؛ إشراؾ دمحم 

محمود عطوة 
ٌوسؾ، سعد السٌد 
  إبراهٌم الشرٌؾ.

  ماجستٌر.  1092 (696
إدارة أخطار التجارة 

  اإللكترونٌة :
دمحم، رباب دمحم 

  السٌد.
ٌلٌة /  .2012     دراسة تحل

رباب دمحم السٌد دمحم ؛ 
اشراؾ دمحم عبدالفتاح 

فوده، اشرؾ 
  عبدالعلٌم البدري.

  ماجستٌر.  1096 (620
إدارة أخطار التجارة 

  اإللكترونٌة :
دمحم، رباب دمحم 

  السٌد.
ٌلٌة /  .2012     دراسة تحل

رباب دمحم السٌد دمحم ؛ 
اشراؾ دمحم عبدالفتاح 

فوده، اشرؾ 
  عبدالعلٌم البدري.

  الماجستٌر  1020 (621

استخدام األدوات 
ٌلٌة الحدٌثة فى  التحل
لٌاس وتمٌٌم أداء 

  الجامعات الحكومٌة:

أبواللٌؾ، إٌهاب 
  أحمد دمحم.

جامعة عٌن 
  شمس .

2011  
دراسة تطبٌمٌة على كلٌات 

  التجارة/

إٌهاب أحمد دمحم 
أبواللٌؾ، إشراؾ: 
عمرو حسٌن عبد 

صفوت دمحم البر، 
  عبدالمنعم.

  ماجستٌر  1021 (622

The effect of 
managers’ 
emotional 

intelligence on 
quality of work 

life :  

Elagamy, 
Lamees 
Mohsen 

Mahmoud.  

  2012.  

An empirical study 
on Mansoura 

University’s special 
purpose units (SPU )

/  

Lamees 
Mohsen 

Mahmoud 
Elagamy ; 

Supervised by 
Mohamed 

Galal Soliman 
Saddik, Abd 

El-Aziz Ali 



Hassan.  

  ماجستٌر  1022 (623

The effect of 
managers’ 
emotional 

intelligence on 
quality of work 

life :  

Elagamy, 
Lamees 
Mohsen 

Mahmoud.  

  2012.  

An empirical study 
on Mansoura 

University’s special 
purpose units (SPU )

/  

Lamees 
Mohsen 

Mahmoud 
Elagamy ; 

Supervised by 
Mohamed 

Galal Soliman 
Saddik, Abd 

El-Aziz Ali 
Hassan.  

  ماجستٌر  1023 (624

التكامل بٌن بطالة 
المٌاس المتوازن 

لألداء وستة سٌجما 
لتموٌم أداء المنشآت 
 اإلنتاجٌة مع دراسة

  تطبٌمٌة /

الباز، بسمة 
  محمود أحمد.

  2012.    

بسمة محمود أحمد 
الباز ؛ اشراؾ سمٌر 
أبوالفتوح صالح، 
محمود عبدالفتاح 

  إبراهٌم رزق.

  ماجستٌر  1024 (625

التكامل بٌن بطالة 
المٌاس المتوازن 

لألداء وستة سٌجما 
لتموٌم أداء المنشآت 
اإلنتاجٌة مع دراسة 

  تطبٌمٌة /

الباز، بسمة 
  محمود أحمد.

  2012.    

بسمة محمود أحمد 
الباز ؛ اشراؾ سمٌر 
أبوالفتوح صالح، 
محمود عبدالفتاح 

  إبراهٌم رزق.

626) 1025    

المنازعات الضرٌبٌة 
للمستوردٌن فً 

الضرٌبه العامة علً 
  المبٌعات /

عبدالمحسن، 
حسٌن متولً 

  فهمً.
  2012.    

حسٌن متولً فهمً 
عبدالمحسن ؛ اشراؾ 
عبدالهادي دمحم ممبل، 
عبدالباسط وفا دمحم، 

طارق محمود 
  عبدالسالم السالوس.

629) 1026    

المنازعات الضرٌبٌة 
للمستوردٌن فً 

الضرٌبه العامة علً 
  المبٌعات /

عبدالمحسن، 
حسٌن متولً 

  فهمً.
  2012.    

حسٌن متولً فهمً 
عبدالمحسن ؛ اشراؾ 

ممبل،  عبدالهادي دمحم
عبدالباسط وفا دمحم، 

طارق محمود 
  عبدالسالم السالوس.

  ماجستٌر.  1029 (622

اتصاالت الكلمة 
االلكـترونٌة عبر 
موالع الشبكات 

االجتماعٌة ودورها 
فً المشاركة 

  السٌاسٌة للشباب :

ضٌا، إٌمان 
موسى حسانٌن 

  موسى.
  2013.  

دراسة تطبٌمٌة على انتخابات 
  فً مصر / رباسة الجمهورٌة

إٌمان موسى حسانٌن 
موسى ضٌا ؛ اشراؾ 

طلعت أسعد 
عبدالحمٌد، 

عبدالعزٌز علً 
  حسن.

  ماجستٌر.  1022 (626

اتصاالت الكلمة 
االلكـترونٌة عبر 
موالع الشبكات 

االجتماعٌة ودورها 
فً المشاركة 

  السٌاسٌة للشباب :

ضٌا، إٌمان 
موسى حسانٌن 

  موسى.
  2013.  

على انتخابات  دراسة تطبٌمٌة
  رباسة الجمهورٌة فً مصر /

إٌمان موسى حسانٌن 
موسى ضٌا ؛ اشراؾ 

طلعت أسعد 
عبدالحمٌد، 

عبدالعزٌز علً 
  حسن.

  ماجستٌر.  1026 (660

تؤثٌر سلوكٌات النفاق 
اإلداري للمرإوسٌن 
علً لرارات الموارد 

  البشرٌة :

عوض هللا، امنٌة 
  السٌد علً.

  2013.  
تطبٌمٌة علً موظفً دراسة 

الكادر العام بمطاع التعلٌم 
  بجامعة المنصورة /

أمنٌه السٌد علً 
عوض هللا ؛ اشراؾ 

عبدالمحسن 
عبدالمحسن جودة، 

منً إبراهٌم 
  دكروري.

  ماجستٌر.  1060 (661

تؤثٌر سلوكٌات النفاق 
اإلداري للمرإوسٌن 
علً لرارات الموارد 

  البشرٌة :

عوض هللا، امنٌة 
  علً. السٌد

  2013.  
دراسة تطبٌمٌة علً موظفً 
الكادر العام بمطاع التعلٌم 

  بجامعة المنصورة /

أمنٌه السٌد علً 
عوض هللا ؛ اشراؾ 

عبدالمحسن 
عبدالمحسن جودة، 

منً إبراهٌم 
  دكروري.

  ماجستٌر.  1061 (662
تحلٌل ممارن ألداء 
صنادٌك االستثمار 
فً البنون العامة 

على، دمحم جاد 
  حسن.

  2012.    
دمحم جاد حسن على ؛ 
اشراؾ نظٌر رٌاض 

  دمحم الشحات.



  / التجارٌة المصرٌة

  ماجستٌر.  1062 (663

تحلٌل ممارن ألداء 
صنادٌك االستثمار 
فً البنون العامة 

  التجارٌة المصرٌة /

على، دمحم جاد 
  حسن.

  2012.    
دمحم جاد حسن على ؛ 
اشراؾ نظٌر رٌاض 

  الشحات.دمحم 

  ماجستٌر.  1063 (664

توسٌط األمان 
الوظٌفً فً العاللة 
بٌن النجاح المهنً 

واالستؽراق الوظٌفً 
بالتطبٌك على 

المدٌرٌن فً مٌناءي 
  دمٌاط وبورسعٌد /

الدمناوي، زٌنب 
  المتولً.

  2013.    

زٌنب المتولً 
الدمناوي ؛ إشراؾ 

عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
نجم، صفاء أحمد 

  الشربٌنً.

  ماجستٌر.  1064 (665

توسٌط األمان 
الوظٌفً فً العاللة 
بٌن النجاح المهنً 

واالستؽراق الوظٌفً 
بالتطبٌك على 

المدٌرٌن فً مٌناءي 
  دمٌاط وبورسعٌد /

الدمناوي، زٌنب 
  المتولً.

  2013.    

زٌنب المتولً 
الدمناوي ؛ إشراؾ 

عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
نجم، صفاء أحمد 

  الشربٌنً.

  ماجستٌر.  1065 (666

العوامل المحددة 
لرضاء ووالء عمالء 

البنون التملٌدٌة 
واإلسالمٌة فً 

  األردن /

خلٌفة، المنتصر 
  باهلل ماجد دمحم.

  2013.    

المنتصر باهلل ماجد 
دمحم خلٌفة ؛ إشراؾ 
ناجً فوزي خشبة، 

عبدالعزٌز علً 
  حسن.

  ماجستٌر.  1066 (669

المحددة العوامل 
لرضاء ووالء عمالء 

البنون التملٌدٌة 
واإلسالمٌة فً 

  األردن /

خلٌفة، المنتصر 
  باهلل ماجد دمحم.

  2013.    

المنتصر باهلل ماجد 
دمحم خلٌفة ؛ إشراؾ 
ناجً فوزي خشبة، 

عبدالعزٌز علً 
  حسن.

  ماجستٌر.  1069 (662

The Impact of 
Customer 

Knowledge 
Management 

Process on 
Service 

Recovery :  

El-Helaly, 
NehalEl-
Hossiny 

Mohamed.  

  2013.  
Applied on the 

Egyptian National 
Railways /  

Nehal El-
Hossiny 

Mohamed El-
Helaly ; 

supervised by 
Ahmed Yehia 

Ebeid, Azza A. 
El-Menbawey.  

  ماجستٌر.  1062 (666

The Impact of 
Customer 

Knowledge 
Management 

Process on 
Service 

Recovery :  

El-Helaly, 
NehalEl-
Hossiny 

Mohamed.  

  2013.  
Applied on the 

Egyptian National 
Railways /  

Nehal El-
Hossiny 

Mohamed El-
Helaly ; 

supervised by 
Ahmed Yehia 

Ebeid, Azza A. 
El-Menbawey.  

  ماجستٌر.  1066 (1000

العاللة بٌن التحرش 
الجنسى بالمرأة 
العاملة وأدابها 

  الوظٌفى :

الدكرورى، دمحم 
السعٌد 

  عبدالؽفار.
  2013.  

دراسة تطبٌمٌة على 
مستشفٌات جامعة المنصورة 

/  

دمحم السعٌد عبدالؽفار 
الدكرورى ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
عبدالمحسن جودة 
دمحم، منى إبراهٌم 

  دكرورى.

  ماجستٌر.  1100 (1001

العاللة بٌن التحرش 
الجنسى بالمرأة 
العاملة وأدابها 

  الوظٌفى :

الدكرورى، دمحم 
السعٌد 

  عبدالؽفار.
  2013.  

دراسة تطبٌمٌة على 
مستشفٌات جامعة المنصورة 

/  

دمحم السعٌد عبدالؽفار 
الدكرورى ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
عبدالمحسن جودة 
دمحم، منى إبراهٌم 

  دكرورى.

  ماجستٌر.  1101 (1002
أثر تعالب المراجعٌن 
على جودة التمرٌر 

  المالً :

السٌد، دمحم جمال 
  عبدالحلٌم علً.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2013  

دمحم جمال عبدالحلٌم 
علً السٌد ؛ اشراؾ 
احمد على ؼازى، 
سماح طارق احمد 

  حافظ.



  ماجستٌر.  1102 (1003
أثر تعالب المراجعٌن 

التمرٌر  على جودة
  المالً :

السٌد، دمحم جمال 
  عبدالحلٌم علً.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2013  

دمحم جمال عبدالحلٌم 
علً السٌد ؛ اشراؾ 
احمد على ؼازى، 
سماح طارق احمد 

  حافظ.

  ماجستٌر.  1103 (1004

أثر اإلرهاب على 
معدل النمو 

اإللتصادى فى مصر 
/  

مصطفى، دمحم 
  جالل عبدهللا.

  2013.    

دمحم جالل عبدهللا 
مصطفى ؛ اشراؾ 

عبدالفتاح عبدالرحمن 
عبدالمجٌد، طارق 
  مصطفى ؼلوش.

  ماجستٌر.  1104 (1005

أثر اإلرهاب على 
معدل النمو 

اإللتصادى فى مصر 
/  

مصطفى، دمحم 
  جالل عبدهللا.

  2013.    

دمحم جالل عبدهللا 
مصطفى ؛ اشراؾ 

عبدالفتاح عبدالرحمن 
عبدالمجٌد، طارق 
  مصطفى ؼلوش.

  ماجستٌر.  1105 (1006

ممٌاس كمً لهامش 
األمان فً ظل 
استمالل وعدم 

استمالل وحدات 
  الخطر /

البرلاوي، دمحم 
  أحمد فإاد عبده.

  2013.    

دمحم أحمد فإاد عبده 
البرلاوي ؛ إشراؾ 
دمحم عبدالفتاح فودة، 
  أشرؾ أحمد البدري.

  ماجستٌر.  1106 (1009

ممٌاس كمً لهامش 
األمان فً ظل 
استمالل وعدم 

استمالل وحدات 
  الخطر /

البرلاوي، دمحم 
  أحمد فإاد عبده.

  2013.    

دمحم أحمد فإاد عبده 
البرلاوي ؛ إشراؾ 
دمحم عبدالفتاح فودة، 
  أشرؾ أحمد البدري.

  ماجستٌر.  1109 (1002

نموذج إحصابً 
ممترح للتنبإ 

باستخدام دمج بعض 
نماذج االنحدار مع 
نموذج السالسل 

 GARCHالزمنٌة 
:  

أبوالنصـر، منى 
  محمود سامً.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2013  

منى محمود سامً 
أبوالنصـر ؛ اشراؾ 

البٌومى عوض 
عوض طالٌة، أشرؾ 

  أحمد البدرى.

  ماجستٌر.  1102 (1006

 نموذج إحصابً
ممترح للتنبإ 

باستخدام دمج بعض 
نماذج االنحدار مع 
نموذج السالسل 

 GARCHالزمنٌة 
:  

أبوالنصـر، منى 
  محمود سامً.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2013  

منى محمود سامً 
أبوالنصـر ؛ اشراؾ 

البٌومى عوض 
عوض طالٌة، أشرؾ 

  أحمد البدرى.

  ماجستٌر.  1106 (1010
الحد األدنً لألجور 

  مصر :فً 
اإلتربً، دٌنا 
  خلٌل أحمد.

  2013.  
محدداته، مستواه، آثاره 

  االلتصادٌة /

دٌنا خلٌل أحمد 
اإلتربً ؛ إشراؾ دمحم 
حامدالزهار، طارق 

  مصطفً ؼلوش.

  ماجستٌر.  1110 (1011
الحد األدنً لألجور 

  فً مصر :
اإلتربً، دٌنا 
  خلٌل أحمد.

  2013.  
محدداته، مستواه، آثاره 

  االلتصادٌة /

دٌنا خلٌل أحمد 
اإلتربً ؛ إشراؾ دمحم 
حامدالزهار، طارق 

  مصطفً ؼلوش.

  ماجستٌر.  1111 (1012
إسماطاث الوفٌاث 

كؤساس للتنبإ بالتؽٌر 
  فً معدالث الوفاة :

نٌل، دٌنا طلعت 
  حمدى.

  2013.  
بالتطبٌك علً نظام التؤمٌن فً 

  هصر /

دٌنا طلعت حمدى نٌل 
دمحم توفٌك ؛ اشراؾ 

البلمٌنً، اإلمام 
  عبدالعزٌز الحسٌنً.

  ماجستٌر.  1112 (1013
إسماطاث الوفٌاث 

كؤساس للتنبإ بالتؽٌر 
  فً معدالث الوفاة :

نٌل، دٌنا طلعت 
  حمدى.

  2013.  
بالتطبٌك علً نظام التؤمٌن فً 

  هصر /

دٌنا طلعت حمدى نٌل 
؛ اشراؾ دمحم توفٌك 

البلمٌنً، اإلمام 
  زٌز الحسٌنً.عبدالع

  ماجستٌر.  1113 (1014

الطرق الالمعلمٌة 
كؤساس لتسوٌة 

معدالت الوفاة الخام 
:  

درؼام، منال 
  سمٌر البهجً.

  دراسة ممارنة /  .2013  

منال سمٌر البهجً 
درؼام ؛ اشراؾ دمحم 

توفٌك البلمٌنً، 
البٌومً عوض 

  طالٌة.

  ماجستٌر.  1114 (1015
الطرق الالمعلمٌة 
كؤساس لتسوٌة 

درؼام، منال 
  سمٌر البهجً.

  دراسة ممارنة /  .2013  
منال سمٌر البهجً 
درؼام ؛ اشراؾ دمحم 



معدالت الوفاة الخام 
:  

توفٌك البلمٌنً، 
البٌومً عوض 

  طالٌة.

  ماجستٌر.  1115 (1016

تخفٌض الفالد 
الصناعً باستخدام 

منهجٌة كاٌزن 
  للتحسٌن المستمر :

أحمد النفراوي، 
عبدالسالم رجب 

  حسن.
  2013.  

بالتطبٌك علً شركات لطاع 
األعمال العام للؽزل والنسٌج 

  بإللٌم وسط الدلتا /

أحمد عبدالسالم 
رجب حسن النفراوي 
؛ إشراؾ أحمد دمحم 
ؼنٌم، ناجً دمحم 
  فوزي خشبه.

  ماجستٌر.  1116 (1019

تخفٌض الفالد 
الصناعً باستخدام 

منهجٌة كاٌزن 
  للتحسٌن المستمر :

النفراوي، أحمد 
عبدالسالم رجب 

  حسن.
  2013.  

بالتطبٌك علً شركات لطاع 
األعمال العام للؽزل والنسٌج 

  بإللٌم وسط الدلتا /

أحمد عبدالسالم 
رجب حسن النفراوي 
؛ إشراؾ أحمد دمحم 
ؼنٌم، ناجً دمحم 
  فوزي خشبه.

  ماجستٌر.  1119 (1012
تؤثٌر الثمافه التنظٌمٌه 
على األنماط المٌادٌه 

:  

إبراهٌم، أٌمن 
  السٌد ؼنٌمى.

  2010.  
دراسه تطبٌمٌه على جامعه 
عٌن شمس فى جمهورٌه 

  مصر العربٌه /

أٌمن السٌد ؼنٌمى 
إبراهٌم ؛ إشراؾ 

على دمحم عبدالوهاب، 
  سوسن عبدالفتاح.

  ماجستٌر.  1112 (1016

تحلٌل ألسالٌب تحدٌد 
السعر المحاٌد 

لمعامالت األطراؾ 
المرتبطة من الوجهة 

  الضرٌبٌة :

سلٌمان، حامد 
  نبٌل حامد.

  2013.  
بالتطبٌك على الضرٌبة على 

  الدخل فً مصر /

حامد نبٌل حامد 
سلٌمان ؛ إشراؾ 
ــٌن عبٌد  ٌحٌى حس

ــمد، جمعه  محـ
إبراهٌم دمحم شهاب 

  الدٌن.

  ماجستٌر.  1116 (1020

ألسالٌب تحدٌد تحلٌل 
السعر المحاٌد 

لمعامالت األطراؾ 
المرتبطة من الوجهة 

  الضرٌبٌة :

سلٌمان، حامد 
  نبٌل حامد.

  2013.  
بالتطبٌك على الضرٌبة على 

  الدخل فً مصر /

حامد نبٌل حامد 
سلٌمان ؛ إشراؾ 
ــٌن عبٌد  ٌحٌى حس

ــمد، جمعه  محـ
إبراهٌم دمحم شهاب 

  الدٌن.

  ماجستٌر.  1120 (1021
تمٌٌم العوامل المإثرة 
علً فعالٌة العنالٌد 

  الصناعٌة :

الصباغ، أسامة 
  دمحم متولً أحمد.

  2013.  
بالتطبٌك على صناعة األثاث 

  بمحافظة دمٌاط /

أسامة دمحم متولً 
أحمد الصباغ ؛ 

إشراؾ ناجً دمحم 
فوزي خشبة، حمٌدة 
  دمحم البدوي النجار.

  ماجستٌر.  1121 (1022
تمٌٌم العوامل المإثرة 
علً فعالٌة العنالٌد 

  الصناعٌة :

الصباغ، أسامة 
  دمحم متولً أحمد.

  2013.  
بالتطبٌك على صناعة األثاث 

  بمحافظة دمٌاط /

أسامة دمحم متولً 
أحمد الصباغ ؛ 

إشراؾ ناجً دمحم 
فوزي خشبة، حمٌدة 
  دمحم البدوي النجار.

  ماجستٌر.  1122 (1023

ر اإلفصاح دوافع وآثا
االختٌاري عن 

المعلومات المحاسبٌة 
:  

ٌوسؾ، زكً 
  محمود عطوة.

  مـع دراسـة تطبٌمٌة /  .2013  

زكً محمود عطوة 
ٌوسؾ ؛ إشراؾ 

كمال عبد السالم علً 
حسن، محمود محمود 

  إبراهٌم السجاعً.

  ماجستٌر.  1123 (1024

دوافع وآثار اإلفصاح 
االختٌاري عن 

المحاسبٌة المعلومات 
:  

ٌوسؾ، زكً 
  محمود عطوة.

  مـع دراسـة تطبٌمٌة /  .2013  

زكً محمود عطوة 
ٌوسؾ ؛ إشراؾ 

كمال عبد السالم علً 
حسن، محمود محمود 

  إبراهٌم السجاعً.

  ماجستٌر.  1124 (1025

تنمٌة المدرة التنافسٌة 
لصادرات الصناعة 
النسٌجٌة المطنٌة فً 

  مصر /

البلتاجى، والء 
  عبدهللا عبدهللا.

  2013    

والء عبدهللا عبدهللا 
البلتاجً ؛ إشراؾ 
سعد السٌد إبراهٌم 

الشرٌؾ، حمدي أحمد 
  علً الهنداوي.

  ماجستٌر.  1125 (1026

تنمٌة المدرة التنافسٌة 
لصادرات الصناعة 
النسٌجٌة المطنٌة فً 

  مصر /

البلتاجى، والء 
  عبدهللا عبدهللا.

  2013    

عبدهللا عبدهللا والء 
البلتاجً ؛ إشراؾ 
سعد السٌد إبراهٌم 

الشرٌؾ، حمدي أحمد 
  علً الهنداوي.

  دكتوراه.  1126 (1029
تموٌم البٌانات 

اإلحصابٌة السكانٌة 
:  

عبدالملن، حسن 
  حسن على.

  2014.  
بالتطبٌك على الجمهورٌة 
  الٌمنٌة وفماً ألحدث ت عداد /

حسن حسن على 
اؾ عبدالملن ؛ إشر

دمحم عبدالفتاح فوده، 



  هشام رجب المنجى.

  دكتوراه.  1129 (1022
تموٌم البٌانات 

اإلحصابٌة السكانٌة 
:  

عبدالملن، حسن 
  حسن على.

  2014.  
بالتطبٌك على الجمهورٌة 
  الٌمنٌة وفماً ألحدث ت عداد /

حسن حسن على 
عبدالملن ؛ إشراؾ 
دمحم عبدالفتاح فوده، 
  هشام رجب المنجى.

  ماجستٌر.  1122 (1026
أثر الفساد على النمو 

االلتصادى مع 
  اإلشارة إلى مصر /

السٌد، منى ربٌع 
  عبدالفتاح.

  2014.    

منى ربٌع عبدالفتاح 
السٌد ؛ اشراؾ 

عبدالفتاح عبدالرحمن 
عبدالمجٌد، طارق 
  مصطفى ؼلوش.

  ماجستٌر.  1126 (1030
أثر الفساد على النمو 

االلتصادى مع 
  اإلشارة إلى مصر /

السٌد، منى ربٌع 
  عبدالفتاح.

  2014.    

منى ربٌع عبدالفتاح 
السٌد ؛ اشراؾ 

عبدالفتاح عبدالرحمن 
عبدالمجٌد، طارق 
  مصطفى ؼلوش.

  ماجستٌر.  1130 (1031

نظام تكالٌؾ تدفك 
المٌمة ومدى مالءمته 

لبٌبة األعمال 
  المصرٌة :

الشافعى، ٌاسمٌن 
  دمحم على.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2014  

ٌاسمٌن دمحم على 
الشافعى ؛إشراؾ 
علً مجدي سعد 

الؽروري، ٌسري دمحم 
  علً خٌري.

  ماجستٌر.  1131 (1032

نظام تكالٌؾ تدفك 
المٌمة ومدى مالءمته 

لبٌبة األعمال 
  المصرٌة :

الشافعى، ٌاسمٌن 
  دمحم على.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2014  

على ٌاسمٌن دمحم 
الشافعى ؛إشراؾ 
علً مجدي سعد 

الؽروري، ٌسري دمحم 
  علً خٌري.

  ماجستٌر.  1132 (1033

إطار ممترح لتموٌل 
ودعم المشروعات 

الصؽٌرة والمتوسطة 
فى ضوء المعاٌٌر 
المحلٌة والدولٌة 

بالتطبٌك على لطاع 
  األلبان واألؼذٌة /

حسن، تامر حسن 
  على.

  2013.    
تامر حسن على حسن 

إشراؾ نظٌر  ؛
  رٌاض دمحم الشحات.

  ماجستٌر.  1133 (1034

إطار ممترح لتموٌل 
ودعم المشروعات 

الصؽٌرة والمتوسطة 
فى ضوء المعاٌٌر 
المحلٌة والدولٌة 

بالتطبٌك على لطاع 
  األلبان واألؼذٌة /

حسن، تامر حسن 
  على.

  2013.    
تامر حسن على حسن 

؛ إشراؾ نظٌر 
  رٌاض دمحم الشحات.

  ماجستٌر.  1134 (1035
العاللة بٌن أبعاد لٌمة 
العالمة ورضا العمٌل 

:  

دمحم، محمود 
  أبوالمجد كامل.

  2013.  
بالتطبٌك على كلٌات التجارة 
  والعلوم اإلدارٌةفً مصر /

محمود أبوالمجد 
كامل دمحم ؛ اشراؾ 

منى إبراهٌم 
دكروري، عزة 

  عبدالمنعم المنباوي.

  ر.ماجستٌ  1135 (1036
العاللة بٌن أبعاد لٌمة 
العالمة ورضا العمٌل 

:  

دمحم، محمود 
  أبوالمجد كامل.

  2013.  
بالتطبٌك على كلٌات التجارة 
  والعلوم اإلدارٌةفً مصر /

محمود أبوالمجد 
كامل دمحم ؛ اشراؾ 

منى إبراهٌم 
دكروري، عزة 

  عبدالمنعم المنباوي.

  دكتوراه.  1136 (1039

وبلد تؤثٌر جنسٌة 
الصنع للهاتؾ 

المحمول على والء 
العمٌل المصري نحو 

  العالمة التجارٌة :

بكر، أشرؾ دمحم 
  عبدالعاطً.

  2014.  
دراسة مٌدانٌة على مستخدمً 

الهاتؾ المحمول بمحافظة 
  اإلسكندرٌة /

أشرؾ دمحم 
عبدالعاطً بكر ؛ 
إشراؾ عبدالعزٌز 

  على حسن.

  دكتوراه.  1139 (1032

جنسٌة وبلد تؤثٌر 
الصنع للهاتؾ 

المحمول على والء 
العمٌل المصري نحو 

  العالمة التجارٌة :

بكر، أشرؾ دمحم 
  عبدالعاطً.

  2014.  
دراسة مٌدانٌة على مستخدمً 

الهاتؾ المحمول بمحافظة 
  اإلسكندرٌة /

أشرؾ دمحم 
عبدالعاطً بكر ؛ 
إشراؾ عبدالعزٌز 

  على حسن.

  ماجستٌر.  1132 (1036
عملٌات االندماج  أثر

بٌن المصارؾ 
على، نسرٌن 
  خمٌس إبراهٌم.

  2014.    
نسرٌن خمٌس 
إبراهٌم على ؛ 



التجارٌة على مالءمة 
رأس المال والمخاطر 
االستثمارٌة بالتطبٌك 

علً مصرؾ 
  الجمهورٌة بلٌبٌا /

إشراؾ سامى 
عبدالرحمن 

عبدالعظٌم، صالح 
  الدٌن خضر.

  ماجستٌر.  1136 (1040

عملٌات االندماج أثر 
بٌن المصارؾ 

التجارٌة على مالءمة 
رأس المال والمخاطر 
االستثمارٌة بالتطبٌك 

علً مصرؾ 
  الجمهورٌة بلٌبٌا /

على، نسرٌن 
  خمٌس إبراهٌم.

  2014.    

نسرٌن خمٌس 
إبراهٌم على ؛ 
إشراؾ سامى 
عبدالرحمن 

عبدالعظٌم، صالح 
  الدٌن خضر.

  ماجستٌر.  1140 (1041

مرونة المعاٌٌر 
المحاسبٌة وأثرها 
علً جودة التمارٌر 
ــة مع  ــ ٌـ ــال ــ الم
  دراسة تطبٌمٌة /

الدالى، انتصار 
  عاصم حسٌن.

      

انتصار عاصم حسٌن 
الدالى ؛ إشراؾ 

أسامة دمحم محً الدٌن 
عوض، أحمد علً 

  ؼازي صمر.

  ماجستٌر.  1141 (1042

مرونة المعاٌٌر 
المحاسبٌة وأثرها 

جودة التمارٌر  علً
ــة مع  ــ ٌـ ــال ــ الم
  دراسة تطبٌمٌة /

الدالى، انتصار 
  عاصم حسٌن.

      

انتصار عاصم حسٌن 
الدالى ؛ إشراؾ 

أسامة دمحم محً الدٌن 
عوض، أحمد علً 

  ؼازي صمر.

  ماجستٌر.  1142 (1043

مدخل ممترح لنظام 
التكلفة على أساس 
النشاط الموجه 

بالولت فً المنشآت 
  الصناعٌة :

أبوالعنٌن، نسمة 
  محمود محمود.

  2014.  
دراسة حالة فً صناعة 

  األؼذٌة /

نسمة محمود محمود 
أبوالعنٌن ؛ إشراؾ 
مكرم عبدالمسٌح 
ٌلى، ٌسرى دمحم  باس

  على خٌرى.

  ماجستٌر.  1143 (1044

مدخل ممترح لنظام 
التكلفة على أساس 
النشاط الموجه 

بالولت فً المنشآت 
  ٌة :الصناع

أبوالعنٌن، نسمة 
  محمود محمود.

  2014.  
دراسة حالة فً صناعة 

  األؼذٌة /

نسمة محمود محمود 
أبوالعنٌن ؛ إشراؾ 
مكرم عبدالمسٌح 
ٌلى، ٌسرى دمحم  باس

  على خٌرى.

  ماجستٌر.  1144 (1045

استخدام نماذج 
السالسل الزمنٌة 

والشبكات العصبٌة 
للتنبإ بؤسعار 

الصرؾ فى العراق 
/  

بندر، سارة 
  عبدالحسٌن.

  2014.    

سارة عبدالحسٌن 
بندر ؛ إشراؾ فاطمة 
علً عبدالعاطً، دمحم 

  عبداللطٌؾ زاٌد.

  ماجستٌر.  1145 (1046

استخدام نماذج 
السالسل الزمنٌة 

والشبكات العصبٌة 
للتنبإ بؤسعار 

الصرؾ فى العراق 
/  

بندر، سارة 
  عبدالحسٌن.

  2014.    

عبدالحسٌن سارة 
بندر ؛ إشراؾ فاطمة 
علً عبدالعاطً، دمحم 

  عبداللطٌؾ زاٌد.

  ماجستٌر.  1146 (1049
نموذج احصابً 

للتنبإ بالمٌاه الجوفٌة 
:  

أحمد، سوزان 
  صالح.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2014  

سوزان صالح أحمد ؛ 
اشراؾ فاطمة علً 
عبدالعاطً، دمحم 
  عبداللطٌؾ زاٌد.

  ماجستٌر.  1149 (1042
نموذج احصابً 

للتنبإ بالمٌاه الجوفٌة 
:  

أحمد، سوزان 
  صالح.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2014  

سوزان صالح أحمد ؛ 
اشراؾ فاطمة علً 
عبدالعاطً، دمحم 
  عبداللطٌؾ زاٌد.

  ماجستٌر.  1142 (1046

إطار ممترح لتحمٌك 
متطلبات نظام 
تخطٌط موارد 

  ( /ERPالمنظمة )

ابراهٌم محجوب، 
جمال الدٌن 
  محمود احمد.

  2014.    

إبراهٌم جمال الدٌن 
محمود أحمد محجوب 
؛ إشراؾ ناجً دمحم 
فوزي خشبه، أحمد 

دمحم فتحً أحمد 
  عجوة.

  ماجستٌر.  1146 (1050

إطار ممترح لتحمٌك 
متطلبات نظام 
تخطٌط موارد 

  ( /ERPالمنظمة )

محجوب، ابراهٌم 
جمال الدٌن 
  محمود احمد.

  2014.    

إبراهٌم جمال الدٌن 
محمود أحمد محجوب 
؛ إشراؾ ناجً دمحم 
فوزي خشبه، أحمد 

دمحم فتحً أحمد 



  عجوة.

1051) 1150    

اثر محددات الصمت 
التنظٌمى على 

اتجاهات العاملٌن 
  نحو التؽٌٌر :

ٌوسؾ، نهال دمحم 
  ربٌع زناتى.

  2014.  
دراسة تطبٌمٌة على 

  / مستشفٌات جامعة طنطا

نهال دمحم ربٌع زناتى 
ٌوسؾ ؛ اشراؾ 
عادل عبد المنعم 

المسدى، السٌد عبد 
  الحلٌم ٌوسؾ.

  ماجستٌر.  1151 (1052
دور الشخصٌة 
المٌادٌة فً إدارة 

  الصراع :

سعٌد، باكو 
  عبدالمجٌد.

  2014.  

بالتطبٌك على العاملٌن فً 
المدٌرٌة العامة للتربٌة 

بمحافظة السلٌمانٌة وزارة 
حكومة إللٌم  -لتربٌة ا

  العراق / -كوردستان 

باكو عبدالمجٌد سعٌد 
؛ إشراؾ صفاء أحمد 

  الشربٌنً.

  ماجستٌر.  1152 (1053
دور الشخصٌة 
المٌادٌة فً إدارة 

  الصراع :

سعٌد، باكو 
  عبدالمجٌد.

  2014.  

بالتطبٌك على العاملٌن فً 
المدٌرٌة العامة للتربٌة 
وزارة بمحافظة السلٌمانٌة 

حكومة إللٌم  -التربٌة 
  العراق / -كوردستان 

باكو عبدالمجٌد سعٌد 
؛ إشراؾ صفاء أحمد 

  الشربٌنً.

  ماجستٌر.  1153 (1054

أثر استخدام تمنٌات 
نظام اإلنتاج اللٌنً 

(Lean 
Production على )

أداء مراحل تمدٌم 
  المنتجات الجدٌدة :

بدٌر، باسمه أمجد 
  المرسى.

  2014.  
بالتطبٌك على بعض شركات 

لطاع األدوٌة بجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

باسمه أمجد المرسى 
بدٌر ؛ إشراؾ أحمد 

دمحم فتحً أحمد 
عجوة، عبدالعزٌز 

  علً دمحم حسن.

  ماجستٌر.  1154 (1055

أثر استخدام تمنٌات 
نظام اإلنتاج اللٌنً 

(Lean 
Production على )

أداء مراحل تمدٌم 
  ٌدة :المنتجات الجد

بدٌر، باسمه أمجد 
  المرسى.

  2014.  
بالتطبٌك على بعض شركات 

لطاع األدوٌة بجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

باسمه أمجد المرسى 
بدٌر ؛ إشراؾ أحمد 

دمحم فتحً أحمد 
عجوة، عبدالعزٌز 

  علً دمحم حسن.

  ماجستٌر.  1155 (1056

نموذج إحصابً 
للتنبإ باالحتٌاجات 

الكهربابٌة من الطالة 
بالتطبٌك على 
محافظة أربٌل/ 

  العراق :

عبدالحك، بالل 
  صمد.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2014  

بالل صمد عبدالحك ؛ 
إشراؾ إبراهٌم دمحم 

مهدي، رضا 
عبدالفتاح مصطفى 

  الشناوى.

  ماجستٌر.  1156 (1059

نموذج إحصابً 
للتنبإ باالحتٌاجات 

من الطالة الكهربابٌة 
 بالتطبٌك على

محافظة أربٌل/ 
  العراق :

عبدالحك، بالل 
  صمد.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2014  

بالل صمد عبدالحك ؛ 
إشراؾ إبراهٌم دمحم 

مهدي، رضا 
عبدالفتاح مصطفى 

  الشناوى.

  ماجستٌر.  1159 (1052

تمٌٌم سٌاسات عالج 
التضخم فى مصر 

خالل الفترة 
الزمنٌةالممتدة من 

(1690-2012/ )  

أسماء عبدالحمٌد، 
  دمحم حافظ.

  2014.    

أسماء دمحم حافظ 
عبدالحمٌد ؛ إشراؾ 
دمحم حامد الزهار، 
  إبراهٌم حمدي شتا.

  ماجستٌر.  1152 (1056

تمٌٌم سٌاسات عالج 
التضخم فى مصر 

خالل الفترة 
الزمنٌةالممتدة من 

(1690-2012/ )  

عبدالحمٌد، أسماء 
  دمحم حافظ.

  2014.    

أسماء دمحم حافظ 
عبدالحمٌد ؛ إشراؾ 
دمحم حامد الزهار، 
  إبراهٌم حمدي شتا.

  ماجستٌر.  1156 (1060

ممارنة النماذج 
الخطٌة والمختلطة 
لتحلٌل التماٌز فى 
تصنٌؾ البٌانات 

وذلن بالتطبٌك على 
مرضى حصوات 

  الكلى /

مصطفى، مها 
  وابل البكرى.

  2014.    

مها وابل البكرى 
مصطفى ؛ إشراؾ 

دمحم مهدى، إبراهٌم 
البٌومى عوض 

  طالٌة.

  ماجستٌر.  1160 (1061

ممارنة النماذج 
الخطٌة والمختلطة 
لتحلٌل التماٌز فى 
تصنٌؾ البٌانات 

وذلن بالتطبٌك على 

مصطفى، مها 
  وابل البكرى.

  2014.    

مها وابل البكرى 
مصطفى ؛ إشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدى، 
البٌومى عوض 

  طالٌة.



مرضى حصوات 
  الكلى /

  ماجستٌر.  1163 (1062
دور التدرٌب فً 
تنمٌة وتطوٌر 

  العنصر البشري /

عبدالرحمن، أحمد 
إبراهٌم 
  عبدالؽنً.

  2014.    

أحمد إبراهٌم 
عبدالؽنً عبدالرحمن 
؛ إشراؾ عبدالمحسن 

  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1164 (1063
دور التدرٌب فً 
تنمٌة وتطوٌر 

  العنصر البشري /

عبدالرحمن، أحمد 
إبراهٌم 
  عبدالؽنً.

  2014.    

أحمد إبراهٌم 
عبدالؽنً عبدالرحمن 
؛ إشراؾ عبدالمحسن 

  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1165 (1064

أثر تمدٌر 
المخصصات الفنٌة 

فً تؤمٌنات الممتلكات 
على داللة الموابم 
المالٌة مع دراسة 

  تطبٌمٌة /

أبونمرة، سارة 
عبدالحمٌد جمال 
  السٌد.

  2014.    

سارة جمال 
عبدالحمٌد السٌد 
أبونمرة ؛ اشراؾ 

محمود السٌد الناؼً، 
صبري عبدالحمٌد 

  السجٌنً.

  ماجستٌر.  1166 (1065

أثر تمدٌر 
المخصصات الفنٌة 

فً تؤمٌنات الممتلكات 
على داللة الموابم 
المالٌة مع دراسة 

  تطبٌمٌة /

أبونمرة، سارة 
عبدالحمٌد جمال 
  السٌد.

  2014.    

سارة جمال 
عبدالحمٌد السٌد 
أبونمرة ؛ اشراؾ 

محمود السٌد الناؼً، 
صبري عبدالحمٌد 

  السجٌنً.

  ماجستٌر.  1169 (1066

العوامل المإثرة فى 
فترة المراجعة فى 

الشركات الممٌدة فى 
سوق االوراق المالٌة 

:  

سعده، اكرام دمحم 
  احمد ابراهٌم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2014  

اكرام دمحم احمد 
ابراهٌم سعده ؛ 

اشراؾ عباس احمد 
رضوان، طارق دمحم 

  حسن.

  ماجستٌر.  1162 (1069

العوامل المإثرة فى 
فترة المراجعة فى 

الشركات الممٌدة فى 
سوق االوراق المالٌة 

:  

سعده، اكرام دمحم 
  احمد ابراهٌم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2014  

اكرام دمحم احمد 
ابراهٌم سعده ؛ 

اشراؾ عباس احمد 
رضوان، طارق دمحم 

  حسن.

  ماجستٌر.  1166 (1062

محددات المٌاس 
واإلفصاح عن 

مخاطر التشؽٌل فً 
البنون التجارٌة 

  العرالٌة /

دمحم، عمر 
  ابراهٌم.

  2014.    

عمر ابراهٌم دمحم ؛ 
اشراؾ محمود السٌد 
الناؼً، سماح طارق 

  حافظ.

  ماجستٌر.  1190 (1066

محددات المٌاس 
واإلفصاح عن 

مخاطر التشؽٌل فً 
البنون التجارٌة 

  العرالٌة /

دمحم، عمر 
  ابراهٌم.

  2014.    

عمر ابراهٌم دمحم ؛ 
اشراؾ محمود السٌد 
الناؼً، سماح طارق 

  حافظ.

  ماجستٌر.  1191 (1090

تطوٌر الدلٌل 
المحاسبً الموحد 
مع العرالً للتوافك 

  المعاٌٌر المحاسبٌة :

جاسم، سمارة 
  دمحم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2014  

سمارة دمحم جاسم ؛ 
اشراؾ محمود السـٌد 

الناؼً، محمود 
  محمود السـجاعً.

  ماجستٌر.  1192 (1091

تطوٌر الدلٌل 
المحاسبً الموحد 
العرالً للتوافك مع 
  المعاٌٌر المحاسبٌة :

جاسم، سمارة 
  دمحم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2014  

سمارة دمحم جاسم ؛ 
اشراؾ محمود السـٌد 

الناؼً، محمود 
  محمود السـجاعً.

  ماجستٌر.  1193 (1092

التؽٌر فى مستوى 
اإلفصاح للموابم 

المالٌة المرحلٌة وأثره 
علً عدم تماثل 

المعلومات المحاسبٌة 
:  

برهام، منة هللا 
  دمحم خالد ؼازي.

  تطبٌمٌة /دراسة   .2014  

منة هللا دمحم خالد 
ؼازي برهام ؛ 

إشراؾ محمود السٌد 
الناؼى، مصطفى 
  عطٌه الؽندور.

  ماجستٌر.  1194 (1093

التؽٌر فى مستوى 
اإلفصاح للموابم 

المالٌة المرحلٌة وأثره 
علً عدم تماثل 

المعلومات المحاسبٌة 
:  

برهام، منة هللا 
  دمحم خالد ؼازي.

  تطبٌمٌة /دراسة   .2014  

منة هللا دمحم خالد 
ؼازي برهام ؛ 

إشراؾ محمود السٌد 
الناؼى، مصطفى 
  عطٌه الؽندور.



  ماجستٌر.  1195 (1094

أثر المحتوي 
اإلعالمً للموابم 

المالٌة المستمبلٌة علً 
  لٌمة المنشؤة :

الفمً، مصطفً 
إبراهٌم عبدالحلٌم 

  أحمد.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2014  

إبراهٌم مصطفً 
عبدالحلٌم أحمد الفمً 

؛ إشراؾ سامى 
نجدى دمحم على، 

مصطفى عطٌة السٌد 
  الؽندور.

  ماجستٌر.  1196 (1095

أثر المحتوي 
اإلعالمً للموابم 

المالٌة المستمبلٌة علً 
  لٌمة المنشؤة :

الفمً، مصطفً 
إبراهٌم عبدالحلٌم 

  أحمد.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2014  

مصطفً إبراهٌم 
عبدالحلٌم أحمد الفمً 

؛ إشراؾ سامى 
نجدى دمحم على، 

مصطفى عطٌة السٌد 
  الؽندور.

  ماجستٌر.  1199 (1096

العوامل المإثرة على 
جودة المراجعة 

الداخلٌة وأثرها فً 
عمل المراجع 
  الخارجً :

العشماوي، 
ٌاسمٌنا أحمد 

  إبراهٌم.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2014  

ٌاسمٌنا أحمد إبراهٌم 
لعشماوي ؛ إشراؾ ا

سامً نجدي دمحم 
رفاعً، سماح طارق 

  أحمد حافظ.

  ماجستٌر.  1192 (1099

العوامل المإثرة على 
جودة المراجعة 

الداخلٌة وأثرها فً 
عمل المراجع 
  الخارجً :

العشماوي، 
ٌاسمٌنا أحمد 

  إبراهٌم.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2014  

ٌاسمٌنا أحمد إبراهٌم 
العشماوي ؛ إشراؾ 
سامً نجدي دمحم 

رفاعً، سماح طارق 
  أحمد حافظ.

  ماجستٌر.  1196 (1092

نموذج محاسبى 
ممترح للمفاضلة بٌن 

بدابل المعالجة 
الضرٌبٌة لألرباح 
الرأسمالٌة بالتطبٌك 
على الجمهورٌة 

  العرالٌة /

كرٌم، هٌرش 
  جمال ٌاسٌن.

  2015.    

هٌرش جمال ٌاسٌن 
كرٌم ؛ إشراؾ سامى 

عبدالرحمن 
عبدالعظٌم لابل، 
مروة حسن دمحم 

  حسان.

  ماجستٌر.  1120 (1096

نموذج محاسبى 
ممترح للمفاضلة بٌن 

بدابل المعالجة 
الضرٌبٌة لألرباح 
الرأسمالٌة بالتطبٌك 
على الجمهورٌة 

  العرالٌة /

كرٌم، هٌرش 
  جمال ٌاسٌن.

  2015.    

هٌرش جمال ٌاسٌن 
كرٌم ؛ إشراؾ سامى 

عبدالرحمن 
عبدالعظٌم لابل، 
مروة حسن دمحم 

  حسان.

  ماجستٌر.  1121 (1020

دور المراجعة 
الداخلٌة فً تمٌٌم 

مخاطر نظم 
المعلومات المحاسبٌة 

  اإللكترونٌة :

لادر، زه رده شت 
  ابوبكر.

  دراسة تطبٌمٌة فً العراق /  .2015  

زه رده شت ابوبكر 
لادر ؛ اشراؾ عباس 
أحمد رضوان، سماح 

  فظ.طارق حا

  ماجستٌر.  1122 (1021

دور المراجعة 
الداخلٌة فً تمٌٌم 

مخاطر نظم 
المعلومات المحاسبٌة 

  اإللكترونٌة :

لادر، زه رده شت 
  ابوبكر.

  دراسة تطبٌمٌة فً العراق /  .2015  

زه رده شت ابوبكر 
لادر ؛ اشراؾ عباس 
أحمد رضوان، سماح 

  طارق حافظ.

  ماجستٌر.  1123 (1022

دراسة الحصص 
السولٌة للتؤمٌن على 
الحٌاة بسوق التؤمٌن 

  المصري /

إبراهٌم، دمحم 
  فٌصل لطفً.

  2014.    

دمحم فٌصل لطفً 
إبراهٌم ؛ إشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدي 
بدوي، هبة هللا 

  عبدالصبور أمٌن.

  ماجستٌر.  1124 (1023

دراسة الحصص 
السولٌة للتؤمٌن على 
الحٌاة بسوق التؤمٌن 

  المصري /

إبراهٌم، دمحم 
  فٌصل لطفً.

  2014.    

دمحم فٌصل لطفً 
إبراهٌم ؛ إشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدي 
بدوي، هبة هللا 

  عبدالصبور أمٌن.

  ماجستٌر.  1125 (1024

أثر التسوٌك عبر لادة 
الرأي علً اختٌار 
الناخبٌن لمرشحً 
  مجلس الشعب :

الدسولً، رضوي 
  أحمد السٌد.

  2014.  
دراسة تطبٌمٌة على طالب 

  جامعة المنصورة /

رضوي أحمد السٌد 
الدسولً ؛ اشراؾ 

طلعت أسعد 
عبدالحمٌد، 

عبدالعزٌز علً 
  حسن.



  ماجستٌر.  1126 (1025

أثر التسوٌك عبر لادة 
الرأي علً اختٌار 
الناخبٌن لمرشحً 
  مجلس الشعب :

الدسولً، رضوي 
  أحمد السٌد.

  2014.  
على طالب دراسة تطبٌمٌة 

  جامعة المنصورة /

رضوي أحمد السٌد 
الدسولً ؛ اشراؾ 

طلعت أسعد 
عبدالحمٌد، 

عبدالعزٌز علً 
  حسن.

  ماجستٌر.  1129 (1026
تؤثٌر إدارة المواهب 
على اإلبداع التنظٌمً 

:  

المصبً، هٌثم 
  أحمد عبدالمادر.

  2014.  
دراسة تطبٌمٌة على الشركة 

 منطمة -المصرٌة لالتصاالت 
  تلٌفونات الدلهلٌة /

هٌثم أحمد عبدالمادر 
المصبً ؛ اشراؾ 
  حمٌدة دمحم النجار.

  ماجستٌر.  1122 (1029
تؤثٌر إدارة المواهب 
على اإلبداع التنظٌمً 

:  

المصبً، هٌثم 
  أحمد عبدالمادر.

  2014.  
دراسة تطبٌمٌة على الشركة 

منطمة  -المصرٌة لالتصاالت 
  تلٌفونات الدلهلٌة /

ٌثم أحمد عبدالمادر ه
المصبً ؛ اشراؾ 
  حمٌدة دمحم النجار.

  ماجستٌر.  1126 (1022

The effect of 
bank attributes 
and customer 

characteristics 
on bank 

selection 
decision :  

Metawea, 
Maha Saad 

Abdel-
Hamed.  

  2014.  

An empirical study 
on Islamic bank 

customers in 
Dakahlia 

governorate of Egypt 
/  

Maha Saad 
Abdel-Hamed 

Metawea ; 
supervised by 
Abdel-Aziz Ali 

Hassan, 
Saeed 

Farahat.  

  ماجستٌر.  1160 (1026

The effect of 
bank attributes 
and customer 

characteristics 
on bank 

selection 
decision :  

Metawea, 
Maha Saad 

Abdel-
Hamed.  

  2014.  

An empirical study 
on Islamic bank 

customers in 
Dakahlia 

governorate of Egypt 
/  

Maha Saad 
Abdel-Hamed 

Metawea ; 
supervised by 
Abdel-Aziz Ali 

Hassan, 
Saeed 

Farahat.  

  ماجستٌر.  1161 (1060
عاللة نمط المٌادة 

بمراحل إدارة األزمة 
:  

طارق عثمان، 
  سعد عٌد.

  2014.  
دراسة تطبٌمٌة على شركة 
الدلتا لألسمدة والصناعات 

  ” /سماد طلخا ” الكٌماوٌة 

طارق سعد عٌد 
عثمان ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1162 (1061
عاللة نمط المٌادة 

بمراحل إدارة األزمة 
:  

عثمان، طارق 
  سعد عٌد.

  2014.  
تطبٌمٌة على شركة دراسة 

الدلتا لألسمدة والصناعات 
  ” /سماد طلخا ” الكٌماوٌة 

طارق سعد عٌد 
عثمان ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1163 (1062

العاللة بٌن ارتباط 
العمٌل والوالء 

للعالمة التجارٌة فى 
المجتمع اإلفتراضى 

:  

موسً، أحمد 
  حسن دمحم.

  2015.  
دراسة تطبٌمٌة على عمالء 
شركات صناعة األدوٌة فً 

  مصر على الفٌس بون /

أحمد حسن دمحم 
موسً ؛ إشراؾ منى 

  إبراهٌم دكرورى.

  ماجستٌر.  1164 (1063

العاللة بٌن ارتباط 
العمٌل والوالء 

للعالمة التجارٌة فى 
المجتمع اإلفتراضى 

:  

موسً، أحمد 
  حسن دمحم.

  2015.  
تطبٌمٌة على عمالء دراسة 

شركات صناعة األدوٌة فً 
  مصر على الفٌس بون /

أحمد حسن دمحم 
موسً ؛ إشراؾ منى 

  إبراهٌم دكرورى.

  ماجستٌر.  1165 (1064

العاللة بٌن أخاللٌات 
العمل والتمٌز 

التنظٌمً بالتطبٌك 
على العاملٌن فً 
مدٌرٌة الزراعة 
بمحافظة مٌسان / 

  العراق /

    .2015    رحٌم.علً، أٌاد 

أٌاد رحٌم علً ؛ 
إشراؾ أحمد دمحم 
فتحً عجوة، عزة 
عبدالمنعم عباس 

  المنباوي.

  ماجستٌر.  1166 (1065

العاللة بٌن أخاللٌات 
العمل والتمٌز 

التنظٌمً بالتطبٌك 
على العاملٌن فً 
مدٌرٌة الزراعة 
بمحافظة مٌسان / 

  العراق /

    .2015    علً، أٌاد رحٌم.

رحٌم علً ؛  أٌاد
إشراؾ أحمد دمحم 
فتحً عجوة، عزة 
عبدالمنعم عباس 

  المنباوي.

  ماجستٌر.  1169 (1066
عاللة بعض 

المتؽٌرات التنظٌمٌة 
باالحتراق الوظٌفً 

الفار، إٌمان السٌد 
  حامد.

  2014.  
 ً دراسة تطبٌمٌة علً معاون
أعضاء هٌبة التدرٌس فً 

  جامعة المنصورة /

السٌد حامد  إٌمان
الفار ؛ اشراؾ دمحم 

جالل صدٌك سلٌمان، 



عبدالحكٌم أحمد ربٌع   ونواتجه :
نجم، حمٌدة دمحم دمحم 

  بدوي النجار.

  ماجستٌر.  1162 (1069

عاللة بعض 
المتؽٌرات التنظٌمٌة 
باالحتراق الوظٌفً 

  ونواتجه :

الفار، إٌمان السٌد 
  حامد.

  2014.  
 ً دراسة تطبٌمٌة علً معاون

التدرٌس فً  أعضاء هٌبة
  جامعة المنصورة /

إٌمان السٌد حامد 
الفار ؛ اشراؾ دمحم 

جالل صدٌك سلٌمان، 
عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
نجم، حمٌدة دمحم دمحم 

  بدوي النجار.

  ماجستٌر.  1166 (1062

العاللة بٌن نمط 
شخصٌة المدٌر 
وسلوكٌاته خالل 

مراحل إدارة األزمة 
:  

السراج، بسمة 
  حسٌن السعٌد.

  2014.  
دراسة تطبٌمٌة علً لطاعات 
  شمال الدلتا لتوزٌع الكهرباء /

بسمة حسٌن السعٌد 
السراج ؛ إشراؾ 

جادالرب عبدالسمٌع 
حسانٌن، حمٌد دمحم 

  النجار.

  ماجستٌر.  1200 (1066

العاللة بٌن نمط 
شخصٌة المدٌر 
وسلوكٌاته خالل 

مراحل إدارة األزمة 
:  

السراج، بسمة 
  حسٌن السعٌد.

  2014.  
دراسة تطبٌمٌة علً لطاعات 
  شمال الدلتا لتوزٌع الكهرباء /

بسمة حسٌن السعٌد 
السراج ؛ إشراؾ 

جادالرب عبدالسمٌع 
حسانٌن، حمٌد دمحم 

  النجار.

  ماجستٌر.  1201 (1100

أثر تطبٌك الصٌانة 
اإلنتاجٌة الشاملة فى 
تخفٌض فوالد الطالة 

  اآللٌة /

الدسولى، حموده 
مود نجاح مح

  دمحم.
  2014.    

حموده نجاح محمود 
دمحم الدسولى ؛ 

إشراؾ أحمد دمحم 
  ؼنٌم.

  ماجستٌر.  1202 (1101

أثر تطبٌك الصٌانة 
اإلنتاجٌة الشاملة فى 
تخفٌض فوالد الطالة 

  اآللٌة /

الدسولى، حموده 
نجاح محمود 

  دمحم.
  2014.    

حموده نجاح محمود 
دمحم الدسولى ؛ 
دمحم إشراؾ أحمد 

  ؼنٌم.

  ماجستٌر.  1203 (1102
إدارة الجودة الشاملة 

كمدخل لتطوٌر 
  اإلدارة المدرسٌة :

فتاح، رحمان 
  رسول.

  2014.  
بالتطبٌك على المدارس 

اإلعدادٌة بمحافظة السلٌمانٌة 
  العراق / -إللٌم كوردستان 

رحمان رسول فتاح ؛ 
إشراؾ أحمد دمحم 

  فتحً عجوة.

  ماجستٌر.  1204 (1103
إدارة الجودة الشاملة 

كمدخل لتطوٌر 
  اإلدارة المدرسٌة :

فتاح، رحمان 
  رسول.

  2014.  
بالتطبٌك على المدارس 

اإلعدادٌة بمحافظة السلٌمانٌة 
  العراق / -إللٌم كوردستان 

رحمان رسول فتاح ؛ 
إشراؾ أحمد دمحم 

  فتحً عجوة.

  ماجستٌر  1205 (1104

دور المشرؾ 
فً تطوٌر التربوي 

اإلدارة المدرسٌة من 
وجهة نظر مدراء 
المدارس اإلعدادٌة 
فً محافظة أربٌل 
بإللٌم كوردستان 

  العراق /

كانبً، صابر 
  حمد.

  2015.    
صابر حمد كانبً؛ 
إشراؾ عبدالحكٌم 
  أحمد ربٌع نجم.

  ماجستٌر  1206 (1105

دور المشرؾ 
التربوي فً تطوٌر 
اإلدارة المدرسٌة من 

نظر مدراء وجهة 
المدارس اإلعدادٌة 
فً محافظة أربٌل 
بإللٌم كوردستان 

  العراق /

كانبً، صابر 
  حمد.

  2015.    
صابر حمد كانبً؛ 
إشراؾ عبدالحكٌم 
  أحمد ربٌع نجم.

  ماجستٌر  1209 (1106
عاللة األنماط المٌادٌة 
لرإساء األلسام بؤداء 

  موظفً األلسام :

صالح، صدرالدٌن 
  زرار.

  2015.  
فً المدٌرٌات التابعة للمدٌرٌة 
 -العامة لتربٌة محافظة أربٌل

  العراق / –بإللٌم كوردستان 

صدرالدٌن زرار 
صالح؛ إشراؾ 

عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
  نجم.

  ماجستٌر  1202 (1109
عاللة األنماط المٌادٌة 
لرإساء األلسام بؤداء 

  موظفً األلسام :

صالح، صدرالدٌن 
  زرار.

  2015.  
فً المدٌرٌات التابعة للمدٌرٌة 
 -العامة لتربٌة محافظة أربٌل

  العراق / –بإللٌم كوردستان 

صدرالدٌن زرار 
صالح؛ إشراؾ 

عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
  نجم.

  ماجستٌر.  1211 (1102

عاللة معولات 
التموٌل العماري 

بتحدٌد أنماط التموٌل 
  الممنوح من البنن :

عبدهللا، إٌمان 
عزمً كمال 

  عبدالحلٌم.
  2015.  

دراسة تطبٌمٌة علً البنون 
المتخصصة فً التموٌل 
العماري فً بٌبة األعمال 

  المصرٌة /

إٌمان عزمً كمال 
عبدالحلٌم عبدهللا ؛ 

إشراؾ سعد 
عبدالحمٌد عبدالحمٌد 
مطاوع، منى دمحم 



  المصبى شلبى.

  ماجستٌر.  1212 (1106

عاللة معولات 
العماري التموٌل 

بتحدٌد أنماط التموٌل 
  الممنوح من البنن :

عبدهللا، إٌمان 
عزمً كمال 

  عبدالحلٌم.
  2015.  

دراسة تطبٌمٌة علً البنون 
المتخصصة فً التموٌل 
العماري فً بٌبة األعمال 

  المصرٌة /

إٌمان عزمً كمال 
عبدالحلٌم عبدهللا ؛ 

إشراؾ سعد 
عبدالحمٌد عبدالحمٌد 

 مطاوع، منى دمحم
  المصبى شلبى.

  ماجستٌر  1213 (1110

تؤثٌر العاللة بٌن 
جودة الخدمة والثمة 

على نٌة إعادة الشراء 
:  

عبدالرحمن، 
أمٌرة إبراهٌم 

  عبدالؽنً.
  2015.  

بالتطبٌك على موالع التسوق 
  اإللكترونى /

أمٌرة إبراهٌم 
عبدالؽنً 

عبدالرحمن؛ إشراؾ 
منى ابراهٌم 

دكرورى، عزة 
  المنباوي. عبدالمنعم

  ماجستٌر  1214 (1111

تؤثٌر العاللة بٌن 
جودة الخدمة والثمة 

على نٌة إعادة الشراء 
:  

عبدالرحمن، 
أمٌرة إبراهٌم 

  عبدالؽنً.
  2015.  

بالتطبٌك على موالع التسوق 
  اإللكترونى /

أمٌرة إبراهٌم 
عبدالؽنً 

عبدالرحمن؛ إشراؾ 
منى ابراهٌم 

دكرورى، عزة 
  المنباوي.عبدالمنعم 

  ماجستٌر.  1215 (1112

مدخل معاصر 
لإلفصاح عن الحوافز 
الضرٌبٌة فى الموابم 

  المالٌة :

المهمدانى، كاوه 
  إسماعٌل أحمد.

  دراسة مٌدانٌة فى العراق /  .2014  

كاوه إسماعٌل أحمد 
المهمدانى ؛ إشراؾ 
ٌحٌى حسٌن عبٌد، 
  مروه حسن حسان.

  ماجستٌر.  1216 (1113

مدخل معاصر 
لإلفصاح عن الحوافز 
الضرٌبٌة فى الموابم 

  المالٌة :

المهمدانى، كاوه 
  إسماعٌل أحمد.

  دراسة مٌدانٌة فى العراق /  .2014  

كاوه إسماعٌل أحمد 
المهمدانى ؛ إشراؾ 
ٌحٌى حسٌن عبٌد، 
  مروه حسن حسان.

  ماجستٌر.  1219 (1114

دراسة ألثر المحاسبة 
ة عن األدوات المالٌ

فى البنون التجارٌة 
على داللة الموابم 

مع دراسة  -المالٌة 
  تطبٌمٌة /

عبدالوهاب، أحمد 
  عبدالوهاب دمحم.

  2014.    

أحمد عبدالوهاب دمحم 
عبدالوهاب ؛ إشراؾ 

أسامة دمحم محٌى 
الدٌن، عمرو نزٌه 

  محمود عزت.

  ماجستٌر.  1212 (1115

دراسة ألثر المحاسبة 
المالٌة عن األدوات 

فى البنون التجارٌة 
على داللة الموابم 

مع دراسة  -المالٌة 
  تطبٌمٌة /

عبدالوهاب، أحمد 
  عبدالوهاب دمحم.

  2014.    

أحمد عبدالوهاب دمحم 
عبدالوهاب ؛ إشراؾ 

أسامة دمحم محٌى 
الدٌن، عمرو نزٌه 

  محمود عزت.

  ماجستٌر.  1216 (1116

إطار محاسبً ممترح 
الضرٌبة على لتحدٌد 

العمارات المبنٌة فً 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

عبدالعزٌز، هانً 
عبدالرحمن 

  السٌد.
  2015.    

هانً عبدالرحمن 
السٌد عبدالعزٌز ؛ 
اشراؾ أحمد علً 
ؼازي صمر، جمعة 
ابراهٌم دمحم شهاب، 
سماح طارق أحمد 

  حافظ.

  ماجستٌر.  1220 (1119

إطار محاسبً ممترح 
ٌبة على لتحدٌد الضر

العمارات المبنٌة فً 
جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

عبدالعزٌز، هانً 
عبدالرحمن 

  السٌد.
  2015.    

هانً عبدالرحمن 
السٌد عبدالعزٌز ؛ 
اشراؾ أحمد علً 
ؼازي صمر، جمعة 
ابراهٌم دمحم شهاب، 
سماح طارق أحمد 

  حافظ.

  ماجستٌر  1221 (1112

أثر عملٌات 
االستحواذ بٌن 

على المٌاس الشركات 
واإلفصاح المحاسبً 

:  

دمحم، سارة جمٌل 
  مسعد.

  2015.  
دراسة تطبٌمٌة فى البٌبة 

  المصرٌة /

سارة جمٌل مسعد 
دمحم؛ إشراؾ كمال 
عبدالسالم على 

حسن، سماح طارق 
  حافظ.

  ماجستٌر  1222 (1116

أثر عملٌات 
االستحواذ بٌن 

الشركات على المٌاس 
واإلفصاح المحاسبً 

دمحم، سارة جمٌل 
  مسعد.

  2015.  
دراسة تطبٌمٌة فى البٌبة 

  المصرٌة /

سارة جمٌل مسعد 
دمحم؛ إشراؾ كمال 
عبدالسالم على 

حسن، سماح طارق 



  حافظ.  :

  ماجستٌر.  1223 (1120

التكامل بٌن حوكمة 
تكنولوجٌا المعلومات 

وبطالة المٌاس 
المتوازن لتموٌم األداء 
االستراتٌجً للمنظمة 

:  

شاكر، امٌر 
  صاحب.

  2015.  
دراسة تطبٌمٌة على 
  المصارؾ العرالٌة /

امٌر صاحب شاكر ؛ 
إشراؾ سمٌر 

أبوالفتوح صالح، 
محمود محمود 

  إبراهٌم السجاعً.

  ماجستٌر.  1224 (1121

التكامل بٌن حوكمة 
تكنولوجٌا المعلومات 

وبطالة المٌاس 
المتوازن لتموٌم األداء 
 االستراتٌجً للمنظمة

:  

شاكر، امٌر 
  صاحب.

  2015.  
دراسة تطبٌمٌة على 
  المصارؾ العرالٌة /

امٌر صاحب شاكر ؛ 
إشراؾ سمٌر 

أبوالفتوح صالح، 
محمود محمود 

  إبراهٌم السجاعً.

  ماجستٌر.  1225 (1122

دور التنمٌة الزراعٌة 
فى عالج الفجوة 
الؽذابٌة فى إللٌم 
  كردستان العراق /

صالح، شٌروان 
  أحمد.جلٌل 

  2014.    

شٌروان جلٌل أحمد 
صالح ؛ إشراؾ 

عبدالفتاح عبدالرحمن 
عبدالمجٌد، إبراهٌم 
  حمدى السٌد شتا.

  ماجستٌر.  1226 (1123

دور التنمٌة الزراعٌة 
فى عالج الفجوة 
الؽذابٌة فى إللٌم 
  كردستان العراق /

صالح، شٌروان 
  جلٌل أحمد.

  2014.    

شٌروان جلٌل أحمد 
؛ إشراؾ  صالح

عبدالفتاح عبدالرحمن 
عبدالمجٌد، إبراهٌم 
  حمدى السٌد شتا.

  ماجستٌر.  1229 (1124

تسعٌر تؤمٌن أخطار 
المسإولٌة المدنٌة 
الناتجة عن أخطاء 
المهن الطبٌة فى 
مصر بإستخدام 
  األسالٌب الكمٌة /

باز، مٌادة على 
  عبدالعظٌم.

  2014.    

مٌادة على عبدالعظٌم 
إشراؾ دمحم باز ؛ 

عبدالفتاح فوده، 
محمود سٌد احمد 

سالم، اشرؾ 
  عبدالعلٌم البدري.

  ماجستٌر.  1222 (1125

تسعٌر تؤمٌن أخطار 
المسإولٌة المدنٌة 
الناتجة عن أخطاء 
المهن الطبٌة فى 
مصر بإستخدام 
  األسالٌب الكمٌة /

باز، مٌادة على 
  عبدالعظٌم.

  2014.    

مٌادة على عبدالعظٌم 
ز ؛ إشراؾ دمحم با

عبدالفتاح فوده، 
محمود سٌد احمد 

سالم، اشرؾ 
  عبدالعلٌم البدري.

  ماجستٌر.  1226 (1126

ٌلٌة لعوابد  دراسة تحل
استثمار أموال 

التؤمٌنات االجتماعٌة 
فً مصر من خالل 
البنون والعمارات 
وبورصة األوراق 

  المالٌة /

فرج، وابل دمحم 
  علً.

  2014.    

علً فرج ؛ وابل دمحم 
إشراؾ دمحم عبدالفتاح 
فوده، صفوت علً 
دمحم حمٌده، اشرؾ 

احمد عبدالعلٌم 
  البدري.

  ماجستٌر.  1230 (1129

ٌلٌة لعوابد  دراسة تحل
استثمار أموال 

التؤمٌنات االجتماعٌة 
فً مصر من خالل 
البنون والعمارات 
وبورصة األوراق 

  المالٌة /

فرج، وابل دمحم 
  علً.

  2014.    

وابل دمحم علً فرج ؛ 
إشراؾ دمحم عبدالفتاح 
فوده، صفوت علً 
دمحم حمٌده، اشرؾ 

احمد عبدالعلٌم 
  البدري.

  ماجستٌر.  1231 (1122

إستخدام العزوم 
الخطٌة المبتورة 

لتمدٌر معلمات بعض 
التوزٌعات اإلحتمالٌة 

:  

العدل، سالى 
أبوالعنٌن 

  المؽاورى دمحم.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2014  

سالى أبوالعنٌن 
المؽاورى دمحم العدل ؛ 

إشراؾ دمحم توفٌك 
البلمٌنى، رضا 

  عبدالفتاح الشناوى.

  ماجستٌر.  1232 (1126

إستخدام العزوم 
الخطٌة المبتورة 

لتمدٌر معلمات بعض 
التوزٌعات اإلحتمالٌة 

:  

العدل، سالى 
أبوالعنٌن 

  المؽاورى دمحم.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2014  

والعنٌن سالى أب
المؽاورى دمحم العدل ؛ 

إشراؾ دمحم توفٌك 
البلمٌنى، رضا 

  عبدالفتاح الشناوى.

  ماجستٌر.  1233 (1130
تمدٌر وتحلٌل 

مإشرات البماء 
باستخدام بعض نماذج 

العلوي، أمٌرة 
عبدالؽنً 
  عبدالؽنً.

  2015.    
أمٌرة عبدالؽنً 

عبدالؽنً العلوي ؛ 
إشراؾ دمحم توفٌك 



سالسل ماركوؾ 
  المختلفة /

البلمٌنً، مها إبراهٌم 
الزعفرانً، هشام 

  دمحمالمنجً.

  ماجستٌر.  1234 (1131

تمدٌر وتحلٌل 
مإشرات البماء 

باستخدام بعض نماذج 
سالسل ماركوؾ 

  المختلفة /

العلوي، أمٌرة 
عبدالؽنً 
  عبدالؽنً.

  2015.    

أمٌرة عبدالؽنً 
عبدالؽنً العلوي ؛ 
 إشراؾ دمحم توفٌك

البلمٌنً، مها إبراهٌم 
الزعفرانً، هشام 

  دمحمالمنجً.

  ماجستٌر.  1235 (1132

نموذج إحصابً 
لتحدٌد أهم المحددات 

التً تإثر فً 
  أمراض الدم /

عدي، مرزة 
حمزة 

  المعموري.
  2015.    

عدي مرزة حمزة 
المعموري ؛ إشراؾ 
دمحم توفٌك البلمٌنً، 
  هشام دمحم رجب.

  ماجستٌر.  1236 (1133

دراسة احصابٌة 
لتحدٌد اهم العوامل 

االلتصادٌة 
واالجتماعٌة المإثرة 

  على الخصوبة :

سعٌد، دارا حسن 
  أحمد.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2015  

دارا حسن احمد سعٌد 
؛ إشراؾ فاطمة على 
عبدالعاطى، هشام دمحم 

  رجب المنجى.

  ماجستٌر.  1239 (1134

دراسة احصابٌة 
العوامل لتحدٌد اهم 
االلتصادٌة 

واالجتماعٌة المإثرة 
  على الخصوبة :

سعٌد، دارا حسن 
  أحمد.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2015  

دارا حسن احمد سعٌد 
؛ إشراؾ فاطمة على 
عبدالعاطى، هشام دمحم 

  رجب المنجى.

  ماجستٌر.  1232 (1135

نموذج إحصابً 
لتحدٌد أهم المحددات 

التً تإثر فً 
  أمراض الدم /

عدي، مرزة 
حمزة 

  المعموري.
  2015.    

عدي مرزة حمزة 
المعموري ؛ إشراؾ 
دمحم توفٌك البلمٌنً، 
  هشام دمحم رجب.

  ماجستٌر  1236 (1136

توسٌع وتدعٌم 
مجاالت التعاون 
االلتصادى بٌن 
جمهورٌة مصر 

العربٌة ودول حوض 
النٌل فى ضوء 

  المزاٌا النسبٌة لها /

عبدالعال، دمحم 
  طه.فوزى 

  2015.    

دمحم فوزى طه 
عبدالعال ؛ اشراؾ 
ٌلمى،  سعٌد دمحم المه
طارق مصطفى 

  ؼلوش.

  ماجستٌر  1240 (1139

توسٌع وتدعٌم 
مجاالت التعاون 
االلتصادى بٌن 
جمهورٌة مصر 

العربٌة ودول حوض 
النٌل فى ضوء 

  المزاٌا النسبٌة لها /

عبدالعال، دمحم 
  فوزى طه.

  2015.    

فوزى طه دمحم 
عبدالعال ؛ اشراؾ 
ٌلمى،  سعٌد دمحم المه
طارق مصطفى 

  ؼلوش.

  ماجستٌر.  1241 (1132

دراسة أثر المحاسبة 
عن المشتمات المالٌة 
على ترشٌد لرارات 
االستثمار فً شركات 

  التؤمٌن :

عبدالنافعى، أحمد 
  نعمه.

  دراسة تطبٌمٌة فً العراق /  .2015  

أحمد نعمه عبدالنافعى 
إشراؾ محمود ؛ 

محمود إبراهٌم 
السجاعى، مروة 
  حسن دمحم حسان.

  ماجستٌر.  1242 (1136

دراسة أثر المحاسبة 
عن المشتمات المالٌة 
على ترشٌد لرارات 
االستثمار فً شركات 

  التؤمٌن :

عبدالنافعى، أحمد 
  نعمه.

  دراسة تطبٌمٌة فً العراق /  .2015  

أحمد نعمه عبدالنافعى 
مود ؛ إشراؾ مح

محمود إبراهٌم 
السجاعى، مروة 
  حسن دمحم حسان.

  ماجستٌر  1243 (1140

العوامل الحاكمة 
الستعانة المراجع 
الخارجى بالخبٌر 
وأثرها على جودة 
عملٌة المراجعه مع 

  دراسة تطبٌمٌة /

عاصى، معتز 
  شكرى السعٌد.

  2015.    

معتز شكرى السعٌد 
العاصى ؛ اشراؾ 
محمود محمود 

ابراهٌم السجاعى، 
صالح الدٌن خضر 

  دمحم خضر.

  ماجستٌر  1244 (1141

العوامل الحاكمة 
الستعانة المراجع 
الخارجى بالخبٌر 
وأثرها على جودة 
عملٌة المراجعه مع 

  دراسة تطبٌمٌة /

عاصى، معتز 
  شكرى السعٌد.

  2015.    

معتز شكرى السعٌد 
العاصى ؛ اشراؾ 
محمود محمود 

السجاعى، ابراهٌم 
صالح الدٌن خضر 

  دمحم خضر.



  ماجستٌر.  1246 (1142

أثر جودة عملٌة 
المراجعة على 
اإلدارة الحمٌمٌة 

  لألرباح /

الفداوي، علٌاء 
  عبدالبدٌع.

  2015.    

علٌاء عبدالبدٌع 
الفداوي ؛ اشراؾ 
أحمد علً ؼازي 
صمر، أحمد حسن 

  دمحم زؼلول.

  ماجستٌر  1249 (1143
األتعاب ؼٌر أثر 

العادٌة على جودة 
  عملٌة المراجعة:

عبٌة، أحمد حسٌن 
  أحمد الدسولً.

  2015.  
دراسة تطبٌمٌة على شركات 
المساهمة الممٌدة فً البورصة 

  المصرٌة /

أحمد حسٌن أحمد 
الدسولً عبٌة؛ 

إشراؾ عباس أحمد 
رضوان، سماح 
  طارق حافظ.

  ماجستٌر  1242 (1144
أثر األتعاب ؼٌر 
العادٌة على جودة 
  عملٌة المراجعة:

عبٌة، أحمد حسٌن 
  أحمد الدسولً.

  2015.  
دراسة تطبٌمٌة على شركات 
المساهمة الممٌدة فً البورصة 

  المصرٌة /

أحمد حسٌن أحمد 
الدسولً عبٌة؛ 

إشراؾ عباس أحمد 
رضوان، سماح 
  طارق حافظ.

  ماجستٌر  1246 (1145
العاللة بٌن منطك 

ة ووالء هٌمنة الخدم
  العمٌل :

ٌسن، هشام دمحم 
  دمحم.

  2015.  
بالتطبٌك على عمالء مطاعم 

الوجبات السرٌعة بمدٌنة 
  المنصورة /

هشام دمحم دمحم ٌسن ؛ 
اشراؾ منى ابراهٌم 

دكرورى، عزه 
  عبدالمنعم المنباوى.

  ماجستٌر  1250 (1146
العاللة بٌن منطك 

هٌمنة الخدمة ووالء 
  العمٌل :

هشام دمحم ٌسن، 
  دمحم.

  2015.  
بالتطبٌك على عمالء مطاعم 

الوجبات السرٌعة بمدٌنة 
  المنصورة /

هشام دمحم دمحم ٌسن ؛ 
اشراؾ منى ابراهٌم 

دكرورى، عزه 
  عبدالمنعم المنباوى.

  ماجستٌر.  1251 (1149
أثر الصمت التنظٌمً 
على مراحل صنع 

  المرار =

الشاطر، مٌالد دمحم 
  مٌالد.

  2015.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 

  فً جامعة سرت بلٌبٌا /

مٌالد دمحم مٌالد 
الشاطر ؛ اشراؾ 
  حمٌدة دمحم النجار.

  ماجستٌر.  1252 (1142
أثر الصمت التنظٌمً 
على مراحل صنع 

  المرار =

الشاطر، مٌالد دمحم 
  مٌالد.

  2015.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 

  بلٌبٌا /فً جامعة سرت 

مٌالد دمحم مٌالد 
الشاطر ؛ اشراؾ 
  حمٌدة دمحم النجار.

  ماجستٌر.  1253 (1146
العوامل المإثرة فً 
تحدٌد المٌمة السولٌة 
  لألسهم المتداولة :

المبرون، حوسٌن 
  مٌالد.

  2015.  
دراسة مٌدانٌة على سوق 

  المال اللٌبً /

حوسٌن مٌالد 
المبرون ؛ إشراؾ 

  ناجً خشبه.

  ماجستٌر.  1254 (1150
العوامل المإثرة فً 
تحدٌد المٌمة السولٌة 
  لألسهم المتداولة :

المبرون، حوسٌن 
  مٌالد.

  2015.  
دراسة مٌدانٌة على سوق 

  المال اللٌبً /

حوسٌن مٌالد 
المبرون ؛ إشراؾ 

  ناجً خشبه.

  ماجستٌر.  1255 (1151

لٌاس اآلثار الفنٌة 
والمالٌة إلعادة هٌكلة 

شركـات التؤمٌن 
  المصرٌة /

خلٌفة، هانى 
  أحمد.

  2015.    

هانى أحمد خلٌفة؛ 
إشراؾ جمال 

عبدالبالً واصؾ، 
  دمحم عبداللطٌؾ زاٌد.

  ماجستٌر.  1256 (1152

لٌاس اآلثار الفنٌة 
والمالٌة إلعادة هٌكلة 

شركـات التؤمٌن 
  المصرٌة /

خلٌفة، هانى 
  أحمد.

  2015.    

خلٌفة؛ هانى أحمد 
إشراؾ جمال 

عبدالبالً واصؾ، 
  دمحم عبداللطٌؾ زاٌد.

  ماجستٌر.  1259 (1153

العاللة بٌن جودة 
حٌاة العمل 

واإلحتراق الوظٌفً 
:  

عبدهللا، دارا 
  رإوؾ.

  2015.  

بالتطبٌك على مستشفى 
رزجاري التعلٌمً التابع 

لوزارة الصحة حكومة إللٌم 
  العراق / -كوردستان 

عبدهللا ؛  دارا رإوؾ
إشراؾ ناجً دمحم 

فوزي خشبة، حمٌدة 
دمحم دمحم البدوي 

  النجار.

  ماجستٌر.  1252 (1154

العاللة بٌن جودة 
حٌاة العمل 

واإلحتراق الوظٌفً 
:  

عبدهللا، دارا 
  رإوؾ.

  2015.  

بالتطبٌك على مستشفى 
رزجاري التعلٌمً التابع 

لوزارة الصحة حكومة إللٌم 
  العراق / -كوردستان 

دارا رإوؾ عبدهللا ؛ 
إشراؾ ناجً دمحم 

فوزي خشبة، حمٌدة 
دمحم دمحم البدوي 

  النجار.

  ماجستٌر  1256 (1155

العاللة بٌن المٌادة 
ٌلٌة والعدالة  التحو
التنظٌمٌة بالتطبٌك 
على موظفً دٌوان 
وزارة التربٌة فً 
 –اللٌم كوردستان 

  العراق /

إبراهٌم، لطٌؾ 
  عزٌز.

  2015.    
لطٌؾ عزٌز إبراهٌم؛ 
إشراؾ حمٌدة دمحم 

  النجار.

لطٌؾ عزٌز إبراهٌم؛     .2015  إبراهٌم، لطٌؾ العاللة بٌن المٌادة   ماجستٌر  1260 (1156



ٌلٌة والعدالة  التحو
التنظٌمٌة بالتطبٌك 
على موظفً دٌوان 
وزارة التربٌة فً 
 –اللٌم كوردستان 

  العراق /

دمحم  إشراؾ حمٌدة  عزٌز.
  النجار.

  ماجستٌر.  1261 (1159

العاللة بٌن أبعاد 
جودة خدمات 

الحكومة اإللكترونٌة 
  ورضا العمٌل /

جعفر، أمٌرة 
كمال أحمد 
  عبدالحمٌد.

  2015.    

أمٌرة كمال أحمد 
عبدالحمٌد جعفر ؛ 
إشراؾ عبدالعزٌز 
علً حسن، منى دمحم 

  المصبً شلبً.

  ماجستٌر.  1262 (1152

العاللة بٌن أبعاد 
جودة خدمات 

الحكومة اإللكترونٌة 
  ورضا العمٌل /

جعفر، أمٌرة 
كمال أحمد 
  عبدالحمٌد.

  2015.    

أمٌرة كمال أحمد 
عبدالحمٌد جعفر ؛ 
إشراؾ عبدالعزٌز 
علً حسن، منى دمحم 

  المصبً شلبً.

  ماجستٌر.  1263 (1156
أثر الثمة اإللكترونٌة 
على فعّالٌة المجتمع 

  الفتراضً :ا

منصور، أسماء 
  أحمد أبوزٌد.

  2015.  
دراسة تطبٌمٌة على عمالء 
موالع الشبكات اإلجتماعٌة 

  لألحزاب السٌاسٌة /

أسماء أحمد أبوزٌد 
منصور ؛ إشراؾ 
عبدالعزٌز علً 

حسن، عزة عبدالمنعم 
  المنباوى.

  ماجستٌر.  1264 (1160
أثر الثمة اإللكترونٌة 

المجتمع على فعّالٌة 
  االفتراضً :

منصور، أسماء 
  أحمد أبوزٌد.

  2015.  
دراسة تطبٌمٌة على عمالء 
موالع الشبكات اإلجتماعٌة 

  لألحزاب السٌاسٌة /

أسماء أحمد أبوزٌد 
منصور ؛ إشراؾ 
عبدالعزٌز علً 

حسن، عزة عبدالمنعم 
  المنباوى.

  ماجستٌر  1265 (1161
العاللة بٌن مراحل 

ادارة المعرفة 
  واالبداع االدارى :

عبداللطٌؾ، أحمد 
  جمٌل شٌخو.

  2015.  

دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
فى وزارة التخطٌط فى 
حكومة اللٌم كوردستان 

  العراق /

أحمد جمٌل شٌخو 
عبداللطٌؾ ؛ اشراؾ 

دمحم جالل سلٌمان 
صدٌك، عزة 

  عبدالمنعم المنباوى.

  ماجستٌر.  1269 (1162

دور المراجعة 
الداخلٌة فً تمٌٌم 
إدارة المخاطر فً 
  الوحدات الحكومٌة :

ازؼٌر، حٌدر 
  بدر.

  )دراسة مٌدانٌة فً العراق( /  .2015  

حٌدر بدر أزؼٌر ؛ 
إشراؾ صبري 
عبدالحمٌد السٌد 
السجٌنً، سماح 
  طارق أحمد حافظ.

  ماجستٌر.  1262 (1163

دور المراجعة 
الداخلٌة فً تمٌٌم 
 إدارة المخاطر فً

  الوحدات الحكومٌة :

ازؼٌر، حٌدر 
  بدر.

  )دراسة مٌدانٌة فً العراق( /  .2015  

حٌدر بدر أزؼٌر ؛ 
إشراؾ صبري 
عبدالحمٌد السٌد 
السجٌنً، سماح 
  طارق أحمد حافظ.

  ماجستٌر  1266 (1164

تحلٌل ممارن لمواثٌك 
سلوكٌات مهنة 

المحاسبة والمراجعة 
لتطوٌر مٌثاق المهنة 

  /فً العراق 

أحمد، دمحم 
  مصطفى.

  2015.    

دمحم مصطفى 
أحمد؛اشراؾ عباس 

أحمد رضوان، 
  حسناء عطٌة حامد.

  ماجستٌر  1290 (1165

تحلٌل ممارن لمواثٌك 
سلوكٌات مهنة 

المحاسبة والمراجعة 
لتطوٌر مٌثاق المهنة 

  فً العراق /

أحمد، دمحم 
  مصطفى.

  2015.    

دمحم مصطفى 
أحمد؛اشراؾ عباس 

أحمد رضوان، 
  حسناء عطٌة حامد.

  ماجستٌر.  1291 (1166

أثر اختالؾ أسالٌب 
التمدٌرات 

للمخصصات على 
لابلٌة الموابم المالٌة 
للممارنة فً إطار 
معاٌٌر التمارٌر 
  المالٌة الدولٌة :

أجدٌع، إكرام 
  أحمد سعٌد.

  2015.  
دراسة مٌدانٌة على المنظمات 

  اللٌبٌة /

 إكرام أحمد سعٌد
أجدٌع ؛ إشراؾ 
سامى عبدالرحمن 

لابل، صبرى 
  عبدالحمٌد السجٌنى.

  ماجستٌر.  1292 (1169

أثر اختالؾ أسالٌب 
التمدٌرات 

للمخصصات على 
لابلٌة الموابم المالٌة 
للممارنة فً إطار 

أجدٌع، إكرام 
  أحمد سعٌد.

  2015.  
ظمات دراسة مٌدانٌة على المن

  اللٌبٌة /

إكرام أحمد سعٌد 
أجدٌع ؛ إشراؾ 
سامى عبدالرحمن 

لابل، صبرى 
  عبدالحمٌد السجٌنى.



معاٌٌر التمارٌر 
  المالٌة الدولٌة :

  ماجستٌر.  1293 (1162

مشاكل لٌاس الدخل 
فً لطاع المماوالت 
وأثره على داللة 
  الموابم المالٌة :

أبوالمعاطى، أحمد 
  عٌد دمحم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2015  

أحمد عٌد دمحم 
أبوالمعاطى ؛ اشراؾ 
كمال عبدالسالم على 

حسن، مصطفً 
  عطٌة الؽندور.

  ماجستٌر.  1294 (1166

مشاكل لٌاس الدخل 
فً لطاع المماوالت 
وأثره على داللة 
  الموابم المالٌة :

أبوالمعاطى، أحمد 
  عٌد دمحم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2015  

أحمد عٌد دمحم 
أبوالمعاطى ؛ اشراؾ 

عبدالسالم على كمال 
حسن، مصطفً 
  عطٌة الؽندور.

  ماجستٌر  1295 (1190

أثراإلفصاح 
المحاسبً عن 

الضرابب 
المإجلةعلى مدى 
لابلٌةالموابم المالٌة 
للممارنة بالتطبٌك 
على سوق األوراق 
  المالٌة المصرٌة /

المنجً، أشرؾ 
  دمحم فاروق.

  2015.    

أشرؾ دمحم فاروق 
المنجً؛اشراؾ 

محمودالسٌد الناجى، 
  أحمد على ؼازى.

  ماجستٌر  1296 (1191

أثراإلفصاح 
المحاسبً عن 

الضرابب 
المإجلةعلى مدى 
لابلٌةالموابم المالٌة 
للممارنة بالتطبٌك 
على سوق األوراق 
  المالٌة المصرٌة /

المنجً، أشرؾ 
  دمحم فاروق.

  2015.    

أشرؾ دمحم فاروق 
المنجً؛اشراؾ 
لناجى، محمودالسٌد ا

  أحمد على ؼازى.

  ماجستٌر.  1299 (1192

المٌاس واإلفصاح عن 
المخاطر المصرفٌة 
فً البنون التجارٌة 
اللٌبٌة وفما للمعاٌٌر 
المحاسبٌة الدولٌة 

ومتطلبات لجنة بازل 
:  

الممودي، رندة 
  المختار رحومة.

  2015.  
دراسة تطبٌمٌة على مصرؾ 

الجمهورٌة ومصرؾ 
  الصحاري /

المختار رحومة  رندة
الممودي ؛ إشراؾ 
أحمد على ؼازى، 
  سماح طارق حافظ.

  ماجستٌر.  1292 (1193

المٌاس واإلفصاح عن 
المخاطر المصرفٌة 
فً البنون التجارٌة 
اللٌبٌة وفما للمعاٌٌر 
المحاسبٌة الدولٌة 

ومتطلبات لجنة بازل 
:  

الممودي، رندة 
  المختار رحومة.

  2015.  
على مصرؾ دراسة تطبٌمٌة 

الجمهورٌة ومصرؾ 
  الصحاري /

رندة المختار رحومة 
الممودي ؛ إشراؾ 
أحمد على ؼازى، 
  سماح طارق حافظ.

  ماجستٌر.  1296 (1194

أثر تطبٌك المراجعة 
المستمرة على 

مستوى الخصابص 
النوعٌة الربٌسٌة 
  للمعلومات المالٌة :

كوشان، 
  حٌدرمطلوب.

  2015.  
الشركات دراسة مٌدانٌة على 

الممٌدة فً سوق األوراق 
  المالٌة بالعراق /

حٌدر مطلوب كوشان 
؛ اشراؾ محمود 

السٌد الناؼً، سماح 
  طارق أحمد حافظ.

  ماجستٌر.  1220 (1195

أثر تطبٌك المراجعة 
المستمرة على 

مستوى الخصابص 
النوعٌة الربٌسٌة 
  للمعلومات المالٌة :

كوشان، 
  حٌدرمطلوب.

  2015.  
دراسة مٌدانٌة على الشركات 

الممٌدة فً سوق األوراق 
  المالٌة بالعراق /

حٌدر مطلوب كوشان 
؛ اشراؾ محمود 

السٌد الناؼً، سماح 
  طارق أحمد حافظ.

  ماجستٌر.  1221 (1196

محددات المعالجة 
األصلٌة والمعالجة 

ٌلة لتكلفة  البد
االلتراض فً 

الشركات الممٌدة فً 
المالٌة سوق األوراق 

/  

البراشً، أحمد 
  محمود أحمد.

  2015.    

أحمد محمود أحمد 
البراشً ؛ إشراؾ 
محمود عبدالفتاح 

إبراهٌم، مروة حسن 
  حسان.

  ماجستٌر.  1222 (1199

محددات المعالجة 
األصلٌة والمعالجة 

ٌلة لتكلفة  البد
االلتراض فً 

أحمد  البراشً،
  محمود أحمد.

  2015.    

أحمد محمود أحمد 
البراشً ؛ إشراؾ 
محمود عبدالفتاح 

إبراهٌم، مروة حسن 



الشركات الممٌدة فً 
سوق األوراق المالٌة 

/  

  حسان.

  ماجستٌر.  1223 (1192

لٌاس مستوى التمثٌل 
الصادق للتمارٌر 

المالٌة المرحلٌة فً 
إطار المعاٌٌر 
  المحاسبٌة :

المزوري، عادل 
عبدالمادر 
  مصطفى،

  دراسة تطبٌمٌة /مع   .2015  

عادل عبدالمادر 
مصطفى المزوري ؛ 
اشراؾ محمود السٌد 
الناؼـً، مروه حـسـن 

  حـسـان.

  ماجستٌر.  1224 (1196
العاللة بٌن المواطنة 

المإسسٌة ووالء 
  العمٌل :

عبدالمادر، مروة 
  عبدالمادر دمحم.

  2015.  
بالتطبٌك على عمالء خدمة 

شركات المحمول فى محافظة 
  الدلهلٌة /

مروة عبدالمادر دمحم 
عبدالمادر ؛ اشراؾ 

منى ابراهٌم 
دكرورى، عزه 

  عبدالمنعم المنباوى.

  ماجستٌر.  1225 (1120
العاللة بٌن المواطنة 

المإسسٌة ووالء 
  العمٌل :

عبدالمادر، مروة 
  عبدالمادر دمحم.

  2015.  
بالتطبٌك على عمالء خدمة 

شركات المحمول فى محافظة 
  الدلهلٌة /

مروة عبدالمادر دمحم 
عبدالمادر ؛ اشراؾ 

منى ابراهٌم 
دكرورى، عزه 

  عبدالمنعم المنباوى.

  ماجستٌر.  1226 (1121

دور التفكٌر 
االبتكارى فى دعم 
المٌزة التنافسٌة 
  للعنصر البشرى :

الشٌوى، مرام 
عبدالسالم 
  منصور.

  2015.  
بالتطبٌك على صناعه 

بجمهورٌة مصر البرمجٌات 
  العربٌة /

مرام عبدالسالم 
منصور الشٌوى ؛ 

إشراؾ عبد المحسن 
عبد المحسن جودة، 

منى إبراهٌم 
  دكرورى.

  ماجستٌر.  1229 (1122

دور التفكٌر 
االبتكارى فى دعم 
المٌزة التنافسٌة 
  للعنصر البشرى :

الشٌوى، مرام 
عبدالسالم 
  منصور.

  2015.  
بالتطبٌك على صناعه 

البرمجٌات بجمهورٌة مصر 
  العربٌة /

مرام عبدالسالم 
منصور الشٌوى ؛ 

إشراؾ عبد المحسن 
عبد المحسن جودة، 

منى إبراهٌم 
  دكرورى.

  ماجستٌر.  1222 (1123

تؤثٌر العدالة التنظٌمٌة 
كمتؽٌر وسٌط على 
العاللة بٌن تمكٌن 

العاملٌن واالستؽراق 
  الوظٌفً :

الشنوانً، مروة 
  سعد دمحم.

  2015.  
بالتطبٌك على العاملٌن 
بمدٌرٌة التربٌة والتعلٌم 

  بمحافظة الدلهلٌة /

مروة سعد دمحم 
الشنوانً ؛ إشراؾ 

عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
نجم، أحمد دمحم فتحً 

  أحمد عجوة.

  ماجستٌر.  1226 (1124

تؤثٌر العدالة التنظٌمٌة 
كمتؽٌر وسٌط على 
العاللة بٌن تمكٌن 
ؽراق العاملٌن واالست

  الوظٌفً :

الشنوانً، مروة 
  سعد دمحم.

  2015.  
بالتطبٌك على العاملٌن 
بمدٌرٌة التربٌة والتعلٌم 

  بمحافظة الدلهلٌة /

مروة سعد دمحم 
الشنوانً ؛ إشراؾ 

عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
نجم، أحمد دمحم فتحً 

  أحمد عجوة.

  ماجستٌر  1260 (1125
العاللة بٌن 

االستخبارات 
  والثمة : التسوٌمٌة

مجاهد، دٌنا 
  محمود السٌد.

  2015.  
دراسة تطبٌمٌة على شركات 
الصناعات الؽذابٌة بالمنطمة 
  الصناعٌة بدمٌاط الجدٌدة /

دٌنا محمود السٌد 
مجاهد ؛ اشراؾ منى 
ابراهٌم دكرورى، 
عزة عبدالمنعم 

  المنباوى.

  ماجستٌر  1261 (1126
العاللة بٌن 

االستخبارات 
  والثمة :التسوٌمٌة 

مجاهد، دٌنا 
  محمود السٌد.

  2015.  
دراسة تطبٌمٌة على شركات 
الصناعات الؽذابٌة بالمنطمة 
  الصناعٌة بدمٌاط الجدٌدة /

دٌنا محمود السٌد 
مجاهد ؛ اشراؾ منى 
ابراهٌم دكرورى، 
عزة عبدالمنعم 

  المنباوى.

  ماجستٌر.  1262 (1129

ممارنة بٌن بعض 
نماذج السالسل 

ٌة لتوفٌك الزمن
  البٌانات الموسمٌة :

الحمادي، منه هللا 
  سمٌر أحمد.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2015  

منه هللا سمٌر أحمد 
الحمادي ؛ إشراؾ 

فاطمة على 
  عبدالعاطى.

  ماجستٌر.  1263 (1122

ممارنة بٌن بعض 
نماذج السالسل 
الزمنٌة لتوفٌك 

  البٌانات الموسمٌة :

الحمادي، منه هللا 
  أحمد.سمٌر 

  دراسة تطبٌمٌة /  .2015  

منه هللا سمٌر أحمد 
الحمادي ؛ إشراؾ 

فاطمة على 
  عبدالعاطى.

  ماجستٌر  1264 (1126
تموٌم التؤمٌن التكافلى 

فى سوق التؤمٌن 
  اللٌبٌة /

دمحم، عمار الهادى 
  عبدالسالم.

  2015.    

عمار الهادى 
عبدالسالم دمحم ؛ 
اشراؾ جمال 

  واصؾ.عبدالبالى 



  ماجستٌر  1265 (1160
تموٌم التؤمٌن التكافلى 

فى سوق التؤمٌن 
  اللٌبٌة /

دمحم، عمار الهادى 
  عبدالسالم.

  2015.    

عمار الهادى 
عبدالسالم دمحم ؛ 
اشراؾ جمال 

  عبدالبالى واصؾ.

  ماجستٌر.  1266 (1161

خطر طول العمر 
وتكلفة دفعات المعاش 

فى نظام التؤمٌن 
اإلجتماعى فى مصر 

:  

سعد، نورا دمحم 
رشدى 

  عبدالهادي.
ٌلٌة /  .2015     دراسة تحل

نورا دمحم رشدى 
عبدالهادى سعد ؛ 
إشراؾ دمحم توفٌك 

البلمٌنً، محمود سٌد 
  أحمد سالم.

  ماجستٌر.  1269 (1162

خطر طول العمر 
دفعات المعاش وتكلفة 

فى نظام التؤمٌن 
اإلجتماعى فى مصر 

:  

سعد، نورا دمحم 
رشدى 

  عبدالهادي.
ٌلٌة /  .2015     دراسة تحل

نورا دمحم رشدى 
عبدالهادى سعد ؛ 
إشراؾ دمحم توفٌك 

البلمٌنً، محمود سٌد 
  أحمد سالم.

  ماجستٌر.  1262 (1163

ٌـة  ــة إحصاب دراس
ــل  ــن العـوام ع

ــرة  فـً المـإث
ٌـات  معـدالت وف
رضـع  ال اـل األطـف

ان  ــم كـردسـت فـً إللٌ
  العـراق /

دمحم، هٌزا دمحم 
  نور.

  2015.    

هٌزا دمحم نور دمحم ؛ 
إشراؾ فاطمة على 
عبدالعاطى، دمحم 
  عبدالفتاح فودة.

  ماجستٌر.  1266 (1164

ٌـة  ــة إحصاب دراس
ــل  ــن العـوام ع
ــرة فـً  المـإث

ٌـات معـدالت  وف
رضـع  ال اـل األطـف

ان  ــم كـردسـت فـً إللٌ
  العـراق /

دمحم، هٌزا دمحم 
  نور.

  2015.    

هٌزا دمحم نور دمحم ؛ 
إشراؾ فاطمة على 
عبدالعاطى، دمحم 
  عبدالفتاح فودة.

  ماجستٌر.  1300 (1165

لٌاس مستوى التمثٌل 
الصادق فى اإلفصاح 

عن المعلومات 
المحاسبٌة وأثره على 

  عابد السهم /

ٌلى  مرعى، ل
  عوض دمحم السٌد.

  2015.    

ٌلى عوض دمحم السٌد  ل
مرعى ؛ إشراؾ 
محمود عبدالفتاح 

إبراهٌم رزق، حسناء 
  عطٌة حامد.

  ماجستٌر.  1301 (1166

لٌاس مستوى التمثٌل 
الصادق فى اإلفصاح 

عن المعلومات 
المحاسبٌة وأثره على 

  عابد السهم /

ٌلى  مرعى، ل
  دمحم السٌد.عوض 

  2015.    

ٌلى عوض دمحم السٌد  ل
مرعى ؛ إشراؾ 
محمود عبدالفتاح 

إبراهٌم رزق، حسناء 
  عطٌة حامد.

  ماجستٌر.  1302 (1169

تحلٌل ألثر العملٌات 
فى أسهم الخزٌنة 
على داللة الموابم 

  المالٌة :

الطنبولى، راجٌا 
  نبٌل دمحم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2015  

دمحم  راجٌا نبٌل
الطنبولى ؛ إشراؾ 

أسامة دمحم محى الدٌن 
عوض، أحمد على 
ؼازى صمر، أحمد 
  حسن دمحم زؼلول.

  ماجستٌر.  1303 (1162

تحلٌل ألثر العملٌات 
فى أسهم الخزٌنة 
على داللة الموابم 

  المالٌة :

الطنبولى، راجٌا 
  نبٌل دمحم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2015  

راجٌا نبٌل دمحم 
؛ إشراؾ  الطنبولى

أسامة دمحم محى الدٌن 
عوض، أحمد على 
ؼازى صمر، أحمد 
  حسن دمحم زؼلول.

  ماجستٌر  1304 (1166

إدارة مخاطر نظم 
المعلومات 

اإللكترونٌة بؽرض 
  دعم التمرٌر المالى :

عمل، سالم 
  أبوالفتوح حسن.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2015  

سالم أبو الفتوح حسن 
عمل؛ إشراؾ سمٌر 

لفتوح صالح، أبو ا
محمود محمود 

  السجاعى.

  ماجستٌر  1305 (1200

إدارة مخاطر نظم 
المعلومات 

اإللكترونٌة بؽرض 
  دعم التمرٌر المالى :

عمل، سالم 
  أبوالفتوح حسن.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2015  

سالم أبو الفتوح حسن 
عمل؛ إشراؾ سمٌر 
أبو الفتوح صالح، 
محمود محمود 

  السجاعى.

  ماجستٌر  1306 (1201
تطوٌر مستوٌات 
التكوٌن الذاتى 
للمراجع بدٌوان 

سلٌمان، بسمة 
  سلٌمان عطٌة.

  2015.    
بسمة سلٌمان عطٌة 
سلٌمان ؛ اشراؾ 

محمود السٌد 



المحاسبة فى لٌبٌا فى 
ضوء معاٌٌر حوكمة 

  الشركات /

  الناؼى.

  ماجستٌر  1309 (1202

تطوٌر مستوٌات 
التكوٌن الذاتى 
للمراجع بدٌوان 

المحاسبة فى لٌبٌا فى 
ضوء معاٌٌر حوكمة 

  الشركات /

سلٌمان، بسمة 
  سلٌمان عطٌة.

  2015.    

بسمة سلٌمان عطٌة 
سلٌمان ؛ اشراؾ 

محمود السٌد 
  الناؼى.

  ماجستٌر  1302 (1203

أثر االحتٌاطٌات 
السرٌة على إدارة 
األرباح فً البنون 

  المصرٌة :

حسن، زهراء 
  دمحم دمحم.دمحم 

  دراسة تطبٌمٌة /  .2015  

زهراء دمحم دمحم دمحم 
حسن؛ إشراؾ أسامة 

دمحم محً الدٌن 
عوض، محمود 

عبدالفتاح ابراهٌم 
رزق، ٌسري دمحم 

  على خٌري.

  ماجستٌر  1306 (1204

أثر االحتٌاطٌات 
السرٌة على إدارة 
األرباح فً البنون 

  المصرٌة :

حسن، زهراء 
  دمحم.دمحم دمحم 

  دراسة تطبٌمٌة /  .2015  

زهراء دمحم دمحم دمحم 
حسن؛ إشراؾ أسامة 

دمحم محً الدٌن 
عوض، محمود 

عبدالفتاح ابراهٌم 
رزق، ٌسري دمحم 

  على خٌري.

  ماجستٌر.  1310 (1205

متطلبات تطبٌك 
المعٌار الدولً إلعداد 

التمارٌر المالٌة 
للمنشآت الصؽٌرة 

ومتوسطة الحجم فى 
ألعمال بٌبة ا

  المصرٌة :

أحمد، هبه راضى 
  عبدالرحمن.

ٌلٌة /  .2015     دراسة تحل

هبه راضى 
عبدالرحمن أحمد؛ 
إشراؾ محمود 

محمود السجاعى، 
  أحمد حسن زؼلول.

  ماجستٌر.  1311 (1206

متطلبات تطبٌك 
المعٌار الدولً إلعداد 

التمارٌر المالٌة 
للمنشآت الصؽٌرة 

ومتوسطة الحجم فى 
األعمال بٌبة 

  المصرٌة :

أحمد، هبه راضى 
  عبدالرحمن.

ٌلٌة /  .2015     دراسة تحل

هبه راضى 
عبدالرحمن أحمد؛ 
إشراؾ محمود 

محمود السجاعى، 
  أحمد حسن زؼلول.

  ماجستٌر.  1312 (1209

دور السٌاسة 
الضرٌبٌة فً دعم 
النمو االلتصادي 

والعدالة االجتماعٌة 
بالتطبٌك على 

  / االلتصاد المصري

ٌلً، رحاب  عس
رجابً أحمد 

  التابعً.
  2015.    

رحاب رجابً أحمد 
التابعً ؛ إشراؾ 
دمحم محمود عطوة 

ٌوسؾ، حمدي أحمد 
  على الهنداوي.

  ماجستٌر.  1313 (1202

دور السٌاسة 
الضرٌبٌة فً دعم 
النمو االلتصادي 

والعدالة االجتماعٌة 
بالتطبٌك على 

  االلتصاد المصري /

ٌلً، رحا ب عس
رجابً أحمد 

  التابعً.
  2015.    

رحاب رجابً أحمد 
التابعً ؛ إشراؾ 
دمحم محمود عطوة 

ٌوسؾ، حمدي أحمد 
  على الهنداوي.

  ماجستٌر  1314 (1206
البطالة فً مصر : 
األسباب والنتابج 
  وطرق العالج :

عبدالفتاح، فاطمة 
  نسٌم أحمد.

  2015.  
دراسة تطبٌمٌة فى الفترة 

1695-2010 /  

فاطمة نسٌم أحمد 
عبدالفتاح؛ إشراؾ 

عبدالفتاح عبدالرحمن 
عبدالمجٌد، ابراهٌم 

  حمدي شتا.

  ماجستٌر  1315 (1210
البطالة فً مصر : 
األسباب والنتابج 
  وطرق العالج :

عبدالفتاح، فاطمة 
  نسٌم أحمد.

  2015.  
دراسة تطبٌمٌة فى الفترة 

1695-2010 /  

فاطمة نسٌم أحمد 
عبدالفتاح؛ إشراؾ 

عبدالفتاح عبدالرحمن 
عبدالمجٌد، ابراهٌم 

  حمدي شتا.

  ماجستٌر  1316 (1211

التنبإ باستخدام نماذج 
السالسل الزمنٌة 
الفازٌة وممارنتها 
بنماذج بوكس 

عبدالحمٌد، دمحم 
  إبراهٌم دمحم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2015  

دمحم إبراهٌم دمحم 
إشراؾ عبدالحمٌد؛ 

البٌومى عوض 
طالٌة، دمحم 



  عبداللطٌؾ زاٌد.  وجٌنكنز :

  ماجستٌر  1319 (1212

التنبإ باستخدام نماذج 
السالسل الزمنٌة 
الفازٌة وممارنتها 
بنماذج بوكس 

  وجٌنكنز :

عبدالحمٌد، دمحم 
  إبراهٌم دمحم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2015  

دمحم إبراهٌم دمحم 
عبدالحمٌد؛ إشراؾ 

البٌومى عوض 
طالٌة، دمحم 

  عبداللطٌؾ زاٌد.

  ماجستٌر  1312 (1213

دراسة العاللة بٌن 
وفٌات األطفال 

ومستوي الخصوبة 
باستخدام التحلٌل 
اإلحصابً متعدد 

  المتؽٌرات /

البرعى، لمٌاء 
  على عبدالخالك.

  2015.    
لمٌاء على عبدالخالك 
البرعى؛ إشراؾ دمحم 

  توفٌك البلمٌنً.

  ماجستٌر  1316 (1214

دراسة العاللة بٌن 
وفٌات األطفال 

ومستوي الخصوبة 
باستخدام التحلٌل 
اإلحصابً متعدد 

  المتؽٌرات /

البرعى، لمٌاء 
  على عبدالخالك.

  2015.    
لمٌاء على عبدالخالك 
البرعى؛ إشراؾ دمحم 

  توفٌك البلمٌنً.

  ماجستٌر.  1320 (1215

توسٌط الثمة التنظٌمٌة 
بٌن الثمافة فى العاللة 

التنظٌمٌة وااللتزام 
التنظٌمً بالتطبٌك 
على العاملٌن فى 
شركة وسط الدلتا 
النتاج الكهرباء 
بجمهورٌة مصر 

  العربٌة /

الباز، أحمد الباز 
  عبداللطٌؾ.

  2015.    

أحمد الباز 
عبداللطٌؾ الباز؛ 
إشراؾ عبدالحكٌم 
أحمد ربٌع نجم، 
حمٌدة دمحم البدوي 

  النجار.

  ماجستٌر.  1321 (1216

توسٌط الثمة التنظٌمٌة 
فى العاللة بٌن الثمافة 
التنظٌمٌة وااللتزام 
التنظٌمً بالتطبٌك 
على العاملٌن فى 
شركة وسط الدلتا 
النتاج الكهرباء 
بجمهورٌة مصر 

  العربٌة /

الباز، أحمد الباز 
  عبداللطٌؾ.

  2015.    

أحمد الباز 
عبداللطٌؾ الباز؛ 
إشراؾ عبدالحكٌم 
أحمد ربٌع نجم، 
حمٌدة دمحم البدوي 

  النجار.

  ماجستٌر.  1322 (1219

أثر إنخفاض الرواتب 
على سلوكٌات 

اإلنحراؾ اإلداري 
  للموظؾ العام :

عبداللطٌؾ، دمحم 
  دمحم إبراهٌم دمحم.

  2015.  
دراسة تطبٌمٌة على وحدات 

اإلدارة المحلٌة بمدٌنة 
  المنصورة /

دمحم دمحم إبراهٌم دمحم 
عبداللطٌؾ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1323 (1212

أثر إنخفاض الرواتب 
على سلوكٌات 

اإلنحراؾ اإلداري 
  للموظؾ العام :

عبداللطٌؾ، دمحم 
  دمحم إبراهٌم دمحم.

  2015.  
دراسة تطبٌمٌة على وحدات 

اإلدارة المحلٌة بمدٌنة 
  المنصورة /

دمحم دمحم دمحم إبراهٌم 
عبداللطٌؾ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1324 (1216
أثر التسوٌك 

األلكترونى علً 
  جودة الخدمة /

الطنطاوى، هبة 
هللا ثروت 
  ابراهٌم.

  2015.    

هبة هللا ثروت 
ابراهٌم الطنطاوى ؛ 
اشراؾ منى إبراهٌم 
دكروري، هند سامح 

  حافظ.

  ماجستٌر.  1325 (1220
أثر التسوٌك 

األلكترونى علً 
  جودة الخدمة /

الطنطاوى، هبة 
هللا ثروت 
  ابراهٌم.

  2015.    

هبة هللا ثروت 
ابراهٌم الطنطاوى ؛ 
اشراؾ منى إبراهٌم 
دكروري، هند سامح 

  حافظ.

  .2015    علً، سعد حسن.  التضخم فً العراق :  ماجستٌر.  1326 (1221
األسباب والنتابج وسٌاسات 

العالج خالل الفترة من 
1660-2013 /  

سعد حسن علً ؛ 
إشراؾ دمحم حامد 

  دمحم الزهار.

  ماجستٌر  1329 (1222

دور االستثمار 
االجنبً المباشر فً 
دعم النمو االلتصادي 

  فً العراق :

خمٌس، ٌوسؾ 
  عباس.

  2014.  

The Role of Foreign 
Direct Investment in 

SupportingEconomic 
Growth in Iraq /  

ٌوسؾ عباس خمٌس؛ 
إشراؾ عبدالفتاح 

عبدالرحمن 
  عبدالمجٌد.



  ماجستٌر  1322 (1223

دور االستثمار 
االجنبً المباشر فً 
دعم النمو االلتصادي 

  فً العراق :

خمٌس، ٌوسؾ 
  عباس.

  2014.  

The Role of Foreign 
Direct Investment in 

SupportingEconomic 
Growth in Iraq /  

ٌوسؾ عباس خمٌس؛ 
إشراؾ عبدالفتاح 

عبدالرحمن 
  عبدالمجٌد.

  ماجستٌر.  1326 (1224

دور السٌاسة المالٌة 
فً تحمٌك االستمرار 

ودفع النمو 
االلتصادي فً 

  جمهورٌة العراق /

علوان، نادٌة 
  حسٌن.

  2015.    

نادٌة حسٌن علوان ؛ 
اشراؾ عبدالفتاح 

عبدالرحمن 
  عبدالمجٌد.

  ماجستٌر.  1330 (1225

دور السٌاسة المالٌة 
فً تحمٌك االستمرار 

ودفع النمو 
االلتصادي فً 

  جمهورٌة العراق /

علوان، نادٌة 
  حسٌن.

  2015.    

نادٌة حسٌن علوان ؛ 
اشراؾ عبدالفتاح 

عبدالرحمن 
  عبدالمجٌد.

  ماجستٌر  1331 (1226

أثر األمٌة على األداء 
االلتصادي مع 

إلى جمهورٌة اإلشارة 
العراق خالل الفترة 

  م( /1660-2013)

خلٌل، رؼد 
  حمً.

  2015.    

رؼد حمً خلٌل ؛ 
اشراؾ عبدالفتاح 

عبدالرحمن 
  عبدالمجٌد.

  ماجستٌر  1332 (1229

أثر األمٌة على األداء 
االلتصادي مع 

اإلشارة إلى جمهورٌة 
العراق خالل الفترة 

  م( /1660-2013)

خلٌل، رؼد 
  حمً.

  2015.    

رؼد حمً خلٌل ؛ 
اشراؾ عبدالفتاح 

عبدالرحمن 
  عبدالمجٌد.

  ماجستٌر.  1333 (1222

متطلبات تطبٌك 
لواعد حوكمة 

الشركات وأثرها على 
جودة المراجعة 
الداخلٌة بالتطبٌك 

على شركات 
  االسمنت بلٌبٌا =

موسى، فاٌزة 
  شرح البال.

  2015.  

Requirement of 
application of 

corporate 
governance in 

internal audit quality 
-an applied study on 
cement companies 

in Libya /  

فاٌزة شرح البال 
موسى ؛ إشراؾ 
محمود عبد الفتاح 

رزق، حسناء عطٌة 
  حامد.

  ماجستٌر.  1334 (1226

متطلبات تطبٌك 
لواعد حوكمة 

الشركات وأثرها على 
جودة المراجعة 

بالتطبٌك  الداخلٌة
على شركات 

  االسمنت بلٌبٌا =

موسى، فاٌزة 
  شرح البال.

  2015.  

Requirement of 
application of 

corporate 
governance in 

internal audit quality 
-an applied study on 
cement companies 

in Libya /  

فاٌزة شرح البال 
موسى ؛ إشراؾ 
محمود عبد الفتاح 

عطٌة رزق، حسناء 
  حامد.

  ماجستٌر.  1335 (1230
أثر أداء الخدمات 
االستشارٌة على 
  مسبولٌة المراجع :

العرٌفى، إٌناس 
  مفتاح دمحم.

  2015.  

بالتطبٌك على منشؤت 
 Theالمراجعة فى لٌبٌا = 

effect of consultant 
services 

performance on 
auditor responsibility 

/  

إٌناس مفتاح دمحم 
عرٌفى ؛ إشراؾ ال

محمود عبد الفتاح 
رزق، حسناء عطٌة 

  حامد.

  ماجستٌر.  1336 (1231
أثر أداء الخدمات 
االستشارٌة على 
  مسبولٌة المراجع :

العرٌفى، إٌناس 
  مفتاح دمحم.

  2015.  

بالتطبٌك على منشؤت 
 Theالمراجعة فى لٌبٌا = 

effect of consultant 
services 

performance on 
auditor responsibility 

/  

إٌناس مفتاح دمحم 
العرٌفى ؛ إشراؾ 
محمود عبد الفتاح 

رزق، حسناء عطٌة 
  حامد.

  ماجستٌر.  1339 (1232

تطوٌر أداء لجنة 
المراجعة فى 

المصارؾ اللٌبٌة 
وأثره على الرلابة 

دراسة  -الداخلٌة 
مٌدانٌة على 

المصارؾ التجارٌة 
  اللٌبٌة =

أحمد، حنان 
  الشٌبانى خلٌفة.

  2015.  

improvement of audit 
committee 

performance in 
libyan banks and its 

effect on internal 
control -a field study 

on commercial libyan 
banks /  

حنان الشٌبانى خلٌفة 
أحمد ؛ اشراؾ 

محمود عبد الفتاح 
رزق، حسناء عطٌة 

  حامد.



  ٌر.ماجست  1332 (1233

تطوٌر أداء لجنة 
المراجعة فى 

المصارؾ اللٌبٌة 
وأثره على الرلابة 

دراسة  -الداخلٌة 
مٌدانٌة على 

المصارؾ التجارٌة 
  اللٌبٌة =

أحمد، حنان 
  الشٌبانى خلٌفة.

  2015.  

improvement of audit 
committee 

performance in 
libyan banks and its 

effect on internal 
control -a field study 

on commercial libyan 
banks /  

حنان الشٌبانى خلٌفة 
أحمد ؛ اشراؾ 

محمود عبد الفتاح 
رزق، حسناء عطٌة 

  حامد.

  ماجستٌر.  1336 (1234

دراسة ممارنة 
لالعتراؾ باإلٌراد 
واألثر على جودة 
  التمارٌر المالٌة :

خالد، سارة 
عبدالناصر 

  حسٌن.
  ٌة /دراسة تطبٌم  .2015  

سارة عبدالناصر 
حسٌن خالد؛ إشراؾ 
أسامه دمحم محً الدٌن 

عوض، محمود 
عبدالفتاح ابراهٌم 
رزق، مصطفى 
  عطٌة الؽندور.

  ماجستٌر.  1340 (1235

دراسة ممارنة 
لالعتراؾ باإلٌراد 
واألثر على جودة 
  التمارٌر المالٌة :

خالد، سارة 
عبدالناصر 

  حسٌن.
  /دراسة تطبٌمٌة   .2015  

سارة عبدالناصر 
حسٌن خالد؛ إشراؾ 
أسامه دمحم محً الدٌن 

عوض، محمود 
عبدالفتاح ابراهٌم 
رزق، مصطفى 
  عطٌة الؽندور.

  ماجستٌر.  1341 (1236

أثر هٌكل خطر 
المراجعة على تمٌٌم 
الرلابة الداخلٌة فً 
ضوء تطبٌك معٌار 
  لٌاس المٌمة العادلة :

وسو، عبدهللا 
  بكر.

  2015.  
دراسة تطبٌمٌة على الشركات 

  العرالٌة /

عبدهللا بكر وسو ؛ 
إشراؾ محمود 
عبدالفتاح رزق، 

  حسناء عطٌة حامد.

  ماجستٌر.  1342 (1239

أثر هٌكل خطر 
المراجعة على تمٌٌم 
الرلابة الداخلٌة فً 
ضوء تطبٌك معٌار 
  لٌاس المٌمة العادلة :

وسو، عبدهللا 
  بكر.

  2015.  
على الشركات  دراسة تطبٌمٌة

  العرالٌة /

عبدهللا بكر وسو ؛ 
إشراؾ محمود 
عبدالفتاح رزق، 

  حسناء عطٌة حامد.

  ماجستٌر.  1343 (1232

المٌاس المحاسبً 
للمحفزات الضرٌبٌة 
وأثرها على جذب 
االستثمار األجنبً 

  المباشر /

عبدهللا، أمجد 
  حمد.

  2015.    

أمجد حمد عبدهللا ؛ 
إشراؾ محمود 

عبدالفتاح ابراهٌم 
  رزق.

  ماجستٌر.  1344 (1236

المٌاس المحاسبً 
للمحفزات الضرٌبٌة 
وأثرها على جذب 
االستثمار األجنبً 

  المباشر /

عبدهللا، أمجد 
  حمد.

  2015.    

أمجد حمد عبدهللا ؛ 
إشراؾ محمود 

عبدالفتاح ابراهٌم 
  رزق.

  ماجستٌر.  1345 (1240

أثر مستوى استماللٌة 
المراجع فً الحد من 

التؤثٌرات السلبٌة 
الناتجة عن 

الممارسات االحتٌالٌة 
  فً المحاسبة :

فرج، عباس 
  شٌرزاد.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2015  
عباس شٌرزاد فرج ؛ 
إشراؾ سامً نجدي 

  دمحم علً رفاعً.

  ماجستٌر.  1346 (1241

أثر مستوى استماللٌة 
المراجع فً الحد من 

السلبٌة التؤثٌرات 
الناتجة عن 

الممارسات االحتٌالٌة 
  فً المحاسبة :

فرج، عباس 
  شٌرزاد.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2015  
عباس شٌرزاد فرج ؛ 
إشراؾ سامً نجدي 

  دمحم علً رفاعً.

  ماجستٌر.  1349 (1242

تطوٌر نظم الرلابة 
المالٌة فً ظل إعادة 

هندسة العملٌات 
الحكومٌة والتحول 

الالمركزٌة فً إلى 
 -إللٌم كوردستان 

  العراق /

حمد، شٌرٌن 
  محمود.

  2015.    

شٌرٌن محمود حمد ؛ 
اشراؾ محمود 
محمود إبراهٌم 

السجاعى، مصطفى 
  عطٌة ؼندور.

  ماجستٌر.  1342 (1243
تطوٌر نظم الرلابة 
المالٌة فً ظل إعادة 

حمد، شٌرٌن 
  محمود.

  2015.    
شٌرٌن محمود حمد ؛ 

اشراؾ محمود 



هندسة العملٌات 
الحكومٌة والتحول 
إلى الالمركزٌة فً 

 -لٌم كوردستان إل
  العراق /

محمود إبراهٌم 
السجاعى، مصطفى 

  عطٌة ؼندور.

  ماجستٌر.  1346 (1244

لٌاس وتحلٌل تكالٌؾ 
الجودة الشاملة 

بؽرض تموٌم أداء 
مإسسات التعلٌم 

  العالً :

مهدي، زٌنب 
  هادى.

  2015.  
دراسة تطبٌمٌة على الجامعة 
  األهلٌة الخاصة فً العراق /

زٌنب هادى مهدي ؛ 
إشراؾ على مجدي 
سعد الؽروري، أحمد 

  حسن دمحم زؼلول.

  ماجستٌر.  1350 (1245

لٌاس وتحلٌل تكالٌؾ 
الجودة الشاملة 

بؽرض تموٌم أداء 
مإسسات التعلٌم 

  العالً :

مهدي، زٌنب 
  هادى.

  2015.  
تطبٌمٌة على الجامعة دراسة 

  األهلٌة الخاصة فً العراق /

زٌنب هادى مهدي ؛ 
إشراؾ على مجدي 
سعد الؽروري، أحمد 

  حسن دمحم زؼلول.

  ماجستٌر.  1351 (1246

دور المراجعة 
اإلدارٌة فً تمٌٌم 

كفاءة وفعالٌة األداء 
فً شركات المطاع 

  العام :

سلٌمان، هه ژار 
  مجٌد.

  2015.  
تطبٌمٌة على شركات دراسة 

اإلنتاج فً لطاع الكهرباء 
  بالعراق /

هه ژار مجٌد سلٌمان 
؛ إشراؾ عباس أحمد 
رضوان، مصطفى 

  عطٌة الؽندور.

  ماجستٌر.  1352 (1249

دور المراجعة 
اإلدارٌة فً تمٌٌم 

كفاءة وفعالٌة األداء 
فً شركات المطاع 

  العام :

سلٌمان، هه ژار 
  مجٌد.

  2015.  
تطبٌمٌة على شركات دراسة 

اإلنتاج فً لطاع الكهرباء 
  بالعراق /

هه ژار مجٌد سلٌمان 
؛ إشراؾ عباس أحمد 
رضوان، مصطفى 

  عطٌة الؽندور.

  ماجستٌر.  1353 (1242

إطار للمٌاس 
واإلفصاح عن 

المخاطر فً البنون 
اإلسالمٌة فً ضوء 
المعاٌٌر المحاسبٌة 

وممررات لجنة بازل 
:  

حسن، على على 
  على.

  2015.  
) دراسة مٌدانٌة على بنن 

  فٌصل اإلسالمً المصري( /

على على على حسن 
؛ اشراؾ سامً 
عبدالرحمن لابل، 
  محمود السجاعً.

  ماجستٌر.  1354 (1246

إطار للمٌاس 
واإلفصاح عن 

المخاطر فً البنون 
اإلسالمٌة فً ضوء 
المعاٌٌر المحاسبٌة 

وممررات لجنة بازل 
:  

على حسن، على 
  على.

  2015.  
) دراسة مٌدانٌة على بنن 

  فٌصل اإلسالمً المصري( /

على على على حسن 
؛ اشراؾ سامً 
عبدالرحمن لابل، 
  محمود السجاعً.

  ماجستٌر.  1355 (1250
أثر الصمت التنظٌمى 
على فعالٌة المرارات 

  اإلدارٌة :

عبدالهادى، أمٌرة 
  أحمد إبراهٌم.

  2015.  
مدٌرٌة التربٌة  بالتطبٌك على

  والتعلٌم بمحافظة الدلهلٌة /

أمٌرة أحمد إبراهٌم 
عبدالهادى ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
عبدالمحسن جودة، 
ناجى دمحم فوزى 

  خشبة.

  ماجستٌر.  1356 (1251
أثر الصمت التنظٌمى 
على فعالٌة المرارات 

  اإلدارٌة :

عبدالهادى، أمٌرة 
  أحمد إبراهٌم.

  2015.  
ى مدٌرٌة التربٌة بالتطبٌك عل

  والتعلٌم بمحافظة الدلهلٌة /

أمٌرة أحمد إبراهٌم 
عبدالهادى ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
عبدالمحسن جودة، 
ناجى دمحم فوزى 

  خشبة.

  ماجستٌر.  1359 (1252

دراسـة إحصابٌة 
 ً ر التلوث البٌـب ألـث
ى الصحة العامة  عـل

  فً العراق :

دالحمٌد،  عـب
  منتظـر دمحم.

  )دراسـة تطبٌمٌة( /  .2015  

منتظـر دمحم 
دالحمٌد ؛ اشراؾ  عـب

فاطمة علً 
عبدالعاطً، هشام دمحم 

  المنجً.

  ماجستٌر.  1352 (1253

دراسـة إحصابٌة 
 ً ر التلوث البٌـب ألـث
ى الصحة العامة  عـل

  فً العراق :

دالحمٌد،  عـب
  منتظـر دمحم.

  )دراسـة تطبٌمٌة( /  .2015  

منتظـر دمحم 
دالحمٌد ؛ اشراؾ  عـب

فاطمة علً 
عبدالعاطً، هشام دمحم 

  المنجً.

  ماجستٌر.  1356 (1254
إٌرادات لطاع النفط 
اللٌبً وأثرها على 

دمحم، حسام 
  أبوسعٌدة ضو.

  2015.    
حسام أبوسعٌدة ضو 
دمحم ؛ إشراؾ دمحم 



االستثمار العام والنمو 
  االلتصادي /

محمود عطوه 
ٌوسؾ، حمدى أحمد 

  الهنداوي. على

  ماجستٌر.  1360 (1255

إٌرادات لطاع النفط 
اللٌبً وأثرها على 

االستثمار العام والنمو 
  االلتصادي /

دمحم، حسام 
  أبوسعٌدة ضو.

  2015.    

حسام أبوسعٌدة ضو 
دمحم ؛ إشراؾ دمحم 
محمود عطوه 

ٌوسؾ، حمدى أحمد 
  على الهنداوي.

  ماجستٌر.  1361 (1256

التمثٌل لٌاس مستوى 
الصادق للتمارٌر 

المالٌة المرحلٌة فً 
إطار المعاٌٌر 
  المحاسبٌة :

المزوري، عادل 
عبدالمادر 
  مصطفى،

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2015  

عادل عبدالمادر 
مصطفى المزوري ؛ 
اشراؾ محمود السٌد 
الناؼـً، مروه حـسـن 

  حـسـان.

  .2015    ، سعد حسن.علً  التضخم فً العراق :  ماجستٌر.  1362 (1259
األسباب والنتابج وسٌاسات 

العالج خالل الفترة من 
1660-2013 /  

سعد حسن علً ؛ 
إشراؾ دمحم حامد 

  دمحم الزهار.

  ماجستٌر.  1363 (1252

العاللة بٌن اعالنات 
الفٌس بون و مراحل 
اتخاذ لرار الشراء 

لدى شباب الجامعات 
:  

السٌد، إٌهاب 
شحاته عبد 

  المادر.
  2015.  

دراسة مٌدانٌة على طالب 
كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

/  

إٌهاب شحاته عبد 
المادر السٌد ؛ إشراؾ 

منى إبراهٌم 
  دكروري.

  ماجستٌر.  1364 (1256

العاللة بٌن اعالنات 
الفٌس بون و مراحل 
اتخاذ لرار الشراء 

لدى شباب الجامعات 
:  

السٌد، إٌهاب 
شحاته عبد 

  المادر.
  2015.  

دراسة مٌدانٌة على طالب 
كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

/  

إٌهاب شحاته عبد 
المادر السٌد ؛ إشراؾ 

منى إبراهٌم 
  دكروري.

  ماجستٌر.  1365 (1260
العاللة بٌن المٌادة 
األبوٌة و االلتزام 

  التنظٌمً :

المهمدا، مٌڤان 
  مجٌد بدل.

  2015.  

دراسة تطبٌمٌة على المدٌرٌة 
العامة للبلدٌات فً محافظة 

دهون بإللٌم كردستان/العراق 
/  

مٌڤان مجٌد بدل 
المهمدا؛ اشراؾ 
ناجً دمحم فوزي 
خشبة، حمٌدة دمحم 
  دمحم البدوي النجار.

  ماجستٌر.  1366 (1261
العاللة بٌن المٌادة 
األبوٌة و االلتزام 

  التنظٌمً :

المهمدا، مٌڤان 
  مجٌد بدل.

  2015.  

تطبٌمٌة على المدٌرٌة دراسة 
العامة للبلدٌات فً محافظة 

دهون بإللٌم كردستان/العراق 
/  

مٌڤان مجٌد بدل 
المهمدا؛ اشراؾ 
ناجً دمحم فوزي 
خشبة، حمٌدة دمحم 
  دمحم البدوي النجار.

  ماجستٌر.  1369 (1262
أثر مصدالٌة العالمة 
التجارٌة على التزام 

  العمٌل :

بدر، فاطمة 
  هٌم.الزهراء إبرا

  2015.  
بالتطبٌك على عمالء أجهزة 
الهاتؾ المحمول بمحافظة 

  الدلهلٌة /

فاطمة الزهراء 
إبراهٌم بدر ؛ إشراؾ 

عبدالعزٌز علً 
حسن، منى دمحم 

  المصبً.

  ماجستٌر.  1362 (1263
أثر مصدالٌة العالمة 
التجارٌة على التزام 

  العمٌل :

بدر، فاطمة 
  الزهراء إبراهٌم.

  2015.  
بالتطبٌك على عمالء أجهزة 
الهاتؾ المحمول بمحافظة 

  الدلهلٌة /

فاطمة الزهراء 
إبراهٌم بدر ؛ إشراؾ 

عبدالعزٌز علً 
حسن، منى دمحم 

  المصبً.

  ماجستٌر.  1366 (1264

تؤثٌر ممارسات 
الخداع التسوٌمً على 
سلون ما بعد الشراء 

لدى المستهلن 
  المصري :

شمٌس، دمحم أحمد 
  راؼب.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على عمالء 

المتاجر متعددة األلسام 
  بمحافظة دمٌاط /

دمحم أحمد راؼب 
شمٌس ؛ اشراؾ 

أحمد دمحم السٌد ؼنٌم، 
ناجى دمحم فوزي 

  خشبه.

  ماجستٌر.  1390 (1265

تؤثٌر ممارسات 
الخداع التسوٌمً على 
سلون ما بعد الشراء 

لدى المستهلن 
  المصري :

د شمٌس، دمحم أحم
  راؼب.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على عمالء 

المتاجر متعددة األلسام 
  بمحافظة دمٌاط /

دمحم أحمد راؼب 
شمٌس ؛ اشراؾ 

أحمد دمحم السٌد ؼنٌم، 
ناجى دمحم فوزي 

  خشبه.

  ماجستٌر.  1391 (1266

ٌـن رأس  العاللة ب
المال الفكري و 

ممومات إدارة األزمة 
  بالمطاع المصرفً :

ولٌد  الدمٌري،
  عبدالعزٌز.

  2016.  
بالتطبٌك علً المصرؾ 

  المتحد /

ولٌد عبدالعزٌز 
الدمٌري ؛ إشراؾ 

منى إبراهٌم 
  دكروري.

  ماجستٌر.  1392 (1269
ٌـن رأس  العاللة ب
المال الفكري و 

الدمٌري، ولٌد 
  عبدالعزٌز.

  2016.  
المصرؾ بالتطبٌك علً 

  المتحد /
ولٌد عبدالعزٌز 

الدمٌري ؛ إشراؾ 



ممومات إدارة األزمة 
  بالمطاع المصرفً :

منى إبراهٌم 
  دكروري.

  ماجستٌر.  1393 (1262
أثر تمكٌن العاملٌن 

على االلتزام 
  التنظٌمً :

ناٌؾ، نٌبار 
  تحسٌن.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 

بدٌوان محافظة 
  دهون/كوردستان العراق /

نٌبار تحسٌن ناٌؾ ؛ 
عبدالمحسن اشراؾ 

عبدالمحسن جودة، 
صالح دمحم صالح 

  شحاتة.

  ماجستٌر.  1394 (1266
أثر تمكٌن العاملٌن 

على االلتزام 
  التنظٌمً :

ناٌؾ، نٌبار 
  تحسٌن.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 

بدٌوان محافظة 
  دهون/كوردستان العراق /

نٌبار تحسٌن ناٌؾ ؛ 
اشراؾ عبدالمحسن 

ودة، عبدالمحسن ج
صالح دمحم صالح 

  شحاتة.

  ماجستٌر.  1395 (1290
دور االلتزام 

التنظٌمً فً تحمٌك 
  المٌزة التنافسٌة :

سعٌد، شٌروان 
  نوري.

  2015.  

دراسة تطبٌمٌة على شركات 
المطاع الخاص فً محافظة 

دهون بإللٌم كردستان العراق 
/  

شٌروان نوري سعٌد 
؛ إشراؾ عبدالمحسن 

جودة، عبدٌالمحسن 
صالح دمحم صالح 

  شحاته.

  ماجستٌر.  1396 (1291
دور االلتزام 

التنظٌمً فً تحمٌك 
  المٌزة التنافسٌة :

سعٌد، شٌروان 
  نوري.

  2015.  

دراسة تطبٌمٌة على شركات 
المطاع الخاص فً محافظة 

دهون بإللٌم كردستان العراق 
/  

شٌروان نوري سعٌد 
؛ إشراؾ عبدالمحسن 

جودة، عبدٌالمحسن 
صالح دمحم صالح 

  شحاته.

  ماجستٌر.  1399 (1292
تؤثٌر الذكاء العاطفً 
على الوالء التنظٌمً 

:  

موسى،هارون 
  اللو.

  2016.  

دراسة تطبٌمٌة على 
المإسسات الحكومٌة فً 

محافظة دهون بإللٌم كردستان 
  العراق /

هارون اللو موسى؛ 
اشراؾ عبدالمحسن 
عبدالمحسن جودة، 

دمحم صالح صالح 
  شحاتة.

  ماجستٌر.  1392 (1293
تؤثٌر الذكاء العاطفً 
على الوالء التنظٌمً 

:  

موسى،هارون 
  اللو.

  2016.  

دراسة تطبٌمٌة على 
المإسسات الحكومٌة فً 

محافظة دهون بإللٌم كردستان 
  العراق /

هارون اللو موسى؛ 
اشراؾ عبدالمحسن 
عبدالمحسن جودة، 
صالح دمحم صالح 

  شحاتة.

  ماجستٌر.  1396 (1294

العاللة بٌن مصادر 
الموة واستراتٌجٌات 
لٌادة التؽٌٌر المخطط 

:  

حجازي، عمر 
  أحمد عثمان.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على المعلمٌن 
بالمدارس الحكومٌة بمدٌنة 

  المنصورة /

عمر أحمد عثمان 
حجازي ؛ إشراؾ 

عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
نجم، منى إبراهٌم 

  دكروري دمحم.

  ماجستٌر.  1320 (1295

العاللة بٌن مصادر 
الموة واستراتٌجٌات 
لٌادة التؽٌٌر المخطط 

:  

حجازي، عمر 
  أحمد عثمان.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على المعلمٌن 
بالمدارس الحكومٌة بمدٌنة 

  المنصورة /

عمر أحمد عثمان 
حجازي ؛ إشراؾ 

عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
إبراهٌم نجم، منى 

  دكروري دمحم.

  ماجستٌر.  1321 (1296

إدارة األرباح فً 
مجال المحاسبة عن 
االستثمارات العمارٌة 

وأثره على تحدٌد 
الوعاء الضرٌبً مع 

  ”/دراسة تطبٌمٌة ” 

علً، سمر سعد 
عبد العزٌز 

  عبده.
  2016.    

سمر سعد عبد العزٌز 
عبده علً ؛ اشراؾ 
أحمد على ؼازي 

إبراهٌم صمر، جمعة 
  شهاب الدٌن.

  ماجستٌر.  1322 (1299

إدارة األرباح فً 
مجال المحاسبة عن 
االستثمارات العمارٌة 

وأثره على تحدٌد 
الوعاء الضرٌبً مع 

  ”/دراسة تطبٌمٌة ” 

علً، سمر سعد 
عبد العزٌز 

  عبده.
  2016.    

سمر سعد عبد العزٌز 
عبده علً ؛ اشراؾ 
أحمد على ؼازي 

إبراهٌم صمر، جمعة 
  شهاب الدٌن.

  ماجستٌر.  1323 (1292

مدى تؤثٌر االختالفات 
النوعٌة بٌن منظمات 
األعمال على لواعد 
لٌاس وعاء ضرٌبة 

  الدخل :

ضاحً، حسن 
  ناٌب.

  2015.  
دراسة تطبٌمٌة فى جمهورٌة 

  العراق /

حسن ناٌب ضاحً ؛ 
اشراؾ ٌحى حسٌن 

عبٌد، مصطفى عطٌة 
  السٌد الؽندور.

  ماجستٌر.  1324 (1296
مدى تؤثٌر االختالفات 
النوعٌة بٌن منظمات 
األعمال على لواعد 

ضاحً، حسن 
  ناٌب.

  2015.  
دراسة تطبٌمٌة فى جمهورٌة 

  العراق /

حسن ناٌب ضاحً ؛ 
اشراؾ ٌحى حسٌن 

عبٌد، مصطفى عطٌة 



لٌاس وعاء ضرٌبة 
  الدخل :

  السٌد الؽندور.

  ماجستٌر.  1325 (1220

محددات تكامل النظام 
المحاسبً بؽرض 

تمٌٌم الرلابة الداخلٌة 
بالتطبٌك على 

الشركات المساهمة 
الممٌدة بسوق 

األوراق المالٌة 
  العرالً /

بارانً، فرهاد 
  أمٌن.

  2016.    

فرهاد أمٌن بارانً ؛ 
إشراؾ صبرى 
عبدالحمٌد السٌد 

  السجٌنى.

  ماجستٌر.  1326 (1221

النظام محددات تكامل 
المحاسبً بؽرض 

تمٌٌم الرلابة الداخلٌة 
بالتطبٌك على 

الشركات المساهمة 
الممٌدة بسوق 

األوراق المالٌة 
  العرالً /

بارانً، فرهاد 
  أمٌن.

  2016.    

فرهاد أمٌن بارانً ؛ 
إشراؾ صبرى 
عبدالحمٌد السٌد 

  السجٌنى.

  ماجستٌر.  1329 (1222

تحدٌد الطرٌمة المثلى 
فابض لتخصٌص ال

فً وثابك التؤمٌن 
على الحٌاة المشتركة 

  فً األرباح /

البلشه، نهى 
  مصطفى فوزي.

  2015.    

نهى مصطفى فوزي 
البلشه ؛ اشراؾ 
جمال عبد البالً 
واصؾ، اإلمام 

عبدالعزٌز الحسٌنً، 
  دمحم عبداللطٌؾ زاٌد.

  ماجستٌر.  1322 (1223

تحدٌد الطرٌمة المثلى 
لتخصٌص الفابض 

وثابك التؤمٌن فً 
على الحٌاة المشتركة 

  فً األرباح /

البلشه، نهى 
  مصطفى فوزي.

  2015.    

نهى مصطفى فوزي 
البلشه ؛ اشراؾ 
جمال عبد البالً 
واصؾ، اإلمام 

عبدالعزٌز الحسٌنً، 
  دمحم عبداللطٌؾ زاٌد.

  ماجستٌر.  1326 (1224

دراسة إحصابٌة 
للعوامل المإثرة فً 
مرض سرطان الدم 

:  

خضٌرم، علً دمحم 
  علً.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

علً دمحم علً 
خضٌرم ؛ إشراؾ 
ٌاسر دمحم العدل 

عبداللطٌؾ، أحمد دمحم 
  عبدالمنعم رٌاض.

  ماجستٌر.  1360 (1225

دراسة إحصابٌة 
للعوامل المإثرة فً 
مرض سرطان الدم 

:  

خضٌرم، علً دمحم 
  علً.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

علً دمحم علً 
خضٌرم ؛ إشراؾ 
ٌاسر دمحم العدل 

عبداللطٌؾ، أحمد دمحم 
  عبدالمنعم رٌاض.

  ماجستٌر.  1361 (1226

ممارنة بٌن نماذج 
السالسل الزمنٌة 

واإلنحدار المتعدد ذو 
  المرحلتٌن :

عثمان، خالد 
  طالب.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

خالد طالب عثمان ؛ 
إشراؾ فاطمة على 

اطى، هشام دمحم عبدالع
  المنجى.

  ماجستٌر.  1362 (1229

ممارنة بٌن نماذج 
السالسل الزمنٌة 

واإلنحدار المتعدد ذو 
  المرحلتٌن :

عثمان، خالد 
  طالب.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

خالد طالب عثمان ؛ 
إشراؾ فاطمة على 

عبدالعاطى، هشام دمحم 
  المنجى.

  ماجستٌر.  1363 (1222

االنحدار ممارنة 
المتعدد والشبكات 

العصبٌة اإلصطناعٌة 
للتنبإ بالمصروفات 

  البنكٌة /

الباهً، وسام 
ٌلة عمار.   أبوعج

  2016.    

ٌلة عمار  وسام أبوعج
الباهً ؛ إشراؾ 

فاطمة علً 
عبدالعاطً، البٌومً 

  عوض طالٌة.

  ماجستٌر.  1364 (1226

ممارنة االنحدار 
المتعدد والشبكات 

صطناعٌة العصبٌة اإل
للتنبإ بالمصروفات 

  البنكٌة /

الباهً، وسام 
ٌلة عمار.   أبوعج

  2016.    

ٌلة عمار  وسام أبوعج
الباهً ؛ إشراؾ 

فاطمة علً 
عبدالعاطً، البٌومً 

  عوض طالٌة.

  ماجستٌر.  1365 (1260

زٌادة فاعلٌة دور 
السٌاسة النمدٌة فً 
تحمٌك االستمرار 

والنمو االلتصادي فً 
المدة من العراق 

موسى، دمحم 
  صباح.

  2015.    
دمحم صباح موسى ؛ 
اشراؾ دمحم محمود 

  عطوه ٌوسؾ.



2003-2014 /  

  ماجستٌر.  1366 (1261

زٌادة فاعلٌة دور 
السٌاسة النمدٌة فً 
تحمٌك االستمرار 

والنمو االلتصادي فً 
العراق المدة من 

2003-2014 /  

موسى، دمحم 
  صباح.

  2015.    
صباح موسى ؛ دمحم 

اشراؾ دمحم محمود 
  عطوه ٌوسؾ.

  ماجستٌر.  1369 (1262
العاللة بٌن التدرٌب 
واألداء الوظٌفً 

  للعاملٌن :

البلوشً، ٌعموب 
بن ٌوسؾ بن 

  عبدهللا.
  2016.  

دراسة تطبٌمٌة على شإون 
البالط السلطانً بسلطنة عمان 

/  

ٌعموب بن ٌوسؾ بن 
عبدهللا البلوشً ؛ 

عبدالحكٌم إشراؾ 
  أحمد ربٌع نجم.

  ماجستٌر.  1362 (1263
العاللة بٌن التدرٌب 
واألداء الوظٌفً 

  للعاملٌن :

البلوشً، ٌعموب 
بن ٌوسؾ بن 

  عبدهللا.
  2016.  

دراسة تطبٌمٌة على شإون 
البالط السلطانً بسلطنة عمان 

/  

ٌعموب بن ٌوسؾ بن 
عبدهللا البلوشً ؛ 
إشراؾ عبدالحكٌم 

  نجم. أحمد ربٌع

  ماجستٌر.  1366 (1264
العاللة بٌن الثمافة 
التنظٌمٌة والتمٌز 

  المإسسً :

النعمانً، خالد 
  سعٌد سلٌمان.

  2015.  
دراسة تطبٌمٌة فً شإون ”

سلطنة ”البالط السلطانً 
  ” /عمان

خالد سعٌد سلٌمان 
النعمانً ؛ اشراؾ 

صفاء أحمد 
  الشربٌنً.

  ماجستٌر.  1400 (1265
العاللة بٌن الثمافة 
التنظٌمٌة والتمٌز 

  المإسسً :

النعمانً، خالد 
  سعٌد سلٌمان.

  2015.  
دراسة تطبٌمٌة فً شإون ”

سلطنة ”البالط السلطانً 
  ” /عمان

خالد سعٌد سلٌمان 
النعمانً ؛ اشراؾ 

صفاء أحمد 
  الشربٌنً.

  ماجستٌر.  1401 (1266
العاللة بٌن المٌادة 
ط الموزعة واإلرتبا

  بالعمل :

شٌث، أحمد 
  عزالدٌن دمحم.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة علً العاملٌن 
بمدٌرٌة الحربٌة بمحافظة 
  نٌنوى بجمهورٌة العراق /

أحمد عزالدٌن دمحم 
شٌث ؛ إشراؾ 

عبدالحكٌم أحمد نجم، 
  منى دمحم المصبً.

  ماجستٌر.  1402 (1269
العاللة بٌن المٌادة 
الموزعة واإلرتباط 

  بالعمل :

شٌث، أحمد 
  عزالدٌن دمحم.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة علً العاملٌن 
بمدٌرٌة الحربٌة بمحافظة 
  نٌنوى بجمهورٌة العراق /

أحمد عزالدٌن دمحم 
شٌث ؛ إشراؾ 

عبدالحكٌم أحمد نجم، 
  منى دمحم المصبً.

  ماجستٌر.  1403 (1262

العاللة بٌن استخدام 
وسابل التسوٌك 

وبناء المباشر 
العاللات مع العمالء 

:  

جعفر، محمود 
  دمحم مصطفى.

  2016.  
بالتطبٌك على لطاع تجارة 

  األسمنت /

محمود دمحم مصطفى 
جعفر ؛ إشراؾ ناجى 

  دمحم فوزى خشبة.

  ماجستٌر.  1404 (1266

العاللة بٌن استخدام 
وسابل التسوٌك 
المباشر وبناء 

العاللات مع العمالء 
:  

جعفر، محمود 
  دمحم مصطفى.

  2016.  
بالتطبٌك على لطاع تجارة 

  األسمنت /

محمود دمحم مصطفى 
جعفر ؛ إشراؾ ناجى 

  دمحم فوزى خشبة.

  ماجستٌر.  1405 (1300
العاللة بٌن أبعاد 
التسوٌك التفاعلً 
  ونٌة إعادة الشراء :

المشد، الشٌماء 
الدسولً 
  عبدالعزٌز.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على عمالء 

  التسوق اإللكترونً /

الشٌماء الدسولً 
عبدالعزٌز المشد ؛ 
إشراؾ عبدالعزٌز 
علً حسن، دمحم 

  محمود عبداللطٌؾ.

  ماجستٌر.  1406 (1301
العاللة بٌن أبعاد 
التسوٌك التفاعلً 
  ونٌة إعادة الشراء :

المشد، الشٌماء 
الدسولً 
  عبدالعزٌز.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على عمالء 

  اإللكترونً / التسوق

الشٌماء الدسولً 
عبدالعزٌز المشد ؛ 
إشراؾ عبدالعزٌز 
علً حسن، دمحم 

  محمود عبداللطٌؾ.

  ماجستٌر.  1406 (1302
تؤثٌر ممارسات إدارة 
الموارد البشرٌة على 

  األداء المإسسً :
  .2016    دمحم، بناز عثمان.

دراسة تطبٌمٌة على جامعة 
بإللٌم  البولٌتكنٌكٌة السلٌمانٌة /

  كردستان/ العراق /

بناز عثمان دمحم ؛ 
إشراؾ عبدالمحسن 
عبدالمحسن جودة، 

صفاء أحمد 
  الشربٌنً.

  ماجستٌر.  1410 (1303
تؤثٌر ممارسات إدارة 
الموارد البشرٌة على 

  األداء المإسسً :
  .2016    دمحم، بناز عثمان.

دراسة تطبٌمٌة على جامعة 
/ بإللٌم البولٌتكنٌكٌة السلٌمانٌة 

  كردستان/ العراق /

بناز عثمان دمحم ؛ 
إشراؾ عبدالمحسن 
عبدالمحسن جودة، 

صفاء أحمد 
  الشربٌنً.



  ماجستٌر.  1413 (1304
ترشٌد تكالٌؾ الجودة 

فً ضوء نظام 
  التصنٌع الرشٌك :

محٌسن، حسٌن 
  علً.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

حسٌن علً محٌسن ؛ 
اشراؾ سامً نجدي 

ً رفاعً، دمحم عل
عصام عبدالمنعم 
  أحمد إسماعٌل.

  ماجستٌر.  1414 (1305
ترشٌد تكالٌؾ الجودة 

فً ضوء نظام 
  التصنٌع الرشٌك :

محٌسن، حسٌن 
  علً.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

حسٌن علً محٌسن ؛ 
اشراؾ سامً نجدي 
دمحم علً رفاعً، 
عصام عبدالمنعم 
  أحمد إسماعٌل.

  ماجستٌر.  1415 (1306

دور اإلجراءات 
ٌلٌة فً تحمٌك  التحل
جودة المراجعة فً 
بٌبة األعمال الحدٌثة 
  مع دراسة تطبٌمٌة /

جبر، كرٌم 
  كاظم.

  2016.    
كرٌم كاظم جبر ؛ 

إشراؾ عباس أحمد 
  رضوان.

  ماجستٌر.  1416 (1309

دور اإلجراءات 
ٌلٌة فً تحمٌك  التحل
جودة المراجعة فً 

الحدٌثة بٌبة األعمال 
  مع دراسة تطبٌمٌة /

جبر، كرٌم 
  كاظم.

  2016.    
كرٌم كاظم جبر ؛ 

إشراؾ عباس أحمد 
  رضوان.

  ماجستٌر.  1419 (1302
تطوٌر تمارٌر لجان 
المراجعة فً ضوء 
  مبادئ الحوكمة :

نجم الدٌن، ٌوسؾ 
  إبراهٌم.

  2016.  
مع دراسة تطبٌمٌة فً البنون 

  العرالٌة /

نجم  ٌوسؾ إبراهٌم
الدٌن ؛ إشراؾ أحمد 
  علً ؼازي صمر.

  ماجستٌر.  1412 (1306
تطوٌر تمارٌر لجان 
المراجعة فً ضوء 
  مبادئ الحوكمة :

نجم الدٌن، ٌوسؾ 
  إبراهٌم.

  2016.  
مع دراسة تطبٌمٌة فً البنون 

  العرالٌة /

ٌوسؾ إبراهٌم نجم 
الدٌن ؛ إشراؾ أحمد 
  علً ؼازي صمر.

  ماجستٌر.  1416 (1310

مدخل ممترح للربط 
بٌن نظم المعلومات 
المتكاملة وتمنٌة 

التنمٌب عن البٌانات 
كمنطلك لرٌادة التكلفة 

:  

مروان، سارة 
  السٌد مهدي.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

سارة السٌد مهدي 
مروان ؛ إشراؾ 
سمٌر أبوالفتوح 

  صالح.

  ماجستٌر.  1420 (1311

مدخل ممترح للربط 
نظم المعلومات بٌن 

المتكاملة وتمنٌة 
التنمٌب عن البٌانات 

كمنطلك لرٌادة التكلفة 
:  

مروان، سارة 
  السٌد مهدي.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

سارة السٌد مهدي 
مروان ؛ إشراؾ 
سمٌر أبوالفتوح 

  صالح.

  ماجستٌر.  1421 (1312

استخدام االنحـدار 
ـلٌل  ً والتح وجسـت الـل

ٌـٌزي  دراسة التم ـل
حـاالت اإلصابة 
بمـرض اإلسهال 
دى األطفال فـً  ـل

  العـراق :

عزر، كرٌم 
  خلؾ.

  دراسـة تطبٌمٌة /  .2016  

كرٌم خلؾ عزر ؛ 
إشراؾ البٌومً 

عوض عوض طالٌة، 
هشام دمحم رجب 

  المنجً.

  ماجستٌر.  1422 (1313

استخدام االنحـدار 
ـلٌل  ً والتح وجسـت الـل
دراسة  ٌـٌزي ـل التم

ـاالت اإلصابة ح
بمـرض اإلسهال 
دى األطفال فـً  ـل

  العـراق :

عزر، كرٌم 
  خلؾ.

  دراسـة تطبٌمٌة /  .2016  

كرٌم خلؾ عزر ؛ 
إشراؾ البٌومً 

عوض عوض طالٌة، 
هشام دمحم رجب 

  المنجً.

  ماجستٌر.  1429 (1314
الرلابة النوعٌة 

اإلحصابٌة على جودة 
  التعلٌم :

حسٌن، مثنى 
  علً.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

مثنى علً حسٌن ؛ 
إشراؾ فاطمة علً 

عبدالعاطً، هشام دمحم 
  رجب.

  ماجستٌر.  1422 (1315
الرلابة النوعٌة 

اإلحصابٌة على جودة 
  التعلٌم :

حسٌن، مثنى 
  علً.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

مثنى علً حسٌن ؛ 
إشراؾ فاطمة علً 

عبدالعاطً، هشام دمحم 
  رجب.

  ماجستٌر.  1426 (1316
التنبإ باستخدام 
أسلوب االنحدار 

سعد، سامٌة سالم 
  بلعٌد.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  
سامٌة سالم بلعٌد سعد 
؛ إشراؾ فاطمة علً 



اللوجستً والشبكات 
  العصبٌة :

دمحم عبدالعاطً، هشام 
دمحم رجب المنجً، 
محمود أحمد عوض 

  الوصٌفً.

  ماجستٌر.  1430 (1319

التنبإ باستخدام 
أسلوب االنحدار 

اللوجستً والشبكات 
  العصبٌة :

سعد، سامٌة سالم 
  بلعٌد.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

سامٌة سالم بلعٌد سعد 
؛ إشراؾ فاطمة علً 
دمحم عبدالعاطً، هشام 
دمحم رجب المنجً، 
محمود أحمد عوض 

  الوصٌفً.

  ماجستٌر.  1431 (1312
العاللة بٌن ادارة 
عاللات العمالء 
  ومواطنة العمٌل :

الشحات، دالٌا 
عبدالحمٌد 
  ٌوسؾ.

  2016.  
بالتطبٌك على عمالء الشركة 
المصرٌة لإلتصاالت بمحافظة 

  الدلهلٌة /

دالٌا عبدالحمٌد 
ٌوسؾ الشحات ؛ 
إشراؾ عبدالعزٌز 

  على حسن.

  ماجستٌر.  1432 (1316
العاللة بٌن ادارة 
عاللات العمالء 

  العمٌل : ومواطنة

الشحات، دالٌا 
عبدالحمٌد 
  ٌوسؾ.

  2016.  
بالتطبٌك على عمالء الشركة 
المصرٌة لإلتصاالت بمحافظة 

  الدلهلٌة /

دالٌا عبدالحمٌد 
ٌوسؾ الشحات ؛ 
إشراؾ عبدالعزٌز 

  على حسن.

  ماجستٌر.  1433 (1320
العاللة بٌن المٌادة 
ٌلة وأخاللٌات  األص

  العمل :

عبدالعزٌز، 
د عبدالعزٌز محمو
  أحمد.

  2016.  
بالتطبٌك على العاملٌن 

باإلدارة العامة للموارد المابٌة 
  والري بشرق الدلهلٌة /

محمود عبدالعزٌز 
أحمد عبدالعزٌز ؛ 
إشراؾ عبدالحكٌم 
أحمد ربٌع نجم، 
صالح دمحم صالح 

  شحاتة.

  ماجستٌر.  1434 (1321
العاللة بٌن المٌادة 
ٌلة وأخاللٌات  األص

  العمل :

عبدالعزٌز، 
محمود عبدالعزٌز 

  أحمد.
  2016.  

بالتطبٌك على العاملٌن 
باإلدارة العامة للموارد المابٌة 

  والري بشرق الدلهلٌة /

محمود عبدالعزٌز 
أحمد عبدالعزٌز ؛ 
إشراؾ عبدالحكٌم 
أحمد ربٌع نجم، 
صالح دمحم صالح 

  شحاتة.

  ماجستٌر.  1435 (1322
ٌلٌة أثر المٌادة  التحو

على اإلبداع التنظٌمً 
/  

العرالً، رحاب 
  عادل دمحم.

  2016.    

رحاب عادل دمحم 
العرالً ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
عبدالمحسن جودة، 

صفاء أحمد 
  الشربٌنً.

  ماجستٌر.  1436 (1323
ٌلٌة  أثر المٌادة التحو

على اإلبداع التنظٌمً 
/  

العرالً، رحاب 
  عادل دمحم.

  2016.    

رحاب عادل دمحم 
العرالً ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
عبدالمحسن جودة، 

صفاء أحمد 
  الشربٌنً.

  ماجستٌر.  1439 (1324

أثر المٌم الشخصٌة 
على مماومة التؽٌٌر 

بالتطبٌك على لطاع “
الضرابب العامة 
  بمحافظة الدلهلٌة /

عطٌة، ؼادة 
جمال عبدالفتاح 

  دمحم.
  2016.    

ؼادة جمال عبدالفتاح 
دمحم عطٌة ؛ إشراؾ 
عبدالحمٌد عبدالفتاح 

  المؽربً.

  ماجستٌر.  1432 (1325

أثر المٌم الشخصٌة 
على مماومة التؽٌٌر 

بالتطبٌك على لطاع “
الضرابب العامة 
  بمحافظة الدلهلٌة /

عطٌة، ؼادة 
جمال عبدالفتاح 

  دمحم.
  2016.    

ؼادة جمال عبدالفتاح 
دمحم عطٌة ؛ إشراؾ 

دالفتاح عبدالحمٌد عب
  المؽربً.

  ماجستٌر.  1436 (1326
ٌلٌة  المٌادة التحو
وتؤثٌرها على 

  منظمات التعلم :

الشبراوى، أمٌرة 
  على.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على 

المإسسات الصحفٌة الحكومٌة 
  بجمهورٌة مصر العربٌة /

أمٌرة على الشبراوى 
؛ إشراؾ عبدالحكٌم 
أحمد ربٌع نجم، دمحم 

  عبداللطٌؾ.محمود 

  ماجستٌر.  1440 (1329
ٌلٌة  المٌادة التحو
وتؤثٌرها على 

  منظمات التعلم :

الشبراوى، أمٌرة 
  على.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على 

المإسسات الصحفٌة الحكومٌة 
  بجمهورٌة مصر العربٌة /

أمٌرة على الشبراوى 
؛ إشراؾ عبدالحكٌم 
أحمد ربٌع نجم، دمحم 
  محمود عبداللطٌؾ.

  ماجستٌر.  1441 (1322
الرضا الوظٌفى وأثره 
على جودة الخدمات 

محمود، أحمد 
عبدالمحسن 

  2016.    
أحمد عبدالمحسن 

عبدالسالم محمود ؛ 



بالتطبٌك على الشركة 
المصرٌة لإلتصاالت 

  بالمنصورة /

إشراؾ أحمد دمحم   عبدالسالم.
  ؼنٌم.

  ماجستٌر.  1442 (1326

الرضا الوظٌفى وأثره 
على جودة الخدمات 

بالتطبٌك على الشركة 
المصرٌة لإلتصاالت 

  بالمنصورة /

محمود، أحمد 
عبدالمحسن 
  عبدالسالم.

  2016.    

أحمد عبدالمحسن 
عبدالسالم محمود ؛ 
إشراؾ أحمد دمحم 

  ؼنٌم.

  ماجستٌر.  1443 (1330

أثر المسبولٌة 
االجتماعٌة علً 
األداء المالً 

للشركات بالتطبٌك 
شركات لطاع علً 

  الكٌماوٌات /

ٌلً، هبة هللا  الب
  عمادالدٌن أحمد.

  2016.    

هبة هللا عمادالدٌن 
ٌلً ؛ إشراؾ  أحمد الب
نظٌر رٌاض دمحم، 
  منً دمحم المصبً.

  ماجستٌر.  1444 (1331

أثر المسبولٌة 
االجتماعٌة علً 
األداء المالً 

للشركات بالتطبٌك 
علً شركات لطاع 

  الكٌماوٌات /

ٌلً، هبة هللا  الب
  عمادالدٌن أحمد.

  2016.    

هبة هللا عمادالدٌن 
ٌلً ؛ إشراؾ  أحمد الب
نظٌر رٌاض دمحم، 
  منً دمحم المصبً.

  ماجستٌر.  1445 (1332

تؤثٌر المٌادة 
الكارٌزمٌة على 
 -أنواع االبتكار 
بالتطبٌك على 

الشركات الصناعٌة 
بالمنطمة الصناعٌة 
  بمدٌنة السادات /

السعدنى، نسمة 
  دمحم عٌد أحمد.

      

نسمة دمحم عٌد أحمد 
السعدنى ؛ إشراؾ 
عبدالحمٌد عبدالفتاح 

  المؽربً.

  ماجستٌر.  1446 (1333

تؤثٌر المٌادة 
الكارٌزمٌة على 
 -أنواع االبتكار 
بالتطبٌك على 

الشركات الصناعٌة 
بالمنطمة الصناعٌة 
  بمدٌنة السادات /

السعدنى، نسمة 
  عٌد أحمد.دمحم 

      

نسمة دمحم عٌد أحمد 
السعدنى ؛ إشراؾ 
عبدالحمٌد عبدالفتاح 

  المؽربً.

  ماجستٌر.  1449 (1334
العاللة بٌن المٌادة 
الكارٌزمٌة ورأس 

  المال النفسً :

النداوي، دمحم 
  صالح حسن.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن ”

بكلٌات الجامعة العرالٌة فً 
  ” /العراقجمهورٌة 

دمحم صالح حسن 
النداوي ؛ إشراؾ 

عبدالحمٌد عبدالفتاح 
المؽربى، عبدالمحسن 
عبدالمحسن جوده، 

عبدالعزٌز 
عبدالمنصؾ 

  مرزوق.

  ماجستٌر.  1442 (1335
العاللة بٌن المٌادة 
الكارٌزمٌة ورأس 

  المال النفسً :

النداوي، دمحم 
  صالح حسن.

  2016.  
العاملٌن دراسة تطبٌمٌة على ”

بكلٌات الجامعة العرالٌة فً 
  ” /جمهورٌة العراق

دمحم صالح حسن 
النداوي ؛ إشراؾ 

عبدالحمٌد عبدالفتاح 
المؽربى، عبدالمحسن 
عبدالمحسن جوده، 

عبدالعزٌز 
عبدالمنصؾ 

  مرزوق.

  ماجستٌر.  1446 (1336
تؤثٌر رأس المال 

النفسً على سلوكٌات 
  المواطنة التنظٌمٌة :

دمحم جمال عوض، 
  عبدالمادر على.

  2016.  

بالتطبٌك على العاملٌن 
بالشركات الصناعٌة التابعة 

لمطاع األعمال العام بمحافظة 
  الدلهلٌة /

دمحم جمال عبدالمادر 
على عوض ؛ 

إشراؾ صفاء أحمد 
  الشربٌنى.

  ماجستٌر.  1450 (1339
تؤثٌر رأس المال 

النفسً على سلوكٌات 
  : المواطنة التنظٌمٌة

عوض، دمحم جمال 
  عبدالمادر على.

  2016.  

بالتطبٌك على العاملٌن 
بالشركات الصناعٌة التابعة 

لمطاع األعمال العام بمحافظة 
  الدلهلٌة /

دمحم جمال عبدالمادر 
على عوض ؛ 

إشراؾ صفاء أحمد 
  الشربٌنى.

  ماجستٌر.  1451 (1332

العوامل المإثرة على 
تبنى الخدمات 
ر المصرفٌة عب

  التلٌفون المحمول :

لرشم، علٌاء 
جمال الدٌن 
  مصطفى.

  2016.  
بالتطبٌك على عمالء البنون 
  التجارٌه بمحافظة الدلهلٌه /

علٌاء جمال الدٌن 
مصطفى لرشم ؛ 

اشراؾ سعد 
  عبدالحمٌد مطاوع.



  ماجستٌر.  1452 (1336

العوامل المإثرة على 
تبنى الخدمات 
المصرفٌة عبر 

  المحمول :التلٌفون 

لرشم، علٌاء 
جمال الدٌن 
  مصطفى.

  2016.  
بالتطبٌك على عمالء البنون 
  التجارٌه بمحافظة الدلهلٌه /

علٌاء جمال الدٌن 
مصطفى لرشم ؛ 

اشراؾ سعد 
  عبدالحمٌد مطاوع.

  ماجستٌر.  1453 (1340
أثر تطور نظم 

المعلومات اإلدارٌة 
  علً أداء المنظمة :

نافع، دمحم شفٌك 
  عزٌز.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة علً شركة 
شمال الدلتا لتوزٌع الكهرباء 
  بجمهورٌة مصر العربٌة /

دمحم شفٌك عزٌز نافع 
؛ اشراؾ عبدالمحسن 
  عبد المحسن جوده.

  ماجستٌر.  1454 (1341
أثر تطور نظم 

المعلومات اإلدارٌة 
  علً أداء المنظمة :

نافع، دمحم شفٌك 
  عزٌز.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة علً شركة 
شمال الدلتا لتوزٌع الكهرباء 
  بجمهورٌة مصر العربٌة /

دمحم شفٌك عزٌز نافع 
؛ اشراؾ عبدالمحسن 
  عبد المحسن جوده.

  ماجستٌر.  1455 (1342
العاللة بٌن المٌادة 
األخاللٌة واإلبتكار 

  التنظٌمى :

طلٌب، لٌث 
  فارس.

  2016.  
ٌن دراسة تطبٌمٌة على الموظف
بمدٌرٌة التربٌة بمحافظة 
  األنبار بجمهورٌة العراق /

لٌث فارس طلٌب ؛ 
إشراؾ جادالرب 
  عبدالسمٌع حسانٌن.

  ماجستٌر.  1456 (1343
العاللة بٌن المٌادة 
األخاللٌة واإلبتكار 

  التنظٌمى :

طلٌب، لٌث 
  فارس.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على الموظفٌن 

بمدٌرٌة التربٌة بمحافظة 
  األنبار بجمهورٌة العراق /

لٌث فارس طلٌب ؛ 
إشراؾ جادالرب 
  عبدالسمٌع حسانٌن.

  ماجستٌر.  1459 (1344

أثر المٌادة الجدٌرة 
بالثمة على تمكٌن 
العاملٌن بالتطبٌك 

على مصلحة 
الضرابب المصرٌة 
  بمنطمة شمال الدلتا /

سالمة، أمانً 
  محمود مسعد.

  2016.    

أمانً محمود مسعد 
سالمة ؛ إشراؾ 

جادالرب عبدالسمٌع 
حسانٌن، حمٌدة دمحم 

  البدوى النجار.

  ماجستٌر.  1452 (1345

أثر المٌادة الجدٌرة 
بالثمة على تمكٌن 
العاملٌن بالتطبٌك 

على مصلحة 
الضرابب المصرٌة 
  بمنطمة شمال الدلتا /

سالمة، أمانً 
  محمود مسعد.

  2016.    

أمانً محمود مسعد 
إشراؾ سالمة ؛ 

جادالرب عبدالسمٌع 
حسانٌن، حمٌدة دمحم 

  البدوى النجار.

  ماجستٌر.  1456 (1346
أثر تمكٌن الموارد 
البشرٌة على المٌزة 
  التنافسٌة للمنظمة :

ــن  طاهـر، سرهن
  آرام.

  2016.  
ٌـك على شركات  بالتطب
االتصاالت فً محافظة 

  أربٌل/العراق /

ــن آرام طاهـر  سرهن
دالرب ؛ اشراؾ جا

عبدالسمٌع حسانٌن، 
  حمٌدة دمحم النجار.

  ماجستٌر.  1460 (1349
أثر تمكٌن الموارد 
البشرٌة على المٌزة 
  التنافسٌة للمنظمة :

ــن  طاهـر، سرهن
  آرام.

  2016.  
ٌـك على شركات  بالتطب
االتصاالت فً محافظة 

  أربٌل/العراق /

ــن آرام طاهـر  سرهن
؛ اشراؾ جادالرب 

حسانٌن،  عبدالسمٌع
  حمٌدة دمحم النجار.

  ماجستٌر.  1461 (1342
أثر الثمة التنظٌمٌة 
على االتصاالت 

  اإلدارٌة :

عبدهللا، نٌان 
  مصطفى.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على رباسة 

جامعة بولٌتكنٌن السلٌمانٌة فً 
  إللٌم كوردستان العراق /

نٌان مصطفى عبدهللا 
؛ اشراؾ عبدالمحسن 

جودة، عبدالمحسن 
خالد محمود فهمً 

  عٌاد.

  ماجستٌر.  1462 (1346
أثر الثمة التنظٌمٌة 
على االتصاالت 

  اإلدارٌة :

عبدهللا، نٌان 
  مصطفى.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على رباسة 

جامعة بولٌتكنٌن السلٌمانٌة فً 
  إللٌم كوردستان العراق /

نٌان مصطفى عبدهللا 
؛ اشراؾ عبدالمحسن 

ودة، عبدالمحسن ج
خالد محمود فهمً 

  عٌاد.

  ماجستٌر.  1463 (1350
العاللة بٌن المٌادة 

مة والسلوكٌات  الم له 
  المناوبة للعمل :

الدلٌمً، ماهر 
  أسعد إبراهٌم.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 

فً دٌوان وزارة الثمافة 
  بجمهورٌة العراق /

ماهر أسعد إبراهٌم 
الدلٌمً ؛ إشراؾ 

عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
نجم، حمٌدة دمحم 
  البدوي النجار.

  ماجستٌر.  1464 (1351
العاللة بٌن المٌادة 

مة والسلوكٌات  الم له 
  المناوبة للعمل :

الدلٌمً، ماهر 
  أسعد إبراهٌم.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 

فً دٌوان وزارة الثمافة 
  بجمهورٌة العراق /

إبراهٌم ماهر أسعد 
الدلٌمً ؛ إشراؾ 

عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
نجم، حمٌدة دمحم 
  البدوي النجار.

  ماجستٌر.  1465 (1352
العاللة بٌن أبعاد لٌمة 
العالمة ونٌة إعادة 

  الشراء :

البدوٌهى، ناصر 
طلعت على 

  حسن.
  2016.  

دراسة تطبٌمٌة على عمالء 
شركات خدمات الهاتؾ 

  الدلهلٌة /المحمول بمحافظة 

ناصر طلعت على 
حسن البدوٌهى ؛ 
إشراؾ عبدالعزٌز 
على حسن، السعٌد 

  فرحات جمعة.



  ماجستٌر.  1466 (1353
العاللة بٌن أبعاد لٌمة 
العالمة ونٌة إعادة 

  الشراء :

البدوٌهى، ناصر 
طلعت على 

  حسن.
  2016.  

دراسة تطبٌمٌة على عمالء 
شركات خدمات الهاتؾ 

  ظة الدلهلٌة /المحمول بمحاف

ناصر طلعت على 
حسن البدوٌهى ؛ 
إشراؾ عبدالعزٌز 
على حسن، السعٌد 

  فرحات جمعة.

  ماجستٌر.  1469 (1354
أثر انتشار السلوكٌات 
المضادة على االلتزام 

  التنظٌمً :

الشافعً، آٌة 
  صالح دمحم على.

  2016.  
بالتطبٌك على العاملٌن بدٌوان 

عام مدٌرٌات الخدمات 
  بمحافظة الدلهلٌة /

آٌة صالح دمحم على 
الشافعً ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
عبدالمحسن جودة، 
ناجى دمحم فوزى 

  خشبة.

  ماجستٌر.  1462 (1355
أثر انتشار السلوكٌات 
المضادة على االلتزام 

  التنظٌمً :

الشافعً، آٌة 
  صالح دمحم على.

  2016.  
بالتطبٌك على العاملٌن بدٌوان 

مدٌرٌات الخدمات عام 
  بمحافظة الدلهلٌة /

آٌة صالح دمحم على 
الشافعً ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
عبدالمحسن جودة، 
ناجى دمحم فوزى 

  خشبة.

  ماجستٌر.  1466 (1356
دور المزاٌا المالٌة 
والعٌنٌة فى تنمٌة 
  الوالء التنظٌمى :

الؽٌالنً، مبارن 
بن حمد بن راشد 

  بن سعٌد.
  2016.  

تطبٌمٌة على العاملٌن دراسة 
بدٌوان البالط السلطانى 

  بسلطنة عمان /

مبارن بن حمد بن 
راشد بن سعٌد 

الؽٌالنً ؛ إشراؾ 
عبدالمحسن 

  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1490 (1359
دور المزاٌا المالٌة 
والعٌنٌة فى تنمٌة 
  الوالء التنظٌمى :

الؽٌالنً، مبارن 
بن حمد بن راشد 

  بن سعٌد.
  2016.  

دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بدٌوان البالط السلطانى 

  بسلطنة عمان /

مبارن بن حمد بن 
راشد بن سعٌد 

الؽٌالنً ؛ إشراؾ 
عبدالمحسن 

  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1491 (1352
أثر المناخ التنظٌمى 
على األداء الوظٌفى 

:  

الربٌعى، عامر 
بن خلفان بن 

  سعٌد.
  2016.  

بالتطبٌك على بلدٌة السوٌك 
 -بمحافظة شمال الباطنة 

  سلطنة عمان /

عامر بن خلفان بن 
سعٌد الربٌعى ؛ 

إشراؾ حمٌده دمحم 
  البدوى النجار.

  ماجستٌر.  1492 (1356
أثر المناخ التنظٌمى 
على األداء الوظٌفى 

:  

الربٌعى، عامر 
بن خلفان بن 

  سعٌد.
  2016.  

السوٌك بالتطبٌك على بلدٌة 
 -بمحافظة شمال الباطنة 

  سلطنة عمان /

عامر بن خلفان بن 
سعٌد الربٌعى ؛ 

إشراؾ حمٌده دمحم 
  البدوى النجار.

  ماجستٌر  1493 (1360
العاللة بٌن التهكم 

التنظٌمً واالؼتراب 
  فً العمل.

الحدٌدي، إسالم 
علً عبد السالم 

  علً.
  2016  

بالتطبٌك على أعضاء هٌبة 
ومعاونٌهم بجامعة التدرٌس 
  المنصورة.

إسالم علً عبد 
السالم علً 

الحدٌدي؛اشراؾ عبد 
الحكٌم أحمد ربٌع 

نجم،دمحم محمود عبد 
  اللطٌؾ

  ماجستٌر  1494 (1361
العاللة بٌن التهكم 

التنظٌمً واالؼتراب 
  فً العمل.

الحدٌدي، إسالم 
علً عبد السالم 

  علً.
  2016  

بالتطبٌك على أعضاء هٌبة 
التدرٌس ومعاونٌهم بجامعة 

  المنصورة.

إسالم علً عبد 
السالم علً 

الحدٌدي؛اشراؾ عبد 
الحكٌم أحمد ربٌع 

نجم،دمحم محمود عبد 
  اللطٌؾ

  ماجستٌر.  1495 (1362

أثر تطبٌك سٌاسة 
الترلٌة على اإلنتماء 
التنظٌمى للموظؾ 

  الحكومى :

عسكر، أمجد 
  الباز حامد.

  2016.  
على العاملٌن  دراسة تطبٌمٌة

جامعة  -بمستشفى الطوارئ 
  المنصورة /

أمجد الباز حامد 
عسكر ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1496 (1363

أثر تطبٌك سٌاسة 
الترلٌة على اإلنتماء 
التنظٌمى للموظؾ 

  الحكومى :

عسكر، أمجد 
  الباز حامد.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 

جامعة  -تشفى الطوارئ بمس
  المنصورة /

أمجد الباز حامد 
عسكر ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1499 (1364
أثر إدارة التؽٌٌر علً 
  اإلبتكار التنظٌمً :

المنجً، نانسً 
  عبدالفتاح أحمد.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة علً العاملٌن 
  بدٌوان عام محافظة الدلهلٌة /

نانسً عبدالفتاح أحمد 
المنجً ؛ إشراؾ 
  حمٌدة دمحم النجار.

  ماجستٌر.  1492 (1365
أثر إدارة التؽٌٌر علً 
  اإلبتكار التنظٌمً :

المنجً، نانسً 
  عبدالفتاح أحمد.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة علً العاملٌن 
  بدٌوان عام محافظة الدلهلٌة /

نانسً عبدالفتاح أحمد 
المنجً ؛ إشراؾ 
  حمٌدة دمحم النجار.



  ماجستٌر.  1496 (1366

عاللة نمطى المٌادة 
ٌلٌة  التبادلٌة والتحو
بسلوكٌات المادة 

لالنضباط اإلدارى 
  فً العمل :

علً، دمحم إبراهٌم 
  عٌد.

  2016.  

بالتطبٌك على العاملٌن 
بالمستشفٌات العامة 

والمركزٌة التابعة لوزارة 
الصحة والسكان بمحافظة 

  الدلهلٌة /

دمحم إبراهٌم عٌد علً 
؛ إشراؾ عبدالمحسن 
عبدالمحسن جودة، 
  ناجً فوزي خشبة.

  ماجستٌر.  1420 (1369

عاللة نمطى المٌادة 
ٌلٌة  التبادلٌة والتحو
بسلوكٌات المادة 

لالنضباط اإلدارى 
  فً العمل :

علً، دمحم إبراهٌم 
  عٌد.

  2016.  

بالتطبٌك على العاملٌن 
ات العامة بالمستشفٌ

والمركزٌة التابعة لوزارة 
الصحة والسكان بمحافظة 

  الدلهلٌة /

دمحم إبراهٌم عٌد علً 
؛ إشراؾ عبدالمحسن 
عبدالمحسن جودة، 
  ناجً فوزي خشبة.

  ماجستٌر.  1421 (1362
العاللة بٌن التوجه 
بالعمٌل وأداء المنتج 

  الجدٌد :

عمار، العرالى 
دمحم عبدالرحمن 

  إبراهٌم.
  2016.  

دراسة مٌدانٌة على شركة 
  اٌبٌكو لألدوٌة /

العرالى دمحم 
عبدالرحمن إبراهٌم 
عمار ؛ إشراؾ منى 
  إبراهٌم دكرورى.

  ماجستٌر.  1422 (1366
العاللة بٌن التوجه 
بالعمٌل وأداء المنتج 

  الجدٌد :

عمار، العرالى 
دمحم عبدالرحمن 

  إبراهٌم.
  2016.  

 دراسة مٌدانٌة على شركة
  اٌبٌكو لألدوٌة /

العرالى دمحم 
عبدالرحمن إبراهٌم 
عمار ؛ إشراؾ منى 
  إبراهٌم دكرورى.

  ماجستٌر.  1423 (1390

استراتٌجٌة ممترحة 
للتنمٌة الزراعٌة 

المستدامة فً ضوء 
التحدٌات البٌبٌة التى 

تواجه الزراعة 
  المصرٌة /

هاللً، حنان 
  عادل أحمد.

  2016.    

حنان عادل أحمد 
هاللً ؛ إشراؾ سعد 

السٌد إبراهٌم 
الشرٌؾ، حمدى أحمد 

  على الهنداوى.

  ماجستٌر.  1424 (1391

استراتٌجٌة ممترحة 
للتنمٌة الزراعٌة 

المستدامة فً ضوء 
التحدٌات البٌبٌة التى 

تواجه الزراعة 
  المصرٌة /

هاللً، حنان 
  عادل أحمد.

  2016.    

حنان عادل أحمد 
هاللً ؛ إشراؾ سعد 

السٌد إبراهٌم 
الشرٌؾ، حمدى أحمد 

  على الهنداوى.

  ماجستٌر  1425 (1392

أثر التؽذٌة العكسٌة 
ٌلٌة  على الكفاءة التمو

لسوق األسهم 
المصرٌة فً الفترة 

إلى  2003من 
2013 /  

سلطان، دمحم أحمد 
  فإاد.

  2016.    

دمحم أحمد فإاد 
سلطان؛ اشراؾ سعد 

السٌد إبراهٌم 
أحمد الشرٌؾ، حمدي 
  علً الهنداوي.

  ماجستٌر  1426 (1393

أثر التؽذٌة العكسٌة 
ٌلٌة  على الكفاءة التمو

لسوق األسهم 
المصرٌة فً الفترة 

إلى  2003من 
2013 /  

سلطان، دمحم أحمد 
  فإاد.

  2016.    

دمحم أحمد فإاد 
سلطان؛ اشراؾ سعد 

السٌد إبراهٌم 
الشرٌؾ، حمدي أحمد 

  علً الهنداوي.

  ماجستٌر.  1429 (1394

استخدام الخرابط 
الالمعلمٌة متعددة 

المتؽٌرات فً الرلابة 
اإلحصابٌة على 

  اإلنتاج :

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016    رشٌد، دمحم حمٌد.
دمحم حمٌد رشٌد ؛ 

إشراؾ فاطمة علً 
  عبدالعاطً.

  ماجستٌر.  1422 (1395

استخدام الخرابط 
الالمعلمٌة متعددة 
الرلابة المتؽٌرات فً 

اإلحصابٌة على 
  اإلنتاج :

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016    رشٌد، دمحم حمٌد.
دمحم حمٌد رشٌد ؛ 

إشراؾ فاطمة علً 
  عبدالعاطً.

  ماجستٌر.  1426 (1396

التحلٌل متعدد 
المتؽٌرات لمٌاس 

مخاطر التشؽٌل فً 
  المصارؾ /

أحمد، هدٌل 
  إسماعٌل.

  2016.    

هدٌل إسماعٌل أحمد 
اشراؾ دمحم توفٌك ؛ 

البلمٌنً، البٌومً 
عوض عوض 

  طالٌة.

  ماجستٌر.  1460 (1399

التحلٌل متعدد 
المتؽٌرات لمٌاس 

مخاطر التشؽٌل فً 
  المصارؾ /

أحمد، هدٌل 
  إسماعٌل.

  2016.    

هدٌل إسماعٌل أحمد 
؛ اشراؾ دمحم توفٌك 
البلمٌنً، البٌومً 
عوض عوض 

  طالٌة.



  ماجستٌر.  1461 (1392

تمدٌر وتحلٌل 
العـوامل المإثرة فً 
دوال البماء بؤستخدام 

ــدار   Coxنموذج أنح
/  

ردٌعان، حٌاة 
  سعٌد.

  2016.    

حٌاة سعٌد ردٌعان ؛ 
إشراؾ دمحم توفٌٌك 
إسماعٌٌل البلمٌنٌى، 
البٌومى عوض 
  عوض طالٌة.

  ماجستٌر.  1462 (1396

تمدٌر وتحلٌل 
العـوامل المإثرة فً 
دوال البماء بؤستخدام 

ــدار   Coxنموذج أنح
/  

ردٌعان، حٌاة 
  سعٌد.

  2016.    

حٌاة سعٌد ردٌعان ؛ 
إشراؾ دمحم توفٌٌك 
إسماعٌٌل البلمٌنٌى، 
البٌومى عوض 
  عوض طالٌة.

  ماجستٌر.  1463 (1320

التحلٌل اإلحصابً 
متعـدد المتؽٌرات 

إثرة على للعوامل الم
مستوى تحصٌل 

الطالب الجامعً فً 
  العراق :

مجٌد، بكر 
  رشٌد.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  
بكر رشٌد مجٌد ؛ 
إشراؾ فاطمة علً 

  دمحم عبدالعاطً.

  ماجستٌر.  1464 (1321

التحلٌل اإلحصابً 
متعـدد المتؽٌرات 

للعوامل المإثرة على 
مستوى تحصٌل 

الطالب الجامعً فً 
  :العراق 

مجٌد، بكر 
  رشٌد.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  
بكر رشٌد مجٌد ؛ 
إشراؾ فاطمة علً 

  دمحم عبدالعاطً.

  ماجستٌر.  1465 (1322

تحلٌل البماء باستخدام 
النماذج المشتركة 
للبٌانات الطولٌة 
المختلطة متعددة 

  المتؽٌرات :

أبوالمعاطى، دعاء 
  عاشور عبده.

  /دراسة تطبٌمٌة   .2016  

دعاء عاشور عبده 
أبوالمعاطى ؛ إشراؾ 

فاطمة على 
عبدالعاطى، هحمد 
  عبداللطٌؾ زاٌد.

  ماجستٌر.  1466 (1323

تحلٌل البماء باستخدام 
النماذج المشتركة 
للبٌانات الطولٌة 
المختلطة متعددة 

  المتؽٌرات :

أبوالمعاطى، دعاء 
  عاشور عبده.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

عبده دعاء عاشور 
أبوالمعاطى ؛ إشراؾ 

فاطمة على 
عبدالعاطى، هحمد 
  عبداللطٌؾ زاٌد.

  ماجستٌر.  1469 (1324

دور عوامل النجاح 
الحاسمة فً نظم ذكاء 

األعمال لدعم نظم 
المعلومات المحاسبٌة 
  ألؼراض داخلٌة :

الزاملً، باسم 
  دمحم حسٌن.

  دراسة مٌدانٌة /  .2016  

باسم دمحم حسٌن 
؛ اشراؾ الزاملً 

سمٌر أبوالفتوح 
  صالح.

  ماجستٌر.  1462 (1325

دور عوامل النجاح 
الحاسمة فً نظم ذكاء 

األعمال لدعم نظم 
المعلومات المحاسبٌة 
  ألؼراض داخلٌة :

الزاملً، باسم 
  دمحم حسٌن.

  دراسة مٌدانٌة /  .2016  

باسم دمحم حسٌن 
الزاملً ؛ اشراؾ 
سمٌر أبوالفتوح 

  صالح.

  ماجستٌر.  1466 (1326

أثر اإلفصاح 
االختٌاري على 

أسعار أسهم الشرآات 
 الممٌدة

فً سوق االوراق 
  المالٌة اللٌبً /

على، وداد سلطان 
  دمحم.

  2016.    

وداد سلطان دمحم على 
؛ إشراؾ كمال 
عبدالسالم على، 
محمود محمود 

  السجاعى.

  ماجستٌر.  1500 (1329

أثر اإلفصاح 
االختٌاري على 

أسعار أسهم الشرآات 
 الممٌدة

فً سوق االوراق 
  المالٌة اللٌبً /

على، وداد سلطان 
  دمحم.

  2016.    

وداد سلطان دمحم على 
؛ إشراؾ كمال 
عبدالسالم على، 
محمود محمود 

  السجاعى.

  ماجستٌر.  1501 (1322

مدخل ممترح إلدارة 
التكلفة باستخدام 

مصفوفة نشر وظابؾ 
  الجودة :

ٌاس عباس، 
  خضٌر.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

ٌاس خضٌر عباس ؛ 
إشراؾ محمود 

عبدالفتاح إبراهٌم 
  رزق.

  ماجستٌر.  1502 (1326

مدخل ممترح إلدارة 
التكلفة باستخدام 

مصفوفة نشر وظابؾ 
  الجودة :

عباس، ٌاس 
  خضٌر.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

ٌاس خضٌر عباس ؛ 
إشراؾ محمود 

إبراهٌم عبدالفتاح 
  رزق.



  ماجستٌر.  1503 (1360

مشاكل تطبٌك معٌار 
التمارٌر المالٌة 
الدولٌة فً عمود 
التؤمٌن دراسة 

  تطبٌمٌة فً العراق /

الفتالوي، حٌدر 
  صبري سرحان.

  2016.    

حٌدر صبري سرحان 
الفتالوي ؛ إشراؾ 
أحمد علً فازي 

  صمر.

  ماجستٌر.  1504 (1361

مشاكل تطبٌك معٌار 
التمارٌر المالٌة 
الدولٌة فً عمود 
التؤمٌن دراسة 

  تطبٌمٌة فً العراق /

الفتالوي، حٌدر 
  صبري سرحان.

  2016.    

حٌدر صبري سرحان 
الفتالوي ؛ إشراؾ 
أحمد علً فازي 

  صمر.

  ماجستٌر.  1505 (1362

استخدام المحاسبة عن 
استهالن الموارد فً 

ترشٌد إعداد 
الموازنات التخطٌطٌة 

:  

صاحب، دنٌا 
  جاسم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

دنٌا جاسم صاحب ؛ 
إشراؾ محمود 

عبدالفتاح ابراهٌم 
  رزق.

  ماجستٌر.  1506 (1363

استخدام المحاسبة عن 
استهالن الموارد فً 

ترشٌد إعداد 
الموازنات التخطٌطٌة 

:  

صاحب، دنٌا 
  جاسم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

دنٌا جاسم صاحب ؛ 
إشراؾ محمود 

عبدالفتاح ابراهٌم 
  رزق.

  ماجستٌر.  1509 (1364

مدخل ممترح لمٌاس 
العادلة فى عملٌات 
إندماج منظمات 

  األعمال المعرفٌة :

فرحات، خالد 
  عزٌز.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

خالد عزٌز فرحات ؛ 
إشراؾ عصام 

عبدالمنعم إسماعٌل، 
حسناء عطٌه حامد 

  دمحم.

  ماجستٌر.  1502 (1365

مدخل ممترح لمٌاس 
العادلة فى عملٌات 
إندماج منظمات 

  األعمال المعرفٌة :

فرحات، خالد 
  عزٌز.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

خالد عزٌز فرحات ؛ 
إشراؾ عصام 

عبدالمنعم إسماعٌل، 
حسناء عطٌه حامد 

  دمحم.

  ماجستٌر.  1506 (1366

جودة التمارٌر المالٌة 
فً ضوء ممارسات 
التحفظ المحاسبً مع 

  دراسة تطبٌمٌة /

شنٌن، علً 
  خٌرهللا.

  2016.    

علً خٌرهللا شنٌن ؛ 
إشراؾ عصام 

عبدالمنعم إسماعٌل، 
  حسناء عطٌة حامد.

  ماجستٌر.  1510 (1369

جودة التمارٌر المالٌة 
فً ضوء ممارسات 
التحفظ المحاسبً مع 

  دراسة تطبٌمٌة /

شنٌن، علً 
  خٌرهللا.

  2016.    

علً خٌرهللا شنٌن ؛ 
إشراؾ عصام 

عبدالمنعم إسماعٌل، 
  حسناء عطٌة حامد.

  ماجستٌر.  1511 (1362

أثر التطورات التمنٌة 
على تكلفة وجودة 
العملٌة التعلٌمٌة 

بالتطبٌك على لطاع 
التعلٌم العالً 

الحكومً فً العراق 
/  

عبود، عباس 
  هادي.

  2016.    
عباس هادي عبود ؛ 

راؾ سامً نجدي إش
  دمحم علً رفاعً.

  ماجستٌر.  1512 (1366

أثر التطورات التمنٌة 
على تكلفة وجودة 
العملٌة التعلٌمٌة 

بالتطبٌك على لطاع 
التعلٌم العالً 

الحكومً فً العراق 
/  

عبود، عباس 
  هادي.

  2016.    
عباس هادي عبود ؛ 
إشراؾ سامً نجدي 

  دمحم علً رفاعً.

  ماجستٌر.  1513 (1400

مدخل ممترح للتكامل 
بٌن مماٌٌس المٌمة 

االلتصادٌة المضافة 
وأسلوب التكلفة 

المستهدفة بؽرض 
تطوٌر التخطٌط 
اإلستراتٌجً 

  لمنظمات األعمال :

حسٌن، آالء 
  مٌران.

  2016  
دراسة تطبٌمٌة على المنشآت 

  الصناعٌة /

آالء مٌران حسٌن ؛ 
إشراؾ سامً نجدي 

  دمحم على رفاعً.

  ماجستٌر.  1514 (1401
مدخل ممترح للتكامل 
بٌن مماٌٌس المٌمة 

االلتصادٌة المضافة 

حسٌن، آالء 
  مٌران.

  2016  
دراسة تطبٌمٌة على المنشآت 

  الصناعٌة /

آالء مٌران حسٌن ؛ 
إشراؾ سامً نجدي 

  دمحم على رفاعً.



وأسلوب التكلفة 
المستهدفة بؽرض 
تطوٌر التخطٌط 
اإلستراتٌجً 

  لمنظمات األعمال :

  ماجستٌر  1515 (1402

دراسة أثر استخدام 
منهجٌة المراجعة 

على أساس المخاطر 
على تفعٌل آلٌات 

 الحوكمة
دراسة تطبٌمٌة على 
المطاع المصرفً 

  اللٌبً /

ؼٌث، عزالدٌن 
  عبدالمادر.

  2016.    

عزالدٌن عبدالمادر 
ؼٌث؛ اشراؾ كمال 

عبدالسالم علً 
حسن، مروة حسن 

   حسان.دمحم

  ماجستٌر  1516 (1403

دراسة أثر استخدام 
منهجٌة المراجعة 

على أساس المخاطر 
على تفعٌل آلٌات 

 الحوكمة
دراسة تطبٌمٌة على 
المطاع المصرفً 

  اللٌبً /

ؼٌث، عزالدٌن 
  عبدالمادر.

  2016.    

عزالدٌن عبدالمادر 
ؼٌث؛ اشراؾ كمال 

عبدالسالم علً 
حسن، مروة حسن 

  حسان.دمحم 

  ماجستٌر.  1519 (1404

أثر الممارسات 
االحتٌالٌة فً 

المحاسبة علً فجوة 
التولعات فً 
  المراجعة :

السبعة، علٌاء 
  عادل عنتر.

  دراسة مٌدانٌة /  .2016  

علٌاء عادل عنتر 
السبعة ؛ إشراؾ 
أحمد علً ؼازي 

صمر، سماح طارق 
  حافظ.

  ماجستٌر.  1512 (1405

أثر الممارسات 
االحتٌالٌة فً 

المحاسبة علً فجوة 
التولعات فً 
  المراجعة :

السبعة، علٌاء 
  عادل عنتر.

  دراسة مٌدانٌة /  .2016  

علٌاء عادل عنتر 
السبعة ؛ إشراؾ 
أحمد علً ؼازي 

صمر، سماح طارق 
  حافظ.

  ماجستٌر.  1516 (1406

استخدام المحاسبة عن 
االنجاز فً دعم 

ٌلٌة  الموازنات التشؽ
:  

حسٌن، دمحم 
  عبدالكرٌم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  
دمحم عبدالكرٌم حسٌن 

؛ اشراؾ عصام 
  عبدالمنعم أحمد.

  ماجستٌر.  1520 (1409

استخدام المحاسبة عن 
االنجاز فً دعم 

ٌلٌة  الموازنات التشؽ
:  

حسٌن، دمحم 
  عبدالكرٌم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  
دمحم عبدالكرٌم حسٌن 

عصام  ؛ اشراؾ
  عبدالمنعم أحمد.

  ماجستٌر.  1521 (1402

أثر تطبٌك معٌار 
المٌمة العادلة على 
مستوى الخصابص 
النوعٌة الربٌسٌة 

للمعلومات المحاسبٌة 
:  

كامال، هٌوا حمه 
  زٌاد سلٌم.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على البنون 

التجارٌة فً جمهورٌة العراق 
/  

هٌوا حمه زٌاد سلٌم 
إشراؾ كمال كامال ؛ 

عبدالسالم على 
حسن، محمود محمود 

  إبراهٌم السجاعى.

  ماجستٌر.  1522 (1406

أثر تطبٌك معٌار 
المٌمة العادلة على 
مستوى الخصابص 
النوعٌة الربٌسٌة 

للمعلومات المحاسبٌة 
:  

كامال، هٌوا حمه 
  زٌاد سلٌم.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على البنون 
عراق التجارٌة فً جمهورٌة ال

/  

هٌوا حمه زٌاد سلٌم 
كامال ؛ إشراؾ كمال 

عبدالسالم على 
حسن، محمود محمود 

  إبراهٌم السجاعى.

  ماجستٌر.  1523 (1410

أثر تطبٌك معٌار 
عمود اإلٌجار على 
مستوى اإلفصاح فً 

  الموابم المالٌة :

مصطفى، مهاباد 
  ؼفور دروٌش.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة فً الشركات 

  فً مصر / المساهمة

مهاباد ؼفور دروٌش 
مصطفى ؛ اشراؾ 
أحمد علً ؼازي 
صمر، أحمد حسن 

  دمحم زؼلول.

  ماجستٌر.  1524 (1411

أثر تطبٌك معٌار 
عمود اإلٌجار على 
مستوى اإلفصاح فً 

  الموابم المالٌة :

مصطفى، مهاباد 
  ؼفور دروٌش.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة فً الشركات 

  المساهمة فً مصر /

مهاباد ؼفور دروٌش 
مصطفى ؛ اشراؾ 
أحمد علً ؼازي 
صمر، أحمد حسن 

  دمحم زؼلول.

  ماجستٌر.  1525 (1412
دراسة العوامل 

المإثرة على تبنً 
حساب، حسٌن 

  على.
  دراسة استطالعٌة /  .2016  

حسٌن على حساب ؛ 
إشراؾ سامى نجدى 



أسلوب محاسبة 
  السجالت المفتوحة :

  دمحم على.

  ماجستٌر.  1526 (1413

دراسة العوامل 
المإثرة على تبنً 
أسلوب محاسبة 

  السجالت المفتوحة :

حساب، حسٌن 
  على.

  دراسة استطالعٌة /  .2016  
حسٌن على حساب ؛ 
إشراؾ سامى نجدى 

  دمحم على.

  ماجستٌر.  1529 (1414

أثر المٌاس واإلفصاح 
لألصول ؼٌر 

الملموسة المتولدة 
 داخلٌاً على جودة
  التمارٌر المالٌة :

ؼازى، سماح 
فتحً السٌد دمحم 

  على.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

سماح فتحً السٌد دمحم 
على ؼازي ؛ إشراؾ 

سمٌر أبوالفتوح 
صالح، ٌسري دمحم 

  علً خٌري.

  ماجستٌر.  1522 (1415

أثر المٌاس واإلفصاح 
لألصول ؼٌر 

الملموسة المتولدة 
داخلٌاً على جودة 

  ر المالٌة :التمارٌ

ؼازى، سماح 
فتحً السٌد دمحم 

  على.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

سماح فتحً السٌد دمحم 
على ؼازي ؛ إشراؾ 

سمٌر أبوالفتوح 
صالح، ٌسري دمحم 

  علً خٌري.

  ماجستٌر.  1526 (1416

أثر االستراتٌجٌات 
ٌلة على  التسوٌمٌة البد

فاعلٌة التكلفة 
  المستهدفة :

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016    طه.على، دمحم 
دمحم طه على ؛ 

إشراؾ سامى نجدى 
  دمحم على رفاعى.

  ماجستٌر.  1530 (1419

أثر االستراتٌجٌات 
ٌلة على  التسوٌمٌة البد

فاعلٌة التكلفة 
  المستهدفة :

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016    على، دمحم طه.
دمحم طه على ؛ 

إشراؾ سامى نجدى 
  دمحم على رفاعى.

  ماجستٌر.  1531 (1412

ٌلة  أثر المٌاسات البد
للمٌمة العادلة على 
لابلٌة الموابم المالٌة 

  للممارنة :

هندي، فرج 
  ؼضٌب.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

فرج ؼضٌب هندي ؛ 
إشراؾ سامً 
عبدالرحمن 

  عبدالعظٌم لابل.

  ماجستٌر.  1532 (1416

ٌلة  أثر المٌاسات البد
على للمٌمة العادلة 

لابلٌة الموابم المالٌة 
  للممارنة :

هندي، فرج 
  ؼضٌب.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

فرج ؼضٌب هندي ؛ 
إشراؾ سامً 
عبدالرحمن 

  عبدالعظٌم لابل.

  ماجستٌر.  1533 (1420

تحسٌن جودة التمارٌر 
المالٌة بإستخدام 

أسلوب التنمٌب فى 
  البٌانات :

دمحم، إلهام دمحم 
  عبداللطٌؾ.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

إلهام دمحم عبداللطٌؾ 
دمحم ؛ إشراؾ سمٌر 
أبوالفتوح صالح، 
  مروة حسن حسان.

  ماجستٌر.  1534 (1421

تحسٌن جودة التمارٌر 
المالٌة بإستخدام 

أسلوب التنمٌب فى 
  البٌانات :

دمحم، إلهام دمحم 
  عبداللطٌؾ.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

عبداللطٌؾ إلهام دمحم 
دمحم ؛ إشراؾ سمٌر 
أبوالفتوح صالح، 
  مروة حسن حسان.

  ماجستٌر.  1535 (1422

إطار محاسبً ممترح 
للتكامل بٌن أسلوبً 
المٌاس المرجعً 
وإعادة هندسة 

العملٌات بهدؾ دعم 
  المدرة التنافسٌة :

جناب، فتحً 
  بدر.

  )مع دراسة تطبٌمٌة( /  .2016  

فتحً بدر جناب ؛ 
سمٌر إشراؾ 

أبوالفتوح صالح، 
عصام عبدالمنعم 
  أحمد إسماعٌل.

  ماجستٌر.  1536 (1423

إطار محاسبً ممترح 
للتكامل بٌن أسلوبً 
المٌاس المرجعً 
وإعادة هندسة 

العملٌات بهدؾ دعم 
  المدرة التنافسٌة :

جناب، فتحً 
  بدر.

  )مع دراسة تطبٌمٌة( /  .2016  

فتحً بدر جناب ؛ 
إشراؾ سمٌر 

لفتوح صالح، أبوا
عصام عبدالمنعم 
  أحمد إسماعٌل.

  ماجستٌر.  1539 (1424

مدخل ممترح إلدارة 
تكلفة البحث 

والتطوٌر فً مجال 
صناعة التكنولوجٌا 

  الحٌوٌة /

عبدالكاظم، عالء 
  جواد.

  2016.    
عالء جواد عبدالكاظم 

؛ إشراؾ سمٌر 
  أبوالفتوح صالح.

  ماجستٌر.  1532 (1425

ممترح إلدارة مدخل 
تكلفة البحث 

والتطوٌر فً مجال 
صناعة التكنولوجٌا 

  الحٌوٌة /

عبدالكاظم، عالء 
  جواد.

  2016.    
عالء جواد عبدالكاظم 

؛ إشراؾ سمٌر 
  أبوالفتوح صالح.



  ماجستٌر.  1536 (1426

التحلٌل اإلستراتٌجً 
للتكالٌؾ فً ضوء 
متطلبات النظام 
-ECOاإلٌكولوجً) 
SYSTEM  لدعم)

المٌزة 
  التنافسٌةالمستدامة :

عكرب، أسعد 
  صعصع.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  
أسعد صعصع عكرب 

؛ إشراؾ سمٌر 
  أبوالفتوح صالح.

  ماجستٌر.  1540 (1429

التحلٌل اإلستراتٌجً 
للتكالٌؾ فً ضوء 
متطلبات النظام 
-ECOاإلٌكولوجً) 
SYSTEM  لدعم)

المٌزة 
  التنافسٌةالمستدامة :

عكرب، أسعد 
  صعصع.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  
أسعد صعصع عكرب 

؛ إشراؾ سمٌر 
  أبوالفتوح صالح.

  ماجستٌر.  1541 (1422

أثر التكامل بٌن ستة 
سٌجما الخالٌة من 

الفالد ونظرٌة المٌود 
على خفض التكلفة 
  فً سلسلة التورٌد :

أبولاسـم، ٌوسؾ 
  لاسـم.

  2016.  
صناعة بالتطبٌك على 

  األلراص المدمجة السورٌة /

ٌوسؾ لاسـم أبولاسـم 
؛ إشراؾ محمود 
عبدالفتاح إبراهٌم 

  رزق.

  ماجستٌر.  1542 (1426

أثر التكامل بٌن ستة 
سٌجما الخالٌة من 

الفالد ونظرٌة المٌود 
على خفض التكلفة 
  فً سلسلة التورٌد :

أبولاسـم، ٌوسؾ 
  لاسـم.

  2016.  
صناعة بالتطبٌك على 

  األلراص المدمجة السورٌة /

ٌوسؾ لاسـم أبولاسـم 
؛ إشراؾ محمود 
عبدالفتاح إبراهٌم 

  رزق.

  ماجستٌر.  1543 (1430

تطوٌر الفحص 
الضرٌبً لكبار 
ممولً ضرابب 
الدخل باستخدام 

مدخل إشارات اإلنذار 
:  

عنانى، عبدالسمٌع 
  دمحم عبدالسمٌع.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

عبدالسمٌع دمحم 
عبدالسمٌع عنانى ؛ 
إشراؾ محمود السٌد 
الناؼً، مروة حسن 

  حسان.

  ماجستٌر.  1544 (1431

تطوٌر الفحص 
الضرٌبً لكبار 
ممولً ضرابب 
الدخل باستخدام 

مدخل إشارات اإلنذار 
:  

عنانى، عبدالسمٌع 
  دمحم عبدالسمٌع.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

عبدالسمٌع دمحم 
عبدالسمٌع عنانى ؛ 
إشراؾ محمود السٌد 
الناؼً، مروة حسن 

  حسان.

  ماجستٌر.  1545 (1432

مدخل ممترح لمٌاس 
أثر خصابص الشركة 
على جودة التمارٌر 

  المالٌة :

أمٌن، موسى 
عبدالجلٌل صابر 

  دمحم.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

موسى عبدالجلٌل 
صابر دمحم أمٌن ؛ 
إشراؾ سمٌر 

أبوالفتوح صالح، 
ٌسري دمحم علً 

  خٌري.

  ماجستٌر.  1546 (1433

مدخل ممترح لمٌاس 
أثر خصابص الشركة 
على جودة التمارٌر 

  المالٌة :

أمٌن، موسى 
عبدالجلٌل صابر 

  دمحم.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

موسى عبدالجلٌل 
صابر دمحم أمٌن ؛ 
إشراؾ سمٌر 

أبوالفتوح صالح، 
ٌسري دمحم علً 

  ٌري.خ

  ماجستٌر.  1549 (1434

التكامل بٌن مدخلً 
األداء المرجعً 

وتحلٌل المٌمة لدعم 
استراتٌجٌة زٌادة 

  التكلفة :

سعٌد، به ٌمان 
  عثمان.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  
به ٌمان عثمان سعٌد 

؛ إشراؾ مكرم 
ٌلً.   عبدالمسٌح بس

  ماجستٌر.  1542 (1435

التكامل بٌن مدخلً 
المرجعً األداء 

وتحلٌل المٌمة لدعم 
استراتٌجٌة زٌادة 

  التكلفة :

سعٌد، به ٌمان 
  عثمان.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  
به ٌمان عثمان سعٌد 

؛ إشراؾ مكرم 
ٌلً.   عبدالمسٌح بس

  ماجستٌر.  1546 (1436

نموذج ممترح 
للمفاضلة بٌن طرق 
تحصٌص التكالٌؾ 

  ؼٌر المباشرة :

رشن، أحمد 
  عباس.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  
أحمد عباس رشن ؛ 
إشراؾ سامً نجدي 

  دمحم علً رفاعً.



  ماجستٌر.  1550 (1439

نموذج ممترح 
للمفاضلة بٌن طرق 
تحصٌص التكالٌؾ 

  ؼٌر المباشرة :

رشن، أحمد 
  عباس.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  
أحمد عباس رشن ؛ 
إشراؾ سامً نجدي 

  دمحم علً رفاعً.

  ماجستٌر.  1551 (1432

إطار ممترح لإلدارة 
البٌنٌة للتكلفة لدعم 
المدرة التنافسٌة 

  للعنالٌد الصناعٌة :

الحضري، علً 
عطٌه عبد 

  العظٌم.
  2016.  

مع دراسة تطبٌمٌة على 
صناعة األثاث بمحافظة دمٌاط 

/  

علً عطٌه عبد 
العظٌم الحضري ؛ 
اشراؾ سامً نجدي 
دمحم علً رفاعً، 

علً ٌسري دمحم 
  خٌري.

  ماجستٌر.  1552 (1436

إطار ممترح لإلدارة 
البٌنٌة للتكلفة لدعم 
المدرة التنافسٌة 

  للعنالٌد الصناعٌة :

الحضري، علً 
عطٌه عبد 

  العظٌم.
  2016.  

مع دراسة تطبٌمٌة على 
صناعة األثاث بمحافظة دمٌاط 

/  

علً عطٌه عبد 
العظٌم الحضري ؛ 
اشراؾ سامً نجدي 

رفاعً، دمحم علً 
ٌسري دمحم علً 

  خٌري.

  ماجستٌر.  1553 (1440

استخدام التكلفة الكلٌة 
للملكٌة لترشٌد 

المرارات 
اإلستراتٌجٌة فً ظل 
إدارة التكلفة البٌنٌة 

فً المنشآت 
  الصناعٌة :

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016    دمحم، هبة لتٌبه.

هبة لتٌبه دمحم ؛ 
إشراؾ محمود 

عبدالفتاح إبراهٌم 
  .رزق

  ماجستٌر.  1554 (1441

استخدام التكلفة الكلٌة 
للملكٌة لترشٌد 

المرارات 
اإلستراتٌجٌة فً ظل 
إدارة التكلفة البٌنٌة 

فً المنشآت 
  الصناعٌة :

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016    دمحم، هبة لتٌبه.

هبة لتٌبه دمحم ؛ 
إشراؾ محمود 

عبدالفتاح إبراهٌم 
  رزق.

  ماجستٌر.  1555 (1442

إطار ممترح للمحاسبة 
عن المشتمات المالٌة 
وأثرها على لٌمة 

  المنشؤة :

منصور، هانى 
منصور 

  عبدالممصود.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

هانى منصور 
عبدالممصود منصور 

؛ إشراؾ كمال 
عبدالسالم على 
حسن، مصطفى 

  عطٌه السٌد الؽندور.

  ماجستٌر.  1556 (1443

إطار ممترح للمحاسبة 
عن المشتمات المالٌة 
وأثرها على لٌمة 

  المنشؤة :

منصور، هانى 
منصور 

  عبدالممصود.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

هانى منصور 
عبدالممصود منصور 

؛ إشراؾ كمال 
عبدالسالم على 
حسن، مصطفى 

  عطٌه السٌد الؽندور.

  ماجستٌر.  1559 (1444

دور اإلفصاح عن 
األداء االجتماعً 

األعمال فً لمنظمات 
التنبإ بالمدرة على 

  االستمرارٌة :

موافً، سمر 
أسامة 

  عبدالسمٌع.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

سمر أسامة عبد 
السمٌع موافً ؛ 

إشراؾ محمود السٌد 
الناؼً، صبري 

  عبدالحمٌد السجٌنً.

  ماجستٌر.  1552 (1445

دور اإلفصاح عن 
األداء االجتماعً 

لمنظمات األعمال فً 
التنبإ بالمدرة على 

  االستمرارٌة :

موافً، سمر 
أسامة 

  عبدالسمٌع.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

سمر أسامة عبد 
السمٌع موافً ؛ 

إشراؾ محمود السٌد 
الناؼً، صبري 

  عبدالحمٌد السجٌنً.

  ماجستٌر.  1556 (1446

لٌاس الطالة ؼٌر 
المستؽلة فً المداخل 
الحدٌثة الدارة التكلفة 

:  

د، مٌعاد جر
  عبدالكاظم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  
مٌعاد عبدالكاظم جرد 
؛ إشراؾ على مجدى 

  سعد الؽرورى.

  ماجستٌر.  1560 (1449

لٌاس الطالة ؼٌر 
المستؽلة فً المداخل 
الحدٌثة الدارة التكلفة 

:  

جرد، مٌعاد 
  عبدالكاظم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  
مٌعاد عبدالكاظم جرد 

إشراؾ على مجدى ؛ 
  سعد الؽرورى.

  ماجستٌر.  1561 (1442
دراسة العاللة بٌن 
لجان المراجعة 

والمراجعة الداخلٌة 

ناصر، ثابر 
  طعمة.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  
ثابر طعمة ناصر ؛ 

إشراؾ محمود 
عبدالفتاح إبراهٌم 



وأثرها على 
ممارسات إدارة 

  األرباح :

  رزق.

  ماجستٌر.  1562 (1446

دراسة العاللة بٌن 
لجان المراجعة 

والمراجعة الداخلٌة 
وأثرها على 

ممارسات إدارة 
  األرباح :

ناصر، ثابر 
  طعمة.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

ثابر طعمة ناصر ؛ 
إشراؾ محمود 

عبدالفتاح إبراهٌم 
  رزق.

  ماجستٌر.  1563 (1450

أثر الحوافز الضرٌبٌة 
على إعداد لوابم 
التدفمات النمدٌة 

المستمبلٌة مع دراسة 
  تطبٌمٌة /

الجبو، أشرؾ 
  رجب دمحم.

  2016.    

أشرؾ رجب دمحم 
الجبو ؛ إشراؾ ٌحٌى 

حسٌن عبٌد، 
مصطفى عطٌة 

  الؽندور.

  ماجستٌر.  1564 (1451

أثر الحوافز الضرٌبٌة 
على إعداد لوابم 
التدفمات النمدٌة 

المستمبلٌة مع دراسة 
  تطبٌمٌة /

الجبو، أشرؾ 
  رجب دمحم.

  2016.    

أشرؾ رجب دمحم 
الجبو ؛ إشراؾ ٌحٌى 

حسٌن عبٌد، 
مصطفى عطٌة 

  الؽندور.

  ماجستٌر.  1565 (1452

تطوٌر النظام 
المحاسبً الحكومً 
اللٌبً فً ضوء 

استخدام عمود البناء 
والتشؽٌل ونمل 

  الملكٌة :

العود، عبدالسالم 
  علً مفتاح.

  دراسة تطبٌمٌة /مع   .2016  

عبدالسالم علً مفتاح 
العود ؛ إشراؾ أحمد 
على ؼازى صمر، 
مصطفى عطٌة 

  الؽندور.

  ماجستٌر.  1566 (1453

تطوٌر النظام 
المحاسبً الحكومً 
اللٌبً فً ضوء 

استخدام عمود البناء 
والتشؽٌل ونمل 

  الملكٌة :

العود، عبدالسالم 
  علً مفتاح.

  تطبٌمٌة /مع دراسة   .2016  

عبدالسالم علً مفتاح 
العود ؛ إشراؾ أحمد 
على ؼازى صمر، 
مصطفى عطٌة 

  الؽندور.

  ماجستٌر.  1569 (1454

تفعٌل وظٌفة 
المراجعة الداخلٌة فً 
ظل بٌبة نظم تخطٌط 

موارد المنظمة 
ERP :  

ادم، خالد مصباح 
  مصطفى.

  دراسة مٌدانٌة /  .2016  

خالد مصباح 
مصطفى ادم ؛ 

اؾ أحمد على إشر
  ؼازى صمر.

  ماجستٌر.  1562 (1455

تفعٌل وظٌفة 
المراجعة الداخلٌة فً 
ظل بٌبة نظم تخطٌط 

موارد المنظمة 
ERP :  

ادم، خالد مصباح 
  مصطفى.

  دراسة مٌدانٌة /  .2016  

خالد مصباح 
مصطفى ادم ؛ 

إشراؾ أحمد على 
  ؼازى صمر.

  ماجستٌر.  1566 (1456
الذكاء العاللة بٌن 

التنظٌمى والثمة 
  التنظٌمٌة :

بهرٌز، أحمد 
ٌوسؾ عبد السالم 

  دمحم على.
  2016.  

دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بمستشفٌات جامعة المنصورة 

/  

أحمد ٌوسؾ 
عبدالسالم دمحم على 
بهرٌز ؛ إشراؾ دمحم 
جالل سلٌمان صدٌك، 

حمٌدة دمحم البدوي 
  النجار.

  ماجستٌر.  1590 (1459
لعاللة بٌن الذكاء ا

التنظٌمى والثمة 
  التنظٌمٌة :

بهرٌز، أحمد 
ٌوسؾ عبد السالم 

  دمحم على.
  2016.  

دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بمستشفٌات جامعة المنصورة 

/  

أحمد ٌوسؾ 
عبدالسالم دمحم على 
بهرٌز ؛ إشراؾ دمحم 
جالل سلٌمان صدٌك، 

حمٌدة دمحم البدوي 
  النجار.

  ماجستٌر.  1591 (1452

أثر تطبٌك متطلبات 
المواصفة الدولٌة 
لجودة التدرٌب 

(ISO10015 )
على فعالٌة البرامج 

  التدرٌبٌة :

بندق، دمحم عصام 
  عبدالسمٌع دمحم.

  2016.  
بالتطبٌك على لطاع التدرٌب 
بالشركة المصرٌة لإلتصاالت 

/  

دمحم عصام عبدالسمٌع 
دمحم بندق ؛ إشراؾ 
جادالرب عبدالسمٌع 

  سانٌن.ح

  ماجستٌر.  1592 (1456

أثر تطبٌك متطلبات 
المواصفة الدولٌة 
لجودة التدرٌب 

(ISO10015 )

بندق، دمحم عصام 
  عبدالسمٌع دمحم.

  2016.  
بالتطبٌك على لطاع التدرٌب 
بالشركة المصرٌة لإلتصاالت 

/  

دمحم عصام عبدالسمٌع 
إشراؾ دمحم بندق ؛ 

جادالرب عبدالسمٌع 
  حسانٌن.



على فعالٌة البرامج 
  التدرٌبٌة :

  ماجستٌر.  1593 (1460
العاللة بٌن المٌادة 
ٌلٌة والبراعة  التحو

  التنظٌمٌة :

عباس، عمر 
  عبدالواحد.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
فً صناعة األثاث بمحافظة 

  جمهورٌة العراق / –بؽداد 

عمر عبدالواحد 
عباس ؛ إشراؾ 

أحمد نجم، عبدالحكٌم 
دمحم محمود 
  عبداللطٌؾ.

  ماجستٌر.  1594 (1461
العاللة بٌن المٌادة 
ٌلٌة والبراعة  التحو

  التنظٌمٌة :

عباس، عمر 
  عبدالواحد.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
فً صناعة األثاث بمحافظة 

  جمهورٌة العراق / –بؽداد 

عمر عبدالواحد 
عباس ؛ إشراؾ 
د نجم، عبدالحكٌم أحم
دمحم محمود 
  عبداللطٌؾ.

  ماجستٌر.  1595 (1462

العوامل المإثرة على 
نٌة المستهلن 

المصري لمبول 
التسوٌك عبر الهاتؾ 

  المحمول :

إبراهٌم، شادي 
  دمحم عبدالعزٌز.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

شادي دمحم عبدالعزٌز 
إبراهٌم ؛ إ شراؾ 

عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
 نجم، أحمد ٌحً
  حسٌن عبٌد.

  ماجستٌر.  1596 (1463

العوامل المإثرة على 
نٌة المستهلن 

المصري لمبول 
التسوٌك عبر الهاتؾ 

  المحمول :

إبراهٌم، شادي 
  دمحم عبدالعزٌز.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

شادي دمحم عبدالعزٌز 
إبراهٌم ؛ إ شراؾ 

عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
نجم، أحمد ٌحً 

  حسٌن عبٌد.

  ماجستٌر.  1599 (1464
عاللة تمكٌن العاملٌن 
  باإلحتراق الوظٌفى :

أبووردة، هبة 
  إسماعٌل دمحم.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بشركة وسط الدلتا إلنتاج 

  الكهرباء /

هبة إسماعٌل دمحم 
أبووردة ؛ إشراؾ 
جادالرب عبدالسمٌع 

  حسانٌن.

  ماجستٌر.  1592 (1465
تمكٌن العاملٌن عاللة 

  باإلحتراق الوظٌفى :
أبووردة، هبة 
  إسماعٌل دمحم.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بشركة وسط الدلتا إلنتاج 

  الكهرباء /

هبة إسماعٌل دمحم 
أبووردة ؛ إشراؾ 
جادالرب عبدالسمٌع 

  حسانٌن.

  ماجستٌر.  1596 (1466

العاللة بٌن محتوى 
الرسالة اإلعالنٌة 

التلفزٌونٌة التجارٌة 
  وسلون المستهلن :

أبوخذٌر، فتحى 
المهدى 
  الفٌتورى،

  2016.  
دراسة مٌدانٌة على عمالء 
السلع االستهالكٌة بالؽرب 

  اللٌبى /

فتحى المهدى 
الفٌتورى أبوخذٌر ؛ 
إشراؾ طلعت أسعد 
عبدالحمٌد، ناجى دمحم 

  فوزى خشبه.

  ماجستٌر.  1520 (1469

توى العاللة بٌن مح
الرسالة اإلعالنٌة 

التلفزٌونٌة التجارٌة 
  وسلون المستهلن :

أبوخذٌر، فتحى 
المهدى 
  الفٌتورى،

  2016.  
دراسة مٌدانٌة على عمالء 
السلع االستهالكٌة بالؽرب 

  اللٌبى /

فتحى المهدى 
الفٌتورى أبوخذٌر ؛ 
إشراؾ طلعت أسعد 
عبدالحمٌد، ناجى دمحم 

  فوزى خشبه.

  ماجستٌر.  1521 (1462

إمكانٌة وجدوى 
تطبٌك نظام اإلنتاج 

” JIT”اللحظً 
بشركات إنتاج 

الكهرباء بجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

النمر، عبدهللا 
  السٌد على.

  2016.    
عبدهللا السٌد على 

النمر ؛ إشراؾ ناجً 
  دمحم فوزى خشبة.

  ماجستٌر.  1522 (1466

إمكانٌة وجدوى 
تطبٌك نظام اإلنتاج 

” JIT” اللحظً
بشركات إنتاج 

الكهرباء بجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

النمر، عبدهللا 
  السٌد على.

  2016.    
عبدهللا السٌد على 

النمر ؛ إشراؾ ناجً 
  دمحم فوزى خشبة.

  ماجستٌر.  1523 (1490

العاللة بٌن الجودة 
المدركة للعالمة 
التجارٌة ولرار 

المرٌض فى اختٌار 
  المستشفى :

 سعد، أحمد
  عوض عطٌة.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على 

المستشفٌات الخاصة فى 
  محافظة الدلهلٌة /

أحمد عوض عطٌة 
سعد ؛ إشراؾ طلعت 

  أسعد عبدالحمٌد.

  ماجستٌر.  1524 (1491

العاللة بٌن الجودة 
المدركة للعالمة 
التجارٌة ولرار 

المرٌض فى اختٌار 
  المستشفى :

سعد، أحمد 
  عوض عطٌة.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على 

المستشفٌات الخاصة فى 
  محافظة الدلهلٌة /

أحمد عوض عطٌة 
سعد ؛ إشراؾ طلعت 

  أسعد عبدالحمٌد.



  ماجستٌر.  1525 (1492

تمٌٌم دور عوامل دعم 
اللوجستٌات العكسٌة 
فى تحسٌن مستوى 
جودة األداء البٌبى 
  للمنظمات الخدمٌة :

وهدان، فوزى 
  على فوزى.

  2016.  
بالتطبٌك على مستشفى 

الطوارئ بجامعة المنصورة 
/  

فوزى على فوزى 
وهدان ؛ إشراؾ 
  أحمد دمحم ؼنٌم.

  ماجستٌر.  1526 (1493

تمٌٌم دور عوامل دعم 
اللوجستٌات العكسٌة 
فى تحسٌن مستوى 
جودة األداء البٌبى 
  للمنظمات الخدمٌة :

وهدان، فوزى 
  على فوزى.

  2016.  
على مستشفى بالتطبٌك 

الطوارئ بجامعة المنصورة 
/  

فوزى على فوزى 
وهدان ؛ إشراؾ 
  أحمد دمحم ؼنٌم.

  ماجستٌر.  1529 (1494
أثر استخدام الحوسبة 
السحابٌة على األداء 

  الوظٌفى :

موسى، أحمد دمحم 
  أحمد إبراهٌم.

  2016.  
بالتطبٌك على شركة هاواوي 
  فرع مصر بالمرٌة الذكٌة /

دمحم أحمد أحمد 
إبراهٌم موسى ؛ 

إشراؾ عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1522 (1495
أثر استخدام الحوسبة 
السحابٌة على األداء 

  الوظٌفى :

موسى، أحمد دمحم 
  أحمد إبراهٌم.

  2016.  
بالتطبٌك على شركة هاواوي 
  فرع مصر بالمرٌة الذكٌة /

أحمد دمحم أحمد 
إبراهٌم موسى ؛ 

إشراؾ عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1526 (1496

العوامل المإثرة على 
اإلستثمار األجنبى 
المباشر فى إللٌم 

العراق  -كوردستان 
:  

إبراهٌم، سروه 
  أبوبكر.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

سروه أبوبكر إبراهٌم 
؛ إشراؾ سعد 

عبدالحمٌد عبدالحمٌد 
  مطاوع.

  ماجستٌر.  1560 (1499

العوامل المإثرة على 
اإلستثمار األجنبى 
المباشر فى إللٌم 

العراق  -كوردستان 
:  

إبراهٌم، سروه 
  أبوبكر.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

سروه أبوبكر إبراهٌم 
؛ إشراؾ سعد 

عبدالحمٌد عبدالحمٌد 
  مطاوع.

  ماجستٌر.  1561 (1492

تؤثٌر العاللة التبادلٌة 
وأعضاء بٌن المابد 

المنظمة على الرسوخ 
  الوظٌفى :

رمضان، أحمد 
دمحم محمود 

  السٌد.
  2016.  

بالتطبٌك على الشركات 
الصناعٌة التابعة لمطاع 

  األعمال العام بوسط الدلتا /

أحمد دمحم محمود 
السٌد رمضان ؛ 

إشراؾ عبدالحكٌم 
  أحمد نجم.

  ماجستٌر.  1562 (1496

تؤثٌر العاللة التبادلٌة 
بٌن المابد وأعضاء 

المنظمة على الرسوخ 
  الوظٌفى :

رمضان، أحمد 
دمحم محمود 

  السٌد.
  2016.  

بالتطبٌك على الشركات 
الصناعٌة التابعة لمطاع 

  األعمال العام بوسط الدلتا /

أحمد دمحم محمود 
السٌد رمضان ؛ 

إشراؾ عبدالحكٌم 
  أحمد نجم.

  ماجستٌر.  1563 (1420

 أثر تطبٌك معٌار
التمرٌر المالً 

الخاص باندماج 
االعمال على لرارات 

  االستثمار :

دمحم، رنا 
  عبداالمٌر.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

رنا عبداالمٌر دمحم ؛ 
إشراؾ محمود 
محمود ابراهٌم 

  السجاعً.

  ماجستٌر.  1564 (1421

أثر تطبٌك معٌار 
التمرٌر المالً 

الخاص باندماج 
االعمال على لرارات 

  ستثمار :اال

دمحم، رنا 
  عبداالمٌر.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

رنا عبداالمٌر دمحم ؛ 
إشراؾ محمود 
محمود ابراهٌم 

  السجاعً.

  ماجستٌر.  1565 (1422

أثر إستخدام تحلٌل 
نماط الموة والضعؾ 
والفرص والتهدٌدات 

(SWOT فى )
خفض تكلفة المنتج 

فى المنشآت الصؽٌرة 
  والمتوسطة :

خلٌل، سرمد 
  إسماعٌل.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

سرمد إسماعٌل خلٌل 
؛ إشراؾ محمود 
عبدالفتاح إبراهٌم 

  رزق.

  ماجستٌر.  1566 (1423

أثر إستخدام تحلٌل 
نماط الموة والضعؾ 
والفرص والتهدٌدات 

(SWOT فى )
خفض تكلفة المنتج 

فى المنشآت الصؽٌرة 
  والمتوسطة :

خلٌل، سرمد 
  إسماعٌل.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

سرمد إسماعٌل خلٌل 
؛ إشراؾ محمود 
عبدالفتاح إبراهٌم 

  رزق.

  ماجستٌر.  1569 (1424
دور المعرفة 

المحاسبٌة فً دعم 
جاسم، أسماء 

  نعمان.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

أسماء نعمان جاسم ؛ 
إشراؾ محمود 



أداء المنظمات 
  المتعلمة :

ابراهٌم محمود 
  السجاعً.

  ماجستٌر.  1562 (1425

دور المعرفة 
المحاسبٌة فً دعم 
أداء المنظمات 

  المتعلمة :

جاسم، أسماء 
  نعمان.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

أسماء نعمان جاسم ؛ 
إشراؾ محمود 
محمود ابراهٌم 

  السجاعً.

  ماجستٌر.  1601 (1426

استخدام محاسبة 
تكالٌؾ تدفك المواد 

دعم نظم  فً
معلومات إدارة 

  التكلفة :

بكر، أحمد 
  عبدالستار.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  
أحمد عبدالستار بكر 
؛ إشراؾ على مجدى 

  سعد الؽرورى.

  ماجستٌر.  1602 (1429

استخدام محاسبة 
تكالٌؾ تدفك المواد 

فً دعم نظم 
معلومات إدارة 

  التكلفة :

بكر، أحمد 
  عبدالستار.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  
أحمد عبدالستار بكر 
؛ إشراؾ على مجدى 

  سعد الؽرورى.

  ماجستٌر.  1603 (1422

نموذج محاسبً 
لإلفصاح االختٌاري 
عن تمارٌر االستدامة 

فً ترشٌد لرار 
  االستثمار :

إبراهٌم، آفاق 
  ذنون.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

آفاق ذنون إبراهٌم ؛ 
إشراؾ كمال 
علً عبدالسالم 

حسن، عصام 
  عبدالمنعم إسماعٌل.

  ماجستٌر.  1604 (1426

نموذج محاسبً 
لإلفصاح االختٌاري 
عن تمارٌر االستدامة 

فً ترشٌد لرار 
  االستثمار :

إبراهٌم، آفاق 
  ذنون.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

آفاق ذنون إبراهٌم ؛ 
إشراؾ كمال 
عبدالسالم علً 
حسن، عصام 

  عبدالمنعم إسماعٌل.

  ماجستٌر.  1605 (1460

تمٌٌم مدى فاعلٌة 
نظام الرلابة الداخلٌة 

فى الوحدات 
الحكومٌة اللٌبٌة وفماً 

لمعاٌٌر الرلابة 
الداخلٌة فى المطاع 
الحكومى اإلنتوساى 

(INTOSAI/ )  

معتوق، مرٌم 
  صالح الساعدى.

  2016.    

مرٌم صالح الساعدى 
معتوق ؛ إشراؾ 
أحمد على ؼازى 

  صمر.

  ماجستٌر.  1606 (1461

تمٌٌم مدى فاعلٌة 
نظام الرلابة الداخلٌة 

فى الوحدات 
الحكومٌة اللٌبٌة وفماً 

لمعاٌٌر الرلابة 
الداخلٌة فى المطاع 
الحكومى اإلنتوساى 

(INTOSAI/ )  

معتوق، مرٌم 
  صالح الساعدى.

  2016.    

مرٌم صالح الساعدى 
معتوق ؛ إشراؾ 
أحمد على ؼازى 

  صمر.

  ماجستٌر.  1609 (1462

العوامل المإثرة فً 
التمدٌر المحاسبً 

وأثرها على مصدالٌة 
  التمارٌر المالٌة :

باعمودي، مراد 
  عبدهللا.

  2016.  
مع دراسة تطبٌمٌة على 

  الشركات الٌمنٌة /

مراد عبدهللا باعمودي 
؛ إشراؾ محمود 
محمود إبراهٌم 
السجاعً، مروة 
  حسن دمحم حسان.

  ماجستٌر.  1602 (1463

العوامل المإثرة فً 
التمدٌر المحاسبً 

وأثرها على مصدالٌة 
  التمارٌر المالٌة :

باعمودي، مراد 
  عبدهللا.

  2016.  
مع دراسة تطبٌمٌة على 

  الشركات الٌمنٌة /

مراد عبدهللا باعمودي 
؛ إشراؾ محمود 
محمود إبراهٌم 
السجاعً، مروة 
  حسن دمحم حسان.

  ماجستٌر.  1606 (1464

أثر اإلفصاح 
المحاسبى فى تمارٌر 
اإلستدامة على لرار 

اإلستثمار طوٌل 
  األجل :

الكفراوى، هشام 
  دمحم أحمد.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

هشام دمحم أحمد 
الكفراوى ؛ إشراؾ 
على مجدى سعد 
الؽرورى، عصام 

عبدالمنعم إسماعٌل، 
جمعة إبراهٌم دمحم 

  شهاب الدٌن.

  ماجستٌر.  1610 (1465

أثر اإلفصاح 
المحاسبى فى تمارٌر 
اإلستدامة على لرار 

اإلستثمار طوٌل 

الكفراوى، هشام 
  دمحم أحمد.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

هشام دمحم أحمد 
الكفراوى ؛ إشراؾ 
على مجدى سعد 
الؽرورى، عصام 



عبدالمنعم إسماعٌل،   األجل :
جمعة إبراهٌم دمحم 

  شهاب الدٌن.

  ماجستٌر.  1611 (1466

إطار ممترح للتكامل 
بٌن حوكمة 

تكنولوجٌا المعلومات 
ومبادئ خدمات الثمة 
كمنطلك لزٌادة فعالٌة 

نظم المعلومات 
  المحاسبٌة :

عبدالسمٌع، 
ٌاسمٌن 
  جادالرب،

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على لطاع 
البنون فً جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

ٌاسمٌن جادالرب 
ؾ عبدالسمٌع ؛ إشرا
سمٌر أبوالفتوح 

  صالح.

  ماجستٌر.  1612 (1469

إطار ممترح للتكامل 
بٌن حوكمة 

تكنولوجٌا المعلومات 
ومبادئ خدمات الثمة 
كمنطلك لزٌادة فعالٌة 

نظم المعلومات 
  المحاسبٌة :

عبدالسمٌع، 
ٌاسمٌن 
  جادالرب،

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على لطاع 
البنون فً جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

ٌاسمٌن جادالرب 
عبدالسمٌع ؛ إشراؾ 

سمٌر أبوالفتوح 
  صالح.

  ماجستٌر.  1613 (1462

اطار متكامل 
للمراجعة الداخلٌة 

كنشاط مضٌؾ للمٌمة 
واثره على اداء 

  المراجع الخارجً /

ابراهٌم، كمال 
  فاضل.

  2016.    

كمال فاضل ابراهٌم ؛ 
إشراؾ سامً نجدي 
دمحم علً رفاعً، 
السٌد مصطفى عطٌة 

  الؽندور.

  ماجستٌر.  1614 (1466

اطار متكامل 
للمراجعة الداخلٌة 

كنشاط مضٌؾ للمٌمة 
واثره على اداء 

  المراجع الخارجً /

ابراهٌم، كمال 
  فاضل.

  2016.    

كمال فاضل ابراهٌم ؛ 
إشراؾ سامً نجدي 
دمحم علً رفاعً، 

مصطفى عطٌة السٌد 
  الؽندور.

  ماجستٌر.  1615 (1500
العاللة بٌن مشاركة 
العمٌل وجودة الخدمة 

:  

عبدالعزٌز، كوثر 
أحمد دمحم فتحى 

  ٌوسؾ.
  2016.  

دراسة تطبٌمٌة على عمالء 
شركات اتصاالت الهاتؾ 
  المحمول بمحافظة الدلهلٌة /

كوثر أحمد دمحم فتحى 
ٌوسؾ عبدالعزٌز ؛ 
إشراؾ عبدالعزٌز 
على حسن، السعٌد 

  فرحات جمعه.

  ماجستٌر.  1616 (1501
العاللة بٌن مشاركة 
العمٌل وجودة الخدمة 

:  

عبدالعزٌز، كوثر 
أحمد دمحم فتحى 

  ٌوسؾ.
  2016.  

دراسة تطبٌمٌة على عمالء 
شركات اتصاالت الهاتؾ 
  المحمول بمحافظة الدلهلٌة /

كوثر أحمد دمحم فتحى 
ٌوسؾ عبدالعزٌز ؛ 
إشراؾ عبدالعزٌز 
على حسن، السعٌد 

  فرحات جمعه.

  ماجستٌر.  1619 (1502

العوامل المإثرة على 
اتجاهات المستهلكٌن 
نحو اإلعالنات عبر 
  الهاتؾ المحمول :

المالح، نهى 
  جمال حامد.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على مستخدمً 
التلٌفون المحمول فً محافظة 

  الدلهلٌة /

نهى جمال حامد 
المالح ؛ إشراؾ 
عبدالعزٌز على 

  حسن.

  ماجستٌر.  1612 (1503

العوامل المإثرة على 
اتجاهات المستهلكٌن 
نحو اإلعالنات عبر 
  الهاتؾ المحمول :

المالح، نهى 
  جمال حامد.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على مستخدمً 
التلٌفون المحمول فً محافظة 

  الدلهلٌة /

نهى جمال حامد 
المالح ؛ إشراؾ 
عبدالعزٌز على 

  حسن.

  ماجستٌر.  1616 (1504
تؤثٌر تنوع لوة العمل 

على األفكار 
  االبتكارٌة :

الفار، آٌة دمحم 
  رأفت أحمد.

  2016.  

بالتطبٌك على العاملٌن 
بوحدات البحوث والتطوٌر فً 

شركات األدوٌة متعددة 
  أكتوبر / 6الجنسٌات بمدٌنة 

آٌة دمحم رأفت أحمد 
الفار ؛ إشراؾ 
عبدالمحسن 

عبدالمحسن جودة، 
  منى دمحم المصبً.

  ماجستٌر.  1620 (1505
تؤثٌر تنوع لوة العمل 

على األفكار 
  االبتكارٌة :

الفار، آٌة دمحم 
  رأفت أحمد.

  2016.  

بالتطبٌك على العاملٌن 
بوحدات البحوث والتطوٌر فً 

شركات األدوٌة متعددة 
  أكتوبر / 6الجنسٌات بمدٌنة 

آٌة دمحم رأفت أحمد 
الفار ؛ إشراؾ 
عبدالمحسن 

عبدالمحسن جودة، 
  منى دمحم المصبً.

  ماجستٌر.  1621 (1506
العاللة بٌن المٌادة 
الروحٌة والدافعٌة 

  لإلنجاز :

سمعان، مارٌنا 
  مجدى ودٌع.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بمطاعات شركة وسط الدلتا 

  إلنتاج الكهرباء /

مارٌنا مجدى ودٌع 
سمعان ؛ إشراؾ جاد 

عبدالسمٌع الرب 
  حسانٌن.

  ماجستٌر.  1622 (1509
العاللة بٌن المٌادة 
الروحٌة والدافعٌة 

  لإلنجاز :

سمعان، مارٌنا 
  مجدى ودٌع.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بمطاعات شركة وسط الدلتا 

  إلنتاج الكهرباء /

مارٌنا مجدى ودٌع 
سمعان ؛ إشراؾ جاد 

الرب عبدالسمٌع 



  حسانٌن.

  ماجستٌر.  1623 (1502
أثر المٌادة الروحٌة 
  على ضؽوط العمل :

حمٌد، دمحم أحمد 
  عثمان.

  2016.  
بالتطبٌك على شركة شمال 

  الدلتا لتوزٌع الكهرباء /

دمحم أحمد عثمان حمٌد 
؛ إشراؾ جادالرب 
  عبدالسمٌع حسانٌن.

  ماجستٌر.  1624 (1506
أثر المٌادة الروحٌة 
  :على ضؽوط العمل 

حمٌد، دمحم أحمد 
  عثمان.

  2016.  
بالتطبٌك على شركة شمال 

  الدلتا لتوزٌع الكهرباء /

دمحم أحمد عثمان حمٌد 
؛ إشراؾ جادالرب 
  عبدالسمٌع حسانٌن.

  ماجستٌر.  1625 (1510
العاللة بٌن إدارة 
الموهبة والذكاء 

  التنظٌمً :

الموسوي، حسٌن 
  حمٌد علً.

  2016.  
المدٌرٌن  بالتطبٌك على

بالمدٌرٌة العامة للتربٌة فً 
  محافظة النجؾ بالعراق /

حسٌن حمٌد علً 
الموسوي ؛ إشراؾ 
عبدالحكٌم أحمد ربٌع 

نجم، حمٌدة دمحم 
  البدوي النجار.

  ماجستٌر.  1626 (1511
العاللة بٌن إدارة 
الموهبة والذكاء 

  التنظٌمً :

الموسوي، حسٌن 
  حمٌد علً.

  2016.  
على المدٌرٌن بالتطبٌك 

بالمدٌرٌة العامة للتربٌة فً 
  محافظة النجؾ بالعراق /

حسٌن حمٌد علً 
الموسوي ؛ إشراؾ 
عبدالحكٌم أحمد ربٌع 

نجم، حمٌدة دمحم 
  البدوي النجار.

  ماجستٌر.  1629 (1512

العاللة بٌن فاعلٌة 
إعالنات اإلستمطاب 
اإللكترونى وجذب 
  المرشح للوظٌفة :

دمحم دمحم، رٌهام 
  بدر.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على موالع 
التواصل اإلجتماعى الفٌس 

  بون للتوظٌؾ /

رٌهام دمحم بدر دمحم ؛ 
إشراؾ عبدالعزٌز 

  على حسن.

  ماجستٌر.  1622 (1513

العاللة بٌن فاعلٌة 
إعالنات اإلستمطاب 
اإللكترونى وجذب 
  المرشح للوظٌفة :

دمحم، رٌهام دمحم 
  بدر.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على موالع 
التواصل اإلجتماعى الفٌس 

  بون للتوظٌؾ /

رٌهام دمحم بدر دمحم ؛ 
إشراؾ عبدالعزٌز 

  على حسن.

  ماجستٌر.  1626 (1514

دور المراجعة 
المشتركة فً تحسٌن 
جودة عملٌة المراجعة 

:  

محً، مصطفى 
  أحمد.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على شركات 

فً بورصتً  المساهمة الممٌدة
  الماهرة واإلسكندرٌة /

مصطفى أحمد محً 
؛ إشراؾ سامى 
عبدالرحمن لابل، 
مصطفى عطٌة 

  الؽندور.

  ماجستٌر.  1633 (1515
أخاللٌات العمل 

وأثرها على النجاح 
  المهنً :

حماد، حماد السٌد 
  إبراهٌم.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على 
المستشفٌات الحكومٌة 

  بمحافظة دمٌاط /”

حماد السٌد إبراهٌم 
حماد ؛ إشراؾ صفاء 

  أحمد الشربٌنى.

  ماجستٌر.  1634 (1516
أخاللٌات العمل 

وأثرها على النجاح 
  المهنً :

حماد، حماد السٌد 
  إبراهٌم.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على 
المستشفٌات الحكومٌة 

  بمحافظة دمٌاط /”

حماد السٌد إبراهٌم 
حماد ؛ إشراؾ صفاء 

  الشربٌنى.أحمد 

  ماجستٌر.  1635 (1519
عاللة المٌادة الروحٌة 
  بجودة حٌاة العمل :

البٌومى، أسامة 
  أحمد عبدهللا.

  2016.  
بالتطبٌك على العاملٌن بجامعة 

  دمٌاط /

أسامة أحمد عبدهللا 
البٌومى ؛ إشراؾ 

جادالرب عبدالسمٌع 
  حسانٌن المنٌاوى.

  ماجستٌر.  1636 (1512
المٌادة الروحٌة عاللة 

  بجودة حٌاة العمل :
البٌومى، أسامة 
  أحمد عبدهللا.

  2016.  
بالتطبٌك على العاملٌن بجامعة 

  دمٌاط /

أسامة أحمد عبدهللا 
البٌومى ؛ إشراؾ 

جادالرب عبدالسمٌع 
  حسانٌن المنٌاوى.

  ماجستٌر.  1639 (1516

إطار ممترح لتمٌٌم 
فعالٌة جدولة 

ٌلٌة  العملٌات التشؽ
  بالمنظمات الخدمٌة :

المندوه، أحمد 
  مسعود أحمد.

  2016.  
بالتطبٌك على مستشفى 

الطوارئ بجامعة المنصورة 
/  

أحمد مسعود أحمد 
المندوه ؛ إشراؾ 

أحمد دمحم ؼنٌم، ناجى 
  فوزى خشبه.

  ماجستٌر.  1632 (1520

ٌٌم إطار ممترح لتم
فعالٌة جدولة 

ٌلٌة  العملٌات التشؽ
  بالمنظمات الخدمٌة :

المندوه، أحمد 
  مسعود أحمد.

  2016.  
بالتطبٌك على مستشفى 

الطوارئ بجامعة المنصورة 
/  

أحمد مسعود أحمد 
المندوه ؛ إشراؾ 

أحمد دمحم ؼنٌم، ناجى 
  فوزى خشبه.

  ماجستٌر.  1636 (1521
ضؽوط العمل 
وتؤثٌرها على 

  اإلرتباط الوظٌفى :

زٌدان، مٌادة 
السٌد فتحى 

  السٌد.
  2016.  

دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
  بهٌبة مٌناء دمٌاط /

مٌادة السٌد فتحى 
السٌد زٌدان ؛ إشراؾ 

عبدالعزٌز على 
حسن، صفاء أحمد 

  الشربٌنى حسن.

  ماجستٌر.  1640 (1522
ضؽوط العمل 
وتؤثٌرها على 

  اإلرتباط الوظٌفى :

زٌدان، مٌادة 
السٌد فتحى 

  السٌد.
  2016.  

دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
  بهٌبة مٌناء دمٌاط /

مٌادة السٌد فتحى 
السٌد زٌدان ؛ إشراؾ 

عبدالعزٌز على 



حسن، صفاء أحمد 
  الشربٌنى حسن.

  ماجستٌر.  1641 (1523
أثر جودة حٌاة العمل 
على األداء الوظٌفى 

:  

مشالى، أحمد 
الدسولى إبراهٌم 

  دمحم.
  2016.  

دراسة تطبٌمٌه على العاملٌن 
بجامعة الدلتا للعلوم 

  والتكنولوجٌا /

أحمد إبراهٌم 
الدسولى دمحم مشالى ؛ 
إشراؾ حمٌدة دمحم 

  النجار.

  ماجستٌر.  1642 (1524
أثر جودة حٌاة العمل 
على األداء الوظٌفى 

:  

مشالى، أحمد 
إبراهٌم الدسولى 

  دمحم.
  2016.  

دراسة تطبٌمٌه على العاملٌن 
بجامعة الدلتا للعلوم 

  والتكنولوجٌا /

أحمد إبراهٌم 
الدسولى دمحم مشالى ؛ 
إشراؾ حمٌدة دمحم 

  النجار.

  ماجستٌر.  1643 (1525

تمدٌر نماذج 
المعادالت اآلنٌة 
باستخدام طرق 

المعلومات المحدودة 
  والكاملة :

ٌلً، الحسٌنً  النم
  أحمد الحسٌنً.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

الحسٌنً أحمد 
ٌلً ؛  الحسٌنً النم
إشراؾ فاطمة علً 
دمحم عبدالعاطً، أحمد 

دمحم عبدالمنعم 
  رٌاض.

  ماجستٌر.  1644 (1526

تمدٌر نماذج 
المعادالت اآلنٌة 
باستخدام طرق 

المعلومات المحدودة 
  والكاملة :

ٌلً، الحسٌنً  النم
  أحمد الحسٌنً.

  تطبٌمٌة / دراسة  .2016  

الحسٌنً أحمد 
ٌلً ؛  الحسٌنً النم
إشراؾ فاطمة علً 
دمحم عبدالعاطً، أحمد 

دمحم عبدالمنعم 
  رٌاض.

  ماجستٌر.  1645 (1529

اإلحصاءات الحٌوٌة 
كؤساس لإلسماطات 

السكانٌة للٌبٌا 
باستخدام تعداد 

2006 /  

ٌلى خلٌل  عوٌنة، ل
  أحمد.

  2016.    

ٌلى خلٌل أحمد  ل
إشراؾ دمحم عوٌنة ؛ 

توفٌك إسماعٌل 
البلمٌنً، هشام دمحم 

  رجب المنجً.

  ماجستٌر.  1646 (1522

اإلحصاءات الحٌوٌة 
كؤساس لإلسماطات 

السكانٌة للٌبٌا 
باستخدام تعداد 

2006 /  

ٌلى خلٌل  عوٌنة، ل
  أحمد.

  2016.    

ٌلى خلٌل أحمد  ل
عوٌنة ؛ إشراؾ دمحم 

توفٌك إسماعٌل 
 البلمٌنً، هشام دمحم

  رجب المنجً.

  ماجستٌر.  1642 (1526

اإلطار المحاسبً 
الستخدام تحوط 
التدفمات النمدٌة 

لالستثمار فً شركات 
  التؤمٌن :

ممابله، دمحم محمود 
  ٌوسؾ.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على الشركات 

  األردنٌة /

دمحم محمود ٌوسؾ 
ممابله ؛ إشراؾ 
محمود محمود 

إبراهٌم السجاعى، 
عطٌة مصطفى 
  الؽندور.

  ماجستٌر.  1646 (1530

اإلطار المحاسبً 
الستخدام تحوط 
التدفمات النمدٌة 

لالستثمار فً شركات 
  التؤمٌن :

ممابله، دمحم محمود 
  ٌوسؾ.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على الشركات 

  األردنٌة /

دمحم محمود ٌوسؾ 
ممابله ؛ إشراؾ 
محمود محمود 

إبراهٌم السجاعى، 
عطٌة مصطفى 
  الؽندور.

  ماجستٌر.  1650 (1531

مدخل ممترح لتطوٌر 
نظام الفحص 

الضرٌبً بالتطبٌك 
على مصلحة 

  الضرابب اللٌبٌة :

عبدالؽنى، خالد 
  عبدالفتاح حمد.

  دراسة مٌدانٌة /  .2016  

خالد عبدالفتاح حمد 
عبدالؽنى ؛ إشراؾ 
أحمد ؼازى صمر، 
  حسناء عطٌة حامد.

  ماجستٌر.  1651 (1532

مدخل ممترح لتطوٌر 
نظام الفحص 

الضرٌبً بالتطبٌك 
على مصلحة 

  الضرابب اللٌبٌة :

عبدالؽنى، خالد 
  عبدالفتاح حمد.

  دراسة مٌدانٌة /  .2016  

خالد عبدالفتاح حمد 
عبدالؽنى ؛ إشراؾ 
أحمد ؼازى صمر، 
  حسناء عطٌة حامد.

  ماجستٌر.  1652 (1533

مدخل محاسبى 
لمٌاس أثر ممترح 

العاللة بٌن تكنولوجٌا 
المعلومات وأداء 
  منظمات األعمال :

علوان، عدنان 
  عسكر.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

عدنان عسكر علوان 
؛ إشراؾ دمحم 

عبدالفتاح إبراهٌم 
  رزق.

  ماجستٌر.  1653 (1534
مدخل محاسبى 

ممترح لمٌاس أثر 
العاللة بٌن تكنولوجٌا 

علوان، عدنان 
  عسكر.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  
عدنان عسكر علوان 

؛ إشراؾ دمحم 
عبدالفتاح إبراهٌم 



المعلومات وأداء 
  نظمات األعمال :م

  رزق.

  ماجستٌر.  1654 (1535

ٌلٌة للعاللة  دراسة تحل
بٌن العوامل المإثرة 
فً خطر التماضى 

وتحفظ المراجع على 
  الموابم المالٌة :

عبدالمحسن، 
حسٌن عبدالرحمن 
  متولى فهمى.

  مع دراسة مٌدانٌة /  .2016  

عبدالرحمن حسٌن 
متولى فهمى عبد 
المحسن ؛ إشراؾ 
أحمد على ؼازى 

صمر، سماح طارق 
  أحمد حافظ.

  ماجستٌر.  1655 (1536

ٌلٌة للعاللة  دراسة تحل
بٌن العوامل المإثرة 
فً خطر التماضى 

وتحفظ المراجع على 
  الموابم المالٌة :

عبدالمحسن، 
عبدالرحمن حسٌن 

  متولى فهمى.
  مع دراسة مٌدانٌة /  .2016  

عبدالرحمن حسٌن 
متولى فهمى عبد 
المحسن ؛ إشراؾ 
أحمد على ؼازى 

صمر، سماح طارق 
  أحمد حافظ.

  ماجستٌر.  1656 (1539

استخدام بطالة األداء 
المتوازن فً تحمٌك 

فاعلٌة التخطٌط 
والرلابة وتحسٌن 

المطاع  األداء فً
  الحكومً العرالً :

عباس، مالذ 
  عبدالجبار.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة فً جامعة 

  المادسٌة العراق /

مالذ عبدالجبار عباس 
؛ إشراؾ صبري 

عبدالحمٌد السجٌنً، 
مصطفً عطٌة 

  الؽندور.

  ماجستٌر.  1659 (1532

استخدام بطالة األداء 
المتوازن فً تحمٌك 

فاعلٌة التخطٌط 
والرلابة وتحسٌن 
األداء فً المطاع 
  الحكومً العرالً :

عباس، مالذ 
  عبدالجبار.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة فً جامعة 

  المادسٌة العراق /

مالذ عبدالجبار عباس 
؛ إشراؾ صبري 

عبدالحمٌد السجٌنً، 
مصطفً عطٌة 

  الؽندور.

  ماجستٌر.  1652 (1536
العاللة بٌن المٌادة 

والنجاح الرٌادٌة 
  الوظٌفى :

  .2016    أحمد، خالد على.

دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
فً شركات اإلتصاالت 
بمحافظة السلٌمانٌة بإللٌم 

  كوردستان العراق /

خالد على أحمد ؛ 
إشراؾ عبدالحكٌم 
أحمد ربٌع نجم، 
حمٌدة دمحم البدوى 

  النجار.

  ماجستٌر.  1656 (1540
العاللة بٌن المٌادة 
الرٌادٌة والنجاح 

  الوظٌفى :
  .2016    أحمد، خالد على.

دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
فً شركات اإلتصاالت 
بمحافظة السلٌمانٌة بإللٌم 

  كوردستان العراق /

خالد على أحمد ؛ 
إشراؾ عبدالحكٌم 
أحمد ربٌع نجم، 
حمٌدة دمحم البدوى 

  النجار.

  ماجستٌر.  1660 (1541
ة علً العوامل المإثر

إختٌار العمٌل لوثابك 
  تؤمٌن الحٌاة /

عبدالعاطً، أحمد 
  عبدالعاطً دمحم.

  2016.    

أحمد عبدالعاطً دمحم 
عبدالعاطً ؛ إشراؾ 

طلعت أسعد 
  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر.  1661 (1542
العوامل المإثرة علً 
إختٌار العمٌل لوثابك 

  تؤمٌن الحٌاة /

عبدالعاطً، أحمد 
  دمحم.عبدالعاطً 

  2016.    

أحمد عبدالعاطً دمحم 
عبدالعاطً ؛ إشراؾ 

طلعت أسعد 
  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر.  1662 (1543

دور التسوٌك 
اإللكترونً المصرفً 

فى تحمٌك المٌزة 
  التنافسٌة :

الؽرٌب، دمحم 
  عبدهللا محمود.

  2016.  
بالتطبٌك على البنون التجارٌة 

  العامة بمدٌنة المنصورة /

دمحم عبدهللا محمود 
الؽرٌب ؛ إشراؾ 

منى إبراهٌم 
  دكروري.

  ماجستٌر.  1663 (1544

دور التسوٌك 
اإللكترونً المصرفً 

فى تحمٌك المٌزة 
  التنافسٌة :

الؽرٌب، دمحم 
  عبدهللا محمود.

  2016.  
بالتطبٌك على البنون التجارٌة 

  العامة بمدٌنة المنصورة /

دمحم عبدهللا محمود 
؛ إشراؾ  الؽرٌب

منى إبراهٌم 
  دكروري.

  ماجستٌر.  1664 (1545
العاللة بٌن الذكاء 
العاطفً واإلبداع 

  التنظٌمً :

دمحم، وردة أحمد 
  عبدالسالم.

  2016.  
بالتطبٌك على العاملٌن 

بالشركة المصرٌة لالتصاالت 
  بمحافظة الدلهلٌة /

وردة أحمد عبدالسالم 
دمحم ؛ إشراؾ صفاء 

  الشربٌنً.أحمد 

  ماجستٌر.  1665 (1546
العاللة بٌن الذكاء 
العاطفً واإلبداع 

  التنظٌمً :

دمحم، وردة أحمد 
  عبدالسالم.

  2016.  
بالتطبٌك على العاملٌن 

بالشركة المصرٌة لالتصاالت 
  بمحافظة الدلهلٌة /

وردة أحمد عبدالسالم 
دمحم ؛ إشراؾ صفاء 

  أحمد الشربٌنً.

  ماجستٌر.  1666 (1549
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  ماجستٌر.  1690 (1542
تمٌٌم أداء صنادٌك 
اإلستثمار المصرٌة 

:  

المتولً، حسام 
  رفعت الحسٌنً.

  2016.  
دراسة ممارنة بٌن صنادٌك 

اإلستثمار اإلسالمٌة وصنادٌك 
  اإلستثمار التملٌدٌة /

حسام رفعت الحسٌنً 
المتولً ؛ إشراؾ 
سعد عبدالحمٌد 

  مطاوع.

  ماجستٌر.  1691 (1546
أداء صنادٌك تمٌٌم 

اإلستثمار المصرٌة 
:  

المتولً، حسام 
  رفعت الحسٌنً.

  2016.  
دراسة ممارنة بٌن صنادٌك 

اإلستثمار اإلسالمٌة وصنادٌك 
  اإلستثمار التملٌدٌة /

حسام رفعت الحسٌنً 
المتولً ؛ إشراؾ 
سعد عبدالحمٌد 

  مطاوع.

  ماجستٌر.  1692 (1550

العاللة بٌن إدارة 
العمالء عاللات 

واألداء التسوٌمى ؼٌر 
  المالى :

األهل، سمٌر 
عبدالمتجلى دمحم 

  على سٌد.
  2016.  

دراسة مٌدانٌة على شركة 
إٌبٌكو لألدوٌة فرع المنصورة 

/  

سمٌر عبدالمتجلى دمحم 
على سٌد األهل ؛ 

إشراؾ منى إبراهٌم 
  دكرورى.

  ماجستٌر.  1693 (1551

العاللة بٌن إدارة 
الء عاللات العم

واألداء التسوٌمى ؼٌر 
  المالى :

األهل، سمٌر 
عبدالمتجلى دمحم 

  على سٌد.
  2016.  

دراسة مٌدانٌة على شركة 
إٌبٌكو لألدوٌة فرع المنصورة 

/  

سمٌر عبدالمتجلى دمحم 
على سٌد األهل ؛ 

إشراؾ منى إبراهٌم 
  دكرورى.

  ماجستٌر.  1694 (1552
ٌلٌة للتؤجٌر  دراسة تحل

ٌلً :   التمو
عبدالمادر، صالح 

  الدٌن الصوفً.
  2016.  

دراسة تطبٌمٌة للشركات 
  الصناعٌة فً لٌبٌا /

صالح الدٌن الصوفً 
عبدالمادر ؛ إشراؾ 
نظٌر رٌاض دمحم 

  الشحات.

  ماجستٌر.  1695 (1553
ٌلٌة للتؤجٌر  دراسة تحل

ٌلً :   التمو
عبدالمادر، صالح 

  الدٌن الصوفً.
  2016.  

للشركات دراسة تطبٌمٌة 
  الصناعٌة فً لٌبٌا /

صالح الدٌن الصوفً 
عبدالمادر ؛ إشراؾ 
نظٌر رٌاض دمحم 

  الشحات.

  ماجستٌر.  1696 (1554

االنسحاب الوظٌفً 
كمتؽٌر وسٌط بٌن 

ضؽوط الدور واألداء 
  الوظٌفً :

حماد، إنچً أحمد 
  أمٌن.

  2016.  
بالتطبٌك على المعلمٌن 

بالمدارس الحكومٌة بمدٌنة 
  المنصورة /

إنچً أحمد أمٌن 
حماد ؛ إشراؾ 
عبدالمحسن 

عبدالمحسن جودة، 
صفاء أحمد 
  الشربٌنً.

  ماجستٌر.  1699 (1555

االنسحاب الوظٌفً 
كمتؽٌر وسٌط بٌن 

ضؽوط الدور واألداء 
  الوظٌفً :

حماد، إنچً أحمد 
  أمٌن.

  2016.  
بالتطبٌك على المعلمٌن 

بالمدارس الحكومٌة بمدٌنة 
  المنصورة /

إنچً أحمد أمٌن 
حماد ؛ إشراؾ 
عبدالمحسن 

عبدالمحسن جودة، 
صفاء أحمد 
  الشربٌنً.

  ماجستٌر.  1692 (1556
العاللة بٌن االبتكار 
االستراتٌجً والمدرة 
  التنافسٌة للمنظمة :

صالح، أحمد 
  سمٌر أبوالفتوح.

  2016.  
بالتطبٌك على الشركة 
  المصرٌة لالتصاالت /

مٌر أبوالفتوح أحمد س
صالح ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1696 (1559
العاللة بٌن االبتكار 
االستراتٌجً والمدرة 
  التنافسٌة للمنظمة :

صالح، أحمد 
  سمٌر أبوالفتوح.

  2016.  
بالتطبٌك على الشركة 
  المصرٌة لالتصاالت /

أحمد سمٌر أبوالفتوح 
صالح ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1620 (1552
أثر الثمة فى عاللات 
العمل على الرضا 

  الوظٌفى :

بلبل، دمحم دمحم 
  أحمد.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بمستشفى الجهاز الهضمى 

  الجامعى بالمنصورة /

دمحم دمحم أحمد بلبل ؛ 
إشراؾ عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1621 (1556
أثر الثمة فى عاللات 
العمل على الرضا 

  الوظٌفى :

بلبل، دمحم دمحم 
  أحمد.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بمستشفى الجهاز الهضمى 

  الجامعى بالمنصورة /

دمحم دمحم أحمد بلبل ؛ 
إشراؾ عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1622 (1560
ممارسات إدارة تؤثٌر 

الموارد البشرٌة على 
  الرسوخ الوظٌفً :

مندور، دمحم 
عبدالعزٌز دمحم 

  الشحات.
  2016.  

بالتطبٌك على العاملٌن 
بشركات المماوالت بمطاع 
  األعمال العام بالدلهلٌة /

دمحم عبدالعزٌز دمحم 
الشحات مندور ؛ 
إشراؾ عبدالحكٌم 
أحمد ربٌع نجم، دمحم 
  محمود عبداللطٌؾ.

  ماجستٌر.  1623 (1561
تؤثٌر ممارسات إدارة 
الموارد البشرٌة على 

مندور، دمحم 
عبدالعزٌز دمحم 

  2016.  
بالتطبٌك على العاملٌن 

بشركات المماوالت بمطاع 
دمحم عبدالعزٌز دمحم 
الشحات مندور ؛ 



إشراؾ عبدالحكٌم   األعمال العام بالدلهلٌة /  الشحات.  الرسوخ الوظٌفً :
ربٌع نجم، دمحم أحمد 

  محمود عبداللطٌؾ.

  ماجستٌر.  1624 (1562
أثر اإلخالل بالعمد 

النفسى على 
  االنسحاب الوظٌفى :

السٌد، فتحى السٌد 
  طه.

  2016.  
بالتطبٌك على العاملٌن 

بالشركات الصناعٌة المساهمة 
  الخاصة بمحافظة الدلهلٌة /

فتحى السٌد طه السٌد 
؛ إشراؾ أحمد دمحم 

السٌد ؼنٌم، ناجى دمحم 
  فوزي خشبه.

  ماجستٌر.  1625 (1563
أثر اإلخالل بالعمد 

النفسى على 
  االنسحاب الوظٌفى :

السٌد، فتحى السٌد 
  طه.

  2016.  
بالتطبٌك على العاملٌن 

بالشركات الصناعٌة المساهمة 
  الخاصة بمحافظة الدلهلٌة /

فتحى السٌد طه السٌد 
؛ إشراؾ أحمد دمحم 

ٌد ؼنٌم، ناجى دمحم الس
  فوزي خشبه.

  ماجستٌر.  1626 (1564
أثر الحوافز المادٌة 
على األداء الوظٌفى 

:  

الوصٌؾ، سامح 
  على دمحم على.

  2016.  
بالتطبٌك على العاملٌن 

  بالشركة المتحدة للصٌادلة /

سامح على دمحم على 
الوصٌؾ ؛ إشراؾ 
  حمٌده دمحم النجار.

  ماجستٌر.  1629 (1565
أثر الحوافز المادٌة 
على األداء الوظٌفى 

:  

الوصٌؾ، سامح 
  على دمحم على.

  2016.  
بالتطبٌك على العاملٌن 

  بالشركة المتحدة للصٌادلة /

سامح على دمحم على 
الوصٌؾ ؛ إشراؾ 
  حمٌده دمحم النجار.

  ماجستٌر.  1622 (1566

العاللة بٌن الصورة 
الذهنٌة للشركة 

واتجاهات العمالء 
  نحو تكرار الشراء :

الشواؾ، علً 
  محمود دمحم.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على شركات 
االستثمار العماري بمحافظة 

  الدلهلٌة /

علً محمود دمحم 
الشواؾ ؛ إشراؾ 

طلعت أسعد 
  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر.  1626 (1569

العاللة بٌن الصورة 
الذهنٌة للشركة 

العمالء واتجاهات 
  نحو تكرار الشراء :

الشواؾ، علً 
  محمود دمحم.

  2016.  
دراسة تطبٌمٌة على شركات 
االستثمار العماري بمحافظة 

  الدلهلٌة /

علً محمود دمحم 
الشواؾ ؛ إشراؾ 

طلعت أسعد 
  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر.  1660 (1562

الكلمة المنطولة 
اإللكترونٌة وتؤثٌرها 
على اختٌار شركات 

  األدوٌة :

سنان، عماد 
الشبراوى دمحم 

  خلٌل.
  2016.  

دراسة تطبٌمٌة على األطباء 
حدٌثً التخرج بمحافظة 

  الدلهلٌة فى مصر /

عماد الشبراوى دمحم 
خلٌل سنان ؛ إشراؾ 

عبدالعزٌز على 
  حسن.

  ماجستٌر.  1661 (1566

الكلمة المنطولة 
اإللكترونٌة وتؤثٌرها 
على اختٌار شركات 

  وٌة :األد

سنان، عماد 
الشبراوى دمحم 

  خلٌل.
  2016.  

دراسة تطبٌمٌة على األطباء 
حدٌثً التخرج بمحافظة 

  الدلهلٌة فى مصر /

عماد الشبراوى دمحم 
خلٌل سنان ؛ إشراؾ 

عبدالعزٌز على 
  حسن.

  ماجستٌر.  1662 (1590

العاللة بٌن 
اإلتصاالت التسوٌمٌة 
عبر موالع التواصل 
اإلجتماعً ونشر 
ثمافة اإلستثمار 

بالبورصة المصرٌة 
:  

جالل، سناء السٌد 
  فهمى.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على عمالء 
شركات الوساطة المالٌة 

  بمحافظة الدلهلٌة /

سناء السٌد فهمى 
جالل ؛ إشراؾ 
عبدالعزٌز على 
فرحات حسن، السعٌد 

  جمعة.

  ماجستٌر.  1663 (1591

العاللة بٌن 
اإلتصاالت التسوٌمٌة 
عبر موالع التواصل 
اإلجتماعً ونشر 
ثمافة اإلستثمار 

بالبورصة المصرٌة 
:  

جالل، سناء السٌد 
  فهمى.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على عمالء 
شركات الوساطة المالٌة 

  بمحافظة الدلهلٌة /

سناء السٌد فهمى 
؛ إشراؾ  جالل

عبدالعزٌز على 
حسن، السعٌد فرحات 

  جمعة.

  ماجستٌر.  1664 (1592

أثر االختالؾ فً 
المعالجات المحاسبٌة 

بالتمارٌر المالٌة 
الدولٌة عن الثروات 
المعدنٌة على داللة 

مإشرات تمٌٌم األداء 
فً صناعة البترول 

:  

خضٌر، عامر 
  حسٌن.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

خضٌر  عامر حسٌن
؛ إشراؾ صبري 
عبدالحمٌد السٌد 

السجٌنً، مصطفى 
  عطٌة السٌد الؽندور.

  ماجستٌر.  1665 (1593

أثر االختالؾ فً 
المعالجات المحاسبٌة 

بالتمارٌر المالٌة 
الدولٌة عن الثروات 
المعدنٌة على داللة 

مإشرات تمٌٌم األداء 
فً صناعة البترول 

خضٌر، عامر 
  حسٌن.

  سة تطبٌمٌة /درا  .2016  

عامر حسٌن خضٌر 
؛ إشراؾ صبري 
عبدالحمٌد السٌد 

السجٌنً، مصطفى 
  عطٌة السٌد الؽندور.



:  

  ماجستٌر.  1666 (1594

دور إدارة التكلفة فً 
خفض التكالٌؾ 

التسوٌمٌة لدعم المٌزة 
التنافسٌة المتواصلة 

:  

الواعر، نسرٌن 
  مفتاح مولود.

  2016.  
دراسة حالة إلحدى شركات 

  المنتجات النفطٌة بلٌبٌا /

نسرٌن مفتاح مولود 
الواعر ؛ إشراؾ 
محمود عبدالفتاح 

  إبراهٌم رزق.

  ماجستٌر.  1669 (1595

دور إدارة التكلفة فً 
خفض التكالٌؾ 

التسوٌمٌة لدعم المٌزة 
التنافسٌة المتواصلة 

:  

الواعر، نسرٌن 
  مفتاح مولود.

  2016.  
دراسة حالة إلحدى شركات 

  المنتجات النفطٌة بلٌبٌا /

نسرٌن مفتاح مولود 
الواعر ؛ إشراؾ 
محمود عبدالفتاح 

  إبراهٌم رزق.

  ماجستٌر.  1662 (1596

دور الرلابة الداخلٌة 
فى تمٌٌم كفاءة أداء 

األنشطة البٌبٌة 
بشركات النفط اللٌبٌة 

:  

المبرون، 
عبدالحلٌٍم صالح 

  أحمد.
  مع دراسة مٌدانٌة /  .2016  

عبدالحلٌٍم صالح أحمد 
المبرون ؛ إشراؾ 
أحمد على ؼازى 
صمر، مصطفى 
  عطٌة الؽندور.

  ماجستٌر.  1666 (1599

دور الرلابة الداخلٌة 
فى تمٌٌم كفاءة أداء 

األنشطة البٌبٌة 
بشركات النفط اللٌبٌة 

:  

المبرون، 
عبدالحلٌٍم صالح 

  أحمد.
  مع دراسة مٌدانٌة /  .2016  

ح أحمد عبدالحلٌٍم صال
المبرون ؛ إشراؾ 
أحمد على ؼازى 
صمر، مصطفى 
  عطٌة الؽندور.

  ماجستٌر.  1900 (1592

المشكالت المحاسبٌة 
إلندماج األعمال وفما 

لمشروع التوافك 
العالمى بٌن مجلسى 
معاٌٌر المحاسبة 

  األمرٌكى والدولى :

سالمة، نهلة 
عبدالفتاح 
  عبدالنبى.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

نهلة عبدالفتاح 
عبدالنبى سالمة ؛ 

إشراؾ سامى 
عبدالرحمن 

عبدالعظٌم لابل، 
ٌسرى دمحم على 

  خٌرى.

  ماجستٌر.  1901 (1596

المشكالت المحاسبٌة 
إلندماج األعمال وفما 

لمشروع التوافك 
العالمى بٌن مجلسى 
معاٌٌر المحاسبة 

  األمرٌكى والدولى :

سالمة، نهلة 
عبدالفتاح 
  عبدالنبى.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

نهلة عبدالفتاح 
عبدالنبى سالمة ؛ 

إشراؾ سامى 
عبدالرحمن 

عبدالعظٌم لابل، 
ٌسرى دمحم على 

  خٌرى.

  ماجستٌر.  1902 (1520

استخدام نهج التمٌز 
واالبتكار فً تحدٌث 

نظم المعلومات 
المحاسبٌة فً البنون 
العرالٌة لدعم المٌزة 
  التنافسٌة المستدامة /

ون، علً حس
  كرٌم.

  2016.    
علً كرٌم حسون ؛ 

إشراؾ محمود 
  محمود السجاعً.

  ماجستٌر.  1903 (1521

استخدام نهج التمٌز 
واالبتكار فً تحدٌث 

نظم المعلومات 
المحاسبٌة فً البنون 
العرالٌة لدعم المٌزة 
  التنافسٌة المستدامة /

حسون، علً 
  كرٌم.

  2016.    
علً كرٌم حسون ؛ 

إشراؾ محمود 
  محمود السجاعً.

  ماجستٌر.  1904 (1522

استخدام مإشرات 
بطالة المٌاس 

المتوازن فً تموٌم 
  األداء البٌبً :

مرهون، أزهر 
  ؼٌالن.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

أزهر ؼٌالن مرهون 
؛ إشراؾ مكرم 

ٌلً،  عبدالمسٌح باس
مصطفى عطٌة 

  الؽندور.

  ماجستٌر.  1905 (1523

استخدام مإشرات 
بطالة المٌاس 

المتوازن فً تموٌم 
  األداء البٌبً :

مرهون، أزهر 
  ؼٌالن.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

أزهر ؼٌالن مرهون 
؛ إشراؾ مكرم 

ٌلً،  عبدالمسٌح باس
مصطفى عطٌة 

  الؽندور.

  ماجستٌر.  1906 (1524

استخدام المدخل 
السلوكى فً تطوٌر 
إعداد الموازنة على 
األساس الصفرى 

بهدؾ تحسٌن كفاءة 

دمحم، سمٌة 
  عبدالفتاح.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

سمٌة عبدالفتاح دمحم ؛ 
إشراؾ ٌحٌى حسٌن 
عبٌد دمحم، مصطفى 

  عطٌة الؽندور.



  األداء المالى :

  ماجستٌر.  1909 (1525

استخدام المدخل 
السلوكى فً تطوٌر 
إعداد الموازنة على 
األساس الصفرى 

بهدؾ تحسٌن كفاءة 
  األداء المالى :

دمحم، سمٌة 
  عبدالفتاح.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

سمٌة عبدالفتاح دمحم ؛ 
إشراؾ ٌحٌى حسٌن 
عبٌد دمحم، مصطفى 

  عطٌة الؽندور.

  ماجستٌر.  1902 (1526

إطار ممترح لتطوٌر 
نظم المعلومات 
المحاسبٌة لدعم 

اإلدارة االستراتٌجٌة 
فً المنشآت 

  لصناعٌة /ا

على، شٌرزاد 
  نوري.

  2019.    

شٌرزاد نوري على ؛ 
إشراؾ سامى 
عبدالرحمن 

عبدالعظٌم لابل، دمحم 
  السعٌد على سبع.

  ماجستٌر.  1906 (1529

إطار ممترح لتطوٌر 
نظم المعلومات 
المحاسبٌة لدعم 

اإلدارة االستراتٌجٌة 
فً المنشآت 
  الصناعٌة /

على، شٌرزاد 
  نوري.

  2019.    

شٌرزاد نوري على ؛ 
إشراؾ سامى 
عبدالرحمن 

عبدالعظٌم لابل، دمحم 
  السعٌد على سبع.

  ماجستٌر.  1910 (1522

مدخل محاسبى 
ممترح لتموٌم أداء 

المنظمة فى ظل لرار 
اإلعتماد على مصادر 

  خارجٌة :

جاد، سارة 
نورالدٌن 
  أبومسلم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

سارة نورالدٌن 
أبومسلم جاد ؛ 

إشراؾ أحمد أحمد 
محمود الجابرى، 
محمود عبدالفتاح 

  إبراهٌم رزق.

  ماجستٌر.  1911 (1526

مدخل محاسبى 
ممترح لتموٌم أداء 

المنظمة فى ظل لرار 
اإلعتماد على مصادر 

  خارجٌة :

جاد، سارة 
نورالدٌن 
  أبومسلم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

سارة نورالدٌن 
؛  أبومسلم جاد

إشراؾ أحمد أحمد 
محمود الجابرى، 
محمود عبدالفتاح 

  إبراهٌم رزق.

  ماجستٌر.  1912 (1560

دور جودة األرباح 
المحاسبٌة فً الحد 

من عدم تماثل 
المعلومات وأثرها 

على تكلفة رأس المال 
:  

جمعة، ؼادة دمحم 
  إبراهٌم.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

ؼادة دمحم إبراهٌم 
إشراؾ جمعة ؛ 

محمود محمود 
السجاعى، مصطفى 

  عطٌة الؽندور.

  ماجستٌر.  1913 (1561

دور جودة األرباح 
المحاسبٌة فً الحد 

من عدم تماثل 
المعلومات وأثرها 

على تكلفة رأس المال 
:  

جمعة، ؼادة دمحم 
  إبراهٌم.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

ؼادة دمحم إبراهٌم 
جمعة ؛ إشراؾ 
محمود محمود 

السجاعى، مصطفى 
  عطٌة الؽندور.

  ماجستٌر.  1914 (1562

مشاكل المٌاس 
واإلفصاح لمزاٌا 
التماعد فى إطار 

  المعاٌٌر المحاسبٌة :

حسانٌن، دمحم 
  نصر السٌد.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

دمحم نصر السٌد 
حسانٌن ؛ إشراؾ 
محمود محمود 

  إبراهٌم السجاعى.

  ماجستٌر.  1915 (1563

مشاكل المٌاس 
واإلفصاح لمزاٌا 
التماعد فى إطار 

  المعاٌٌر المحاسبٌة :

حسانٌن، دمحم 
  نصر السٌد.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

دمحم نصر السٌد 
حسانٌن ؛ إشراؾ 
محمود محمود 

  إبراهٌم السجاعى.

  ماجستٌر.  1916 (1564
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  ماجستٌر.  1919 (1565

Mediating 
empowering 
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  ماجستٌر.  1912 (1566

أثر التحوالت 
السٌاسٌة على النمو 

اإللتصادي مع 
  اإلشارة إلى مصر /

برهوم، إٌمان 
  جمال دمحم.

  2019.    

جمال دمحم إٌمان 
برهوم ؛ إشراؾ 
طارق مصطفى 

  ؼلوش.

  ماجستٌر.  1916 (1569

أثر التحوالت 
السٌاسٌة على النمو 

اإللتصادي مع 
  اإلشارة إلى مصر /

برهوم، إٌمان 
  جمال دمحم.

  2019.    

إٌمان جمال دمحم 
برهوم ؛ إشراؾ 
طارق مصطفى 

  ؼلوش.

  ماجستٌر.  1920 (1562

دور العوابد النفطٌة 
فً تموٌل لطاع 

ٌلٌة فً  الصناعة التحو
  لٌبٌا /

عبدالمادر، رحاب 
  عبدالسالم عمر.

  2016.    

رحاب عبدالسالم 
عمر عبدالمادر ؛ 

إشراؾ دمحم محمود 
  عطوة ٌوسؾ.

  ماجستٌر.  1921 (1566

دور العوابد النفطٌة 
فً تموٌل لطاع 

ٌلٌة فً  الصناعة التحو
  لٌبٌا /

عبدالمادر، رحاب 
  عبدالسالم عمر.

  2016.    

رحاب عبدالسالم 
عمر عبدالمادر ؛ 

إشراؾ دمحم محمود 
  عطوة ٌوسؾ.

  ماجستٌر.  1922 (1600

التموٌل المصرفً 
للصناعات الصؽٌرة 
ومتناهٌة الصؽر فً 

  مصر :

المؽٌر، دمحم شفٌع 
  إبراهٌم دمحم.

  الوالع والمستمبل /  .2016  

دمحم شفٌع إبراهٌم دمحم 
المؽٌر ؛ إشراؾ 

عبدالفتاح عبدالرحمن 
عبدالمجٌد، إبراهٌم 

  حمدي شتا.

  ماجستٌر.  1923 (1601

التموٌل المصرفً 
للصناعات الصؽٌرة 
ومتناهٌة الصؽر فً 

  مصر :

المؽٌر، دمحم شفٌع 
  إبراهٌم دمحم.

  الوالع والمستمبل /  .2016  

دمحم شفٌع إبراهٌم دمحم 
المؽٌر ؛ إشراؾ 

عبدالرحمن عبدالفتاح 
عبدالمجٌد، إبراهٌم 

  حمدي شتا.

  ماجستٌر.  1924 (1602
المشتمات المالٌة 

كمدخل لتسعٌر تؤمٌن 
  ابتمان الصادرات :

إبراهٌم، آٌات 
  إسماعٌل دمحم.

  2016.  
بالتطبٌك على الشركة 

المصرٌة لضمان الصادرات 
/  

آٌات إسماعٌل دمحم 
إبراهٌم ؛ إشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدي 

بدوي، السٌد 
  الشربٌنً األشمر.

  ماجستٌر.  1925 (1603
المشتمات المالٌة 

كمدخل لتسعٌر تؤمٌن 
  ابتمان الصادرات :

إبراهٌم، آٌات 
  إسماعٌل دمحم.

  2016.  
بالتطبٌك على الشركة 

المصرٌة لضمان الصادرات 
/  

آٌات إسماعٌل دمحم 
إبراهٌم ؛ إشراؾ 
إبراهٌم دمحم مهدي 

بدوي، السٌد 
  الشربٌنً األشمر.

  ماجستٌر.  1926 (1604

نموذج هرمى ؼٌر 
خطى للتنبإ بمٌمة 

مخصص التعوٌضات 
تحت التسوٌة 

للتؤمٌنات العامة فى 
  السوق المصرٌة /

الشرباصى، 
شٌماء دمحم 
  محمود.

  2016.    
شٌماء دمحم محمود 

الشرباصى ؛ إشراؾ 
  دمحم توفٌك البلمٌنى.

  ماجستٌر.  1929 (1605

نموذج هرمى ؼٌر 
خطى للتنبإ بمٌمة 

مخصص التعوٌضات 
تحت التسوٌة 

للتؤمٌنات العامة فى 
  السوق المصرٌة /

الشرباصى، 
شٌماء دمحم 
  محمود.

  2016.    
شٌماء دمحم محمود 

الشرباصى ؛ إشراؾ 
  دمحم توفٌك البلمٌنى.

  ماجستٌر.  1922 (1606

استخدام الدوال 
التمٌٌزٌة فً تمٌٌم 

أعضاء هٌبة أداء 
التدرٌس فً جامعة 

البٌرمانً، زٌنب 
  عبود أحمد.

  2016.    

زٌنب عبود أحمد 
البٌرمانً ؛ إشراؾ 
دمحم توفٌك البلمٌنً، 

فاطمة علً 



  عبدالعاطً.  بابل فً العراق /

  ماجستٌر.  1926 (1609

استخدام الدوال 
التمٌٌزٌة فً تمٌٌم 
أداء أعضاء هٌبة 

التدرٌس فً جامعة 
  فً العراق /بابل 

البٌرمانً، زٌنب 
  عبود أحمد.

  2016.    

زٌنب عبود أحمد 
البٌرمانً ؛ إشراؾ 
دمحم توفٌك البلمٌنً، 

فاطمة علً 
  عبدالعاطً.

  ماجستٌر.  1930 (1602

إستخدام التحلٌل 
اإلحصابً متعدد 
المتؽٌرات لتحدٌد 

العوامل المإثرة على 
الوالدات المٌتة فً 

  العراق :

صالح صبار، 
  مهدي.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

صالح مهدي صبار 
؛ إشراؾ فاطمة على 
دمحم عبدالعاطى، أحمد 

دمحم عبدالمنعم 
  أبوالخٌر.

  ماجستٌر.  1931 (1606

إستخدام التحلٌل 
اإلحصابً متعدد 
المتؽٌرات لتحدٌد 

العوامل المإثرة على 
الوالدات المٌتة فً 

  العراق :

صبار، صالح 
  مهدي.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

صالح مهدي صبار 
؛ إشراؾ فاطمة على 
دمحم عبدالعاطى، أحمد 

دمحم عبدالمنعم 
  أبوالخٌر.

  ماجستٌر.  1932 (1610

التنبإ بمعدالت 
الوفٌات بإستخدام 

تمدٌر إرتباط السالسل 
  الزمنٌة :

كاظم، ولٌد 
  طالب.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

ولٌد طالب كاظم ؛ 
إشراؾ دمحم توفٌك 

البلمٌنً، فاطمة علً 
  عبدالعاطً.

  ماجستٌر.  1933 (1611

التنبإ بمعدالت 
الوفٌات بإستخدام 

تمدٌر إرتباط السالسل 
  الزمنٌة :

كاظم، ولٌد 
  طالب.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

ولٌد طالب كاظم ؛ 
إشراؾ دمحم توفٌك 

البلمٌنً، فاطمة علً 
  عبدالعاطً.

  ماجستٌر.  1934 (1612

العاللة بٌن االستثمار 
األجنبً ؼٌر المباشر 
ومفردات االلتصاد 

الكلى الربٌسٌة 
بالتطبٌك على مصر 

-2014فً الفترة )
2006/ )  

دمحم، عبدالحمٌد 
  ربٌع.

  2016.    
عبدالحمٌد ربٌع دمحم ؛ 

إشراؾ دمحم حامد 
  الزهار.

  ماجستٌر.  1935 (1613

االستثمار العاللة بٌن 
األجنبً ؼٌر المباشر 
ومفردات االلتصاد 

الكلى الربٌسٌة 
بالتطبٌك على مصر 

-2014فً الفترة )
2006/ )  

دمحم، عبدالحمٌد 
  ربٌع.

  2016.    
عبدالحمٌد ربٌع دمحم ؛ 

إشراؾ دمحم حامد 
  الزهار.

  ماجستٌر.  1936 (1614
تركز سوق المراجعة 

وأثره على جودة 
  ٌة :األرباح المحاسب

سلٌمان، السٌد 
حسن صدٌك 

  داود.
  2019.  

دراسة تطبٌمٌة فً سوق 
  المراجعة المصري /

السٌد حسن صدٌك 
داود سلٌمان ؛ 

إشراؾ عباس أحمد 
رضوان، مصطفى 

  عطٌة الؽندور.

  ماجستٌر.  1939 (1615
تركز سوق المراجعة 

وأثره على جودة 
  األرباح المحاسبٌة :

سلٌمان، السٌد 
صدٌك حسن 
  داود.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة فً سوق 

  المراجعة المصري /

السٌد حسن صدٌك 
داود سلٌمان ؛ 

إشراؾ عباس أحمد 
رضوان، مصطفى 

  عطٌة الؽندور.

  ماجستٌر.  1932 (1616
ٌلٌة  تؤثٌر المٌادة التحو
على مراحل صنع 

  المرار :

السٌد، أسامة دمحم 
  عبدالسالم.

  2019.  
تطبٌمٌة على العاملٌن دراسة 

بشركة إٌبٌكو لألدوٌة 
  بمحافظة الدلهلٌة /

أسامة دمحم عبدالسالم 
السٌد ؛ إشراؾ حمٌدة 

  دمحم النجار.

  ماجستٌر.  1936 (1619
ٌلٌة  تؤثٌر المٌادة التحو
على مراحل صنع 

  المرار :

السٌد، أسامة دمحم 
  عبدالسالم.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 

بشركة إٌبٌكو لألدوٌة 
  بمحافظة الدلهلٌة /

أسامة دمحم عبدالسالم 
السٌد ؛ إشراؾ حمٌدة 

  دمحم النجار.

  ماجستٌر.  1940 (1612

أثر أبعاد المنظمات 
األثٌرة علً االلتزام 

التنظٌمً لدي 
  العاملٌن :

المؽربً، هدى 
عبدالحمٌد 
  عبدالفتاح.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة علً لطاع 
  التعلٌم بجامعة المنصورة /

هدى عبدالحمٌد 
عبدالفتاح المؽربً ؛ 
إشراؾ عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.



  ماجستٌر.  1941 (1616

أثر أبعاد المنظمات 
األثٌرة علً االلتزام 

التنظٌمً لدي 
  العاملٌن :

المؽربً، هدى 
عبدالحمٌد 
  عبدالفتاح.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة علً لطاع 

  بجامعة المنصورة / التعلٌم

هدى عبدالحمٌد 
عبدالفتاح المؽربً ؛ 
إشراؾ عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1942 (1620

إطار للعاللة بٌن 
إدران العاملٌن لمٌم 
المدٌرٌن وانتهان 

  العمد النفسً :

عبداللطٌؾ، 
سرور 

  عبدالكرٌم.
  2019.  

دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
االمام األعظم فً كلٌة 
  الجامعة /

سرور عبدالكرٌم 
عبداللطٌؾ ؛ إشراؾ 
عبدالحكٌم أحمد نجم، 

أحمد دمحم السٌد 
  السطوحى.

  ماجستٌر.  1943 (1621

إطار للعاللة بٌن 
إدران العاملٌن لمٌم 
المدٌرٌن وانتهان 

  العمد النفسً :

عبداللطٌؾ، 
سرور 

  عبدالكرٌم.
  2019.  

العاملٌن دراسة تطبٌمٌة على 
فً كلٌة االمام األعظم 

  الجامعة /

سرور عبدالكرٌم 
عبداللطٌؾ ؛ إشراؾ 
عبدالحكٌم أحمد نجم، 

أحمد دمحم السٌد 
  السطوحى.

  ماجستٌر.  1944 (1622

ــاج  ــ دور اإلنت
ــواصل فً  المـت

ــالٌؾ  ــ خفض التك
  البٌبٌة :

دمحم، فاطمة إدمحم 
  الساعدي.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

فاطمة إدمحم الساعدي 
دمحم ؛ إشراؾ مكرم 
ٌلً،  عبدالمسٌح باس

دمحم السعٌد علً 
  سبع.

  ماجستٌر.  1945 (1623

ــاج  ــ دور اإلنت
ــواصل فً  المـت

ــالٌؾ  ــ خفض التك
  البٌبٌة :

دمحم، فاطمة إدمحم 
  الساعدي.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

فاطمة إدمحم الساعدي 
دمحم ؛ إشراؾ مكرم 
ٌلً،  عبدالمسٌح باس

دمحم السعٌد علً 
  سبع.

  ماجستٌر.  1946 (1624

دور المراجع الداخلً 
فً التحمك من لٌام 

المنظمات ؼٌر 
الهادفة للربح 
بمسإولٌتها 
  اإلجتماعٌة :

سلمان، عبدالستار 
  عبدالجبار.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة فً لطاع 
  التعلٌم العالً العرالً /

عبدالجبار عبدالستار 
سلمان ؛ إشراؾ 
أحمد علً ؼازي 

صمر، سماح طارق 
  حافظ.

  ماجستٌر.  1949 (1625

دور المراجع الداخلً 
فً التحمك من لٌام 

المنظمات ؼٌر 
الهادفة للربح 
بمسإولٌتها 
  اإلجتماعٌة :

سلمان، عبدالستار 
  عبدالجبار.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة فً لطاع 
  /التعلٌم العالً العرالً 

عبدالستار عبدالجبار 
سلمان ؛ إشراؾ 
أحمد علً ؼازي 

صمر، سماح طارق 
  حافظ.

  ماجستٌر.  1942 (1626

التكالٌؾ المالبمة 
لترشٌد لرارات 

التكامل بٌن عملٌات 
التعهٌد ونظرٌة المٌود 

بهدؾ دعم المٌزة 
  التنافسٌة :

عبود، مٌثم حازم 
  عزٌز.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

عزٌز  مٌثم حازم
عبود ؛ إشراؾ 

محمود عبدالفتاح 
  ابراهٌم رزق.

  ماجستٌر.  1946 (1629

التكالٌؾ المالبمة 
لترشٌد لرارات 

التكامل بٌن عملٌات 
التعهٌد ونظرٌة المٌود 

بهدؾ دعم المٌزة 
  التنافسٌة :

عبود، مٌثم حازم 
  عزٌز.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

مٌثم حازم عزٌز 
عبود ؛ إشراؾ 

عبدالفتاح  محمود
  ابراهٌم رزق.

  ماجستٌر.  1951 (1622

أثر التجارة 
اإللكترونٌة خالل 

سلسلة التورٌد لتعزٌز 
  إدارة التكلفة البٌنٌة :

فرج، به ڤٌن 
  محسوم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

به ڤٌن محسوم فرج ؛ 
إشراؾ محمود 

عبدالفتاح إبراهٌم 
  رزق.

  ماجستٌر.  1952 (1626

لؽة تمرٌر  أثر تطبٌك
األعمال الموسعة فى 

مصر على لرار 
  االستثمار :

الدٌب، محمود 
  إبراهٌم دمحم.

  دراسة مٌدانٌة /  .2019  

محمود إبراهٌم دمحم 
الدٌب ؛ إشراؾ 
عصام عبدالمنعم 

  إسماعٌل.

  ماجستٌر.  1953 (1630

أثر تطبٌك لؽة تمرٌر 
األعمال الموسعة فى 

مصر على لرار 
  االستثمار :

الدٌب، محمود 
  إبراهٌم دمحم.

  دراسة مٌدانٌة /  .2019  

محمود إبراهٌم دمحم 
الدٌب ؛ إشراؾ 
عصام عبدالمنعم 

  إسماعٌل.

  ماجستٌر.  1954 (1631
أثر المزٌج التسوٌمً 

األخضر على 
على، أسامة 

محمود النمراشى 
  2019.  

على عمالء  دراسة تطبٌمٌة
متاجر التجزبة بمدٌنة 

أسامة محمود 
النمراشى السٌد على 



الصورة الذهنٌة 
  للعالمة الخضراء :

؛ إشراؾ طلعت   المنصورة /  السٌد.
أسعد عبدالحمٌد البنا، 
أحمد دمحم السٌد أحمد 

  السطوحً.

  ماجستٌر.  1955 (1632

أثر المزٌج التسوٌمً 
األخضر على 

الصورة الذهنٌة 
  للعالمة الخضراء :

على، أسامة 
محمود النمراشى 

  لسٌد.ا
  2019.  

دراسة تطبٌمٌة على عمالء 
متاجر التجزبة بمدٌنة 

  المنصورة /

أسامة محمود 
النمراشى السٌد على 
؛ إشراؾ طلعت 

أسعد عبدالحمٌد البنا، 
أحمد دمحم السٌد أحمد 

  السطوحً.

  ماجستٌر.  1956 (1633
أثر الثمافة التنظٌمٌة 

  على التؽٌٌر :
عبدهللا، دمحم السٌد 

  السعٌد.
  2019.  

بالتطبٌك على الشركة 
المصرٌة لإلتصاالت منطمة 

  الدلهلٌة /

دمحم السٌد السعٌد 
عبدهللا ؛ إشراؾ 
حمٌدة دمحم البدوي 

  النجار.

  ماجستٌر.  1959 (1634
أثر الثمافة التنظٌمٌة 

  على التؽٌٌر :
عبدهللا، دمحم السٌد 

  السعٌد.
  2019.  

بالتطبٌك على الشركة 
المصرٌة لإلتصاالت منطمة 

  الدلهلٌة /

دمحم السٌد السعٌد 
عبدهللا ؛ إشراؾ 
حمٌدة دمحم البدوي 

  النجار.

  ماجستٌر.  1952 (1635
أثر الرواتب على 
الرضاء الوظٌفً 

  للعاملٌن :

أبوالعنٌن، حمدي 
  الشربٌنً السٌد.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على أعضاء 

هٌبة التدرٌس جامعة 
  / المنصورة

حمدي الشربٌنً 
السٌد أبوالعنٌن ؛ 

إشراؾ عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جوده.

  ماجستٌر.  1956 (1636
أثر الرواتب على 
الرضاء الوظٌفً 

  للعاملٌن :

أبوالعنٌن، حمدي 
  الشربٌنً السٌد.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على أعضاء 

هٌبة التدرٌس جامعة 
  المنصورة /

حمدي الشربٌنً 
لعنٌن ؛ السٌد أبوا

إشراؾ عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جوده.

  ماجستٌر.  1960 (1639
العاللة بٌن العمد 
النفسً واالرتباط 

  الوظٌفً :

دمحم، نهى حمدي 
  بٌومً.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بشركات لطاع األعمال العام 

  بمحافظة الدلهلٌة /

نهى حمدي بٌومً 
دمحم ؛ إشراؾ 
عبدالمحسن 

عبدالمحسن جودة، 
دمحم محمود 
  عبداللطٌؾ.

  ماجستٌر.  1961 (1632
العاللة بٌن العمد 
النفسً واالرتباط 

  الوظٌفً :

دمحم، نهى حمدي 
  بٌومً.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بشركات لطاع األعمال العام 

  بمحافظة الدلهلٌة /

نهى حمدي بٌومً 
دمحم ؛ إشراؾ 
عبدالمحسن 

عبدالمحسن جودة، 
دمحم محمود 
  عبداللطٌؾ.

  ماجستٌر.  1962 (1636

Evaluation of 
factors 

affecting loan 
granting to 

bank 
customers in 

Arab Republic 
of Egypt /  

Mohamed, 
Safa Nazir 

Riad.  
  2019.    

Safa Nazir 
Riad 

Mohamed ; 
supervised by 

Abed El-
Hakeem 

Ahmed Nagm, 
Mohamed 

Galal Sedeek.  

  ماجستٌر.  1963 (1640

Evaluation of 
factors 

affecting loan 
granting to 

bank 
customers in 

Arab Republic 
of Egypt /  

Mohamed, 
Safa Nazir 

Riad.  
  2019.    

Safa Nazir 
Riad 

Mohamed ; 
supervised by 

Abed El-
Hakeem 

Ahmed Nagm, 
Mohamed 

Galal Sedeek.  

  ماجستٌر.  1964 (1641
دور التسوٌك الداخلى 
فى تحمٌك االستؽراق 

  الوظٌفى :

المنشاوى، 
المنشاوى 
  عبدالحلٌم.

  2019.  
بالتطبٌك على لطاع التدرٌب 

شركة نٌوهورٌزنز مصر  –
/  

المنشاوى عبدالحلٌم 
المنشاوى ؛ إشراؾ 
عبدالحكٌم أحمد ربٌع 

  نجم.

  ماجستٌر.  1965 (1642
دور التسوٌك الداخلى 
فى تحمٌك االستؽراق 

  الوظٌفى :

المنشاوى، 
المنشاوى 
  عبدالحلٌم.

  2019.  
بالتطبٌك على لطاع التدرٌب 

شركة نٌوهورٌزنز مصر  –
/  

المنشاوى عبدالحلٌم 
المنشاوى ؛ إشراؾ 
عبدالحكٌم أحمد ربٌع 



  نجم.

  دكتوراه.  1966 (1643

العاللة بٌن الصورة 
الذهنٌة للمنتج 

والجودة المدركة 
  ووالء العمٌل :

أبوشرخ، نادر 
  حامد عبدالرازق.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على عمالء 
شركة اإلتصاالت الفلسطٌنٌة 

  بمطاع ؼزة /

نادر حامد عبدالرازق 
أبوشرخ ؛ إشراؾ 

طلعت أسعد 
  عبدالحمٌد.

  دكتوراه.  1969 (1644

العاللة بٌن الصورة 
الذهنٌة للمنتج 

والجودة المدركة 
  ووالء العمٌل :

أبوشرخ، نادر 
  حامد عبدالرازق.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على عمالء 
شركة اإلتصاالت الفلسطٌنٌة 

  بمطاع ؼزة /

نادر حامد عبدالرازق 
أبوشرخ ؛ إشراؾ 

طلعت أسعد 
  عبدالحمٌد.

  جستٌر.ما  1962 (1645

نموذج إحصابً 
ممترح لدراسة خرابط 

six sigma  للرلابة
اإلحصابٌة على جودة 

  االنتاج :

عبدالمعطً، دمحم 
مصطفً محى 

  الدٌن.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

دمحم مصطفً محى 
الدٌن عبدالمعطً ؛ 
إشراؾ ٌاسر دمحم 
العدل عبداللطٌؾ، 

أشرؾ أحمد 
  عبدالعلٌم البدري.

  ماجستٌر.  1966 (1646

نموذج إحصابً 
ممترح لدراسة خرابط 

six sigma  للرلابة
اإلحصابٌة على جودة 

  االنتاج :

عبدالمعطً، دمحم 
مصطفً محى 

  الدٌن.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

دمحم مصطفً محى 
الدٌن عبدالمعطً ؛ 
إشراؾ ٌاسر دمحم 
العدل عبداللطٌؾ، 

أشرؾ أحمد 
  عبدالعلٌم البدري.

  ماجستٌر.  1990 (1649

ممارنة أسلوب بٌز 
مع طرٌمة المركبات 
الربٌسٌة لتمدٌر معالم 

االنحدار الخطً 
المتعدد فً حالة 

  البٌانات ؼٌر التامة :

اسماعٌل، عابشة 
  عبدالخالك.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

عابشة عبدالخالك 
اسماعٌل ؛ إشراؾ 
فاطمة علً دمحم 

عبدالعاطً، أحمد 
م دمحم عبدالمنع

رٌاض، أحمد دمحم 
  حراز.

  ماجستٌر.  1991 (1642

ممارنة أسلوب بٌز 
مع طرٌمة المركبات 
الربٌسٌة لتمدٌر معالم 

االنحدار الخطً 
المتعدد فً حالة 

  البٌانات ؼٌر التامة :

اسماعٌل، عابشة 
  عبدالخالك.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

عابشة عبدالخالك 
اسماعٌل ؛ إشراؾ 

دمحم فاطمة علً 
عبدالعاطً، أحمد 

دمحم عبدالمنعم 
رٌاض، أحمد دمحم 

  حراز.

  ماجستٌر.  1992 (1646

أثر تطبٌك معٌار 
التدلٌك الدولً 

( على تمٌٌم 590)
المراجع لمدرة المنشؤة 

  على اإلستمرار :

حمد، هه فال 
  لشكرى.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  
هه فال لشكرى حمد 
؛ إشراؾ أحمد علً 

  صمر.ؼازي 

  ماجستٌر.  1993 (1650

أثر تطبٌك معٌار 
التدلٌك الدولً 

( على تمٌٌم 590)
المراجع لمدرة المنشؤة 

  على اإلستمرار :

حمد، هه فال 
  لشكرى.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  
هه فال لشكرى حمد 
؛ إشراؾ أحمد علً 

  ؼازي صمر.

  ماجستٌر.  1994 (1651

إطار ممترح لمبادئ 
من منظور الحوكمة 

إسالمً فً تحسٌن 
عمل المراجع 

الداخلً فً البنون 
  اإلسالمٌة /

البدٌري، عالء 
  عواد كاظم.

  2019.    

عالء عواد كاظم 
البدٌري ؛ إشراؾ 
سامً نجدي دمحم 

علً، حسناء عطٌة 
  حامد.

  ماجستٌر.  1995 (1652

إطار ممترح لمبادئ 
الحوكمة من منظور 
إسالمً فً تحسٌن 

المراجع عمل 
الداخلً فً البنون 

  اإلسالمٌة /

البدٌري، عالء 
  عواد كاظم.

  2019.    

عالء عواد كاظم 
البدٌري ؛ إشراؾ 
سامً نجدي دمحم 

علً، حسناء عطٌة 
  حامد.

  ماجستٌر.  1996 (1653

أثر تطبٌك معٌار 
التمرٌر المالً الدولً 

الخاص بالموابم 
المالٌة الموحده على 
جودة المعلومات 

أبوخطوة، شهاوي 
  سالم.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على الشركات 

  المساهمة اللٌبٌة /

شهاوي سالم 
أبوخطوة ؛ إشراؾ 
صبري عبدالحمٌد 

  السجٌنً.



  المحاسبٌة :

  ماجستٌر.  1999 (1654

أثر تطبٌك معٌار 
التمرٌر المالً الدولً 

الخاص بالموابم 
المالٌة الموحده على 
جودة المعلومات 

  المحاسبٌة :

أبوخطوة، شهاوي 
  سالم.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على الشركات 

  المساهمة اللٌبٌة /

شهاوي سالم 
أبوخطوة ؛ إشراؾ 
صبري عبدالحمٌد 

  السجٌنً.

  ماجستٌر.  1992 (1655

مدي توافك التمارٌر 
المالٌة للشركات 

العرالٌة مع متطلبات 
اإلفصاح الواردة 
  بالمعاٌٌر الدولٌة /

عزٌز، حسٌن 
  رحمن.

  2019.    

حسٌن رحمن عزٌز ؛ 
إشراؾ عصام 
عبدالمنعم أحمد 

  إسماعٌل.

  ماجستٌر.  1996 (1656

مدي توافك التمارٌر 
المالٌة للشركات 

العرالٌة مع متطلبات 
اإلفصاح الواردة 
  بالمعاٌٌر الدولٌة /

عزٌز، حسٌن 
  رحمن.

  2019.    

حسٌن رحمن عزٌز ؛ 
إشراؾ عصام 
عبدالمنعم أحمد 

  إسماعٌل.

  ماجستٌر.  1920 (1659

رإٌة استراتٌجٌة 
ممترحة إلدارة تكلفة 
الخطر البٌبً فً 
  لطاع الخدمات :

ورا دمحم  بسه، ـن
  دمحم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  
ورا دمحم دمحم بسه ؛  ـن

إشراؾ سمٌر 
  أبوالفتوح صالح.

  ماجستٌر.  1921 (1652

رإٌة استراتٌجٌة 
ممترحة إلدارة تكلفة 
الخطر البٌبً فً 
  لطاع الخدمات :

ورا دمحم  بسه، ـن
  دمحم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  
ورا دمحم دمحم بسه ؛  ـن

إشراؾ سمٌر 
  أبوالفتوح صالح.

  ماجستٌر.  1922 (1656

المشكالت المحاسبٌة 
التً تواجه تطبٌك 
معاٌٌر التمارٌر 
 IFRSالمالٌة الدولٌة 

  فً لٌبٌا /

شتل، ربٌع سالم 
  دمحم.

  2019.    
ربٌع سالم دمحم شتل ؛ 
إشراؾ سامً نجدي 

  دمحم علً رفاعً.

  ماجستٌر.  1923 (1660

المشكالت المحاسبٌة 
التً تواجه تطبٌك 
معاٌٌر التمارٌر 
 IFRSالمالٌة الدولٌة 

  فً لٌبٌا /

شتل، ربٌع سالم 
  دمحم.

  2019.    
شتل ؛ ربٌع سالم دمحم 

إشراؾ سامً نجدي 
  دمحم علً رفاعً.

  ماجستٌر.  1924 (1661
إطار ممترح لمراجعة 
األنشطة البٌبٌة وأثره 
  على لٌمة المنشؤة :

علً، باسم 
  رشٌد.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

باسم رشٌد علً ؛ 
إشراؾ صبري 
عبدالحمٌد السٌد 
السجٌنً، سماح 
  طارق أحمد حافظ.

  ماجستٌر.  1925 (1662
إطار ممترح لمراجعة 
األنشطة البٌبٌة وأثره 
  على لٌمة المنشؤة :

علً، باسم 
  رشٌد.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

باسم رشٌد علً ؛ 
إشراؾ صبري 
عبدالحمٌد السٌد 
السجٌنً، سماح 
  طارق أحمد حافظ.

  ماجستٌر.  1926 (1663
أثر االنضباط 

اإلدارى للعاملٌن على 
  : جودة الخدمة

النجار، أحمد 
فاروق 

  عبدالكرٌم.
  2019.  

بالتطبٌك على الشركة 
  المصرٌة لالتصاالت /

أحمد فاروق 
عبدالكرٌم النجار ؛ 
إشراؾ عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1929 (1664
أثر االنضباط 

اإلدارى للعاملٌن على 
  جودة الخدمة :

النجار، أحمد 
فاروق 

  عبدالكرٌم.
  2019.  

بالتطبٌك على الشركة 
  المصرٌة لالتصاالت /

أحمد فاروق 
عبدالكرٌم النجار ؛ 
إشراؾ عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1922 (1665
أثر المناخ التنظٌمً 
فً تفعٌل دور فرق 

  العمل :

ؼنٌم، دمحم كمال 
  أحمد.

  2019.  
بالتطبٌك على الشركة 
المصرٌة لالتصاالت 

  بالمنصورة /

دمحم كمال أحمد ؼنٌم ؛ 
إشراؾ أحمد دمحم 

  ؼنٌم.

  ماجستٌر.  1926 (1666
أثر المناخ التنظٌمً 
فً تفعٌل دور فرق 

  العمل :

ؼنٌم، دمحم كمال 
  أحمد.

  2019.  
بالتطبٌك على الشركة 
المصرٌة لالتصاالت 

  بالمنصورة /

دمحم كمال أحمد ؼنٌم ؛ 
إشراؾ أحمد دمحم 

  ؼنٌم.

  ماجستٌر.  1960 (1669
العاللة بٌن تمكٌن 
العاملٌن والرضا 

ٌـد  عبدالنبى، ول
  ٌوسـؾ شعبان.

  2019.  
بالتطبٌك على شركة مصر 
لتؤمٌنات الحٌاة منطمة شرق 

ولٌد ٌوسؾ شعبان 
عبدالنبى ؛ إشراؾ 



حمٌدة دمحم البدوي   الدلتا /  الوظٌفً :
  النجار.

  ماجستٌر.  1961 (1662
بٌن تمكٌن العاللة 

العاملٌن والرضا 
  الوظٌفً :

ٌـد  عبدالنبى، ول
  ٌوسـؾ شعبان.

  2019.  
بالتطبٌك على شركة مصر 
لتؤمٌنات الحٌاة منطمة شرق 

  الدلتا /

ولٌد ٌوسؾ شعبان 
عبدالنبى ؛ إشراؾ 
حمٌدة دمحم البدوي 

  النجار.

  ماجستٌر.  1962 (1666

أثر المناخ التنظٌمً 
السابد على الرضا 
الوظٌفى للعمٌل 

  الداخلى /

إبراهٌم، 
عبدالسالم 
  ؼندور.

  2016.    

عبدالسالم ؼندور 
إبراهٌم ؛ إشراؾ 
عبدالعزٌز على 

  حسن.

  ماجستٌر.  1963 (1690

أثر المناخ التنظٌمً 
السابد على الرضا 
الوظٌفى للعمٌل 

  الداخلى /

إبراهٌم، 
عبدالسالم 
  ؼندور.

  2016.    

عبدالسالم ؼندور 
إبراهٌم ؛ إشراؾ 
عبدالعزٌز على 

  حسن.

  ماجستٌر.  1964 (1691
نموذج ممترح لتحمٌك 
أمثلٌة لرارات تنشٌط 

  مبٌعات األدوٌة :

النمٌب، نشؤت 
أبوالخٌر 

  عبدالعظٌم السٌد.
  2019.  

بالتطبٌك علً الشركة 
المصرٌة الدولٌة للصناعات 

  الدوابٌة )إٌبٌكو( /

نشؤت أبوالخٌر 
لسٌد عبدالعظٌم ا

النمٌب ؛ إشراؾ أحمد 
  دمحم السٌد ؼنٌم.

  ماجستٌر.  1965 (1692
نموذج ممترح لتحمٌك 
أمثلٌة لرارات تنشٌط 

  مبٌعات األدوٌة :

النمٌب، نشؤت 
أبوالخٌر 

  عبدالعظٌم السٌد.
  2019.  

بالتطبٌك علً الشركة 
المصرٌة الدولٌة للصناعات 

  الدوابٌة )إٌبٌكو( /

نشؤت أبوالخٌر 
عبدالعظٌم السٌد 

النمٌب ؛ إشراؾ أحمد 
  دمحم السٌد ؼنٌم.

  ماجستٌر.  1966 (1693
المدرات اإلبداعٌة 
للمدٌرٌن وعاللتها 
  باألداء الوظٌفً :

مخٌمر، شٌرٌن 
عبدالعزٌز 

  جمٌل.
  2019.  

دراسة تطبٌمٌة على الشركة 
  المصرٌة لالتصاالت /

شٌرٌن عبدالعزٌز 
جمٌل مخٌمر ؛ 

عبدالمحسن إشراؾ 
عبدالمحسن حسن 

  جودة.

  ماجستٌر.  1969 (1694
المدرات اإلبداعٌة 
للمدٌرٌن وعاللتها 
  باألداء الوظٌفً :

مخٌمر، شٌرٌن 
عبدالعزٌز 

  جمٌل.
  2019.  

دراسة تطبٌمٌة على الشركة 
  المصرٌة لالتصاالت /

شٌرٌن عبدالعزٌز 
جمٌل مخٌمر ؛ 

إشراؾ عبدالمحسن 
عبدالمحسن حسن 

  جودة.

  ماجستٌر.  1962 (1695

العاللة بٌن جودة 
الخدمات وارتباط 

العمٌل بالتطبٌك على 
عمالء الشركة 

المصرٌة لالتصاالت 
  بمحافظة الدلهلٌة /

الجعلى، ولٌد 
  أحمد على.

  2019.    

ولٌد احمد على 
الجعلى ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1966 (1696

بٌن جودة العاللة 
الخدمات وارتباط 

العمٌل بالتطبٌك على 
عمالء الشركة 

المصرٌة لالتصاالت 
  بمحافظة الدلهلٌة /

الجعلى، ولٌد 
  أحمد على.

  2019.    

ولٌد احمد على 
الجعلى ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1200 (1699

أثر أبعاد إدارة 
األعمال اإللكترونٌة 

التنظٌمً فً التمٌز 
:  

نجم، أحمد السٌد 
  سعد.

  2019.  
بالتطبٌك على لطاع الدواء 

  بالدلهلٌة /

أحمد السٌد سعد نجم 
؛ إشراؾ عبدالحكٌم 

  أحمد ربٌع نجم.

  ماجستٌر.  1201 (1692

أثر أبعاد إدارة 
األعمال اإللكترونٌة 
فً التمٌز التنظٌمً 

:  

نجم، أحمد السٌد 
  سعد.

  2019.  
على لطاع الدواء بالتطبٌك 
  بالدلهلٌة /

أحمد السٌد سعد نجم 
؛ إشراؾ عبدالحكٌم 

  أحمد ربٌع نجم.

  ماجستٌر.  1202 (1696

توسٌط إدارة المعرفة 
فً العاللة بٌن إدارة 
المواهب وتحمٌك 
  المٌزة التنافسٌة :

أحمد، زٌنب أحمد 
  دمحم.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على شركات 

  مصر /خدمات اإلنترنت فً 

زٌنب أحمد دمحم أحمد 
؛ إشراؾ صفاء أحمد 
الشربٌنً، سارة السٌد 

  عبدهللا الدرٌنً.

  ماجستٌر.  1203 (1620

توسٌط إدارة المعرفة 
فً العاللة بٌن إدارة 
المواهب وتحمٌك 
  المٌزة التنافسٌة :

أحمد، زٌنب أحمد 
  دمحم.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على شركات 

  مصر / خدمات اإلنترنت فً

زٌنب أحمد دمحم أحمد 
؛ إشراؾ صفاء أحمد 
الشربٌنً، سارة السٌد 

  عبدهللا الدرٌنً.

ٌلً، نهال تؤثٌر المٌادة   ماجستٌر.  1204 (1621 نهال حسنً     .2019  الجم



االستراتٌجٌة على 
إدارةالتؽٌٌر التنظٌمً 
بالتطبٌك علً مدٌرٌة 

التربٌة والتعلٌم 
بمحافظة الدلهلٌة 

واإلدارات التابعة لها 
/  

نً حس
  عبدالعزٌز.

ٌلً ؛  عبدالعزٌز الجم
إشراؾ حمٌده دمحم 

  البدوى النجار.

  ماجستٌر.  1205 (1622

تؤثٌر المٌادة 
االستراتٌجٌة على 

إدارةالتؽٌٌر التنظٌمً 
بالتطبٌك علً مدٌرٌة 

التربٌة والتعلٌم 
بمحافظة الدلهلٌة 

واإلدارات التابعة لها 
/  

ٌلً،  نهال الجم
حسنً 

  عبدالعزٌز.
  2019.    

نهال حسنً 
ٌلً ؛  عبدالعزٌز الجم
إشراؾ حمٌده دمحم 

  البدوى النجار.

  ماجستٌر.  1206 (1623

إطار محاسبً ممترح 
لتحدٌد وعاء 

الضرٌبة على الدخل 
عن الخدمات 

االلكترونٌة باستخدام 
تكنولوجٌا المعلومات 

:  

العزاوي، هند 
  حمً خلٌل.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

هند حمً خلٌل 
العزاوي ؛ إشراؾ 

محمود محمود 
إبراهٌم السجاعى، 

مصطفى عطٌه السٌد 
  الؽندور.

  ماجستٌر.  1209 (1624

إطار محاسبً ممترح 
لتحدٌد وعاء 

الضرٌبة على الدخل 
عن الخدمات 

االلكترونٌة باستخدام 
تكنولوجٌا المعلومات 

:  

العزاوي، هند 
  حمً خلٌل.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

هند حمً خلٌل 
العزاوي ؛ إشراؾ 

محمود محمود 
إبراهٌم السجاعى، 

مصطفى عطٌه السٌد 
  الؽندور.

  ماجستٌر.  1202 (1625

لٌاس أثر التحفظ 
المحاسبً على 

الكفاءة االستثمارٌة 
فً ضوء آلٌات 

  حوكمة الشركات :

العزب، أمٌره 
  دمحم محمود على.

  تطبٌمٌة /دراسة   .2019  

أمٌره دمحم محمود 
على العزب ؛ إشراؾ 

محمود محمود 
إبراهٌم السجاعى، 
مروة حسن دمحم 

  حسان.

  ماجستٌر.  1206 (1626

لٌاس أثر التحفظ 
المحاسبً على 

الكفاءة االستثمارٌة 
فً ضوء آلٌات 

  حوكمة الشركات :

العزب، أمٌره 
  دمحم محمود على.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

أمٌره دمحم محمود 
على العزب ؛ إشراؾ 

محمود محمود 
إبراهٌم السجاعى، 
مروة حسن دمحم 

  حسان.

  ماجستٌر.  1210 (1629

ممارنة بعض أسالٌب 
تمدٌر دالة اإلنحدار 
الالمعلمً لبٌانات 

  طولٌة :

على، زٌنب رزق 
  البدوى.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

زٌنب رزق البدوى 
على ؛ إشراؾ فاطمة 
على دمحم عبدالعاطى، 

البٌومى عوض 
  عوض طالٌة.

  ماجستٌر.  1211 (1622

ممارنة بعض أسالٌب 
تمدٌر دالة اإلنحدار 
الالمعلمً لبٌانات 

  طولٌة :

على، زٌنب رزق 
  البدوى.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

زٌنب رزق البدوى 
على ؛ إشراؾ فاطمة 
على دمحم عبدالعاطى، 

البٌومى عوض 
  طالٌة.عوض 

  ماجستٌر.  1212 (1626

التؽٌّر الهٌكلً والنمو 
االلتصادي فً 
مصرفً الفترة 

م( 2010 – 1661)
:  

السعٌد، دمحم مجدي 
  عبدالهادي.

ٌلٌة /  .2019     دراسة تحل

دمحم مجدي عبدالهادي 
السعٌد ؛ إشراؾ دمحم 

محمود عطوه 
  ٌوسؾ.

  ماجستٌر.  1213 (1660

والنمو التؽٌّر الهٌكلً 
االلتصادي فً 
مصرفً الفترة 

م( 2010 – 1661)
:  

السعٌد، دمحم مجدي 
  عبدالهادي.

ٌلٌة /  .2019     دراسة تحل

دمحم مجدي عبدالهادي 
السعٌد ؛ إشراؾ دمحم 

محمود عطوه 
  ٌوسؾ.

  ماجستٌر.  1216 (1661
المتؽٌرات اإلدارٌة 

والدٌموؼرافٌة 
عبدالؽفور، دمحم 

  السٌد حامد.
  2019.  

بالتطبٌك علً وحدات اإلدارة 
  المحلٌة بمدٌنة المنصورة /

دمحم السٌد حامد 
عبدالؽفور ؛ إشراؾ 



المإثرة علً التردد 
  المرارات :فً اتخاذ 

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1219 (1662

المتؽٌرات اإلدارٌة 
والدٌموؼرافٌة 

المإثرة علً التردد 
  المرارات :فً اتخاذ 

عبدالؽفور، دمحم 
  السٌد حامد.

  2019.  
بالتطبٌك علً وحدات اإلدارة 

  المحلٌة بمدٌنة المنصورة /

دمحم السٌد حامد 
عبدالؽفور ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1212 (1663

توسٌط إدارة المواهب 
فى العاللة بٌن المٌادة 

الخادمة والبراعة 
  التنظٌمٌة :

السطوحى، دمحم 
دمحم عبدالعظٌم 

  دمحم.
  2019.  

دراسة تطبٌمٌة على شركات 
األدوٌة التابعة لشركة هولدى 

  فارما /

دمحم دمحم عبدالعظٌم دمحم 
السطوحى ؛ إشراؾ 
حمٌدة دمحم النجار، 

تامر إبراهٌم 
  العشرى.

  ماجستٌر.  1216 (1664

توسٌط إدارة المواهب 
بٌن المٌادة فى العاللة 

الخادمة والبراعة 
  التنظٌمٌة :

السطوحى، دمحم 
دمحم عبدالعظٌم 

  دمحم.
  2019.  

دراسة تطبٌمٌة على شركات 
األدوٌة التابعة لشركة هولدى 

  فارما /

دمحم دمحم عبدالعظٌم دمحم 
السطوحى ؛ إشراؾ 
حمٌدة دمحم النجار، 

تامر إبراهٌم 
  العشرى.

  ماجستٌر.  1220 (1665
العوامل البٌبٌة  أثر

على تطوٌر المنتج 
  الجدٌد :

مصطفى، دمحم 
صالح 

  عبدالرازق.
  2019.  

ٌلٌة فً  دراسة تطبٌمٌة وتحل
  عدد من الشركات االنتاجٌة /

دمحم صالح 
عبدالرازق مصطفى 

؛ إشراؾ منى 
  إبراهٌم دكرورى.

  ماجستٌر.  1221 (1666
أثر العوامل البٌبٌة 
على تطوٌر المنتج 

  الجدٌد :

مصطفى، دمحم 
صالح 

  عبدالرازق.
  2019.  

ٌلٌة فً  دراسة تطبٌمٌة وتحل
  عدد من الشركات االنتاجٌة /

دمحم صالح 
عبدالرازق مصطفى 

؛ إشراؾ منى 
  إبراهٌم دكرورى.

  ماجستٌر.  1222 (1669

إدران العاملٌن 
لألنماط المٌادٌة 

للمدٌرٌن وتؤثٌره على 
سلوكٌات المواطنة 

  التنظٌمٌة :

الشرباصً، دعاء 
  سعد عبدالمنعم.

  2019.  
بالتطبٌك على لطاع التعلٌم 

  بمحافظة دمٌاط /

دعاء سعد عبدالمنعم 
الشرباصً ؛ 
عبدالمحسن 

عبدالمحسن جودة، 
صفاء أحمد 
  الشربٌنً.

  ماجستٌر.  1223 (1662

إدران العاملٌن 
لألنماط المٌادٌة 

للمدٌرٌن وتؤثٌره على 
المواطنة  سلوكٌات
  التنظٌمٌة :

الشرباصً، دعاء 
  سعد عبدالمنعم.

  2019.  
بالتطبٌك على لطاع التعلٌم 

  بمحافظة دمٌاط /

دعاء سعد عبدالمنعم 
الشرباصً ؛ 
عبدالمحسن 

عبدالمحسن جودة، 
صفاء أحمد 
  الشربٌنً.

  ماجستٌر.  1224 (1666
عاللة المٌادة الخادمة 
  باإللتزام التنظٌمى :

بالسنون، 
عبدالسالم دمحم 

  عثمان.
  2019.  

بالتطبٌك على العاملٌن بشركة 
  الزوٌتٌنة للنفط فى لٌبٌا /

عبدالسالم دمحم عثمان 
بالسنون ؛ إشراؾ 
حمٌده دمحم البدوى 

  النجار.

  ماجستٌر.  1225 (1900
عاللة المٌادة الخادمة 
  باإللتزام التنظٌمى :

بالسنون، 
عبدالسالم دمحم 

  عثمان.
  2019.  

بالتطبٌك على العاملٌن بشركة 
  الزوٌتٌنة للنفط فى لٌبٌا /

عبدالسالم دمحم عثمان 
بالسنون ؛ إشراؾ 
حمٌده دمحم البدوى 

  النجار.

  ماجستٌر.  1226 (1901
أثر مٌكنة الخدمات 
المصرفٌة على 

  البطالة التكنولوجٌة :

عثمان، أحمد 
مصطفى أحمد 

  ذكً.
  2019.  

بالتطبٌك على بنون المطاع 
  الخاص بمدٌنة المنصورة /

أحمد مصطفى أحمد 
ذكً عثمان ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1229 (1902
أثر مٌكنة الخدمات 
المصرفٌة على 

  البطالة التكنولوجٌة :

عثمان، أحمد 
مصطفى أحمد 

  ذكً.
  2019.  

بالتطبٌك على بنون المطاع 
  بمدٌنة المنصورة / الخاص

أحمد مصطفى أحمد 
ذكً عثمان ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1222 (1903
دور التدرٌب فً 

تنمٌة الذكاء الوجدانً 
:  

دمحم، دمحم طلعت 
  رمزى.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على معلمً 
المرحلة اإلبتدابٌة باإلدارة 

  التعلٌمٌة بسمنود /

طلعت رمزى دمحم دمحم 
؛ إشراؾ عبدالمحسن 

  عبدالمحسن جوده.

  ماجستٌر.  1226 (1904
دور التدرٌب فً 

تنمٌة الذكاء الوجدانً 
:  

دمحم، دمحم طلعت 
  رمزى.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على معلمً 
المرحلة اإلبتدابٌة باإلدارة 

  التعلٌمٌة بسمنود /

دمحم طلعت رمزى دمحم 
؛ إشراؾ عبدالمحسن 

  عبدالمحسن جوده.

  ماجستٌر.  1230 (1905
العاللة بٌن الموة 
التنظٌمٌة والرضا 

  الوظٌفً :

أحمد، أسامة 
عبدالعلٌم علً 

  سٌد.
  2019.  

دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
  فً شركة إٌبٌكو لألدوٌة /

أسامة عبدالعلٌم علً 
سٌد أحمد ؛ إشراؾ 
جادالرب عبدالسمٌع 



  حسانٌن.

  ماجستٌر.  1231 (1906
العاللة بٌن الموة 
التنظٌمٌة والرضا 

  الوظٌفً :

أحمد، أسامة 
عبدالعلٌم علً 

  سٌد.
  2019.  

دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
  فً شركة إٌبٌكو لألدوٌة /

أسامة عبدالعلٌم علً 
سٌد أحمد ؛ إشراؾ 
جادالرب عبدالسمٌع 

  حسانٌن.

  ماجستٌر.  1232 (1909

 استخدام بطالة لٌاس
األداء المتوازن كؤداة 

لتمٌٌم اإلفصاح 
المحاسبً لمحتوى 
تمارٌر األعمال 

  المتكاملة :

عباس، دالوه ر 
  لادر.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

دالوه ر لادر عباس ؛ 
إشراؾ محمود 

عبدالفتاح إبراهٌم 
رزق، حسناء عطٌة 

  حامد دمحم.

  ماجستٌر.  1233 (1902

استخدام بطالة لٌاس 
المتوازن كؤداة األداء 

لتمٌٌم اإلفصاح 
المحاسبً لمحتوى 
تمارٌر األعمال 

  المتكاملة :

عباس، دالوه ر 
  لادر.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

دالوه ر لادر عباس ؛ 
إشراؾ محمود 

عبدالفتاح إبراهٌم 
رزق، حسناء عطٌة 

  حامد دمحم.

  ماجستٌر.  1234 (1906

أثر تطبٌك المعاٌٌر 
الدولٌة إلعداد 

التمارٌر المالٌة على 
جودة الموابم المالٌة 
وانعكاس ذلن على 
  تكلفة رأس المال :

مسعد، إٌمان 
مدحت عبدالسمٌع 

  السٌد.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

إٌمان مدحت 
عبدالسمٌع السٌد 
مسعد ؛ إشراؾ 

سامى عبدالرحمن 
  عبدالعظٌم لابل.

  ماجستٌر.  1235 (1910

أثر تطبٌك المعاٌٌر 
الدولٌة إلعداد 

التمارٌر المالٌة على 
جودة الموابم المالٌة 
وانعكاس ذلن على 
  تكلفة رأس المال :

مسعد، إٌمان 
مدحت عبدالسمٌع 

  السٌد.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

إٌمان مدحت 
عبدالسمٌع السٌد 
مسعد ؛ إشراؾ 

سامى عبدالرحمن 
  عبدالعظٌم لابل.

  ماجستٌر.  1236 (1911

بٌن )الستة التكامل 
سٌجما والتنمٌب فً 

البٌانات( بهدؾ زٌادة 
كفاءة المراجعة 

  الداخلٌة :

خضٌر، شٌماء 
  ٌاس.

  دراسة مٌدانٌة /  .2019  

شٌماء ٌاس خضٌر ؛ 
إشراؾ سمٌر 

أبوالفتوح صالح، 
سماح طارق أحمد 

  حافظ.

  ماجستٌر.  1239 (1912

التكامل بٌن )الستة 
سٌجما والتنمٌب فً 

بهدؾ زٌادة  البٌانات(
كفاءة المراجعة 

  الداخلٌة :

خضٌر، شٌماء 
  ٌاس.

  دراسة مٌدانٌة /  .2019  

شٌماء ٌاس خضٌر ؛ 
إشراؾ سمٌر 

أبوالفتوح صالح، 
سماح طارق أحمد 

  حافظ.

  ماجستٌر.  1232 (1913

سلسلة التورٌد 
المتجاوبة كمدخل 
لرٌادة التكلفة لدعم 
المٌزة التنافسٌة 

  المستدامة :

ٌوسؾ، نرمٌن 
السٌد معروؾ 

  دمحم.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

نرمٌن السٌد معروؾ 
دمحم ٌوسؾ ؛ إشراؾ 
محمود عبدالفتاح 

  إٌراهٌم رزق.

  ماجستٌر.  1236 (1914

سلسلة التورٌد 
المتجاوبة كمدخل 
لرٌادة التكلفة لدعم 
المٌزة التنافسٌة 

  المستدامة :

ٌوسؾ، نرمٌن 
السٌد معروؾ 

  دمحم.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

نرمٌن السٌد معروؾ 
دمحم ٌوسؾ ؛ إشراؾ 
محمود عبدالفتاح 

  إٌراهٌم رزق.

  ماجستٌر.  1240 (1915

أثر تحدٌد وترشٌد 
تكالٌؾ الجودة 

للخدمات المصرفٌة 
االلكترونٌة فى تحمٌك 

المٌزة التنافسٌة 
للمإسسات المصرفٌة 

:  

العدوانً، عجٌل 
  جابر جندٌل.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة فً بنن الكوٌت 

  الوطنً /

عجٌل جابر جندٌل 
العدوانً ؛ إشراؾ 
مكرم عبدالمسٌح 

ٌلى.   باس

  ماجستٌر.  1241 (1916

أثر تحدٌد وترشٌد 
تكالٌؾ الجودة 

للخدمات المصرفٌة 
االلكترونٌة فى تحمٌك 

المٌزة التنافسٌة 
للمإسسات المصرفٌة 

العدوانً، عجٌل 
  جندٌل.جابر 

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة فً بنن الكوٌت 

  الوطنً /

عجٌل جابر جندٌل 
العدوانً ؛ إشراؾ 
مكرم عبدالمسٌح 

ٌلى.   باس



:  

  ماجستٌر.  1242 (1919

تفعٌل دور بطالة 
األداء المتوازن فً 
ظل نظام تخطٌط 

موارد المنشؤة بهدؾ 
تدعٌم المركز 

  التنافسً :

أبوخرٌص، محً 
الدٌن الهادي 

  المعاوي.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

محً الدٌن الهادي 
المعاوي أبوخرٌص ؛ 

إشراؾ محمود 
عبدالفتاح إبراهٌم 

  رزق.

  ماجستٌر.  1243 (1912

تفعٌل دور بطالة 
األداء المتوازن فً 
ظل نظام تخطٌط 

موارد المنشؤة بهدؾ 
تدعٌم المركز 

  التنافسً :

أبوخرٌص، محً 
الدٌن الهادي 

  المعاوي.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

محً الدٌن الهادي 
المعاوي أبوخرٌص ؛ 

إشراؾ محمود 
عبدالفتاح إبراهٌم 

  رزق.

  ماجستٌر.  1244 (1916

تكلفة االستثمار فً 
رأس المال البشري 

فً ظل البٌبة 
التكنولوجٌة الحدٌثة 

:  

ثوٌنً، سمٌة 
  مهدى.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  
ثوٌنً ؛  سمٌة مهدى

إشراؾ محمود 
  عبدالفتاح إبراهٌم.

  ماجستٌر.  1245 (1920

تكلفة االستثمار فً 
رأس المال البشري 

فً ظل البٌبة 
التكنولوجٌة الحدٌثة 

:  

ثوٌنً، سمٌة 
  مهدى.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  
سمٌة مهدى ثوٌنً ؛ 

إشراؾ محمود 
  عبدالفتاح إبراهٌم.

  ماجستٌر.  1246 (1921

التكامل الممترح بٌن 
مدخلً نظرٌة المٌود 
والبرمجة الخطٌة 
بهدؾ خفض تكلفة 

  المخزون :

عامر، دمحم 
  عبدالحمٌد.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على المطاع 

  الزراعً اللٌبً /

دمحم عبدالحمٌد عامر 
؛ إشراؾ مكرم 

ٌلى،  عبدالمسٌح باس
محمود عبدالفتاح 

  إبراهٌم رزق.

  ر.ماجستٌ  1249 (1922

التكامل الممترح بٌن 
مدخلً نظرٌة المٌود 
والبرمجة الخطٌة 
بهدؾ خفض تكلفة 

  المخزون :

عامر، دمحم 
  عبدالحمٌد.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على المطاع 

  الزراعً اللٌبً /

دمحم عبدالحمٌد عامر 
؛ إشراؾ مكرم 

ٌلى،  عبدالمسٌح باس
محمود عبدالفتاح 

  إبراهٌم رزق.

  ماجستٌر.  1242 (1923

أثر تطبٌك محاسبة 
التحوط على لابلٌة 
البٌانات المالٌة 

  للممارنة :

رضوان، هند 
ثروت 

  عبدالحمٌد.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

هند ثروت عبدالحمٌد 
رضوان ؛ إشراؾ 
عصام عبدالمنعم 
  أحمد إسماعٌل.

  ماجستٌر.  1246 (1924

أثر تطبٌك محاسبة 
التحوط على لابلٌة 
البٌانات المالٌة 

  للممارنة :

رضوان، هند 
ثروت 

  عبدالحمٌد.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

هند ثروت عبدالحمٌد 
رضوان ؛ إشراؾ 
عصام عبدالمنعم 
  أحمد إسماعٌل.

  ماجستٌر.  1250 (1925

أثر التحول نحو بٌبة 
األعمال اإللكترونٌة 
على تكلفة سلسلة 

  التورٌد :

عبدالعزٌز، كرٌم 
  إبراهٌم. دمحم

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على 

  المستشفٌات /

كرٌم دمحم إبراهٌم 
عبدالعزٌز ؛ إشراؾ 

سمٌر أبوالفتوح 
  صالح أحمد.

  ماجستٌر.  1251 (1926

أثر التحول نحو بٌبة 
األعمال اإللكترونٌة 
على تكلفة سلسلة 

  التورٌد :

عبدالعزٌز، كرٌم 
  دمحم إبراهٌم.

  2019.  
تطبٌمٌة على دراسة 

  المستشفٌات /

كرٌم دمحم إبراهٌم 
عبدالعزٌز ؛ إشراؾ 

سمٌر أبوالفتوح 
  صالح أحمد.

  ماجستٌر.  1252 (1929

أثر تطبٌك نظم 
تخطٌط موارد 

( على ERPالمنشؤة)
اإلفصاح المحاسبى 

  اإلختٌارى :

حامد، مصطفى 
عبدالسالم 
  الشربٌنى.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

الم مصطفى عبدالس
الشربٌنى حامد ؛ 
إشراؾ محمود 
محمود إبراهٌم 

  السجاعى.

  ماجستٌر.  1253 (1922

أثر تطبٌك نظم 
تخطٌط موارد 

( على ERPالمنشؤة)
اإلفصاح المحاسبى 

  اإلختٌارى :

حامد، مصطفى 
عبدالسالم 
  الشربٌنى.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

مصطفى عبدالسالم 
الشربٌنى حامد ؛ 
إشراؾ محمود 
محمود إبراهٌم 

  السجاعى.

  ماجستٌر.  1254 (1926
إطار محاسبى ممترح 

لعالج مشكالت 
عبدالحمٌد، شٌماء 

  محمـد حافظ.
  دراسة مٌدانٌة /  .2019  

شٌماء محمـد حافظ 
عبدالحمٌد ؛ إشراؾ 



المٌاس واإلفصاح 
لتورٌك األصول 
المالٌة والمخاطر 
المرتبطة بها فى 

شركات التورٌك فى 
  مصر :

كمال عبدالسالم على 
حسن، محمود 

عبدالفتاح إبراهٌم 
  رزق.

  ماجستٌر.  1255 (1930

إطار محاسبى ممترح 
لعالج مشكالت 

المٌاس واإلفصاح 
لتورٌك األصول 
المالٌة والمخاطر 
المرتبطة بها فى 

شركات التورٌك فى 
  مصر :

عبدالحمٌد، شٌماء 
  محمـد حافظ.

  دراسة مٌدانٌة /  .2019  

محمـد حافظ  شٌماء
عبدالحمٌد ؛ إشراؾ 
كمال عبدالسالم على 

حسن، محمود 
عبدالفتاح إبراهٌم 

  رزق.

  ماجستٌر.  1256 (1931

أثر استخدام معاٌٌر 
الرلابة المالٌة الدولٌة 

)أنتوساي( على 
الدور الرلابً لدٌوان 
الرلابة المالٌة إلللٌم 

  العراق / -كوردستان

    .2019    طه، زانا أسعد.

انا أسعد طه ؛ ز
إشراؾ محمود 

عبدالفتاح إبراهٌم 
رزق، حسناء عطٌة 

  حامد.

  ماجستٌر.  1259 (1932

أثر استخدام معاٌٌر 
الرلابة المالٌة الدولٌة 

)أنتوساي( على 
الدور الرلابً لدٌوان 
الرلابة المالٌة إلللٌم 

  العراق / -كوردستان

    .2019    طه، زانا أسعد.

زانا أسعد طه ؛ 
إشراؾ محمود 

عبدالفتاح إبراهٌم 
رزق، حسناء عطٌة 

  حامد.

  ماجستٌر.  1252 (1933

أثر االنضباط 
اإلداري لألطباء على 
جودة الخدمة الصحٌة 

:  

سالم، ؼادة علً 
  مصطفى.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة ممارنة بٌن 

مركز الكلى ومستشفى شربٌن 
  العام /

ؼادة علً مصطفى 
سالم ؛ إشراؾ 
عبدالمحسن 

  عبدالمحسن جوده.

  ماجستٌر.  1256 (1934

أثر االنضباط 
اإلداري لألطباء على 
جودة الخدمة الصحٌة 

:  

سالم، ؼادة علً 
  مصطفى.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة ممارنة بٌن 

مركز الكلى ومستشفى شربٌن 
  العام /

ؼادة علً مصطفى 
سالم ؛ إشراؾ 
عبدالمحسن 

  عبدالمحسن جوده.

  ماجستٌر.  1260 (1935

العاللـة بٌن الكلمة 
المنطولة ولٌمة 

العـالمة من وجهة 
  نظر العمـٌل :

ٌـعة، محمود  رب
دمحم السـٌد 
  إبراهٌم.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على عمالء 
األدوات الكهربابٌة المنزلٌة 

  فً محافظة الدلهلٌة /

محمود دمحم السـٌد 
ٌـعة ؛  إبراهٌم رب
عد إشراؾ طلعت أس

  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر.  1261 (1936

العاللـة بٌن الكلمة 
المنطولة ولٌمة 

العـالمة من وجهة 
  نظر العمـٌل :

ٌـعة، محمود  رب
دمحم السـٌد 
  إبراهٌم.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على عمالء 
األدوات الكهربابٌة المنزلٌة 

  فً محافظة الدلهلٌة /

محمود دمحم السـٌد 
ٌـعة ؛  إبراهٌم رب

إشراؾ طلعت أسعد 
  عبدالحمٌد.

  ماجستٌر.  1262 (1939
العاللة بٌن نظام 
األجور والحوافز 
  وأداء البابعٌن :

دنٌا، أحمد دمحم 
  إبراهٌم.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على شركة 

  بروكتر أند جامبل /

أحمد دمحم إبراهٌم دنٌا 
؛ إشراؾ طلعت 
  أسعد عبدالحمٌد.

  ماجستٌر.  1263 (1932
العاللة بٌن نظام 
األجور والحوافز 
  وأداء البابعٌن :

دنٌا، أحمد دمحم 
  إبراهٌم.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على شركة 

  بروكتر أند جامبل /

أحمد دمحم إبراهٌم دنٌا 
؛ إشراؾ طلعت 
  أسعد عبدالحمٌد.

  ماجستٌر.  1266 (1936

توسٌط جودة العاللة 
اإللكترونٌة مع 

العمالءفً الربط بٌن 
أخاللٌات التعامل 

وسلوكٌات المإٌدٌن 
  للعالمة :

منصور، 
عبدالخالك 
  نصرهللا.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على نزالء 

الفنادق )خمس نجوم( 
  بالجزابر /

عبدالخالك نصرهللا 
منصور ؛ إشراؾ 
وفمً السٌد المتولً 
اإلمام، أحمد دمحم 
  السٌد السطوحً.

  اجستٌر.م  1269 (1940

توسٌط جودة العاللة 
اإللكترونٌة مع 

العمالءفً الربط بٌن 
أخاللٌات التعامل 

وسلوكٌات المإٌدٌن 
  للعالمة :

منصور، 
عبدالخالك 
  نصرهللا.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على نزالء 

الفنادق )خمس نجوم( 
  بالجزابر /

عبدالخالك نصرهللا 
منصور ؛ إشراؾ 
وفمً السٌد المتولً 
اإلمام، أحمد دمحم 
  السٌد السطوحً.

  ماجستٌر.  1262 (1941
أثر ثمافة التعلم 

التنظٌمً فً تحسٌن 
حمادة، مصطفً 

  طلبه السٌد.
  2019.  

دراسة تطبٌمٌة علً 
المستشفٌات المركزٌة التابعة 

مصطفً طلبه السٌد 
راؾ منً حمادة ؛ إش



جودة الخدمات 
  الصحٌة :

لوزارة الصحة بمحافظة 
  الدلهلٌة /

  إبراهٌم دكرورى.

  ماجستٌر.  1266 (1942

أثر ثمافة التعلم 
التنظٌمً فً تحسٌن 

جودة الخدمات 
  الصحٌة :

حمادة، مصطفً 
  طلبه السٌد.

  2019.  

دراسة تطبٌمٌة علً 
المستشفٌات المركزٌة التابعة 

لوزارة الصحة بمحافظة 
  الدلهلٌة /

مصطفً طلبه السٌد 
حمادة ؛ إشراؾ منً 
  إبراهٌم دكرورى.

  ماجستٌر.  1290 (1943

دور تطبٌك إدارة 
الجودة الشاملة فً 

تحسٌن جودة 
الخدمات الصحٌة فً 

مستشفٌات هٌبة 
  التؤمٌن الصحً :

سعد، هشام مختار 
  فوزي.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة فً مستشفٌات 

التؤمٌن الصحً بمدٌنة 
  المنصورة /

هشام مختار فوزي 
سعد ؛ إشراؾ 
عبدالمحسن 

  عبدالمحسن جوده.

  ماجستٌر.  1291 (1944

دور تطبٌك إدارة 
الجودة الشاملة فً 

تحسٌن جودة 
الخدمات الصحٌة فً 

مستشفٌات هٌبة 
  التؤمٌن الصحً :

سعد، هشام مختار 
  فوزي.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة فً مستشفٌات 

التؤمٌن الصحً بمدٌنة 
  المنصورة /

هشام مختار فوزي 
إشراؾ  سعد ؛

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جوده.

  ماجستٌر.  1292 (1945

ٌـن  اضـلة ب المـف
ــض طــرق  بع
ـلٌل  ــدٌر التحـ تم

: ً   العامـل

ــة /  .2019    دمحم، منال مسعد. ٌـ ــة تطبٌم   دراسـ

منال مسعد دمحم ؛ 
إشرؾ فاطمة علً 

عبدالعاطً، هشام دمحم 
  المنجً.

  ماجستٌر.  1293 (1946

ٌـن  اضـلة ب المـف
ــض طــرق  بع
ـلٌل  ــدٌر التحـ تم

: ً   العامـل

ــة /  .2019    دمحم، منال مسعد. ٌـ ــة تطبٌم   دراسـ

منال مسعد دمحم ؛ 
إشرؾ فاطمة علً 

عبدالعاطً، هشام دمحم 
  المنجً.

  ماجستٌر.  1294 (1949
أثر مكافآت خٌارات 
األسهم على اإلدارة 
  الحمٌمٌة لألرباح :

أحمد محمود دمحم، 
  ٌحٌى.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

أحمد محمود ٌحٌى 
دمحم ؛ إشراؾ عصام 

عبدالمنعم أحمد 
إسماعٌل، مروة حسن 

  دمحم حسان.

  ماجستٌر.  1295 (1942
أثر مكافآت خٌارات 
األسهم على اإلدارة 
  الحمٌمٌة لألرباح :

دمحم، أحمد محمود 
  ٌحٌى.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

أحمد محمود ٌحٌى 
دمحم ؛ إشراؾ عصام 

عبدالمنعم أحمد 
إسماعٌل، مروة حسن 

  دمحم حسان.

  ماجستٌر.  1296 (1946

دور تمارٌر األعمال 
المتكاملة فً تعزٌز 

المدرة التنافسٌة 
  للمنشآت الصناعٌة :

محمود، به شدار 
  ناٌؾ.

  دراسة مٌدانٌة /  .2019  

به شدار ناٌؾ محمود 
 ؛ إشراؾ كمال
عبدالسالم علً، 
عصام عبدالمنعم 

  أسماعٌل.

  ماجستٌر.  1299 (1950

دور تمارٌر األعمال 
المتكاملة فً تعزٌز 

المدرة التنافسٌة 
  للمنشآت الصناعٌة :

محمود، به شدار 
  ناٌؾ.

  دراسة مٌدانٌة /  .2019  

به شدار ناٌؾ محمود 
؛ إشراؾ كمال 
عبدالسالم علً، 
عصام عبدالمنعم 

  أسماعٌل.

  ماجستٌر.  1292 (1951

مدخل ممترح لتطوٌر 
دور المراجع 

الخارجً فً فحص 
الموابم المالٌة 
  المرحلٌة :

حسن، المبرون 
  فرج عوض.

  2019.  
دراسة على الشركات المدرجة 

فً سوق األوراق المالٌة 
  اللٌبٌة /

المبرون فرج عوض 
حسن ؛ إشراؾ سماح 
طارق أحمد حافظ، 

عبدالخالك  أحمد عادل
  دمحم.

  ماجستٌر.  1296 (1952

مدخل ممترح لتطوٌر 
دور المراجع 

الخارجً فً فحص 
الموابم المالٌة 
  المرحلٌة :

حسن، المبرون 
  فرج عوض.

  2019.  
دراسة على الشركات المدرجة 

فً سوق األوراق المالٌة 
  اللٌبٌة /

المبرون فرج عوض 
حسن ؛ إشراؾ سماح 
طارق أحمد حافظ، 

حمد عادل عبدالخالك أ
  دمحم.

  ماجستٌر.  1220 (1953

تطبٌك التحسٌن 
المستمر كؤحـد أدوات 
تخفٌض التكلفة لدعم 
المٌزة التنافسٌة فً 

المطابع باللٌم 
  ك ردستان العراق :

عرب، زاكروس 
  محمود.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

زاكروس محمود 
عرب ؛ إشراؾ 
محمود محمود 

السجاعً، مصطفى 
  عطٌة الؽندور.



  ماجستٌر.  1221 (1954

تطبٌك التحسٌن 
المستمر كؤحـد أدوات 
تخفٌض التكلفة لدعم 
المٌزة التنافسٌة فً 

المطابع باللٌم 
  ك ردستان العراق :

عرب، زاكروس 
  محمود.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

زاكروس محمود 
عرب ؛ إشراؾ 
محمود محمود 

السجاعً، مصطفى 
  الؽندور.عطٌة 

  ماجستٌر.  1222 (1955

أثر هٌكل حوكمة 
الشركات على 

اإلفصاح المحاسبً 
من خالل تمارٌر 

  االستدامة :

على، على 
  إبراهٌم.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على الشركات 

المدرجة بسوق العراق 
  لألوراق المالٌة /

على إبراهٌم على ؛ 
إشراؾ كمال 

عبدالسالم عمى 
حسن، مروه حسن 

  سان.ح

  ماجستٌر.  1223 (1956

أثر هٌكل حوكمة 
الشركات على 

اإلفصاح المحاسبً 
من خالل تمارٌر 

  االستدامة :

على، على 
  إبراهٌم.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على الشركات 

المدرجة بسوق العراق 
  لألوراق المالٌة /

على إبراهٌم على ؛ 
إشراؾ كمال 

عبدالسالم عمى 
حسن، مروه حسن 

  حسان.

  ماجستٌر.  1224 (1959

التكامل بٌن بطالة 
المٌاس المتوازن 

والممارنة المرجعٌة 
لتموٌم أداء منظمات 
  المجتمع المدنً :

داود، أحمد 
  محسن المنسً.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

أحمد محسن المنسً 
داود ؛ إشراؾ سامً 

نجدي دمحم علً 
  رفاعً.

  ماجستٌر.  1225 (1952

التكامل بٌن بطالة 
المٌاس المتوازن 

والممارنة المرجعٌة 
لتموٌم أداء منظمات 
  المجتمع المدنً :

داود، أحمد 
  محسن المنسً.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

أحمد محسن المنسً 
داود ؛ إشراؾ سامً 

نجدي دمحم علً 
  رفاعً.

  دكتوراه.  1226 (1956

The impact of 
perceived 

service quality 
on airline 
selection 
decision :  

El-khayat, 
Sara Hamed 

Ahmed.  
  2019.  

An Egyptian 
passengers’ 
perspective /  

Sara Hamed 
Ahmed El-

khayat ; 
supervised by 
Talaat Asaad 

Abd El-
Hamid.  

  دكتوراه.  1229 (1960

The impact of 
perceived 

service quality 
on airline 
selection 
decision :  

El-khayat, 
Sara Hamed 

Ahmed.  
  2019.  

An Egyptian 
passengers’ 
perspective /  

Sara Hamed 
Ahmed El-

khayat ; 
supervised by 
Talaat Asaad 

Abd El-
Hamid.  

  ماجستٌر.  1222 (1961

السلون األخاللً 
وسٌط بٌن  كمتؽٌر

ممارسات المادة 
  واألداء المإسسً :

هالل، هبة هللا 
  دمحم.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بالمنظمات الصحٌة التابعة 

  لجامعة المنصورة /

هبة هللا دمحم هالل ؛ 
إشراؾ جادالرب 
  عبدالسمٌع حسانٌن.

  ماجستٌر.  1226 (1962

السلون األخاللً 
كمتؽٌر وسٌط بٌن 
ممارسات المادة 

  واألداء المإسسً :

هالل، هبة هللا 
  دمحم.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بالمنظمات الصحٌة التابعة 

  لجامعة المنصورة /

هبة هللا دمحم هالل ؛ 
إشراؾ جادالرب 
  عبدالسمٌع حسانٌن.

  ماجستٌر.  1260 (1963
دور الشخصٌة 
المٌادٌة فً إدارة 

  المواهب :

الشربٌنى، محب 
  صابر جبر.

  2019.  
بالتطبٌك على العاملٌن فً 
  منطمة ضرابب دمٌاط /

محب صابر جبر 
الشربٌنى ؛ إشراؾ 

صفاء أحمد 
  الشربٌنى.

  ماجستٌر.  1261 (1964
دور الشخصٌة 
المٌادٌة فً إدارة 

  المواهب :

الشربٌنى، محب 
  صابر جبر.

  2019.  
بالتطبٌك على العاملٌن فً 
  منطمة ضرابب دمٌاط /

محب صابر جبر 
الشربٌنى ؛ إشراؾ 

صفاء أحمد 
  الشربٌنى.

  ماجستٌر.  1262 (1965
أثر استخدام 

تكنولوجٌا المعلومات 
  على رضا العمٌل :

ربٌع، أحمد حامد 
  عبدالمجٌد على.

  2019.  
بالتطبٌك على عمالء الشركة 
المصرٌة لالتصاالت بمحافظة 

  الدلهلٌة /

حامد عبدالمجٌد أحمد 
على ربٌع ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جوده.

  ماجستٌر.  1263 (1966
أثر استخدام 

تكنولوجٌا المعلومات 
ربٌع، أحمد حامد 
  عبدالمجٌد على.

  2019.  
بالتطبٌك على عمالء الشركة 
المصرٌة لالتصاالت بمحافظة 

 أحمد حامد عبدالمجٌد
على ربٌع ؛ إشراؾ 



عبدالمحسن   الدلهلٌة /  على رضا العمٌل :
  عبدالمحسن جوده.

  ماجستٌر.  1264 (1969
تؤثٌر إدارة المواهب 
على المٌزة التنافسٌة 

  للمنظمة :

نعمان، أحمد 
  حاتم.

  2019.  
ى المإسسـات  ٌـك عـل بالتطب

ٌـة فً مصــر /   الصحف

أحمد حاتم نعمان ؛ 
إشراؾ عبدالحكٌم 
  أحمد ربٌع نجم.

  ماجستٌر.  1265 (1962
تؤثٌر إدارة المواهب 
على المٌزة التنافسٌة 

  للمنظمة :

نعمان، أحمد 
  حاتم.

  2019.  
ى المإسسـات  ٌـك عـل بالتطب

ٌـة فً مصــر /   الصحف

أحمد حاتم نعمان ؛ 
إشراؾ عبدالحكٌم 
  أحمد ربٌع نجم.

  ماجستٌر.  1266 (1966

نموذج ممترح إلعادة 
تمٌٌم ومراجعة 
اإلنشابٌة المشروعات 

  فً ظل عدم التؤكد :

صٌام، دمحم عزت 
  محفوظ السٌد.

  2019.  

بالتطبٌك على لطـاع 
المماوالت بالشركة المومٌة 
ٌـة  للتشٌٌد والتعمٌر بجمهور

  مصر العربٌة /

دمحم عزت محفوظ 
السٌد صٌام ؛ إشراؾ 
  أحمد دمحم السٌد ؼنٌم.

  ماجستٌر.  1269 (1990

نموذج ممترح إلعادة 
تمٌٌم ومراجعة 

المشروعات اإلنشابٌة 
  فً ظل عدم التؤكد :

صٌام، دمحم عزت 
  محفوظ السٌد.

  2019.  

بالتطبٌك على لطـاع 
المماوالت بالشركة المومٌة 
ٌـة  للتشٌٌد والتعمٌر بجمهور

  مصر العربٌة /

دمحم عزت محفوظ 
السٌد صٌام ؛ إشراؾ 
  أحمد دمحم السٌد ؼنٌم.

  .ماجستٌر  1600 (1991

نحو استراتٌجٌة تنمٌة 
محور لناة السوٌس 
فى ضوء تكنولوجٌا 

اللوجٌستٌات وخدمات 
  النمل البحرى /

هالل، إٌمان 
  حسٌن دمحم.

  2019.    

إٌمان حسٌن دمحم 
هالل ؛ إشراؾ دمحم 

محمود عطوة، 
  إبراهٌم حمدى شتا.

  ماجستٌر.  1601 (1992

نحو استراتٌجٌة تنمٌة 
محور لناة السوٌس 

ضوء تكنولوجٌا  فى
اللوجٌستٌات وخدمات 

  النمل البحرى /

هالل، إٌمان 
  حسٌن دمحم.

  2019.    

إٌمان حسٌن دمحم 
هالل ؛ إشراؾ دمحم 

محمود عطوة، 
  إبراهٌم حمدى شتا.

  ماجستٌر.  1602 (1993

فعالٌة أدوات البنن 
المركزي المصري 
فً تحمٌك االستمرار 
النمدي فً الفترة من 

  / 2013إلى  1660

أبوصالح، دمحم 
  ماهر دمحم.

  2019.    

دمحم ماهر دمحم 
أبوصالح ؛ إشراؾ 
دمحم محمود عطوه 
ٌوسؾ، طارق 

مصطفى دمحم ؼلوش، 
إبراهٌم حمدي السٌد 

  شتا.

  ماجستٌر.  1603 (1994

فعالٌة أدوات البنن 
المركزي المصري 
فً تحمٌك االستمرار 
النمدي فً الفترة من 

  / 2013إلى  1660

أبوصالح، دمحم 
  ماهر دمحم.

  2019.    

دمحم ماهر دمحم 
أبوصالح ؛ إشراؾ 
دمحم محمود عطوه 
ٌوسؾ، طارق 

مصطفى دمحم ؼلوش، 
إبراهٌم حمدي السٌد 

  شتا.

  ماجستٌر.  1604 (1995

استخدام أفضل طرق 
التمدٌر للتحلٌل 
العاملً للعوامل 
المإثرة على 

الخصوبة فً الرٌؾ 
:  

ؼب دمحم، أمل را
  عبدالمادر.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

أمل راؼب عبدالمادر 
دمحم ؛ إشراؾ فاطمة 
علً دمحم عبدالعاطً، 

أشرؾ أحمد 
  عبدالعلٌم البدري.

  ماجستٌر.  1605 (1996

استخدام أفضل طرق 
التمدٌر للتحلٌل 
العاملً للعوامل 
المإثرة على 

الخصوبة فً الرٌؾ 
:  

دمحم، أمل راؼب 
  عبدالمادر.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

أمل راؼب عبدالمادر 
دمحم ؛ إشراؾ فاطمة 
علً دمحم عبدالعاطً، 

أشرؾ أحمد 
  عبدالعلٌم البدري.

  ماجستٌر.  1606 (1999

المٌاس المحاسبى 
للعوابد المتولعة من 
بدابل التحول نحو 
التعلٌم اإللكترونى 

  الجامعى :

عجوة، روالن 
  إبراهٌم.محمود 

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على وحدة 
التعلٌم اإللكترونى بجامعة 

  المنصورة /

روالن محمود 
إبراهٌم عجوة ؛ 
إشراؾ سمٌر 

أبوالفتوح صالح، 
  سماح طارق حافظ.

  ماجستٌر.  1609 (1992

المٌاس المحاسبى 
للعوابد المتولعة من 
بدابل التحول نحو 
التعلٌم اإللكترونى 

  الجامعى :

عجوة، روالن 
  محمود إبراهٌم.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على وحدة 
التعلٌم اإللكترونى بجامعة 

  المنصورة /

روالن محمود 
إبراهٌم عجوة ؛ 
إشراؾ سمٌر 

أبوالفتوح صالح، 
  سماح طارق حافظ.



  ماجستٌر.  1602 (1996

إطار ممترح للتكامل 
بٌن إدارة تكلفة 

وتموٌم دورة حٌاة 
ٌم التنمٌة المنتج لتدع
  المستدامة :

أحمد، نهى جودت 
  عطٌة.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  
نهى جودت عطٌة 

أحمد ؛ إشراؾ مكرم 
ٌلى. دالمسـٌح باسـ   عـب

  ماجستٌر.  1606 (1920

إطار ممترح للتكامل 
بٌن إدارة تكلفة 

وتموٌم دورة حٌاة 
المنتج لتدعٌم التنمٌة 

  المستدامة :

أحمد، نهى جودت 
  عطٌة.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  
نهى جودت عطٌة 

أحمد ؛ إشراؾ مكرم 
ٌلى. دالمسـٌح باسـ   عـب

  ماجستٌر.  1610 (1921

رح  ـت نمـوذج مـم
ٌـاس جـودة  لم

 ً اإلفصـاح المحاسـب
ه فـً ضـوء  ومحدداـت
ٌـة  ص النوع الخصاـب

للمعلومـات 
ٌـة باألسـواق  المحاسب

ٌـة :   المال

ــً، أحمـد  المواف
ى  محمـد عـل
وح. والفـت   أـب

  2019.  
ى  ٌـة عـل دراسـة تطبٌم
ٌـة /   البورصـة المصر

ى  أحمـد محمـد عـل
ــً  وح المواف والفـت أـب

؛ إشراؾ سمٌر 
أبوالفتوح صالح 
أحمد، ٌسرى دمحم 

  على خٌرى.

  ماجستٌر.  1611 (1922

رح  ـت نمـوذج مـم
ٌـاس جـودة  لم

 ً اإلفصـاح المحاسـب
ه فـً  ضـوء ومحدداـت

ٌـة  ص النوع الخصاـب
للمعلومـات 

ٌـة باألسـواق  المحاسب
ٌـة :   المال

ــً، أحمـد  المواف
ى  محمـد عـل
وح. والفـت   أـب

  2019.  
ى  ٌـة عـل دراسـة تطبٌم
ٌـة /   البورصـة المصر

ى  أحمـد محمـد عـل
ــً  وح المواف والفـت أـب

؛ إشراؾ سمٌر 
أبوالفتوح صالح 
أحمد، ٌسرى دمحم 

  على خٌرى.

  ماجستٌر.  1612 (1923

التكامل بٌن أسلوب 
التكلفة المستهدفة 

TC  ومدخل لٌاس
التكلفة على أساس 

 ABCIIالمواصفات 
بهدؾ تخفٌض 

  التكالٌؾ :

محمود، رلٌة 
  محمود إسحٌل.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2012  

رلٌة محمود إسحٌل 
محمود ؛ إشراؾ 
محمود عبدالفتاح 

إبراهٌم رزق، حسناء 
  عطٌة حامد.

  ماجستٌر.  1613 (1924

التكامل بٌن أسلوب 
التكلفة المستهدفة 

TC  ومدخل لٌاس
التكلفة على أساس 

 ABCIIالمواصفات 
بهدؾ تخفٌض 

  التكالٌؾ :

محمود، رلٌة 
  محمود إسحٌل.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2012  

رلٌة محمود إسحٌل 
محمود ؛ إشراؾ 
محمود عبدالفتاح 

إبراهٌم رزق، حسناء 
  حامد.عطٌة 

  ماجستٌر.  1614 (1925

أثر خصابص 
الشركات علً 

مستوي اإلفصاح عن 
  التنمٌة المستدامة :

الحسنٌن، سهام 
مصطفً 
  مصطفً.

  2012.  
مع دراسة تطبٌمٌة بالشركات 
الممٌدة فً البورصة المصرٌة 

/  

سهام مصطفً 
مصطفً الحسنٌن ؛ 

إشراؾ سمٌر 
أبوالفتوح صالح 

  أحمد.

  ماجستٌر.  1615 (1926

أثر خصابص 
الشركات علً 

مستوي اإلفصاح عن 
  التنمٌة المستدامة :

الحسنٌن، سهام 
مصطفً 
  مصطفً.

  2012.  
مع دراسة تطبٌمٌة بالشركات 
الممٌدة فً البورصة المصرٌة 

/  

سهام مصطفً 
مصطفً الحسنٌن ؛ 

إشراؾ سمٌر 
أبوالفتوح صالح 

  أحمد.

  ماجستٌر.  1616 (1929

المراجعة تطوٌر دور 
الداخلٌة البٌبٌة فً 
إطار متطلبات 

التشرٌع اللٌبً لحماٌة 
البٌبة باستخدام 

المحتوى المعلوماتً 
لنموذج األداء 
  المتوازن :

احفاؾ، هناء 
  الحوسٌن الهادي.

  2012.  
دراسـة مٌدانٌة على المنشآت 

  اللٌبٌة /

هناء الحوسٌن الهادي 
احفاؾ ؛ إشراؾ 

محمود السٌد 
  الناؼً.

  ماجستٌر.  1619 (1922

تطوٌر دور المراجعة 
الداخلٌة البٌبٌة فً 
إطار متطلبات 

التشرٌع اللٌبً لحماٌة 
البٌبة باستخدام 

احفاؾ، هناء 
  الحوسٌن الهادي.

  2012.  
دراسـة مٌدانٌة على المنشآت 

  اللٌبٌة /

هناء الحوسٌن الهادي 
احفاؾ ؛ إشراؾ 

محمود السٌد 
  الناؼً.



المحتوى المعلوماتً 
لنموذج األداء 
  المتوازن :

  ماجستٌر.  1612 (1926
تمٌٌم أداء المدٌرٌن 

  إلدارة األزمة :
البدراوي، 

  جٌرناس إبراهٌم.
  2019.  

بالتطبٌك على مدٌرٌن شركة 
  شمال الدلتا لتوزٌع الكهرباء /

جٌرناس إبراهٌم 
البدراوي ؛ إشراؾ 

منى إبراهٌم 
  دكروري.

  ماجستٌر.  1616 (1960
تمٌٌم أداء المدٌرٌن 

  إلدارة األزمة :
البدراوي، 

  جٌرناس إبراهٌم.
  2019.  

بالتطبٌك على مدٌرٌن شركة 
  شمال الدلتا لتوزٌع الكهرباء /

جٌرناس إبراهٌم 
البدراوي ؛ إشراؾ 

منى إبراهٌم 
  دكروري.

  ماجستٌر.  1620 (1961
أثر الذاكره التنظٌمٌة 

ٌـن  ٌـن على تمك العامل
:  

بكر، فتحً 
محمود فتحً 

  دمحم.
  2019.  

بالتطبٌك على البنن األهلً 
  المصري بالمنصورة /

فتحً محمود فتحً 
دمحم بكر ؛ إشراؾ 

  أحمد دمحم السٌد ؼنٌم.

  ماجستٌر.  1621 (1962
أثر الذاكره التنظٌمٌة 
ٌـن  ٌـن العامل على تمك

:  

بكر، فتحً 
محمود فتحً 

  دمحم.
  2019.  

بالتطبٌك على البنن األهلً 
  المصري بالمنصورة /

فتحً محمود فتحً 
دمحم بكر ؛ إشراؾ 

  أحمد دمحم السٌد ؼنٌم.

  ماجستٌر.  1622 (1963

توسٌط البراعة 
التنظٌمٌة فى العاللة 
بٌن التوجه بالسوق 

  ونمو الشركة :

إبراهٌم، زٌنب 
  جمال.

  2019.  
بالتطبٌك على الشركات 
الصناعٌة بمدٌنة دمٌاط 

  الجدٌدة /

زٌنب جمال إبراهٌم ؛ 
إشراؾ جادالرب 

عبدالسمٌع حسانٌن، 
  أحمد دمحم السطوحى.

  ماجستٌر.  1623 (1964

توسٌط البراعة 
التنظٌمٌة فى العاللة 
بٌن التوجه بالسوق 

  ونمو الشركة :

إبراهٌم، زٌنب 
  جمال.

  2019.  
بالتطبٌك على الشركات 

بمدٌنة دمٌاط الصناعٌة 
  الجدٌدة /

زٌنب جمال إبراهٌم ؛ 
إشراؾ جادالرب 

عبدالسمٌع حسانٌن، 
  أحمد دمحم السطوحى.

  ماجستٌر.  1624 (1965
أثر لٌم الموظؾ على 
سلوكٌات اإلنحراؾ 

  اإلدارى :

على، إنجى سامى 
  عبدالممصود.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 

بمدٌنة بوحدات اإلدارة المحلٌة 
  المنصورة /

إنجى سامى 
عبدالممصود على ؛ 
إشراؾ عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1625 (1966
أثر لٌم الموظؾ على 
سلوكٌات اإلنحراؾ 

  اإلدارى :

على، إنجى سامى 
  عبدالممصود.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 

بوحدات اإلدارة المحلٌة بمدٌنة 
  المنصورة /

إنجى سامى 
عبدالممصود على ؛ 
إشراؾ عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1626 (1969

أثر تطبٌك متطلبات 
المواصفة الدولٌة 
لجودة التدرٌب 

(ISO 10015 )
على األداء الوظٌفً 

:  

الزٌات، 
عبدالهادي 

  عبدالخالك عبده.
  2019.  

دراسة تطبٌمٌة على لطاع 
 التدرٌب بالشركة المصرٌة

  لإلتصاالت /

عبدالهادي عبدالخالك 
عبده الزٌات ؛ 

إشراؾ حمٌده دمحم دمحم 
  البدوى النجار.

  ماجستٌر.  1629 (1962

أثر تطبٌك متطلبات 
المواصفة الدولٌة 
لجودة التدرٌب 

(ISO 10015 )
على األداء الوظٌفً 

:  

الزٌات، 
عبدالهادي 

  عبدالخالك عبده.
  2019.  

لطاع دراسة تطبٌمٌة على 
التدرٌب بالشركة المصرٌة 

  لإلتصاالت /

عبدالهادي عبدالخالك 
عبده الزٌات ؛ 

إشراؾ حمٌده دمحم دمحم 
  البدوى النجار.

  ماجستٌر.  1622 (1966
العاللة بٌن إدارة 
الولت وضؽوط 

  العمل :

بدٌر، تامر 
  عبدهللا.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 

لإلٌصاالت بالشركة المصرٌة 
  بمحافظة الدلهلٌة /

تامر عبدهللا بدٌر ؛ 
إشراؾ جادالرب 
  عبدالسمٌع حسانٌن.

  ماجستٌر.  1626 (1200
العاللة بٌن إدارة 
الولت وضؽوط 

  العمل :

بدٌر، تامر 
  عبدهللا.

  2019.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بالشركة المصرٌة لإلٌصاالت 

  بمحافظة الدلهلٌة /

عبدهللا بدٌر ؛ تامر 
إشراؾ جادالرب 
  عبدالسمٌع حسانٌن.

  ماجستٌر.  1630 (1201
تؤثٌر عدم األمان 
الوظٌفً علً 

  اإلحتراق الوظٌفً :

دمحم، دمحم سرور 
  خلٌل.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة علً العاملٌن 

بشركة إٌبٌكو لألدوٌة 
  بمحافظة الدلهلٌة /

دمحم سرور خلٌل دمحم ؛ 
 إشراؾ حمٌدة دمحم
  البدوى النجار.

  ماجستٌر.  1631 (1202
تؤثٌر عدم األمان 
الوظٌفً علً 

  اإلحتراق الوظٌفً :

دمحم، دمحم سرور 
  خلٌل.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة علً العاملٌن 

بشركة إٌبٌكو لألدوٌة 
  بمحافظة الدلهلٌة /

دمحم سرور خلٌل دمحم ؛ 
إشراؾ حمٌدة دمحم 

  البدوى النجار.

  ماجستٌر.  1632 (1203

عاللة استخدام بطالة 
األداء المتوازن 

بتحسٌن ممارسات 
إدارة الموارد البشرٌة 

ؼنٌم، محمود 
  كمال أحمد دمحم.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على مستشفى 
الطوارئ بجامعة المنصورة 

/  

محمود كمال أحمد 
دمحم ؼنٌم ؛ إشراؾ 

جاد الرب عبدالسمٌع 
  حسانٌن.



:  

  ماجستٌر.  1633 (1204

عاللة استخدام بطالة 
األداء المتوازن 

بتحسٌن ممارسات 
إدارة الموارد البشرٌة 

:  

ؼنٌم، محمود 
  كمال أحمد دمحم.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على مستشفى 
الطوارئ بجامعة المنصورة 

/  

محمود كمال أحمد 
دمحم ؼنٌم ؛ إشراؾ 

جاد الرب عبدالسمٌع 
  حسانٌن.

  ماجستٌر.  1634 (1205

المٌادة الخادمة 
وتؤثٌرها على 

سلوكٌات المواطنة 
  التنظٌمٌة :

أبوالعزم، عبدهللا 
  فتحً السٌد.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 

بدٌوان مدٌرٌة الصحة 
  بالدلهلٌة /

عبدهللا فتحً السٌد 
أبوالعزم ؛ إشراؾ 

عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
نجم، منً دمحم 

  المصبً.

  ماجستٌر.  1635 (1206

المٌادة الخادمة 
وتؤثٌرها على 

سلوكٌات المواطنة 
  التنظٌمٌة :

أبوالعزم، عبدهللا 
  فتحً السٌد.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 

بدٌوان مدٌرٌة الصحة 
  بالدلهلٌة /

عبدهللا فتحً السٌد 
أبوالعزم ؛ إشراؾ 

عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
نجم، منً دمحم 

  المصبً.

  ماجستٌر.  1636 (1209

أثر اإلدارة 
اإللكترونٌة للموارد 
البشرٌة على أبعاد 
  األداء الوظٌفً :

سلٌمان، أحمد 
  سلٌمان السعٌد.

  2012.  

بالتطبٌك على العاملٌن 
بالمستشفٌات العامة 

والمركزٌة التابعة لمدٌرٌة 
  الصحة بالدلهلٌة /

أحمد سلٌمان السعٌد 
سلٌمان ؛ إشراؾ 

عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
  نجم.

  ماجستٌر.  1639 (1202

أثر اإلدارة 
اإللكترونٌة للموارد 
البشرٌة على أبعاد 
  األداء الوظٌفً :

سلٌمان، أحمد 
  سلٌمان السعٌد.

  2012.  

بالتطبٌك على العاملٌن 
بالمستشفٌات العامة 

والمركزٌة التابعة لمدٌرٌة 
  الصحة بالدلهلٌة /

عٌد أحمد سلٌمان الس
سلٌمان ؛ إشراؾ 

عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
  نجم.

  ماجستٌر.  1632 (1206

دور اإلدارة 
االلكترونٌة فً 
تحسٌن األداء 

  الوظٌفً للعاملٌن :

ٌوسؾ، أشرؾ 
  السٌد عرفة.

  2012.  
بالتطبٌك على العاملٌن بإدارة 

  طلخا التعلٌمٌة /

أشرؾ السٌد عرفة 
ٌوسؾ ؛ إشراؾ 
حمٌدة دمحم النبوى 

  النجار.

  ماجستٌر.  1636 (1210

دور اإلدارة 
االلكترونٌة فً 
تحسٌن األداء 

  الوظٌفً للعاملٌن :

ٌوسؾ، أشرؾ 
  السٌد عرفة.

  2012.  
بالتطبٌك على العاملٌن بإدارة 

  طلخا التعلٌمٌة /

أشرؾ السٌد عرفة 
ٌوسؾ ؛ إشراؾ 
حمٌدة دمحم النبوى 

  النجار.

  ماجستٌر.  1640 (1211
أنماط الشخصٌة أثر 

على إتخاذ المرارات 
  اإلرادٌة :

العجمى، فاطمة 
الزهراء دمحم 
  عبداعزٌز.

  2019.  

دراسة تطبٌمٌة على شاؼلى 
وظابؾ اإلدارة العلٌا 

بالمستشفٌات الحكومٌة العامة 
/  

فاطمة الزهراء دمحم 
عبداعزٌز العجمى ؛ 
إشراؾ عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1641 (1212
أثر أنماط الشخصٌة 
على إتخاذ المرارات 

  اإلرادٌة :

العجمى، فاطمة 
الزهراء دمحم 
  عبداعزٌز.

  2019.  

دراسة تطبٌمٌة على شاؼلى 
وظابؾ اإلدارة العلٌا 

بالمستشفٌات الحكومٌة العامة 
/  

فاطمة الزهراء دمحم 
عبداعزٌز العجمى ؛ 
إشراؾ عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  1642 (1213

ٌـا  العاللـة بٌن المزا
ٌـة المدركـة  التسوٌم
لموالـع التواصـل 

اإلجتماعى وإرتباط 
ى :   العمٌل اإللكتروـن

إبراهٌم، ٌوسؾ 
  دمحم الدسولى.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على مستخدمى 
صفحة الفٌس بون فى لطاع 

  اإللكترونٌات بمصر /

ٌوسؾ دمحم الدسولى 
إشراؾ إبراهٌم ؛ 

ناجى دمحم فوزى 
  خشبه.

  ماجستٌر.  1643 (1214

ٌـا  العاللـة بٌن المزا
ٌـة المدركـة  التسوٌم
لموالـع التواصـل 

اإلجتماعى وإرتباط 
ى :   العمٌل اإللكتروـن

إبراهٌم، ٌوسؾ 
  دمحم الدسولى.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على مستخدمى 
صفحة الفٌس بون فى لطاع 

  /اإللكترونٌات بمصر 

ٌوسؾ دمحم الدسولى 
إبراهٌم ؛ إشراؾ 
ناجى دمحم فوزى 

  خشبه.

  ماجستٌر.  1644 (1215
العاللة بٌن مداخل 
تصمٌم الوظٌفة 
  ورضا العاملٌن :

الرٌامً، بدر بن 
بن هللا عبدا

  صالح.
  2012.  

دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بدٌوان وزارة التربٌة والتعلٌم 

  )سلطنة ع مان( /

بن هللا عبدابدر بن 
صالح الرٌامً ؛ 
إشراؾ ناجً دمحم 

  فوزي خشبة.

  ماجستٌر.  1645 (1216
العاللة بٌن مداخل 
تصمٌم الوظٌفة 
  ورضا العاملٌن :

الرٌامً، بدر بن 
بن هللا عبدا

  صالح.
  2012.  

دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بدٌوان وزارة التربٌة والتعلٌم 

  )سلطنة ع مان( /

بن هللا بدر بن عبدا
صالح الرٌامً ؛ 
إشراؾ ناجً دمحم 

  فوزي خشبة.

  ماجستٌر.  1646 (1219
ؼسٌل األموال فً 

  مصر:

الشرباصً، 
أسماء فتحً 

  الصدٌك.
  2012.  

دراسة حول أهم األسباب 
واآلثار االلتصادٌة وطرق 

  العالج /

أسماء فتحً الصدٌك 
الشرباصً ؛ إشراؾ 
سعد السٌد الشرٌؾ، 



وجدى محمود 
إبراهٌم حسٌن، 

  حمدى شتا.

  ماجستٌر.  1649 (1212
ؼسٌل األموال فً 

  مصر:

الشرباصً، 
أسماء فتحً 

  الصدٌك.
  2012.  

دراسة حول أهم األسباب 
واآلثار االلتصادٌة وطرق 

  العالج /

أسماء فتحً الصدٌك 
الشرباصً ؛ إشراؾ 
سعد السٌد الشرٌؾ، 

وجدى محمود 
حسٌن، إبراهٌم 

  حمدى شتا.

  ماجستٌر.  1642 (1216

أثر تطبٌك معٌار 
الرلابة على جودة 
أداء المراجعة على 
المستوى المهنً 

لمكاتب المراجعة فً 
  لٌبٌا :

دمحم، إبراهٌم 
عبدالكرٌم 
  إبراهٌم.

  دراسة مٌدانٌة /  .2012  

إبراهٌم عبدالكرٌم 
إبراهٌم دمحم ؛ إشراؾ 

محمود السٌد دمحم 
  الناؼى.

  ماجستٌر.  1646 (1220

أثر تطبٌك معٌار 
الرلابة على جودة 
أداء المراجعة على 
المستوى المهنً 

لمكاتب المراجعة فً 
  لٌبٌا :

دمحم، إبراهٌم 
عبدالكرٌم 
  إبراهٌم.

  دراسة مٌدانٌة /  .2012  

إبراهٌم عبدالكرٌم 
إبراهٌم دمحم ؛ إشراؾ 

محمود السٌد دمحم 
  الناؼى.

  ماجستٌر.  1650 (1221

أثر تطبٌك مجموعة 
معاٌٌر المراجعة 

الدولٌة فً التخطٌط 
على مستوى كفاٌة 

ومالءمة أدلة اإلثبات 
:  

ارحومه، مروة 
  إدرٌس عبدهللا.

  دراسة مٌدانٌة فً لٌبٌا /  .2012  

مروة إدرٌس عبدهللا 
ارحومه ؛ إشراؾ 
محمود السٌد دمحم 

  الناؼى.

  ماجستٌر.  1651 (1222

أثر تطبٌك مجموعة 
معاٌٌر المراجعة 

الدولٌة فً التخطٌط 
على مستوى كفاٌة 

ومالءمة أدلة اإلثبات 
:  

ارحومه، مروة 
  إدرٌس عبدهللا.

  دراسة مٌدانٌة فً لٌبٌا /  .2012  

مروة إدرٌس عبدهللا 
ارحومه ؛ إشراؾ 
محمود السٌد دمحم 

  الناؼى.

  ماجستٌر.  1652 (1223

أثر تطبٌك نظم 
تخطٌط موارد المنشؤة 
على فعالٌة المحاسبة 

  الداخلٌة :

العجمً، لٌنة علً 
  العجمً علً.

  دراسة مٌدانٌة /  .2012  

لٌنة علً العجمً 
علً العجمً ؛ 

إشراؾ أحمد أحمد 
محمود الجبري، 
محمود عبدالفتاح 

  إبراهٌم رزق.

  ماجستٌر.  1653 (1224

أثر تطبٌك نظم 
تخطٌط موارد المنشؤة 
على فعالٌة المحاسبة 

  داخلٌة :ال

العجمً، لٌنة علً 
  العجمً علً.

  دراسة مٌدانٌة /  .2012  

لٌنة علً العجمً 
علً العجمً ؛ 

إشراؾ أحمد أحمد 
محمود الجبري، 
محمود عبدالفتاح 

  إبراهٌم رزق.

  ماجستٌر.  1654 (1225

مشاكل االعتراؾ 
باإلٌراد فى التجارة 
اإللكترونٌة وأثرها 

على موضوعٌة لٌاس 
  المحاسبى :الدخل 

الحلو، نادٌة 
إبراهٌم أحمد 

  على.
  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2012  

نادٌة إبراهٌم أحمد 
على الحلو ؛ إشراؾ 

محمود محمود 
إبراهٌم السجاعى، 
سماح طارق أحمد 

  حافظ.

  ماجستٌر.  1655 (1226

مشاكل االعتراؾ 
باإلٌراد فى التجارة 
اإللكترونٌة وأثرها 

على موضوعٌة لٌاس 
  الدخل المحاسبى :

الحلو، نادٌة 
إبراهٌم أحمد 

  على.
  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2012  

نادٌة إبراهٌم أحمد 
على الحلو ؛ إشراؾ 

محمود محمود 
إبراهٌم السجاعى، 
سماح طارق أحمد 

  حافظ.

  ماجستٌر.  1656 (1229

أثر تنوع هٌكل 
الملكٌة وخصابص 
مجلس اإلدارة على 

  جودة األرباح :

العدالنى، سمر 
  عبدالمجٌد دمحم.

  2012.  
مع دراسة تطبٌمٌة على 

  شركات المساهمة المصرٌة /

سمر عبدالمجٌد دمحم 
العدالنى ؛ إشراؾ 

كمال عبدالسالم على 
حسن، مروة حسن 

  دمحم حسان.



  ماجستٌر.  1659 (1222

أثر تنوع هٌكل 
الملكٌة وخصابص 
مجلس اإلدارة على 

  جودة األرباح :

دالنى، سمر الع
  عبدالمجٌد دمحم.

  2012.  
مع دراسة تطبٌمٌة على 

  شركات المساهمة المصرٌة /

سمر عبدالمجٌد دمحم 
العدالنى ؛ إشراؾ 

كمال عبدالسالم على 
حسن، مروة حسن 

  دمحم حسان.

  ماجستٌر.  1652 (1226
أسالٌب التنبإ 

باألزمات المالٌة فى 
  شركات التؤمٌن /

زكى، نٌفٌن 
  أحمد.محسن 

  2012.    

نٌفٌن محسن أحمد 
زكى ؛ إشراؾ دمحم 
توفٌك إسماعٌل 
البلمٌنى، جمال 

  عبدالبالى واصؾ.

  ماجستٌر.  1656 (1230
أسالٌب التنبإ 

باألزمات المالٌة فى 
  شركات التؤمٌن /

زكى، نٌفٌن 
  محسن أحمد.

  2012.    

نٌفٌن محسن أحمد 
زكى ؛ إشراؾ دمحم 
توفٌك إسماعٌل 
البلمٌنى، جمال 

  عبدالبالى واصؾ.

  ماجستٌر.  1660 (1231

تمدٌر إجمالً لٌمة 
مطالبات التؤمٌن 

ٌلً للسٌارات فً  التكم
ضوء التملبات فً 
  معدالت الخسابر /

الزكً، مها 
  محمود إبراهٌم.

  2012.    

مها محمود إبراهٌم 
الزكً ؛ إشراؾ 
جمال عبدالبالً 

  واصؾ.

  ماجستٌر.  1661 (1232

تمدٌر إجمالً لٌمة 
مطالبات التؤمٌن 

ٌلً للسٌارات فً  التكم
ضوء التملبات فً 
  معدالت الخسابر /

الزكً، مها 
  محمود إبراهٌم.

  2012.    

مها محمود إبراهٌم 
الزكً ؛ إشراؾ 
جمال عبدالبالً 

  واصؾ.

  ماجستٌر.  1662 (1233

التنبإ باستخدام 
الشبكات العصبٌة 

 االصطناعٌة
  واالنحدار الفازى :

الشربٌنً، أسماء 
  السعٌد اسماعٌل،

  دراسة تطبٌمٌة /  .2012  

أسماء السعٌد 
اسماعٌل الشربٌنً ؛ 
إشراؾ فاطمة دمحم 
  على عبدالعاطى.

  ماجستٌر.  1663 (1234

التنبإ باستخدام 
الشبكات العصبٌة 

االصطناعٌة 
  واالنحدار الفازى :

الشربٌنً، أسماء 
  اسماعٌل،السعٌد 

  دراسة تطبٌمٌة /  .2012  

أسماء السعٌد 
اسماعٌل الشربٌنً ؛ 
إشراؾ فاطمة دمحم 
  على عبدالعاطى.

1235) 1665    

نظام معلومات 
محاسبى لدعم 
لرارات تسعٌر 

المنتجات بناء على 
تحلٌل المٌمة فى 

سلسلة امداد شركة 
  للتصنٌع الزراعى :

العبٌرى، اٌة 
  محمود عبدهللا.

  دراسة حالة /  .2019  

اٌه محمود عبدهللا 
العبٌرى ؛ اشراؾ 
سمٌر رٌاض هالل، 
احمد عبد السالم ابو 

  موسى.

  ماجستٌر.  1666 (1236

تؤثٌر نظم تخطٌط 
موارد المنشؤة 

(ERP على األداء )
ٌلً :   المالً والتشؽ

أبوالخٌر، هبة 
  نابل السٌد رخا.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

السٌد رخا هبة نابل 
أبوالخٌر ؛ إشراؾ 
عصام عبدالمنعم 
  أحمد إسماعٌل.

  ماجستٌر.  1669 (1239

تؤثٌر نظم تخطٌط 
موارد المنشؤة 

(ERP على األداء )
ٌلً :   المالً والتشؽ

أبوالخٌر، هبة 
  نابل السٌد رخا.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2019  

هبة نابل السٌد رخا 
أبوالخٌر ؛ إشراؾ 
عصام عبدالمنعم 
  أحمد إسماعٌل.

  ماجستٌر.  1662 (1232

دور أسلوب السجالت 
المحاسبٌة المفتوحة 
فً خفض التكلفة 

ودعم المٌزة التنافسٌة 
ألطراؾ سلسلة 

  التورٌد :

سلطان، سمر 
  دمحم السٌد دمحم.

  دراسة مٌدانٌة /  .2012  

سمر دمحم السٌد دمحم 
سلطان ؛ إشراؾ 
محمود محمود 

  إبراهٌم السجاعً.

  ماجستٌر.  1666 (1236

دور أسلوب السجالت 
المحاسبٌة المفتوحة 
فً خفض التكلفة 

ودعم المٌزة التنافسٌة 
ألطراؾ سلسلة 

  التورٌد :

سلطان، سمر 
  دمحم السٌد دمحم.

  دراسة مٌدانٌة /  .2012  

سمر دمحم السٌد دمحم 
سلطان ؛ إشراؾ 
محمود محمود 

  إبراهٌم السجاعً.

  ماجستٌر.  1690 (1240
تطوٌر المٌثاق 

المصري لسلوكٌات 
النجار، وسام 
صبح ابراهٌم 

  2012.    
وسام صبح ابراهٌم 

علً النجار ؛ اشراؾ 



مهنة المحاسبة 
والمراجعة فً إطار 
المٌثاق الدولً وأثره 
على جودة المراجعة 

/  

محمود السٌد   علً.
  الناؼً.

  ماجستٌر.  1691 (1241

تطوٌر المٌثاق 
لسلوكٌات  المصري

مهنة المحاسبة 
والمراجعة فً إطار 
المٌثاق الدولً وأثره 
على جودة المراجعة 

/  

النجار، وسام 
صبح ابراهٌم 

  علً.
  2012.    

وسام صبح ابراهٌم 
علً النجار ؛ اشراؾ 

محمود السٌد 
  الناؼً.

  ماجستٌر.  1692 (1242

محددات تطوٌر 
أسالٌب الفحص 
المحدود للموابم 

المرحلٌة المالٌة 
بهدؾ رفع مستوي 
المحتوي المعلوماتً 
للتمرٌر فً اطار 
  معاٌٌر المراجعة :

كشٌر، صالح 
مصباح 
  الفٌتوري.

  دراسة فً الشركات اللٌبٌة /  .2012  

صالح مصباح 
الفٌتوري كشٌر ؛ 

إشراؾ محمود السٌد 
  الناؼً.

  ماجستٌر.  1693 (1243

محددات تطوٌر 
أسالٌب الفحص 
المحدود للموابم 
المالٌة المرحلٌة 

بهدؾ رفع مستوي 
المحتوي المعلوماتً 
للتمرٌر فً اطار 
  معاٌٌر المراجعة :

كشٌر، صالح 
مصباح 
  الفٌتوري.

  دراسة فً الشركات اللٌبٌة /  .2012  

صالح مصباح 
الفٌتوري كشٌر ؛ 

إشراؾ محمود السٌد 
  الناؼً.

  ماجستٌر.  1694 (1244

تطوٌر دور دٌوان 
المحاسبة اللٌبً فً 
مراجعة األداء فً 
  الشركات اللٌبٌة :

مصباح، دمحم 
  عمارة أبوشعفة.

  2012.  
بالتطبٌك علً الشركات العامة 

الممٌدة فً سوق األوراق 
  المالً اللٌبً /

دمحم عمارة أبوشعفة 
مصباح ؛ إشراؾ 

محمود السٌد الناؼً، 
أحمد عادل 

  بدالخالك.ع

  ماجستٌر.  1695 (1245

تطوٌر دور دٌوان 
المحاسبة اللٌبً فً 
مراجعة األداء فً 
  الشركات اللٌبٌة :

مصباح، دمحم 
  عمارة أبوشعفة.

  2012.  
بالتطبٌك علً الشركات العامة 

الممٌدة فً سوق األوراق 
  المالً اللٌبً /

دمحم عمارة أبوشعفة 
مصباح ؛ إشراؾ 

الناؼً، محمود السٌد 
أحمد عادل 
  عبدالخالك.

  ماجستٌر.  1696 (1246

تحلٌل لمشاكل تمدٌر 
المٌمة المتخذة كؤساس 
لربط الضرٌبة على 
المٌمة المضافة وأثر 

فروق الفحص 
الضرٌبً على الموابم 

  المالٌة :

رضوان، أسماء 
  رضوان عارؾ.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على منطمة 

  شمال الدلتا /

ن أسماء رضوا
عارؾ رضوان ؛ 

إشراؾ محمود السٌد 
  دمحم الناؼً.

  ماجستٌر.  1699 (1249

تحلٌل لمشاكل تمدٌر 
المٌمة المتخذة كؤساس 
لربط الضرٌبة على 
المٌمة المضافة وأثر 

فروق الفحص 
الضرٌبً على الموابم 

  المالٌة :

رضوان، أسماء 
  رضوان عارؾ.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على منطمة 

  الدلتا /شمال 

أسماء رضوان 
عارؾ رضوان ؛ 

إشراؾ محمود السٌد 
  دمحم الناؼً.

  ماجستٌر.  1692 (1242
مشاكل إعداد الموابم 

  المالٌة الدورٌة :

ٌلً  حجازي، ل
ٌحًٌ 

  عبدالوهاب.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2012  

ٌلً ٌحًٌ  ل
عبدالوهاب حجازي ؛ 

إشراؾ صبري 
عبدالحمٌد السجٌنً، 

  حسان.مروة حسن 

  ماجستٌر.  1696 (1246
مشاكل إعداد الموابم 

  المالٌة الدورٌة :

ٌلً  حجازي، ل
ٌحًٌ 

  عبدالوهاب.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2012  

ٌلً ٌحًٌ  ل
عبدالوهاب حجازي ؛ 

إشراؾ صبري 
عبدالحمٌد السجٌنً، 
  مروة حسن حسان.



  ماجستٌر.  1620 (1250

نموذج محاسبً 
ممترح لدعم لرارات 

تسعٌر الخدمات 
المصرفٌة باستخدام 

تمنٌات الذكاء 
  االصطناعً :

سلطان، سارة 
حسن محمود 

  حسن.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2012  

سارة حسن محمود 
حسن سلطان ؛ 
إشراؾ سمٌر 

  أبوالفتوح صالح.

  ماجستٌر.  1621 (1251

نموذج محاسبً 
ممترح لدعم لرارات 

تسعٌر الخدمات 
المصرفٌة باستخدام 

تمنٌات الذكاء 
  االصطناعً :

سلطان، سارة 
حسن محمود 

  حسن.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2012  

سارة حسن محمود 
حسن سلطان ؛ 
إشراؾ سمٌر 

  أبوالفتوح صالح.

  ماجستٌر.  1622 (1252

عاللة ربحٌة السهم 
بالمٌمة المالبمة 

للمعلومات المحاسبٌة 
:  

الصاٌػ، دمحم 
عبدالممصود 
عبدالممصود 

  مجاهد.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2012  

دمحم عبدالممصود 
عبدالممصود مجاهد 
الصاٌػ ؛ إشراؾ 

كمال عبدالسالم علً 
حسن، مصطفً 
  عطٌة الؽندور.

  ماجستٌر.  1623 (1253

عاللة ربحٌة السهم 
بالمٌمة المالبمة 

للمعلومات المحاسبٌة 
:  

الصاٌػ، دمحم 
عبدالممصود 
عبدالممصود 

  مجاهد.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2012  

دمحم عبدالممصود 
عبدالممصود مجاهد 
الصاٌػ ؛ إشراؾ 

كمال عبدالسالم علً 
حسن، مصطفً 
  عطٌة الؽندور.

  ماجستٌر.  1624 (1254

أثر استخدام نظم 
تخطٌط موارد 

المنظمة علً تمٌٌم 
  الرلابة الداخلٌة :

دمحم، أسماء الهادي 
  علً.

  2012.  
علً الشركات دراسة مٌدانٌة 

  اللٌبٌة /

أسماء الهادي علً 
دمحم ؛ إشراؾ محمود 

  السٌد الناؼً.

  ماجستٌر.  1625 (1255

أثر استخدام نظم 
تخطٌط موارد 

المنظمة علً تمٌٌم 
  الرلابة الداخلٌة :

دمحم، أسماء الهادي 
  علً.

  2012.  
دراسة مٌدانٌة علً الشركات 

  اللٌبٌة /

أسماء الهادي علً 
؛ إشراؾ محمود دمحم 

  السٌد الناؼً.

  ماجستٌر.  1626 (1256
أثر إدمان العمل على 

  رفاهٌة العاملٌن :

بركات، دمحم 
إبراهٌم أحمد دمحم 

  صالح.
  2012.  

بالتطبٌك على المستشفٌات 
العامة والمركزٌة بمحافظة 

  الدلهلٌة /

دمحم إبراهٌم أحمد دمحم 
صالح بركات ؛ 
إشراؾ جادالرب 
  عبدالسمٌع حسانٌن.

  ماجستٌر.  1629 (1259
أثر إدمان العمل على 

  رفاهٌة العاملٌن :

بركات، دمحم 
إبراهٌم أحمد دمحم 

  صالح.
  2012.  

بالتطبٌك على المستشفٌات 
العامة والمركزٌة بمحافظة 

  الدلهلٌة /

دمحم إبراهٌم أحمد دمحم 
صالح بركات ؛ 
إشراؾ جادالرب 
  عبدالسمٌع حسانٌن.

  ماجستٌر.  1622 (1252

أثر سٌاسة سعر 
الصرؾ علً المٌزان 
التجاري المصري 
خالل الفترة من 

  / 2016إلى  1661

العرابً، خالد 
  أحمد محمود.

  2012.    

خالد أحمد محمود 
العرابً ؛ إشراؾ 
طارق مصطفى 

ؼلوش، حمدي أحمد 
  الهنداوي.

  ماجستٌر.  1626 (1256

أثر سٌاسة سعر 
علً المٌزان الصرؾ 

التجاري المصري 
خالل الفترة من 

  / 2016إلى  1661

العرابً، خالد 
  أحمد محمود.

  2012.    

خالد أحمد محمود 
العرابً ؛ إشراؾ 
طارق مصطفى 

ؼلوش، حمدي أحمد 
  الهنداوي.

  ماجستٌر.  1660 (1260

األزمة المالٌة العالمٌة 
وأثرها  2002فى 

على المطاع المالى 
  المصرى /

مراد، حٌاه دمحم 
  حسن حسن.

  2012.    

حٌاه دمحم حسن حسن 
مراد؛ إشراؾ دمحم 

محمود عطوه 
ٌوسؾ، إبراهٌم 
  حمدى السٌد شتا.

  ماجستٌر.  1661 (1261

األزمة المالٌة العالمٌة 
وأثرها  2002فى 

على المطاع المالى 
  المصرى /

مراد، حٌاه دمحم 
  حسن حسن.

  2012.    

حسن حٌاه دمحم حسن 
مراد؛ إشراؾ دمحم 

محمود عطوه 
ٌوسؾ، إبراهٌم 
  حمدى السٌد شتا.

  ماجستٌر.  1662 (1262
أثر متؽٌرات البٌبة 
الداخلٌة على األداء 

المحرولً، سعٌد 
  بن علً بن حمد.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌٌة على المدٌرٌة 

العامة للتربٌة والتعلٌم 
سعٌد بن علً بن 
حمد المحرولً ؛ 



بمحافظة الداخلٌة بسلطنة   الوظٌفً :
  / عمان

إشراؾ وفمً السٌد 
  المتولً اإلمام.

  ماجستٌر.  1663 (1263
أثر متؽٌرات البٌبة 
الداخلٌة على األداء 

  الوظٌفً :

المحرولً، سعٌد 
  بن علً بن حمد.

  2012.  

دراسة تطبٌمٌٌة على المدٌرٌة 
العامة للتربٌة والتعلٌم 

 بمحافظة الداخلٌة بسلطنة
  عمان /

سعٌد بن علً بن 
حمد المحرولً ؛ 

إشراؾ وفمً السٌد 
  المتولً اإلمام.

  ماجستٌر.  1664 (1264

أثر تطبٌك مبادئ 
إدارة الجودة الشاملة 
على األداء التنظٌمً 

:  

الرحبً، فهد بن 
  حمد بن سٌؾ.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على دٌوان عام 
وزارة التربٌة والتعلٌم بسلطنة 

  /عمان 

فهد بن حمد بن سٌؾ 
الرحبً ؛ إشراؾ 
  وفمً السٌد اإلمام.

  ماجستٌر.  1665 (1265

أثر تطبٌك مبادئ 
إدارة الجودة الشاملة 
على األداء التنظٌمً 

:  

الرحبً، فهد بن 
  حمد بن سٌؾ.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على دٌوان عام 
وزارة التربٌة والتعلٌم بسلطنة 

  عمان /

سٌؾ فهد بن حمد بن 
الرحبً ؛ إشراؾ 
  وفمً السٌد اإلمام.

  ماجستٌر.  1666 (1266

تمٌٌم فعالٌة إدارة 
الولت لدى مستوى 

اإلدارة العلٌا واإلدارة 
  الوسطى :

الماسمى، سلطان 
بن سٌؾ بن 

  حمٌد.
  2012.  

دراسة تطبٌمٌة على المدٌرٌة 
االعامة للشإون اإلدارٌة 

بوزارة التربٌة والتعلٌم بس 
  ع مان /لطنة 

سلطان بن سٌؾ بن 
حمٌد الماسمً ؛ 

إشراؾ وفمً السٌد 
  اإلمام.

  ماجستٌر.  1669 (1269

تمٌٌم فعالٌة إدارة 
الولت لدى مستوى 

اإلدارة العلٌا واإلدارة 
  الوسطى :

الماسمى، سلطان 
بن سٌؾ بن 

  حمٌد.
  2012.  

دراسة تطبٌمٌة على المدٌرٌة 
االعامة للشإون اإلدارٌة 

التربٌة والتعلٌم بس  بوزارة
  لطنة ع مان /

سلطان بن سٌؾ بن 
حمٌد الماسمً ؛ 

إشراؾ وفمً السٌد 
  اإلمام.

  ماجستٌر.  1662 (1262
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  2012.    

Doaa Sabry 
Abdul-Moati 

Zaghloul ; 
Supervised by 
Talaat Asaad 

Abd El-Hamid, 
Mohamed 

Mahmud Abd 
El-Latif.  

  ماجستٌر.  1666 (1266

Factors 
affecting 

customer win-
back An 

empirical study 
on the 

previous 
customers of 

telecom   ِgypt 
company in 

dakahlia 
governorate  

Zaghloul, 
Doaa Sabry 

Abdul-
Moati.  

  2012.    

Doaa Sabry 
Abdul-Moati 

Zaghloul ; 
Supervised by 
Talaat Asaad 

Abd El-Hamid, 
Mohamed 

Mahmud Abd 
El-Latif.  

  ماجستٌر.  2000 (1290
أثر جودة الحٌاة 

الوظٌفٌة على االلتزام 
  ظٌمً :التن

السعٌدي، حمد بن 
  عبدهللا بن حمد.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 

بشإون البالط السلطانً 
  )سلطنة ع مان( /

حمد بن عبدهللا بن 
حمد السعٌدي ؛ 

إشراؾ وفمً السٌد 
  االمام.

  ماجستٌر.  2001 (1291
أثر جودة الحٌاة 

الوظٌفٌة على االلتزام 
  التنظٌمً :

حمد بن السعٌدي، 
  عبدهللا بن حمد.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 

بشإون البالط السلطانً 
  )سلطنة ع مان( /

حمد بن عبدهللا بن 
حمد السعٌدي ؛ 

إشراؾ وفمً السٌد 
  االمام.

  ماجستٌر.  2002 (1292
العاللة بٌن إدارة 
المواهب والوالء 

  التنظٌمً :

الحضري، شٌرٌن 
دمحم صالح الدٌن 

  محمود.
  2012.  

دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بالكادر العام بكلٌات 

المجموعة الطبٌة بجامعة 
  المنصورة /

شٌرٌن دمحم صالح 
الدٌن محمود 

الحضري ؛ إشراؾ 
عبدالمحسن 

  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  2003 (1293
العاللة بٌن إدارة 
المواهب والوالء 

  التنظٌمً :

الحضري، شٌرٌن 
دمحم صالح الدٌن 

  محمود.
  2012.  

دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بالكادر العام بكلٌات 

المجموعة الطبٌة بجامعة 
  المنصورة /

شٌرٌن دمحم صالح 
الدٌن محمود 

الحضري ؛ إشراؾ 
عبدالمحسن 



  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  2004 (1294
تؤثٌر الصراع بٌن 
العمل واألسرة على 

  الوظٌفً :االحتراق 

الشرٌبٌنى، عصام 
  مسعد عبدالسالم.

  2012.  
بالتطبٌك على أعضاء هٌبة 
التدرٌس ومعاونٌهم بجامعة 

  المنصورة /

عصام مسعد 
عبدالسالم الشربٌنى ؛ 
إشراؾ عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  2005 (1295
تؤثٌر الصراع بٌن 
العمل واألسرة على 
  االحتراق الوظٌفً :

الشرٌبٌنى، عصام 
  مسعد عبدالسالم.

  2012.  
بالتطبٌك على أعضاء هٌبة 
التدرٌس ومعاونٌهم بجامعة 

  المنصورة /

عصام مسعد 
عبدالسالم الشربٌنى ؛ 
إشراؾ عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  2006 (1296

العاللة بٌن أبعاد 
المزٌج التروٌجى 
والسمعة المدركة 

  للمنظمة :

مصطفى، فاٌزة 
عوض 

  عبدالحمٌد.
  2012.  

دراسة تطبٌمٌة على المتبرعٌن 
ورعاة الجمعٌات األهلٌة فى 

  محافظة الدلهلٌة /

فاٌزة عوض 
عبدالحمٌد مصطفى ؛ 
إشراؾ طلعت أسعد 
عبدالحمٌد البنا، دمحم 
  محمود عبداللطٌؾ.

  ماجستٌر.  2009 (1299

العاللة بٌن أبعاد 
المزٌج التروٌجى 
والسمعة المدركة 

  للمنظمة :

مصطفى، فاٌزة 
عوض 

  عبدالحمٌد.
  2012.  

دراسة تطبٌمٌة على المتبرعٌن 
ورعاة الجمعٌات األهلٌة فى 

  محافظة الدلهلٌة /

فاٌزة عوض 
عبدالحمٌد مصطفى ؛ 
إشراؾ طلعت أسعد 
عبدالحمٌد البنا، دمحم 
  محمود عبداللطٌؾ.

  ماجستٌر.  2002 (1292

سلوكٌات  العاللة بٌن
المٌادة األخاللٌة 
وأنماط صمت 

  الموظؾ :

هرجة، أسامة 
عبدالباسط 
  محمود.

  2012.  
بالتطبٌك على العاملٌن 

بمدٌرٌات الخدمات العامة 
  بمحافظة الدلهلٌة /

أسامة عبدالباسط 
محمود هرجة ؛ 
إشراؾ جادالرب 
  عبدالسمٌع حسانٌن.

  ماجستٌر.  2006 (1296

العاللة بٌن سلوكٌات 
المٌادة األخاللٌة 
وأنماط صمت 

  الموظؾ :

هرجة، أسامة 
عبدالباسط 
  محمود.

  2012.  
بالتطبٌك على العاملٌن 

بمدٌرٌات الخدمات العامة 
  بمحافظة الدلهلٌة /

أسامة عبدالباسط 
محمود هرجة ؛ 
إشراؾ جادالرب 
  عبدالسمٌع حسانٌن.

  ماجستٌر.  2010 (1220

Antecedents 
and 

oonsequences 
of online hotel 

customers 
reviews :  

Kharoba, 
Bassant El-

Saeed 
Mohamed 

Mostafa.  

  2012.  
TAM model 
perspective /  

Bassant El-
Saeed 

Mohamed 
Mostafa 

Kharoba ; 
supervised by 
Ahmad Yahia 

Ebied, Ahmed 
Mohamed El-

Setouhi.  

  ماجستٌر.  2011 (1221

Antecedents 
and 

oonsequences 
of online hotel 

customers 
reviews :  

Kharoba, 
Bassant El-

Saeed 
Mohamed 

Mostafa.  

  2012.  
TAM model 
perspective /  

Bassant El-
Saeed 

Mohamed 
Mostafa 

Kharoba ; 
supervised by 
Ahmad Yahia 

Ebied, Ahmed 
Mohamed El-

Setouhi.  

  ماجستٌر.  2012 (1222

إستخدام أسلوب 
التنمٌب عن العملٌات 

(Process 
Mining كمنطلك )

لزٌادة فعالٌة تمارٌر 
  التكالٌؾ :

حسٌب، نهال 
  صالح مصطفى.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على المطاع 

  الخدمى /

نهال صالح مصطفى 
حسٌب ؛ إشراؾ 
سمٌر أبوالفتوح 

  صالح.

  ماجستٌر.  2013 (1223

إستخدام أسلوب 
التنمٌب عن العملٌات 

(Process 
Mining كمنطلك )

لزٌادة فعالٌة تمارٌر 
  التكالٌؾ :

حسٌب، نهال 
  صالح مصطفى.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على المطاع 

  الخدمى /

نهال صالح مصطفى 
حسٌب ؛ إشراؾ 
سمٌر أبوالفتوح 

  صالح.

  ماجستٌر.  2014 (1224
مدخل محاسبً 

لتموٌم أداء ممترح 
  المنظمات الصحٌة :

النباح، مراد نصر 
  علً.

  2012.  
دراسة مٌدانٌة على المنظمات 

  الصحٌة فً لٌبٌا /

مراد نصر علً 
النباح ؛ إشراؾ 
محمود محمود 



إبراهٌم السجاعً، 
مصطفى عطٌة السٌد 

  الؽندور.

  ماجستٌر.  2015 (1225
مدخل محاسبً 

ممترح لتموٌم أداء 
  الصحٌة :المنظمات 

النباح، مراد نصر 
  علً.

  2012.  
دراسة مٌدانٌة على المنظمات 

  الصحٌة فً لٌبٌا /

مراد نصر علً 
النباح ؛ إشراؾ 
محمود محمود 

إبراهٌم السجاعً، 
مصطفى عطٌة السٌد 

  الؽندور.

  ماجستٌر.  2016 (1226

تحلٌل المٌمة المضافة 
كؤداة إستراتٌجٌة 

إلدارة تكلفة األنشطة 
  اإلنتاجٌة بالمنشؤة :

عامر، هالة دمحم 
  عبدالفتاح دمحم.

  دراسة حالة /  .2012  

هالة دمحم عبدالفتاح 
دمحم عامر ؛ إشراؾ 
عصام عبدالمنعم 
  أحمد إسماعٌل.

  ماجستٌر.  2019 (1229

تحلٌل المٌمة المضافة 
كؤداة إستراتٌجٌة 

إلدارة تكلفة األنشطة 
  اإلنتاجٌة بالمنشؤة :

هالة دمحم عامر، 
  عبدالفتاح دمحم.

  دراسة حالة /  .2012  

هالة دمحم عبدالفتاح 
دمحم عامر ؛ إشراؾ 
عصام عبدالمنعم 
  أحمد إسماعٌل.

  ماجستٌر.  2012 (1222

أثر توزٌعات األرباح 
وتجزبة األسهم على 

الموابم المالٌة 
للشركات الممٌدة فً 
  البورصة المصرٌة :

علً، شرٌن نعٌم 
  أبوعرب.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2012  

شرٌن نعٌم أبوعرب 
علً ؛ إشراؾ 

صبري عبدالحمٌد 
السجٌنً، أسامة دمحم 
محً الدٌن عوض، 
عمرو نزٌه محمود 

  عزت.

  ماجستٌر.  2016 (1226

أثر توزٌعات األرباح 
وتجزبة األسهم على 

الموابم المالٌة 
للشركات الممٌدة فً 
  البورصة المصرٌة :

نعٌم علً، شرٌن 
  أبوعرب.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2012  

شرٌن نعٌم أبوعرب 
علً ؛ إشراؾ 

صبري عبدالحمٌد 
السجٌنً، أسامة دمحم 
محً الدٌن عوض، 
عمرو نزٌه محمود 

  عزت.

  ماجستٌر.  2020 (1260
الفساد اإلداري وأثرة 
على جودة الخدمات 

  الحكومٌة :

دمحم، دٌنا ماهر 
  عبدالعظٌم دمحم.

    
مٌدانٌة على بعض  دراسة

وحدات الخدمات الحكومٌة فً 
  محافظة الدلهلٌة /

دٌنا ماهر عبد العظٌم 
دمحم ؛ إشراؾ ناجى 
  دمحم فوزى خشبة.

  ماجستٌر.  2021 (1261
الفساد اإلداري وأثرة 
على جودة الخدمات 

  الحكومٌة :

دمحم، دٌنا ماهر 
  عبدالعظٌم دمحم.

    
دراسة مٌدانٌة على بعض 

الخدمات الحكومٌة فً وحدات 
  محافظة الدلهلٌة /

دٌنا ماهر عبد العظٌم 
دمحم ؛ إشراؾ ناجى 
  دمحم فوزى خشبة.

  ماجستٌر.  2022 (1262
العاللة بٌن أسالٌب 
تنشٌط المبٌعات 

  واالحتفاظ بالعمٌل :

دمحم، ٌاسمٌن دمحم 
  طلبه.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على عمالء 

شركات الهاتؾ الثابت 
  مول بمحافظة الدلهلٌة /والمح

ٌاسمٌن دمحم طلبه دمحم 
؛ إشراؾ طلعت 
  أسعد عبدالحمٌد.

  ماجستٌر.  2023 (1263
العاللة بٌن أسالٌب 
تنشٌط المبٌعات 

  واالحتفاظ بالعمٌل :

دمحم، ٌاسمٌن دمحم 
  طلبه.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على عمالء 

شركات الهاتؾ الثابت 
  الدلهلٌة /والمحمول بمحافظة 

ٌاسمٌن دمحم طلبه دمحم 
؛ إشراؾ طلعت 
  أسعد عبدالحمٌد.

  ماجستٌر.  2024 (1264
أثر اإلدارة 

اإللكترونٌة على 
  األداء الوظٌفً :

عبدالمطلب، دمحم 
  أسعد أبوالفتوح،

    
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بمستشفى الباطنة التخصصً 

  جامعة المنصورة / -

أبوالفتوح دمحم أسعد 
عبدالمطلب ؛ إشراؾ 

منى إبراهٌم 
  دكروري.

  ماجستٌر.  2025 (1265
أثر اإلدارة 

اإللكترونٌة على 
  األداء الوظٌفً :

عبدالمطلب، دمحم 
  أسعد أبوالفتوح،

    
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بمستشفى الباطنة التخصصً 

  جامعة المنصورة / -

دمحم أسعد أبوالفتوح 
؛ إشراؾ عبدالمطلب 
منى إبراهٌم 
  دكروري.

  ماجستٌر.  2026 (1266
العاللة بٌن إدارة 
عاللات العمالء 
  واألداء المالً :

البمري، حامد 
  السٌد دمحم.

  2012.  

دراسة مٌدانٌة على شركة 
ممفٌس لألدوٌة والصناعات 
الكٌماوٌة إحدى الشركات 
التابعة للشركة المابضة 

  لألدوٌة /

دمحم حامد السٌد 
البمري ؛ منى إبراهٌم 

  دكرورى دمحم.

  ماجستٌر.  2029 (1269
العاللة بٌن إدارة 
عاللات العمالء 
  واألداء المالً :

البمري، حامد 
  السٌد دمحم.

  2012.  

دراسة مٌدانٌة على شركة 
ممفٌس لألدوٌة والصناعات 
الكٌماوٌة إحدى الشركات 
التابعة للشركة المابضة 

  لألدوٌة /

حامد السٌد دمحم 
البمري ؛ منى إبراهٌم 

  دكرورى دمحم.



  ماجستٌر.  2022 (1262
أثر إدارة المعرفة 

على سٌاسات 
  االختٌار والتعٌٌن :

الدوحانً، علً 
بن خلفان بن 

  خمٌس.
  2012.  

دراسة تطبٌمٌة على المدٌرٌة 
العامة للبلدٌات اإلللٌمٌة 

وموارد المٌاة بمحافظة جنوب 
  الباطنة_سلطنة ع مان /

علً بن خلفان بن 
خمٌس الدوحانً ؛ 
إشراؾ ناجً دمحم 

  فوزي خشبة.

  ماجستٌر.  2026 (1266
أثر إدارة المعرفة 

على سٌاسات 
  االختٌار والتعٌٌن :

الدوحانً، علً 
بن خلفان بن 

  خمٌس.
  2012.  

دراسة تطبٌمٌة على المدٌرٌة 
العامة للبلدٌات اإلللٌمٌة 

د المٌاة بمحافظة جنوب وموار
  الباطنة_سلطنة ع مان /

علً بن خلفان بن 
خمٌس الدوحانً ؛ 
إشراؾ ناجً دمحم 

  فوزي خشبة.

  ماجستٌر.  2030 (1600
دور اإلستشارات 
اإلدارٌة فً تطوٌر 
  األداء التنظٌمً :

البطحري، دمحم بن 
  سعٌد بن أحمد.

  2012.  

دراسة تطبٌمٌة على المدٌرٌة 
للخدمات الصحٌة العامة 

بمحافظة ظفار )سلطنة ع مان( 
/  

دمحم بن سعٌد بن أحمد 
البطحري ؛ إشراؾ 
ناجً دمحم فوزي 

  خشبة.

  ماجستٌر.  2031 (1601
دور اإلستشارات 
اإلدارٌة فً تطوٌر 
  األداء التنظٌمً :

البطحري، دمحم بن 
  سعٌد بن أحمد.

  2012.  

دراسة تطبٌمٌة على المدٌرٌة 
للخدمات الصحٌة العامة 

بمحافظة ظفار )سلطنة ع مان( 
/  

دمحم بن سعٌد بن أحمد 
البطحري ؛ إشراؾ 
ناجً دمحم فوزي 

  خشبة.

  ماجستٌر.  2032 (1602

العاللة بٌن سلوكٌات 
التسوٌك ؼٌر 

األخاللٌة ونواٌا 
  العمالء العمابٌة :

رجب، كرٌم أحمد 
  أحمد.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على عمالء 

اتصاالت الهاتؾ  شركات
  المحمول بمحافظة الؽربٌة /

كرٌم أحمد أحمد 
رجب ؛ إشراؾ 

طلعت أسعد 
عبدالحمٌد البنا، أحمد 
  دمحم السٌد السطوحً.

  ماجستٌر.  2033 (1603

العاللة بٌن سلوكٌات 
التسوٌك ؼٌر 

األخاللٌة ونواٌا 
  العمالء العمابٌة :

رجب، كرٌم أحمد 
  أحمد.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على عمالء 
شركات اتصاالت الهاتؾ 
  المحمول بمحافظة الؽربٌة /

كرٌم أحمد أحمد 
رجب ؛ إشراؾ 

طلعت أسعد 
عبدالحمٌد البنا، أحمد 
  دمحم السٌد السطوحً.

  ماجستٌر.  2034 (1604
أثر الحوافز المالٌة 

على اإلرتباط بالعمل 
:  

أحمد، السٌد سٌد 
أحمد إبراهٌم 

  سٌد.
  2012.  

دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بالكادر العام بمطاع التعلٌم 

  بجامعة المنصورة /

السٌد سٌد أحمد 
إبراهٌم سٌد أحمد ؛ 
إشراؾ عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  2035 (1605
أثر الحوافز المالٌة 

على اإلرتباط بالعمل 
:  

أحمد، السٌد سٌد 
أحمد إبراهٌم 

  سٌد.
  2012.  

دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بالكادر العام بمطاع التعلٌم 

  بجامعة المنصورة /

السٌد سٌد أحمد 
إبراهٌم سٌد أحمد ؛ 
إشراؾ عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  2036 (1606
العوامل التى تإثر 

على استخدام بطالات 
  االبتمان :

طوبار، سهام دمحم 
  صالح.

  2012.  
دراسه ممارنه بٌن عمالء 

  البنون التملٌدٌه واإلسالمٌة /

سهام دمحم صالح 
طوبار ؛ إشراؾ سعد 
  عبدالحمٌد مطاوع.

  ماجستٌر.  2039 (1609
العوامل التى تإثر 

على استخدام بطالات 
  االبتمان :

طوبار، سهام دمحم 
  صالح.

  2012.  
دراسه ممارنه بٌن عمالء 

  واإلسالمٌة /البنون التملٌدٌه 

سهام دمحم صالح 
طوبار ؛ إشراؾ سعد 
  عبدالحمٌد مطاوع.

  ماجستٌر.  2032 (1602

أثر االنضباط 
اإلداري على إدارة 

الموظؾ لولت العمل 
:  

محمود، سارة 
  دمحم نجٌب.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بمستشفٌات جامعة المنصورة 

/  

سارة دمحم نجٌب 
 محمود ؛ إشراؾ

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  2036 (1606

أثر االنضباط 
اإلداري على إدارة 

الموظؾ لولت العمل 
:  

محمود، سارة 
  دمحم نجٌب.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بمستشفٌات جامعة المنصورة 

/  

سارة دمحم نجٌب 
محمود ؛ إشراؾ 

عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  2040 (1610

The 
relationship 
between the 

brand trust and 
Electronic 

Word of Mouth 
:  

Mohammed, 
Radwa 

Radwan.  
  2012.  

An empirical study 
on the Egyptian 

Public Universities 
students in the 

undergraduate stage 
/  

Radwa 
Radwan 

Mohammed ; 
supervised by 
Talaat Asaad 
Abdal-Hamid 

Al-Banna, 
Mohamed 
Mahmoud 
Abdal-Latif.  

  ماجستٌر.  2041 (1611

The 
relationship 
between the 

brand trust and 

Mohammed, 
Radwa 

Radwan.  
  2012.  

An empirical study 
on the Egyptian 

Public Universities 
students in the 

Radwa 
Radwan 

Mohammed ; 
supervised by 



Electronic 
Word of Mouth 

:  

undergraduate stage 
/  

Talaat Asaad 
Abdal-Hamid 

Al-Banna, 
Mohamed 
Mahmoud 
Abdal-Latif.  

  ماجستٌر  2042 (1612

توسٌط مشاركة 
المعرفة فً العاللة 

بٌن العدالة 
التنظٌمٌةالمدركة 
وسلوكٌات األداء 

  اإلبداعً:

سمرة،اسالم أبو 
على ضٌاء 

  الدٌن.
  2012.  

بالتطبٌك على العاملٌن 
بالشركات فً المنطمة 
الصناعٌة بمدٌنة دمٌاط 

  الجدٌدة/

اسالم على ضٌاء 
الدٌن ابو سمرة؛ 

اشراؾ عبد المحسن 
عبد المحسن جودة، 
أحمد دمحم السٌد أحمد 

  السطوحى.

  ماجستٌر  2043 (1613

توسٌط مشاركة 
العاللة المعرفة فً 
بٌن العدالة 

التنظٌمٌةالمدركة 
وسلوكٌات األداء 

  اإلبداعً:

أبو سمرة،اسالم 
على ضٌاء 

  الدٌن.
  2012.  

بالتطبٌك على العاملٌن 
بالشركات فً المنطمة 
الصناعٌة بمدٌنة دمٌاط 

  الجدٌدة/

اسالم على ضٌاء 
الدٌن ابو سمرة؛ 

اشراؾ عبد المحسن 
عبد المحسن جودة، 

سٌد أحمد أحمد دمحم ال
  السطوحى.

  ماجستٌر.  2044 (1614
أثر الملك التنظٌمً 

على التفكٌر اإلبداعً 
:  

شرؾ الدٌن، 
  شروق دمحم.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على األطباء 
بمستشفى الباطنة التخصصً 

  بجامعة المنصورة /

شروق دمحم شرؾ 
الدٌن ؛ إشراؾ 
عبدالمحسن 

  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  2045 (1615
أثر الملك التنظٌمً 

على التفكٌر اإلبداعً 
:  

شرؾ الدٌن، 
  شروق دمحم.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على األطباء 
بمستشفى الباطنة التخصصً 

  بجامعة المنصورة /

شروق دمحم شرؾ 
الدٌن ؛ إشراؾ 
عبدالمحسن 

  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  2046 (1616

تؤثٌر المٌادة األخاللٌة 
على العاللة التبادلٌة 
بٌن المابد والمرإوس 

:  

البسٌونى، هبه 
  صالح عبدالعال.

  2012.  
بالتطبٌك على المإسسات 
الصحفٌة بجمهورٌة مصر 

  العربٌة /

هبه صالح عبدالعال 
البسٌونى ؛ إشراؾ 

عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
  نجم.

  ماجستٌر.  2049 (1619

تؤثٌر المٌادة األخاللٌة 
العاللة التبادلٌة على 

بٌن المابد والمرإوس 
:  

البسٌونى، هبه 
  صالح عبدالعال.

  2012.  
بالتطبٌك على المإسسات 
الصحفٌة بجمهورٌة مصر 

  العربٌة /

هبه صالح عبدالعال 
البسٌونى ؛ إشراؾ 

عبدالحكٌم أحمد ربٌع 
  نجم.

  ماجستٌر.  2042 (1612

الحوسبة السحابٌة 
المجتمعٌة لدعم تكامل 
سلسلة التورٌد وزٌادة 
ٌلى  كفاءة األداء التشؽ

:  

خلٌل، رشا 
عبدالممصود 

  سالمه.
  دراسة مٌدانٌة /  .2012  

رشا عبدالممصود 
سالمه خلٌل ؛ 
إشراؾ سمٌر 

  أبوالفتوح صالح.

  ماجستٌر.  2046 (1616

الحوسبة السحابٌة 
المجتمعٌة لدعم تكامل 
سلسلة التورٌد وزٌادة 

ٌلى كفاءة األداء التش ؽ
:  

خلٌل، رشا 
عبدالممصود 

  سالمه.
  دراسة مٌدانٌة /  .2012  

رشا عبدالممصود 
سالمه خلٌل ؛ 
إشراؾ سمٌر 

  أبوالفتوح صالح.

  ماجستٌر.  2050 (1620

إطار ممترح للمٌاس 
واإلفصاح عن 

الجدارة االبتمانٌة فً 
البنون التجارٌة فً 
  ضوء اتفالٌة بازل /

رٌاض، خلود 
  عبدالعزٌز.

  2012.    

خلود عبدالعزٌز 
رٌاض ؛ إشراؾ 
سامً عبدالرحمن 
لابل، سماح طارق 

  حافظ.

  ماجستٌر.  2051 (1621

إطار ممترح للمٌاس 
واإلفصاح عن 

الجدارة االبتمانٌة فً 
البنون التجارٌة فً 
  ضوء اتفالٌة بازل /

رٌاض، خلود 
  عبدالعزٌز.

  2012.    

خلود عبدالعزٌز 
رٌاض ؛ إشراؾ 
سامً عبدالرحمن 
لابل، سماح طارق 

  حافظ.

  ماجستٌر.  2052 (1622

مدخل لتمٌٌم إدارة 
مخاطر اإلستثمارات 
فً شركات التؤمٌن 
وأثره على جودة 

  المراجعة:

العواد، سمر 
  سامى دمحم.

  دراسة مٌدانٌة /  .2012  

سمر سامى دمحم العواد 
؛ إشراؾ محمود 
السٌد الناؼى، هبه 

  السجاعى.محمود 

  ماجستٌر.  2053 (1623
مدخل لتمٌٌم إدارة 

مخاطر اإلستثمارات 
فً شركات التؤمٌن 

العواد، سمر 
  سامى دمحم.

  دراسة مٌدانٌة /  .2012  
سمر سامى دمحم العواد 

؛ إشراؾ محمود 
السٌد الناؼى، هبه 



وأثره على جودة 
  المراجعة:

  محمود السجاعى.

  ماجستٌر.  2054 (1624

نموذج ممترح للمٌاس 
المحاسبى الحكومى 
لعمود البناء والتشؽٌل 

 B.O.Tونمل الملكٌة 
فى ضوء معاٌٌر 

المحاسبة للمطاع العام 
:  

طوسون، أسماء 
  نبٌل نادى.

  دراسة تجرٌبٌة /  .2012  

أسماء نبٌل نادى 
طوسون ؛ إشراؾ 
أحمد علً ؼازي 
صمر، مروة حسن 

  دمحم حسان.

  ر.ماجستٌ  2055 (1625

نموذج ممترح للمٌاس 
المحاسبى الحكومى 
لعمود البناء والتشؽٌل 

 B.O.Tونمل الملكٌة 
فى ضوء معاٌٌر 

المحاسبة للمطاع العام 
:  

طوسون، أسماء 
  نبٌل نادى.

  دراسة تجرٌبٌة /  .2012  

أسماء نبٌل نادى 
طوسون ؛ إشراؾ 
أحمد علً ؼازي 
صمر، مروة حسن 

  دمحم حسان.

  ماجستٌر.  2056 (1626

إدارة تكلفة معالجة 
مٌاه الصرؾ الصحً 
باستخدام التكامل بٌن 

أسلوبً التكلفة 
المستهدفة والتكلفة 
  على أساس النشاط :

نشوان، عادل 
  أحمد عاٌض.

  دراسة حالة /  .2012  

عادل أحمد عاٌض 
نشوان ؛ إشراؾ 
محمود عبدالفتاح 

  إبراهٌم.

  ماجستٌر.  2059 (1629

معالجة  إدارة تكلفة
مٌاه الصرؾ الصحً 
باستخدام التكامل بٌن 

أسلوبً التكلفة 
المستهدفة والتكلفة 
  على أساس النشاط :

نشوان، عادل 
  أحمد عاٌض.

  دراسة حالة /  .2012  

عادل أحمد عاٌض 
نشوان ؛ إشراؾ 
محمود عبدالفتاح 

  إبراهٌم.

  ماجستٌر.  2052 (1622

توظٌؾ بطالة االداء 
لٌاس المتوازن فى 

وتمٌٌم أداء الهٌبات 
االلتصادٌة الحكومٌة 

:  

المؽازي، دمحم 
  عبدالنعٌم بدٌر.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على البرٌد 
المصرى )لطاع التوزٌع 
  العادى بمدٌنة المنصورة( /

دمحم عبدالنعٌم بدٌر 
المؽازي ؛ إشراؾ 
سمٌر أبوالفتوح 

  صالح.

  ماجستٌر.  2056 (1626

داء توظٌؾ بطالة اال
المتوازن فى لٌاس 
وتمٌٌم أداء الهٌبات 

االلتصادٌة الحكومٌة 
:  

المؽازي، دمحم 
  عبدالنعٌم بدٌر.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على البرٌد 
المصرى )لطاع التوزٌع 
  العادى بمدٌنة المنصورة( /

دمحم عبدالنعٌم بدٌر 
المؽازي ؛ إشراؾ 
سمٌر أبوالفتوح 

  صالح.

  ماجستٌر.  2060 (1630

دراسة إحصابٌة 
للعوامل المسببة 

لمرض الفشل الك لوي 
:  

حسٌن، إٌمان 
  حسٌن عبدهللا.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2012  

إٌمان حسٌن عبدهللا 
حسٌن ؛ إشراؾ 
فاطمة على دمحم 
عبدالعاطً، هبة 
  محمود السجاعً.

  ماجستٌر.  2061 (1631

دراسة إحصابٌة 
للعوامل المسببة 
الك لوي  لمرض الفشل

:  

حسٌن، إٌمان 
  حسٌن عبدهللا.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2012  

إٌمان حسٌن عبدهللا 
حسٌن ؛ إشراؾ 
فاطمة على دمحم 
عبدالعاطً، هبة 
  محمود السجاعً.

  ماجستٌر.  2062 (1632

استخدام النماذج 
اإلحصابٌة العشوابٌة 

لتحدٌد العوامل 
المإثرة على فمد 

  األجنة :

الفاهم، حنان 
  عبدالسالم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2012  

حنان عبدالسالم 
الفاهم ؛ إشراؾ دمحم 

توفٌك اسماعٌل 
  البلمٌنً.

  ماجستٌر.  2063 (1633

استخدام النماذج 
اإلحصابٌة العشوابٌة 

لتحدٌد العوامل 
المإثرة على فمد 

  األجنة :

الفاهم، حنان 
  عبدالسالم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2012  

عبدالسالم حنان 
الفاهم ؛ إشراؾ دمحم 

توفٌك اسماعٌل 
  البلمٌنً.

  ماجستٌر.  2064 (1634
أثر البٌانات الضخمة 
على جودة التمارٌر 

  المالٌة :

المؽازى، منار 
  دمحم أحمد.

  ” /دراسة تطبٌمٌة”  .2012  

منار دمحم أحمد 
المؽازى ؛ إشراؾ 
سمٌر أبوالفتوح 

  صالح.



  ماجستٌر.  2065 (1635
أثر البٌانات الضخمة 
على جودة التمارٌر 

  المالٌة :

المؽازى، منار 
  دمحم أحمد.

  ” /دراسة تطبٌمٌة”  .2012  

منار دمحم أحمد 
المؽازى ؛ إشراؾ 
سمٌر أبوالفتوح 

  صالح.

  ماجستٌر  2066 (1636
منهج ممترح الدارة 

تكلفة السالمة 
  والصحة المهنٌة :

هشام عبده „ داود
عبد العزٌز 

  أحمد.
  دراسة تطبٌمٌة/  .2012  

هشام عبده عبد 
العزٌز أحمد داود؛ 
اشراؾ سمٌر أبو 

„ الفتوح صالح
مصطفى على محمود 

صبرى عبد „ الباز
الحمٌد السٌد 

  السجٌنى.

  ماجستٌر  2069 (1639
منهج ممترح الدارة 

تكلفة السالمة 
  والصحة المهنٌة :

هشام عبده „ داود
عبد العزٌز 

  أحمد.
  دراسة تطبٌمٌة/  .2012  

هشام عبده عبد 
العزٌز أحمد داود؛ 
اشراؾ سمٌر أبو 

„ الفتوح صالح
مصطفى على محمود 

صبرى عبد „ الباز
الحمٌد السٌد 

  السجٌنى.

  ماجستٌر.  2062 (1632
أثر الصمت التنظٌمً 
على ؼٌاب العدالة 

  التنظٌمٌة :

رٌة، آٌة الشربٌنً 
  حسٌن.

  2016.  

بالتطبٌك على الشركات 
الصناعٌة التابعة لمطاع 
األعمال العام بمحافظة 

  الدلهلٌة /

آٌة الشربٌنً حسٌن 
رٌة ؛ إشراؾ 
عبدالمحسن 

عبدالمحسن حسن 
جودة، صالح دمحم 
  صالح دمحم شحاته.

  ماجستٌر.  2066 (1636
أثر الصمت التنظٌمً 
على ؼٌاب العدالة 

  التنظٌمٌة :

رٌة، آٌة الشربٌنً 
  حسٌن.

  2016.  

بالتطبٌك على الشركات 
الصناعٌة التابعة لمطاع 
األعمال العام بمحافظة 

  الدلهلٌة /

آٌة الشربٌنً حسٌن 
رٌة ؛ إشراؾ 
عبدالمحسن 

عبدالمحسن حسن 
جودة، صالح دمحم 
  صالح دمحم شحاته.

  ماجستٌر.  2090 (1640

التكامل بٌن أدوات 
نظم ذكاء األعمال 
ومدخل ما بعد 

وازنة كمنطلك الم
لتحسٌن نظم إدارة 

  األداء :

سلٌم، شٌماء 
  سامً دمحم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2012  
شٌماء سامً دمحم سلٌم 

؛ إشراؾ سمٌر 
  أبوالفتوح صالح.

  ماجستٌر.  2091 (1641

التكامل بٌن أدوات 
نظم ذكاء األعمال 
ومدخل ما بعد 

الموازنة كمنطلك 
لتحسٌن نظم إدارة 

  األداء :

سلٌم، شٌماء 
  سامً دمحم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2012  
شٌماء سامً دمحم سلٌم 

؛ إشراؾ سمٌر 
  أبوالفتوح صالح.

  ماجستٌر.  2092 (1642

مدخل لتطوٌر النظام 
المحاسبى الحكومى 
الٌمنى لرفع الكفاءة 
والفعالٌة بالوحدات 

  الخدمٌة :

شانع، مصطفى 
  أحمد دمحم.

  / دراسة مٌدانٌة  .2016  

مصطفى احمد دمحم 
شانع ؛ إشراؾ 
محمود السٌد 

  الناؼى.

  ماجستٌر.  2093 (1643

مدخل لتطوٌر النظام 
المحاسبى الحكومى 
الٌمنى لرفع الكفاءة 
والفعالٌة بالوحدات 

  الخدمٌة :

شانع، مصطفى 
  أحمد دمحم.

  دراسة مٌدانٌة /  .2016  

مصطفى احمد دمحم 
شانع ؛ إشراؾ 
محمود السٌد 

  الناؼى.

  ماجستٌر.  2094 (1644

تطوٌر دور دٌوان 
المحاسبة اللٌبً فً 
الرلابة على أداء 

المطاع الحكومً فً 
إطار المعاٌٌر الدولٌة 
 لألجهزة العلٌا للرلابة
بالتطبٌك على وزارة 

  الصحة /

الشكمان، أمٌرة 
  علً فهمً.

  2016.    

أمٌرة علً فهمً 
الشكمان ؛ إشراؾ 

محمود السٌد 
  لناؼً.ا



  ماجستٌر.  2095 (1645

تطوٌر دور دٌوان 
المحاسبة اللٌبً فً 
الرلابة على أداء 

المطاع الحكومً فً 
إطار المعاٌٌر الدولٌة 
 لألجهزة العلٌا للرلابة
بالتطبٌك على وزارة 

  الصحة /

الشكمان، أمٌرة 
  علً فهمً.

  2016.    

أمٌرة علً فهمً 
الشكمان ؛ إشراؾ 

محمود السٌد 
  الناؼً.

  ماجستٌر.  2096 (1646

دور المراجعة فً 
تخفٌض مخاطر 

المعلومات المحاسبٌة 
لممابلة احتٌاجات 

المستثمرٌن فً سوق 
  المال المصري :

جعفر، سمر سعد 
  أحمد.

  دراسة مٌدانٌة /  .2016  

سمر سعد أحمد جعفر 
؛ إشراؾ محمود 
محمود السجاعً، 
مصطفً عطٌة 

  الؽندور.

  ماجستٌر.  2099 (1649

دور المراجعة فً 
تخفٌض مخاطر 

المعلومات المحاسبٌة 
لممابلة احتٌاجات 

المستثمرٌن فً سوق 
  المال المصري :

جعفر، سمر سعد 
  أحمد.

  دراسة مٌدانٌة /  .2016  

سمر سعد أحمد جعفر 
؛ إشراؾ محمود 
محمود السجاعً، 
مصطفً عطٌة 

  الؽندور.

  ماجستٌر.  2092 (1642

دور المراجعة 
الداخلٌة فً تمٌٌم 

مخاطر عمود التؤمٌن 
فً الشركات اللٌبٌة 

:  

دمحم، حمزة خلٌفة 
  سلٌمان.

  دراسة مٌدانٌة /  .2016  
حمزة خلٌفة سلٌمان ؛ 
إشراؾ محمود السٌد 

  الناؼـً.

  ماجستٌر.  2096 (1646

دور المراجعة 
الداخلٌة فً تمٌٌم 

مخاطر عمود التؤمٌن 
اللٌبٌة فً الشركات 

:  

دمحم، حمزة خلٌفة 
  سلٌمان.

  دراسة مٌدانٌة /  .2016  
حمزة خلٌفة سلٌمان ؛ 
إشراؾ محمود السٌد 

  الناؼـً.

  ماجستٌر.  2020 (1650

اإلنعكاسات المحاسبٌة 
ألسالٌب التخطٌط 
الضرٌبى وأثرها 
على المٌمة العادلة 

  للمنشؤة :

مصطفى، منة هللا 
  دمحم دمحم دمحم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

منة هللا دمحم دمحم دمحم 
مصطفى ؛ إشراؾ 
صبرى عبدالحمٌد 
السٌد السجٌنً، 

مصطفً عطٌة السٌد 
  الؽندور.

  ماجستٌر.  2021 (1651

اإلنعكاسات المحاسبٌة 
ألسالٌب التخطٌط 
الضرٌبى وأثرها 
على المٌمة العادلة 

  للمنشؤة :

مصطفى، منة هللا 
  دمحم دمحم دمحم.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

منة هللا دمحم دمحم دمحم 
مصطفى ؛ إشراؾ 
صبرى عبدالحمٌد 
السٌد السجٌنً، 

مصطفً عطٌة السٌد 
  الؽندور.

  ماجستٌر.  2022 (1652

مدخل ممترح لزٌادة 
فاعلٌة أدلة اإلثبات 
للتحمك من تطبٌك 

مبدأ اإلفصاح 
والشفافٌة فً لطاع 
المصارؾ التجارٌة 

  /اللٌبٌة 

أحمد، أصبٌع 
  عبدالعزٌز أحمد.

  2012.    

أحمد أصبٌع 
عبدالعزٌز أحمد ؛ 
إشراؾ عباس أحمد 

  رضوان.

  ماجستٌر.  2023 (1653

مدخل ممترح لزٌادة 
فاعلٌة أدلة اإلثبات 
للتحمك من تطبٌك 

مبدأ اإلفصاح 
والشفافٌة فً لطاع 
المصارؾ التجارٌة 

  اللٌبٌة /

أحمد، أصبٌع 
  أحمد.عبدالعزٌز 

  2012.    

أحمد أصبٌع 
عبدالعزٌز أحمد ؛ 
إشراؾ عباس أحمد 

  رضوان.

  ماجستٌر.  2024 (1654

محددات التنسٌك 
والتعاون بٌن رلابة 
دٌوان المحاسبة 
وعمل المراجع 
الداخلً للحد من 

ظاهرة الفساد المالى 
فى المإسسات العامة 

أبوعمرب، فراس 
  خالد دمحم.

  2016.    

فراس خالد دمحم 
أبوعمرب ؛ إشراؾ 
محمود عبدالفتاح 

  إبراهٌم رزق.



  اللٌبٌة /

  ماجستٌر.  2025 (1655

محددات التنسٌك 
والتعاون بٌن رلابة 
دٌوان المحاسبة 
وعمل المراجع 
الداخلً للحد من 

ظاهرة الفساد المالى 
فى المإسسات العامة 

  اللٌبٌة /

أبوعمرب، فراس 
  خالد دمحم.

  2016.    

خالد دمحم فراس 
أبوعمرب ؛ إشراؾ 
محمود عبدالفتاح 

  إبراهٌم رزق.

  ماجستٌر.  2022 (1656

أثر المٌاس المحاسبً 
باستخدام المٌمة 
العادلة على نسبة 
كفاٌة رأس المال 
  للبنون المصرٌة /

الشٌخ، نٌفٌن 
أشرؾ دمحم شفٌك 

  السعٌد.
  2016.    

نٌفٌن أشرؾ دمحم 
شفٌك السعٌد الشٌخ ؛ 

دمحم السعٌد إشراؾ 
علً السبع، محمود 
  محمود السجاعً.

  ماجستٌر.  2026 (1659

أثر المٌاس المحاسبً 
باستخدام المٌمة 
العادلة على نسبة 
كفاٌة رأس المال 
  للبنون المصرٌة /

الشٌخ، نٌفٌن 
أشرؾ دمحم شفٌك 

  السعٌد.
  2016.    

نٌفٌن أشرؾ دمحم 
شفٌك السعٌد الشٌخ ؛ 
 إشراؾ دمحم السعٌد

علً السبع، محمود 
  محمود السجاعً.

  ماجستٌر.  2060 (1652

دراسة ممارنة بٌن 
تمنٌة المتجه الداعم 

وتحلٌل التماٌز 
الخطً فً تصنٌؾ 

  البٌانات /

الزبٌدي، علً 
  ٌحٌى عبدالرضا.

  2016.    

علً ٌحٌى عبدالرضا 
الزبٌدي ؛ اشراؾ 
فاطمة علً دمحم 

عبدالعاطً، هناء طه 
  هري.عطاهللا الجو

  ماجستٌر.  2061 (1656

دراسة ممارنة بٌن 
تمنٌة المتجه الداعم 

وتحلٌل التماٌز 
الخطً فً تصنٌؾ 

  البٌانات /

الزبٌدي، علً 
  ٌحٌى عبدالرضا.

  2016.    

علً ٌحٌى عبدالرضا 
الزبٌدي ؛ اشراؾ 
فاطمة علً دمحم 

عبدالعاطً، هناء طه 
  عطاهللا الجوهري.

  ماجستٌر.  2062 (1660

تؤثٌر إدارة األصول 
والخصوم على أداء 
البنون اإلسالمٌة 

المدرجة فى 
  البورصة المصرٌة /

الوحٌشً، محمود 
  السعٌد دمحم.

  2012.    

محمود السعٌد دمحم 
الوحٌشى ؛ إشراؾ 

سعد عبدالحمٌد 
مطاوع، دمحم 

  عبدالحافظ البؽدادى.

  ماجستٌر.  2063 (1661

تؤثٌر إدارة األصول 
على أداء والخصوم 

البنون اإلسالمٌة 
المدرجة فى 

  البورصة المصرٌة /

الوحٌشً، محمود 
  السعٌد دمحم.

  2012.    

محمود السعٌد دمحم 
الوحٌشى ؛ إشراؾ 

سعد عبدالحمٌد 
مطاوع، دمحم 

  عبدالحافظ البؽدادى.

  ماجستٌر.  2064 (1662
أثر المناخ التنظٌمى 
على األداء الوظٌفى 

ة /   للصٌادـل

ؼانم، هبة إبراهٌم 
  إبراهٌم إبراهٌم.

  2012.    

هبة إبراهٌم إبراهٌم 
إبراهٌم ؼانم ؛ 

إشراؾ عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  2065 (1663
أثر المناخ التنظٌمى 
على األداء الوظٌفى 

ة /   للصٌادـل

ؼانم، هبة إبراهٌم 
  إبراهٌم إبراهٌم.

  2012.    

 هبة إبراهٌم إبراهٌم
إبراهٌم ؼانم ؛ 

إشراؾ عبدالمحسن 
  عبدالمحسن جودة.

  ماجستٌر.  2066 (1664
ؼموض الحٌاة 

الوظٌفٌة وعاللته 
  بالرضا الوظٌفً :

عمر، تهانى 
  سمٌر جالل دمحم.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على موظفً 
الكادر العام بمطاع التعلٌم 

  بجامعة المنصورة /

تهانى سمٌر جالل 
إشراؾ دمحم عمر ؛ 
عبدالمحسن 

عبدالمحسن حسن 
  جوده.

  ماجستٌر.  2069 (1665
ؼموض الحٌاة 

الوظٌفٌة وعاللته 
  بالرضا الوظٌفً :

عمر، تهانى 
  سمٌر جالل دمحم.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على موظفً 
الكادر العام بمطاع التعلٌم 

  بجامعة المنصورة /

تهانى سمٌر جالل 
دمحم عمر ؛ إشراؾ 

 عبدالمحسن
عبدالمحسن حسن 

  جوده.

  ماجستٌر.  2062 (1666
العوامل المإثرة فً 
التعثر المالً لعمالء 
  المصارؾ اللٌبٌة :

المماطى، نادٌة 
  دمحم بلعٌد.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على 

  المصارؾ التجارٌة اللٌبٌة /

نادٌة دمحم بلعٌد 
المماطى ؛ إشراؾ 
سعد عبدالحمٌد 

  مطاوع.



  ماجستٌر.  2066 (1669
العوامل المإثرة فً 
التعثر المالً لعمالء 
  المصارؾ اللٌبٌة :

المماطى، نادٌة 
  دمحم بلعٌد.

  2012.  
دراسة تطبٌمٌة على 

  المصارؾ التجارٌة اللٌبٌة /

نادٌة دمحم بلعٌد 
المماطى ؛ إشراؾ 
سعد عبدالحمٌد 

  مطاوع.

  ماجستٌر.  2100 (1662
أثر اإلشراؾ المسًء 

سلوكٌات على 
  انحراؾ الموظؾ :

حسب هللا، اسالم 
  مصطفى فتحى.

  2012.  
بالتطبٌك على العاملٌن 
بمدٌرٌة التربٌة والتعلٌم 

  بمحافظة الدلهلٌة /

إسالم مصطفى فتحى 
حسب هللا ؛ إشراؾ 
  حمٌدة دمحم النجار.

  ماجستٌر.  2101 (1666
أثر اإلشراؾ المسًء 

على سلوكٌات 
  انحراؾ الموظؾ :

حسب هللا، اسالم 
  مصطفى فتحى.

  2012.  
بالتطبٌك على العاملٌن 
بمدٌرٌة التربٌة والتعلٌم 

  بمحافظة الدلهلٌة /

إسالم مصطفى فتحى 
حسب هللا ؛ إشراؾ 
  حمٌدة دمحم النجار.

  ماجستٌر.  2102 (1690

تؤثٌر ترتٌبات العمل 
المرن على االرتباط 
الوظٌفً بالتطبٌك 

على العاملٌن 
بشركات توزٌع 

األدوٌة التابعة للمطاع 
الخاص فً محافظة 

  الدلهلٌة /

الدٌب، ندى حسام 
الدٌن شعبان 

  حسٌن.
  2012.    

ندى حسام الدٌن 
شعبان حسٌن الدٌب ؛ 
إشراؾ حمٌده دمحم 

النجار، تامر إبراهٌم 
  السٌد عشري.

  ماجستٌر.  2103 (1691

تؤثٌر ترتٌبات العمل 
 المرن على االرتباط
الوظٌفً بالتطبٌك 

على العاملٌن 
بشركات توزٌع 

األدوٌة التابعة للمطاع 
الخاص فً محافظة 

  الدلهلٌة /

الدٌب، ندى حسام 
الدٌن شعبان 

  حسٌن.
  2012.    

ندى حسام الدٌن 
شعبان حسٌن الدٌب ؛ 
إشراؾ حمٌده دمحم 

النجار، تامر إبراهٌم 
  السٌد عشري.

  ماجستٌر.  2104 (1692
شكاوي العمالء أثر 

على جودة الخدمة 
  الممدمة /

السٌد، أشرؾ 
  صالح الدٌن.

  2016.    

أشرؾ صالح الدٌن 
السٌد ؛ إشراؾ صفاء 

أحمد الشربٌنى 
  حسن.

  ماجستٌر.  2105 (1693
أثر شكاوي العمالء 
على جودة الخدمة 

  الممدمة /

السٌد، أشرؾ 
  صالح الدٌن.

  2016.    

أشرؾ صالح الدٌن 
السٌد ؛ إشراؾ صفاء 

أحمد الشربٌنى 
  حسن.

  ماجستٌر.  2106 (1694

أثر نظم المعلومات 
( على MISاإلدارٌة )

ترشٌد لرار الشراء 
والتخزٌن بالتطبٌك 

على المعامل 
الكٌمٌابٌة بشركة 
وسط الدلتا إلنتاج 

  الكهرباء /

عبدالفتاح، أحمد 
  عزت دمحم.

  2016.    

أحمد عزت دمحم 
؛ إشراؾ عبدالفتاح 

نظٌر رٌاض دمحم 
  الشحات.

  ماجستٌر.  2109 (1695

أثر نظم المعلومات 
( على MISاإلدارٌة )

ترشٌد لرار الشراء 
والتخزٌن بالتطبٌك 

على المعامل 
الكٌمٌابٌة بشركة 
وسط الدلتا إلنتاج 

  الكهرباء /

عبدالفتاح، أحمد 
  عزت دمحم.

  2016.    

أحمد عزت دمحم 
 عبدالفتاح ؛ إشراؾ
نظٌر رٌاض دمحم 

  الشحات.

  ماجستٌر.  2102 (1696

تؤثٌر العالمة 
لشركات األدوٌة 

المصرٌة على والء 
  الصٌادلة :

    2012.  
دراسة تطبٌمٌة على صٌادلة 

  محافظة الدلهلٌة /

إسالم صالح 
رمضان على ؛ 

إشراؾ منى إبراهٌم 
  دكرورى.

  ماجستٌر.  2106 (1699

تؤثٌر العالمة 
األدوٌة لشركات 

المصرٌة على والء 
  الصٌادلة :

    2012.  
دراسة تطبٌمٌة على صٌادلة 

  محافظة الدلهلٌة /

إسالم صالح 
رمضان على ؛ 

إشراؾ منى إبراهٌم 
  دكرورى.

  ماجستٌر.  2110 (1692
العاللة بٌن إدارة 
الشفافٌة والوالء 

  التنظٌمى :

الزكى، عمر دمحم 
  عبدالحمٌد.

  2016.  
بالتطبٌك على العاملٌن 

بمستشفى المنصورة الجامعً 
/  

عمر دمحم عبدالحمٌد 
الزكى ؛ اشراؾ 
  أحمد دمحم ؼنٌم.



  ماجستٌر.  2111 (1696
العاللة بٌن إدارة 
الشفافٌة والوالء 

  التنظٌمى :

الزكى، عمر دمحم 
  عبدالحمٌد.

  2016.  
بالتطبٌك على العاملٌن 

بمستشفى المنصورة الجامعً 
/  

عمر دمحم عبدالحمٌد 
الزكى ؛ اشراؾ 
  أحمد دمحم ؼنٌم.

  ماجستٌر.  2112 (1620
التوازن اإلستراتٌجى 

وأثره فى فعالٌة 
  المرار :

ؼنٌم، دمحم أحمد 
  دمحم.

  2016.  
دراسة مٌدانٌة بالتطبٌك على 

مدٌرٌة الشبون الصحٌة 
  بمحافظة الدلهلٌة /

دمحم أحمد دمحم ؼنٌم ؛ 
دمحم إشراؾ حمٌدة 

البدوى النجار، ناجً 
  دمحم فوزى خشبة.

  ماجستٌر.  2113 (1621
التوازن اإلستراتٌجى 

وأثره فى فعالٌة 
  المرار :

ؼنٌم، دمحم أحمد 
  دمحم.

  2016.  
دراسة مٌدانٌة بالتطبٌك على 

مدٌرٌة الشبون الصحٌة 
  بمحافظة الدلهلٌة /

دمحم أحمد دمحم ؼنٌم ؛ 
إشراؾ حمٌدة دمحم 

النجار، ناجً  البدوى
  دمحم فوزى خشبة.

  ماجستٌر.  2114 (1622
أثر عاللات العمل 
علً جودة الخدمة 

  الصحٌة :

أبوعلً، فٌنوس 
فخري 

  عبدالؽفار.
  2016.  

دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
فً مستشفى األطفال الجامعً 
بجامعة المنصورة الدلهلٌة 
  بجمهورٌة مصر العربٌة /

فٌنوس فخري 
عبدالؽفار أبوعلً ؛ 
إشراؾ منً إبراهٌم 

  دكروري.

  ماجستٌر.  2115 (1623
أثر عاللات العمل 
علً جودة الخدمة 

  الصحٌة :

أبوعلً، فٌنوس 
فخري 

  عبدالؽفار.
  2016.  

دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
فً مستشفى األطفال الجامعً 
بجامعة المنصورة الدلهلٌة 
  بجمهورٌة مصر العربٌة /

نوس فخري فٌ
عبدالؽفار أبوعلً ؛ 
إشراؾ منً إبراهٌم 

  دكروري.

  ماجستٌر.  2116 (1624
تؤثٌر العدالة التنظٌمٌة 

على اإلحتراق 
  الوظٌفى :

العنزة، أسامة 
  عبدالبر دمحم.

  2016.  

دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بالشركة المصرٌة الدولٌة 

إٌبٌكو  –للصناعات الدوابٌة 
/  

عبدالبر دمحم أسامة 
العنزة ؛ إشراؾ 
  حمٌده دمحم النجار.

  ماجستٌر.  2119 (1625
تؤثٌر العدالة التنظٌمٌة 

على اإلحتراق 
  الوظٌفى :

العنزة، أسامة 
  عبدالبر دمحم.

  2016.  

دراسة تطبٌمٌة على العاملٌن 
بالشركة المصرٌة الدولٌة 

إٌبٌكو  –للصناعات الدوابٌة 
/  

 أسامة عبدالبر دمحم
العنزة ؛ إشراؾ 
  حمٌده دمحم النجار.

  ماجستٌر.  2112 (1626
أثر التخطٌط 

اإلستراتٌجً على 
  فعالٌة المرار :

شامه، علً 
  عبدالمنعم.

  2016.  
بالتطبٌك على الشركة 

المصرٌة الدولٌة للصناعات 
  الدوابٌة إٌبٌكو /

علً عبدالمنعم شامه 
؛ إشراؾ أحمد دمحم 

  السٌد ؼنٌم.

  ماجستٌر.  2116 (1629
أثر التخطٌط 

اإلستراتٌجً على 
  فعالٌة المرار :

شامه، علً 
  عبدالمنعم.

  2016.  
بالتطبٌك على الشركة 

المصرٌة الدولٌة للصناعات 
  الدوابٌة إٌبٌكو /

علً عبدالمنعم شامه 
؛ إشراؾ أحمد دمحم 

  السٌد ؼنٌم.

  ماجستٌر.  2120 (1622

أثر تعدٌالت المعاٌٌر 
الدولٌة فً محتوٌات 
تمرٌر المراجعة على 

  لرار االبتمان :

عزام، ٌاسمٌن 
  السٌد مصطفى.

  دراسة مٌدانٌة /  .2016  

ٌاسمٌن السٌد 
مصطفى عزام ؛ 

إشراؾ محمود السٌد 
  الناؼً.

  ماجستٌر.  2121 (1626

أثر تعدٌالت المعاٌٌر 
الدولٌة فً محتوٌات 
تمرٌر المراجعة على 

  : لرار االبتمان

عزام، ٌاسمٌن 
  السٌد مصطفى.

  دراسة مٌدانٌة /  .2016  

ٌاسمٌن السٌد 
مصطفى عزام ؛ 

إشراؾ محمود السٌد 
  الناؼً.

  ماجستٌر.  2122 (1660

إستخدام بطالة األداء 
المتوازن وعملٌة 
التحلٌل الشبكى فى 

ترشٌد تكالٌؾ الجودة 
:  

البسطوٌسى، 
طارق صالح 

  سلٌمان.
  تطبٌمٌة /دراسة   .2016  

طارق صالح سلٌمان 
البسطوٌسى ؛ إشراؾ 

مكرم عبدالمسٌح 
ٌلى، حامد نبٌل  باس

  حامد سلٌمان.

  ماجستٌر.  2123 (1661

إستخدام بطالة األداء 
المتوازن وعملٌة 
التحلٌل الشبكى فى 

ترشٌد تكالٌؾ الجودة 
:  

البسطوٌسى، 
طارق صالح 

  سلٌمان.
  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

صالح سلٌمان طارق 
البسطوٌسى ؛ إشراؾ 

مكرم عبدالمسٌح 
ٌلى، حامد نبٌل  باس

  حامد سلٌمان.

  ماجستٌر.  2124 (1662

مخاطر إستخدام 
اإلفصاح اإللكترونً 
فً عرض المعلومات 

المحاسبٌة وأثرها 
علً جودة المعلومات 

:  

السٌد، سمر نهاد 
  إبراهٌم.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

إبراهٌم سمر نهاد 
السٌد ؛ إشراؾ كمال 

عبدالسالم علً 
حسن، محمود محمود 

  إبراهٌم السجاعً.

  ماجستٌر.  2125 (1663

مخاطر إستخدام 
اإلفصاح اإللكترونً 
فً عرض المعلومات 

المحاسبٌة وأثرها 

السٌد، سمر نهاد 
  إبراهٌم.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

هٌم سمر نهاد إبرا
السٌد ؛ إشراؾ كمال 

عبدالسالم علً 
حسن، محمود محمود 



علً جودة المعلومات 
:  

  إبراهٌم السجاعً.

  ماجستٌر.  2126 (1664

مدخل ممترح لتطوٌر 
دور لجان المراجعة 
فً تمٌٌم المخاطر 

ٌلٌة :   التشؽ

عبدالمجٌد، إٌمان 
  دمحم دمحم.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

إٌمان دمحم دمحم عبد 
المجٌد ؛ إشراؾ 
سماح طارق أحمد 

  حافظ.

  ماجستٌر.  2129 (1665

مدخل ممترح لتطوٌر 
دور لجان المراجعة 
فً تمٌٌم المخاطر 

ٌلٌة :   التشؽ

عبدالمجٌد، إٌمان 
  دمحم دمحم.

  مع دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

إٌمان دمحم دمحم عبد 
المجٌد ؛ إشراؾ 
سماح طارق أحمد 

  حافظ.

  ماجستٌر.  2122 (1666

إدارة معرفه توسٌط 
العمٌل فى العاللة بٌن 
رأس المال الفكرى 

  ولٌمة العمٌل /

الخولى، رنا أحمد 
  سالمه.

  2016.    

رنا أحمد سالمه 
الخولى ؛ اشراؾ 

طلعت أسعد 
عبدالحمٌد، أحمد دمحم 

  السطوحى.

  ماجستٌر.  2126 (1669

توسٌط إدارة معرفه 
العمٌل فى العاللة بٌن 
رأس المال الفكرى 

  ولٌمة العمٌل /

الخولى، رنا أحمد 
  سالمه.

  2016.    

رنا أحمد سالمه 
الخولى ؛ اشراؾ 

طلعت أسعد 
عبدالحمٌد، أحمد دمحم 

  السطوحى.

  ماجستٌر.  2130 (1662
العاللة بٌن تمكٌن 
العاملٌن واألداء 

  المإسسً :

منصور، دمحم 
  صالح عٌد.

  2016.  
)بالتطبٌك على شركة المهن 

  لألدوٌة( /الطبٌة 

دمحم صالح عٌد 
منصور ؛ إشراؾ 

جادالرب عبدالسمٌع 
  حسانٌن.

  ماجستٌر.  2131 (1666
العاللة بٌن تمكٌن 
العاملٌن واألداء 

  المإسسً :

منصور، دمحم 
  صالح عٌد.

  2016.  
)بالتطبٌك على شركة المهن 

  الطبٌة لألدوٌة( /

دمحم صالح عٌد 
منصور ؛ إشراؾ 

عبدالسمٌع جادالرب 
  حسانٌن.

  ماجستٌر.  2134 (2000

تمدٌر معالم توزٌع 
رٌالي المعمم فً 

حالة البٌانات المرالبة 
:  

خدٌجة عثمان 
حسب النبً 

  األشرم،
  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

خدٌجة عثمان حسب 
النبً األشرم ؛ 

إشراؾ دمحم توفٌك 
إسماعٌل البلمٌنً، 
هشام دمحم رجب 

  المنجً.

  ماجستٌر.  2135 (2001

تمدٌر معالم توزٌع 
رٌالي المعمم فً 

حالة البٌانات المرالبة 
:  

خدٌجة عثمان 
حسب النبً 

  األشرم،
  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

خدٌجة عثمان حسب 
النبً األشرم ؛ 

إشراؾ دمحم توفٌك 
إسماعٌل البلمٌنً، 
هشام دمحم رجب 

  المنجً.

  ماجستٌر.  2140 (2002

The mediating 
role of 

psychological 
resilience in 

the 
relationship 

between self-
efficacy and 

psychological 
well-being :  

Haridy, 
Nehal 

Mahmoud 
Mahmoud.  

  2016.  

(An empirical study 
on employees of 

Banks in Mansoura 
City/ )  

Nehal 
Mahmoud 
Mahmoud 

Haridy ; 
Supervised by 

Abd El-
Mohsen Abd 

El-Mohsen 
Gouda, 
Ahmed 

Mohamed El-
Setouhi.  

  ماجستٌر.  2141 (2003

The mediating 
role of 

psychological 
resilience in 

the 
relationship 

between self-
efficacy and 

psychological 
well-being :  

Haridy, 
Nehal 

Mahmoud 
Mahmoud.  

  2016.  

(An empirical study 
on employees of 

Banks in Mansoura 
City/ )  

Nehal 
Mahmoud 
Mahmoud 

Haridy ; 
Supervised by 

Abd El-
Mohsen Abd 

El-Mohsen 
Gouda, 
Ahmed 

Mohamed El-



Setouhi.  

  ماجستٌر  2146 (2004

أثر أنماط النفس 
البشرٌة علً 

سلوكٌات اإلنحراؾ 
  اإلداري :

جٌالن عسكر، 
جمال سعد 
  العشرى.

  2016.  
دراسه تطبٌمٌة علً العاملٌن 
بالكادرالعام بمطاع التعلٌم 

  بجامعة المنصورة/

جٌالن جمال سعد 
العشرى عسكر؛ 

اشراؾ عبد المحسن 
  عبد المحسن جوده.

  ماجستٌر  2149 (2005

أثر أنماط النفس 
البشرٌة علً 

سلوكٌات اإلنحراؾ 
  اإلداري :

جٌالن عسكر، 
جمال سعد 
  العشرى.

  2016.  
دراسه تطبٌمٌة علً العاملٌن 
بالكادرالعام بمطاع التعلٌم 

  بجامعة المنصورة/

جٌالن جمال سعد 
العشرى عسكر؛ 

اشراؾ عبد المحسن 
  عبد المحسن جوده.

  ماجستٌر.  2142 (2006

ٌـط مشاركة   توس
العمالء فى التطـوٌر 

بٌن المٌادة  
ة  وب ماء  االستراتٌجٌّ

الشركات فى أولات  
  األزمـات :

ٌـد، هند دمحم  السع
  عبدالوهاب.

  2016.  
دراسةٌ تطبٌمٌة على الشركات 

مٌاٍط  الصناعٌّة بمدٌنة  د 
  الجدٌدة /

هند دمحم عبدالوهاب 
ٌـد ؛ اشراؾ  السع
ــاجى دمحم فوزى  ن
ــبة، أحمد دمحم  خش

  السطوحً.

  ماجستٌر.  2146 (2009

ٌـط مشاركة   توس
العمالء فى التطـوٌر 

بٌن المٌادة  
ة  وبماء   االستراتٌجٌّ
الشركات فى أولات  

  األزمـات :

ٌـد، هند دمحم  السع
  عبدالوهاب.

  2016.  
دراسةٌ تطبٌمٌة على الشركات 

مٌاٍط  الصناعٌّة بمدٌنة  د 
  الجدٌدة /

هند دمحم عبدالوهاب 
ٌـد ؛ اشراؾ  السع
ــاجى دمحم فوزى  ن
ــبة، أحمد دمحم  خش

  السطوحً.

  ماجستٌر.  2152 (2002

The mediating 
role of 

workplace 
gossip in the 
relationship 

between 
perceived trust 

in leader and 
workplace 

relationships 
quality :  

El-Ghazy, 
Mona 

Ibrahim.  
  2016.  

An empirical study 
on employees at 

Mansoura university 
/  

Mona Ibrahim 
El-Ghazy ; 

supervised by 
Abd El-

Hakeem 
Ahmed Nagm, 

Ahmed 
Mohamed El-

Setouhi.  

  ماجستٌر.  2156 (2006

The mediating 
role of 

workplace 
gossip in the 
relationship 

between 
perceived trust 

in leader and 
workplace 

relationships 
quality :  

El-Ghazy, 
Mona 

Ibrahim.  
  2016.  

An empirical study 
on employees at 

Mansoura university 
/  

Mona Ibrahim 
El-Ghazy ; 

supervised by 
Abd El-

Hakeem 
Ahmed Nagm, 

Ahmed 
Mohamed El-

Setouhi.  

  ماجستٌر.  2126 (2010

لٌاس أثر اآللٌات 
الداخلٌة لحوكمة 

الشركات على جودة 
  التمارٌر المتكاملة :

أحمد، دمحم مشرح 
  على.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

دمحم مشرح على أحمد 
؛ إشراؾ كمال 
عبدالسالم على 
حسن، عصام 

  عبدالمنعم إسماعٌل.

  ماجستٌر.  2129 (2011

لٌاس أثر اآللٌات 
الداخلٌة لحوكمة 

الشركات على جودة 
  التمارٌر المتكاملة :

 أحمد، دمحم مشرح
  على.

  دراسة تطبٌمٌة /  .2016  

دمحم مشرح على أحمد 
؛ إشراؾ كمال 
عبدالسالم على 
حسن، عصام 

  عبدالمنعم إسماعٌل.

 


