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اشكال االتصال العلمىابراهٌم سامى احمد سلٌمان الرٌس مستجد تمدٌر ١٢٠٩٤٢١

تعرٌفات الببلٌومترٌمااحمد عصام جمٌل عبدالوهاب الجوهرى مستجد تخلف ٢٢٠٩٤٢٢

الجامعات المصرٌة فى الترتٌب العالمى للجامعاتاحمد فاٌز الحسانٌن على شكر مستجد تمدٌر ٣٢٠٩٤٢٣

الببلٌومترٌما العاللٌةاحمد دمحم سعد رمضان السباخى مستجد تخلف ٤٢٠٩٤٢٤

الشبكات االجتماعٌةاسراء اشرف دمحم شلبى مستجد تمدٌر ٥٢٠٩٤٢٥

تصنٌف التاٌمز لترتٌب الجامعاتاسراء السٌد احمد دمحم سلٌم مستجد تمدٌر ٦٢٠٩٤٢٦

طرق حساب معامل التأثٌر للدورٌاتاسراء السٌد عبدالممصود دمحم الدٌسطى مستجد تخلف ٧٢٠٩٤٢٧

ممومات االتصال العلمىاسراء اٌمن عبدالسالم دمحم بدوى مستجد تمدٌر ٨٢٠٩٤٢٨

تعرٌفات معامل االثر للدورٌات العلمٌةاسراء بلٌغ رشاد احمد دمحم مستجد تمدٌر ٩٢٠٩٤٢٩

انواع الببلٌومترٌمااسراء رفعت احمد احمد مدبولى مستجد تمدٌر ١٠٢٠٩٤٣٠

طرق تمٌٌم ولٌاس المكتبات فى البٌئة الرلمٌةاسراء رفعت شحاته محمودٌوسف مستجد تمدٌر ١١٢٠٩٤٣١

انواع الببلٌومترٌمااسراء سعد احمد السٌد الشامى مستجد تمدٌر ١٢٢٠٩٤٣٢

الموانٌن االمبٌرٌمٌةاسراء سمٌر احمد الحفنى احمد العنانى مستجد تخلف ١٣٢٠٩٤٣٣

نظم تصنٌف الجامعاتاسراء سمٌر عطٌه عبد الموجود مستجد تمدٌر ١٤٢٠٩٤٣٤

لانون لوتكا لالنتاجٌة العلمٌةاسراء صبحى مسعود عبد اللطٌف المسٌرى مستجد تمدٌر ١٥٢٠٩٤٣٥

جهود اتحاد مكتبات البحوثاسراء عبد العزٌز سراٌا عطٌه مندور مستجد تمدٌر ١٦٢٠٩٤٣٦

معولات االتصال العلمى فى الشبكات االجتماعٌةاسراء فاٌز دمحم الشحات دمحم مستجد تمدٌر ١٧٢٠٩٤٣٧

تعرٌفات السٌانتومترٌمااسراء دمحم عطٌه سوٌدان مستجد تمدٌر ١٨٢٠٩٤٣٨

(االمبرٌمٌة)الموانٌن التجرٌبٌة اسالم اللبٌشى حسٌن دمحم اللبٌشى مستجد تمدٌر ١٩٢٠٩٤٣٩

معامل التأثٌر للدورٌات العربٌةاسالم منصور فاروق دمحم رمضان مستجد تخلف ٢٠٢٠٩٤٤٠
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تعرٌفات الببلٌومترٌما التحلٌلٌةاسماء احمد البدرى السٌد ابوالنجا مستجد تمدٌر ٢١٢٠٩٤٤١

مجاالت المٌاسات االلكترونٌةاسماء السٌد ابراهٌم الدسولى حسن مستجد تمدٌر ٢٢٢٠٩٤٤٢

انواع االتصال العلمىاسماء حسنى دمحم دمحم ابوعجوة مستجد تمدٌر ٢٣٢٠٩٤٤٣

معولات االتصال العلمى فى الشبكات االجتماعٌةاسماء طلعت عبد الجواد دمحم دمحم العسكرى مستجد تمدٌر ٢٤٢٠٩٤٤٤

تعرٌفات السٌانتومترٌمااسماء عبد الداٌم الباز عبد المنعم مستجد تمدٌر ٢٥٢٠٩٤٤٥

(االمبرٌمٌة)الموانٌن التجرٌبٌة اسماء عبد هللا عبد هللا حامد مستجد تمدٌر ٢٦٢٠٩٤٤٦

معامل التأثٌر للدورٌات العربٌةاسماء عثمان عبد العاطى بدوى بدر الدٌن مستجد تخلف ٢٧٢٠٩٤٤٧

اشكال االتصال العلمىاسماء على السٌد على بدوى مستجد تمدٌر ٢٨٢٠٩٤٤٨

تعرٌفات الببلٌومترٌمااسماء فتحى احمد سالمه مستجد تمدٌر ٢٩٢٠٩٤٤٩

معاٌٌر تصنٌف الجامعات المصرٌةاسماء فوزى على ٌوسف حطب مستجد تمدٌر ٣٠٢٠٩٤٥٠

 معامل اتش والببلٌومترٌما التمٌمٌٌةاسماء محمود ابراهٌم عبد الصمد مستجد تمدٌر ٣١٢٠٩٤٥١

تصنٌف شنغهاى لترتٌب الجامعاتأسماء محمود السعٌد االمام مستجد تمدٌر ٣٢٢٠٩٤٥٢

تعرٌفات لٌاسات الشبكة العنكبوتٌةاالء ابراهٌم السٌد ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ٣٣٢٠٩٤٥٣

تطور مفاهٌم المٌاسات الببلٌومترٌةاالء هللا السٌد موسى حسن بدره مستجد تمدٌر ٣٤٢٠٩٤٥٤

مؤشرات نظام وٌبومتركس لترتٌب الجامعاتاالء تامر صالح سلٌمان السعداوى مستجد تمدٌر ٣٥٢٠٩٤٥٥

تعرٌفات لانون زٌفاالء ٌوسف دمحم عبد السمٌع على مستجد تمدٌر ٣٦٢٠٩٤٥٦

مستمبل معامل التأثٌر للدورٌاتالزهراء السٌد دمحم زكى الشرلاوى مستجد تمدٌر ٣٧٢٠٩٤٥٧

االتصال العلمى المكتوبالهام عزت السٌد دمحم ابوالوفا مستجد تمدٌر ٣٨٢٠٩٤٥٨

ترجمات مصطلح الببلٌومتركسامٌره دمحم دمحم النجٌرى مستجد تمدٌر ٣٩٢٠٩٤٥٩

تعرٌفات لانون لوتكاامٌره دمحم محمود السٌد غنٌم مستجد تخلف ٤٠٢٠٩٤٦٠
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انواع الببلٌومترٌماانجى الشربٌنى صبرى ابراهٌم سراج مستجد تخلف ٤١٢٠٩٤٦١

تعرٌفات المٌاسات االلكترونٌةانجى رأفت محمود احمد السحت مستجد تمدٌر ٤٢٢٠٩٤٦٢

تعرٌفات لٌاسات المعلوماتاٌمان الدٌاسطى عبد المنعم حسن مستجد تخلف ٤٣٢٠٩٤٦٣

تعرٌفات الوٌبومترٌما الوصفٌة والدٌنامٌكٌةاٌمان عبد الحمٌد طاهر مامون مستجد تمدٌر ٤٤٢٠٩٤٦٤

نظم تصنٌف الجامعاتاٌمان عبد الخالك دمحم دمحم شرٌف مستجد تمدٌر ٤٥٢٠٩٤٦٥

اسالٌب تحلٌل االستشهادات المرجعٌةاٌمان عالء عبدالمجٌد الشناوى مستجد تمدٌر ٤٦٢٠٩٤٦٦

المٌاسات االلكترونٌة فى المكتباتاٌمان محمود عبد هللا عبد المنعم مستجد تمدٌر ٤٧٢٠٩٤٦٧

تعرٌفات معامل االثر للدورٌات العلمٌةاٌه احمد احمد ٌوسف مبارن مستجد تمدٌر ٤٨٢٠٩٤٦٨

انواع الببلٌومترٌمااٌه احمد رزق عبد الفتاح جوده مستجد تمدٌر ٤٩٢٠٩٤٦٩

طرق تمٌٌم ولٌاس المكتبات فى البٌئة الرلمٌةاٌه هللا الدسولى دمحم على الدٌن على مستجد تمدٌر ٥٠٢٠٩٤٧٠

جهود المؤسسات فى المٌاسات االلكترونٌةاٌه خالد حسٌن دمحم بركات مستجد تمدٌر ٥١٢٠٩٤٧١

تصنٌف كٌو اس لترتٌب الجامعاتاٌه سعد دمحم دمحم المغربى مستجد تمدٌر ٥٢٢٠٩٤٧٢

تصنٌف وٌبومتركس لترتٌب الجامعاتاٌه صبحى صبحى ابو السعود احمد مستجد تمدٌر ٥٣٢٠٩٤٧٣

مؤشرات نظام وٌبومتركس لترتٌب الجامعاتاٌه عادل زكى السعٌد مستجد تمدٌر ٥٤٢٠٩٤٧٤

تعرٌفات لانون زٌفاٌه ماجد عمرو سلٌمان عمرو مستجد تمدٌر ٥٥٢٠٩٤٧٥

مستمبل معامل التأثٌر للدورٌاتاٌه دمحم صالح ابوالفتوح ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ٥٦٢٠٩٤٧٦

االتصال العلمى المكتوببركات السعٌد بركات منصور مستجد تخلف ٥٧٢٠٩٤٧٧

ترجمات مصطلح الببلٌومتركسبوسى حافظ ابراهٌم خفاجه ابراهٌم مستجد تمدٌر ٥٨٢٠٩٤٧٨

تعرٌفات لانون لوتكاجٌهان عوض ابراهٌم عوض ابراهٌم مستجد تمدٌر ٥٩٢٠٩٤٧٩

مؤشرات نظام كٌو اس لترتٌب الجامعاتجٌهان دمحم فتوح احمد عبد هللا مستجد تمدٌر ٦٠٢٠٩٤٨٠
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تعرٌفات الببلٌومترٌما التحلٌلٌةحبٌبه طارق عبد الحمٌد السٌد سعفان مستجد تمدٌر ٦١٢٠٩٤٨١

مجاالت المٌاسات االلكترونٌةحبٌبه عبدالمنعم محمود ابوالعنٌن رضوان مستجد تمدٌر ٦٢٢٠٩٤٨٢

انواع االتصال العلمىحنان سلطان دمحم على على عبد الرازق مستجد تمدٌر ٦٣٢٠٩٤٨٣

الشبكات االجتماعٌةدالٌا صابر عبد الجواد خلٌل مستجد تمدٌر ٦٤٢٠٩٤٨٤

تصنٌف التاٌمز لترتٌب الجامعاتدعاء دمحم عباس حسن المرسى مستجد تمدٌر ٦٥٢٠٩٤٨٥

طرق حساب معامل التأثٌر للدورٌاتدنٌا احمد على عثمان عبدالرحمن شهابى مستجد تمدٌر ٦٦٢٠٩٤٨٦

ممومات االتصال العلمىدنٌا ربٌع محمود جمعه الفرحاتى مستجد تمدٌر ٦٧٢٠٩٤٨٧

االتصال العلمى والشبكات االجتماعٌةدنٌا عبدالعزٌز عبد الرحٌم الدرسً مستجد تمدٌر ٦٨٢٠٩٤٨٨

تعرٌفات الوٌبو مترٌمادنٌا دمحم نبٌل الشحات عبد الجواد مستجد تمدٌر ٦٩٢٠٩٤٨٩

لانون زٌف لظهور الكلماترحمه عادل فاروق على على سلٌمان مستجد تمدٌر ٧٠٢٠٩٤٩٠

مبادرات ومشروعات المٌاسات االلكترونٌةرحمه ٌوسف عبد الكرٌم ٌوسف مستجد تمدٌر ٧١٢٠٩٤٩١

جهود المؤسسات فى المٌاسات االلكترونٌةرنا حسٌن الشربٌنى عز الرجال مستجد تمدٌر ٧٢٢٠٩٤٩٢

تصنٌف كٌو اس لترتٌب الجامعاترنا رزق محمود رزق مستجد تمدٌر ٧٣٢٠٩٤٩٣

تصنٌف وٌبومتركس لترتٌب الجامعاترنا محمود عبدالرحٌم عبدالمعطى عوض مستجد تمدٌر ٧٤٢٠٩٤٩٤

مؤشرات نظام وٌبومتركس لترتٌب الجامعاتروان محسن رمضان عبد الهادى عبد الهادى مستجد تخلف ٧٥٢٠٩٤٩٥

تعرٌفات لانون زٌفروضه رمضان عٌسى حسن بلده مستجد تمدٌر ٧٦٢٠٩٤٩٦

مستمبل معامل التأثٌر للدورٌاترٌم حسام احمد دمحم ابراهٌم عمر مستجد تمدٌر ٧٧٢٠٩٤٩٧

االتصال العلمى المكتوبزهراء السعٌد عطوه السعٌد مستجد تمدٌر ٧٨٢٠٩٤٩٨

ترجمات مصطلح الببلٌومتركسزٌنب صبرى رمضان عطٌه مستجد تخلف ٧٩٢٠٩٤٩٩

تعرٌفات لانون لوتكاسارة الهاللً الهاللً طلبة مستجد تمدٌر ٨٠٢٠٩٥٠٠
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انواع الببلٌومترٌماسارة دمحم عبد المادر المداح مستجد تمدٌر ٨١٢٠٩٥٠١

الموانٌن االمبٌرٌمٌةساره الجوهرى محمود شحاته مستجد تمدٌر ٨٢٢٠٩٥٠٢

نظم تصنٌف الجامعاتساره رضا علً علً المتولً مستجد تخلف ٨٣٢٠٩٥٠٣

معولات االتصال العلمى فى الشبكات االجتماعٌةساره سعد احمد الغرٌب سالم مستجد تمدٌر ٨٤٢٠٩٥٠٤

تعرٌفات السٌانتومترٌماساره دمحم احمد ابوالمعاطى حبٌبة مستجد تمدٌر ٨٥٢٠٩٥٠٥

(االمبرٌمٌة)الموانٌن التجرٌبٌة ساره ٌاسر صبحى البلتاجى خلٌل مستجد تمدٌر ٨٦٢٠٩٥٠٦

معامل التأثٌر للدورٌات العربٌةسماء عبد اللطٌف سعد برسٌمه مستجد تمدٌر ٨٧٢٠٩٥٠٧

تعرٌفات الببلٌومترٌما التحلٌلٌةشروق الشحات على دمحم مستجد تمدٌر ٨٨٢٠٩٥٠٨

مجاالت المٌاسات االلكترونٌةشروق نبٌل الشافعى البنا مستجد تمدٌر ٨٩٢٠٩٥٠٩

انواع االتصال العلمىشٌماء ابراهٌم دمحم رضوان الصعٌدى مستجد تمدٌر ٩٠٢٠٩٥١٠

اشكال االتصال العلمىشٌماء عاطف دمحم الصدٌك محمود الصعٌدى مستجد تمدٌر ٩١٢٠٩٥١١

تعرٌفات الببلٌومترٌماعبد الرحمن احمد مصطفى جوهر مستجد تخلف ٩٢٢٠٩٥١٢

مؤشرات نظام وٌبومتركس لترتٌب الجامعاتعبدالرحمن احمد مختار عثمان صالح مستجد تخلف ٩٣٢٠٩٥١٣

تعرٌفات لانون زٌفعبدالرحمن خالد عبدالسالم مختار مستجد تخلف ٩٤٢٠٩٥١٤

مستمبل معامل التأثٌر للدورٌاتعبدالرحمن سامى ابو فراج احمد الفمى مستجد تخلف ٩٥٢٠٩٥١٥

االتصال العلمى المكتوبعالء دمحم السٌد دمحم ابراهٌم مستجد تخلف ٩٦٢٠٩٥١٦

ترجمات مصطلح الببلٌومتركسفاطمة إبراهٌم محبوب مصطفى الدٌب مستجد تمدٌر ٩٧٢٠٩٥١٧

تعرٌفات لانون لوتكافاطمه عبد الوهاب دمحم عبد الواحد مستجد تمدٌر ٩٨٢٠٩٥١٨

مؤشرات نظام كٌو اس لترتٌب الجامعاتفرحه دمحم هارون السٌد الجمٌلى مستجد تمدٌر ٩٩٢٠٩٥١٩

استخدامات المٌاسات االلكترونٌة فى المكتباتلمٌس نبهان دمحم دمحم المصبى مستجد تمدٌر ١٠٠٢٠٩٥٢٠
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معامل تأٌر الدورٌات العلمٌة بٌن المستمبل واالهمٌةلوال عمرو لطفى دمحم البدرى مستجد تمدٌر ١٠١٢٠٩٥٢١

تعرٌفات االتصال العلمىلٌلى على السٌد على بدوى مستجد تمدٌر ١٠٢٢٠٩٥٢٢

انواع الببلٌومترٌمادمحم عادل عبد الرازق عبد الباري مستجد تمدٌر ١٠٣٢٠٩٥٢٣

تعرٌفات المٌاسات االلكترونٌةدمحم فاٌز دمحم احمد مٌسره مستجد تمدٌر ١٠٤٢٠٩٥٢٤

تعرٌفات لٌاسات المعلوماتدمحم دمحم حامد ابو العنٌن الشرباصى مستجد تمدٌر ١٠٥٢٠٩٥٢٥

تعرٌفات الوٌبومترٌما الوصفٌة والدٌنامٌكٌةدمحم ٌاسٌن حسنى فؤاد ممبل مستجد تمدٌر ١٠٦٢٠٩٥٢٦

نظم تصنٌف الجامعاتمحمود حسن احمد دمحم حسن السطوحى مستجد تخلف ١٠٧٢٠٩٥٢٧

اسالٌب تحلٌل االستشهادات المرجعٌةمحمود فكرى سالمه محى الدٌن المعصراوى مستجد تمدٌر ١٠٨٢٠٩٥٢٨

المٌاسات االلكترونٌة فى المكتباتمحمود دمحم شفٌك الدسولى مستجد تمدٌر ١٠٩٢٠٩٥٢٩

تعرٌفات معامل االثر للدورٌات العلمٌةمرٌم جالل سلٌمان دمحم المنسى مستجد تمدٌر ١١٠٢٠٩٥٣٠

انواع الببلٌومترٌمامرٌم حسن بسٌونى أحمد الشٌوى مستجد تخلف ١١١٢٠٩٥٣١

طرق تمٌٌم ولٌاس المكتبات فى البٌئة الرلمٌةمرٌم عبد الرحٌم محمود دمحم عبد هللا مستجد تمدٌر ١١٢٢٠٩٥٣٢

مؤشرات نظام وٌبومتركس لترتٌب الجامعاتمرٌم على دمحم على عبد الرحمن مستجد تمدٌر ١١٣٢٠٩٥٣٣

تعرٌفات لانون زٌفمرٌم فاٌز دمحم السٌد الفمى مستجد تمدٌر ١١٤٢٠٩٥٣٤

مستمبل معامل التأثٌر للدورٌاتمرٌم دمحم دمحم العجٌزى مستجد تمدٌر ١١٥٢٠٩٥٣٥

االتصال العلمى المكتوبمرٌم دمحم محمود عبٌد عطٌة مستجد تمدٌر ١١٦٢٠٩٥٣٦

ترجمات مصطلح الببلٌومتركسمصطفى دمحم محمود المسٌرى مستجد تمدٌر ١١٧٢٠٩٥٣٧

تعرٌفات لانون لوتكامصطفى دمحم ناصف عبد اللطٌف شهاب الدٌن مستجد تمدٌر ١١٨٢٠٩٥٣٨

مؤشرات نظام كٌو اس لترتٌب الجامعاتممدوح عبد الملن عبد الملن على مستجد تمدٌر ١١٩٢٠٩٥٣٩

استخدامات المٌاسات االلكترونٌة فى المكتباتمنار اكرم مسعد طه ربٌع مستجد تمدٌر ١٢٠٢٠٩٥٤٠
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تعرٌفات معامل االثر للدورٌات العلمٌةمنار خٌرى عبده ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٢١٢٠٩٥٤١

انواع الببلٌومترٌمامنار منصور السعٌد عبد الداٌم مستجد تمدٌر ١٢٢٢٠٩٥٤٢

طرق تمٌٌم ولٌاس المكتبات فى البٌئة الرلمٌةمنى جمال السٌد السٌد احمد اسحاق مستجد تمدٌر ١٢٣٢٠٩٥٤٣

االتصال العلمى والشبكات االجتماعٌةمها مصطفى ابراهٌم الشحرى مستجد تمدٌر ١٢٤٢٠٩٥٤٤

تعرٌفات الوٌبو مترٌمامى ربٌع عطا ابراهٌم كاعود مستجد تمدٌر ١٢٥٢٠٩٥٤٥

لانون زٌف لظهور الكلماتمى عبد الباسط عبده شحاتة مستجد تمدٌر ١٢٦٢٠٩٥٤٦

مبادرات ومشروعات المٌاسات االلكترونٌةمى عمرو لطفى دمحم البدرى مستجد تمدٌر ١٢٧٢٠٩٥٤٧

جهود المؤسسات فى المٌاسات االلكترونٌةمى مصطفى دمحم دمحم العربى مستجد تمدٌر ١٢٨٢٠٩٥٤٨

تصنٌف كٌو اس لترتٌب الجامعاتمٌاده اٌمن ابراهٌم ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٢٩٢٠٩٥٤٩

تصنٌف وٌبومتركس لترتٌب الجامعاتمٌاده لطفى النجدى على السروى مستجد تخلف ١٣٠٢٠٩٥٥٠

تعرٌفات السٌبرمترٌمامٌار السٌد سلٌمان ابو جمعه مستجد تمدٌر ١٣١٢٠٩٥٥١

تعرٌفات لانون برادفوردمٌرنا ماهر عبد الهادى عبد هللا حسن مستجد تمدٌر ١٣٢٢٠٩٥٥٢

اسالٌب تحلٌل االستشهادات المرجعٌةمٌرنا مصطفى عبد الرحٌم دمحم الموجى مستجد تمدٌر ١٣٣٢٠٩٥٥٣

مؤشرات نظام شنغهاى لترتٌب الجامعاتنادٌن ادهم محمود دمحم على مستجد تمدٌر ١٣٤٢٠٩٥٥٤

تطور مفاهٌم مصطلح الببلٌومتركسنادٌه محمود عبد الفتاح احمد اسماعٌل مستجد تمدٌر ١٣٥٢٠٩٥٥٥

اهمٌة معامل التأثٌر العربىندى اشرف دمحم الشوٌمى مستجد تمدٌر ١٣٦٢٠٩٥٥٦

انتمادات نظم تصنٌف الجامعاتندى نشأت دمحم عبد العزٌز مستجد تمدٌر ١٣٧٢٠٩٥٥٧

استخدامات المٌاسات االلكترونٌة فى المكتباتنها على على شعبان مستجد تمدٌر ١٣٨٢٠٩٥٥٨

الموانٌن التجرٌبٌة فى المكتباتنوران دمحم بكر السكرى مستجد تمدٌر ١٣٩٢٠٩٥٥٩

االتصال العلمى بٌن الباحثٌن االكادٌمٌٌنهاجر السٌد عبد العظٌم دمحم ابوزٌد مستجد تمدٌر ١٤٠٢٠٩٥٦٠
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الشبكات االجتماعٌةهاجر باسم عبد العزٌز دمحم احمد مستجد تمدٌر ١٤١٢٠٩٥٦١

تصنٌف التاٌمز لترتٌب الجامعاتهادى حسام السٌد عبدالشافى الطواب مستجد تخلف ١٤٢٢٠٩٥٦٢

طرق حساب معامل التأثٌر للدورٌاتهاله عاطف عبد الفتاح دمحم المرسً مستجد تمدٌر ١٤٣٢٠٩٥٦٣

ممومات االتصال العلمىهاٌدى اٌمن سعد دمحم التهامى مستجد تمدٌر ١٤٤٢٠٩٥٦٤

معولات االتصال العلمى فى الشبكات االجتماعٌةهبه هشام دمحم الحسٌنى ابوالخٌر مستجد تمدٌر ١٤٥٢٠٩٥٦٥

تعرٌفات السٌانتومترٌماهدى جابر حمدان ابراهٌم حجازى مستجد تمدٌر ١٤٦٢٠٩٥٦٦

(االمبرٌمٌة)الموانٌن التجرٌبٌة هدى عوض عثمان السٌد جمعه مستجد تمدٌر ١٤٧٢٠٩٥٦٧

معامل التأثٌر للدورٌات العربٌةهدٌر اٌمن كمال حسن رمضان مستجد تمدٌر ١٤٨٢٠٩٥٦٨

معاٌٌر تصنٌف الجامعات المصرٌةهدٌر محب المصبى حسانٌن على مستجد تمدٌر ١٤٩٢٠٩٥٦٩

 معامل اتش والببلٌومترٌما التمٌمٌٌةهدٌر دمحم عبد الحمٌد دمحم بازٌد مستجد تمدٌر ١٥٠٢٠٩٥٧٠

تصنٌف شنغهاى لترتٌب الجامعاتهدٌر ولٌد سالم سالم مستجد تمدٌر ١٥١٢٠٩٥٧١

تعرٌفات لٌاسات الشبكة العنكبوتٌةهدٌل هالل شحاته سالم مستجد تمدٌر ١٥٢٢٠٩٥٧٢

تطور مفاهٌم المٌاسات الببلٌومترٌةهناء دمحم نصر سمٌر عبد الممصود مستجد تمدٌر ١٥٣٢٠٩٥٧٣

معاٌٌر تصنٌف الجامعات المصرٌةهند عبد الهادي المتولً الدسولً عبٌد مستجد تمدٌر ١٥٤٢٠٩٥٧٤

 معامل اتش والببلٌومترٌما التمٌمٌٌةوفاء ابراهٌم دمحم ابراهٌم الملٌجى مستجد تمدٌر ١٥٥٢٠٩٥٧٥

تصنٌف شنغهاى لترتٌب الجامعاتٌارا دمحم مصطفى كامل مصطفى البرهمتوش مستجد تمدٌر ١٥٦٢٠٩٥٧٦

تعرٌفات لٌاسات الشبكة العنكبوتٌةٌارا هشام مصطفى على الكحكى مستجد تمدٌر ١٥٧٢٠٩٥٧٧

تطور مفاهٌم المٌاسات الببلٌومترٌةٌاسمٌن السٌد دمحم عطٌه العدلى مستجد تمدٌر ١٥٨٢٠٩٥٧٨

الترتٌب العالمى للجامعاتٌاسمٌن شرف الشربٌنى عوض دمحم مستجد تمدٌر ١٥٩٢٠٩٥٧٩

الوٌبو مترٌما التحلٌلٌةٌاسمٌن دمحم بدران على الضاهر مستجد تمدٌر ١٦٠٢٠٩٥٨٠
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الوٌبومترٌما التحلٌلٌةٌاسمٌن دمحم ٌحى الشٌن مستجد تمدٌر ١٦١٢٠٩٥٨١

وسائل التواصل االجتماعى ودورها فى االتصال العلمىٌسرا عصام دمحم الشٌشى مستجد تخلف ١٦٢٢٠٩٥٨٢
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االئتالف الدولى لتجمعات المكتباتآالء دمحم عبد الرحمن شالطه مستجد تمدٌر ١٢٠٩٧٣١

البٌئة الرلمٌةاحالم السٌد الباز حسن الشربٌنى مستجد تمدٌر ٢٢٠٩٧٣٢

انواع الببلٌومترٌماأحالم عبد الهادي حلمً شهاب الدٌن مستجد تمدٌر ٣٢٠٩٧٣٣

تعرٌفات المٌاسات االلكترونٌةاحمد ابراهٌم عبد الحافظ السنباوى مستجد تخلف ٤٢٠٩٧٣٤

انواع الببلٌومترٌمااحمد اشرف احمد اسماعٌل عٌسى مستجد تمدٌر ٥٢٠٩٧٣٥

الموانٌن االمبٌرٌمٌةاحمد اشرف فرحات السٌد على الكرداوي مستجد تخلف ٦٢٠٩٧٣٦

نظم تصنٌف الجامعاتاحمد السٌد عرفه عبدالبالى مستجد تخلف ٧٢٠٩٧٣٧

اشكال االتصال العلمىاحمد بشٌر العرالى محفوظ وهبه مستجد تخلف ٨٢٠٩٧٣٨

تعرٌفات الببلٌومترٌمااحمد حسن محمود عبد الخالك الجمٌزي مستجد تخلف ٩٢٠٩٧٣٩

جهود المؤسسات فى المٌاسات االلكترونٌةاحمد عبده دمحم المهدى الفمى مستجد تخلف ١٠٢٠٩٧٤٠

تصنٌف كٌو اس لترتٌب الجامعاتاحمد مجدى على حسٌن مستجد تخلف ١١٢٠٩٧٤١

تصنٌف وٌبومتركس لترتٌب الجامعاتاحمد دمحم رمضان دمحم الغازى مستجد تمدٌر ١٢٢٠٩٧٤٢

تعرٌفات السٌبرمترٌمااحمد دمحم عبد الوهاب رزق مستجد تخلف ١٣٢٠٩٧٤٣

تعرٌفات لانون برادفورداحمد محمود احمد محمود زهران مستجد تخلف ١٤٢٠٩٧٤٤

اسالٌب تحلٌل االستشهادات المرجعٌةاحمد محمود عبد المنعم محمود موسى مستجد تخلف ١٥٢٠٩٧٤٥

مؤشرات نظام شنغهاى لترتٌب الجامعاتاحمد ناصر شعبان دمحم على مستجد تمدٌر ١٦٢٠٩٧٤٦

تطور مفاهٌم مصطلح الببلٌومتركساحمد ولٌد دمحم السٌد رضوان مستجد تمدٌر ١٧٢٠٩٧٤٧

اهمٌة معامل التأثٌر العربىادهم مجدى دمحم السعٌدالبهنساوى مستجد تمدٌر ١٨٢٠٩٧٤٨

انتمادات نظم تصنٌف الجامعاتاسراء الشاذلى عثمان محمود مستجد تمدٌر ١٩٢٠٩٧٤٩

وسائل التواصل االجتماعى ودورها فى االتصال العلمىاسراء حسنى دمحم عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ٢٠٢٠٩٧٥٠
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لانون لوتكا لالنتاجٌة العلمٌةاسراء عماد لطفى عبد الرؤف مستجد تمدٌر ٢١٢٠٩٧٥١

جهود اتحاد مكتبات البحوثاسراء ولٌد حسبون ابو ماٌله مستجد تمدٌر ٢٢٢٠٩٧٥٢

االتصال العلمى والشبكات االجتماعٌةاسماء صبرى دمحم الحسٌنى شلبى مستجد تمدٌر ٢٣٢٠٩٧٥٣

تعرٌفات الوٌبو مترٌمااسماء مصطفى دمحم البشٌر على مستجد تمدٌر ٢٤٢٠٩٧٥٤

لانون زٌف لظهور الكلماتاسماء منصور عبد الحى السٌد مستجد تمدٌر ٢٥٢٠٩٧٥٥

مبادرات ومشروعات المٌاسات االلكترونٌةاسماعٌل وائل اسماعٌل محمود مستجد تخلف ٢٦٢٠٩٧٥٦

تعرٌفات الببلٌومترٌما التحلٌلٌةاكرم دمحم محمود ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٧٢٠٩٧٥٧

مجاالت المٌاسات االلكترونٌةاالء اشرف محمود ابو زٌد مستجد تخلف ٢٨٢٠٩٧٥٨

انواع االتصال العلمىاالء امٌر صالح الشافعى عبد المادر مستجد تخلف ٢٩٢٠٩٧٥٩

تعرٌفات السٌبرمترٌمااالء دمحم دمحم عبد المنعم مستجد تمدٌر ٣٠٢٠٩٧٦٠

تعرٌفات لانون برادفورداالء هشام فؤاد نصر المغازى مستجد تخلف ٣١٢٠٩٧٦١

اسالٌب تحلٌل االستشهادات المرجعٌةالحسن عزت دمحم احمد رضوان مستجد تخلف ٣٢٢٠٩٧٦٢

مؤشرات نظام شنغهاى لترتٌب الجامعاتالسعٌد على السعٌد الملط مستجد تخلف ٣٣٢٠٩٧٦٣

تطور مفاهٌم مصطلح الببلٌومتركسالسٌد دمحم السٌد المشد مستجد تخلف ٣٤٢٠٩٧٦٤

اهمٌة معامل التأثٌر العربىالكنانى دمحم الكنانى احمد الكنانى مستجد تخلف ٣٥٢٠٩٧٦٥

انتمادات نظم تصنٌف الجامعاتالٌس ادوارد ٌوسف موسى مستجد تمدٌر ٣٦٢٠٩٧٦٦

مؤشرات نظام كٌو اس لترتٌب الجامعاتامانى بالل عبد النبى دمحم عشٌش مستجد تمدٌر ٣٧٢٠٩٧٦٧

جهود المؤسسات فى المٌاسات االلكترونٌةأمانى عبد الوهاب ٌوسف عبد الوهاب عبد الفضٌل مستجد تمدٌر ٣٨٢٠٩٧٦٨

تصنٌف كٌو اس لترتٌب الجامعاتامانى دمحم المعصراوى دمحم حسن مستجد تمدٌر ٣٩٢٠٩٧٦٩

تصنٌف وٌبومتركس لترتٌب الجامعاتامل حسام على ابراهٌم الجندى مستجد تمدٌر ٤٠٢٠٩٧٧٠
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الشبكات االجتماعٌةامل عصام فاروق فرج مستجد تمدٌر ٤١٢٠٩٧٧١

تصنٌف التاٌمز لترتٌب الجامعاتامل مدحت عبد العظٌم المرسى على مستجد تمدٌر ٤٢٢٠٩٧٧٢

طرق حساب معامل التأثٌر للدورٌاتامنٌه احمد عبدالفتاح دمحم طه مستجد تخلف ٤٣٢٠٩٧٧٣

ممومات االتصال العلمىامنٌه خٌرى عباس عبد ربه مستجد تخلف ٤٤٢٠٩٧٧٤

االئتالف الدولى لتجمعات المكتباتامنٌه سعٌد عبد العظٌم الماضى مستجد تمدٌر ٤٥٢٠٩٧٧٥

البٌئة الرلمٌةامٌره احمد احمد عطا عمار مستجد تمدٌر ٤٦٢٠٩٧٧٦

معولات االتصال العلمى فى الشبكات االجتماعٌةامٌره جمال الدٌن السٌد نعمان العزب مستجد تمدٌر ٤٧٢٠٩٧٧٧

تعرٌفات السٌانتومترٌماامٌره سالم عبد العظٌم احمد سالم مستجد تخلف ٤٨٢٠٩٧٧٨

(االمبرٌمٌة)الموانٌن التجرٌبٌة امٌره على طه عبد الشافى مستجد تمدٌر ٤٩٢٠٩٧٧٩

معامل التأثٌر للدورٌات العربٌةامٌره دمحم عبد العزٌزالبرعى الجمل مستجد تمدٌر ٥٠٢٠٩٧٨٠

االتصال العلمى الشفهىامٌره معوض دمحم عبد الفتاح ابو العز مستجد تمدٌر ٥١٢٠٩٧٨١

النشأة والتطور: الشبكات االجتماعٌة امٌره ٌاسر احمد مصطفى عثمان مستجد تمدٌر ٥٢٢٠٩٧٨٢

تعرٌفات السٌبرمترٌماانطون البٌر حلٌم عبده رزق مستجد تخلف ٥٣٢٠٩٧٨٣

تعرٌفات لانون برادفورداٌات طلعت عبد العال الحسٌنى الشربٌنى مستجد تمدٌر ٥٤٢٠٩٧٨٤

اسالٌب تحلٌل االستشهادات المرجعٌةاٌــه احمد رزق دمحم البشبٌشً مستجد تخلف ٥٥٢٠٩٧٨٥

مؤشرات نظام شنغهاى لترتٌب الجامعاتاٌمان السعٌد احمد ابراهٌم ابراهٌم مستجد تخلف ٥٦٢٠٩٧٨٦

تطور مفاهٌم مصطلح الببلٌومتركساٌمان عبد الرؤف عثمان الجحاش مستجد تمدٌر ٥٧٢٠٩٧٨٧

اهمٌة معامل التأثٌر العربىاٌمان عبد السالم عبد الحمٌد عبد السالم السروي مستجد تمدٌر ٥٨٢٠٩٧٨٨

انتمادات نظم تصنٌف الجامعاتاٌمان عوض على ابوالوفا رزق مستجد تمدٌر ٥٩٢٠٩٧٨٩

مؤشرات نظام التاٌمز لترتٌب الجامعاتاٌمان دمحم عبدهللا دمحم عبده مستجد تخلف ٦٠٢٠٩٧٩٠
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الجامعات المصرٌة فى الترتٌب العالمى للجامعاتاٌمان محمود فتوحه مصطفى شعبان مستجد تمدٌر ٦١٢٠٩٧٩١

الببلٌومترٌما العاللٌةاٌه احمد رمضان مطاوع مستجد تمدٌر ٦٢٢٠٩٧٩٢

انواع الببلٌومترٌمااٌه حمدى محمود عٌد حسن مستجد تمدٌر ٦٣٢٠٩٧٩٣

تعرٌفات المٌاسات االلكترونٌةاٌه رجب دمحم حسن اسماعٌل مستجد تخلف ٦٤٢٠٩٧٩٤

الشبكات االجتماعٌةاٌه رضا عبد العظٌم احمد الماضى مستجد تخلف ٦٥٢٠٩٧٩٥

تصنٌف التاٌمز لترتٌب الجامعاتاٌه رمضان عبد الخالك دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٦٦٢٠٩٧٩٦

طرق حساب معامل التأثٌر للدورٌاتاٌه سمٌر عبد الموجود دمحم عٌد مستجد تمدٌر ٦٧٢٠٩٧٩٧

ممومات االتصال العلمىاٌه صبحى شولى رجب عامر مستجد تخلف ٦٨٢٠٩٧٩٨

الترتٌب العالمى للجامعاتاٌه صفوت السٌد احمد السولٌة مستجد تمدٌر ٦٩٢٠٩٧٩٩

االتصال العلمى الشفهىاٌه عطا هللا عبد ربه ٌوسف مستجد تمدٌر ٧٠٢٠٩٨٠٠

النشأة والتطور: الشبكات االجتماعٌة اٌه دمحم دمحم حسن السٌد مستجد تمدٌر ٧١٢٠٩٨٠١

تعرٌفات السٌبرمترٌمااٌه نبٌل عثمان السٌد شلبى مستجد تخلف ٧٢٢٠٩٨٠٢

تعرٌفات لانون برادفوردباسنت خالد السٌد عثمان الجندى مستجد تخلف ٧٣٢٠٩٨٠٣

اسالٌب تحلٌل االستشهادات المرجعٌةبسمه عباس سلٌمان عباس مستجد تمدٌر ٧٤٢٠٩٨٠٤

مؤشرات نظام شنغهاى لترتٌب الجامعاتتسنٌم محمود على دمحم على شرٌف مستجد تمدٌر ٧٥٢٠٩٨٠٥

تطور مفاهٌم مصطلح الببلٌومتركسحازم السٌد دمحم رمضان دمحم مستجد تخلف ٧٦٢٠٩٨٠٦

اهمٌة معامل التأثٌر العربىحسام رضا مصطفى ٌحى مستجد تمدٌر ٧٧٢٠٩٨٠٧

انتمادات نظم تصنٌف الجامعاتحسام دمحم دوٌدار ابراهٌم دوٌدار مستجد تمدٌر ٧٨٢٠٩٨٠٨

مؤشرات نظام التاٌمز لترتٌب الجامعاتحنان السٌد السعٌد دمحم ابو العٌنٌن مستجد تخلف ٧٩٢٠٩٨٠٩

ترجمات مصطلح الببلٌومتركسحنٌن على السٌد على دمحم ابولٌله مستجد تمدٌر ٨٠٢٠٩٨١٠
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تعرٌفات معامل االثر للدورٌات العلمٌةحورٌه ممدوح فتحى محمود صمر مستجد تمدٌر ٨١٢٠٩٨١١

انواع الببلٌومترٌماخالد اسامه ٌوسف برهام مستجد تخلف ٨٢٢٠٩٨١٢

طرق تمٌٌم ولٌاس المكتبات فى البٌئة الرلمٌةخالد جاد عبد الحمٌد جاد السبكى مستجد تخلف ٨٣٢٠٩٨١٣

االئتالف الدولى لتجمعات المكتباتخالد زكى السٌد زكى دمحم مستجد تخلف ٨٤٢٠٩٨١٤

البٌئة الرلمٌةخالد دمحم ربٌعى عبدالشافى محمود مستجد تمدٌر ٨٥٢٠٩٨١٥

تعرٌفات لٌاسات المعلوماتخلود انور عبد المؤمن عبد السالم شحتو مستجد تخلف ٨٦٢٠٩٨١٦

تعرٌفات الوٌبومترٌما الوصفٌة والدٌنامٌكٌةدالٌا احمد عبد الجلٌل احمد الشٌن مستجد تخلف ٨٧٢٠٩٨١٧

نظم تصنٌف الجامعاتدالٌا فتحى المتولى السعٌد مستجد تمدٌر ٨٨٢٠٩٨١٨

اسالٌب تحلٌل االستشهادات المرجعٌةدعاء دمحم على السٌد الباز مستجد تمدٌر ٨٩٢٠٩٨١٩

المٌاسات االلكترونٌة فى المكتباتدهب رضا السعٌد حسن دالل مستجد تمدٌر ٩٠٢٠٩٨٢٠

تعرٌفات الببلٌومترٌما التحلٌلٌةدٌنا اسامه اسماعٌل دمحم عوضٌن مستجد تمدٌر ٩١٢٠٩٨٢١

مجاالت المٌاسات االلكترونٌةدٌنا محمود محمود ابو العنٌن مستجد تمدٌر ٩٢٢٠٩٨٢٢

انواع االتصال العلمىرانٌا سمٌر عبد الظاهر على الشرلاوى مستجد تمدٌر ٩٣٢٠٩٨٢٣

الترتٌب العالمى للجامعاترانٌا نادر توفٌك ابراهٌم ٌوسف مستجد تمدٌر ٩٤٢٠٩٨٢٤

مؤشرات نظام وٌبومتركس لترتٌب الجامعاترحمه عبد المادر عبد الشافى عبد المادر مستجد تخلف ٩٥٢٠٩٨٢٥

تعرٌفات لانون زٌفرحٌل معوض السعٌد معوض زٌنه مستجد تخلف ٩٦٢٠٩٨٢٦

مستمبل معامل التأثٌر للدورٌاترلٌه احمد دمحم محمود دمحم ٌوسف مستجد تمدٌر ٩٧٢٠٩٨٢٧

االتصال العلمى المكتوبرلٌه حسن عبد الكرٌم على حسنى مستجد تخلف ٩٨٢٠٩٨٢٨

ترجمات مصطلح الببلٌومتركسرمضان صبرى رمضان دمحم الضوٌنً مستجد تمدٌر ٩٩٢٠٩٨٢٩

تعرٌفات لانون لوتكارنا دمحم محمود لالوش مستجد تمدٌر ١٠٠٢٠٩٨٣٠
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استخدات الشبكات االجتماعٌةرنٌم عاصم ابراهٌم عبد المجٌد مستجد تخلف ١٠١٢٠٩٨٣١

تعرٌفات الببلٌومترٌما التمٌمٌٌةروفٌدا مجدى عبد الرحمن جاد حافظ مستجد تمدٌر ١٠٢٢٠٩٨٣٢

اهمٌة معامل التأثٌر للدورٌاترٌم ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم على مستجد تخلف ١٠٣٢٠٩٨٣٣

لانون براد فورد للتشتترٌم بهجت دمحم مصطفى مستجد تخلف ١٠٤٢٠٩٨٣٤

انواع الببلٌومترٌمارٌم جمال دمحم السٌد العٌسوى مستجد تخلف ١٠٥٢٠٩٨٣٥

الموانٌن االمبٌرٌمٌةرٌهام احمد حسن على احمد مستجد تخلف ١٠٦٢٠٩٨٣٦

نظم تصنٌف الجامعاترٌهام صالح عبد الحمٌد عبد المعطى السٌد مستجد تمدٌر ١٠٧٢٠٩٨٣٧

اشكال االتصال العلمىزاهر ٌاسر عبد العظٌم زاهر على مستجد تمدٌر ١٠٨٢٠٩٨٣٨

تعرٌفات الببلٌومترٌمازٌاد تامر جمال عبده عبد الهادي مستجد تخلف ١٠٩٢٠٩٨٣٩

االتصال العلمى الشفهىزٌنب السٌد الحسٌنى السٌد كراوٌه مستجد تخلف ١١٠٢٠٩٨٤٠

النشأة والتطور: الشبكات االجتماعٌة زٌنب حامد رضوان علم الدٌن مستجد تمدٌر ١١١٢٠٩٨٤١

تعرٌفات السٌبرمترٌمازٌنب حسنى عبد الغنى احمد حسن الوٌشى مستجد تمدٌر ١١٢٢٠٩٨٤٢

تعرٌفات لانون برادفوردزٌنب دمحم الدسولً الصبان مستجد تمدٌر ١١٣٢٠٩٨٤٣

اسالٌب تحلٌل االستشهادات المرجعٌةسارة ممدوح عبد الوهاب احمد غانم مستجد تمدٌر ١١٤٢٠٩٨٤٤

مؤشرات نظام شنغهاى لترتٌب الجامعاتساره اسامه دمحم فهمى الصدٌك بكر مستجد تخلف ١١٥٢٠٩٨٤٥

تطور مفاهٌم مصطلح الببلٌومتركسساره السٌد فرج ابراهٌم ابو المجد مستجد تمدٌر ١١٦٢٠٩٨٤٦

اهمٌة معامل التأثٌر العربىساره امٌن دمحم عبد السمٌع ابو العنٌن مستجد تمدٌر ١١٧٢٠٩٨٤٧

انتمادات نظم تصنٌف الجامعاتساره حمدى دمحم ابو دغٌد مستجد تمدٌر ١١٨٢٠٩٨٤٨

مؤشرات نظام التاٌمز لترتٌب الجامعاتساره صالح الغرباوى عبد النبى دمحم مستجد تمدٌر ١١٩٢٠٩٨٤٩

ترجمات مصطلح الببلٌومتركسساره عبد الحمٌد سامى عبد الحمٌد شهاب الدٌن مستجد تخلف ١٢٠٢٠٩٨٥٠
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لانون لوتكا لالنتاجٌة العلمٌةساره عوض عبد المجٌد دمحم بلتاجى مستجد تمدٌر ١٢١٢٠٩٨٥١

جهود اتحاد مكتبات البحوثساره دمحم عبد الممصود ابوسٌف مستجد تخلف ١٢٢٢٠٩٨٥٢

االتصال العلمى والشبكات االجتماعٌةسامى عادل عبد اللطٌف الشهاوى المطاوى مستجد تخلف ١٢٣٢٠٩٨٥٣

تعرٌفات الوٌبو مترٌماسجى ثروت دمحم معاطى ورده مستجد تمدٌر ١٢٤٢٠٩٨٥٤

لانون زٌف لظهور الكلماتسعاد عبد المنعم دمحم عبد البر سالمه مستجد تخلف ١٢٥٢٠٩٨٥٥

مبادرات ومشروعات المٌاسات االلكترونٌةسعد اشرف سعد السعدنى مستجد تخلف ١٢٦٢٠٩٨٥٦

االئتالف الدولى لتجمعات المكتباتسلمى طارق دمحم دٌاب غانم مستجد تمدٌر ١٢٧٢٠٩٨٥٧

البٌئة الرلمٌةسلمى فكري المرسً جاد المرسً مستجد تخلف ١٢٨٢٠٩٨٥٨

انواع الببلٌومترٌماسلمى نصحى االمام عبدالحمٌد الحفناوى مستجد تخلف ١٢٩٢٠٩٨٥٩

تعرٌفات المٌاسات االلكترونٌةسماء عادل مصطفى صانوه مستجد تخلف ١٣٠٢٠٩٨٦٠

معاٌٌر تصنٌف الجامعات المصرٌةسمر محمود دمحم الششتاوي مستجد تخلف ١٣١٢٠٩٨٦١

 معامل اتش والببلٌومترٌما التمٌمٌٌةسمٌحه على احمد دمحم مستجد تمدٌر ١٣٢٢٠٩٨٦٢

تصنٌف شنغهاى لترتٌب الجامعاتشروق رضا رشاد الشٌن عطا مستجد تخلف ١٣٣٢٠٩٨٦٤

تعرٌفات لٌاسات الشبكة العنكبوتٌةشروق عاطف السعٌد ابو دغٌد مستجد تمدٌر ١٣٤٢٠٩٨٦٥

تطور مفاهٌم المٌاسات الببلٌومترٌةشهاب احمد دمحم على الصعٌدى مستجد تخلف ١٣٥٢٠٩٨٦٦

مؤشرات نظام كٌو اس لترتٌب الجامعاتشهٌره اشرف عبد الحمٌد ابراهٌم حشٌش مستجد تمدٌر ١٣٦٢٠٩٨٦٧

معامل تأثٌر الدورٌات العلمٌة بٌن المستمبل واالهمٌةشٌماء ابراهٌم السٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٣٧٢٠٩٨٦٨

استخدامات المٌاسات االلكترونٌة فى المكتباتشٌماء السٌد طه علً مستجد تمدٌر ١٣٨٢٠٩٨٦٩

ممارنة النظم الدولٌة لترتٌب الجامعاتشٌماء جمٌل حامد الشربٌنى مستجد تمدٌر ١٣٩٢٠٩٨٧٠

وسائل التواصل االجتماعى ودورها فى االتصال العلمىصفٌه خالد سعد سلٌمان حسنٌن مستجد تمدٌر ١٤٠٢٠٩٨٧١
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الجامعات المصرٌة فى الترتٌب العالمى للجامعاتضحى دمحم رضوان هالل رضوان مستجد تخلف ١٤١٢٠٩٨٧٢

الببلٌومترٌما العاللٌةطارق حسن احمد عبد المطلب الحلو مستجد تخلف ١٤٢٢٠٩٨٧٣

استخدات الشبكات االجتماعٌةعبدالعزٌز ثروت عبدالعزٌز عبدالمجٌد ٌونس مستجد تمدٌر ١٤٣٢٠٩٨٧٤

تعرٌفات الببلٌومترٌما التمٌمٌٌةعبدهللا السٌد السٌد دمحم حسن مستجد تخلف ١٤٤٢٠٩٨٧٥

اهمٌة معامل التأثٌر للدورٌاتعبدهللا ناجى رجب السٌد مستجد تخلف ١٤٥٢٠٩٨٧٦

لانون براد فورد للتشتتعبده السٌد عبدالرازق دمحم دمحم مستجد تخلف ١٤٦٢٠٩٨٧٧

جهود المؤسسات فى المٌاسات االلكترونٌةعزة السٌد حسن السٌد موسى مستجد تمدٌر ١٤٧٢٠٩٨٧٨

تصنٌف كٌو اس لترتٌب الجامعاتعالء السٌد فهمى محمود ابو العز مستجد تخلف ١٤٨٢٠٩٨٧٩

تصنٌف وٌبومتركس لترتٌب الجامعاتعلى كمال على اسماعٌل مستجد تخلف ١٤٩٢٠٩٨٨٠

الوٌبومترٌما التحلٌلٌةعلى ناجى على عبدالهادى سرحان مستجد تخلف ١٥٠٢٠٩٨٨١

معامل تأثٌر الدورٌات العلمٌة بٌن المستمبل واالهمٌةعلٌاء عبدالهادى عبدالهادى النجولى مستجد تخلف ١٥١٢٠٩٨٨٢

ممارنة النظم الدولٌة لترتٌب الجامعاتعلٌاء هشام احمد سعد مستجد تمدٌر ١٥٢٢٠٩٨٨٣

الجامعات فى ضوء التصنٌفات العلمٌة للترتٌبعمار ٌاسر فوزى حسن عبدهللا مستجد تخلف ١٥٣٢٠٩٨٨٤

الموانٌن التجرٌبٌة فى المكتباتعمر السٌد فتحى دمحم مستجد تخلف ١٥٤٢٠٩٨٨٥

االتصال العلمى بٌن الباحثٌن االكادٌمٌٌنعمر مجدى السٌد محمود النجار مستجد تخلف ١٥٥٢٠٩٨٨٦

وسائل التواصل االجتماعى ودورها فى االتصال العلمىعمرو السعٌد زغلول السعٌد مستجد تخلف ١٥٦٢٠٩٨٨٧

تطور المكتبات فى البٌئة الرلمٌةعمرو خالد كامل دمحم مستجد تخلف ١٥٧٢٠٩٨٨٨

الجامعات فى ضوء التصنٌفات العلمٌة للترتٌبعنود عبدالفتاح دمحم فخرالدٌن مستجد تمدٌر ١٥٨٢٠٩٨٨٩

الموانٌن التجرٌبٌة فى المكتباتغاده ابراهٌم احمد ابو غازى سالم مستجد تمدٌر ١٥٩٢٠٩٨٩٠

االتصال العلمى بٌن الباحثٌن االكادٌمٌٌنغاده اشرف فتحى راشد مستجد تخلف ١٦٠٢٠٩٨٩١
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الترتٌب العالمى للجامعاتلمر جمعه السٌد ابراهٌم هٌكل مستجد تخلف ١٦١٢٠٩٨٩٢

تعرٌفات االتصال العلمىكرٌم اشرف مصطفى فهٌم ابو العنٌن مستجد تخلف ١٦٢٢٠٩٨٩٣

انواع الببلٌومترٌماكرٌم عبداللطٌف فؤاد عبدالعاطى مستجد تخلف ١٦٣٢٠٩٨٩٤

الموانٌن االمبٌرٌمٌةكرٌم دمحم عبد هللا ابراهٌم مستجد تخلف ١٦٤٢٠٩٨٩٥

نظم تصنٌف الجامعاتالرا السٌد حسٌن بركة مستجد تخلف ١٦٥٢٠٩٨٩٦

تعرٌفات لٌاسات المعلوماتلمٌاء محمود حسنى الحسٌنى السروجى مستجد تمدٌر ١٦٦٢٠٩٨٩٧

تعرٌفات الوٌبومترٌما الوصفٌة والدٌنامٌكٌةلمٌس عزت دمحمى حسنٌن جاب هللا مستجد تمدٌر ١٦٧٢٠٩٨٩٨

نظم تصنٌف الجامعاتلمٌس فتحى دمحم حلمى اسماعٌل مستجد تمدٌر ١٦٨٢٠٩٨٩٩

اسالٌب تحلٌل االستشهادات المرجعٌةلٌلى السٌد دمحم عبد الفتاح لشطه مستجد تمدٌر ١٦٩٢٠٩٩٠٠

المٌاسات االلكترونٌة فى المكتباتلٌلى نبٌل عٌد دمحم خاطر مستجد تخلف ١٧٠٢٠٩٩٠١

الشبكات االجتماعٌةمازن ٌحٌى ٌحٌى على العادلى مستجد تخلف ١٧١٢٠٩٩٠٢

تصنٌف التاٌمز لترتٌب الجامعاتدمحم ابوالفضل السٌد عبد العال مسلم مستجد تخلف ١٧٢٢٠٩٩٠٣

طرق حساب معامل التأثٌر للدورٌاتدمحم احمد عبدالحمٌد عبدالمادر مستجد تخلف ١٧٣٢٠٩٩٠٤

ممومات االتصال العلمىدمحم احمد موسى ابو غربٌه مستجد تخلف ١٧٤٢٠٩٩٠٥

الوٌبومترٌما التحلٌلٌةدمحم االمام رزق االمام شعالن مستجد تمدٌر ١٧٥٢٠٩٩٠٦

استخدامات المٌاسات االلكترونٌة فى المكتباتدمحم السٌد اسماعٌل ابراهٌم الصاحى مستجد تخلف ١٧٦٢٠٩٩٠٧

ممارنة النظم الدولٌة لترتٌب الجامعاتدمحم حسن السٌد عبد المادر على مستجد تخلف ١٧٧٢٠٩٩٠٨

استخدات الشبكات االجتماعٌةدمحم رضا على السعٌد رمضان مستجد تخلف ١٧٨٢٠٩٩٠٩

تعرٌفات الببلٌومترٌما التمٌمٌٌةدمحم سامى على ابراهٌم مستجد تخلف ١٧٩٢٠٩٩١٠

اهمٌة معامل التأثٌر للدورٌاتدمحم عبدالباسط مصطفى دمحم دمحم بدر الدٌن مستجد تمدٌر ١٨٠٢٠٩٩١١
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لانون لوتكا لالنتاجٌة العلمٌةدمحم عبدالرحمن دمحم دمحم اللٌثى مستجد تمدٌر ١٨١٢٠٩٩١٢

جهود اتحاد مكتبات البحوثدمحم عبدالمطلب الدسولى سوٌدان مستجد تخلف ١٨٢٢٠٩٩١٣

االتصال العلمى والشبكات االجتماعٌةدمحم عثمان دمحم عثمان الجندى مستجد تخلف ١٨٣٢٠٩٩١٤

تعرٌفات الوٌبو مترٌمادمحم عالء الدٌن دمحم السعٌد مصطفى مستجد تخلف ١٨٤٢٠٩٩١٥

لانون زٌف لظهور الكلماتدمحم فؤاد احمد حلمى عبده مستجد تخلف ١٨٥٢٠٩٩١٦

مبادرات ومشروعات المٌاسات االلكترونٌةدمحم محسن فتحى عبد الحمٌد مستجد تخلف ١٨٦٢٠٩٩١٧

معولات االتصال العلمى فى الشبكات االجتماعٌةدمحم دمحم متولى السٌد مستجد تخلف ١٨٧٢٠٩٩١٨

تعرٌفات السٌانتومترٌمادمحم مصطفى السٌد دمحم الفراش مستجد تخلف ١٨٨٢٠٩٩١٩

(االمبرٌمٌة)الموانٌن التجرٌبٌة محمود جمال البسراوى عبد التواب مستجد تخلف ١٨٩٢٠٩٩٢٠

معامل التأثٌر للدورٌات العربٌةمحمود صفوت عبد المحسن محمود لٌراط مستجد تخلف ١٩٠٢٠٩٩٢١

الوٌبومترٌما التحلٌلٌةمحمود مصطفى دمحم الدسولى الشٌخ مستجد تخلف ١٩١٢٠٩٩٢٢

ممارنة النظم الدولٌة لترتٌب الجامعاتمرفت رمضان عٌسى حسن بلده مستجد تمدٌر ١٩٢٢٠٩٩٢٣

الجامعات فى ضوء التصنٌفات العلمٌة للترتٌبمروه زغلول السٌد مسعد مراد مستجد تمدٌر ١٩٣٢٠٩٩٢٤

الموانٌن التجرٌبٌة فى المكتباتمرٌم أبوالعال رمضان داود زٌنه مستجد تمدٌر ١٩٤٢٠٩٩٢٥

االتصال العلمى بٌن الباحثٌن االكادٌمٌٌنمرٌم اسعد سمٌر الشربٌنى السعٌد الموجى مستجد تمدٌر ١٩٥٢٠٩٩٢٦

وسائل التواصل االجتماعى ودورها فى االتصال العلمىمرٌم اسماعٌل محمود دمحم مستجد تخلف ١٩٦٢٠٩٩٢٧

تطور المكتبات فى البٌئة الرلمٌةمرٌم الششتاوى الششتاوى دبور مستجد تمدٌر ١٩٧٢٠٩٩٢٨

استخدات الشبكات االجتماعٌةمرٌم اٌمن عبد الرازق عبد الرازق العرالى مستجد تمدٌر ١٩٨٢٠٩٩٢٩

تعرٌفات الببلٌومترٌما التمٌمٌٌةمرٌم خالد السٌد المناوى ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٩٩٢٠٩٩٣٠

اهمٌة معامل التأثٌر للدورٌاتمرٌم صالح سعد عبد السالم حسان مستجد تمدٌر ٢٠٠٢٠٩٩٣١
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الجامعات المصرٌة فى الترتٌب العالمى للجامعاتمرٌم عادل احمد دمحم عثمان مستجد تخلف ٢٠١٢٠٩٩٣٢

الببلٌومترٌما العاللٌةمرٌم عبد الهادى دمحم محمود حبش مستجد تمدٌر ٢٠٢٢٠٩٩٣٣

الترتٌب العالمى للجامعاتمرٌم عالء عبد المادر دمحم العٌسوى مستجد تمدٌر ٢٠٣٢٠٩٩٣٤

ترجمات مصطلح الببلٌومتركسمرٌم على مصطفى عبده الشرباصى مستجد تمدٌر ٢٠٤٢٠٩٩٣٥

تعرٌفات االتصال العلمىمرٌم مالن دمحم سعد مستجد تخلف ٢٠٥٢٠٩٩٣٦

معاٌٌر تصنٌف الجامعات المصرٌةمرٌم محمود عمر عبد الحلٌم النجار مستجد تمدٌر ٢٠٦٢٠٩٩٣٧

 معامل اتش والببلٌومترٌما التمٌمٌٌةمصطفى عاطف فرج احمد احمد مستجد تخلف ٢٠٧٢٠٩٩٣٨

تصنٌف شنغهاى لترتٌب الجامعاتمصطفى فتح هللا عطٌه الموافى مستجد تخلف ٢٠٨٢٠٩٩٣٩

تعرٌفات لٌاسات الشبكة العنكبوتٌةمنار عصام الرفاعى شوشه مستجد تمدٌر ٢٠٩٢٠٩٩٤٠

تطور مفاهٌم المٌاسات الببلٌومترٌةمنار دمحم ابوالعز ابوالعز مستجد تمدٌر ٢١٠٢٠٩٩٤١

االتصال العلمى الشفهىمنار دمحم بكر جمعه حمودة مستجد تمدٌر ٢١١٢٠٩٩٤٢

النشأة والتطور: الشبكات االجتماعٌة منال عاصم علً أبو الوفا أبو الوفا مستجد تمدٌر ٢١٢٢٠٩٩٤٣

تعرٌفات السٌبرمترٌمامنه هللا عبد الهادى البٌلى السما البٌلى مستجد تمدٌر ٢١٣٢٠٩٩٤٤

تعرٌفات لانون برادفوردمنه هللا احمد دمحم البٌومى خطابه عبده مستجد تمدٌر ٢١٤٢٠٩٩٤٥

اسالٌب تحلٌل االستشهادات المرجعٌةمنى محسن احمد حسٌن وهدان مستجد تمدٌر ٢١٥٢٠٩٩٤٦

مؤشرات نظام شنغهاى لترتٌب الجامعاتمنى دمحم عبدربه المنٌالوى مستجد تمدٌر ٢١٦٢٠٩٩٤٧

تطور مفاهٌم مصطلح الببلٌومتركسمها دمحم دمحم نصر العالمً مستجد تخلف ٢١٧٢٠٩٩٤٨

اهمٌة معامل التأثٌر العربىمهند حسام الدٌن عبداللطٌف دمحم شعبان مستجد تخلف ٢١٨٢٠٩٩٤٩

انتمادات نظم تصنٌف الجامعاتمى عرفات حامد عرفات عبد هللا سعٌد مستجد تمدٌر ٢١٩٢٠٩٩٥٠

مؤشرات نظام التاٌمز لترتٌب الجامعاتمٌاده دمحم مصطفى السٌد البربرى مستجد تمدٌر ٢٢٠٢٠٩٩٥١
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استخدات الشبكات االجتماعٌةنادر عماد السٌد دمحم على خلٌفة مستجد تخلف ٢٢١٢٠٩٩٥٢

تعرٌفات الببلٌومترٌما التمٌمٌٌةنادٌه احمد عبد العزٌز عبد الفتاح عمل مستجد تمدٌر ٢٢٢٢٠٩٩٥٣

اهمٌة معامل التأثٌر للدورٌاتنارٌمان ابراهٌم السٌد على الشمونى مستجد تمدٌر ٢٢٣٢٠٩٩٥٤

لانون براد فورد للتشتتناصر جمال احمد الرفاعى ابوالعطا دوٌب مستجد تخلف ٢٢٤٢٠٩٩٥٥

االتصال العلمى والشبكات االجتماعٌةنبٌل دمحم دمحم دمحم سٌد احمد شلبى مستجد تخلف ٢٢٥٢٠٩٩٥٦

تعرٌفات الوٌبو مترٌمانجاح عبدالوهاب فهمى عبدالوهاب هاللى مستجد تمدٌر ٢٢٦٢٠٩٩٥٧

لانون زٌف لظهور الكلماتنجاه ناصر مراد عبد الحمٌد المناوى مستجد تمدٌر ٢٢٧٢٠٩٩٥٨

مبادرات ومشروعات المٌاسات االلكترونٌةنجالء خالد احمد احمد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٢٨٢٠٩٩٥٩

االتصال العلمى الشفهىنجوى عبد العال ابو الحسن محمود دمحمٌن مستجد تمدٌر ٢٢٩٢٠٩٩٦٠

النشأة والتطور: الشبكات االجتماعٌة ندا دمحم حسن السٌد مستجد تخلف ٢٣٠٢٠٩٩٦١

تعرٌفات السٌبرمترٌماندى ابراهٌم احمد ابراهٌم ٌوسف مستجد تمدٌر ٢٣١٢٠٩٩٦٢

تعرٌفات لانون برادفوردندى ابراهٌم سالمه دمحم شحاتة مستجد تخلف ٢٣٢٢٠٩٩٦٣

اسالٌب تحلٌل االستشهادات المرجعٌةندى احمد دمحم عبد السمٌع ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٣٣٢٠٩٩٦٤

مؤشرات نظام شنغهاى لترتٌب الجامعاتندى خالد جمعه خالد عطٌة مستجد تمدٌر ٢٣٤٢٠٩٩٦٥

تطور مفاهٌم مصطلح الببلٌومتركسندى سالمة سالمة على مستجد تخلف ٢٣٥٢٠٩٩٦٦

اهمٌة معامل التأثٌر العربىندى دمحم محمود زهران مستجد تخلف ٢٣٦٢٠٩٩٦٧

انتمادات نظم تصنٌف الجامعاتنرمٌن جوهر عبد الحمٌد حامد حالوه مستجد تمدٌر ٢٣٧٢٠٩٩٦٨

مؤشرات نظام التاٌمز لترتٌب الجامعاتنرمٌن دمحم ابراهٌم صبره ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٣٨٢٠٩٩٦٩

ترجمات مصطلح الببلٌومتركسنغم دمحم فرج النادى عوض مستجد تمدٌر ٢٣٩٢٠٩٩٧٠

مؤشرات نظام كٌو اس لترتٌب الجامعاتنهال حامد السٌد دمحم سلٌمان مستجد تمدٌر ٢٤٠٢٠٩٩٧١

جامعة المنصورة

كلية اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب
الوثائق والمكتبات والمعلومات- انتساب موجة - المتحان طالب الفرقة الثانية 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  
 ٢٠١٦ مقرر االتصال العلمى وقياسات المعلومات  الئحة 



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

الوٌبومترٌما التحلٌلٌةنور خالد عبد الحمٌد محمود العفٌفى مستجد تخلف ٢٤١٢٠٩٩٧٢

االتصال العلمىنورهان عبد اللطٌف عوض عبد اللطٌف عبد هللا مستجد تمدٌر ٢٤٢٢٠٩٩٧٣

تعرٌفات االتصال العلمىنورهان على احمد على مستجد تمدٌر ٢٤٣٢٠٩٩٧٤

تعرٌفات لٌاسات المعلوماتنورهان عوض عبد الكرٌم احمد دمحم مخٌمر مستجد تمدٌر ٢٤٤٢٠٩٩٧٥

تعرٌفات الوٌبومترٌما الوصفٌة والدٌنامٌكٌةنورهان دمحم رزق ابراهٌم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٤٥٢٠٩٩٧٦

نظم تصنٌف الجامعاتنورهان ناصر عبد المادر احمد عمار مستجد تمدٌر ٢٤٦٢٠٩٩٧٧

اسالٌب تحلٌل االستشهادات المرجعٌةهاجر اشرف نبٌه عبد الحمٌد صالح مستجد تمدٌر ٢٤٧٢٠٩٩٧٨

المٌاسات االلكترونٌة فى المكتباتهاجر ٌوسف سعد ٌوسف مستجد تمدٌر ٢٤٨٢٠٩٩٧٩

استخدات الشبكات االجتماعٌةهادى دمحم عبد الهادى المرسى حسن مستجد تخلف ٢٤٩٢٠٩٩٨٠

تعرٌفات الببلٌومترٌما التمٌمٌٌةهارون احمد هارون عبد الحلٌم حموده مستجد تخلف ٢٥٠٢٠٩٩٨١

اهمٌة معامل التأثٌر للدورٌاتهانم رفٌك مسعد عبد العظٌم نور الدٌن مستجد تخلف ٢٥١٢٠٩٩٨٢

لانون براد فورد للتشتتهبه هللا دمحم مصطفى سماحة مستجد تمدٌر ٢٥٢٢٠٩٩٨٣

معاٌٌر تصنٌف الجامعات المصرٌةهبه اٌمن كمال حسن رمضان مستجد تمدٌر ٢٥٣٢٠٩٩٨٤

 معامل اتش والببلٌومترٌما التمٌمٌٌةهبه دمحم احمد الجندى مستجد تمدٌر ٢٥٤٢٠٩٩٨٥

تصنٌف شنغهاى لترتٌب الجامعاتهبه دمحم على دمحم مستجد تمدٌر ٢٥٥٢٠٩٩٨٦

تعرٌفات لٌاسات الشبكة العنكبوتٌةهدٌر خلٌل حمدى الحشرى مستجد تمدٌر ٢٥٦٢٠٩٩٨٧

تطور مفاهٌم المٌاسات الببلٌومترٌةهدٌر عبد الناصر السٌد حسن عمار مستجد تخلف ٢٥٧٢٠٩٩٨٨

الترتٌب العالمى للجامعاتهشام عنتر عمر السعٌد مستجد تخلف ٢٥٨٢٠٩٩٨٩

معامل تأثٌر الدورٌات العلمٌة بٌن المستمبل واالهمٌةهشام مصطفى فاضل المندوه مستجد تخلف ٢٥٩٢٠٩٩٩٠

ممارنة النظم الدولٌة لترتٌب الجامعاتهنا هانى عبده صالح دمحم هانى مستجد تخلف ٢٦٠٢٠٩٩٩١

جامعة المنصورة

كلية اآلداب
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الجامعات المصرٌة فى الترتٌب العالمى للجامعاتهند الحسانٌن السٌد دمحم عبدربه مستجد تخلف ٢٦١٢٠٩٩٩٢

الببلٌومترٌما العاللٌةهٌالنه عماد عزٌز شحاته عبٌد مستجد تخلف ٢٦٢٢٠٩٩٩٣

استخدات الشبكات االجتماعٌةوحٌد اشرف سالمه دمحم السٌسى مستجد تخلف ٢٦٣٢٠٩٩٩٤

تعرٌفات الببلٌومترٌما التمٌمٌٌةٌارا اٌسام دمحم على احمد مستجد تخلف ٢٦٤٢٠٩٩٩٥

اهمٌة معامل التأثٌر للدورٌاتٌارا اٌهاب دمحم احمد ابراهٌم شوشة مستجد تخلف ٢٦٥٢٠٩٩٩٦

لانون براد فورد للتشتتٌاسر اكرم عبدهللا لمٌحه مستجد تمدٌر ٢٦٦٢٠٩٩٩٧

تعرٌفات االتصال العلمىٌاسمٌن اشرف عبد الحى على زعالبه مستجد تمدٌر ٢٦٧٢٠٩٩٩٨

االئتالف الدولى لتجمعات المكتباتٌاسمٌن دمحم عبد الحلٌم عبد العلٌم مستجد تمدٌر ٢٦٨٢٠٩٩٩٩

البٌئة الرلمٌةٌاسمٌن دمحم عبد هللا عبد العزٌز عبد الل مستجد تخلف ٢٦٩٢١٠٠٠٠

لانون لوتكا لالنتاجٌة العلمٌةٌحٌى طارق عطوة االمام مستجد تمدٌر ٢٧٠٢١٠٠٠١

جهود اتحاد مكتبات البحوثاحمد خالد محمود دمحم معوض مستجد تخلف ٢٧١٢١٠٠٠٢
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