
إدارة المكتبات و مراكز المعلومات 

اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

 مفهوم  و تعرٌف اإلدارة آٌه اسماعٌل دمحم عطٌه اسماعٌل مستجد تمدٌر ١٣١٠٦٠١

مفهوم  و تعرٌف اإلدارة آٌه دمحم غازى رمضان الطحان مستجد تخلف ٢٣١٠٦٠٢

مفهوم  و تعرٌف اإلدارة احمد ابراهٌم على مصطفى الزمزمى مستجد تمدٌر ٣٣١٠٦٠٣

 مفهوم نظرٌة اإلدارة العلمٌة احمد رضا دمحم احمد العزب مستجد تخلف ٤٣١٠٦٠٤

مفهوم نظرٌة اإلدارة العلمٌة احمد شولى حلمى احمد مستجد تمدٌر ٥٣١٠٦٠٥

مفهوم نظرٌة اإلدارة العلمٌة اسراء احمد صالح احمد سٌد احمد البوهى مستجد تمدٌر ٦٣١٠٦٠٦

 المدرسة التملٌدٌة أو الكالسٌكٌةاسراء الدسولى الحسانٌن السٌد مستجد تمدٌر ٧٣١٠٦٠٧

 المدرسة التملٌدٌة أو الكالسٌكٌةاسراء سمٌر طه سلٌمان مستجد تمدٌر ٨٣١٠٦٠٨

 المدرسة التملٌدٌة أو الكالسٌكٌةاسراء فتوح دمحمعلى المهوجى مستجد تمدٌر ٩٣١٠٦٠٩

 تعرٌف التخطٌط   اسماء احمد اسماعٌل عبد الغنى ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٠٣١٠٦١٠

 تعرٌف التخطٌط   اسماء احمد على ابوالوفا رزق مستجد تمدٌر ١١٣١٠٦١١

 تعرٌف التخطٌط اسماء بكر عبد الرزاق عبد السمٌع دهٌنه مستجد تمدٌر ١٢٣١٠٦١٢

 تعرٌف التنظٌم   أسماء راسم ابراهٌم احمد الشاعر مستجد تمدٌر ١٣٣١٠٦١٣

 تعرٌف التنظٌم   اسماء صابر ابراهٌم الدسولى شعبان مستجد تمدٌر ١٤٣١٠٦١٤

تعرٌف التنظٌماسماء كامل محمود عبد المادر مستجد تمدٌر ١٥٣١٠٦١٥

تعرٌف المٌادة الزهراء حسنى الظرٌف دمحم على شمٌط مستجد تمدٌر ١٦٣١٠٦١٦

تعرٌف المٌادة الزهراء على السٌد على مصطفى مستجد تمدٌر ١٧٣١٠٦١٧

تعرٌف المٌادة الشٌماء حجازى المتولى ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ١٨٣١٠٦١٨

 تعرٌف صناعة المرار الهام دمحم رضا حلمى هارون الجندى مستجد تخلف ١٩٣١٠٦١٩

تعرٌف صناعة المرارامال عالء على مجرف مستجد تمدٌر ٢٠٣١٠٦٢٠
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تعرٌف الرلابة امانى موسى عثمان مصطفى الشناوى مستجد تمدٌر ٢١٣١٠٦٢١

تعرٌف الرلابة امل دمحم السعٌد عاشور مستجد تمدٌر ٢٢٣١٠٦٢٢

تعرٌف الرلابة امٌره احمد الدمحمى عبد العزٌز مستجد تمدٌر ٢٣٣١٠٦٢٣

تعرٌف إدارة الموارد البشرٌةامٌره اشرف مصطفى السٌد مستجد تمدٌر ٢٤٣١٠٦٢٤

تعرٌف إدارة الموارد البشرٌةامٌره السعٌد السعٌد ابراهٌم الدسولى مستجد تمدٌر ٢٥٣١٠٦٢٥

تعرٌف إدارة الموارد البشرٌةامٌره عبدالمنعم البسطوٌسى ابوعبده مستجد تمدٌر ٢٦٣١٠٦٢٦

تعرٌف إدارة الموارد المالٌة امٌره غرٌب دمحم السعٌد مستجد تمدٌر ٢٧٣١٠٦٢٧

تعرٌف إدارة الموارد المالٌة امٌره دمحم عبدالغنى احمد مرزوق مستجد تمدٌر ٢٨٣١٠٦٢٨

تعرٌف إدارة الموارد المالٌة امٌره دمحم دمحم حسانٌن مستجد تمدٌر ٢٩٣١٠٦٢٩

 مدرسة العاللات اإلنسانٌةامٌره هشام بهٌج دمحم عبد هللا مستجد تمدٌر ٣٠٣١٠٦٣٠

مدرسة العاللات اإلنسانٌةامٌنه بسٌونى شعبان عبد العزٌز شعبان مستجد تمدٌر ٣١٣١٠٦٣١

مدرسة العاللات اإلنسانٌةانجى نصر السٌد على مصطفى مستجد تمدٌر ٣٢٣١٠٦٣٢

 مسؤولٌة التخطٌطاٌات دمحم عبد العزٌز حجازى مستجد تمدٌر ٣٣٣١٠٦٣٣

 مسؤولٌة التخطٌطاٌمان احمد بكر اسماعٌل مستجد تمدٌر ٣٤٣١٠٦٣٤

 مسؤولٌة التخطٌطاٌمان اٌمن احمد دمحم عوض مستجد تمدٌر ٣٥٣١٠٦٣٥

أنواع التخطٌط وفماً للمدة الزمنٌةاٌمان سامح عبد المعبود صدٌك الورش مستجد تمدٌر ٣٦٣١٠٦٣٦

أنواع التخطٌط وفماً للمدة الزمنٌةاٌمان شرٌف السعٌد عبد المجٌد الجندي مستجد تمدٌر ٣٧٣١٠٦٣٧

أنواع التخطٌط وفماً للمدة الزمنٌةاٌمان عبد المادر ابو العباسى حباظه مستجد تمدٌر ٣٨٣١٠٦٣٨

 العوامل واالعتبارات التً ٌنبغً مراعاتها عند وضع الخطة اٌمان على ابو زٌد موسى مستجد تمدٌر ٣٩٣١٠٦٣٩

 العوامل واالعتبارات التً ٌنبغً مراعاتها عند وضع الخطة اٌمان دمحم عبد الجواد زاٌد مستجد تخلف ٤٠٣١٠٦٤٠
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 العوامل واالعتبارات التً ٌنبغً مراعاتها عند وضع الخطة اٌمان دمحم دمحم عٌد مستجد تمدٌر ٤١٣١٠٦٤١

مبادئ التنظٌم اٌمان محمود رمزى السوٌدى مستجد تمدٌر ٤٢٣١٠٦٤٢

مبادئ التنظٌم اٌمان مسعد فتوح مشرف مستجد تمدٌر ٤٣٣١٠٦٤٣

مبادئ التنظٌم اٌه على دمحم احمد عطٌه مستجد تمدٌر ٤٤٣١٠٦٤٤

 التنظٌم الرسمًاٌه عماد محمود سرحان مستجد تخلف ٤٥٣١٠٦٤٥

 التنظٌم الرسمًاٌه فتحى حسٌن سالمه حسٌن مستجد تمدٌر ٤٦٣١٠٦٤٦

 التنظٌم الرسمًاٌه فوزى حمدى ابو سٌف مستجد تمدٌر ٤٧٣١٠٦٤٧

المستوٌات اإلدارٌة فً التنظٌم الرسمًاٌه كمال السعٌد عبد اللطٌف العوضى مستجد تمدٌر ٤٨٣١٠٦٤٨

المستوٌات اإلدارٌة فً التنظٌم الرسمًاٌه دمحم عبد الرزاق محرم الخن مستجد تمدٌر ٤٩٣١٠٦٤٩

المستوٌات اإلدارٌة فً التنظٌم الرسمًاٌه محمود مصطفى بخٌت مستجد تمدٌر ٥٠٣١٠٦٥٠

التنظٌم غٌر الرسمً باسل رضا دمحم الشرباصى االتربى مستجد تخلف ٥١٣١٠٦٥١

التنظٌم غٌر الرسمً بسمة عبدهللا الشحات عبدالحمٌدعباس مستجد تمدٌر ٥٢٣١٠٦٥٢

 إعادة التنظٌمبسمه حسٌن دمحم سالم عبد الرازق مستجد تمدٌر ٥٣٣١٠٦٥٣

 إعادة التنظٌمبسمه سعٌد حلمى احمد شحاته مستجد تمدٌر ٥٤٣١٠٦٥٤

 إعادة التنظٌمتسنٌم دمحم الحسنٌن احمد الدرس مستجد تمدٌر ٥٥٣١٠٦٥٥

التنظٌم غٌر الرسمًحبٌبه دمحم دمحم لندٌل مستجد تمدٌر ٥٦٣١٠٦٥٦

السلطة الرسمٌة حنٌن مصطفى دمحم مصطفى مستجد تمدٌر ٥٧٣١٠٦٥٧

السلطة الرسمٌة حور السٌد دمحم ابراهٌم الزٌادى مستجد تمدٌر ٥٨٣١٠٦٥٨

السلطة الرسمٌة خلود طارق عبد الحمٌد دمحم دمحم حسٌن مستجد تمدٌر ٥٩٣١٠٦٥٩

خلود دمحم دمحم عبد الحمٌد حامد مستجد تمدٌر ٦٠٣١٠٦٦٠
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السلطة غٌر الرسمٌةدعاء السٌد محمود عوض اماره مستجد تمدٌر ٦١٣١٠٦٦١

السلطة غٌر الرسمٌةدنٌا ربٌع محمود حسٌن مستجد تمدٌر ٦٢٣١٠٦٦٢

السلطة غٌر الرسمٌةدنٌا دمحم عوض شعبان البنا مستجد تمدٌر ٦٣٣١٠٦٦٣

.المٌادة والرئاسة دٌنا عبدالمنعم عبدالمنعم حسن العاملى مستجد تمدٌر ٦٤٣١٠٦٦٤

.المٌادة والرئاسة دٌنا دمحم سالمان ابراهٌم على مستجد تمدٌر ٦٥٣١٠٦٦٥

.المٌادة والرئاسة دٌنا محمود مصطفى المتولى مصطفى مستجد تمدٌر ٦٦٣١٠٦٦٦

أصناف المادة رانا دمحم ابراهٌم عبد الجواد مرزوق مستجد تخلف ٦٧٣١٠٦٦٧

أصناف المادة رانده احمد بدر الدٌن ابراهٌم دمحم بدٌع مستجد تمدٌر ٦٨٣١٠٦٦٨

أصناف المادة رانٌا أمٌن شعبان دمحم الٌمانى مستجد تمدٌر ٦٩٣١٠٦٦٩

خصائص المائد اإلداريرانٌا عبد الحى دمحم الٌمانى الملعى مستجد تمدٌر ٧٠٣١٠٦٧٠

خصائص المائد اإلداريرانٌا عبد الوهاب ٌاسٌن السٌد مستجد تمدٌر ٧١٣١٠٦٧١

خصائص المائد اإلداريرانٌا مسعد احمد ابو حسن مستجد تمدٌر ٧٢٣١٠٦٧٢

أنماط المٌادة رانٌا مصطفى شولى على مصطفى مستجد تمدٌر ٧٣٣١٠٦٧٣

أنماط المٌادة رحمه سعٌد دمحم البغدادي مستجد تمدٌر ٧٤٣١٠٦٧٤

أنماط المٌادة رنا عطٌه سالمه البمرى مستجد تمدٌر ٧٥٣١٠٦٧٥

المٌادة األتولراطٌةروضه حمدان عبدالحمٌد صالح مستجد تمدٌر ٧٦٣١٠٦٧٦

المٌادة األتولراطٌةروضه دمحم سعد صالح مكى مستجد تمدٌر ٧٧٣١٠٦٧٧

المٌادة األتولراطٌةرٌهام دمحم عبدالحمٌد العٌسوى مستجد تمدٌر ٧٨٣١٠٦٧٨

المٌادة الدٌممراطٌةرٌهام وائل وفمى شفٌك جاد هللا مستجد تمدٌر ٧٩٣١٠٦٧٩

المٌادة الدٌممراطٌةساره احمد شاكر السٌد عطٌه مستجد تمدٌر ٨٠٣١٠٦٨٠
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المٌادة الدٌممراطٌةساره اٌهاب دمحم ابراهٌم خطاب مستجد تمدٌر ٨١٣١٠٦٨١

خطوات صناعة المرارساره رجب رمضان عبد الغنى ابو النجا مستجد تمدٌر ٨٢٣١٠٦٨٢

خطوات صناعة المرارساره شرٌف االمام االمام ابو النور مستجد تمدٌر ٨٣٣١٠٦٨٣

خطوات صناعة المرارساره دمحم صابر عبد الحمٌد زهو مستجد تمدٌر ٨٤٣١٠٦٨٤

المشاركة فً صنع المرار ساره دمحم على دمحم النادى مستجد تمدٌر ٨٥٣١٠٦٨٥

المشاركة فً صنع المرار ساره ممدوح دمحم ابراهٌم سالمه مستجد تمدٌر ٨٦٣١٠٦٨٦

أنواع المرارات اإلدارٌةسحر احمد دمحم على الحدٌدى مستجد تمدٌر ٨٧٣١٠٦٨٧

أنواع المرارات اإلدارٌةسعاد جمال سعد محى الدٌن عبده مستجد تمدٌر ٨٨٣١٠٦٨٨

أنواع المرارات اإلدارٌةسلمى امٌن عبد العظٌم امٌن على احمد مستجد تمدٌر ٨٩٣١٠٦٨٩

المرارات التملٌدٌةسلمى سعد عبد الحمٌد دمحم خالد مستجد تمدٌر ٩٠٣١٠٦٩٠

المرارات التملٌدٌةسلوى حماده دمحم دمحم عامر مستجد تمدٌر ٩١٣١٠٦٩١

المرارات التملٌدٌةسماء دمحم السٌد على مصباح ناموس مستجد تمدٌر ٩٢٣١٠٦٩٢

المرارات غٌر التملٌدٌةسماح ممدوح مصباح دمحم ابو شعٌشع مستجد تمدٌر ٩٣٣١٠٦٩٣

المرارات غٌر التملٌدٌةسمر عمر السٌد السعٌد مستجد تمدٌر ٩٤٣١٠٦٩٤

المرارات غٌر التملٌدٌةسناء دمحم ابراهٌم عبد هللا سلٌم مستجد تمدٌر ٩٥٣١٠٦٩٥

أهداف الرلابةشروق احمد دمحم حمام الحرٌرى مستجد تمدٌر ٩٦٣١٠٦٩٦

أهداف الرلابةشروق اسامه ٌوسف دمحم مستجد تمدٌر ٩٧٣١٠٦٩٧

أهداف الرلابةشروق السٌد محمود دمحم سالمه مستجد تمدٌر ٩٨٣١٠٦٩٨

عناصر الرلابةشروق زكرٌا على دمحم خمٌس مستجد تمدٌر ٩٩٣١٠٦٩٩

عناصر الرلابةشروق عبد الحمٌد احمد الشرلاوى مستجد تمدٌر ١٠٠٣١٠٧٠٠
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عناصر الرلابةشروق عصام عبده حسن فرج مستجد تمدٌر ١٠١٣١٠٧٠١

أنواع الرلابةشروق مصطفى دمحم دمحم الهجان مستجد تمدٌر ١٠٢٣١٠٧٠٢

أنواع الرلابةشرٌف احمد دمحم الحسٌنى مستجد تمدٌر ١٠٣٣١٠٧٠٣

أنواع الرلابةشٌماء الحسٌنى عبد المحسن الحسٌنى مستجد تمدٌر ١٠٤٣١٠٧٠٤

الرلابة الداخلٌة شٌماء خالد دمحم دمحم فؤاد مستجد تمدٌر ١٠٥٣١٠٧٠٥

الرلابة الداخلٌة شٌماء عز الرجال عبد هللا اسماعٌل البمرى مستجد تمدٌر ١٠٦٣١٠٧٠٦

الرلابة الداخلٌة شٌماء فوزى ناجح عبداللطٌف مستجد تخلف ١٠٧٣١٠٧٠٧

.الرلابة الخارجٌة شٌماء دمحم حسٌن السٌد حجاج مستجد تمدٌر ١٠٨٣١٠٧٠٨

.الرلابة الخارجٌة شٌماء دمحم عطٌه بدر مستجد تمدٌر ١٠٩٣١٠٧٠٩

.الرلابة الخارجٌة صفاء نجٌب دمحمى حسن البسطوٌسى مستجد تخلف ١١٠٣١٠٧١٠

وظائف إدارة الموارد البشرٌة عبد هللا فاضل صابر احمد محمود مستجد تمدٌر ١١١٣١٠٧١١

وظائف إدارة الموارد البشرٌة عبد هللا فراج عبد السالم دمحم جمعه مستجد تمدٌر ١١٢٣١٠٧١٢

وظائف إدارة الموارد البشرٌة عبدهللا عادل فتحى المرسى مستجد تخلف ١١٣٣١٠٧١٣

تصنٌف الوظائفعبٌر ٌسرى ابو المعاطى دمحم لاسم مستجد تمدٌر ١١٤٣١٠٧١٤

تصنٌف الوظائفعزه مجدى صبح رخا مستجد تمدٌر ١١٥٣١٠٧١٥

تصنٌف الوظائفعفاف خالد عطٌه عبد المعطى سلٌمان مستجد تمدٌر ١١٦٣١٠٧١٦

الحصول على الموارد البشرٌةعمر دمحم ٌحٌى الحسٌنى محمود مستجد تمدٌر ١١٧٣١٠٧١٧

الحصول على الموارد البشرٌةفاطمة عماد دمحم دمحم الدسولى مستجد تمدٌر ١١٨٣١٠٧١٨

الحصول على الموارد البشرٌةفاطمة دمحم فوزي عطا هللا مستجد تمدٌر ١١٩٣١٠٧١٩

تخطٌط الموارد البشرٌةفاطمه خالد دمحم احمد رضوان مستجد تمدٌر ١٢٠٣١٠٧٢٠
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تخطٌط الموارد البشرٌةفاطمه سمٌر جاد دمحم احمد مستجد تمدٌر ١٢١٣١٠٧٢١

تخطٌط الموارد البشرٌةفاطمه على السعٌد عبد العزٌز عبٌد مستجد تمدٌر ١٢٢٣١٠٧٢٢

استمطاب وااختٌار وتعٌٌن الموارد البشرٌة فاطمه على السٌد دمحم مستجد تمدٌر ١٢٣٣١٠٧٢٣

استمطاب وااختٌار وتعٌٌن الموارد البشرٌة فاطمه مسعد ابراهٌم فرحات مستجد تمدٌر ١٢٤٣١٠٧٢٤

استمطاب وااختٌار وتعٌٌن الموارد البشرٌة فوزٌه دمحم عبد هللا منصور زاهر مستجد تمدٌر ١٢٥٣١٠٧٢٥

االستمطاب الداخلً فوزٌه دمحم دمحم سعفان مستجد تمدٌر ١٢٦٣١٠٧٢٦

االستمطاب الداخلً لٌلى جمال عبد الممصود السٌد الغرباوي مستجد تمدٌر ١٢٧٣١٠٧٢٧

االستمطاب الداخلً مادونا سامح حنا عازر عٌد الملن مستجد تمدٌر ١٢٨٣١٠٧٢٨

 االستمطاب الخارجً مارٌنا سلٌمان منٌر جاد السٌد مستجد تمدٌر ١٢٩٣١٠٧٢٩

 االستمطاب الخارجً دمحم السٌد ابراهٌم السٌد مصطفى مستجد تمدٌر ١٣٠٣١٠٧٣٠

 االستمطاب الخارجً دمحم حامد حامد محمود البدوى مستجد تمدٌر ١٣١٣١٠٧٣١

  تنمٌة الموارد البشرٌة وتدرٌبهادمحم حامد طاهر ابوالعطا مستجد تمدٌر ١٣٢٣١٠٧٣٢

 تنمٌة الموارد البشرٌة وتدرٌبهادمحم محسن على دمحم الدخمٌسى مستجد تمدٌر ١٣٣٣١٠٧٣٣

  تنمٌة الموارد البشرٌة وتدرٌبهامحمود عبد الحمٌد دمحم الشوربجً مستجد تخلف ١٣٤٣١٠٧٣٤

حسن استخدام الموارد البشرٌةمحمود عبدالمادر دمحم المناوى النجار مستجد تمدٌر ١٣٥٣١٠٧٣٥

حسن استخدام الموارد البشرٌةمحمود دمحم عبد الحمٌد حامد عوف مستجد تمدٌر ١٣٦٣١٠٧٣٦

حسن استخدام الموارد البشرٌةمروه سامى دمحم دمحم على الزغبى مستجد تمدٌر ١٣٧٣١٠٧٣٧

الرواتب مروه صبرى احمد على احمد خلٌفه مستجد تمدٌر ١٣٨٣١٠٧٣٨

الرواتب مروه عبده عبد السالم محمود مستجد تمدٌر ١٣٩٣١٠٧٣٩

الرواتب مروه عطٌه المتولى عبدالعاطى زٌد مستجد تمدٌر ١٤٠٣١٠٧٤٠
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           تمٌٌم األداء العاملٌن مرٌم اشرف منٌر لولا ٌوسف مستجد تمدٌر ١٤١٣١٠٧٤١

           تمٌٌم األداء العاملٌن مرٌم سمٌر صدٌك دمحم البرعى مستجد تمدٌر ١٤٢٣١٠٧٤٢

          تمٌٌم األداء العاملٌن مرٌم سٌد جالل السباعى سلٌم مستجد تخلف ١٤٣٣١٠٧٤٣

الترلٌة مرٌم عبد الحمٌد مرزوق عبد الحمٌد الشمرفى مستجد تمدٌر ١٤٤٣١٠٧٤٤

الترلٌة مرٌم عبد الهادى السٌد عبد الهادي مستجد تمدٌر ١٤٥٣١٠٧٤٥

الترلٌة مرٌم دمحم طلعت المصبى مستجد تمدٌر ١٤٦٣١٠٧٤٦

            لواعد المٌزانٌةمرٌم دمحم مصطفى بكر مستجد تمدٌر ١٤٧٣١٠٧٤٧

            لواعد المٌزانٌةمرٌهام مرلص ٌونان حنا صلٌب مستجد تمدٌر ١٤٨٣١٠٧٤٨

            لواعد المٌزانٌةمالذ مجدى عزت السٌد جمٌل مستجد تمدٌر ١٤٩٣١٠٧٤٩

الحاجة إلى إدارة الموظفٌنمنار عزمى عرالى عبد العزٌز ابو الرجال مستجد تمدٌر ١٥٠٣١٠٧٥٠

الحاجة إلى إدارة الموظفٌنمنه هللا عصام دمحم عبد المعطى موسى مستجد تمدٌر ١٥١٣١٠٧٥١

إدارة الموظفٌن فً المكتبات منه هللا ماجد سلٌمان حسن المرٌناوى مستجد تمدٌر ١٥٢٣١٠٧٥٢

إدارة الموظفٌن فً المكتبات منى الشربٌنى عبدالمعطى عبدالعزٌز مستجد تمدٌر ١٥٣٣١٠٧٥٣

المؤهالت المطلوبة لمدٌر شئون الموظفٌنمنى دمحم عوض بٌومى مستجد تمدٌر ١٥٤٣١٠٧٥٤

المؤهالت المطلوبة لمدٌر شئون الموظفٌنمنى ٌوسف دمحم النوسانى مستجد تمدٌر ١٥٥٣١٠٧٥٥

المؤهالت المطلوبة لمدٌر شئون الموظفٌنمها حسن عبد االله زٌن العابدٌن محمود النمر مستجد تمدٌر ١٥٦٣١٠٧٥٦

الحاجة إلى إدارة الموظفٌنمها على فتحى على مستجد تمدٌر ١٥٧٣١٠٧٥٧

إدارة الموظفٌن فً المكتباتمى محمود العوضى شعٌر مستجد تمدٌر ١٥٨٣١٠٧٥٨

أسس إدارة الموظفٌنمى مراد عبدالرحمن دمحم مستجد تمدٌر ١٥٩٣١٠٧٥٩

أسس إدارة الموظفٌنمٌرنا عادل الدمحمى السٌد حسن مستجد تمدٌر ١٦٠٣١٠٧٦٠
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أسس إدارة الموظفٌننادر السٌد السٌد على لاسم مستجد تخلف ١٦١٣١٠٧٦١

 توصٌف الوظائفناردٌن جورج بطرس سلٌم مستجد تمدٌر ١٦٢٣١٠٧٦٢

 توصٌف الوظائفنجاه البابلى احمد رمضان غبور مستجد تمدٌر ١٦٣٣١٠٧٦٣

 توصٌف الوظائفنجوى دمحم حسن حسن ابو العطا مستجد تمدٌر ١٦٤٣١٠٧٦٤

اختٌار و تعٌٌن الموظفٌن بالمكتبات ندى احمد حسٌن حامد مستجد تمدٌر ١٦٥٣١٠٧٦٥

اختٌار و تعٌٌن الموظفٌن بالمكتبات ندى احمد ٌوسف عبدالهادى مستجد تخلف ١٦٦٣١٠٧٦٦

اختٌار و تعٌٌن الموظفٌن بالمكتبات ندى السٌد ابراهٌم دمحم رجب البهوتً مستجد تمدٌر ١٦٧٣١٠٧٦٧

خطوات اختٌار الموظفٌنندى حسنى جادالحك المتولى الشربٌنى مستجد تمدٌر ١٦٨٣١٠٧٦٨

خطوات اختٌار الموظفٌنندى عبد البارى دمحم شرٌف مستجد تمدٌر ١٦٩٣١٠٧٦٩

خطوات اختٌار الموظفٌنندى دمحم عبد الموجود حفنى ابو سعده مستجد تمدٌر ١٧٠٣١٠٧٧٠

تعٌٌن الموظفٌنندى دمحم محمود الغباتى مستجد تمدٌر ١٧١٣١٠٧٧١

تعٌٌن الموظفٌننرمٌن عصام حلٌم حكٌم مستجد تمدٌر ١٧٢٣١٠٧٧٢

تعٌٌن الموظفٌننسمه دمحم الحسٌنى الحسٌنى الجندى مستجد تمدٌر ١٧٣٣١٠٧٧٣

المكتبة(أمٌن )مدٌر نها عاطف دمحم عٌسى مستجد تمدٌر ١٧٤٣١٠٧٧٤

المكتبة(أمٌن )مدٌر نهال عادل بكر الحسنٌن الشاعر مستجد تمدٌر ١٧٥٣١٠٧٧٥

المكتبة(أمٌن )مدٌر نهلة الدسولى الدسولى الزٌادى مستجد تمدٌر ١٧٦٣١٠٧٧٦

وكٌل المكتبةنهله بكر عبد الجلٌل دمحم ابوالخٌر مستجد تمدٌر ١٧٧٣١٠٧٧٧

وكٌل المكتبةنهله عبد الحكٌم دمحم ناصف مستجد تمدٌر ١٧٨٣١٠٧٧٨

وكٌل المكتبةنوال اسامه عبدالرحمن عبدالرحمن ٌوسف مستجد تمدٌر ١٧٩٣١٠٧٧٩

 مكتبى مساعد أولنور السٌد على عبد الحافظ الباز مستجد تمدٌر ١٨٠٣١٠٧٨٠
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 مكتبى مساعد أولنورا فتوح عاشور مطاوع ابو زٌد مستجد تمدٌر ١٨١٣١٠٧٨١

مكتبى مساعدنورا كمال دمحم عبد العظٌم مستجد تمدٌر ١٨٢٣١٠٧٨٢

مكتبى مساعدنورهان حسن الٌمانى صمر مستجد تمدٌر ١٨٣٣١٠٧٨٣

بالمكتبات  (الكتابٌون  )غٌر المؤهلٌن نورهان طلعت عبد الجواد السٌد البلتاجى مستجد تمدٌر ١٨٤٣١٠٧٨٤

بالمكتبات  (الكتابٌون  )غٌر المؤهلٌن نورهان عبد العلٌم عبد العلٌم شعٌب مستجد تمدٌر ١٨٥٣١٠٧٨٥

بالمكتبات  (الكتابٌون  )غٌر المؤهلٌن نورهان عماد حمدي رمضان النمٌب مستجد تمدٌر ١٨٦٣١٠٧٨٦

مكتبى مساعدنورهان محمود محمود محمود ٌوسف مستجد تمدٌر ١٨٧٣١٠٧٨٧

تنمٌة وتدرٌب الموظفٌننٌره ٌسرى فتحى حبٌب شرٌف مستجد تمدٌر ١٨٨٣١٠٧٨٨

تنمٌة وتدرٌب الموظفٌنهاجر السٌد السٌد السٌد عمر النجار مستجد تمدٌر ١٨٩٣١٠٧٨٩

تنمٌة وتدرٌب الموظفٌنهاجر عادل دمحم رمضان حاٌس مستجد تمدٌر ١٩٠٣١٠٧٩٠

تدرٌب الموظف الجدٌدهاجر ممصود عبدالعظٌم عبدالفتاح مستجد تمدٌر ١٩١٣١٠٧٩١

تدرٌب الموظف الجدٌدهدى ثروت السٌدابراهٌم بردش مستجد تمدٌر ١٩٢٣١٠٧٩٢

تدرٌب الموظف الجدٌدهدٌر الحنفً السعٌد الحنفى شكٌل مستجد تخلف ١٩٣٣١٠٧٩٣

برامج تنشٌط الذاكرةهدٌر السٌد النبوى السٌد بٌومى مستجد تمدٌر ١٩٤٣١٠٧٩٤

برامج تنشٌط الذاكرةهدٌر سامح دمحم احمد الهوارى مستجد تمدٌر ١٩٥٣١٠٧٩٥

برامج تنشٌط الذاكرةهدٌر وائل وفمى شفٌك جاد هللا مستجد تمدٌر ١٩٦٣١٠٧٩٦

تدرٌب الموظفٌن المؤهلٌن هشام ٌاسر الدسولى عبد الوهاب مستجد تخلف ١٩٧٣١٠٧٩٧

تدرٌب الموظفٌن المؤهلٌن هناء فوزى عبده ابراهٌم مستجد تخلف ١٩٨٣١٠٧٩٨

تدرٌب الموظفٌن المؤهلٌن هناء دمحم صالح ابراهٌم احمد ابوالنجا مستجد تمدٌر ١٩٩٣١٠٧٩٩

تدرٌب الموظفٌن غٌر المؤهلٌنهوٌدا الخضرى عبدالكافى عبدالكافى رمضان مستجد تمدٌر ٢٠٠٣١٠٨٠٠
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تدرٌب الموظفٌن غٌر المؤهلٌنوفاء طارق فهمى محمود حسن فرج مستجد تمدٌر ٢٠١٣١٠٨٠١

تدرٌب الموظفٌن غٌر المؤهلٌنٌاره احمد ابراهٌم مجاهد احمد مستجد تمدٌر ٢٠٢٣١٠٨٠٢

 ترلٌة الموظفٌنٌاسمٌن حسام دمحم على عبد الجواد مستجد تخلف ٢٠٣٣١٠٨٠٣

 ترلٌة الموظفٌنٌاسمٌن سلٌمان بدٌر الشوره مستجد تمدٌر ٢٠٤٣١٠٨٠٤

 ترلٌة الموظفٌنٌاسمٌن دمحم عثمان ابو العز االمام مستجد تمدٌر ٢٠٥٣١٠٨٠٥

لٌاس أداء الموظفٌاسمٌن وجٌه عبد الوهاب دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٠٦٣١٠٨٠٦

لٌاس أداء الموظفٌمنى اشرف مصطفى دمحم سلطان مستجد تمدٌر ٢٠٧٣١٠٨٠٧

 شئون الطالب
 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

جامعة المنصورة
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لٌاس أداء الموظفرمضان رمضان احمد دمحم مستجد تخلف ١٣١٠٨٤٩

٢٣١٠٨٥٠
 وافد مستجد 

تمدٌر
الممابلة الشخصٌةدمحم بن على بن سعٌد غفرم الشحرى 

الممابلة الشخصٌةمنال السٌد عطٌة أبووردة مستجد تخلف ٣٣١٠٨٥١

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
 2003 الئحة 

جامعة المنصورة
كلٌة اآلداب
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مفهوم  و تعرٌف اإلدارة آٌه نعمان نعمان احمد الملٌوبً مستجد تمدٌر ١٣١١٠٢١

مفهوم  و تعرٌف اإلدارة ابراهٌم عادل ابراهٌم دمحم فوده مستجد تخلف ٢٣١١٠٢٢

مفهوم نظرٌة اإلدارة العلمٌة اثار رائد عبد الحمٌد عبدالحافظ ٌاسٌن مستجد تمدٌر ٣٣١١٠٢٣

مفهوم نظرٌة اإلدارة العلمٌة احمد حمدى فتحى المتولى سعد مستجد تخلف ٤٣١١٠٢٤

 المدرسة التملٌدٌة أو الكالسٌكٌةاحمد رشاد عبداللطٌف سالم سالم مستجد تمدٌر ٥٣١١٠٢٥

 المدرسة التملٌدٌة أو الكالسٌكٌةاحمد رضا لطفى دمحم الشاعر مستجد تمدٌر ٦٣١١٠٢٦

 تعرٌف التخطٌط احمد عادل دمحم لندٌل مستجد تخلف ٧٣١١٠٢٧

 تعرٌف التخطٌط احمد عبدالرحٌم عبدالرازق عبدالممصود مستجد تخلف ٨٣١١٠٢٨

تعرٌف التنظٌماحمد عجٌب دمحم عبدالفتاح الالوندى مستجد تمدٌر ٩٣١١٠٢٩

تعرٌف التنظٌماحمد عصام عبد البارى عبد السمٌع مستجد تخلف ١٠٣١١٠٣٠

تعرٌف المٌادة احمد عٌد دمحم السعٌد زكرى مستجد تمدٌر ١١٣١١٠٣١

تعرٌف المٌادة احمد مجدى على محمود الصٌفى مستجد تمدٌر ١٢٣١١٠٣٢

تعرٌف صناعة المراراحمد دمحم دمحم ٌاسٌن عبد هللا مستجد تمدٌر ١٣٣١١٠٣٣

تعرٌف صناعة المراراحمد ناصر احمد على عبده مستجد تخلف ١٤٣١١٠٣٤

 تعرٌف الرلابة اسراء احمد لدرى احمد على االمام مستجد تخلف ١٥٣١١٠٣٥

تعرٌف الرلابة اسراء الهاللى الهاللى طلبه مستجد تمدٌر ١٦٣١١٠٣٦

تعرٌف إدارة الموارد البشرٌةاسراء رافت احمد ابو زٌد مستجد تمدٌر ١٧٣١١٠٣٧

تعرٌف إدارة الموارد البشرٌةاسراء دمحم عبدالمنعم الخولى مستجد تمدٌر ١٨٣١١٠٣٨

 تعرٌف إدارة الموارد المالٌة اسماء ابراهٌم عبد العاطى عبد الشافى سالمه مستجد تمدٌر ١٩٣١١٠٣٩

تعرٌف إدارة الموارد المالٌة اسماء السعٌد حامد السعٌد دمحم مستجد تخلف ٢٠٣١١٠٤٠

الوثائك والمكتبات والمعلومات- انتساب موجة- المتحان طالب الفرلة الثالثة 
الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
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جامعة المنصورة
كلٌة اآلداب
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مدرسة العاللات اإلنسانٌةاسماء السٌد السٌد السٌد لندٌل مستجد تمدٌر ٢١٣١١٠٤١

مدرسة العاللات اإلنسانٌةاسماء شاكر السٌد السعٌد خطاب مستجد تخلف ٢٢٣١١٠٤٢

 مسؤولٌة التخطٌطاسماء عادل دمحم اسماعٌل مستجد تخلف ٢٣٣١١٠٤٣

 مسؤولٌة التخطٌطاسماء دمحم دمحم عبد الرؤف مستجد تمدٌر ٢٤٣١١٠٤٤

 أنواع التخطٌط وفماً للمدة الزمنٌةاسماء محمود لٌل عبد الممصود مستجد تمدٌر ٢٥٣١١٠٤٥

أنواع التخطٌط وفماً للمدة الزمنٌةاسماء نصحى محمود دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٦٣١١٠٤٦

 العوامل واالعتبارات التً ٌنبغً مراعاتها عند وضع الخطة اسماء نظٌم فتحى احمد عبده مستجد تخلف ٢٧٣١١٠٤٧

 العوامل واالعتبارات التً ٌنبغً مراعاتها عند وضع الخطة االء سامى على البهلول البٌومى مستجد تخلف ٢٨٣١١٠٤٨

 مبادئ التنظٌم االء شعبان عبد الحمٌد دمحم سعده مستجد تمدٌر ٢٩٣١١٠٤٩

مبادئ التنظٌم امانى دمحم رزق ابراهٌم عبد العزٌز مستجد تخلف ٣٠٣١١٠٥٠

 التنظٌم الرسمًامل السٌد عبد الممصود ابراهٌم غزالة مستجد تخلف ٣١٣١١٠٥١

 التنظٌم الرسمًامنٌه على السٌد اسماعٌل لابٌل مستجد تمدٌر ٣٢٣١١٠٥٢

 المستوٌات اإلدارٌة فً التنظٌم الرسمً امنٌه ناصر دمحم المرسى مستجد تمدٌر ٣٣٣١١٠٥٣

المستوٌات اإلدارٌة فً التنظٌم الرسمًامٌره ابراهٌم السٌد محمود ضٌف مستجد تمدٌر ٣٤٣١١٠٥٤

 التنظٌم غٌر الرسمً امٌره سٌد امٌن عبدالعزٌز مستجد تخلف ٣٥٣١١٠٥٥

التنظٌم غٌر الرسمً امٌره دمحم حسن دمحم البشٌر العزول مستجد تمدٌر ٣٦٣١١٠٥٦

 إعادة التنظٌماٌة سامح عبد المادر فرٌد سلطان مستجد تخلف ٣٧٣١١٠٥٧

 إعادة التنظٌماٌمان ابراهٌم عبدهللا فٌصل مستجد تمدٌر ٣٨٣١١٠٥٨

السلطة الرسمٌة اٌمان ثروت دمحم طاهر عبد العزٌز مستجد تمدٌر ٣٩٣١١٠٥٩

السلطة الرسمٌة اٌمان سعد دمحم عبدالرحمن مستجد تخلف ٤٠٣١١٠٦٠

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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السلطة غٌر الرسمٌةاٌمان عبدالرازق عبدالحلٌم عبدالرازق بشار مستجد تمدٌر ٤١٣١١٠٦١

السلطة غٌر الرسمٌةاٌمان دمحم سعد ابولٌله مستجد تخلف ٤٢٣١١٠٦٢

.المٌادة والرئاسة اٌمان دمحمٌن ابراهٌم دمحمٌن مستجد تمدٌر ٤٣٣١١٠٦٣

.المٌادة والرئاسة اٌمن احمد دمحم كامل ابو العز مستجد تخلف ٤٤٣١١٠٦٤

أصناف المادة اٌه احمد عثمان عسكر مستجد تمدٌر ٤٥٣١١٠٦٥

أصناف المادة اٌه الشربٌنى السٌد احمد الشربٌنً مستجد تخلف ٤٦٣١١٠٦٦

خصائص المائد اإلدارياٌه عبد الرحمن دمحم ابراهٌم فرج مستجد تخلف ٤٧٣١١٠٦٧

خصائص المائد اإلدارياٌه دمحم رشدى عبد الهادى سعد مستجد تخلف ٤٨٣١١٠٦٨

أنماط المٌادة بسنت اسامه السٌد كوهٌه مستجد تخلف ٤٩٣١١٠٦٩

أنماط المٌادة تمى ابراهٌم دمحم عثمان مستجد تمدٌر ٥٠٣١١٠٧٠

المٌادة األتولراطٌةجمال جمعه عبدالعاطى عبدهللا مستجد تخلف ٥١٣١١٠٧١

المٌادة األتولراطٌةحاتم حسن عبد الرحمن حسن مستجد تمدٌر ٥٢٣١١٠٧٢

المٌادة الدٌممراطٌةدالٌا احمد طلعت على محمود صمر مستجد تمدٌر ٥٣٣١١٠٧٣

المٌادة الدٌممراطٌةدنٌا خمٌس السٌد شهاب الدٌن مستجد تخلف ٥٤٣١١٠٧٤

خطوات صناعة المراررحاب السٌد عبد الجلٌل زمٌتر مستجد تمدٌر ٥٥٣١١٠٧٥

خطوات صناعة المراررحمه السٌد احمد دمحم عبٌد مستجد تخلف ٥٦٣١١٠٧٦

المشاركة فً صنع المرار رنا احمد سالمه دمحم الشربٌنى الباز مستجد تمدٌر ٥٧٣١١٠٧٧

المشاركة فً صنع المرار رنا احمد دمحم المصبى مستجد تمدٌر ٥٨٣١١٠٧٨

أنواع المرارات اإلدارٌةروان ابراهٌم عبدالعزٌز السٌد ابراهٌم مستجد تخلف ٥٩٣١١٠٧٩

أنواع المرارات اإلدارٌةرٌم ٌسرى دمحم سالم الغرباوي مستجد تخلف ٦٠٣١١٠٨٠

 شئون الطالب
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المرارات التملٌدٌةزٌاد محمود طاهر منصور مستجد تخلف ٦١٣١١٠٨١

المرارات التملٌدٌةسارة عادل عبد البدٌع ٌوسف زٌد مستجد تمدٌر ٦٢٣١١٠٨٢

أهداف الرلابةسارة دمحم اسماعٌل الغرٌب لطرى مستجد تمدٌر ٦٣٣١١٠٨٣

أهداف الرلابةساره رمضان عبدالرازق دمحم مستجد تخلف ٦٤٣١١٠٨٤

عناصر الرلابةساره سٌف مصطفى دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٦٥٣١١٠٨٥

عناصر الرلابةساره عوض عبدالفتاح عوض شمله مستجد تخلف ٦٦٣١١٠٨٦

أنواع الرلابةساره دمحم مصطفى دمحم الجندى مستجد تمدٌر ٦٧٣١١٠٨٧

أنواع الرلابةسامٌه دمحم بكر دمحم على مستجد تمدٌر ٦٨٣١١٠٨٨

الرلابة الداخلٌة سعاد سعٌد احمد مرعى مستجد تمدٌر ٦٩٣١١٠٨٩

الرلابة الداخلٌة سعٌد دمحم دمحم الشربٌنى ابو العز مستجد تخلف ٧٠٣١١٠٩٠

.الرلابة الخارجٌة سلمى عالء بدٌر ابو العال مستجد تمدٌر ٧١٣١١٠٩١

.الرلابة الخارجٌة سلمى ٌاسر شولى امٌن الفخرانى مستجد تمدٌر ٧٢٣١١٠٩٢

وظائف إدارة الموارد البشرٌة سها امٌن اسماعٌل امٌن المهدى مستجد تخلف ٧٣٣١١٠٩٣

وظائف إدارة الموارد البشرٌة سوزان دمحم بٌومى البدراوى مستجد تخلف ٧٤٣١١٠٩٤

تصنٌف الوظائفشرٌف جمال عابدٌن العرالى مستجد تخلف ٧٥٣١١٠٩٥

تصنٌف الوظائفشٌماء جمال السٌد حسانٌن ابوطالب مستجد تمدٌر ٧٦٣١١٠٩٦

الحصول على الموارد البشرٌةشٌماء طه دمحم طه ٌاسٌن مستجد تمدٌر ٧٧٣١١٠٩٧

الحصول على الموارد البشرٌةشٌماء دمحم دمحم شاكر صالح حسن العفٌفى مستجد تخلف ٧٨٣١١٠٩٨

تخطٌط الموارد البشرٌةشٌماء مصطفى عبداللطٌف السٌد ابراهٌم مستجد تخلف ٧٩٣١١٠٩٩

تخطٌط الموارد البشرٌةصباح مصطفى ابراهٌم الشافعى مستجد تخلف ٨٠٣١١١٠٠

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب
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استمطاب وااختٌار وتعٌٌن الموارد البشرٌة صدفه احمد محمود دمحم مستجد تمدٌر ٨١٣١١١٠١

استمطاب وااختٌار وتعٌٌن الموارد البشرٌة صفاء محسن عبدالممصود عبدالممصود فرحات مستجد تخلف ٨٢٣١١١٠٢

االستمطاب الداخلً  طلعت جمعه محمود على عمر مستجد تمدٌر ٨٣٣١١١٠٣

االستمطاب الداخلً عبد الحمٌد احمد عبد الحمٌد عبده عرٌف مستجد تمدٌر ٨٤٣١١١٠٤

االستمطاب الخارجً عبد الحمٌد وحٌد عبد الحمٌد طنطاوى دمحم مستجد تخلف ٨٥٣١١١٠٥

 االستمطاب الخارجً عبد الرحمن احمد عبد العزٌز جاد مستجد تخلف ٨٦٣١١١٠٦

  تنمٌة الموارد البشرٌة وتدرٌبهاعبدهللا عبدالناصر دمحم السٌد مستجد تخلف ٨٧٣١١١٠٧

  تنمٌة الموارد البشرٌة وتدرٌبهاعفت السٌد احمد متولى عبد العزٌز عوٌضه مستجد تخلف ٨٨٣١١١٠٨

حسن استخدام الموارد البشرٌةعمر عالء سعد عبد السالم لاسم مستجد تمدٌر ٨٩٣١١١٠٩

حسن استخدام الموارد البشرٌةعٌد عبد العال عٌد عبد العال مستجد تخلف ٩٠٣١١١١٠

الرواتب فاطمه سامى السٌد دمحم جمعه مستجد تمدٌر ٩١٣١١١١١

الرواتب فاطمه عبد العظٌم احمد ابراهٌم ضٌف مستجد تمدٌر ٩٢٣١١١١٢

           تمٌٌم األداء العاملٌن فٌروز دمحم كمال البٌومى مستجد تمدٌر ٩٣٣١١١١٣

           تمٌٌم األداء العاملٌن لمٌس الحسٌن دمحم دمحم ابوالعزم مستجد تمدٌر ٩٤٣١١١١٤

الترلٌة لٌلى شرٌف ابراهٌم دمحم على مستجد تخلف ٩٥٣١١١١٥

الترلٌة دمحم احمد فتحى دمحم الجندى مستجد تخلف ٩٦٣١١١١٦

            لواعد المٌزانٌةدمحم السٌد عبدالرحمن محمود زاهر مستجد تخلف ٩٧٣١١١١٧

            لواعد المٌزانٌةدمحم سالم دمحم على عبٌد مستجد تخلف ٩٨٣١١١١٨

الحاجة إلى إدارة الموظفٌندمحم سمٌر سعد نابت مستجد تمدٌر ٩٩٣١١١١٩

الحاجة إلى إدارة الموظفٌندمحم علً عبد الرازق على احمد الدالً مستجد تخلف ١٠٠٣١١١٢٠

 2016 الئحة 

جامعة المنصورة
كلٌة اآلداب

 شئون الطالب
 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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إدارة الموظفٌن فً المكتباتدمحم دمحم متولى احمد منصور مستجد تخلف ١٠١٣١١١٢١

إدارة الموظفٌن فً المكتبات دمحم هشام عبد الرشٌد عبد السمٌع عبد العال مستجد تخلف ١٠٢٣١١١٢٢

المؤهالت المطلوبة لمدٌر شئون الموظفٌنمحمود اشرف محمود العزب مستجد تخلف ١٠٣٣١١١٢٣

المؤهالت المطلوبة لمدٌر شئون الموظفٌنمحمود حمدى ابوالفتوح عوض الدسولى مستجد تمدٌر ١٠٤٣١١١٢٤

أسس إدارة الموظفٌنمحمود طارق حامد عطٌه حسانٌن مستجد تمدٌر ١٠٥٣١١١٢٥

أسس إدارة الموظفٌنمحمود عاطف السٌد الخولى مستجد تخلف ١٠٦٣١١١٢٦

 توصٌف الوظائفمحمود عبده صالح محمود جادالمولى مستجد تمدٌر ١٠٧٣١١١٢٧

 توصٌف الوظائفمحمود دمحم ابوالمعاطى ابوالمعاطى مستجد تخلف ١٠٨٣١١١٢٨

اختٌار و تعٌٌن الموظفٌن بالمكتبات محمود دمحم سعد عبدالمنعم البسٌونى مستجد تمدٌر ١٠٩٣١١١٢٩

اختٌار و تعٌٌن الموظفٌن بالمكتبات مروه عمر فهمى نجٌب البرهمتوشى مستجد تمدٌر ١١٠٣١١١٣٠

خطوات اختٌار الموظفٌنمرٌم ابراهٌم السٌد عوض ابراهٌم مستجد تخلف ١١١٣١١١٣١

خطوات اختٌار الموظفٌنمرٌم دمحم حامد دمحم شاهٌن مستجد تمدٌر ١١٢٣١١١٣٢

تعٌٌن الموظفٌنمرٌم ٌحى دمحم دمحم عبدالمجٌد مستجد تمدٌر ١١٣٣١١١٣٣

تعٌٌن الموظفٌنمصطفى مازن مسعد ابراهٌم الكفراوى مستجد تخلف ١١٤٣١١١٣٤

المكتبة(أمٌن )مدٌر معاذ دمحم السٌد دمحم الطنطاوى مستجد تمدٌر ١١٥٣١١١٣٥

المكتبة(أمٌن )مدٌر منار احمد ابراهٌم دمحم المرسى مستجد تخلف ١١٦٣١١١٣٦

وكٌل المكتبةمنه هللا دمحم مصطفى السٌد خلٌل مستجد تمدٌر ١١٧٣١١١٣٧

وكٌل المكتبةمنى البٌلى ابوالمعاطى البٌلى مستجد تخلف ١١٨٣١١١٣٨

 مكتبى مساعد أولمنى دمحم مصطفى ابراهٌم خلٌل مستجد تخلف ١١٩٣١١١٣٩

 مكتبى مساعد أولمنى ناجى دمحم شحاته محسوب مستجد تخلف ١٢٠٣١١١٤٠

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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مكتبى مساعدموده طارق فوزى الشرلاوى مستجد تمدٌر ١٢١٣١١١٤١

مكتبى مساعدمى ضٌاء الدمحمى بهلولة مستجد تمدٌر ١٢٢٣١١١٤٢

بالمكتبات  (الكتابٌون  )غٌر المؤهلٌن نجوى ابراهٌم احمد عامر مستجد تخلف ١٢٣٣١١١٤٣

تنمٌة وتدرٌب الموظفٌننجوى حسنً غنٌم الدسولً مستجد تمدٌر ١٢٤٣١١١٤٤

تنمٌة وتدرٌب الموظفٌنندا سعد دمحم سالم الشامى مستجد تخلف ١٢٥٣١١١٤٥

بالمكتبات (الكتابٌون  )غٌر المؤهلٌن ندى فاٌز رمضان حسن السٌوبى مستجد تخلف ١٢٦٣١١١٤٦

تدرٌب الموظف الجدٌدنرمٌن السٌد على دمحم الجندى مستجد تخلف ١٢٧٣١١١٤٧

تدرٌب الموظف الجدٌدنهى ابو الماسم حسٌن دمحم سلٌمان مستجد تخلف ١٢٨٣١١١٤٨

برامج تنشٌط الذاكرةنورهان احمد سالم احمد بدر مستجد تمدٌر ١٢٩٣١١١٤٩

برامج تنشٌط الذاكرةنورهان طارق السعٌد خالد دمحم الماوردى مستجد تخلف ١٣٠٣١١١٥٠

تدرٌب الموظفٌن المؤهلٌن نورهان عبد الحكٌم احمد دمحم احمد سٌد احمد مستجد تخلف ١٣١٣١١١٥١

تدرٌب الموظفٌن المؤهلٌن نٌره ضٌاء الدٌن محمود اسماعٌل مستجد تمدٌر ١٣٢٣١١١٥٢

 ترلٌة الموظفٌنهاجر احمد عبده دمحم ابو المعاطى مستجد تمدٌر ١٣٣٣١١١٥٣

 ترلٌة الموظفٌنهاجر فؤاد دمحم البهلول مستجد تمدٌر ١٣٤٣١١١٥٤

لٌاس أداء الموظف. هاجر دمحم طاهر حواس مستجد تخلف ١٣٥٣١١١٥٥

لٌاس أداء الموظفهاٌدي دمحم السٌد الدمشٌتً مستجد تمدٌر ١٣٦٣١١١٥٦

الممابلة الشخصٌةهبه غرٌب السٌد السٌد مصطفى مستجد تخلف ١٣٧٣١١١٥٧

الممابلة الشخصٌةهدى احمد عبد الفتاح احمد خلٌفه مستجد تخلف ١٣٨٣١١١٥٨

الممابلة الشخصٌةهدى دمحم عبدالرازق جمعه مستجد تمدٌر ١٣٩٣١١١٥٩

اختبارات ما لبل الوظٌفة هدٌر محمود ابراهٌم الحشرى مستجد تخلف ١٤٠٣١١١٦٠

 شئون الطالب
 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

الوثائك والمكتبات والمعلومات- انتساب موجة- المتحان طالب الفرلة الثالثة 
الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 2016 الئحة 

جامعة المنصورة
كلٌة اآلداب



إدارة المكتبات و مراكز المعلومات 

اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

اختبارات ما لبل الوظٌفة ولٌد دمحم جمال عبد العزٌز مرجان عبد هللا مستجد تمدٌر ١٤١٣١١١٦١

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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تدرٌب الموظفٌن المؤهلٌن شٌرٌن السٌد ٌونس عبدالفتاح مستجد تخلف ١٣١١٢٠٦

 ترلٌة الموظفٌنعبدهللا دمحم رشاد عبدالعزٌز طاهر مستجد تخلف ٢٣١١٢٠٧

 2003 الئحة 

جامعة المنصورة
كلٌة اآلداب

 شئون الطالب
 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

الوثائك والمكتبات والمعلومات- انتساب موجة- المتحان طالب الفرلة الثالثة 
الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  




