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بأعضبء هيئة  الخبصة الذاتية السيز 

  التدريس
 (األسبتذة)

  

  أكالن : البيانات الشخصية :

 

 ثانيا: المؤىالت العممية:   
تاريخ  الدرجة

الحصكؿ 
 عمييا

 الدكلة الجية الكمية التخصص العاـ

جامعة بوردو  ISIC المعمومات والتصال 0441 الدكتوراه
3 

 فرنسا

 0431 الماجستير
0430                      

 المعمومات والتصال
 المكتبات والتوثيق

ISIC 
CLW 

جامعة بوردو 
3 

 جامعة ويمز

 فرنسا
إنجم
 ترا

 محمد جالل سيد غندور االسـ : 
 ثالثة أبناء –متزوج االجتماعية : الحالة 
 0491/ 3/01 الميالد : تاريخ 
 القاىرة الميالد: مكاف 

 مصري :  الجنسية
 العربية / اإلنجميزية / الفرنسية المغة التي يجيدىا : 
 عموم المعمومات واالتصال التخصص العاـ : 

  التخصص الدقيؽ :  
   رقـ الياتؼ :

  10333333390رقـ المكبايؿ : 
  mgandor3ooo@yahoo.com البريد االليكتركني
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 مصر القاىرةجامعة  كمية التجارة إدارة األعمال 0420 البكالوريوس

 
 

  األكاديميثالثا: التدرج 
 السنة الكظيفة 

 
 
 

 الجامعة الكمية التخصص
 

 الدكلة

)حتى  -3119 أستاذ
 تاريخو(

قسم المكتبات 
 والوثـائق

كمية   
 اآلداب

ــــــ   جامعــــــة بن
 سويف

جميورية مصر 
 العربية

قسم المكتبات   3119  – أستاذ مساعد
 والوثـائق 

كمية اآلداب 
فرع بن   –

 سويف.

جامعــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 القاىرة

جميورية مصر 
 العربية

قسم المكتبات   – 0441 مدرس
 والوثـائق

جامعــــــــــــــــــــــــــــــــة  كمية اآلداب
 القاىرة 

 

جميورية مصر 
 العربية

 
 رابعا: الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:

 السنة الجية اسـ الدكرة أك الكرشة 
 .3112مارس /   الممف اإللكترونىورشة عمل إستراتيجية تصميم 

ورشة عمل إستراتيجيات تنمية ميارات التفكير 
 العمم 

 .3111يناير/ جامعة قطر
 

 3111/  3110ربيع   ورشة عمل استخدام ألسبورة التفاعمية فى التدريس
 3110ديسمبر/ جامعة قطر دورة تدريبية عمى النظام اآلل  لمتسجيل األكاديم 

عمى نظام المعمومات اآلل  دورة تدريبية 
(Horizon) 

 .3113 دار الكتب المصرية

 01-1الييئة العامة لدار الكتب دورة ف  إدارة تكنولوجيا المعمومات ف  المنظمة 
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والوثائق القومية باالشتراك مع  اإللكترونية
 مؤسسة " الدس

سبتمبر 
3113. 

 
 CDS/ ISIS/Underنظـام  عمـىدورة تدريبيـة 
Windows  الشعبة الوطنية لميونـسكو 

  القاىرة

 0443نوفمبر 

 دورة إعداد المعمم الجامع 
 

 .0440إبريل  جامعة القاىرة

دورة تدريبية ف  الوسائط التكنولوجية لممكتبيين، 
  CLWكمية المكتبات 

 0431 جامعة ويمز/المممكة المتحدة

دورة تدريبية ف  التوثيق والمعمومات، مركز 
 جامعة الدول العربية IDCASالتنـميـة الصناعية 

 0422 القاىرة

دورة تدريبية ف  الصحافة الدوليـة، معيـد الصـحافة 
 IPIالعالم  

 ميـونخ، ألمـانيا الغربية.
 

0420 

دورة تدريبيــــــــة فــــــــ  أإلدارة العامــــــــة، معيــــــــد أإلدارة 
 العامة

 السودان.الخرطوم، 
 

 0423مارس -فبراير

 
 خامسا: النشاط الميني:

 الجية السنة الكظيفة
 القاىرة 0440 رئيس مجموعة إعداد خطة تطوير نظام المـعمومات

بالييئة العامة لألبنية  –تصميم نظام المعمومات 
 التعميمية 

 والتعميم. وزارة التربية 0440

 محافـظـة السويـس 0443 المكتبـاتالمشاركة ف  الدورة التدريبية ألمناء 
المشاركة ف  تأسيس قسم المكتبات والوثائق، بكمية 

 فـرع الخرطوم )سابقًا( –جامعة القاىرة  –اآلداب 
فـرع الخرطوم  –جامعة القاىرة  0443

 )سابقًا(
 

 جامعـة المـنيـا 0444 ُمحـاضر ف  الـدورة التـدريبية ألمنـاء المكتبـات
 

 القــاىرة 3111إبريل، إعداد الدورة التدريبية لمعاممين بمكتبة مبارك العـامة 
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 القــاىرة –
جامعة  –رئيس لجنة تطوير مكتبات كمية اآلداب 

 فرع بن  سويف –القاىرة 
 فرع بن  سويف –جامعة القاىرة  .3111

 
ُمحاضر ف  الدورة التدريبية ألمناء المكتبات 

 شمسالجامعية، بجامعة عين 
 جامعة عين شمس .3111

ُمحاضر ف  الدورة التدريبية المتقدمة بمكتبة مبارك 
 العامة

3110.  

 مقرر المجنة العممية لدار الكتب القومية
 

3110 
 .3110حتى

 دار الكتب القومية

عضو المجنة العممية لمركز الببميوجرافيا والحاسب 
 اآلل  لدار الكتب والوثائق القومية.

3110 
 .3110حتى

 دار الكتب والوثائق القومية.
 

عضو لجنة القيادات العميـا، لمييئـة العامـة لدار 
 الكـتب

3110 
 .3110حتى

 الييئـة العامـة لدار الكـتب
 

الييئة العامة لدار الكتب  .3113 يوليو. 33عضو المجنة التاريخية الحتفالية 
 والوثائق القومية

 
ة لدار الكتب عضو مجمس إدارة الييئة العام
 والوثائق القومية

حتى  3110
3110. 

الييئة العامة لدار الكتب 
 والوثائق القومية

كمية  –رئيس لجنة المكتبة وخدمات المعمومات 
 اآلداب / جامعة القاىرة / بن  سويـف

3113 
 .3110حتى

 جامعة القاىرة / بن  سويـف

يونيو  بمصر. –رئيس فرع النادي العرب  لممعمومات 
حتى3113
3110. 

 مصر

مٌحاضر ف  الدورة التدريبية بالمكتبة القومية 
 الزراعية.

 المكتبة القومية الزراعية .3113

 – 3113 عضو لجنة المكتبات والتوثيق.
3119. 

 المركز القوم  لمبحوث

 International Searchعضو لجنة 
Committee - Bibliotheca Alexandrina- 

2003 Tell 
Date. 

 اإلسكندرية
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أكتوبر  اإلعداد والمشاركة ف  ندوة المكتبة اإللكترونية.
3113. 

الييئة العامة لدار الكتب 
 والوثائق القومية.

اإلعداد والمشاركة ف  ندوة "المواقع العممية ومواقع 
 المعرفة عمى شبكة اإلنترنت".

أكتوبر 
3113. 

الييئة العامة لدار الكتب 
 والوثائق القومية.

 محافظة بن  سويف م.3113 ف عمى إعداد مكتبة مبارك العامة.المشر 
 

ُمستشار المكتبات والمعمومات بمعيد تكنولوجيا 
 مجمس الوزراء –المعمومات 

 –3119يونيو 
3110. 

 –معيد تكنولوجيا المعمومات 
 مجمس الوزراء

 مستشار المعمومات لمحافظة بن  سويف
 

 -3119يونيو 
أغسطس 
3110. 

 سويفمحافظة بن  

مستشار المكتبات والمعمومات بالمركز الوطن  
 لمساندة المنظمات األىمية لمسكان والتنمية.

 3119يونيو 
 .3113حتى 

 

 المركز الوطن 

عضو المجنة العممية لدار الكتب ومركز الحاسب 
 اآلل  والببميوجرافيا

حتى مارس 
3110. 

الييئة العامة لدار الكتب 
 والوثائق القومية

من أكتوبر  رئيس لجنة البحث العمم  وخدمة المجتمع 
حتى  3110

3114. 

، كمية اآلداب والعموم، جامعة 
 قطر

 عضو لجنة الترقيات أألكاديمية
 

من أكتوبر 
حتى  3110

3112. 

 جامعة قطر

من نوفمبر  عضو لجنة الترقيات األكاديمية
3111 

/3112. 

والعموم، جامعة  اآلدابكمية 
 قطر

-33 والعربية اإلسالميةأستاذ زائر / كمية الدراسات 
31/9/3111. 

 دب 

الحديثة ف  أدارة وتنظيم  االتجاىاتُمحاضر ورشة 
 المكتبات ومراكز المعمومات.

02-
30/3112. 

سالم أون الين.نت/ إ/ شبكة 
 ببميوٍاسالم
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ُمحكم ُمعتمد / لجنة الترقيات القومية لتخصص 

 الوثائق والمكتبات.
 

3113 /
مصر_ حتى 

 تاريخو.

 المجمس األعمى لمجامعات.

قسم  الدراسية،عضو لجنة تطوير وتحديث الموائح 
 المكتبات والوثائق، كمية اآلداب.

 جامعة بن  سويف 3101منذ عام

منذ عام  اآلداب.كمية  االسئمة.رئيس لجنة 
3101 

 جامعة بن  سويف.

 كميةلالعتماد. مدير وحدة ضمان الجودة والتأىيل 
 اآلداب.

منذ عام 
حتى  3100

 3103ــ

 جامعة بن  سويف.

 لالعتماد. كميةمستشار وحدة الجودة والتأىيل 
 اآلداب.

منذ عام 
3103 
 

 جامعة بن  سويف

منذ عام  رئيس تحرير المجمة المصرية لعموم المعمومات.
حتى  3109

 تاريخو

 جامعة بن  سويف.
 

 المفتوح،رئيس تحرير مجمة التعميم عن بعد والتعميم 
 اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع كمية اآلداب ـ

منذ عام 
حتى ــ  3103

 تاريخو

 جامعة بن  سويف.

رئيس لجنة تطوير المكتبة المركزية لجامعة بن  
 سويف.

منذ عام 
حتى ــ  3101

 تاريخو

 جامعة بن  سويف

التدريبية المتقدمة ألخصائيو ف  الدورة  ٌمحاضر
المكتبات والمعمومات بمحافظة بن  سويف، وزارة 

 الثقافة، مكتبة مبارك العامة.

 مدينة بن  سويف. 3101
 

المكتبات  التدريبية ف الدورة منظم، وُمحاضر/ 
لمعاممين ف  اإلدارة المركزية التخصصية لممركز 

 القيادي والتخصص .

0-
/أغسطس/ 01

3101. 

 اإلنتاج الحرب .وزارة 
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 جامعة بن  سويف .3100 داب.المستشار العمم  لدورية كمية اآل
المكتبات  الجامعة لتخصصُمحكم لجوائز 

 والمعمومات / جامعة القاىرة،
  .3103يناير 

)حتى  3101 عضو المجمس األعمى لمثقافة، لجنة الكتاب والنشر
 تاريخو(

 المجمس األعمى لمثقافة.

الالئحة الدراسية لقسم المكتبات عضو لجنة تقييم 
 جامعة المنيا. –بكمية اآلداب 

 .3 /03 /
3103. 

 –المجمس األعمى لمجامعات 
 لجنة قطاع اآلداب

لجنة الترقيات القومية لتخصص الوثائق عضو 
 والمكتبات.

_ حتى 3103
3104 

 المجمس األعمى لمجامعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سادسا: اإلنتاج العممي
 العمميةالرسائؿ  .أ
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الرسالة    عنوان الرسالة تاريخ اإلجازة تاريخ التسجيل 

 ميا احمد إبراىيم محمد

 )ماجستير(
0/3/0443  32/3/0441  

المستفيدون من المكتبات العامة ف  
 مدينة بنى سويف

 ا.د/ عبد الستار الحموجى

 د/ محمد جالل غندور

 رحاب فايز احمد سيد

30/00/311 )ماجستير(  30/2/3113  

الدوريات اإللكترونية العممية  نشر
 ف  مصر

))دراسة حالة مع دراسة التوقعات 
 المستقبمية

 ا.د احمد أنور بدر

 د / محمد جالل غندور

عبير ىالل عبد العال 
 محمد

30/00/311 )ماجستير(  01/3/3113  

دور المكتبات ف  محو األمية 
 المعموماتية البيئية

دراسة مسحية ألنشطة عينة من 
العامةالمكتبات   

 محافظت  القاىرة والجيزة

 أ.د / أحمد أنور بدر

 د. / محمد جالل غندور

 

 أحمد فايز أحمد سيد

4/9/3113 )ماجستير(  31/2/3113  

االستخدام العادل لحق التأليف ف  
 عصر المعمومات

دراسة مقارنة لنماذج من الدول 
 المتقدة والنامية

 أ.د/ أحمد أنور بدر

 د/ محمد جالل غندور

 

 سيد أحمد بخيت عمى

33/0/3111 )ماجستير(  3/03/3113  
مصطمحات تكنولوجيا المعمومات 
دراسة تحميمية لواقعيا ف  األدبيات 
 العربية لعام لمكتبات والمعمومات

د/ محمد جالل غندور1أ  

د/ ىانئ محيى الدين1أ  
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 خميل فرج اهلل سعيد

32/3/3110 )ماجستير(  3/0/3119  

القبطية المكتبات المسيحية 
 األرثوذكسية ف  مصر

ميدانية (( ))دراسة  

 د/ محمد جالل غندور

 أ.د/ ناىد حمدي

 يارة ماىر محمد قناوي

30/3/3113 )ماجستير(  30/0/3110  

تحميل النظام الحال  بمكتبات 
 جامعة المنيا واقتراح

 نظام آل  متكامل

 أ.د / أحمد أنور بدر

 د. / محمد جالل غندور

مروة عمى حسين 
 الصانع

 )ماجستير(
31/1/3110  30/2/3112  

خدمات مكتبات المعاقين بصريًا 
 بالقاىرة الكبرى واإلسكندرية

ميدانية مع التخطيط  ))دراسة
 لمنيوض بيا((

 أ.د/ أحمد أنور بدر

 أ.د/ محمد جالل غندور

محمد إبراىيم حسن 
 محمد

دكتوراه()  

 

30/00/311  03/01/3113  

اإلنتاجية العممية ألعضاء ىيئة 
التدريس بأقسام المكتبات 

 ))دراسةمصر  والمعمومات ف 
 ببميومترية

 

 د/ محمد جالل غندور

سيير عبد الباسط عيد 
 عبد الغنى

 )دكتوراه(
31/1/3110 م09/0/3119   

مجتمع المعمومات وركائزه 
االقتصادية والتكنولوجية مع قياس 

لعينة من نمو قوة العمل المعموماتية 
 الدول المتقدمة والنامية

 أ د/ أنور بدر

 د/ محمد جالل غندور
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 فايزة دسوق  أحمد

 )دكتوراه(
31/1/3110 م01/2/3119   

الممارسات غير السوية لممستفيدين 
إداريًا ف  المكتبات وطرق تقويميا 

ميدانية حول السرقة  دراسة
 واإلتالف والشغب

 ف  المكتبات المصرية

غندورد/ محمد جالل   

د/ىانئ محيى الدين 
 عطية

 أ.د/ طريف شوقى فرج

وحيد عيسى موسى 
 سعد

03/1/3119 ) دكتوراه ( م3/0/3113   

خدمات المعمومات اإللكترونية ف  
بعض المكتبات القومية والعامة 

 المصرية

دراسة ميدانية إلدارة الجودة      
 ((  الشاممة((

د./ محمد جالل 1أ
 غندور

 د/ فايزة دسوق 

عبير ىالل عبد العال 
 محمد

 ) دكتوراه (
03/1/3119 م3/03/3112   

مدى فاعمية نظم التصنيف 
الببميوجرافية بالمقارنة مع محركات 
البحث ف  بيئة االنترنت دراسة 

 تطبيقية

د/محمد جالل غندور1ا  

د/محمد حسن عبد 
 العظيم

 أحمد فايز أحمد سيد

 ) دكتوراه (

 

 

03/1/3119  

 

 

 

 

م00/3/3114  

 

 

 

 

 

إنتاج الكتاب اإللكترون  ونشره 
–عمى شبكة اإلنترنت  ))دراسة  
تحميمية مقارنة لوضع مواصفات 
 لمكتاب اإللكترون  العرب ((

 

 أ.د/ محمد جالل غندور

 د/ فيدان عمر مسمم
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 ب ( الكتاب : 

تاريخ  مكان النشر  اسم الناشر المؤلف/ المؤلفين  عنوان الكتاب
 النشر

 الصفحات

Bibliographie 
Nationale de la 
Bibliologie: BNB 

 AIB Bordeaux، 
Paris 

1990 30p 

تـاريخ الكـتـب والمكتبات 
عبـر الحضارات 

 اإلنسانيـة.

، د/ سيد حسب اهلل
 مؤلف مشارك.

 ص040 0441 الريـاض دار المريخ لمنشر

 ص032   0443 الرياض دار المـريـخ لمنـشرتأليف راى لـ.  اإلحصاء لممكتبين.

 عزت سعد حسان

 ) دكتوراه (

 
03/1/3119 م3/9/3100   

البنية األساسية لألرشيف الصوت  
 وضوابطو

عمى دار الوثائق دراسة لمتطبيق 
 القومية .

 د / ناىد حمدي احمد

 د./ محمد جالل غندور

مانيفال محمد عبد 
 العزيز

 ) دكتوراه (

 

03/1/3119 م00/2/3101   
اإلجازات العربية دراسة أرشيفية 
لمجموعة مكتبة الحرم المك  

 الشريف

 د / ناىد حمدي احمد

 د./ محمد جالل غندور

شرين فاروق محمد 
 جابر

ماجستير ()   01/9/3110 م3/0/3100   

النظم اإللكترونية المتكاممة وأىميتيا 
ف  تطوير اداءمراكز المعمومات 
اإلدارية وخدماتيا دراسة تطبيقية 
عمى مراكز معمومات المديريات 
 الخدمية بمحافظة بن  سويف

أ.د/ محمد جالل سيد 
 غندور

 د/ ناىد حمدي أحمد
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كاربنتر، والين ستوري 
)ترجمة -فاسو 

باالشتراك مع د/ سيد 
 حسب اهلل(

ـــــــراص المدمجـــــــة  .0 األق
ذاكــرة قــراءة فقــط، قــم 
ــــــــــــــة  ــــــــــــــف  التقني ذا ق

 والتطبيق. 
 

 ص 11 0442  دار سام لمطباعة 

السياسة المعموماتيـة 
 التنميـة.  واستراتيجية

)باالشتراك مع 
 أ.د.أحمد بدر(   

 ص 913 3110 القـاىرة دار العمـم 

إسيامات العرب 
والمسممين ف  مجـال 
العـموم الطبيـة  من 
مقتنيـات دار الكتـب 

 المصرية 

)باالشتـراك مع وزارة 
االتصـاالت واليونسكو 

 -إنجميزي  -)عرب  
 فرنس (

دار الكتب  
 والوثائق القومية

 ص039 3113 القاىرة

المجمد  -كشاف اليالل 
   -الثالث القاىرة 

إشراف  محمد جالل 
 -سيد غندور 

دار الكتب 
 المصرية

 ص0009 3113 القاىرة

ترجمة وتحقيق /  مكتبات المساجد 
محمد جالل غندور 

 وىاشم فرحات

مركز الممك 
فيصل لمبحوث 
والدراسات 
 اإلسالمية

  3111 الرياض

قياسات المعمومات 
 والمعرفة 

الدار المصرية  / تأليف ُمشترك
 المبنانية

 3101  

اإلبداع العمم  والفكر 
التكوين  ف  البيئة 

 الرقمية 

  .3103  دار روافد لمنشر 

  3103 جامعة المنيا  إدارة المعرفة  رؤية 
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 معموماتية.

 ج( بحكث كدراسات:

 الصفحات السنة عنكاف البحث/ الدراسة
 بيانات النشر

جامعة القاىرة  –مجمة كمية اآلداب 
اإلنتـــــــاج الفكـــــــري الســـــــودان  فـــــــ   3بن  سويف ع –

ـــــــــــــــــوم المعمومـــــــــــــــــات  مجـــــــــــــــــال عم
دراســــــة  –واالتصـــــاالت المكتوبــــــة 

 ببميومترية 

 ص. 11 0443
 

منـــــاى  بحـــــث المصـــــطمحات فـــــ  
 عموم المعمومات  

 . 001-90ص  .0443
 

والمعمومات العربية مجمة المكتبات 
)يوليو 3ع 03)الرياض / القاىرة( س

0443.) 
 

مصـــــــــطمح الببميـــــــــومتري  دراســـــــــة 
 تحميمية 

-031ص ص 0449
011. 
 

مجمة المكتبات والمعمومات العربية 
 3، ع09)الرياض / القاىرة( س

 (.0449)يوليو 
المـــــــدلول المغـــــــوي واالصـــــــطالح  

 لمكتاب  دراسة تحميمية
 

-30ص ص 0440
02. 

االتجاىات الحديثة ف  المكتبات 
 3ع 3م  –والمعمومات )القاىرة( 

 (.0440)يناير 
تـــاريخ تطـــور األفكـــار فـــ  مجـــــال 
الببميومتـــري )الجــزء األول( )بحــث 
ـــــــرجم عـــــــن اإلنجميزيـــــــة لمقـــــــال  مت
History of Ideas in 

Bibliometrics . ،
(D.H.Hertzel 

Encyclopedia of Library 
and Information 

Sciences 

-013ص ص 0440
333. 

، مجمـة المكتبـات والمعمومـات 
، 00العربيـة )الرياض/ القاىرة( س

 (. 0440)يناير  0ع

مجمة المكتبات والمـعـمـومات العـربية -19ص ص 0440تاريــــخ تــــطور األفــــكار فـــ  مــــجال 
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 الببميومتري )الجزء الثان (. 
 

 9، ع03)الرياض / القاىرة( س .000
 (.0440)أكتوبر 

تطور مفيـوم الببميولوجيـا مـن عمـم 
ــــــــــم االتصــــــــــال  ــــــــــ  عم الكتــــــــــاب إل

 .المكتوب

-00ص ص 0441
31. 

مجمــــــــــــــة المكتبــــــــــــــات والمعمومــــــــــــــات  
 (. 0441)يوليو  1، ع3)القاىرة( م 

 
مكتبــة اإلســكندرية القديمــة  دراســة 

 بيوجرافية.
-013ص ص .0441

031. 
 1ع 02عــالم الكتــب )الريــاض(، مـــ 

 .0441ديسمبر  –نوفمبر 
 

Agricultural Databases: 
An Analytical Study Arab  

1997 p433. Journal of Library and 
Information Science (Cairo) 
– Vol. 17، No 4 (Oct 1997)  

عربيـــــــــــــــــــة  اســــــــــــــــــتراتيجيةنحــــــــــــــــــو 
 لممعمومـات  دراسة نقدية 

 

-93ص ص 0444
019. 

مجمة المكتبات والمعمومات  –
 –العربية )الرياض / القاىرة( 

 (.0444) 3ع 04ص
مؤسســـــــات تســــــــويق المعمومــــــــات  

 دراسة تحميمية لعينو مختـارة.
-03ص ص 0444

01 . 
 

عالــــــــم المعمومــــــــات والكتـــــــب والنشـــــــر 
 0444)يوليـو  0ع 0م  –)القاىرة( 

.) 
اســــتخدام أعضــــاء ىيئــــة التــــدريس 

لإلنترنـــــت  بجـــــامعة الممــــك ســــعود 
 دراسة تحميمية.

-33ص ص 0444
030 . 
 

االتـجاىـــــات الحـديثــــــة فـــــ  المكتبــــــات 
 03، ع1م  –والمعـمومـات )القاىرة( 

 (. 0444)يوليو 
ـــــــــــــــــــــــة  االســــــــــــــــــــــتراتيجية المعموماتي

ــــــــسا  ــــــــماذج مـــــــن فرن األوروبيـــــــة  ن
 .اإلسكندنافيةوالدول 

-03ص ص 3111
31 . 
 

ـــــات  ــــ  المكتب ـــــة ف االتـجـاىـــــات الحـديث
 03ع 2مــ  –والمعمومـــات )القــاىرة( 

 ( 3111)يناير 
أ.د. / شعبان عبد العزيــز خميــفة  
دراسة تحميمية إلنتاجو الفكـري مـن 

 .0442 إلى 0413

مجمة عالم المعمومات والكتب والنشر   3111
)ينــــــــــــاير  3، ع0مــــــــــــ  –)القــــــــــــاىرة( 

3111 .) 
معاييــــــــــــــــــــر البنيــــــــــــــــــــة الشاممــــــــــــــــــــة 
لممــــــــعمومات  عـــــــرض لمتطــــــــورات 
الحديثة والجيود الجاريـة والقضـايا 

-001ص ص 3113
003. 

مجـمة المكتبات والمعمومـات العربية 
)يناير  0م  31)لندن / القاىرة( س

3113.) 
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 والتوجيات المستقبميـة.
 

المعموماتية ألمريـكـا  االستراتيجية
 الالتينيـة ودول الكاريب .

مجمة المكتبات والمعمومات العربية   
)يوليو  3ع 3)لندن / القاىرة( س

3111). 
تطور المنظور العمم  لدي 
الباحثين والعمماء وأثره عم  
إنتاجيم الفكري  ف  مجال 
المكتبات والمعمومات )الجزء 

 (.األول

والمعمومات العربية مجمة المكتبات   3110
 .الدراسة التنظيرية 3110

تطور المنظور العمم  لدي 
 عمىالباحثين والعمماء وأثره 

إنتاجيم الفكري  ف  مجال 
المكتبات والمعمومات )الجزء 

 الثان (.

مجمة المكتبات والمعمومات العربية   3113
 .الدراسة التطبيقية 3113

The Role of digital 
National Library in a 
global world  

   

عـــــــــــالم المعمومــــــــــــات والمكتبــــــــــــات 
 والنشر. 

( 3113)يوليو  0، ع9م  -القاىرة 30-0ص ص 3113  
 

المخطوطات اإلسالمية ف  
 ".العالم" دراسة نقدية

 .3113يوليو 3دورية تراثيات، ع  3113

دور المكتبات الوطنية ف  تقديم 
الخدمة المكتبية العامة"  

المكتبات الفرعية التابعة لدار 
الكتب القومية بمصر  دراسة 

 مسحية،

-02ص ص 3113
033. 

االتجاىات الحديثة ف  المكتبات 
، يوليو 31، ع00والمعمومات، م 

3113 . 

المكتبــــات العامــــة الفرعيــــة التابعــــة 
لــــــــدار الكتــــــــب القوميــــــــة بمصــــــــر  

 -02ص. ص  3113
033. 

االتجاىات الحديثة ف  المكتبات 
، يوليو 31، ع00والمعمومات، م 
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 .3113 دراسة مسحية.
االتجاىــــات الحديثــــة فــــ  قياســــات 
المعمومــــــــــات  دراســــــــــة تحميميــــــــــة " 

 المجنة العممية الدائمة 

 -02ص. ص  .3113
033. 

 .3113جامعة القاىرة، 
 

األســــــتاذ الــــــدكتور / أحمــــــد بــــــدر  
 .يالفكر  إلنتاجودراسة تحميمية 

مجمــة المكتبــات والمعمومــات العربيــة،   3113
 .3113يناير -04، ع01م 

األسـتاذ الدكتور/محمـد فتحـى عبـد 
ــــة إلنتاجــــو  اليــــادى  دراســــة تحميمي

 3110-0412الفكري من 

-34ص ص 
23. 

مجمة المكتبات والمعمومات العربية 
 ، 3119، يوليو 39س

ــــــــدان الناميــــــــة لمفجــــــــوة  عبــــــــور البم
  التكنولوجيــــةالرقميــــة المعموماتيــــة 

 تحميمية. دراسة

-000ص ص 3110
319. 

/ االتجاىات الحديثة ف  المكتبات 
-والمعمومات

 .3110،يباير33،ع03م 
إبـــــــداعات شـــــــيخ الجيـــــــل األســـــــتاذ 
الــــــدكتور شــــــوق  ضــــــيف  دراســــــة 

 ببميومترية.

 .3110أكتوبر-مجمة تراثيات  3110
 

العربيـــــة لممعمومـــــات  االســـــتراتيجية
ـــــ  إطـــــار السياســـــة المعموماتيـــــة  ف

 الدولية.

 -031ص ص  3110
033 

الجامعة العربية ، شئون عربية ع 
 .3110، شتاء  039

ـــــادرات  ـــــةمب  الحكومـــــات اإللكتروني
العربيــة ودورىــا فــ  تطــوير العمــل 

 اإلداري الحكوم .

االتجاىــــــات الحديثــــــة فــــــ  المكتبــــــات   3101
، يوليــــو 31، ع01والمعمومــــات، مــــ 

3101 . 
 ج( أجزاء مف كتب:

عنوان الكتاب   الفصل()البحث عنوان 
 والمحرر

المؤلف/ 
 المؤلفين

اسم 
 الناشر

مكان 
 النشر 

تاريخ 
 النشر

 الصفحات

أ.د. عبد الستار الحموج   
دراسة تحميمية إلنتاجو الفكري 

م 0442 إلى 0413من 
  030-40ص

جائزة الممك فيصل 
بين  –العالمية 

الحموج  وبن جنيدي 
 اليادي

إعداد أ.د. 
محمد فتح  

  اليادي عبد

مكتبة 
الممك 
فيصل 
 اإلسالمية

 ص334 0444 الرياض

 عمؿ(د( بحكث مؤتمرات )المشاركة بكرقة   
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المؤلف/  عنوان البحث
 المؤلفين

 السنة انعقادهمكان  الجية الراعية عنوان المؤتمر

Le Système de 
l’Information 

Scientifique et 
Technique au 

Soudan,  

 2ème 
colloque de 
Recherche 
dans Le 

Domaine de 
Bibliologie 

Institut de 
Science 
Humain 
(ISH), 

Université 
de 

Bordeaux 

20-21, 
Juin 1989 

– Thesaurus dans le 
Domaine de 
Bibliologie 

Micro Colleque 
Internationale 

de la 
Bibliologie 

 Tunis 1990. 

Étude 
Bibliométrique de la 

Bibliographie 
Sudanaise dans le 

Domaine de 
Bibliologie, 

 Colloque 
Internationale 

de la 
Bibliologie,  ، 

 Paris 1989 

لمركز معمومات  استراتيجية
 منظومة التعبئة والتغميف 

)باالشتراك 
مع د.زينب 
محفوظ، د. 
أسامة 
 القمش(

مؤتمر القـاىرة 
الـدول  الثان  
لتطوير التعبئة 
 والتغميف،

القاىرة الجمعية 
المصرية 

لتطوير التـعبئة 
 والتـغميف  

 0440 القاىرة

أىمية مراكز المعمومات ف  
مؤسسات البحوث 

واالستشارات الصناعية  
حـالة دراسية  وحدة 

معمومات التعبئة والتغميف 
بمركز تنمية الصادرات 

مؤتمر القاىرة  
الدول  الثان  
لتطويـر التعبئة 

 والتغـميف

القاىرة الجمعيـة 
المصرية 

لتـطوير التـعبئــة 
 والتـغميف

 0440 القاىرة
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 المصرية.
The services of 

Public Libraries in 
21st Century IFLA 
Conference 2001 

  Boston USA 
 

3110 

The experiment of 
National Library of 
Egypt in digitizing 

it's heritage 
materials (CDNL) 

   . 
 

Edinburgh 

August 
2002 

The topic of 
Experimenting with 
digitization and The 
National Library of 

Egypt ،(CDNL) 

   Berlin ، August 
2003 

المعمومات والتنمية  عمم 
 المعمومات التنموي. 

مؤتمر تحديث  
مصر من منظور 
 العموم اإلنسانية

كمية اآلداب،  جامعة القاىرة
 بن  سويف

34-
31/9/3113 

دور البمدان المتقدمة ف  
مساعدة البمدان النامية 
عمى تجاوز الفجوة 
 التكنولوجية . 

ندوة مجتمع  
المعمومات بين 
 المفيوم والتطبيق

ديسمبر  3-0 الكويت 
3113 

الفكر التكوين  ودوره ف  
"نحو -العمم . اإلبداع 
التنمية  استراتيجيةبناء 

المعرفية ف  المجتمع 
 المصري.

كمية اآلداب،  القاىرة،جامعة   
 بن  سويف

 ابريل 0-1

 
 عركض نقدية ( ىػ 
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مكاف  المؤلؼ العمؿ  عنكاف
 النشر

العدد    تاريخ النشر اسـ الناشر  
 /المجمد /كالصفحات

Paris: Presses 
Universitaires De 

France، 

La Biblio 
logie.- Robert 

Estivales 

بن  
 سويف

مجمة كمية 
 اآلداب

 0ع 0440

تخصص المكتبات 
والمعمومات  مدخل 
 منيج  دعائ ...

د. سعد محمد 
اليجرس ، د. سيد 

 حسب اهلل

، مــــارس 3، ع02مــــ  0440 دار المريخ. الرياض
ابريــــــــــــل، ص. ص  –

039-091 . 
 

نحــــــــو مــــــــني  لتنظــــــــيم 
المصــــــــطمح الشــــــــرع   
مـــــــــــــــــــــدخل معرفــــــــــــــــــــــ  

 معمومات ... 

د.ىـــان  محـــ  الـــدين 
 عطية. 

 

  المعيد العالم   القاىرة
لمفكر اإلسالم  
 مجمة الفيرست.

ــــاير -0ع م3113  -.3113ين
-094ص. ص 

013 . 
 

المخطوطات 
 اإلسالمية ف  العالم.

، يوليو ، ص. 3، ع 3113 تراثيات  
 . 023-092ص 

 
 سابعا: المشاركة األكاديمية:

 ف  المؤتمرات  أ( المشاركة
  

 التاريخ الجية العنكاف الصفة
 رئيس

 
الحوسبة السحابية مؤتمر  نحو تفعيل 

 ف  مصر وتطبيقاتيا
مركز المؤتمرات 
 بجامعو القاىرة

 يوم األحد الموافق
00  /2  /۲10۲ 

 رئيس

 

مؤتمر  حقوق المعاقين ف  مصر بين 
 الواقع والمأمول

ديسمبر  3االثنين  فندق شبرد 
3103 

العمميةالمجنة  عضو الثالث  الدول ف  المؤتمر  العممية 
لجامعة بنى سويف باالشتراك مع اتحاد 
الجامعات العربية حول دور البوابة 

النيوض  ف بالجامعات  اإللكترونية

جامعة بن  
 سويف

3103 
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 لخدمة المجتمع والبيئة العمم بالبحث 
المؤتمر الدول  األول لمتعميم عن بًعد  مقرر عام

تحاد ا لجامعة بن  سويف بالتعاون مع
بعنوان " التعميم عن  الجامعات العربية

م بُعد ودوره ف  تطوير منظومة التعمي
 الجامع  بالوطن العرب .

جامعة بن  
 سويف

3103 

المؤتمر الدول  الثان  لمتعميم عن بًعد  مقرر عام
تحاد ا لجامعة بن  سويف بالتعاون مع

بعنوان " التعميم عن  الجامعات العربية
التطبيقات  العربية ُبعد ف  الجامعات 

 وأفاق المستقبل ".

جامعة بن   
 سويف

3109 

المؤتمر العرب  األول لعموم المعمومات  مقرر عام
 بعنوان" معمارية المعمومات

Information Architecture 
(IA2015)." 

جامعة بن   
 سويف

3100 

 المؤتمرات  ( حضور ب
 التاريخ الجية عنوان المؤتمر

المؤتمر القوم  األول ألخصائ  
 المكتبات والمعمومات ف  مصر

 " المكتبة قيمة مصرية "

الجمعية المصرية 
 لممكتبات والمعمومات

 0442عام  يونية 31إلى  33من 

المؤتمر القوم  الثان  ألخصائ  
 المكتبات والمعمومات ف  مصر

الشاممة"" المكتبة أداة لمتنمية   

الجمعية المصرية 
 لممكتبات والمعمومات

 0443عام  يونية 31 إلى 33من 

المؤتمر العمم  الثان  ف  النشر 
 اإللكترون  لجامعة القاىرة

 0443 جامعة القاىرة

المصرية الجمعية المؤتمر القوم  الثالث ألخصائ  
 لممكتبات والمعمومات

 يونية 31إلى  33خالل الفترة من 
 .0444عام 

http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.bsu.edu.eg/conf/home.aspx
http://www.bsu.edu.eg/conf/home.aspx
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.bsu.edu.eg/conf/home.aspx
http://www.bsu.edu.eg/conf/home.aspx
http://www.bsu.edu.eg/conf/home.aspx
http://www.bsu.edu.eg/conf/home.aspx
http://www.bsu.edu.eg/conf/home.aspx
http://www.bsu.edu.eg/conf/home.aspx
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 مصر نحوالمكتبات والمعمومات ف  
 استراتيجية وطنية لممعمومات ف  مصر

جامعة القاىرة ـ فرع بن   المؤتمر العمم  الثان  لموثائق واألرشيف
 سويف 

3110 

المؤتمر القوم  السادس ألخصائ  المكتبات 
والمعمومات ف  مصر " مكتبة اإلسكندرية 

  "الجديدة نافذة مصر عمى العالم

الجمعية المصرية 
 لممكتبات والمعمومات

يونيو  31إلى  33خالل الفترة من 
  3113عام 

 المؤتمر العمم  الثالث لموثائق واألرشيف

 

جامعة القاىرة ـ فرع بن  
 سويف

3113 

 المؤتمر األول لكمية اآلداب 

 

جامعة القاىرة ـ فرع بن  
 سويف 

3113 

واألرشيفـالمؤتمر العمم  الرابع لموثائق   

 

جامعة القاىرة ـ فرع بن  
 سويف

3113 

لتطوير نظم الجودة بكميات  المؤتمر األول
 جامعة بن  سويف

 

جامعة بن  سويف / 
مركز ضمان الجودة 

 وكمية العموم

 3103مارس  0-1

 المؤتمر الثان  لكمية اآلداب

 

جامعة القاىرة ـ فرع بن  
 سويف

3113 

العمم  الخامس لموثائق واألرشيف المؤتمر  جامعة القاىرة ـ فرع بن   
 سويف

3119 

 المؤتمر الثالث لكمية اآلداب 

 

جامعة القاىرة ـ فرع بن  
 سويف

3119 

مؤتمر المكتبات والمعمومات ف  مجتمع 
 المعرفة الحاضر والمستقبل ـ

 3119 جامعة عين شمس.

 3101مارس 39ـ 33 سويف جامعة بن المؤتمر الدول  الثان  لبرنام  الدراسات الدولية 
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المتوسطية وعنوانو "تفعيل الحوار الثقاف  ف  
 المجتمع المتوسط "

المؤتمر العمم  التاسع لكمية اآلداب "العموم 
اإلنسانية وتفعيل دور مؤسسات العمل 

 التطوع "

 .3103أبريل 31 جامعة بن  سويف.

المؤتمر العمم  الثان  لمشروعات تكنولوجيا 
المعمومات واالتصاالت بجامعة بن  سويف " 
دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ف  
 تطوير التعميم العال  والبحث العمم  

وحدة إدارة المشروعات. 
 جامعة بن  سويف

3103. 

التحديات  المصري مؤتمر الحمم 
 واألفاق

جامعة  اآلداب.كمية 
 .بن  سويف

3103. 

الثالث لجامعة بنى سويف  الدول المؤتمر 
باالشتراك مع اتحاد الجامعات العربية حول دور 
البوابة االلكترونية بالجامعات فى النيوض 

لخدمة المجتمع والبيئة العمم بالبحث   

 .3103 جامعة بنى سويف

مؤتمر جامعة بن  سويف "تقييم وتطوير نظام 
 الجامعات المصرية والعربية  االنتساب ف 

 3103أبريل  01 جامعة بن  سويف

لجامعة بنى سويف  الثان  الدول المؤتمر 
الجامعات العربية بعنوان  اتحادبالتعاون مع 

بالمجتمعات  االرتقاء ف "دور الجامعات 
 الحديثة وتنمية البيئة".

 3103فبراير  04 31 جامعة بن  سويف
 

المؤتمر العمم  لجامعة بن  سويف " نحو بناء 
 استراتيجية بحثية لمجامعة ف  العقد القادم".

 جامعة بن  سويف
 

3103   

الرابع لجامعة بنى سويف  الدول المؤتمر 
الجامعات العربية بعنوان "  اتحادمع  باالشتراك

دور مؤسسات األعمال الخاصة والمجتمع 
 رفعة الشعوب وتقدمو". ف  المدن 

 03 04 جامعة بن  سويف
 3109فبراير  

 

http://www.bsu.edu.eg/Panel/Prof/PDF/Dr.%20Rehab%20Yousef/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8.pdf
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سويف  مؤتمر الوقف البحث  لجامعة بن  
 وموارده ومصارفو" ضوابطو

 .3109مارس  9 جامعة بن  سويف.
 

 
 ( تقارير مؤتمرات: بػ

 الصفحات بيانات النشر العنكاف
ـــــــاء مجتمـــــــع  ـــــــدوة التوثيـــــــق والمعمومـــــــات فـــــــ  بن ن

 المعمومات العرب .
.يناير 0مجمة الفيرست، ع
3113 

 . 300 -310ص. ص 
 

ــــدول   ــــامن والســــتون لالتحــــاد ال المــــؤتمر العــــام الث
 .IFLAلممكتبات 

، يناير 0الفيرست، عمجمة 
3113 

 . 303-301ص. ص  
 

المـــؤتمر الثالـــث عشـــر لالتحـــاد العربـــ  لممكتبـــات 
والمعمومــــات )أعمــــم(  حــــول إدارة المعمومــــات فــــ  

 البيئة الرقمية، المعارف والكفاءات والجودة.

، يناير 0مجمة الفيرست، ع
3113 

 . 331-304ص. ص  
 

، إبريل 3الفيرست، ع المؤتمر العمم  الرابع لموثائق واألرشيف.
3113. 

 . 334-333ص. ص 
 

ـــوم الحـــديث  واقـــع وآفـــاق  ـــة حـــول عم ـــدوة العممي الن
 .3113إبريل  01-3دب ، 

، يوليو 3الفيرست، ع
3113. 

 . 023-020ص. ص 
 

ــــدول   المــــؤتمر العــــام التاســــع والســــتون لالتحــــاد ال
 (.IFLAلممكتبات )

، أكتـــــــــــــــوبر 9الفيرســـــــــــــــت، ع
3113 . 

 

أبريل 31الفيرست، ع المعمومات بين المفيوم والتطبيق.ندوة مجتمع 
3119. 

 .043-040ص. ص 
 

المــؤتمر العــام الســبعون لالتحــاد الــدول  لممكتبــات 
((IFLA.) 

، أكتـــــــــــــــوبر 9الفيرســـــــــــــــت، ع
3119 . 

 

 ثامننا المشركعات: 
 السنة الجية اسـ المشركع

 بدار الكتب المصرية  تخطيط وتنفيذ مشروع ميكنة الخدمات واإلجراءات الفنية 
 

 م 3113

 دار الكتب المصرية .إنشاء قاعدة بيانات الخرائط األثرية
 

 م.3119

 م 3113 لدار الكتب المصرية. وضع الييكل التنظيم  )اإلداري، الوظيف ( 
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 وضع الييكل التنظيم  )اإلداري، الوظيف . 

 
دار الكتب بباب الخمق 
 )مركز التراث الحضاري(

 م.3119

 دار الكتب المصرية. إنشاء قاعدة البرديات العربية.
 

 م.3119

 المركز العمم  لتوثيق وحفظ التراث.
 

 م.3101 جامعة بن  سويف

 جامعة بن  سويف. تطوير المكتبات الجامعية.
 

 م.3101

 جامعة بن  سويف عضو لجنة إنشاء المكتبة المركزية 
 

 

 :تاسعنا التقارير الفنية كاإلدارية
 السنة الجية التقرير عنكاف
 تطوير العمل اإلداري والفن . 

 
 م.3113 بدار الكتب المصرية

 صياغة اتفاقية التعاون المشترك بين دار الكتب المصرية و 
 .3113المركز اإلسالم  بأفريقيا )نيجريا(   -

جمعـــو الماجـــد لمثقافـــة والتـــراث )دولـــة اإلمـــارات(  مؤسســـة .-
م. 3113  

.المركز الثقاف  الفرنس  )مشروع عندما تكمم  -              
 م. 3113العمم العربية( 

- Quand les Sciences Parlent Arabes     
                         

 Global.مكتبة الكونجرس األمريكية )مشروع  -
Gateway )3119 .م 

 (   AUC.مشروع الفيرس العرب  الموحد)   -             

 م. 3119
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المكتـوب لمحافظـة بنـ   واإلسـالم مشروع توثيق التراث العرب  
مركــز خدمــة المجتمــع وتنميــة -ســويف وشــمال وجنــوب الصــعيد.

 كمية اآلداب . -البيئة.

بن  -جامعة القاىرة-
 سويف

 م.3110

لشـــــؤن الدراســــــات العميـــــا والبحــــــوث كميــــــة  االســــــتراتيجيةالخطـــــة 
 اآلداب.

 جامعة بن  سويف، 
 

 م3101

جامعــــــــــــة القــــــــــــاىرة /   معالجة المواد التراثية وحفظيا وترميميا وحفظيا. تقرير حول
 المكتبة التراثية.

 م.3101

 عاشرنا أعماؿ قيد النشر:
 السنة المؤلؼ المياـ

 (3100)كتاب/  البيئة الرقمية ف البحث العمم  
يةرؤية معمومات المعرفة اقتصاد   (3100)كتاب/   

المكتوب(  النظرية الببميولوجيا )عمم االتصال 
 والتطبيق

 (3100)كتاب / 

د جالل غندور، ميا محم إدارة المعرفة  رؤية معموماتية 
 أحمد إبراىيم

 (3101)كتاب/ 

 
 ( المقررات الدراسية التي تـ تدريسيا: ج
 

 الدكلة  الجامعة الكمية المرحمة المغة اسـ المقرر
مقدمـــــــــة فـــــــــ  عمـــــــــوم المعمومـــــــــات 

 واالتصال.
 

     العربية

 نظريات وعمم االتصال.
 

     

 إدارة مؤسسات المعمومات
 

     

 اقتصاديات المعرفة )مقدمة(
 

     

      شبكات المعمومات واالتصاالت
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 تحميل وتصميم النظم
 

     

 تاريخ الكتب والمكتبات
 

     

ـــــــــــــة  ـــــــــــــة )المكتب ـــــــــــــات النوعي المكتب
 اإللكترونية(

 

     

 ميارات بحثية
 

     

      المعرفة)مقدمة(إدارة 
–جامعة القاىرة  كمية اآلداب بن  سويف / جامعة حموان   – بأقسام المكتبات         

– كمية العموم-أكتوبر 1/ جامعة اآلدابكمية  -كمية المغة العربية/جامعة عين شمس         
 جامعة األزىر    -أسيوط

كمية أآلداب والعموم.-قطركمية أآلداب/ جامعة -االجتماعية/ جامعة الممك سعود   

 مقررات الدراسات العميا
مناى  البحث ف  عموم المعمومات 

 واالتصال. 
 

     

      البحث ف  البيئة الرقمية مناى 
 مؤسسات دولية 

 
     

 عمم المعمومات المقارن 
 

     

نصــــــــــــوص متخصصــــــــــــة بالمغــــــــــــة 
 االنجميزية 
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نصــــــــــــوص متخصصــــــــــــة بالمغــــــــــــة 
 الفرنسية

 

     

 اقتصاديات المعرفة)متقدم(
 

     

 إدارة المعرفة)متقدم(
 

     

 قاعة بحث
 

     

– جامعة القاىرة   – كمية اآلداب بن  سويف / جامعة حموان   – بأقسام المكتبات        
اآلداب/ والمعمومات كمية  

– كمية العموم-أكتوبر 1/ جامعة اآلدابكمية  -كمية المغة العربية/جامعة عين شمس         
 جامعة األزىر    -أسيوط

والعموم. اآلدابكمية -/ جامعة قطراآلدابكمية -االجتماعية/ جامعة الممك سعود  

 
 الدكرات اك الكرش التدريبية: 

 السنة الجية اسـ الدكرة
تصميم الممف  استراتيجيةورشة عمل 

 اإللكترون 
 3112مارس /  

تنمية ميارات  استراتيجياتورشة عمل " 
 التفكير العمم " 

 3111يناير/ جامعة قطر

ورشة عمل استخدام ألسبورة التفاعمية فى 
 التدريس

/  3110ربيع  
3111 

دورة تدريبية عمى النظام اآلل  لمتسجيل 
 األكاديم 

 3110ديسمبر/  جامعة قطر

دورة تدريبية عمى نظام المعمومات اآلل  
(Horizon) 

 .3113 دار الكتب المصرية،

سبتمبر  01-1الييئة العامة لدار الكتب دورة ف  إدارة تكنولوجيا المعمومات ف  
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والوثائق القومية باالشتراك  المنظمة اإللكترونية
 مع مؤسسة " الدس "

3113 

 /CDSدورة تدريبية عم  نظام 
ISIS/Under Windows  الشعبة الوطنية
 لميونـسكو

 .0444نوفمبر  القاىرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــل         جامعة القاىرة دورة إعداد المعمم الجامع   إبري
0440 . 

ــــــــة فــــــــ  الوســــــــائط التكنولوجيــــــــة  دورة تدريبي
  CLWلممكتبيين، كمية المكتبات 

 .0431 جامعة ويمز/المممكة المتحدة

ـــــــــة الصــــــــناعية  دورة تدريبية ف  التوثيق والمعمومات مركــــــــز التنـمي
IDCAS  ــــــــــــــدول جامعــــــــــــــة ال

 العربية، القاىرة .

0422. 

دورة تدريبية ف  الصحافة الدولية، معيد 
 . IPIالصحافة العالم  

 0420 .ميـونخ، ألمـانيا الغربية

العامة، معيد  اإلدارةدورة تدريبية ف  
 العامة،  اإلدارة

مارس  -فبراير الخرطوم، السودان.
0423. 

 عاشًرا  الخبرات العممية
 عضكية المجاف العممية: 

 السنة اسـ المجنة العممية
عضو المجنة العممية لمركز الببميوجرافيا والحاسب اآلل  لدار 

 الكتب والوثائق القومية
 .3110حتى 3110

 
عضو المجنة العممية لدار الكتب ومركز الحاسب اآلل  
 والببميوجرافيا بالييئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

 .3110حتى مارس 
 

 المينية:  الجمعيات عضكية
 الجية اسـ الجمعية

عضــــــــــــو الجمعيــــــــــــة المصــــــــــــرية لممكتبـــــــــــــات 
 والمعمومـات.

 القـاىرة / مصر.
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 فرع ويمز / المممكة المتـحدة. . LAعضو جمعية المكتبات البريطانية 
 

عضو جمعية عمم االتصال المكتوب 
 AFB                     الفرنسية

 / فرنسا.باريس 

عضو مجمس الجمعية الدولية لعموم 
           AIBاالتصال المكتوب                  

 باريس / فرنسا.
 

 
 أنشطة عامة

 جياتال نكع النشاط
 ف  الجامعات المصرية، والعربية تحكيم إنتاج عمم 

 ف  الجامعات المصرية، والفرنسية مناقشة األطروحات األكاديمية 

 
 الجكائز كاألكسمة:  

 السنة الجية اسـ الجائزة 
ســـــــانية / جـــــــائزة الجامعـــــــة التقديريـــــــة لمعمـــــــوم االجتماعيـــــــة، واإلن

 تخصص المعمومات واالتصال
 3100نوفمبر  جامعة بن  سويف  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6102-6106دليل السيز الذاتية ألعضبء هيئة التذريس بقسن علوم الوعلوهبت 

31 
 

 
 

 
 الشخصية:البيانات  أكالن:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : العممية لمؤىالت: ثانيا
تاريخ  الدرجة

الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 العاـ

 الدكلة الجية الكمية 

المانيا  F.U – Berlin كمية اآلداب اآلداب 1990 الدكتكراه
 الغربية

كمية آداب  آثار 2871 الماجستير
 سوىاج

 مصر جامعة أسيكط

 مصر جامعة القاىرة كمية اآلثار  آثار سالمية 2866 البكالكريكس

 مصر جامعة القاىرة كمية اآلداب  كثائؽ 2872 دبمـك كثائؽ

 

 أ.د/ أحمد محمكد عبد الكىاب المصرم االسم   
 متزكج االجتماعية   الحالة 
 2843أغسطس  – 13 الميالد   تاريخ 
 حمكاف القاىرة الميالد  مكان 
 مصرم    الجنسية

 اإلنجميزية –األلمانية  –العربية  المغة الت  يجيدىا   
 معمكماتالعمـك  التخصص العام   

 وثائق وأرشيف التخصص الدقيق    
   1332120143رقم الياتف  

  10333031019رقم الموبايل   
  elmasryahmad@hotmail.com البريد االليكترون 

mailto:elmasryahmad@hotmail.com
mailto:elmasryahmad@hotmail.com
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 ثالثا: التدرج األكاديمي 

 الدكلة الجامعة الكمية التخصص السنة الكظيفة 
كثائؽ  2882 مدرس

 كأرشيؼ
جامعة بن   كمية اآلداب

 سويف
 مصر

كثائؽ  1006 أستاذ مساعد
 كأرشيؼ

جامعة بن   كمية اآلداب
 سويف

 مصر

كثائؽ  1022 أستاذ
 كأرشيؼ

جامعة بن   كمية اآلداب
 سويف

 مصر

 
 سادسا: اإلنتاج العممي

 الدكريات:

المؤلؼ/  عنكاف البحث
 الدكريةاسـ  المؤلفيف

 بيانات النشر
 السنة  العدد/ المجمد 

مف كثائؽ إدارة 
الكقؼ في العصر 
المممككي: تفكيض 

 بنظارة كقؼ

احمد عبد الكىاب 
 المصرم

 1005 رابع الركزنامة

نظاـ التقاضي في 
مصر المممككية مع 
التطبيؽ عمى دعكل 

 استبداؿ، دراسةإلغاء 
 كثائقية

احمد عبد الكىاب 
 المصرم

 1022 تاسع الركزنامة

مف دعاكل النصب 
كاالستيالء عمى 

 األكقاؼ

احمد عبد الكىاب 
 المصرم

 1021 العاشر الركزنامة

 1021الخامس مجمة كمية احمد عبد الكىاب دراسة كتحقيؽ كنشر 
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 كالعشركف اآلداب   المصرم الكثائؽ
 ط( الندكات كالممتقيات : )مشاركة بدكف كرقة عمؿ(

 السنة المدينة الجية اسـ الندكة / الممتقى 
عنكاف آثار مصر في 
 الكثائؽ عبر العصكر

  1022 

 ثامنا: الخبرات العممية
 عضكية المجاف العممية:  ( أ

 السنة الدكلة الجية المياـ اسـ المجنة العممية
تحكيـ أبحاث  لجنة الترقيات

 ترقية
المجمس األعمى 

 لمجامعات
 1023منذ  مصر
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بأعضبء هيئة  الخبصة الذاتية السيز

  التدريس
  (المسبعدين األسبتذة)

 أكالن : البيانات الشخصية :
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : المؤىالت العممية: ثانيا
تاريخ الحصكؿ  الدرجة

 عمييا
 الدكلة الجية الكمية  التخصص العاـ

 مصر جامعة القاىرة اآلداب المكتبات كالمعمكمات 2881يناير  الدكتكراه
ديسمبر  الماجستير

2872 
 انجمترا جامعة لفبرا  المكتبات كالمعمكمات

 مصر جامعة القاىرة اآلداب المكتبات كالكثائؽ 2853 البكالكريكس

 ثالثا: التدرج األكاديمي 
كمية اآلداب –جامعة بني سكيؼ  –متفرغ بقسـ المكتبات كالكثائؽ أستاذ  الكظيفة 

(1003- 
      معيد

 فيدان عمر مسمم االسـ : 
 متزوجة الحالة االجتماعية : 

 3/3/0499 تاريخ الميالد : 
 القاىرة -ش إيران الدق  09 مكاف الميالد: 

 مصرية الجنسية : 
 العربية المغة التي يجيدىا : 
 عموم المعمومات التخصص العاـ : 

 مكتبات التخصص الدقيؽ :  
   رقـ الياتؼ :

  33320332رقـ المكبايؿ : 
  Vidan77@gmail.com البريد االليكتركني
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      مدرس مساعد

      مدرس

 
 التي تـ الحصكؿ عمييا: كالكرش التدريبيةرابعا: الدكرات 

 السنة الجية اسـ الدكرة أك الكرشة 
بناء قكاعد البيانات الببميكجرافية 

cds/Isis 
اإلعالمي بالمجنة مركز التكثيؽ 

 الكطنية لميكنسكك
2888 

 2885 مركز التكثيؽ ك المعمكمات minisisالكظائؼ األساسية لنظاـ 
 2882 الشبكة القكمية لممعمكمات  cds/Isis دكرة استخداـ نظاـ

 2876 المركز العربي لإلدارة كالتنمية برنامج تخطيط كمتابعة التدريب
طريؽ الخط البحث في قكاعد البيانات عف 

 المباشر
 2876 الشبكة القكمية لممعمكمات

 خامسا: المناصب اإلدارية:
بداية  الكظيفة 

 الخدمة
نياية 

 الخدمة 
 الدكلة الجية 

 مصر جامعة بني سكيؼ - 1003 أستاذ متفرغ بقسـ المكتبات كالمعمكمات 
 مصر جامعة بني سكيؼ 1006 1004 رئيس قسـ المكتبات كالكثائؽ

 السعكدية جامعة الممؾ بف عبد العزيز 1003 1000 أستاذ مساعد بقسـ المكتبات كالمعمكمات 
 مصر جامعة القاىرة 2881 2880 مدير إدارة الكمبيكتر
سمطنة  جامعة السمطاف قابكس 2880 2877 مدير إدارة الفيارس

 ىماف
 سادسا: اإلنتاج العممي

 الرسائؿ العممية   .ب
الكمية /  الجامعة المانحة  عنكاف الرسالة 

 القسـ 
تاريخ 
 اإلجازة 

 التقدير الدرجة 

بناء وتنمية المجموعات 
 ف  المكتبة المركزية 

امتياز مع مرتبة  دكتوراه 0443 اآلداب جامعة القاىرة
 الشرف األولى
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  ماجستير 0433  جامعة لفبرا 
 ب ( الكتاب : 
 ب ( الدكريات:

المؤلؼ/  عنكاف البحث
 اسـ الدكرية المؤلفيف

 بيانات النشر
 السنة  العدد/ المجمد 

استخداـ االنترنت في 
شبكة الجامعات 

 المصرية

مجمة المكتبات  فيداف عمر مسمـ
كالمعمكمات 

 العربية

  

 ج( أجزاء مف كتب:
 د( بحكث مؤتمرات )المشاركة بكرقة عمؿ  (  

 السنة مكاف انعقاده عنكاف  المؤتمر المؤلؼ/ المؤلفيف عنكاف البحث
االستخداـ العادؿ بيف الممكية 

الفكرية كحرية تداكؿ 
 المعمكمات 

المؤتمر القكمي  فيداف عمر مسمـ
الرابع ألخصائي 

المكتبات 
 كالمعمكمات

 1000 المنكفية

 
 سابعا: الخبرات األكاديمية

 اإلشراؼ عمى الرسائؿ الجامعية:       (أ 
 المسئكلية سنة اإلجازة التسجيؿسنة  الدرجة عنكاف الرسالة

برنامج اليكنسكك العاـ لممعمكمات 
كدكره في النيكض بخدمات المكتبات 

 كالمعمكمات في مصر 

 مشرؼ مشارؾ 2866  ماجستير

التربية المكتبية في مدارس التعميـ 
 في محافظة بني سكيؼ األساسي

 مشرؼ مشارؾ 2887  ماجستير

برنامج النشر في دار الكتب 
المصرية كدكره في خدمة أىداؼ 

 المكتبة الكطنية

 مشرؼ مشارؾ 2888  ماجستير

 مناقشة كتحكيـ الرسائؿ الجامعية   (ب
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 المسئكلية سنة اإلجازة الدرجة عنكاف الرسالة
ركمنة األسماء العربية في الفيارس كالببميكجرافيات 

 العربية كقكاعد البيانات االليو
 مناقش 1021 

 مناقش 1008 دكتكراه االلكتركني كنشره عمى شبكة االنترنت إنتاج الكتاب
 مناقش 1007 دكتكراه استرجاع المكاد غير النصية عمى شبكة االنترنت

 
 ( الدكرات أك الكرش التدريبية التي تـ تدريسيا:ح

 السنة الجية اسـ المحكر اسـ الدكرة
كرشة عمؿ عف حزمة 

 cds/Isisبرامج 
   

 كالممتقيات : )مشاركة بدكف كرقة عمؿ(ط( الندكات 
 السنة المدينة الجية اسـ الندكة / الممتقى 

دكر المكتبات في 
 التنمية الثقافية

 2884  دار الكثائؽ القكمية

تأثير تكنكلكجيا 
المعمكمات عمى 

 المكتبات الجامعية

 2885  جامعة اإلسكندرية

 2882  اليكنسكك حماية حقكؽ المؤلؼ
 عاشرا: الجكائز كاألكسمة: 

 السنة الجية اسـ الجائزة 
 1020 جامعة بني سكيؼ درع الريادة

 1005 جامعة بني سكيؼ األـ المثالية بكمية اآلداب
درع الجمعية المصرية 
 لممكتبات كالمعمكمات

 1003 

 1007 جامعة بني سكيؼ شيادة تقدير
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 أكالن : البيانات الشخصية :

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : المؤىالت العممية: ثانيا
تاريخ  الدرجة

الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 العاـ

 الدكلة الجية الكمية 

المكتبات  3110 الدكتوراه
 والمعمومات

 مصر جامعة القاىرة اآلداب

المكتبات  0449 الماجستير
 والمعمومات

 مصر جامعة القاىرة اآلداب

المكتبات  0432 البكالوريوس
 والمعمومات

 مصر جامعة القاىرة اآلداب

 ثالثا: التدرج األكاديمي 
      الكظيفة 

 د. عبد الرحمن أحمد عبد اليادي فراج االسـ : 
 متزوج ويعول الحالة االجتماعية : 

 30/3/0413 تاريخ الميالد : 
 القاىرة مكاف الميالد: 

 مصري الجنسية : 
 العربية / اإلنجميزية المغة التي يجيدىا : 
 المكتبات والمعمومات التخصص العاـ : 

 العمم االتصال  التخصص الدقيؽ : 
  رقـ الياتؼ :

  01113950706رقـ المكبايؿ : 
  aafarrag777@yahoo.comالبريد االليكتركني

aafarrag@gmail.com 
 

 

mailto:aafarrag777@yahoo.com
mailto:aafarrag777@yahoo.com
mailto:aafarrag@gmail.com
mailto:aafarrag@gmail.com
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المكتبات  0433 معيد
 والمعمومات

فرع  –اآلداب 
 بن  سويف

 مصر جامعة القاىرة

المكتبات  0449 مدرس مساعد
 والمعمومات

فرع  –اآلداب 
 بن  سويف

 مصر جامعة القاىرة

المكتبات  3110 مدرس
 والمعمومات

فرع  –اآلداب 
 بن  سويف

 مصر جامعة القاىرة

المكتبات  3113 أستاذ مساعد
 والمعمومات

جامعة بن   كمية اآلداب
 سويف

 مصر

 
 

 رابعا: الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:
اسـ الدكرة أك  

 الكرشة
 السنة الجية طبيعة الدكرة 

دكرات التنمية 
البشرية ألعضاء 
ىيئة التدريس 

 بالجامعات المصرية

 1024-1023 جامعة بني سكيؼ 

دكر كمية الطب 
البشرم في رفع 
التصنيؼ الدكلي 

 لمجامعة 

 1024 جامعة بني سكيؼ 

ترتيب جامعة بني 
سكيؼ طبقا لنظـ 
التصنيؼ العالمية 

 لمجامعات

 1024 جامعة بني سكيؼ 

 1022جامعة اإلماـ،  الممتقى العالمي 
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لممبدعيف في 
 التدريس الجامعي

 السعكدية -الرياض 

شبكات استخداـ 
 التكاصؿ االجتماعي

عمادة تطكير التعميـ  
الجامعي، جامعة 
 -اإلماـ، الرياض 

 السعكدية

1021 

ىيكمية بناء بكابات 
اإلنترنت كمعايير 

 تقييميا

جمعية المكتبات  
 كالمعمكمات السعكدية

1022 

الرقمنة لدعـ 
 المحتكل العربي

في فعاليات: مؤتمر  
المحتكل العربي في 

التحديات اإلنترنت: 
كالطمكحات. جامعة 

 -اإلماـ، الرياض 
 السعكدية

1022 

استراتيجيات البحث 
في اإلنترنت كقكاعد 
البيانات: الطريؽ إلى 
 كعي معمكماتي أفضؿ

جمعية المكتبات  
كالمعمكمات السعكدية 

 فرع مكة المكرمة –

1022 

مصادر المعمكمات 
اإللكتركنية: رقمتنيا 

 كتطبيقاتيا

قسـ دراسات  
المعمكمات، جامعة 

 -اإلماـ، الرياض 
 السعكدية

1007 

خدمات المعمكمات في 
 المكتبات الرقمية

مركز المصادر  
التربكية، كزارة التربية 

 -كالتعميـ ، الرياض 
 السعكدية

1004 

 خامسا: المناصب اإلدارية:
 الدكلة الجية  نياية الخدمة  بداية الخدمةالدرجة  الكظيفة 
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 األكاديمية
قسـ عمـك   1025  الجكدة منسؽ

 -المعمكمات 
 –كمية اآلداب 
جامعة بني 

 سكيؼ

 مصر

      
      
      
      

 سادسا: اإلنتاج العممي
 الرسائؿ العممية  .ت

الجامعة  عنكاف الرسالة
 المانحة

تاريخ  الكمية / القسـ
 اإلجازة

 التقدير الدرجة

الدكريات المتخصصة 
التي صدرت في الكطف 

العربي في المدة 
2754-2830 :

دراسة في نظاـ 
 االتصاؿ العممي 

جامعة 
 القاىرة

كمية اآلداب، قسـ 
المكتبات كالكثائؽ 

 كالمعمكمات

 مرتبة الشرؼ األكلى دكتكراه 1002

أطركحات عمـك الديف 
اإلسالمي التي أجازتيا 

الجامعات المصرية 
ـ: 2880حتى عاـ 

 دراسة ببميكمترية 

جامعة 
 القاىرة

كمية اآلداب، قسـ 
المكتبات كالكثائؽ 

 كالمعمكمات

 ممتاز ماجستير 2883
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 ب ( الكتاب : 
تاريخ  مكان النشر اسم الناشر المؤلف/ المؤلفين عنوان الكتاب

 النشر
 الصفحات

تاريخ المممكة العربية 
السعكدية في الرسائؿ العممية 
المجازة مف الجامعات العربية 

كالغربية: كراقية، كدراسة 
 تحميمية

جامعة اإلماـ محمد بف  د. عبد الرحمف فراج
سعكد اإلسالمية، كرسي 

الشيخ عبد العزيز 
التكيجرم لمدراسات 

 اإلنسانية

 ص224 1024 الرياض

المكتبات رحمة عربية في 
كعمـ المعمكمات؛ دراسات 
ميداة إلى األستاذ الدكتكر 

حشمت قاسـ بمناسبة بمكغو 
 سف السبعيف

تحرير د. عبد الرحمف 
 فراج

دار غريب لمطباعة 
 كالنشر كالتكزيع

  1022 القاىرة

مركز الممؾ عبد العزيز  د. عبد الرحمف فراج الحكار: قائمة ببميكجرافية
 لمحكار الكطني 

  1022 الرياض

األطركحات السعكدية في 
مجاؿ المكتبات كالمعمكمات : 
 دراسة تحميمية، كقائمة كراقية

جمعية المكتبات  د. عبد الرحمف فراج
كالمعمكمات السعكدية : 

دار أجناديف لمنشر 
 كالتكزيع

 ص254 1005 الرياض

 ب ( الدكريات:

المؤلؼ/  عنكاف البحث
 اسـ الدكرية المؤلفيف

 بيانات النشر
 السنة  العدد/ المجمد 

التأثير االجتماعي 
لمجامعات السعكدية 

عمى تكيتر، في ضكء 

د. عبد الرحمف 
 فراج

االتجاىات 
الحديثة في 
المكتبات 

قيد النشر  
(1026) 
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مكاقعيا في بعض 
التصنيفات الدكلية 

 لمجامعات

 كالمعمكمات

نحك منيج لتقييـ 
الدكريات التخصصية 

العربية: تحميؿ 
سجالت الكقائع 

ا،  اإللكتركنية نمكذجن
مع دراسة تطبيقية 

لمجمة  
Cybrarians 

Journal 

د. عبد الرحمف 
فراج، كد. محمكد 

 خميفة

مجمة بحكث في 
عمـ المكتبات 

 كالمعمكمات

قيد النشر  27
 (1026)مارس 

مستقبؿ كسائؿ 
 التكاصؿ االجتماعي

د. عبد الرحمف 
 فراج

 (1025)يكليك  72 أحكاؿ المعرفة

كسائؿ التكاصؿ 
االجتماعي كدكرىا 
 في العمؿ التطكعي

 

د. عبد الرحمف 
 فراج

 (1025)أبريؿ  71 أحكاؿ المعرفة

دراسة  200أبرز 
عممية عمى منصات 
التكاصؿ االجتماعي 

: "مكقع  1024لعاـ 
ألتمتريقا أك القياسات 

الرحمف د. عبد 
 فراج

Cybrarians 
Journal 

)ديسمبر   30ع 
1024) 
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 "البديمة

الفيرس الجامع 
لمستكدعات البيانات 

 )داتا بب(. 

د. عبد الرحمف 
 فراج

 (1024)أكتكبر  70ع أحكاؿ المعرفة

المنافع العممية 
كاالجتماعية لممكتبة 

 الرقمية العربية

د. عبد الرحمف 
 فراج

 (1024)يناير  20ع التسجيمة

المكتبات تطبيقات 
الرقمية عمى اليكاتؼ 

 الخمكية

د. عبد الرحمف 
 فراج

 (1023)أكتكبر  18ع  التسجيمة

دكريات الكصكؿ 
الحر: خدمة 

إلكتركنية بدكف 
 نفقات

د. عبد الرحمف 
 فراج

 (1023)مايك  63ع  أحكاؿ المعرفة

نحك مكتبة كطنية في 
مجاالت العمـك 

كالتقنية: مشركع 
)تكثيؽ اإلنتاج 

الكطني الفكرم 
ا  إلكتركنيػنا( نمكذجن

د. عبد الرحمف 
 فراج

 (1023)أبريؿ  16ع  التسجيمة

تقنيات الياتؼ 
الخمكم لممكتبات: 
قائمة بتطبيقات 

لكرم باريؿ؛ 
ترجمة عبد 
 الرحمف فراج

دراسات 
 المعمكمات

 (1021)يناير  22ع
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الياتؼ الخمكم، 
 كمصادر لمتطكير

مؤسسات البحث 
العممي في المممكة 
العربية السعكديػة: 

 دراسة تحميمية

د. عبد الرحمف 
 فراج

مجمة المكتبات 
كالمعمكمات 

 العربية

 (1021)يكليك  2، ع22س

الجامعات السعكدية 
كدكرىا في دعـ 

الكصكؿ الحر؛ دراسة 
 استكشافية 

د. عبد الرحمف 
فراج، كسميماف 

 الشيرم

مجمة المكتبات 
كالمعمكمات 

 العربية

 (1020)يناير  2، ع20س

 ج( أجزاء مف كتب:
عنكاف البحث) 

 الفصؿ ( 
عنكاف الكتاب 

 كالمحرر
المؤلؼ/ 
 المؤلفيف

اسـ 
 الناشر

رقـ  الصفحات تاريخ النشر مكاف النشر 
 اإليداع 

األستاذ الدكتكر 
حشمت قاسـ 

كدكره في تطكر 
عمـ المعمكمات في 

 المجتمع العربي

رحمة عربية في 
المكتبات كعمـ 

المعمكمات؛ 
دراسات ميداة 
إلى األستاذ 

الدكتكر حشمت 
قاسـ بمناسبة 

بمكغو سف 
السبعيف/ تحرير 

عبد الرحمف 
 فراج

د. عبد الرحمف 
 فراج

دار 
غريب 

لمطباعة 
كالنشر 
 كالتكزيع

ص ص  1022 القاىرة
225-
263 

 

إسيامات األستاذ 
الدكتكر حشمت 

رحمة عربية في 
المكتبات كعمـ 

د. عبد الرحمف 
 فراج

دار 
غريب 

   1022 القاىرة
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قاسـ في قطاع 
 تنظيـ المعمكمات

المعمكمات؛ 
دراسات ميداة 
إلى األستاذ 

الدكتكر حشمت 
قاسـ بمناسبة 

بمكغو سف 
السبعيف/ تحرير 

عبد الرحمف 
 فراج

لمطباعة 
كالنشر 
 كالتكزيع

اإلنتاج الفكرم 
لألستاذ الدكتكر 
حشمت قاسـ؛ 

 كراقية

رحمة عربية في 
المكتبات كعمـ 

المعمكمات؛ 
دراسات ميداة 
إلى األستاذ 

الدكتكر حشمت 
قاسـ بمناسبة 

بمكغو سف 
السبعيف/ تحرير 

عبد الرحمف 
 فراج

د. عبد الرحمف 
 فراج

دار 
غريب 

لمطباعة 
كالنشر 
 كالتكزيع

   1022 القاىرة

 د( بحكث مؤتمرات )المشاركة بكرقة عمؿ  (  
 السنة مكاف انعقاده الجية الراعية عنكاف  المؤتمر المؤلؼ/ المؤلفيف عنكاف البحث

اتجاىات البحث في 
الرسائؿ الجامعية عف 

تاريخ الممؾ عبد العزيز 
كالمممكة في 

-2328عيده
 ىػ.2323

المؤتمر العالمي  د. عبد الرحمف فراج
الثاني عف تاريخ 
 الممؾ عبد العزيز

جامعة اإلماـ 
محمد بف 

سعكد 
 اإلسالمية

 1024 الرياض

 1024 اإلسماعيميةالجمعية المكتبات ”مؤتمر  د. عبد الرحمف فراجدكر المكتبات العامة 
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في مصر في تحقيؽ 
شعار )عيش ؛ حرية ؛ 

 عدالة اجتماعية(

العامة في العصر 
 “ الرقمي

 

المصرية 
لممكتبات 
 كالمعمكمات

مؤسسات البحث 
العممي في المممكة 
العربية السعكديػة: 

 دراسة تحميمية

منتدل الشراكة  الرحمف فراج د. عبد
المجتمعية في مجاؿ 

البحث العممي؛ 
صناعة البحث 

 العممي في المممكة

جامعة اإلماـ 
محمد بف 

سعكد 
اإلسالمية، 

عمادة البحث 
 العممي

 1022 الرياض

الرسائؿ الجامعية 
المجازة مف أقساـ عمـ 

النفس بالجامعات 
السعكدية؛ دراسة 

 تحميمية 

د. عبد الرحمف 
كد.عبد  فراج،

 الرحمف العبيد

ندكة أقساـ عمـ 
النفس في مؤسسات 

التعميـ العالي 
السعكدية )الكاقع 

كاستشراؼ 
 المستقبؿ(

جامعة اإلماـ 
محمد بف 

سعكد 
اإلسالمية، 
كمية العمـك 
االجتماعية، 

قسـ عمـ 
 النفس

 1008 الرياض

التحكيـ كدكره في نظاـ 
االتصاؿ العممي: 

الدكريات المتخصصة 
 نمكذجػنا. 

ندكة التحكيـ  د. عبد الرحمف فراج
العممي: أحكاـ 

مكضكعية أـ رؤل 
 ذاتية؟

جامعة اإلماـ 
محمد بف 

سعكد 
اإلسالمية، 

عمادة البحث 
 العممي

 1007 الرياض

 
 أعماؿ مترجمة: ( ىػ 

العمؿ  عنكاف
 المترجـ

المترجـ / 
 المترجمكف

عنكاف العمؿ  
 بالمغة األصمية

مؤلؼ العمؿ 
 األصمي

اسـ 
 الناشر 

مكاف 
 النشر  

تاريخ 
 النشر

تطكير كتعزيز 
الكصكؿ الحر: 

د. سميماف 
الشيرم، كد. 

Policy 
guidelines for 

مدينة  سكافآلما 
الممؾ 

 1025 الرياض
)قيد 
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مبادئ تكجييية 
 لمسياسات

عبد الرحمف 
 فراج

the 
development 

and promotion 
of open 
access 

عبد 
العزيز 
لمعمـك 
 كالتقنية

 

 النشر(

 ( المقررات الدراسية التي تـ تدريسيا: ج
 الدكلة الجامعة الكمية المرحمة المغة اسـ المقرر

االتصاؿ العممي 
 في البيئة الرقمية

 مصر بني سكيؼ اآلداب الدكتكراه العربية

رقمنة 
 المخطكطات

دبمـك الدراسات  العربية
العميا في عمـك 

 المخطكطات

معيد 
المخطكطات 

 العربية

جامعة 
الدكؿ 
 العربية

 مصر

المصادر كالمراجع 
 العامة

المرحمة الجامعية  العربية
 األكلى

 مصر بني سكيؼ اآلداب

المصادر كالمراجع 
 المتخصصة

المرحمة الجامعية  العربية
 األكلى

 مصر بني سكيؼ اآلداب

مدخؿ إلى 
المكتبات 
 كالمعمكمات

المرحمة الجامعية  العربية
 األكلى

 مصر بني سكيؼ اآلداب

التحميؿ 
 المكضكعي

المرحمة الجامعية  العربية
 األكلى

 مصر بني سكيؼ اآلداب

مدخؿ إلى 
المكتبات 
 كالمعمكمات

المرحمة الجامعية  العربية
 األكلى

العمـك 
 االجتماعية

اإلماـ محمد 
بف سعكد 
 اإلسالمية

 السعكدية

المرحمة الجامعية  العربية التصنيؼ
 األكلى

العمـك 
 االجتماعية

اإلماـ محمد 
بف سعكد 
 اإلسالمية

 السعكدية

 السعكديةاإلماـ محمد العمـك المرحمة الجامعية  العربية التصنيؼ المقارف
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بف سعكد  االجتماعية األكلى
 اإلسالمية

المرحمة الجامعية  العربية طرؽ البحث
 األكلى

العمـك 
 االجتماعية

اإلماـ محمد 
بف سعكد 
 اإلسالمية

 السعكدية

المرحمة الجامعية  العربية تنمية المقتنيات
 األكلى

العمـك 
 االجتماعية

اإلماـ محمد 
بف سعكد 
 اإلسالمية

 السعكدية

المكتبات العامة 
 كالمدرسية

المرحمة الجامعية  العربية
 األكلى

العمـك 
 االجتماعية

اإلماـ محمد 
سعكد بف 

 اإلسالمية

 السعكدية

مصادر المعمكمات 
عف العالـ 
 اإلسالمي

المرحمة الجامعية  العربية
 األكلى

العمـك 
 االجتماعية

اإلماـ محمد 
بف سعكد 
 اإلسالمية

 السعكدية

مصادر المعمكمات 
عف الخميج 

 العربي

المرحمة الجامعية  العربية
 األكلى

العمـك 
 االجتماعية

اإلماـ محمد 
بف سعكد 
 اإلسالمية

 السعكدية

 ( األعماؿ االستشارية العممية: د
 السنة الجية المياـ

مستشار لمشركع معامؿ التأثير 
 Arab Impactالعربي 

Factor 

Natural Sciences 
Publishing (NSP)  ؛

 الكاليات المتحدة

 حتى اآلف – 1024

   
   
   
   
 ( األعماؿ االستشارية الفنية: ىػ

 السنة الجية المياـ
 1023 جامعة نايؼ لمعمـك األمنيةمستشار فني لمستكدع جامعة 
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 نايؼ لمعمـك األمنية
مستشار لمشركع المكتبة 

الرقمية الكطنية السعكدية في 
العمـك كالتقنية المكسـك بػ 

)تكثيؽ اإلنتاج الفكرم الكطني 
 إلكتركنيػنا(

مدينة الممؾ عبدالعزيز 
 لمعمـك كالتقنية؛ الرياض

 

1007-1024 

   
 ( تحكيـ األعماؿ العممية:ك 

 السنة الدكلة الجية عنكاف الدراسة
دراسات  4تحكيـ خمس

بغرض الترقية ألستاذ 
مشارؾ ألحد أعضاء 

ىيئة التدريس بجامعة 
 الممؾ عبدالعزيز بجدة

مجمس النشر العممي 
جامعة الممؾ  -

 عبدالعزيز بجدة

 1022 السعكدية

    
 تعميميةز( تحكيـ برامج 

 السنة الجية المياـ
تحكيـ )منافسة إثراء المحتكل 
العربي ( كالتي نظمتيا مبادرة 
الممؾ عبداهلل لممحتكل العربي 
 بالتعاكف مع مكقع كحدة المعرفة

Knol التابع لػ Google, 
بمشاركة مجمكعة مف طمبة 

كطالبات ك أعضاء ىيئة 
التدريس في كؿ مف جامعة 

الممؾ سعكد كجامعة الممؾ فيد 
لمبتركؿ كالمعادف مف المممكة 

العربية السعكدية، كمجمكعة مف 
طمبة جامعات اإلسكندرية ك 

مدينة الممؾ عبدالعزيز 
 لمعمـك كالتقنية

1008 
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القاىرة ك أسيكط مف جميكرية 
 .مصر العربية

   
 
 ( الدكرات اك الكرش التدريبية التي تـ تدريسيا:ح

 السنة الجية اسـ المحكر اسـ الدكرة
مشركع تكثيؽ اإلنتاج 

الفكرم الكطني 
إلكتركنيػنا )مصدر(: 

 –المراحؿ  –األىداؼ 
 اإلنجازات

لقاء عمداء شؤكف 
المكتبات المشاركيف 

 في المشركع

مدينة الممؾ 
كالتقنية عبدالعزيزلمعمـك 

 الرياض -

1023 

سبؿ تطكير مجمة 
الدراسات اإلسالمية 
 بجامعة الممؾ سعكد

قسـ الدراسات  
كمية  –اإلسالمية 

جامعة الممؾ  –التربية 
 سعكد

1022 

المحتكل العربي عمى 
اإلنترنت؛ نظرة عامة 

في ضكء مبادئ 
الكصكؿ الحر )متحدث 

 خبير(

كرشة عمؿ 
"المحتكل العربي 

 المفتكح"

الممؾ عبدالعزيز  مدينة
لمعمـك كالتقنية، معيد 

 بحكث الحاسب

1008 

المدكنات كدكرىا في 
 نظاـ االتصاؿ العممي

جامعة اإلماـ محمد بف  
سعكد اإلسالمية، قسـ 

 دراسات المعمكمات

1006 

    
 ثامنا: الخبرات العممية

 عضكية المجاف العممية:  ( ب
 السنة الدكلة الجية المياـ اسـ المجنة العممية

عضك لجنة 
 الدراسات العميا

تقييـ مخططات 
الماجستير 

كمية العمـك 
 –االجتماعية 

 1005 السعكدية
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كالدكتكراه 
المقدمة مف 
 طالب الكمية

 جامعة اإلماـ

عضك المجنة 
 العممية

التخطيط 
لمدراسات العميا 

 بالقسـ

قسـ دراسات 
 –المعمكمات 

 جامعة اإلماـ

 1005 السعكدية

     
     
 المجاف الفنية:عضكية  ( ت

 السنة الدكلة الجية المياـ اسـ المجنة العممية
المجنة اإلشرافية 

Steering 
Committee 
عمى مشركع 

مشركع تكثيؽ 
اإلنتاج الفكرم 

 الكطني إلكتركنيػنا

اختيار نظاـ 
المستكدع 
الرقمي، 

كاإلشراؼ العاـ 
عمى إنجاز 

 المشركع

مدينة الممؾ 
عبدالعزيز لمعمـك 

 بالرياضكالتقنية 

 1024-1007 السعكدية

لجنة اختيار النظاـ 
اآللي بمكتبات 
جامعة الممؾ 

 سعكد

اختيار النظاـ 
آلي لمكتبات 

 الجامعة

عمادة شؤكف 
جامعة  –المكتبات 

الممؾ سعكد 
 بالرياض

 1005 السعكدية

     
 

 ج( عضكية النقابات كالجمعيات المينية: 
 سنة االشتراؾ الجية اسـ النقابة

الجمعية المصرية لممكتبات 
 كالمعمكمات

 1025 القاىرة

جمعية المكتبات كالمعمكمات 
 السعكدية

 1022 الرياض
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 ( أكراؽ طائرة: )مقدمة الكتاب / تقديـ عمؿ / كممة تحرير .........(د 

 الحالة الدكرية عنكاف المقاؿ
عامنا عمى تعرؼ اإلنسانية عمى الدكرية  240

 التخصصية
Cybrarians Journal  .

 (1024)ديسمبر  30ع
 كممة المحرر

.  Cybrarians Journal الدكريات التخصصية العربية في ميب الريح
 (1022)سبتمبر  15ع

 كممة المحرر

إلى نقطة  إغفاؿ العربية في النشر العممي، كالعكدة
 الصفر

Cybrarians Journal  .
 .)1020)ديسمبر  13ع 

 كممة المحرر

 عاشرا: الجكائز كاألكسمة: 
 السنة الجية اسـ الجائزة 

شيادة تقدير لممشاركة في تركيب النظاـ اآللي 
 بمكتبات جامعة الممؾ سعكد

 –عمادة شؤكف المكتبات 
 جامعة الممؾ سعكد بالرياض

1005 

في المؤتمر العالمي الثاني عف تاريخ درع المشاركة 
 الممؾ عبدالعزيز

جامعة اإلماـ محمد بف 
 الرياض –سعكد اإلسالمية 

1024 

   
   

 
  

http://arab-librarians.blogspot.com/2011/01/blog-post.html
http://arab-librarians.blogspot.com/2011/01/blog-post.html
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 عاطف محمد بيوم  حزين عم (د ).
 أكالن : البيانات الشخصية :

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : المؤىالت العممية: ثانيا
تاريخ  الدرجة

الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 العاـ

 الدكلة الجية الكمية 

دكتوراه ف   الدكتكراه
اآلداب 

تخصص 
الوثائق 

 والمكتبات

جامعة   
 القاىرة

 مصر

ماجستير ف   الماجستير
 اآلداب

جامعة   
 القاىرة

 مصر

جامعة    ليسانس آداب البكالكريكس
 القاىرة

 مصر

 ثالثا: التدرج األكاديمي 

 عاطف محمد بيوم  حزين عم  االسـ : 
 متزوج الحالة االجتماعية : 

 00/3/0413 تاريخ الميالد : 
 الجيزة-فيصل-شارع طريق كفر طيرمس04 مكاف الميالد: 

 مصري الجنسية : 
 العربية المغة التي يجيدىا : 
 عموم المعمومات التخصص العاـ : 

 وثائق التخصص الدقيؽ :  
   رقـ الياتؼ :

  10332143303رقـ المكبايؿ : 
   البريد االليكتركني
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      الكظيفة 
      معيد

      مدرس مساعد

      مدرس

 سادسا: اإلنتاج العممي
 الرسائؿ العممية   .أ

الجامعة  عنوان الرسالة 
 المانحة 

تاريخ  الكمية / القسم 
 اإلجازة 

 التقدير الدرجة 

محكمة القسمة 
دراسة -العسكرية

 ثئقيةأرشيفيو وثا 

جامعة 
 القاىرة

   2880 اآلداب

سجالت محكمة دمياط 
دراسة  -الشرعية 

 أرشيفيو وثائقية

جامعة 
 القاىرة

   2884 اآلداب

 

 

  



 6102-6106دليل السيز الذاتية ألعضبء هيئة التذريس بقسن علوم الوعلوهبت 

55 
 

 
 (ميا أحمد إبراىيم محمد.)د 

 
 أكالن : البيانات الشخصية :

 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانيا: المؤىالت العممية: 
تاريخ الحصول  الدرجة

 عمييا
التخصص 

 العام
 الدولة الجامعة الكمية

المكتبات  3110 الدكتوراه
 والمعمومات

فرع  –جامعة القاىرة  اآلداب
 بن  سويف

 مصر

المكتبات  0440 الماجستير
 والمعمومات

فرع  –جامعة القاىرة  اآلداب
 بن  سويف

 مصر

المكتبات  0434 البكالوريوس
 والمعمومات

فرع  –جامعة القاىرة  اآلداب
 بن  سويف

 مصر

 ثالثا: التدرج األكاديمي 
الدرجة  الوظيفة 

 األكاديمية
بداية 
 الخدمة

نياية 
 الخدمة 

 الدولة الجية 

أستاذ 
 مساعد 

 مصر كمية اآلداب ـــ جامعة بن  سويف  ----- 3109 اهدكتور 

 مصر كمية اآلداب ـــ جامعة بن  سويف  3109 3114 اهدكتور  مدرس
أستاذ 
 مساعد 

ـ جامعة اإلمام  كمية عموم الحاسب والمعمومات 3114 3119 اهدكتور 
 محمد بن سعود اإلسالمية

السعود
 ية 

 د/ ميا أحمد إبراىيم محمد االسـ 
 محافظة بن  سويف مكاف الميالد 

 مصرية الجنسية 
 العربية / اإلنجميزية  المغة التي يجيدىا 
 المكتبات والمعمومات التخصص العاـ 

 عمم المعمومات التخصص الدقيؽ  
 البريد االلكتركني

 
mahaahmed_2003@art.bsu.edu.eg,  

Mahaahmed_2003@yahoo.com
   

 Researcher 
ID 

Thomson Reuters: L-6800-2016 
orcid.org/0000-0003-0494-0027 

ResearcherID: G-9029-2016 

mailto:Mahaahmed_2003@yahoo.com
http://www.researcherid.com/rid/G-9029-2016
http://www.researcherid.com/rid/G-9029-2016
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جامعة القاىرة فرع بن   –كمية اآلداب  3119 3110 اهدكتور  مدرس
 سويف

 مصر

مدرس 
 مساعد 

جامعة القاىرة فرع بن   –كمية اآلداب  3110 0441 ماجستير
 سويف

 مصر

جامعة القاىرة فرع بن   –كمية اآلداب  0441 0434 ليسانس معيد
 سويف

 مصر

 رابعنا: المناصب:
a. المناصب األدارية: 

 الدولة الجية  إلى منذ الوظيفة 
 مصر كمية اآلداب  جامعة بن  سويف ـ  3100 مدير وحدة االرشاد االكاديم  )الدراسات العميا (
 مصر كمية اآلداب  جامعة بن  سويف  3100 مدير وحدة ضمان الجودة والتأىيل لالعتماد

 مصر كمية اآلداب  جامعة بن  سويف 3100 3100 وحدة ضمان الجودة والتأىيل لالعتمادنائب مدير 
b. :عضكية المجاف 

 الدولة الجية  إلى منذ الوظيفة 
 مصر كمية اآلداب  جامعة بن  سويف ـ  3100 عضو لجنة الدراسات العميا 

المنسق العام لدورة الكتابة الفنية لمبحث 
 العمم  

 مصر جامعة بن  سويف  كمية اآلداب  3100

أمين لجنة تحويل الدوريات الى دوريات 
 دولية 

 مصر جامعة بن  سويف ـ  3100

 مصر جامعة بن  سويف   3100 عضو لجنة السرقات العممية 
 الصادرة العممية الدوريات إدارة مسئول

 سويف بن  جامعة عن
 مصر جامعة بن  سويف   3101

االستراتيجية عضو المجنة الفنية لمخطة 
 3104-3109لمجامعة 

 مصر  جامعة بن  سويف  ــ  3103

 مصر جامعة بني سكيؼ  3109 خبير استراتيج  ف  التعميم الجامع 
محرر قاعدة اليادي لإلنتاج الفكري 

 العرب 
 تونس االتحاد العرب  لممكتبات والمعمومات  ــ  3103

عضو فريق النشر االلكترون  لمجمة كمية 
 اآلداب جامعة بن  سويف 

 مصر جامعة بن  سويف  المجمس األعمى لمجامعات  ـ 3103

عضو لجنة تطوير وتحديث الموائح 
 الدراسية 

جامعة  –كمية اآلداب  قسم المكتبات والوثائق - 3101
 بن  سويف

 مصر

عضو لجنة تطوير وتحديث الموائح 
 الدراسية

 مصر جامعة بن  سويف كمية اآلداب - 3103

جامعة  –كمية اآلداب  قسم المكتبات والوثائق ـ  3103 عضو المجنة الثقافية واالجتماعية 
 بن  سويف

 مصر

جامعة  –كمية اآلداب  قسم المكتبات والوثائق ـ 3103 عضو لجنة الدراسات العميا 
 بن  سويف

 مصر

وحدة ضمان الجودة واالعتماد  3109 3100 رئيس فريق الدراسة الذاتية لكمية اآلداب 
 االكاديم 

جامعة  –كمية اآلداب 
 بن  سويف

 مصر

عضو المجنة التنفيذية لوحدة ضمان الجودة 
 واالعتماد االكاديم 

وحدة ضمان الجودة واالعتماد  3109 3100
 االكاديم 

جامعة  –كمية اآلداب 
 بن  سويف

 مصر
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رئيس لجنة البرام  التعميمية / المقررات 
 الدراسية

وحدة ضمان الجودة واالعتماد  3103 3100
 االكاديم 

جامعة  –كمية اآلداب 
 بن  سويف

 مصر

 مصر جامعة بن  سويف كمية اآلداب ـ 3101 عضو فريق لجنة المعامل
 مصر جامعة بن  سويف كمية اآلداب ـ 3101 عضو فريق لجنة المكتبة

عضو فريق لجنة نظم التقويم 
 واالمتحانات.

 مصر جامعة بن  سويف وحدة نظم التقويم واالمتحانات  ـ 3101

عضو فريق المستودع الرقم  لمرسائل 
 الجامعية

 مصر جامعة بن  سويف كمية اآلداب ـ 3101

قسم دراسات المعمومات. كمية  3114 3113 عضو لجنة توصيف الوظائف
 والمعموماتعموم الحاسب 

جامعة اإلمام محمد بن 
 سعود اإلسالمية

السعود
 ية

ممتحن مشارك ف  لجنة االمتحان 
 الشامل لمرحمة الدكتوراه

قسم دراسات المعمومات . كمية   0930
 عموم الحاسب والمعمومات

جامعة اإلمام محمد بن 
 سعود اإلسالمية

السعود
 ية

c. :الدكريات كالمجالت العممية 
 الدولة الجية  إلى منذ الوظيفة 

 Theنائب رئيس تحرير 
International 
Journal of 
Informatics, 
Media  and 

Communication 
 Technology  

 جامعة بن  سويف  - 3101
 

 مصر 

 BSUنائب رئيس تحرير 
International 
Journal of 
Humanities 
and Social 

Science(BSU-
IJHSS) 

 جامعة بن  سويف  - 3101
 

 مصر 

عضو الييئة االستشارية 
 SABAومحكم دورية 

JOURNAL OF 
INFORMATION 
TECHNOLOGY 

AND 
NETWORKING 

(SJITN) 

3101 - University Saba Saba, 
Dutch 

Caribbean 

نائب رئيس تحريرحولية كمية 
اآلداب . جامعة بن  

 سويف 

 مصر كمية اآلداب  جامعة بن  سويف ـ 3103

نائب رئيس تحرير مجمة 
 التعميم عن بعد والتعميم المفتوح

اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع كمية اآلداب  ـ  ـ 3103
  جامعة بن  سويف

 مصر

مدير تحريرحولية كمية 
اآلداب . جامعة بن  

 مصر كمية اآلداب  جامعة بن  سويف 3103 3103
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 سويف 
مدير تحرير المجمة المصرية 

 لعموم المعمومات 
 مصر اآلداب  جامعة بن  سويفكمية  - 3109

d. :المشاركة في تنظيـ المؤتمرات كالندكات العممية 
 الدولة الجية  إلى منذ الوظيفة 

المشاركة ف  اإلعداد والتنظيم ف  المؤتمر 
 العمم  السنوي لموثائق واألرشيف  

 مصر جامعة القاىرة ـ فرع بن  سويف  قسم المكتبات والوثائق 3119 3111

ف  اإلعداد والتنظيم ف  المؤتمر المشاركة 
 السنوي لكمية اآلداب

 مصر جامعة القاىرة ـ فرع بن  سويف كمية اآلداب 3119  3113

ف  المؤتمر الدولى  عضو المجنة العممية
دكر البكابة االالكتركنية بالجامعات الثالث " 

فى النيكض بالبحث العممى لخدمة 
 "المجتمع كالبيئة

 اتحاد الجامعات  3103
 العربية

 مصر جامعة بن  سويف

عضو المجنة العممية ف  المؤتمر العمم  
نحك بناء استراتيجية لجامعة بن  سويف " 

 "بحثية لمجامعة في العقد القاـد

 مصر جامعة بن  سويف جامعة بن  سويف  3103

أمين عام المؤتمر الدول  األول لمتعميم عن 
ـ عف بعُد كدكره في بعنوان "  بعًد التعمي

ـ الجامعي بالكطف تطكير منظكمة  التعمي
 " العربي

اتحاد الجامعات   3103
 العربية

 مصر جامعة بن  سويف

أمين عام المؤتمر الدول  الثان  لمتعميم عن 
ـ عف بعُد في الجامعات بعنوان "  بعًد التعمي

 "لتطبيقات كأفاؽ المستقبؿ العربية:  ا

اتحاد الجامعات   3109
 العربية

 مصر جامعة بن  سويف

عضو المجنة العممية ف  المؤتمر العرب  
األول لعموم المعمومات بعنوان" معمارية 

 Information Architecture المعمومات
(IA2015) 

 مصر جامعة بن  سويف جامعة بن  سويف  3100

سيجما 1تطبيق مقرر ندوة "تقنيات 
(Sigma Six فى المؤسسات األكاديمية )

 والمعموماتية"

 مصر سويفجامعة بن   جامعة بن  سويف  3100

أمين عام مؤتمرجامعة بن  سويف العمم  
السرقات العممية في األكساط بعنوان "

 " األكاديمية

 مصر جامعة بن  سويف جامعة بنى سويف  3100

مقرر  ورشة عمل برام  كشف االنتحال و 
 السرقات العممية 

 مصر جامعة بن  سويف تك نوليدج   3100

مقرر عام المؤتمر الدول  الثالث لمتعميم عن 
ـ عف بعُد : البيئات بعنوان "  بعًد التعمي

 "طكرات ،الخبرات ،الت

اتحاد الجامعات   3010
 العربية

 مصر جامعة بن  سويف

 الثان  عضو المجنة العممية ف  المؤتمرالعمم 
 مجتمع إلى المعمومات بعنوان "التحول لعموم
 معموماتية  رؤى :المعرفة

 مصر جامعة بن  سويف جامعة بن  سويف  3101

المؤتمر الدول  عضو المجنة المنظمة ف  
 لقياسات المعمومات ومعامل التأثير العرب  

األكاديمية العربية   311
لمعمكـ كالتكنكلكجيا 

مؤسسة دار بالتعاون مع 
نشر العمكـ 

 مصر

http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx
http://www.conference-bns.bsu.edu.eg/ConfLegan.aspx


 6102-6106دليل السيز الذاتية ألعضبء هيئة التذريس بقسن علوم الوعلوهبت 

59 
 

  كالنقؿ البحرم
 

وأكاديمية (NSP) الطبيعية 
البحث العممى والتكنولوجيا 
وبرنام  جائزة حمدان بن راشد 

  التعميمى المتميز
عام المؤتمر الدول  األول لإلبداع مقرر 

بعنوان   اإلبداع العمم  والمعرفة التكوينية 
 ف  البيئة الرقمية

جامعة بن    3101
 سويف

 مصر جامعة بن  سويف

نائب رئيس المجنة التنفيذية العميا لجائزة 
 أوسكار الجامعة لإلبداع

جامعة بن    3101
 سويف

 مصر جامعة بن  سويف

 ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:خامسنا: الدكرات 
اسم الدورة أو  

 الورشة
 السنة الجية

 أ( دكرات متخصصة في مجاؿ المكتبات كالمعمكمات
دورة تحميل نظم 
 وقواعد بيانات

 0443/ 3/  03ـ   3 مركز بحوث نظم وخدمات المعمومات بكمية اآلداب جامعة القاىرة

دورة ف  الفيرسة 
 اآللية

 2/0443/  01ـ 00 بحوث نظم وخدمات المعمومات بكمية اآلداب جامعة القاىرةمركز 

دورة الفيرسة 
المقرؤة آلياً " 
MARC" 

 3110/ 4/ 33ـ 01 نادي تكنولوجيا المعمومات بمكتبة مبارك العامة فرع بن  سويف

دورة مصادر 
المعمومات 

اإللكترونية رقمنتيا 
وتطبيقاتيا 
Electronic 
Information 
Resources: 
Digitization 

and 
Application 

 0934/ 3/ 03ـ 00 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةكمية عموم الحاسب والمعمومات . 

دورة تنظيم 
مصادر 

المعمومات ف  
 البيئة اإللكترونية

/ 3/ 3ـ 0934/ 3/ 31 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةكمية عموم الحاسب والمعمومات .
0934 

دورة ميارات 
البحث عن 
مصادر 

جراء  المعمومات وا 
الدراسات 

المسحية عبر 
 اإلنترنت

معيد البحوث والخدمات االستشارية ضمن مشروع تنمية اإلبداع والتميز 
ألعضاء ىيئة التدريس ف  الجامعات السعودية . جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية

 3/0934/ 03ـ  09

 Web" تطبيقات 
 –المفاىيم    2.0

كمية عموم الحاسب والمعمومات . جامعة اإلمام محمد بن سعود 
 اإلسالمية

 0931/ 0/ 33ـ  31
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 –الخدمات 
التطبيقات ف  
مؤسسات 
 المعمومات
" مصادر 

الوصول الحر   
نظرة إلى مجتمع 
المعمومات 
لمبرمجيات 
والمصادر 

 مفتوحة المصدر"

جامعة اإلمام محمد بن سعود كمية عموم الحاسب والمعمومات . 
 اإلسالمية

 0931/ 0/ 34ـ  33

بوابات اإلنترنت   
المفاىيم ، البناء 
الييكم  ، 
التصانيف ، 
 واآلفاق المستقبمية

كمية عموم الحاسب والمعمومات . جامعة اإلمام محمد بن سعود 
 اإلسالمية

 0931/ 33/1ـ  31

استخدام قواعد 
 البيانات العالمية

بة الرقمية بالمجمس األعمى لمجامعات بالتعاكف مع مشركع كحدة  المكت
 المكتبة الرقمية بجامعة بني سكيؼ

 00/3114/ 0ـ  9

البحث ف  قواعد 
 البيانات العالمية

كحدة  المكتبة الرقمية بالمجمس األعمى لمجامعات بالتعاكف مع مشركع 
 المكتبة الرقمية بجامعة بني سكيؼ

 3/3101/ 00ـ  09

قواعد البحث ف  
 البيانات العالمية

كحدة  المكتبة الرقمية بالمجمس األعمى لمجامعات بالتعاكف مع مشركع 
 المكتبة الرقمية بجامعة بني سكيؼ

31 /9 /3103 

 
 

 ب( دكرات الحاسب اآللي كاإلنترنت
 0442 مركز الحساب العمم  التابع لجامعة القاىرة دورة ف  الحاسب اآلل 
 0443 شعبة إعداد المعمم الجامع  .جامعة القاىرة دورة ف  الحاسب اآلل 

 3113 النادي الثقاف  بالشبان المسممين بمحافظة بن  سويف Windows 98 / Word 2000  دورة 
 3113 النادي الثقاف  بالشبان المسممين بمحافظة بن  سويف Excel 2000 / Access2000دورة 

 3113 بالشبان المسممين بمحافظة بن  سويفالنادي الثقاف   INTERNT - HTMLدورة 
مركز تدريب عموم الحاسب وتكنولوجيا المعمومات بمحافظة بن   دورة إعداد مدربين إنترنت

 سويف التابع لمركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار بمجمس رئاسة الوزراء
3119 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية كمية عموم الحاسب والمعمومات / جامعة  دبموم تطبيقات الحاسب اآلل 
 بالمممكة العربية السعودية .

ىـ 0931
 م3111/

التدريب عم  استخدام تكنولوجيا المعمومات 
 ICTPواالتصاالت 

. جامعة بن  ICTPلمشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعمومات 
 سويف

3111 

محمد بن سعود اإلسالمية جامعة اإلمام كمية عموم الحاسب والمعمومات  تصميم مواقع اإلنترنت
 بالمممكة العربية السعودية

3113 

بالتعاون مع جمعية   Microsoft Unlimited Potentialبرعاية  TOTدورة 
الرعاية المتكاممة ومركز تدريب عموم الحاسب وتكنولوجيا المعمومات بكمية 

 العموم جامعة بن  سويف

30 /01 /
3114 
/1/0حتى

3101 
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 ICDL  (Internationalدورة 
Computer Driving License) 

 -المعمومات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا -مكتب اليونسكو بالقاىرة
 الوطنية أكاديم  ببن  سويف -والتدريب برام  التنمية البشرية

3101 

 
 ج ( دكرات المغة اإلنجميزية

311 جامعة القاىرةمركز المغات األجنبية والترجمة ـ  TOEFLدورة المغة اإلنجميزية 
1 

044 مركز المغات األجنبية والترجمة ـ جامعة القاىرة دورات ف  المغة اإلنجميزية
3 

 The General English دورة  ف  المغة اإلنجميزية
course , Pre-Intermediate Stage, Level 6 

" بالتعاون مع "  المركز العمم  لمغات  AMIDEASTامديست 
 والكمبيوتر

310
0 

 The General Englishف  المغة اإلنجميزية دورة 
course, Intermediate Stage, Level 7   

" بالتعاون مع "  المركز العمم  لمغات  AMIDEASTامديست 
 والكمبيوتر

310
0 

 The General Englishف  المغة اإلنجميزية دورة 
course, Intermediate Stage, Level 8   

" بالتعاون مع " المركز العمم  لمغات  AMIDEASTامديست 
 والكمبيوتر

310
0 

 
 

 

 د( دكرات متخصصة في تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس البحثية كالتدريسية
311 وحدة إعداد المعمم الجامع  بجامعة القاىرة دورة إعداد المعمم الجامع 

1 
311 جامعة القاىرة FLDPمركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات  تنمية الميارات اإلدارية

0 
جامعة بن   FLDPمركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات  تقييم التدريس

 سويف
311
1 

جامعة بن   FLDPمركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات  إدارة الوقت وضغوط العمل
 سويف

311
1 

جامعة بن   FLDPمركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات  تصميم المقرر
 سويف

311
1 

جامعة بن   FLDPمركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات  استخدام التكنولوجيا ف  التدريس
 سويف

311
1 

أساليب التدريس ف  التقويم ف  التعميم الموجو 
 نحو االقتصاد المعرف 

معيد البحوث والخدمات االستشارية ضمن مشروع تنمية اإلبداع والتميز 
ألعضاء ىيئة التدريس ف  الجامعات السعودية . جامعة اإلمام محمد بن 

 سعود اإلسالمية

093
4 

Building a World Class Program  معيد البحوث والخدمات االستشارية ضمن مشروع تنمية اإلبداع والتميز
التدريس ف  الجامعات السعودية . جامعة اإلمام محمد بن ألعضاء ىيئة 

 سعود اإلسالمية

093
1 

Working Toward Program 
Accreditation 

معيد البحوث والخدمات االستشارية ضمن مشروع تنمية اإلبداع والتميز 
ألعضاء ىيئة التدريس ف  الجامعات السعودية . جامعة اإلمام محمد بن 

 سعود اإلسالمية

093
1 
 

310جامعة بن   FLDPمركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات  نظم الساعات المعتمدة 
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 3 سويف
جامعة بن   FLDPمركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات  إدارة الفريق البحث 

 سويف
310
3 

جامعة بن   FLDPمركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات  أخالقيات البحث العمم  
 سويف

310
3 

Communication and rhetorical 
techniques 

International Relations Office - Beni-Suef University 310
3 

Being an Editor of an 
International Journal  

Elsevier 310أكاديمية البحث العمم  والتكنولوجيا ، 
9 

 
 

 ىػ ( دكرات متخصصة في التعمـ االلكتركني كالتعميـ عف بعد
0 المركز الوطن  لمتعمم االلكترون  والتعميم عن بعد . المممكة العربية السعودية التقنيات الحديثة ف  التعميم

9
3
4
 ه

عمادة التعميم عن بعد . جامعة اإلمام مشروع الخطة اإلستراتيجية لمتعمم االلكترون  .  أساسيات التعمم االلكترون 
 .محمد بن سعود اإلسالمية

0
9
3
1 

تصميم درس تفاعم  باستخدام برنام  
Stream Author 

0 المركز الوطن  لمتعمم االلكترون  والتعميم عن بعد . المممكة العربية السعودية
9
3
1 

تصميم درس تفاعم  باستخدام برنام  
Articulate 

0 مم االلكترون  والتعميم عن بعد . المممكة العربية السعوديةالمركز الوطن  لمتع
9
3
1 

مشروع ضمان الجودة واالعتماد . جامعة بن  سويف  كمية اآلداب  وحدة  التعميم اإللكترون 
 ضمان الجودة واالعتماد

3
1
0
1 

وكيفيةاالستف اإللكترونى لمتعميم الجديدة الخدمات
 منيا ادة

3 جامعة بن  سويفمركزالتعميم االلكترون  
1
0
3 
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 ك ( دكرات متخصصة في ضماف الجكدة كاالعتماد

مشروع ضمان الجودة واالعتماد . جامعة بن  سويف  كمية اآلداب   (0توصيف وتقرير المقررات الدراسية)
 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

310
1 

. جامعة بن  سويف  كمية اآلداب   مشروع ضمان الجودة واالعتماد (3توصيف وتقرير المقررات الدراسية)
 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

310
1 

مشروع ضمان الجودة واالعتماد . جامعة بن  سويف  كمية اآلداب  اإلعداد لزيارات المتابعة
 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

310
1 

سويف  كمية اآلداب  مشروع ضمان الجودة واالعتماد . جامعة بن   المعايير األكاديمية لكميات اآلداب 
 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

310
1 

مشروع ضمان الجودة واالعتماد . جامعة بن  سويف  كمية اآلداب   إدارة الجودة الشاممة
 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

310
1 

مشكالت التخطيط االستراتيج  لمؤسسات التعميم 
 العال 

سويف  كمية اآلداب  مشروع ضمان الجودة واالعتماد . جامعة بن  
 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

310
1 

جامعة بن   FLDPمركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات  التخطيط االستراتيج 
 سويف

310
3 

جامعة بن   FLDPمركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات  إعداد الدراسة الذاتية 
 سويف

310
3 

جامعة بن   FLDPمركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات  الدراسية والبرام  االكادميةتوصيف المقررات 
 سويف

310
3 

310 المكتبة الرقمية بالمجمس األعمى لمجامعات  أخالقيات النشر العمم 
1 

( عمى TOTالدورة التدريبية لتدريب المدربين )
 مصادر المعمومات المتاحة ببنك المعرفة المصري

310 المكتبة الرقمية بالمجمس األعمى لمجامعات 
1 

تاحة المصادر ) 310 المكتبة الرقمية بالمجمس األعمى لمجامعات  (RDAوصف وا 
1 

Writing a research article and getting it 
published 

310 المكتبة الرقمية بالمجمس األعمى لمجامعات 
1 

المؤتمر العمم  الثان  لعموم المعمومات بعنوان" التحول إلى مجتمع المعرفة  D Space انشاء المستودعات الرقمية باستخدام 
قسم عموم المعمومات .كمية اآلداب . جامعة بن  "   رؤى معموماتية

 سويف

310
1 

كاديمية األ المؤتمر الدول  لقياسات المعمومات ومعامل التأثير العرب  .  كأداة لمقياسات البديمة Plum Xمجموعة تطبيقات 
  العربية لمعمكـ كالتكنكلكجيا كالنقؿ البحرم

ـ الطبيعيةبالتعاون مع   Natural Sciences مؤسسة دار نشر العمك
Publishing (NSP) وأكاديمية البحث العممى والتكنولوجيا وبرنام  جائزة

  حمدان بن راشد التعميمى المتميز

310
1 

  تحقيق االنتشار الدولى  EBSCOالشراكة مع  
 لممجالت األكاديمية

األكاديمية المؤتمر الدول  لقياسات المعمومات ومعامل التأثير العرب  . 
  العربية لمعمكـ كالتكنكلكجيا كالنقؿ البحرم

 Natural Sciences مؤسسة دار نشر العمكـ الطبيعيةبالتعاون مع 
Publishing (NSP) والتكنولوجيا وبرنام  جائزة وأكاديمية البحث العممى

  حمدان بن راشد التعميمى المتميز

310
1 

األكاديمية المؤتمر الدول  لقياسات المعمومات ومعامل التأثير العرب  .  قياسات المعمومات ف  المستودعات الرقمية 
  العربية لمعمكـ كالتكنكلكجيا كالنقؿ البحرم

 Natural Sciences الطبيعيةمؤسسة دار نشر العمكـ بالتعاون مع 

310
1 
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Publishing (NSP) وأكاديمية البحث العممى والتكنولوجيا وبرنام  جائزة
  حمدان بن راشد التعميمى المتميز

 
 سادسا: اإلنتاج العممي

 الرسائؿ العممية   .ث
تاريخ  الكمية / القسم الجامعة المانحة عنوان الرسالة

 اإلجازة
 التقدير الدرجة

العربية ف  مجال المكتبات الدوريات 
 والمعمومات  دراسة ببميوجرافية  ببميومترية

جامعة القاىرة / فرع بن  
 سويف

كمية اآلداب/ قسم 
 المكتبات والوثائق

 ممتاز الدكتوراه 0440

المستفيدون من المكتبات العامة ف  مدينة بن  
 سويف ـ دراسة تحميمية 

جامعة القاىرة / فرع بن  
 سويف

اآلداب/ قسم كمية 
 المكتبات والوثائق

الماجس 3110
 تير

مرتبة 
الشرف 
 األولى

 الكتب:  .ج
تاريخ  اسم الناشر المؤلف/ المؤلفين عنوان الكتاب

 النشر
 3113 المؤلف ميا أحمد إبراىيم محمد خدمات اإلنترنت ف  مطمع األلفية الثالثة  دراسة تقيميو

  محمد جالل سيد غندورد.  ببميوجرافية )مشترك(األسرة المحمدية العموية  دراسة بيو ـ 
 3113 المؤلف محمد ميا أحمد إبراىيم

الرضا الوظيف  لمعاممين ف  المكتبات   دراسة ميدانية عم  المكتبات العامة 
 3111 دار الثقافة العربية  ميا أحمد إبراىيم محمد ف  مدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية

 3119 دار الثقافة العربية ميا أحمد إبراىيم محمد اآللية ف  المكتبات ومراكز المعموماتتحميل األنظمة 
 3119 دار الثقافة العربية ميا أحمد إبراىيم محمد قواعد البيانات ف  المكتبات ومراكز المعمومات

المواد السمعية والبصرية والمصغرات الفيممية ف  المكتبات ومراكز 
 3119 دار الثقافة العربية إبراىيم محمد ميا أحمد المعمومات

 3114 دار الكتاب الجامع   ميا أحمد إبراىيم محمد Information Scienceعمم المعمومات 
 3101 دار الكتاب الجامع  ميا أحمد إبراىيم محمد مقدمة ف  عمم المكتبات والمعمومات
  سيد غندورمحمد جالل د.  إدارة المعرفة   رؤية معموماتية )مشترك(

 3101 تحت النشر محمد ميا أحمد إبراىيم
 3101 تحت النشر ميا أحمد إبراىيم محمد الويب وتطبيقاتو ف  المكتبات ومراكز المعمومات

 
 

 ج ( مقاالت الدكريات:
المؤلف/  عنوان البحث

 بيانات النشر اسم الدورية المؤلفين
والمعمومات وفقاً لممعايير تقويم الدوريات العربية ف  مجال المكتبات 
 والمواصفات القياسية

ميا أحمد 
)مارس0،ع0س األكاديمية إبراىيم

3119) 

الدوريات العربية المتخصصة ف  مجال األرشيف والوثائق   دراسة تحميمية 
 لمقاالت الدوريات) مشترك(

ميا أحمد 
 إبراىيم

عزة فاروق 
 جوىري

مجمة المكتبات 
 والمعمومات العربية

) 0،ع39س
 (؛ 3119يناير
)يوليو  3،ع39س

3119) 
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ميا أحمد  سالسل الكتب ف  مجال المكتبات والمعمومات  دراسة تحميمية.
 إبراىيم

مجمة كمية 
اآلداب،جامعة القاىرة فرع 

 بن  سويف
)أكتوبر  1ع 

3119) 
مدى إفادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم من مصادر المعمومات 

عمى شبكة االنترنت  دراسة ميدانية عمى جامعة القاىرة فرع اإللكترونية المتاحة 
 بن  سويف

ميا أحمد 
 إبراىيم

مجمة كمية اآلداب بن  
 سويف

)إبريل  01ع
3111) 

 الدوريات األكاديمية بجامعت  الفيوم وبن  سويف دراسة تقويمية)مشترك(
ميا أحمد 
 إبراىيم

عزة فاروق 
 جوىري

)إبريل  09ع  الفيرست
3111) 

 
 

 السنة مكاف انعقاده الجية الراعية عنكاف البحث
 0442 جامعة القاىرة قسم المكتبات والوثائق المستفيدون من المكتبات العامة ف  مدينة بن  سويف )دراسة تحميمية (

مجال األرشيف والوثائق ف  الدوريات العربية المتخصصة  دراسة تحميمية لمقاالت الدوريات ف  اإلنتاج الفكري 
 جامعة القاىرة قسم المكتبات والوثائق الوثائق ) مشترك(

 3113 فرع بن  سويف

 جامعة القاىرة كمية اآلداب الدوريات اإللكترونية  مصدر من مصادر المعمومات
 3113 فرع بن  سويف

 جامعة القاىرة كمية اآلداب الدوريات األكاديمية بجامعة القاىرة فرع بن  سويف والفيوم  دراسة تقويمية )مشترك(
 3119 فرع بن  سويف

العوامل المؤثرة عمى الرضا الوظيف  لمعاممين ف  المكتبات العامة بالمممكة العربية السعودية  دراسة ميدانية عمى مدينة 
جامعة الممك سعود/  كمية اآلداب الرياض

 3110 السعودية

المكتبات والمعمومات بالجامعات السعودية  دراسة أبعاد الوع  المعمومات  لدى طالبات الدراسات العميا ف  تخصص 
 3113 جدة / السعودية جمعية المكتبات السعودية لواقعيا واتجاىاتيا المستقبمية
  web 2.0المدونات االلكترونية أحد تطبيقات 

 3103 بن  سويف جامعة وحدة إدارة المشروعات دراسة تحميمية لمدونات أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم ف  الوطن العرب 
 3103 جامعة بن  سويف كمية اآلداب بين الواقع والمأمول  web 2.0مستقبل الـ 

 جامعة بن  سويف اتحاد الجامعات العربية نحو إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لمكتبات جامعة  بن  سويف ف  ظل تقنيات الويب
 
3103 

 
 

 Edmodo التعميم عن بعُد ف  القرن الحادي والعشرين  شبكةاستخدام بيئات التعمم االجتماع  ف  منظومة 
 أنموذجاً 
 

 3103 جامعة بن  سويف اتحاد الجامعات العربية

 معمارية المعمومات والبناء المعمومات  لبوابة مواقع أقسام المكتبات والمعمومات العربية دراسة تخطيطية
قسم عموم المعمومات .كمية 
اآلداب بالتعاون مع كمية 
  الحاسبات والمعمومات

 3100 جامعة بن  سويف

 3100 جامعة بن  سويف  جامعة بن  سويف  نحو برنام  عرب  لكشف السرقات العممية
 3100 جامعة بن  سويف الجامعات العربيةاتحاد  استخدام تطبيقات الويب ف  تطوير التعميم المفتوح بجامعة بن  سويف

قسم عموم المعمومات .كمية  الويب االجتماع  ودوره ف  ارساء قواعد التواصل العمم  الرقم  وتبادل المعرفة فيما بين الباحثين 
 3101 جامعة بن  سويف اآلداب

 Alexandria 3101األكاديمية العربية لمعموم  H Indexأدوات قياس االنتاجية العممية والتأثير العمم  لمباحثين عمى شبكة االنترنت لرفع معامل 

http://www.bsu.edu.eg/conf/home.aspx
http://www.bsu.edu.eg/conf/home.aspx
http://www.bsu.edu.eg/conf/home.aspx
http://www.bsu.edu.eg/conf/home.aspx


 6102-6106دليل السيز الذاتية ألعضبء هيئة التذريس بقسن علوم الوعلوهبت 

66 
 

  والتكنولوجيا والنقل البحري
بالتعاون مع مؤسسة دار 

نشر العموم 
 (NSP) الطبيعية

وأكاديمية البحث العممى 
والتكنولوجيا وبرنام  جائزة 

التعميمى  حمدان بن راشد
  المتميز

االتحاد العرب  لممكتبات  Big6الثقافة المعموماتية الرقمية لمباحثين ف  مجال العموم الطبية باستخدام نموذج
 3101  والمعمومات

 3101 جامعة بن  سويف الدراسات العمياقطاع  نحو برنامجاً دراسياً لرفع كفاءة ميارات الوع  المعمومات  لمطالب الباحثين ف  الجامعات المصرية
 

 الدكريات :
 
 
 

ـ الدكرة ـ المحكر اس  السنة الجية اس
 Technicalالعمم    لمبحث الفنية الكتابة برنام 

Writing for Scientific ،Research 
Program (TWSRP) 

أخالقيات البحث 
العمم  و كيفية صياغة 
االستشيادات المرجعية 

التقميدية ف  البيئة  
  وااللكترونية

 3100 كمية اآلداب ـ جامعة بن  سويف

 Technicalالعمم    لمبحث الفنية الكتابة برنام 
Writing for Scientific ،Research 
Program (TWSRP) 

اتقان ميارات التعامل 
مع مصادر المعمومات 
 التقميدية وااللكترونية

 3100 كمية اآلداب ـ جامعة بن  سويف

 Technicalالعمم    لمبحث الفنية الكتابة برنام 
Writing for Scientific ،Research 

Program (TWSRP) 

ميارات واستراتيجيات 
البحث ىمى الشبكة 

 العنكبوتية
 3100 كمية اآلداب ـ جامعة بن  سويف

ورشة عمل عن الئحة الدراسات العميا بنظام 
 م3109 كمية اآلداب ـ جامعة بن  سويف م  وحدة االرشاد األكادي الساعات المعتمدة 

االشتراك ف  الدورات التدريبية الت  تعدىا كمية 
اآلداب ـ جامعة بن  سويف حول )التنمية المعرفية ( 

 لمييئة المعاونة
ميارات التعامل مع 
 3103 كمية اآلداب ـ جامعة بن  سويف مصادر المعمومات

يعدىا الجياز المركزي االشتراك ف  الدورات التدريبية الت  
 بناء وتنمية المقتنيات لمتنظيم واإلدارة

مركز إعداد القادة لمقطاع 
اإلدارة العامة لمبرام   -الحكوم 

التخصصية والمكتبية الحديثة( 
التابع لرئاسة مجمس الوزراء 

 المصري

3103 

االشتراك ف  الدورات التدريبية الت  يعدىا الجياز المركزي 
 ةلمتنظيم واإلدار 

قواعد البيانات وبنوك 
 المعمومات

مركز إعداد القادة لمقطاع 
اإلدارة العامة لمبرام   -الحكوم 

التخصصية والمكتبية الحديثة( 
3103 
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التابع لرئاسة مجمس الوزراء 
 المصري

االشتراك ف  الدورات التدريبية الت  يعدىا الجياز المركزي 
 لمتنظيم واإلدارة

خدمات المعمومات 
اخصائ  ومشاكل 

 المعمومات

مركز إعداد القادة لمقطاع 
اإلدارة العامة لمبرام   -الحكوم 

التخصصية والمكتبية الحديثة( 
التابع لرئاسة مجمس الوزراء 

 المصري

3100 

االشتراك ف  تدريب أمناء مكتبات " مكتبة مبارك 
 العامة . الجيزة

نظم استرجاع 
 3101 يزةلجنة التدريب بمكتبة مبارك ـ الج المعمومات

االشتراك ف  تدريب أمناء مكتبات " مكتبة مبارك 
 العامة . الجيزة

مصادر المعمومات 
 3114 لجنة التدريب بمكتبة مبارك ـ الجيزة االلكترونية

االشتراك ف  تدريب أمينات مكتبة " مركز األبحاث 
 الوطن  بالمممكة العربية السعودية

تنظيم مصادر 
 المعمومات

بجمعية المكتبات لجنة التدريب 
 3113 والمعمومات السعودية

 الفيرسة المقروءة آليًا ورشة عمل ألعضاء ىيئة التدريس
قسم المكتبات والمعمومات. كمية 
العموم االجتماعية. جامعة اإلمام 
 محمد بن سعود اإلسالمية

3113 

الثقافة . محافظة بن  قصر  مية القراءة والمكتبة لألطفالأه محاضرات ف  ميرجان القراءة لمجميع
 3113 سويف

أىمية القراءة والمكتبة  محاضرات ف  ميرجان القراءة لمجميع
 لممرأة

قصر الثقافة . محافظة بن  
 3113 سويف

االشتراك ف  تدريب أمناء مكتبات مراكز الشباب 
وزارة الشباب ف  محافظة بن   الفيرسة الوصفية محافظة الفيوم

 3110 سويف
تدريب أمناء مكتبات مراكز الشباب االشتراك ف  

وزارة الشباب ف  محافظة بن   الفيرسة الوصفية محافظة المنيا
 3110 سويف

االشتراك ف  تدريب أمناء مكتبات مراكز الشباب 
وزارة الشباب ف  محافظة بن   الفيرسة الوصفية محافظة بن  سويف

 3111 سويف
االشتراك ف  تدريب أمناء مكتبات قصور ثقافة 

 محافظة بن  سويف
الفيرسة الوصفية والتحميل 

 الموضوع 
وزارة الثقافة ف  محافظة بن  

 0443 سويف

قصر الثقافة . محافظة بن   أىمية القراءة والمكتبة محاضرات ف  ميرجان القراءة لمجميع
 0443 سويف

االشتراك ف  تدريب أمناء مكتبات قصور ثقافة 
 محافظة بن  سويف

والتحميل الفيرسة الوصفية 
 الموضوع 

وزارة الثقافة ف  محافظة بن  
 0442 سويف

 سابعا:المؤتمرات:
تار  الجية المنظمة ـ مكان االنعقاد عنوان المؤتمر

يخ 
اال
نعقا
 د

المؤتمر القوم  األول ألخصائ  المكتبات والمعمومات ف  
 مصر " المكتبة قيمة مصرية " 

04 الجمعية المصرية لممكتبات والمعمومات ـ جامعة القاىرة 
42 

المؤتمر القوم  الثان  ألخصائ  المكتبات والمعمومات ف  
 مصر المكتبة أداة لمتنمية الشاممة

04 الجمعية المصرية لممكتبات والمعمومات
43 

31 الجمعية المصرية لممكتبات والمعموماتالمؤتمر القوم  الرابع ألخصائ  المكتبات والمعمومات ف  
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 11 والمعمومات لمجميعمصرالقراءة 
الندوة العربية الثامنة لالتحاد العرب  لممكتبات والمعمومات 
تكنولوجيا المعمومات ف  المكتبات ومراكز المعمومات العربية   

 الواقع والمستقبل

ـ  جامعة الدول  االتحاد العرب  لممكتبات والمعمومات
 العربية 

04
42 

الندوة العممية لمركز بحوث نظم وخدمات المعمومات، كمية 
اآلداب حول االستخدام اآلل  ف  المكتبات ومراكز المعمومات 

 المصرية بين الحاضر والمستقبل

مركز بحوث نظم وخدمات المعمومات، كمية اآلداب، 
بالتعاون مع الييئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ـ 

 جامعة القاىرة

04
41 

المؤتمر العمم  الثان  لمركز بحوث نظم وخدمات المعمومات 
 النشر اإللكترون 

مركز بحوث نظم وخدمات المعمومات ، كمية اآلداب ، 
 جامعة القاىرة

04
43 

31 قسم المكتبات والوثائق ـ جامعة القاىرة ـ فرع بن  سويف المؤتمر العمم  األول لموثائق واألرشيف
11 

31 قسم المكتبات والوثائق ـ جامعة القاىرة ـ فرع بن  سويف الثان  لموثائق واألرشيف المؤتمر العمم  
10 

31 قسم المكتبات والوثائق ـ جامعة القاىرة ـ فرع بن  سويف المؤتمر العمم  الثالث لموثائق واألرشيف 
13 

31 كمية اآلداب ـ جامعة القاىرة ـ فرع بن  سويف المؤتمر األول لكمية اآلداب 
13 

31 قسم المكتبات والوثائق ـ جامعة القاىرة ـ فرع بن  سويف المؤتمر العمم  الرابع لموثائق واألرشيف 
13 

31 كمية اآلداب ـ جامعة القاىرة ـ فرع بن  سويف المؤتمر الثان  لكمية اآلداب
13 

31 القاىرة ـ فرع بن  سويفقسم المكتبات والوثائق ـ جامعة  المؤتمر العمم  الخامس لموثائق واألرشيف
19 

31 كمية اآلدابـ جامعة القاىرة ـ فرع بن  سويف المؤتمر الثالث لكمية اآلداب 
19 

مؤتمر المكتبات والمعمومات ف  مجتمع المعرفة . الحاضر 
 والمستقبل تحت شعار "المكتبة عين المعرفة " 

قسم المكتبات والوثائق كمية اآلداب، بالتعاون مع 
المصرية لدراسات خدمات المكتبات والوثائق الجمعية 

 والنظم المعموماتيةـ جامعة عين شمس

31
19 

ندوة المكتبات العامة ف  المممكة العربية السعودية   تحديات 
 الواقع وتطمعات المستقبل 

31 جامعة الممك سعود بالرياض
10 

المؤتمر السنوي الرابع لجمعية المكتبات السعودية   إدارة 
 المعمومات اإللكترونية 

ـ  جامعة الممك سعود  جمعية المكتبات السعودية
 بالرياض

31
11 

المؤتمر الخامس لجمعية المكتبات والمعمومات السعودية   دور 
مؤسسات المعمومات ف  المممكة ف  عصر مجتمع المعرفة   

 وتطمعات المستقبل  تحديات الواقع

31 جمعية المكتبات السعودية ـ جدة
13 

المؤتمر العمم  الثامن لقسم المكتبات والوثائق والمعمومات حول 
 " إشكالية المصطمح ف  مجال المكتبات والوثائق والمعمومات "

قسم المكتبات والوثائق والمعمومات. كمية اآلداب، 
مومات ـ بالتعاون مع مركز بحوث نظم وخدمات المع

 جامعة القاىرة

31
01 

المؤتمر الدول  الثان  لبرنام  الدراسات الدولية المتوسطية 
 وعنوانو "تفعيل الحوار الثقاف  ف  المجتمع المتوسط 

برنام  الدراسات الدولية المتوسطية . كمية اآلداب ـ 
 جامعة بن  سويف

31
01 

اإلنسانية وتفعيل المؤتمر العمم  التاسع لكمية اآلداب "العموم 
  دور مؤسسات العمل التطوع "

31 كمية اآلداب ـ جامعة بن  سويف
03 

المؤتمر العمم  الثان  لمشروعات تكنولوجيا المعمومات 
واالتصاالت بجامعة بن  سويف " دور تكنولوجيا المعمومات 

 واالتصاالت ف  تطوير التعميم العال  والبحث العمم 

31 جامعة بن  سويفوحدة إدارة المشروعات ـ 
03 
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المؤتمر العمم  العاشر لكمية اآلداب " المؤتمر الحمم المصرى 
   التحديات واألفاق

31 كمية اآلداب ـ جامعة بن  سويف
03 

المؤتمر الدولى الثانى لجامعة بنى سويف بعنوان "دور 
 الجامعات فى اإلرتقاء بالمجتمعات الحديثة وتنمية البيئة" 

وتنمية البيئة بالجامعة  باالشتراك  قطاع خدمة المجتمع
 مع اتحاد الجامعات العربية ـ جامعة بنى سويف

31
03 

المؤتمر الدولى الثالث حول دور البوابة االلكترونية بالجامعات 
 فى النيوض بالبحث العممى لخدمة المجتمع والبيئة 

قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة  باالشتراك 
 معات العربية ـ جامعة بنى سويفمع اتحاد الجا

31
03 

مؤتمر جامعة بن  سويف "تقييم وتطوير نظام االنتساب 
 الجامعات المصرية والعربية  ف 

31 مركز التعميم المفتوح ـ جامعة بن  سويف
03 

المؤتمر العمم  لجامعة بن  سويف " نحو بناء استراتيجية 
 بحثية لمجامعة ف  العقد القادم"

العميا والبحث العمم  بالجامعةـ   جامعة  قطاع الدراسات
 بن  سويف

31
03
   

جامعة  مركز ضمان الجودة بالتعاون مع  كمية العــــموم المؤتمر األول لتطوير نظم الجودة بكميات جامعة بن  سويف
 بن  سويف

31
03
   

بعنوان " التعميم عن بعُد  المؤتمر الدول  األول لمتعميم عن بًعد
 ودوره ف  تطوير منظومة التعميم الجامع  بالوطن العرب " 

تحاد الجامعات ا جامعة بن  سويف بالتعاون مع
 ـ جامعة بن  سويف العربية

31
03
  

المؤتمر الدولى الرابع بعنوان " دور مؤسسات األعمال الخاصة 
 والمجتمع المدنى فى رفعة الشعوب وتقدمو" 

باالشتراك قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة  
 مع اتحاد الجامعات العربية ـ جامعة بنى سويف

31
09 

المؤتمر القوم  الثان  لمتدريب والتطوير بمؤسسات التعميم 
تنمية الموىوبين بالجامعات   الطريق المتالك " العال 

 The Second National Conference of "المستقبل
Training and Development in Higher 

Education   Unlock Your Talent and Own 
the Future"  

31 جامعة بن  سويف
09 

مؤتمر جامعة بن  سويف بعنوان " مراكز التميز البحث   
 المعايير والميام والعائد المجتمع 

قطاع الدراسات العميا والبحث العمم  بالجامعةـ   جامعة 
 بن  سويف

31
09 

قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ـ  جامعة  مؤتمر جامعة بن  سويف بعنوان "شبابنا طاقة ... ال إعاقة" 
 بنى سويف

31
09 

مؤتمر الوقف البحث  لجامعة بن  سويف  ضوابطو وموارده 
 ومصارفو" 

قطاع الدراسات العميا والبحث العمم  بالجامعةـ   جامعة 
 بن  سويف

31
09 

بعنوان " التعميم عن بُعد  ر الدول  الثان  لمتعميم عن بًعدالمؤتم
 ف  الجامعات العربية   التطبيقات وأفاق المستقبل "

تحاد الجامعات ا جامعة بن  سويف بالتعاون مع
 ـ جامعة بن  سويف العربية

31
09 

 Egypt المؤتمر الدول  تحت شعار " مصر تخترع
Invents"   

 

قطاع الدراسات العميا والبحث العمم   بالجامعة بالتعاون 
 مع نقابة المخترعين ـ جامعة بن  سويف

31
00 

المؤتمر العرب  األول لعموم المعمومات بعنوان" معمارية 
 "Information Architecture (IA2015) المعمومات

قسم عموم المعمومات .كمية اآلداب بالتعاون مع كمية 
 الحاسبات والمعمومات ـ جامعة بن  سويف

31
00 

 مؤتمر جامعة بن  سويف العمم  بعنوان"السرقات العممية 
 كاديمية  الظاىرة ومعالجتيا"ف  األوساط األ

31 جامعة بن  سويف
00 

المؤتمر الدول  الثالث لمتعميم  عن بعُد لجامعة بن  سويف 
 الخبرات " –التطورات  -  البيئات  "التعميم عن بعُد

تحاد الجامعات ا جامعة بن  سويف بالتعاون مع
 ـ جامعة بن  سويف العربية

31
00 

مؤتمر الجامعة األول بعنوان " أطفال بال مأوى " تحت شعار 
نت  وارجع بيتك(   )تعمم وا 

قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ـ  جامعة 
 بنى سويف

31
00 

31 آلداب ـ جامعة بن  سويفكمية االمؤتمر العاشر لكمية اآلداب بعنوان" نحو استراتيجية لمتنمية 

http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119
http://www.aaru.edu.jo/Lists/Conferences/Disp_Form.aspx?ID=119


 6102-6106دليل السيز الذاتية ألعضبء هيئة التذريس بقسن علوم الوعلوهبت 

21 
 

 01 المستدامة ف  صعيد مصر ف  ظل العموم اإلنسانية"
المؤتمر الطالب  األول لكمية اآلداب بعنوان" األنشطة الطالبية 

31 كمية اآلداب ـ جامعة بن  سويف ودورىا ف  تنمية االبداع والتفكير الريادي
01 

 ب( الندكات ككرش العمؿ: 
تار  الجية المنظمة و مكان االنعقاد عنوان الندوة 

يخ 
اال
نعقا
 د

مركز المصادر التربوية. وزارة التربية والتعميم بالمممكة  بعنوان "خدمات المعمومات ف  المكتبة الرقمية "ندوة 
 العربية السعودي

31
10 

محاضرة بعنوان " ماذا قدمنا لممخطوطات العربية" د. 
 عبد الستار الحموج ، د. فيصل عبد السالم الحفيان

الممك عبد العزيز مكتبة الممك عبد العزيز العامة بمركز 
 التاريخ  فرع المربع ـ الرياض

31
 م11

ورشة عمل المقاء األول ألعضاء الفيرس العرب  
 الموحد

09 مكتبة الممك عبد العزيز العامة بالرياض
32 

محاضرة بعنوان" الكتاب وحقوق ممكيتو الفكرية. د. ىند 
 عبد الرحمن الغانم، د. ىند عمى لبان

31 العامة بالرياضمكتبة الممك عبد العزيز 
13 

ندوة بعنوان" التحكيم العمم    أحكام موضوعية أم رؤى 
 ذاتية "

عمادة البحث العمم ـ  جامعة اإلمام محمد بن سعود 
 اإلسالمية  

مدينة الممك عبد العزيز لمعموم والتقنية، معيد بحوث  ورشة عمل بعنوان  المحتوى العرب  المفتوح
 الحاسب واإللكترونيات

31
14 

ورشة عمل بعنوان "البرمجيات الحاسوبية ف  خدمة المغة 
 العربية والدراسات اإلسالمية

كمية عموم الحاسبات والمعموماتـ  جامعة اإلمام محمد 
 بن سعود اإلسالمية

 كمية عموم الحاسب والمعمومات ـ جامعة الممك سعود الندوة الوطنية الثانية لتقنية المعمومات 
إدارة رأس المال المعرف "/األستاذ الدكتور ":ندوة بعنوان

 محمد جالل غندور
قسم عمم المكتبات والوثائق. كمية اآلداب . جامعة بن  

 سويف
31
03  

يناير    30دار الكتب المصرية بعد ثورة "ندوة بعنوان
األستاذ الدكتور زين عبد اليادي استاذ  "واقع وطموحات

عمم المعمومات واالتصال .جامعة حموان ومدير دار 
 الكتب المصرية سابقًا 

قسم عمم المكتبات والوثائق. كمية اآلداب . جامعة بن  
 سويف

 Erasmusالندوة التعريفية لمشروع 
Mundus Green IT Action 2, Partnership 

31 بن  سويفكمية اآلداب . جامعة 
03 

ندوة " االتفاقيات الدولية والمحمية بجامعة بنى سويف 
 "وسبل تفعيميا

قطاع الدراسات العميا والبحث العمم . جامعة بن  
 سويف

31
09 

ورشة عمل بعنوان "دور تكنولوجيا المعمومات 
 واالتصاالت ف  دعم مشروع محور قناة السويس

 جامعة بن  سويف

ندوة بعنوان " دعم نشر البحوث دوليًا والتعاون الخارج  
 والتدريب" 

 جامعة بن  سويف بالتعاون مع مكتبة اإلسكندرية 

ورشة عمل حول المقررات اإللكترونية المنتجة 
 بالجامعات المصرية

وحدة الخدمات اإللكترونية بالكمية بالتعاون مع مركز 
 التعميم اإللكترون  بالجامعة

وحدة النشر الدول  .مركز البحوث . جامعة بن   الدول "  بعنوان " " آليات تشجيع النشرندوة 
 سويف

المنتدى العمم  لقسم عموم المعمومات . كمية اآلداب .  المعايير الموحدة لممكتبات والمعمومات
 جامعة بن  سويف



 6102-6106دليل السيز الذاتية ألعضبء هيئة التذريس بقسن علوم الوعلوهبت 

20 
 

ندوة  بعنوان " التصنيفات الدولية لمجامعات وما يناسب 
لمتصنيف  Q S لمتعريف بمعايير مؤسسة جامعتنا" 

مدير  -الدول  لمجامعات" السيد/ اشون فيرنانديز 
المؤسسة والمسئول عن منطقة الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

31 قطاع الدراسات العميا والبحوث . جامعة بن  سويف
00 
 

ندوة بعنوان " الوعى من منظور  نفس  وفسيولوج  
أحمد عثمان أستاذ عمم وعصب " / األستاذ الدكتور 

 بجامعة أسيوط النفس التربوى

 قسم عمم النفس. كمية اآلداب . جامعة بن  سويف

ورشة عمل عمى ىامش مؤتمر جامعة بن  سويف 
بعنوان" السرقات العممية ف  األوساط األكاديمية .الظاىرة 

 ومعالجتيا"

 جامعة بن  سويف

لالرتقاء ندوة بعنوان " تكنولوجيا المعمومات كخطوة 
 بالعممية التعميمية"

 قطاع الدراسات العميا والبحوث . جامعة بن  سويف

31
01 

 قطاع الدراسات العميا والبحوث . جامعة بن  سويف حفل عيد العمم الخامس لجامعة بن  سويف 
ندوة بعنوان "النشر الدول  ف  العموم االجتماعية 

  خطوات وتوصيات "
 والبحوث . جامعة بن  سويفقطاع الدراسات العميا 

 كمية اآلداب  –قسم عموم المعمومات  ندوة بعنوان "القراءة ف  مجتمع المعرفة "
 قطاع الدراسات العميا والبحوث . جامعة بن  سويف ندوة بعنوان " الباحث الجيد والنشر الدول "
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 .سيير عبد الباسط عيد( ) د
 :أكالن : البيانات الشخصية 

 
  

   
 
 
 
 
 

 
 
 

 : العممية المؤىالت: ثانيا
تاريخ  الدرجة

الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 العاـ

 الدكلة الجية الكمية 

جامعة  اآلداب المكتبات 1003 الدكتكراه
 –القاىرة 

فرع بني 
 سكيؼ

 مصر

جامعة  اآلداب المكتبات 2888 الماجستير
 –القاىرة 

 مصر

 د. سيير عبد الباسط عيد االسـ : 
 أبناء 3متزوجة +  الحالة االجتماعية : 

 0421/ 03/ 01 تاريخ الميالد : 
 بن  سويف مكاف الميالد: 

 مصرية الجنسية : 
 العربية واالنجميزية المغة التي يجيدىا : 
 عموم المعمومات التخصص العاـ : 

 واقتصاديات المعموماتإدارة  التخصص الدقيؽ :  
   رقـ الياتؼ :

  10000111332رقـ المكبايؿ : 
  sabdelbaset@art.bsu.edu.eg البريد االليكتركني
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فرع بني 
 سكيؼ

جامعة  اآلداب المكتبات 2881 البكالكريكس
 –القاىرة 

فرع بني 
 سكيؼ

 مصر

 ثالثا: التدرج األكاديمي 
      الكظيفة 

جامعة  اآلداب المكتبات 2882 معيد
فرع  –القاىرة 

 بني سكيؼ

 مصر

جامعة  اآلداب المكتبات 2888 مدرس مساعد
فرع  –القاىرة 

 بني سكيؼ

 مصر

جامعة  اآلداب المكتبات 1003 مدرس
فرع  –القاىرة 

 بني سكيؼ

 مصر

جامعة بني  اآلداب المكتبات 1022 أستاذ مساعد
 سكيؼ

 مصر

 
 

 رابعا: الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:
اسـ الدكرة أك  

 الكرشة
 السنة الجية طبيعة الدكرة 

إعداد مدربيف 
تخصص إنترنت 

كاشتمؿ عمى البرامج 
 التالية:

Typing , 

تدريب عمـك مركز  حاسب آلي
الحاسب كتكنكلكجيا 
المعمكمات بمحافظة 

 بني سكيؼ

1003 
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Operating 
Systems , 
Networks , 
Adv. Word 

2000  , 
Power.Point 

2000  , Internet 
& E.Mail , 
H.T.M.L   , 

Front Page  ,  
Java Script  
    ميارات تدريب
ACCESS 1,2   نادي تكنولوجيا

المعمومات بمركز 
شباب بن  سويف 

 النموذج 

1003 

  ICTPدكرة 
كاشتممت عمى البرامج 

 التالية :
Basic Concepts 

of IT , Using 
Computerand 

Managing 
Files, Word 
Processing 

Spreadsheets, 
Introduction to 

PC,  
Maintenance 

المجمس األعمى  
 لمجامعات

1005 
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and Protection, 
Presentations, 

Database, 
Information 

and 
communication 

دكرة إعداد المعمـ 
 الجامعي

كحدة إعداد المعمـ  تأىيمية تخصصية
الجامعي بجامعة 

 القاىرة

 ـ11/5/1001مف 
 ـ20/6/1001إلى

دكرة المغة اإلنجميزية 
TOEFL 

مركز المغات األجنبية  تأىيمية تخصصية
كالترجمة التخصصية 

 بجامعة القاىرة

 1000مف سبتمبر 
 1000إلى نكفمبر 

دكرة الفيرسة 
المقركءة آلينا )مارؾ 

MARC) 

مكتبة مبارؾ العامة  تأىيمية تخصصية
 ببني سكيؼ

 20/8/1004مف 
 11/8/1004إلى 

تنمية الميارات 
 اإلدارية

مشركع تنمية قدرات  تأىيمية تخصصية
أعضاء ىيئة 

التدريس كالقيادات 
 بجامعة القاىرة

 25/6/1004مف
 28/6/1004إلى 

 تصميـ المقرر

مشركع تنمية قدرات  تأىيمية تخصصية
أعضاء ىيئة 

التدريس كالقيادات 
 بجامعة بني سكيؼ

  15/3/1005مف 
 16/3/1005إلى 

ميارات العرض تنمية 
 الفعاؿ

مشركع تنمية قدرات  تأىيمية تخصصية
أعضاء ىيئة 

التدريس كالقيادات 
 بجامعة بني سكيؼ

 25/4/1005مف 
 27/4/1005إلى 

اتخاذ القرارات كحؿ 
 المشكالت

مشركع تنمية قدرات  تأىيمية تخصصية
أعضاء ىيئة 

 12/4/1005مف 
 14/4/1005إلى 
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التدريس كالقيادات 
 بجامعة بني سكيؼ

إدارة الكقت كضغكط 
 العمؿ

مشركع تنمية قدرات  تأىيمية تخصصية
أعضاء ىيئة 

التدريس كالقيادات 
 بجامعة بني سكيؼ

 13/5/1005مف 
 15/5/1005إلى 

إعداد ككتابة البحكث 
العممية كالنشر 

 الدكلي

مشركع تنمية قدرات  تأىيمية تخصصية
أعضاء ىيئة 

التدريس كالقيادات 
 سكيؼبجامعة بني 

   7/7/1005مف   
 20/7/1005إلى 

 إعداد مشركع بحثي

مشركع تنمية قدرات  تأىيمية تخصصية
أعضاء ىيئة 

التدريس كالقيادات 
 بجامعة بني سكيؼ

 11/7/1005مف 
 13/7/1005إلى 

استخداـ الخرائط 
 الذىنية في التدريس

كمية اآلداب جامعة  تأىيمية تخصصية
 1021/ 13/8 بني سكيؼ

عات نظـ السا
 المعتمدة

مركز تنمية قدرات  تأىيمية تخصصية
أعضاء ىيئة 

التدريس كالقيادات 
 بجامعة بني سكيؼ

 1/20/1021مف 
 3/20/1021إلى 

إدارة الفريؽ البحثي 
 )مكثفة(

مركز تنمية قدرات  تأىيمية تخصصية
أعضاء ىيئة 

التدريس كالقيادات 
 بجامعة بني سكيؼ

 20/20/1021مف 
 22/20/1021إلى 

أخالقيات البحث 
 العممي

مركز تنمية قدرات  تأىيمية تخصصية
أعضاء ىيئة 

التدريس كالقيادات 
 بجامعة بني سكيؼ

 22/21/1021مف 
 22/21/1021إلى 

 7/21/1021مف مركز تنمية قدرات  تأىيمية تخصصيةدكرة ضماف الجكدة 
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)التخطيط 
 –االستراتيجي 

 –تكصيؼ المقررات 
 التقكيـ الذاتي(

أعضاء ىيئة 
كالقيادات التدريس 

بالتعاكف مع كحدة 
ضماف الجكدة 

 بجامعة بني سكيؼ

 20/21/1021إلى 

دكرة إعداد خبير 
استراتيجي في التعميـ 

 العالي

مركز تنمية قدرات  تأىيمية تخصصية
أعضاء ىيئة 
التدريس كالقيادات 
بالتعاكف مع كحدة 
التخطيط االستراتيجي 
 بكزارة التعميـ العالي

 8/2/1023مف 
 22/4/1023إلى 

 خامسا: المناصب اإلدارية:
الدرجة  الكظيفة 

 األكاديمية
 الدكلة الجية  نياية الخدمة  بداية الخدمة

مدير كحدة 
الخدمات 
اإللكتركنية 
 بكمية اآلداب

كمية  22/6/1023 2/20/1021 أستاذ مساعد
اآلداب، 

جامعة بني 
 سكيؼ

 مصر

مدير مشركع 
المستكدع 
الرقمي 

بجامعة بني 
 سكيؼ

جامعة بني  20/5/1021 -2/2/1021 أستاذ مساعد
 سكيؼ

 مصر

نائب رئيس 
تحرير مجمة 
 كمية اآلداب

كمية اآلداب    أستاذ مساعد
جامعة بني 

 سكيؼ

 

مدير تحرير 
مجمة كمية 
 اآلداب

كمية اآلداب   1021/ 2/2 استاذ مساعد
جامعة بني 

 سكيؼ

 

سكرتير 
تحرير مجمة 

/ 22/21 1022/ 2/4 استاذ مساعد
1022 

كمية اآلداب 
جامعة بني 
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 سكيؼ كمية اآلداب
نائب المدير 
التنفيذم 
 لممعمكمات

كمية اآلداب  20/8/1021   -22/4/1022 استاذ مساعد
جامعة بني 

 سكيؼ

 

      
 سادسا: اإلنتاج العممي

 الرسائؿ العممية   .ح
الجامعة  عنوان الرسالة 

 المانحة 
تاريخ  الكمية / القسم 

 اإلجازة 
 التقدير الدرجة 

االتحادات كالجمعيات 
المينية كخدماتيا في 

مجاؿ المكتبات 
 كالمعمكمات

جامعة 
 –القاىرة 

فرع بني 
 سكيؼ

 ممتاز الماجستير 2888 اآلداب

مجتمع المعمكمات 
كركائزه االقتصادية 

كالتكنكلكجية مع قياس 
نمك قكة العمؿ 

المعمكماتية لعينة مف 
المتقدمة الدكؿ 

 كالنامية"

جامعة 
 –القاىرة 

فرع بني 
 سكيؼ

 مرتبة الشرؼ األكلى الدكتكراة 1003 اآلداب

 ب ( الكتاب : 
تاريخ  مكان النشر  اسم الناشر المؤلف/ المؤلفين  عنوان الكتاب

 النشر
 الصفحات

لمحات في مناىج البحث 
 العممي في المكتبات

 152 1024 بني سكيؼ دار الكتاب الجامعي سيير عبد الباسط
 صفحة

      
 ب ( الدكريات:
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المؤلؼ/  عنكاف البحث
 اسـ الدكرية المؤلفيف

 بيانات النشر
 السنة  العدد/ المجمد 

الجمعيات المصرية 
 لممكتبات كالمعمكمات

االتجاىات  
الحديثة في 
المكتبات 
 كالمعمكمات

 1000يكنيك

1000 

كشاؼ االتجاىات 
الحديثة في المكتبات 

/ 2886كالمعمكمات )
1002) 

االتجاىات  
الحديثة في 
المكتبات 
 كالمعمكمات

 1001يناير 

1001 

الجمعيات المينية في 
مجاؿ األرشيؼ 

 كالكثائؽ

عالـ المعمكمات  
كالمكتبات 
 كالنشر

 1001يكليك 
1001 

مجتمع المعمكمات : 
دراسة في المفاىيـ 

كالخصائص 
 كالقياسات

االتجاىات  
الحديثة في 

تبات المك
 كالمعمكمات

 1003يكليك 

1003 

التحكؿ المصرم نحك 
 مجتمع المعمكمات

االتجاىات  
الحديثة في 
المكتبات 
 كالمعمكمات

 1004يناير 

1004 

إفادة الباحثيف العرب 
مف مصادر 
المعمكمات 

اإللكتركنية المتاحة 
مف خالؿ اإلنترنت: 
دراسة تحميمية 
لالستشيادات 

المرجعية في مقاالت 

 

 2000العربية 
 2، ع6س

 1006مارس
-38ص ص 
81 

1006 
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دكريات المكتبات 
كالمعمكمات  خالؿ 

ـ 2888الفترة مف 
 ـ 1004إلى 

اتجاىات الطالب نحك 
الدراسة بقسـ 

المكتبات كالكثائؽ 
 –بكمية اآلداب 

جامعة بني سكيؼ؛ 
دراسة كصفية 
 تحميمية )مشترؾ(

 

دراسات عربية 
في المكتبات 
 كعمـ المعمكمات

 1،ع22مج

 1007مايك 
 - 50ص ص 
213 

1007 

مطبكعات الجمعية 
الجغرافية المصرية 

ـ؛ 1004 – 2765
دراسة ببميكمترية 

 )مشترؾ(

دراسات عربية  
في المكتبات 
 كعمـ المعمكمات

 1،ع22مج

 1007مايك 
 -214ص ص 

257 

1007 

تحميؿ مضمكف 
الدراسات الببميكمترية 
في دكريات المكتبات 

 العربيةكالمعمكمات 

 
 2000العربية 

 25، ع8س

 1008يكلية 
 -14ص ص 
53 

1008 

قياس إفادة أعضاء 
ىيئة التدريس 

كمعاكنييـ بجامعة 
بني سكيؼ مف قكاعد 
البيانات المتاحة مف 
خالؿ مشركع المكتبة 
الرقمية بالمجمس 
األعمى لمجامعات : 
دراسة مسحية 

 

 1020ابريؿ  23الفيرست ع

1020 
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 )مشترؾ(
يادم لممرأة السمكؾ الق

في المكتبات 
الجامعية كمدل 
فعاليتو : دراسة 
كصفية تحميمية 

 )مشترؾ(

 

دراسات عربية 
في المكتبات 
 كعمـ المعمكمات

 1020سبتمبر 

1020 

الحككمة اإللكتركنية 
المحمية: دراسة 
تحميمية تقييمية 

لبكابات المحافظات 
 المصرية

 
مجمة كمية 

اآلداب جامعة 
 بني سكيؼ

اكتكبر  18العدد
ديسمبر  –

1022 

1022 

مصادر ضغكط العمؿ 
لدل أخصائيي 
المكتبات الجامعية 
 بمصر

مجمة بحكث في  
نظـ كخدمات 
  21المعمكمات ع

 1023مارس 
1023 

العمؿ التطكعي في 
المكتبات الجامعية 
المصرية: دراسة 

 ميدانية

االتجاىات  
الحديثة في 
المكتبات 
 كالمعمكمات

يناير  34العدد 
1025 

1025 

 ج( أجزاء مف كتب:
عنكاف البحث) 
 الفصؿ ( 

عنكاف الكتاب 
 كالمحرر

المؤلؼ/ 
 المؤلفيف

اسـ 
 الناشر

رقـ  الصفحات تاريخ النشر مكاف النشر 
 اإليداع 

        
 د( بحكث مؤتمرات )المشاركة بكرقة عمؿ  (  
مكاف  عنكاف المؤتمر عنكاف البحث ـ

كتاريخ 
 انعقاده

المينية في مجاؿ الجمعيات  0
 األرشيؼ كالكثائؽ

المؤتمر العممي الثالث لمكثائؽ كاألرشيؼ 
بعنكاف "عمـك الكثائؽ كاألرشيؼ 

بني سكيؼ 
مارس 
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كالمعمكمات في مصر : حاضرىا 
 كمستقبميا"

1001 

التحكؿ المصرم نحك مجتمع  3
 المعمكمات

المؤتمر العممي األكؿ لممكتبات كالمعمكمات 
بعنكاف "مجتمع بجامعة عيف شمس 
 المعرفة"

 القاىرة
مارس 
1003 

الرسائؿ الجامعية المجازة  3
كالمسجمة في كمية اآلداب 

ببني سكيؼ : دراسة تحميمية 
 "مشترؾ"

المؤتمر العممي الثالث لخدمة المجتمع 
كتنمية البيئة بعنكاف "العمـك اإلنسانية 

 كتحديات المجتمع المصرم"

بني سكيؼ 
ابريؿ 
1003 

عف المعمكمات مف البحث  9
 خالؿ اإلنترنت

المؤتمر العممي الرابع لخدمة المجتمع 
كتنمية البيئة بعنكاف "نحك بناء إستراتيجية 
 لمتنمية المعرفية في المجتمع المصرم"

بني سكيؼ 
ابريؿ 
1004 

العمؿ التطكعي في مجاؿ  0
 المكتبات الجامعية

المؤتمر العممي التاسع لكمية اآلداب 
اإلنسانية كتفعيؿ دكر بعنكاف"العمـك 

 مؤسسات العمؿ التطكعي "

بني سكيؼ 
8-20 

ابريؿ 
1022 

البكابات اإللكتركنية  1
لمحافظات جميكرية مصر 

 العربية

  المؤتمر الدكلي الثالث لجامعة بني سكيؼ

 
 أعماؿ مترجمة: ( ىػ 

العمؿ  عنكاف
 المترجـ

المترجـ / 
 المترجمكف

عنكاف العمؿ  
 بالمغة األصمية

العمؿ مؤلؼ 
 األصمي

اسـ 
 الناشر 

مكاف 
 النشر  

تاريخ 
 النشر

الكضع الراىف 
لدراسات مجتمع 
المعمكمات/ 
تأليؼ أليستير 

 س. دؼ

سيير عبد 
 الباسط

اليستير س.  
 دؼ

   

 سابعا: الخبرات األكاديمية
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 اإلشراؼ عمى الرسائؿ الجامعية:       ( أ 
سنة  الجية الدرجة عنكاف الرسالة

 التسجيؿ
 المسئكلية اإلجازةسنة 

مكتبات المراكز 
الثقافية بمحافظة 

 اإلسكندرية

قسـ المكتبات  ماجستير
كالكثائؽ، كمية 
اآلداب، جامعة 
 بني سكيؼ

مشرؼ  1020 
 مشارؾ

مدل إفادة أعضاء 
ىيئة التدريس 

كمعاكنييـ بجامعة 
األزىر فرع أسيكط 

مف المكاقع 
اإللكتركنية 

اإلسالمية المتاحة 
عمى شبكة 

اإلنترنت: دراسة 
 ميدانية

قسـ المكتبات  ماجستير
كالمعمكمات، 
كمية اآلداب 
 جامعة أسيكط

مشرؼ  1024 1022
 رئيسي

اتجاىات العامميف 
كالمستفيديف نحك 
خدمات مشركع 
المكتبة الرقمية 
بجامعة بني 
سكيؼ: دراسة 

 مسحية

قسـ عمـك  ماجستير
المعمكمات،  
كمية اآلداب 
جامعة بني 

 سكيؼ

مشرؼ  1024 
 رئيسي

تسكيؽ خدمات 
مكاقع الناشريف 
عمى اإلنترنت: 
دراسة مقارنة 
لممكاقع العربية 

قسـ عمـك  ماجستير
المعمكمات،  
كمية اآلداب 
جامعة بني 

 سكيؼ

مشرؼ  1025 1020
 رئيسي
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 كاألجنبية
المقررات 

اإللكتركنية في 
مجاؿ عمـ 
المكتبات 

كالمعمكمات: 
دراسة تحميمية مع 
قياس أنماط 

اإلفادة منيا في 
 مصر

قسـ عمـك  ماجستير
المعمكمات،  
كمية اآلداب 
جامعة بني 

 سكيؼ

مشرؼ   1022
 رئيسي

البكابات 
اإللكتركنية 

لمجامعات: دراسة 
تقييمية مقارنة 
لعينة مف 

الجامعات العربية 
 كاألجنبية

قسـ عمـك  دكتكراة
المعمكمات،  
كمية اآلداب 
جامعة بني 

 سكيؼ

مشرؼ   1023
 مشارؾ

رأس الماؿ 
المعرفي في 
مكتبات جامعة 
القاىرة كدكره في 
تحقيؽ الميزة 
 التنافسية

قسـ عمـك  ماجستير
المعمكمات،  
كمية اآلداب 
جامعة بني 

 سكيؼ

مشرؼ   1023
 رئيسي

تقييـ أداء أقساـ 
المكتبات 

كالمعمكمات في 
جامعات شماؿ 
الصعيد في ضكء 
معايير الجكدة 

قسـ عمـك  ماجستير
المعمكمات،  
كمية اآلداب 
جامعة بني 

 سكيؼ

مشرؼ   1024
 رئيسي
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كاالعتماد: دراسة 
 ميدانية
      

 مناقشة كتحكيـ الرسائؿ الجامعية   ( ب
 المسئكلية سنة اإلجازة الجية الدرجة عنكاف الرسالة
تسكيؽ خدمات 
المعمكمات في 
المكتبة القكمية 

الزراعية المصرية: 
 دراسة حالة

اآلداب جامعة كمية  ماجستير
 بني سكيؼ

1023  

     
 ( المقررات الدراسية التي تـ تدريسيا: ج

 الدكلة الجامعة الكمية المرحمة المغة اسـ المقرر
عمـ المكتبات 

 الدكلي كالمقارف
 مصر بني سكيؼ اآلداب الماجستير العربية

اقتصاديات مجتمع 
 المعمكمات

 مصر بني سكيؼ اآلداب الماجستير العربية

مؤسسات 
 المجتمع المدني

 مصر بني سكيؼ اآلداب الماجستير العربية

تطبيقات الحاسب 
 اآللي 

 مصر بني سكيؼ اآلداب الماجستير العربية

إدارة الكقت 
 كاالجتماعات

 مصر بني سكيؼ اآلداب الماجستير العربية

المكتبة الرقمية 
 في العمـك النفسية

 مصر بني سكيؼ اآلداب الدكتكراة العربية

مناجد البحث في 
 عمـك المكتبات

 مصر بني سكيؼ اآلداب الميسانس العربية

بناء كتنمية 
 المقتنيات

 مصر بني سكيؼ اآلداب الميسانس العربية
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الفيرسة الكصفية 
 في المكتبات

 بني سكيؼ اآلداب الميسانس العربية
 مصراتة

 مصر
 ليبيا

إدارة المكتبات 
كمؤسسات 
 المعمكمات

 بني سكيؼ اآلداب الميسانس العربية
 مصراتة

 مصر
 ليبيا

المدخؿ إلى عمـ 
المكتبات 
 كالمعمكمات

 بني سكيؼ اآلداب الميسانس العربية
 مصراتة

 مصر
 ليبيا

النظـ اآللية في 
 المكتبات

 ليبيا مصراتة اآلداب الميسانس العربية

نظـ استرجاع 
 المعمكمات

 ليبيا مصراتة اآلداب الميسانس العربية

      
 ( األعماؿ االستشارية العممية: د

 السنة الجية المياـ
   
   

 ( األعماؿ االستشارية الفنية: ىػ
 السنة الجية المياـ
   

 ( تحكيـ األعماؿ العممية:ك 
 السنة الدكلة الجية عنكاف الدراسة

    
    
    
    

 ز( تحكيـ برامج تعميمية
 السنة الجية المياـ



 6102-6106دليل السيز الذاتية ألعضبء هيئة التذريس بقسن علوم الوعلوهبت 

82 
 

   
 
 الدكرات اك الكرش التدريبية التي تـ تدريسيا:( ح
 

 التاريخ الجية المكضكع

المشاركة "بإلقاء محاضرة في الفيرسة المكضكعية" في 
 الدكرة التدريبية لمكجيي المكتبات

مديرية التربية كالتعميـ 
 بمحافظة بني سكيؼ

 2/2/1004مف 
 6/2/1004إلى

ألخصائيي المشاركة بالتدريس في الدكرات التدريبية 
 المكتبات

مركز إعداد القادة بمديرية 
 التنظيـ كاإلدارة بالقاىرة

 1003مف 
 1006إلى

المشاركة بالتدريس في الدكرة التدريبية ألمناء مكتبات 
 المعاىد األزىرية

اإلدارة المركزية بمنطقة 
 بني سكيؼ األزىرية

/ 16إلى  10مف 
22 /1005 

كمية اآلداب جامعة بني  اآللية )مارؾ(المشاركة بالتدريس في دكرة الفيرسة 
 سكيؼ

/ 26/8إلى  4مف 
1022 
إلى  13/8كمف 

2/20/1022 
المشاركة في تدريب أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ 

 عمى برنامج"ميارات التعامؿ مع مصادر المعمكمات"
مشركع الطرؽ المؤدية 

لمتعميـ العالي بالتعاكف مع 
كمية اآلداب جامعة بني 

 سكيؼ

 1022 مارس

 
 ط( الندكات كالممتقيات : )مشاركة بدكف كرقة عمؿ(

 التاريخ الجية المكضكع ـ
حضكر مؤتمر "دكر التعميـ المفتكح في تحقيؽ التنمية  

 -البشرية في مصر كالعالـ العربي: جامعة بني سكيؼ
 مصر دراسة حالة"

/ 4/ 25-24 جامعة بني سكيؼ
1021 

االنتساب في حضكر مؤتمر "تقييـ كتطكير نظاـ  
 الجامعات المصرية كالعربية"

 1022/ 25/3 جامعة بني سكيؼ

حضكر الندكة التعريفية لقسـ الدعـ العممي  
 كالمشركعات التابع لمكتبة اإلسكندرية

 1023/ 28/2 كمية اآلداب
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 1023/ 10/2 كمية اآلداب حضكر كرشة عمؿ استخداـ قكاعد البيانات العالمية 
 5/21/1024 كمية اآلداب استخداـ قكاعد البيانات العالميةحضكر كرشة عمؿ  
المشاركة في تنظيـ كحضكر المؤتمر الدكلي الثالث  

لقطاع خدمة المجتمع كتنمية البيئة بعنكاف: دكر 
البكابة اإللكتركنية بالجامعات في النيكض بالبحث 

 العممي لخدمة المجتمع كتنمية البيئة

قطاع خدمة المجتمع 
بيئة بجامعة كتنمية ال

بني سكيؼ بالتعاكف مع 
 اتحاد الجامعات العربية

12/4/1022 

 
المشاركة في تنظيـ كحضكر المؤتمر الدكلي الثاني 

 لمتعميـ عف بعد

جامعة بني سكيؼ 
بالتعاكف مع اتحاد 
 الجامعات العربية

25-26 /21 /
1023 

تكلي أمانة المؤتمر العربي األكؿ لعمـك المعمكمات  
 معمارية المعمكماتبعنكاف: 

 1024ابريؿ  5-4 جامعة بني سكيؼ

 
 ثامنا: الخبرات العممية

 عضكية المجاف العممية:  ( ث
 السنة الدكلة الجية المياـ اسـ المجنة العممية

     
     
     

 عضكية المجاف الفنية: ( ج
 السنة الدكلة الجية المياـ اسـ المجنة العممية

     
     

 ج( عضكية النقابات كالجمعيات المينية: 
 سنة االشتراؾ الجية اسـ النقابة

الجمعية المصرية لممكتبات 
 كالمعمكمات

  

   
 د( عضكية الجمعيات العممية : 
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 سنة االشتراؾ الجية اسـ الجمعية 
   

 تاسعا: أنشطة عامة
 ندكات عامة:        ( أ 

 الندكةتاريخ  مكاف الندكة ندكةعنكاف ال
   
   

 نشرات:   ( ب
 بيانات النشر اسـ الناشر عنكاف النشرة

   
 ( مقاالت أدبية:ج

 عنكاف المكقع الحالة اسـ الناشر عنكاف المقاؿ
    
    
    

 ( أكراؽ طائرة: )مقدمة الكتاب / تقديـ عمؿ / كممة تحرير .........(د 
 الحالة الدكرية عنكاف المقاؿ

   
   
   

 عاشرا: الجكائز كاألكسمة: 
 السنة الجية اسـ الجائزة 
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 )د. عزة فاركؽ عبد المعبكد جكىرم(
 أكالن : البيانات الشخصية :

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : العممية المؤىالت: ثانيا
تاريخ  الدرجة

الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 العاـ

 الدكلة الجية الكمية 

دراسات  ـ1001 الدكتكراه
 ببميكمترية

جامعة  اآلداب
 القاىرة

 ج.ـ. ع

جامعة  اآلداب  إدارة مكتبات  ـ2886 الماجستير
 القاىرة 

 ج.ـ.ع

جامعة  اآلداب  المكتبات ـ2880 البكالكريكس
 القاىرة 

 ج.ـ.ع

 عزة فاروق عبد المعبود جوىري االسـ : 
 متزوجة الحالة االجتماعية : 

 32/3/0413 تاريخ الميالد : 
 الفيوم  مكاف الميالد: 

 مصرية  الجنسية : 
 االنجميزية  –العربية  المغة التي يجيدىا : 
 عموم المعمومات  التخصص العاـ : 

 إدارة المعمومات والمعرفة  التخصص الدقيؽ :  
   1333393413رقـ الياتؼ :

  10111430334رقـ المكبايؿ : 
  azzagohary@yahoo.com البريد االليكتركني
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 ثالثا: التدرج األكاديمي 
تاريخ  القسـ الكمية  الجامعة الكظيفة 

 التكلي
 تاريخ االنتياء

القاىرة  معيد
،فرع بني 

 سكيؼ

الكثائؽ  اآلداب
 كالمكتبات

1990 1997 

مدرس 
 مساعد

القاىرة 
،فرع بني 

 سكيؼ

الكثائؽ  اآلداب
 كالمكتبات

1997 2002 

القاىرة  مدرس
بني  ،فرع

 سكيؼ

الكثائؽ  اآلداب
 كالمكتبات

2002 2012 

أستاذ 
 مساعد

جامعة بني 
 سكيؼ

عمـك  اآلداب
 المعمكمات

2012 ----- 

جامعة  أستاذ 
الممؾ عبد 

 العزيز

اآلداب 
كالعمـك 

 اإلنسانية 

عمـ 
 المعمكمات

2014 -------------- 

 
 رابعا: المناصب اإلدارية:

الدرجة  الكظيفة 
 األكاديمية

 الدكلة الجية  نياية الخدمة  الخدمة بداية

عضك كحدة 
ضماف 
الجكدة 
كاالعتماد 
بكمية 
 اآلداب

أستاذ 
 مساعد

كمية  ـ1025/ 2 ـ26/2/1001
اآلداب ، 

جامعة 
بني 

 سكيؼ

 مصر

مدير 
مشركع 

أستاذ 
 مساعد

12 
 ـ1/1025/

جامعة  ------------
بني 

 مصر
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المكتبة 
 الرقمية 

 سكيؼ

 خامسا: اإلنتاج العممي

مس
لس
 ؿ

 مسمى المؤلفات كالبحكث

 

سنة 
 اإلنجاز

 جية النشر

 االنترنت نافذة عمى العالـ 0

 

،مؤتمر)تحديث مصر  في،  م1002
مف منظكر العمـك 

اإلنسانية( ،بني سكيؼ 
ـ 1002ابريؿ  20 -18

كمية اآلداب جامعة القاىرة 
 ،فرع بني سكيؼ.

الدكريات العربية المتخصصة في مجاؿ • 3
كالكثائؽ: دراسة تحميمية لمقاالت األرشيؼ 

 (2الدكريات ...)
 

الدكريات العربية المتخصصة في مجاؿ  •
األرشيؼ كالكثائؽ: دراسة تحميمية لمقاالت 

 (. 1الدكريات ...)
 

 

 

مجمة المكتبات كالمعمكمات  م3119
، 2، ع 13س-العربية .

( ص 1003يناير )
 .221-74ص

 

مجمة المكتبات كالمعمكمات 
، 2، ع 13س-.العربية 
ص  -(.1003)يكليك

 .225-224ص
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العاممكف بمكتبات جامعة القاىرة فرع بني • 3
سكيؼ :دراسة تقييمية تحميمية لألداء 
كالتطكير كالتقييـ كالرقابة كالرضا الكظيفي 

 (2لدييـ.)
العاممكف بمكتبات جامعة القاىرة فرع بني •

سكيؼ :دراسة تقييمية تحميمية لألداء 
كالتقييـ كالرقابة كالرضا الكظيفي كالتطكير 

 (1لدييـ.)

م    3110
، 

 

 

 

 

 

 م3111

             

مجمة المكتبات كالمعمكمات 
، 2، ع 14س -العربية .
( ص ص 1004يكليك )

224-227 . 

مجمة المكتبات •
كالمعمكمات 

 15س-العربية .
، ع 

(.1005)يناير2
ص ص  -
232-255. 

 

الدكريات األكاديمية بجامعتي الفيـك • 9
كبني سكيؼ :دراسة تقكيمية /عزة 
فاركؽ عبد المعبكد، ميا أحمد إبراىيـ 
 محمد 
 

 23مجمة الفيرست ،ع م3111
ص -(.1005)أبريؿ 

 .76-42ص

المشركع القكمي بالمجمس األعمى لمثقافة :دراسة  0
تحميمية إلنتاج شعبة الترجمة بالمجمس األعمى 

/ عزة 1004بمصر منذ النشأة كحتى عاـ لمثقافة 
 جكىرم ، آماؿ إبراىيـ

مجمة كمية اآلداب  -. م1005
جامعة بني سكيؼ ، مج ،ع 

(1007) 

 

1  

كاقع اإلفادة مف مصادر المعمكمات اإللكتركنية 
بالبحث العممي بجامعة الممؾ عبد العزيز بجدة ) 
شطر الطالبات( :تحميؿ االستشيادات المرجعية 

مجمة مكتبة الممؾ فيد  م3112
،  2،ع22الكطنية ، مج

/جماداألخرة     2317محـر
 –يناير ى / 
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-152 -ـ.1006يكليك  -ى.2314-2310بالرسائؿ الجامعية منذ عاـ 
 ص ص      174

مكتبػػػة المدينػػػة الرقميػػػة :الكاقع كالمستقبؿ / عزة  2
    جكىرم ، أريج الحازمي .

3113 CYBRARIAN ,V 
,NO.-P P 

مراكز مصادر التعمـ كالمكتبات : عالقة • 3
 تطكر ، أـ احتكاء ، أـ تكامؿ 
  

مجمة مكتبة الممؾ فيد  3114
 24، مج2الكطنية ، ع 

/جمادل األخرة   2320محـر
ص  -.1008يكنيك -/يناير

 ص      

تسكيؽ خدمات المعمكمات بالمكتبات العامة :    4
/ عزة  بجدة دراسة تطبيقيةعمى المكتبة العامة

 جكىرم ، حصة الشريؼ . 

 

دراسات عربية في المكتبات  م3113
،مج    3كالمعمكمات ، ع

  1007سبتمبر ، 

01  

البريد اإللكتركني كاالتصاؿ العممي : •
دراسة استطالعية بجامعة الممؾ عبد 
العزيز بشطر الطالبات / عزة فاركؽ 
  -جكىرم  ك ىدل العمكدم  .

 

 م3113

 

 ََ  وأيضًا

3114 

القاىرة   مكتبة النيضة 
 المصرية 

 

 في

، 8، س2000العربية 
 -( .1008)يناير  23ع

 .53 -6ص ص 

مناىج البحث العممي في دراسات المكتبات  00
كالمعمكمات:دراسة تحميمية لإلنتاج الفكرم المنشكر 

المجمة العربية لألرشيؼ  م3101
كالتكثيؽ كالمعمكمات  س 
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 في الدكريات المتخصصة

 

)ديسمبر 14،15،ع 22
ص ص  -ـ(.1008
226-263. 

الكعي المعمكماتي بجامعة الممؾ عبد العزيز شطر  03
 الطالبات :

ستشراؼ أسس  دراسة تقييميو لمكضع الراىف كا 
 لممستقبؿ

 

 

دراسات عربية في المكتبات  م3101
، مج    3كالمعمكمات ، ع

( ، 1008سبتمبر ، 23
 .70-20ص ص 

خدمات المعمكمات لذكات االحتياجات الخاصة  03
 )اإلعاقة البصرية( 

 بجامعة الممؾ عبد العزيز ، شطر الطالبات :

 دراسة في مدل اإلتاحة كاإلفادة كالجكدة

 

،  2، ع22عالـ الكتب مج  م3101
يكليك ى/ 2320)رجب 
ص  -ـ( . 1008

 .87-58ص

الرضا الدراسي تجاه تخصص المكتبات  09
 كالمعمكمات:

دراسة حالة لقسـ عمـ المعمكمات بجامعة الممؾ 
 عبد العزيز شطر الطالبات

 

، )جمادل األكلى 7أعمـ ، ع م3100
المكافؽ أبريؿ ى  2321
 -284ـ( ص ص 1022
138. 

الميتاداتا كدعـ استرجاع المحتكل الرقمي لمصحؼ  00
 العربية اإللكتركنية في البيئة الرقمية :

بحكث في عمـ المكتبات  3100
، سبتمبر 6كالمعمكمات ،ع
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في بعض الصحؼ  دراسة تطبيقية لمدل تمثيميا
 المصرية كالسعكدية

 

 -34ـ ، ص ص 1022
82 . 

إشكاليات تكاجد المحتكل الرقمي العربي عمى  01
 العنكبكتية كسبؿ دعمو

 )مشترؾ(

 

 

مؤتمر المحتكل العربي في  3100
االنترنت التحديات 

-4كالطمكحات 
-2المكافؽ  6/22/2321

ـ جامعة 4/20/1022
اإلماـ محمد بف سعكد 
 اإلسالمية بالرياض 

 دراسات المعمكمات ( النشر
ق / 2321شكاؿ  21ع

ص ص  -ـ.1022سبتمبر 
152-220. 

 الحر( الرقمية : نمكذج لمتأليؼ كالكصكؿ Knolمكسكعة نكؿ ) 02

تقييـ لمدكر كمدل اإلفادة في مجتمع المعرفة 
ثراء المحتكل الرقمي العربي   )فردم (  كا 

مجمة مكتبة الممؾ فيد  3103
الكطنية ، ع ، مج 
/جمادل األخرة   2323محـر

 ص ص       -/.

 اإلنترنت كسد الفجكة المعرفية في العالـ العربي 03

بيئة : دراسة استطالعية عف تكجيات القراءة في 
 اإلنترنت كدكرىا في  بناء مجتمع المعرفة

 )فردم (

المكافؽ ى أعمـ ،   3103
 ـ( ص ص 1021/
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الكعي المعمكماتي: دارسة تقييمية لمقائميف  04
باالتصاؿ في القطاع الصحفي بالمممكة العربية 

 السعكدية     

 )مشترؾ(            

 

مجمة كمية اآلداب جامعة  3103
)يناير /  15بني سكيؼ ، ع

 ـ( 1022مارس 

 

31  

التسكيؽ االلكتركني لخدمات المعمكمات بالمكتبات 
دارة المعرفة  الجامعية كا 

: الكاقع  كمدل اإلفادة : دراسة تطبيقية لمكتبة 
 جامعة الممؾ عبد العزيز )فردم (

 

مجمة االتجاىات الحديثة في  3103
كالمعمكمات ،مج المكتبات 

ـ 1022)يكليك  30،ع 10
 225 -164(، ص ص 

 

الكالء اإللكتركني كدكافع التكاصؿ بمكاقع الشبكات  30
 االجتماعية:

دراسة في األسباب كمدل اإلفادة منيا كخدمات 
 معمكماتية

 ) فردم (

 

مجمة مكتبة الممؾ فيد  3109
 1،ع 12الكطنية ، مج 
ذك الحجة –)رجب 

اكتكبر –أبريؿى/ 2325
-222ـ(، ص ص 1024

278   

       

دكر التكاصؿ الرقمي في دعـ مفيـك التمكيف  33
 المعرفي لممرأة السعكدية

مجمة كمية اآلداب جامعة  3109
بني سكيؼ ، )قيد النشر ( 
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 سادسا: الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:
 

 )مشترؾ (

 

 ـ1023يكليك 21، ع

دكر الكيب االجتماعي في  بناء رأس الماؿ  33
 االجتماعي كمجتمع المعرفة : نظرة معمكماتية

 

المجمة المصرية لعمـك  3109
، 2،ع2المعمكمات  مج

ـ ص ص 1023أكتكبر 
74-217 . 

مقدمة في عمـك المعمكمات كالمكتبات )كتاب  39
 دراسي(

الفيـك : اكسيمنت لمخدمات  3100
ص 214ـ، 1024العممية، 

. 

مكاناتيا االسترجاعية 30  محركات البحث النكعية كا 

 المحتكل كمدل اإلفادة

 

مؤتمر معمارية المعمكمات/  3100
جامعة بني سكيؼ ،كمية 
اآلداب ، قسـ عمـك 

أبريؿ  5-4المعمكمات 
1024 

 ) قيد النشر(

المحتكل الرقمي الصحي : نظرة معمكماتية لمدل  26
كالمشاركة في المعرفة الكعي كالتقييـ كاالستثمار 

 مف الجانب المصرم

 

 قيد النشر  2016

مجمة التعميـ عف بعد جامعة 
 بني سكيؼ



 6102-6106دليل السيز الذاتية ألعضبء هيئة التذريس بقسن علوم الوعلوهبت 

99 
 

مسم
 سؿ

مسمى الدكرة 
 التدريبية

سنة الحصكؿ  الجية المنظمة
 عمى الدكرة

تقدير  المدة
 التخرج

0  

حضكر كاجتياز دكرة 
 اختبار التكيفؿ سبتمبر 

 

مركز المغات 
 جامعة القاىرة 

يكنيك/يكليك  ـ.1002
 ـ1002

(400
 )

 درجة

حضكر كاجتياز دكرة  3
 الحاسب اآللي

ACCESS-
WINDOWS-     
WORD-EXCEL    

 

مركز شباب بني 
 سكيؼ 

22/3/1001) م3113
-
 ـ(.5/6/1001

 

جيد 
 جداً 

حضكر كاجتياز دكرة • 3
الحاسب اآللي 

 في))اإلنترنت   (( مف
 ، 
 

مركز الدراسات 
المالية كالتجارية 

بكمية التجارة 
 ،جامعة القاىرة

في الفترة  م3119
(14/3/1003 

 2/4 
/1003.) 

 ممتاز

9  

حضكر كاجتياز دكرة •
الحاسب اآللي 

في))كتابة النصكص 
باستخداـ برنامج 

بمركز تطكير 
التعميـ الجامعي 

جامعة الممؾ ، 
 عبد العزيز

في الفترة  م3119
/14/7مف)

2314- 
18/7/2314
ى 
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 ككرد   (((.
 

/27/8المكافؽ
1003-

11/8 /
 ـ1003

0  

حضكر كاجتياز دكرة 
الحاسب اآللي 
في))برنامج 
 بكربكينت((  

 

بمركز تطكير  
التعميـ الجامعي 
، جامعة الممؾ 

 عبد العزيز

في الفترة   م3110
/26/2مف)

2315- 
ى 8/2/2315

/15/1المكافؽ
1004-

17/1 /
 ـ(.1004

 

حضكر ))كرشة عمؿ   1
طرؽ تفعيؿ كثيقة 

اآلراء لألمير عبد اهلل 
بف عبد العزيز حكؿ 

 التعميـ العالي(( 

 

جامعة الممؾ 
 عبد العزيز

في الفترة  م3110
 12-28مف)
ذك 

ى 2314الحجة
 2-20المكافؽ 
يناير 
ـ 1004/فبراير

، ) 

 

حضكر  2
كاجتياز)برنامج دكرة 
 الميارات اإلدارية( 

 

بمركز تنمية 
قدرات أعضاء 
ىيئة التدريس 

كالقيادات 

،في الفترة  م3110
(25/6/1004
-

ـ28/6/1004
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 ( بجامعة القاىرة

حضكر كرشة عمؿ  3
بككالة التعميـ عف بعد 

بشطر الطالبات، 
جامعة الممؾ عبد 

 العزيز 

 

 

بككالة التعميـ 
عف بعد بشطر 

الطالبات، جامعة 
الممؾ عبد 

 العزيز

) م3111 ربيع  5في يـك
ى 2316األكؿ 

 3المكافؽ 
ـ 1005أبريؿ 

.) 

 

حضكركاجتياز)برنامج 4
( دكرةإدارة الكقت 

 كضغكط العمؿ 

 

بمركػػػػػػػز تنميػػػػػػػة 
قػػػػػدرات أعضػػػػػاء 
ىيئػػػػة التػػػػدريس 
كالقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادات 
بجامعػػػػػػػة بنػػػػػػػػي 

 سكيؼ

،في الفترة  م3111
(13/5/1005
-

ـ15/5/1005
) 

 

01  

حضكر 
كاجتياز)برنامج 
دكرةاستخداـ 

التكنكلكجيا في 
 التدريس( ،(

 

بمركز تنمية 
قدرات أعضاء 
ىيئة التدريس 

كالقيادات 
بجامعة بني 

 سكيؼ

في الفترة  م3111
(7/6/1005-

ـ20/6/1005
) 

 

جتياز  00  في الفترة       م3111. بمركز تنمية حضكر كا 
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أختبارات معادلة 
ICDL  كاشتممت )،

 البرامج التالية

•Basic 
Concepts Of  IT 

   
•Using 

Computer and 
Managing Files 

  
•Word 

Processing   
•Spreadsheets   
•Introduction to 

PC 
Maintenance 

and Protection   
 

قدرات أعضاء 
ىيئة التدريس 

كالقيادات 
بجامعة بني 

 سكيؼ
(CUICTT ) 

يكليك/أغسطس 
 م1005

حضكر كرشة عمؿ  03
)ميارات االتصاؿ 

داخؿ الفصؿ الدراسي( 
، 

 

بمركز 
تطكيرأعضاء 
ىيئة التدريس 
جامعة الممؾ 
عبد العزيز  

 بجدة

في الفترة  م3111
(5/22/2316
-ى 
16/22/

 ـ(1005

 

حضكر كرشة عمؿ  03
)استخداـ اإلنترنت في 

بمركز تطكير 
أعضاء ىيئة 

في الفترة  ـ1005
(28/22/
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 تحديث المادة العممية( 

 

التدريس جامعة 
الممؾ عبد 

 العزيز  بجدة

-ى 2316
20/21/

 ـ(1005

حضكر كرشة عمؿ  09
)حؿ مشكالت الحاسب 

 اآللي( 

 

بمركز تقنية 
المعمكمات 

بجامعة الممؾ 
عبد العزيز / 

شطر الطالبات 
 بجدة ،

في الفترة  ـ1006
(22/1/2317
-ى 
 ـ(2/2/1006

 

حضكر كرشة عمؿ  00
)بناء المجمكعات 

 التخيمية( ،

 

بمركز تقنية 
المعمكمات 

بجامعة الممؾ 
عبد العزيز / 

شطر الطالبات 
 بجدة

في الفترة  ـ1006
(22/1/2317
-ى 
 ـ(2/2/1006

 

حضكر كرشة عمؿ  01
)نشر صفحتؾ 
 اإلفتراضية( ،

 

بمركز تقنية 
المعمكمات 

بجامعة الممؾ 
عبد العزيز / 

شطر الطالبات 
 بجدة

في الفترة  ـ1006
(23/1/2317
-ى 
 ـ(3/2/1006

 

حضكر كرشة عمؿ  02
)ماال يعرفو الكثيركف 

 عف الككرد( ،

بمركز تقنية 
المعمكمات 

بجامعة الممؾ 

في الفترة  1006
(23/1/2317
-ى 
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عبد العزيز /  
شطر الطالبات 

 بجدة

 ـ(3/2/1006

حضكر كرشة عمؿ  03
)طرؽ اإلتصاؿ 

 باإلنترنت( 

 

بمركز تقنية 
المعمكمات 

بجامعة الممؾ 
العزيز / عبد 

شطر الطالبات 
 بجدة

 ـ1006

 

في الفترة 
(26/1/2317
-ى 
 ـ(6/2/1006

 

 حضكر دكرة 04

)أساليب التقييـ 
المختصة باالختبارات 

) 

 

جامعة الممؾ 
عبد العزيز 

،إدارة التطكير 
 الجامعي

جمادل  4-1 ـ1006
ى  2317األكلى 
-28المكافؽ 

مايك 11
1006 

 

حضكر دكرة ))التعميـ  31
المبني عمى حؿ 

 المشكالت(( 

 

جامعة الممؾ 
عبد العزيز 

،إدارة التطكير 
 الجامعي .

1006  ،21-8 -
ى  2317
-13المكافؽ 

8- 1006 ، 

 

حضكر دكرة • 30
))تقنيات البحث في 

 اإلنترنت(( ، 
 

جامعة الممؾ 
عبد العزيز ، 
إدارة التطكير 

 الجامعي .

 في الفترة 1006

 27-28 
ى  20/2317/

-20المكافؽ 
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22/20 /
1006 

حضكر كرشة عمؿ • 33
 )نشرمكقعي((

 

بمركز تقنية 
المعمكمات 

بجامعة الممؾ 
عبد العزيز / 

شطر الطالبات 
 بجدة

في الفترة  ـ1006
(25/22/

-ى 2317
15/22/

 ـ1006

 

حضكر دكرة ))كيؼ  33
 تكتب مشركعا بحثيان((

أ . د إياف ىاريسكف  
. جامعة نكتنغياـ 

 البريطانية   

 

بجامعة الممؾ 
عبد العزيز 

،إدارة التطكير 
 الجامعي 

 ـ 1007

 

 في الفترة 

ى  2318/ 5/2
/ 24/2المكافؽ 
 ـ 1007

 

 

حضكر دكرة • 39
))برنامج إدارة الفريؽ 

 البحثي((  
 

 ، جامعة الفيـك
كمية العمـك ،  
 ضمف مشركع 

) تنمية قدرات 
أعضاء ىيئة 

التدريس 
كالقيادات 

FLDC ) 

في الفترة مف  ـ1007
22 :23-7- 

 ـ 1007
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حضكر دكرة • 30
))برنامج ميارات 

 االتصاؿ((  

 ، جامعة الفيـك
 كمية العمـك 

) ضمف مشركع 
تنمية قدرات 
أعضاء ىيئة 

التدريس 
كالقيادات 

FLDC ) 

 

في الفترة مف  ـ1007
20/7 -
22/7- 

 ـ 1007

 

حضكر دكرة تدريبية • 31
في ))الفيرسة 
المقركءة آليان 

:MARC .  )) 
• 

بالجمعية 
المصرية 
لممكتبات 

كالمعمكمات : 
مكتبة مبارؾ 
 العامة بالجيزة

في الفترة مف  ـ1007
13/7 -
17/7- 

 ـ  1007

 

حضكر كرشة عمؿ  32
دمج ميارات التفكير 
 في المحتكل العممي 

جامعة الممؾ 
عبد العزيز ، 

اآلداب كمية 
 كالعمـك االنسانية

 محـر 25 ـ1008

ى  2320 
 22المكافؽ 
 ـ1008يناير 

 

حضكر دكرة أساسيات  33
التقكيـ الفعا ؿ ألداء 

 الطالب

جامعة الممؾ 
عبد العزيز ، 
كمية اآلداب 

 كالعمـك االنسانية

ربيع  20-22 1008
ى 2320األكؿ 

 20-6المكافؽ 
 ـ1008مارس 
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حضكر دكرة  34
التدريس استراتيجيات 

 الفعاؿ

جامعة الممؾ 
عبد العزيز. 

مركز التطكير، 
)برنامج التميز 

 كاإلبداع(

ربيع  27-10 1008
ى 2320األكؿ 

-24المكافؽ 
مارس  26

 ـ1008

 

حضكر دكرة تربية  31
خمس نجـك لمدكتكر 

 )جاسـ المطكع(

الخميج لمتدريب 
 كالتعميـ ، جدة 

ربيع األكؿ  28 1008
ى 2320
المكافؽ 

مارس 25
 ـ1008

 

حضكر دكرة ميارات  30
 االتصاؿ الفعاؿ

جامعة الممؾ 
–عبد العزيز 
كمية اآلداب 

كالعمـك اإلنسانية 
 ، جدة

ربيع 2-2 1008
/ 2320اآلخر
17-
مارس20

1008 

 

حضكر دكرة بكربكينت  33
 1006ككرد 

بجامعة الممؾ 
عبد العزيز ، 
مركز تطكير 

 التعميـ الجامعي

-17 ـ1008
18/20/

ى   2320
-26المكافؽ 

27/20/
 ـ1008

3 
ساعا
 ت

حضكر دكرة تدريبية  33
لنظاـ السنترا كالتعميـ 

عف بعد )استخداـ 

جامعة الممؾ 
عبد العزيز ، 
عمادة التعميـ 

1020 11-
14/1/2322
 ى

3+3 

(01) 
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-5المكافؽ  عف بعد الفصكؿ اإلفتراضية(
 ـ8/1/1020

 ساعة

دكرة تنكيع التعميـ  39
عمى حسب األنماط 

 الشخصية

جامعة الممؾ 
عبد العزيز ، 
مركز تطكير 

 التعميـ الجامعي

-24 ـ1020
26/2/2322
-2المكافؽ ى 
2/2/1020 

03 
 ساعة

 Googleدكرة ) 30
Docs 

Workshop) 

جامعة الممؾ 
عبد العزيز ، 
مركز تطكير 

التعميـ الجامعي 
)كحدة اإلنترنت 
 كالدعـ الفني(

/15/20 ـ1020
ى 2322
المكافؽ 

4/20/1020 
 ـ

  

0 
ساعا
 ت

حضكر كرشة عمؿ  31
)تطكير مكاقع أعضاء 

 ىيئة التدريس( ،

 

بمركز تقنية 
المعمكمات 

بجامعة الممؾ 
عبد العزيز / 

شطر الطالبات 
 بجدة

في الفترة  ـ1022
ى 6/1/2321)
-

ـ22/2/1022
) 

 

32 Automated 
assessment ( 

tests and 
marking ) 

جامعة الممؾ 
عبد العزيز ، 
مركز تطكير 

 التعميـ الجامعي

-18في الفترة 1022
20/3/2321
-2ى /
 ـ(3/3/1022

 

جامعة الممؾ كرشة عمؿ السحابة  33
عبد العزيز ، 

1022 2 /22 /
ى 2321
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عمادة تقنية  الحاسكبية
 المعمكمات

/2/20/الكافؽ
 ـ(1022

كرشة عمؿ )ميارات  34
تنسيؽ المكاد العامة( 
التعرؼ عمى برنامج 
الفيصؿ لمتصحيح 

 اآللي

جامعة الممؾ 
عبد العزيز ، 
مركز تطكير 

التعميـ الجامعي، 
كحدة التدريب 
 كالتنمية المينية

1022 13،12/21/
ق 2321
المكافؽ 
10،28/22/
 ـ1022

1 
ساعا
 ت

عمادة التعميـ  االختبارات اإللكتركنية 91
 عف بعد

1022 21/2321 01-
03 

حضكر دكرة • 90
))ميارات العرض 

 الفعاؿ((  
 

جامعة بني 
سكيؼ، ضمف 

 مشركع 

) تنمية قدرات 
أعضاء ىيئة 

التدريس 
كالقيادات 

FLDC ) 

 في الفترة مف  ـ1021

13/6/1021 

ـ إلى  
ـ 15/6/1021

 المكافؽ

 4-
 ق6/8/2322

 

 

حضكر دكرة • 93
))معايير الجكدة في 
 العممية التدريسية((  

جامعة بني 
 سكيؼ 

) ضمف مشركع 
تنمية قدرات 

 في الفترة مف  ـ1021

6/7/1021 

ـ إلى  
ـ 8/7/1021
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أعضاء ىيئة 
التدريس 
كالقيادات 

FLDC ) 

 

 المكافؽ

28-
12/8/2822 

كرشة عمؿ البحث في  43
قكاعد المعمكمات عمى 

 SDLمكقع 

عمادة شئكف 
 المكتبات

-26 ـ1021
27/3/2322
 ى

-20المكافؽ
22/2/1021 

4-0  

حضكر دكرة تدريبية  44
في الشبكات 
 االجتماعية 

جامعة الممؾ 
عبد العزيز ، 
عمادة التعميـ 

 عف بعد

1021 12/22/
 ى2322

-8المكافؽ 
 ـ20/1021

03-3 

 

دكرة )تصميـ التكاليؼ  45
األدائية كقياس 

 الدرجات(

جامعة الممؾ 
عبد العزيز 

)كحدة االعتماد 
المؤسسي 
 كاألكاديمي(

1021 21/2/2323
المكافؽ  ھ

15/22/
1021 

4-00 

دكرة )الشركط الفنية  46
في بناء المفردات 

 االختبارية(

جامعة الممؾ 
عبد العزيز 

)كحدة االعتماد 

1021 21/2/2323
المكافؽ  ھ

15/22/

00-0 
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 1021 األكاديمي(

دكرة )جكدة التقييـ  92
:تحكيـ مدل الجكدة ، 
قراءة كتحميؿ النتائج 

كاستخداـ نتائج 
 التقييـ (

جامعة الممؾ 
عبد العزيز 

)كحدة االعتماد 
المؤسسي ك 
 األكاديمي(

1021 23/2/2323
المكافؽ  ھ

17/22/
1021 

4-0 

48  

TEACHING FOR THE 

DEVELOPMENT OF 

CREATIV THINKING 

جامعة الممؾ 
عبد العزيز ، 
مركز تطكير 

 التعميـ الجامعي،

/ 20/8-8 ـ1021
 ـ1021

 

دكرة  ) تصميـ  49
 اإللكتركنية(المقررات 

عمادة التعميـ 
 عف بعد

  ى0933/0939 ـ1022

دكرة ) حقيبة تدريبية  50
لمتدريس الجامعي 

كفؽ نظرية الذكاءات 
 المتعددة (

جامعة الممؾ 
عبد العزيز ، 
مركز تطكير 

 التعميـ الجامعي،

1022 1022/2323 
 ى

 

 

 

51 

 

DESINGNING A 
BLENDED 
LEARNING 
COURSE 

عمادة التعميـ 
 بعدعف 

  ى0933/0939 ـ1022

 /1021/28/21جامعة الممؾ كيؼ نتجنب السرقات  52
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عبد العزيز ،  العممية في أبحاثنا؟
مركز تطكير 
 التعميـ الجامعي،

ـ/ 1021 ـ1022
 ى5/1/2323

األساليب االحصائية  53
باستخداـ 
MegaStat 

جامعة الممؾ 
عبد العزيز ، 
مركز تطكير 
 التعميـ الجامعي،

 

 ـ1022

12-
14/2/2323
 ى

3-
 ـ5/1/1022

 

مقدمة في التعميـ  54
 اإللكتركني

عمادة التعميـ 
 عف بعد

 

 ى2323

  ى2323

المكتبة المركزية  الحكسبة السحابية 55
 /جامعة القاىرة

سبتمبر  20 ـ1023
1023 

01-3 

56 Personal 
creativity 

development  

PCD 

كمية اآلداب 
جامعة بني 

سكيؼ)برنامج 
كتنمية تطكير 

أعضاء ىيئة 
 التدريس(

نكفمبر 3-2 ـ1023
 ـ1023

سا01
 عات

الباحث الجيد كالنشر  57
 الدكلي

قطاع الدراسات 
 العميا كالبحكث،

جامعة بني 
 سكيؼ

سبتمبر 27 2016
1025 

4 
ساعا
 ت
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 الندكات كالمؤتمرات ككرش العمؿ:

 

 

مسمس
 ؿ

العممي / عنكاف : الندكة / المؤتمر 
 كرشة عمؿ

تاريخ 
 انعقادىا

 مدتيا مكاف انعقادىا

شاركت في ثالث دكرات تدريبية  0
ألخصائي المكتبات كالمعمكمات 
العامميف بمراكز الشباب التابعة 

 لكزارة الشباب كالرياضة 

 في عامي

2888-
 ـ.1000

  بن  سويف

ندكة النشر الدكلي في  58
 العمـك االجتماعية 

قطاع الدراسات 
 العميا كالبحكث،

جامعة بني 
 سكيؼ

مايك  24 2016
 ـ1025

4 
ساعا
 ت

دكرة تدريبية مكثفة  59
TOT  إلعداد المدربيف

عمى بنؾ المعرفة 
 المصرم 

المجمس األعمى 
لمجامعات / 

المجمس العممي 
الرئاسي 

 التخصصي 

 -3/ 13 ـ1025
17/3 /1025 

 

60      

61      
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شاركت في تقديـ ندكات عف  3
ميرجاف القراءة لمجميع كفي محكر 
األمكمة كالطفكلة  كالمرأة العاممة 

 التابعة لكزارة الثقافة 

 

في عامي 
1002-
 ـ1001

  بن  سويف

مؤتمر )كثائقنا العربية بيف الكاقع  3
كالطمكحات ، كمية اآلداب جامعة 

 القاىرة ، فرع بني سكيؼ.

 

24-
مارس 25

1002 

  سكيؼبني 

مؤتمر)تحديث مصر مف منظكر  9
العمـك اإلنسانية( كمية اآلداب جامعة 

  القاىرة ،فرع بني سكيؼ

18- 20 
ابريؿ 
 ـ1002

  بني سكيؼ

مؤتمر)العمـك اإلنسانية كتحديات  0
المجتمع المصرم كمية اآلداب 

 جامعة القاىرة ،فرع بني سكيؼ.

 

25-6 2 

ابريؿ 
 ـ1003

  بني سكيؼ

السنكم لمجمعية المصرية المؤتمر  1
 لممكتبات كالمعمكمات كاألرشيؼ

2882-
1003 

  محافظات مصر
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ندكة أخصائي المكتبات كالمعمكمات  2
))التأىيؿ كاحتياجات سكؽ العمؿ 

 بدكؿ مجمس التعاكف((

قسـ عمـ المعمكمات ،جامعة أـ 
 القرل

ربيع  17/18
األكؿ 
ى 2317

المكافؽ 
أبريؿ 25/26

 ـ1006

  مكة

المؤتمر الثامف عشر لإلتحاد العربي  3
المنعقد 6لممكتبات كالمعمكمات مف 

 بجدة

 

 

ذم 6/20
القعدة  

ى   2317
-26المكافؽ 
نكفمبر 10

 ـ 1006

  جدة

 ألقت محاضرة عف المكتبات الرقمية  4

 

ذم 14/
الحجة  

ى   2322
-2المكافؽ 

ديسمبر 
1020  

قسـ عمـ 
المعمكمات كمية 
اآلداب جامعة 
الممؾ عبد 
 العزيز بجدة

 

 كرشة عمؿ التكثيؽ العممي  01

 

المكتبة  3101
 المركزية 

 شطر الطالبات 

 

 

 جامعة اإلماـ -4مؤتمر المحتكل العربي في االنترنت  00
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-4التحديات كالطمكحات 
-2المكافؽ  6/22/2321
ـ جامعة اإلماـ محمد 4/20/1022

 بف سعكد اإلسالمية بالرياض 

 

6/22/
2321 
-2المكافؽ 

4/20/
1022 

محمد بف  
سعكد اإلسالمية 

 بالرياض

ممتقى اإلنتاج األكاديمي السابع  03
 جامعة الممؾ عبد العزيز

28/2/
2322 
المكافؽ 

23/21/
1022 

مركز تطكير 
التعميـ الجامعي 
،جامعة الممؾ 
 عبد العزيز

 

مؤتمر التعميـ عف بعد بعنكاف )  03
APPLICATIONS AND 

FUTURE PROSPECTS ) 

25-26 
ديسمبر 
 ـ1023

جامعة بني 
سكيفكاتحاد 
 الجامعات العرب

 

 QSندكة التعريؼ بمعايير مؤسسة  
 كالتصنيؼ الدكلي لمجامعات 

20/2/
 ـ1024

قطاع الدراسات 
العميا كالبحكث 
بجامعة بني 

 سكيؼ

 

المشاركة بالجنة العممية في إعداد  09
 مؤتمر معمارية المعمكمات 

4-5/3 /
1024 

جامعة بني 
سكيؼ / كمية 
اآلداب /قسـ 
 عمـك المعمكمات

 

كزارة الثقافة  مؤتمر انقاذ نشر الكتاب  00
 المصرية

 02-01 ـ1024
مايو 



 6102-6106دليل السيز الذاتية ألعضبء هيئة التذريس بقسن علوم الوعلوهبت 

002 
 

3100 

المؤتمر األكؿ لعمـك المعمكمات  00
 كعنكانو " معمارية المعمكمات" 

جامعة بني 
 سكيؼ 

المنعقد في  ـ1024
الفترة مف 

4-5 
إبريؿ 
1024  

ندكة التعريؼ آليات تشجيع النشر  
 الدكلي 

قطاع الدراسات  ـ4/7/1024
العميا كالبحكث 
بجامعة بني 

 سكيؼ

 

مؤتمر السرقات العممية في األكساط  01
 األكاديمية

جامعة بني 
 سكيؼ 

-26 ـ1024
27/22/

 ـ1024

ندكة آليات التحكؿ إلى جامعة  02
 الكتركنية

جامعة بني 
سكبؼ/ كمية 

 اليندسة 

/27/20 ـ1024
 ـ1024

كرشة عمؿ التدريب عمى قكاعد  03
 البيانات العالمية 

جامعة بني 
 سكيؼ 

/ 21/ 5 ـ1024
 ـ1024

 : distance learning"مؤتمر   04
environment 

,development,experiences
" 

جامعة بني 
سكيؼ 

بالتعاكف مع 
اتحاد 

الجامعات 

-12-10 ـ1024
ديسمبر 
1024 
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 العربية

كمية اآلداب  القراءة في مجتمع المعرفة 31
جامعة بني 
سكيفقسـ 

عمـك 
 المعمكمات

مايك  7 ـ1025
 ـ1025

ممتقى تطكير البحث العممي بجامعة  30
 بني سكيؼ

الدراسات 
العميا 

كالبحكث 
جامعة بني 

 سكيؼ 

سبتمبر  5 ـ1025
 ـ1025

33     

 
 
 
 
 
 مناقشة كتحكيـ الرسائؿ الجامعية   ( ب

 المسئكلية سنة اإلجازة الجية الدرجة الرسالةعنكاف 
تسكيؽ خدمات مكاقع 

الناشريف عمى 
االنترنت: دراسة 
مقارنة لممكاقع 

العربية كاألجنبية / 
 حاتـ

 مناقشا ـ1025يناير جامعة بني سكيؼ ماجستير

 مناقشاأغسطس جامعة جنكب  ماجستيربناء مصادر 
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المعمكمات الرقمية 
كتنميتيا بمكتبات 
كميات جامعة جنكب 
الكادم بقنا كمدل 
اإلفادة منيا / ندا 

عبد المعز أبك المجد 
 حسف

 ـ1025 الكادم بقنا

القراءة في عصر 
تكنكلكجيا المعمكمات 
كاالتصاالت لدل 
أعضاء ىيئة 

التدريس كمعاكنييـ 
بجامعة جنكب الكادم 
بقنا : دراسة ميدانية 
/ مركة محمد حسف 

 محمكد

جامعة جنكب  ماجستير
 الكادم بقنا

سبتمبر 
 ـ1025

 مناقشا

     
- 

 ( األعماؿ االستشارية العممية: د
 السنة الجية المياـ
   
   
   
   
   

 ( األعماؿ االستشارية الفنية: ىػ
 السنة الجية المياـ
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 ثامنا: الخبرات العممية
 عضكية المجاف العممية:  ( ح

 السنة الدكلة الجية المياـ اسـ المجنة العممية
     
     
     
     
     
     

 عضكية المجاف الفنية: ( خ
 السنة الدكلة الجية المياـ اسـ المجنة العممية

     
     
     
     

 ج( عضكية النقابات كالجمعيات المينية: 
 سنة االشتراؾ الجية اسـ النقابة

عضك الجمعية المصرية 
 كالمعمكماتلممكتبات 

 -ـ2878 مصر

عضك االتحاد العربي لممكتبات 
 كالمعمكمات )اعمـ(

 -1006 إقميمي

 ـ1024 عربيعضك المركز العربي لمبحكث 
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كالدراسات في عمـك المكتبات 
 كالمعمكمات

   
 د( عضكية الجمعيات العممية : 

 سنة االشتراؾ الجية اسـ الجمعية 
   

   
   
   
 عامةتاسعا: أنشطة 

 ندكات عامة:        ( أ 
 تاريخ الندكة مكاف الندكة ندكةعنكاف ال
   
   
   
   
   
   

 نشرات:   ( ب
 بيانات النشر اسـ الناشر عنكاف النشرة

   
   
   

 ( مقاالت أدبية:ج
 عنكاف المكقع الحالة اسـ الناشر عنكاف المقاؿ

حتمية الكعي الرقمي 
متطمب مجتمع 

  ـ1025 أحكاؿ المعرفة
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المعمكمات ك المعرفة 
 الراىف 

 
دماف  الكالء اإللكتركني كا 

 التكاصؿ بالشبكات االجتماعية 

 

  ـ1025 أحكاؿ المعرفة

الكيب االجتماعي كدكره 
في بناء رأس الماؿ 

 االجتماعي                                                                          

 

  ـ1024 أحكاؿ المعرفة

 ( أكراؽ طائرة: )مقدمة الكتاب / تقديـ عمؿ / كممة تحرير .........(د 
 الحالة الدكرية عنكاف المقاؿ

   
   
   

 عاشرا: الجكائز كاألكسمة: 
 السنة الجية اسـ الجائزة 
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                       )د. مناؿ سيد محمد أحمد(

 أكالن : البيانات الشخصية :                                                   

                                  

  

 

ثانيا
 :
المؤ 
ىال
 ت
العمم
 :    ية

تاريخ  الدرجة
الحصكؿ 
 عمييا

 الدكلة الجية الكمية  التخصص العاـ

  الككد

 منال سيد محمد أحمد االسـ : 

 أعزب الحالة االجتماعية : 

 02/3/0412 تاريخ الميالد

 بن  سويف مكاف الميالد: 

 مصرية الجنسية : 

 اإلنجميزية المغة التي يجيدىا : 

 وثائق وأرشيف التخصص العاـ : 

 نظم استرجاع وثائق التخصص الدقيؽ :  

   1333392343رقـ الياتؼ :

  10110203191رقـ المكبايؿ : 

  Manalsaied1979@hotmiel.com البريد االليكتركني

mailto:Manalsaied1979@hotmiel.com
mailto:Manalsaied1979@hotmiel.com
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جامعة بني  آداب كثائؽ كأرشيؼ 1024 استاذ مساعد 
 سكيؼ

جميكرية مصر 
 العربية

جامعة بني  آداب كثائؽ كأرشيؼ 1005 الدكتكراه
 سكيؼ

جميكرية مصر 
 العربية

جامعة القاىرة  آداب كأرشيؼكثائؽ  2886 الماجستير
 فرع بنى سكيؼ

جميكرية مصر 
 العربية

جامعة القاىرة  آداب كثائؽ كأرشيؼ 2878 الميسانس
 فرع بنى سكيؼ

جميكرية مصر 
 العربية

 

 

 ثالثا: التدرج األكاديمي: 

الدرجة  الكظيفة 
 األكاديمية

 الدكلة الجية  نياية الخدمة  بداية الخدمة

جميكرية مصر   جامعة القاىرة 2886 2880 ليسانس معيد
 العربية

جميكرية مصر  جامعة القاىرة 1005 2886 ماجستير مدرس مساعد
 العربية

جامعة بني  1025سبتمبر  1005 دكتكراه مدرس
 سكيؼ

جميكرية مصر 
 العربية

جميكرية مصر جامعة بني  حتى اآلف 1025سبتمبر  أستاذ مساعد استاذ مساعد
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 العربية سكيؼ

 

 رابعا: ا( الدكرات كالكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:

اسـ الدكرة أك  
 الكرشة

 السنة الجية طبيعة الدكرة 

ميارات االتصاؿ 
 الفعاؿ                        

اتجاىات حديثة في 
 التدريس 

تنمية قدرات أعضاء 
ىيئة التدريس البحثية 
 كالتدريسية

كمية صيدلة 
جامعة بني 
 سكيؼ

1005 

تنمية قدرات أعضاء  ميارات العرض الفعاؿ
ىيئة التدريس البحثية 
 كالتدريسية

كمية صيدلة 
جامعة بني 
 سكيؼ

1005 

تنمية قدرات أعضاء  ميارات التفكير
ىيئة التدريس البحثية 
 كالتدريسية

كمية صيدلة 
جامعة بني 
 سكيؼ

1005 

تنمية قدرات أعضاء  ECDLدكرة الػ 
 ىيئة التدريس

العمـك جامعة كمية 
 بني سكيؼ

1006 

دكارات في برامج 
 أكركؿ كجافا 

 تنمية معرفية

 

جامعة بني 
 سكيؼ

  اآلداب    كمية

1007 

 

 1022جامعة بني  تنمية معرفيةدكرة ميارات الكتابة 
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 سكيؼ العممية

 اآلداب    كمية

 

معايير الجكدة فى 
 العممية التدريسية

مركز تنمية المكارد 
بني البشرية بجامعة 

 سكيؼ

 1024أغسطس  بنى سكيؼ

استخداـ التكنكلكجيا 
 فى التدريس.

مركز تنمية المكارد 
البشرية بجامعة بني 
 سكيؼ

 1024أغسطس  بنى سكيؼ

مركز تنمية  تنمية المكارد البشرية  إدارة الفريؽ البحثي
المكارد البشرية 
بجامعة بنى 
 سكيؼ

 1024أغسطس 

الجكانب المالية 
 كالقانكنية

مركز تنمية  تنمية المكارد البشرية 
المكارد البشرية 
بجامعة بنى 
 سكيؼ

 1024أغسطس 

مركز تنمية  تنمية المكارد البشرية  اإلدارة الجامعية
المكارد البشرية 
بجامعة بنى 
 سكيؼ

 1024أغسطس 

ميارات العرض 
 الفعاؿ.

مركز تنمية  تنمية المكارد البشرية 
المكارد البشرية 

 1024أغسطس 



 6102-6106دليل السيز الذاتية ألعضبء هيئة التذريس بقسن علوم الوعلوهبت 

062 
 

بجامعة بنى 
 سكيؼ

تكصيؼ المقررات بيف 
 الكاقع كالمأمكؿ

التدريب عمى األسمكب 
الصحيح لتكصيؼ 
المقررات الدراسية 
 لتحقيؽ متطمبات الجكدة

كمية اآلداب 
جامعة بني 
سكيؼ كحدة 
 الجكدة

 1024أغسطس 

كرشة عمؿ عمى 
مؤتمر جامعة ىامش 

بني سكيؼ بعنكاف" 
السرقات العممية فى 

ديمية األكساط األكا
 الظاىرة كمعالجتيا" "

التعريؼ ببرامج كشؼ 
 السرقات العممية

جامعة بني 
سكيؼ بني 
 سكيؼ

 1024نكفمبر25

التدريب عمى خطكات  األرشفة االلكتركنية
إنشاء أك التحكؿ لنظـ 
 األرشفة االلكتركنية 

مارس 23-24 
1025 

 

 خامسا: المناصب اإلدارية:

الدرجة  الكظيفة 
 األكاديمية

 الدكلة الجية  نياية الخدمة  الخدمةبداية 

سكرتير تحرير 
المجمة المصرية 
 لعمـك المعمكمات

كمية اآلداب  حتى اآلف 1023 مدرس
حامعة بنى 
 سكيؼ

 مصر
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سكرتير تحرير 
حكلية كمية 
اآلداب جامعة 
 بني سكيؼ 

كمية اآلداب  1025 1024 مدرس
جامعة بنى 
 سكيؼ

 مصر

مدير تحرير 
حكلية كمية 
اآلداب جامعة 
 بني سكيؼ 

كمية اآلداب  حتى اآلف 1025 
جامعة بنى 
 سكيؼ

 مصر

عضك كحدة 
اإلرشاد 
األكاديمي 
 لمدراسات العميا 

 -مدرس
استاذ 
 مساعد

كمية اآلداب  حتى اآلف 1023
جامعة بنى 
 سكيؼ

 مصر

نائب المدير 
التنفيذم لكحدة 
ضماف الجكدة 
 كاالعتماد 

استاذ 
 مساعد

مارس  1024
1025 

كمية اآلداب 
جامعة بنى 
 سكيؼ

 مصر

منسؽ معيار 
الييكؿ التنظيمي 
 بكحدة الجكدة

استاذ 
 مساعد

كمية اآلداب  حتى اآلف 1024
جامعة بنى 
 سكيؼ

 مصر

عضك لجنة 
التكثيؽ بكحدة 
 الجكدة

استاذ 
 مساعد

كمية اآلداب  حتى اآلف 1024
جامعة بنى 
 سكيؼ

 مصر

 مصركمية اآلداب  لجنة مؤقتةأغسطس استاذ عضك فى لجنة 
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تقرير الرسـك 
الخاصة بطالب 
الدراسات العميا 
بالدبمـك 
كالماجستير 
كالدكتكراه كفؽ 
نظاـ الساعات 
المعتمدة بكمية 
اآلداب جامعة 
 بني سكيؼ 

جامعة بنى  1024 مساعد
 سكيؼ

عضك فى 
كنتركؿ 
الدراسات العميا 
بنظاـ الساعات 
 المعتمدة

مدرس 
كأستاذ 
 مساعد

كمية اآلداب   حتى اآلف 1024
جامعة بني 
 سكيؼ

 مصر

 :سادسا: اإلنتاج العممي

 الرسائؿ العممية:   .خ
الجامعة  عنكاف الرسالة 

 المانحة
تاريخ  الكمية / القسـ

 اإلجازة
 الدرجة

سجالت اإلفتاء دراسة كثائقية 
-2203أرشيفية مف سنة

 ـ2843-2775ىػ/2263

جامعة 
 القاىرة

اآلداب / كمية 
قسـ المكتبات 
 كالكثائؽ

 ماجستير 2886

 دكتكراه 1005كمية اآلداب / بني الكثائؽ األرشيفية لألزىر الشريؼ 
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إلى  2733كالمعاىد الدينية مف 
 ـ 2846

قسـ المكتبات  سكيؼ
 كالكثائؽ

  ب ( الكتب : 

 مكاف النشر اسـ الناشر المؤلؼ/ المؤلفيف عنكاف الكتاب
تاريخ 
 النشر

 الصفحات

عمـ األرشيؼ مفيكمو 
 كقضاياه

 

 ناىد حمدم أحمد

 مناؿ سيد محمد
  1008 

237 

 

 

 مناؿ سيد محمد معايير األرشيؼ
مركز التعميـ المفتكح 
 جامعة القاىرة

 1023 القاىرة
155 

 

 

 ب ( الدكريات:

 اسـ الدكرية المؤلؼ/ المؤلفيف عنكاف البحث
 بيانات النشر

 السنة  العدد/ المجمد 

نمكذج لقاعدة بيانات 
ضبط كاسترجاع 
المجمكعات 
 األرشيفية العربية

 ناىد حمدم أحمد

 مناؿ سيد محمد 

مجمة المكتبات 
كالمعمكمات 
 العربية 

 

، ع  22ع
21   

يناير ، إبريؿ 
1022 

 

 1021يكنية  12عمجمة كمية  مناؿ سيد محمدالكثائؽ مف 
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األرشيفية دعاكل 
القتؿ كالنظر فييا 

/ ق2154 مف عاـ
ـ إلى 2738

ـ 2778ق /2205
 تحميميةدراسة 

اآلداب جامعة 
 بني سكيؼ

 

 

 

 

التطكع الفردم 
كالتعميـ األزىرم 
قراءة تحميمية لكثائؽ 
الكقؼ كاليبة كالتبرع 

إلى 2704مف عاـ 
 1000عاـ 

مجمة كمية  مناؿ سيد محمد
اآلداب جامعة 
 بني سكيؼ

 

 1022يكنية  16ع

كثائؽ ىبة الخديكم 
إسماعيؿ كمأزؽ ديف 
الدائرة 

 -1281السنية
-2753ىػ / 1289

)دراسة  2761
 كثائقية أرشيفية(

المجمة المصرية  مناؿ سيد محمد
 لعمـك المعمكمات

 1024ابريؿ  1: مج 1ع

عناصر بيانات 
الكصؼ المادم 
لممعيار الدكلي العاـ 
لمكصؼ األرشيفي: 
دراسة تقيميو مع 

قيد النشر فى   مناؿ سيد محمد
مجمة 
 الفيرست

 1026يناير 
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اقتراح معيار لمكصؼ 
 األرشيفيالمادم 

الكثائؽ األرشيفية 
كمصدر لممعمكمات 
بيف المصداقية 
كطرؽ كشؼ التزكير 
فييا مع اقتراح آلية 
لألرشيؼ المصرم 
لمتعامؿ مع الكثائؽ 
 األرشيفية المزكرة

  قيد النشر  مناؿ سيد محمد

 

 

 

   بكرقة عمؿ  ( ج( بحكث مؤتمرات )المشاركة 
مكاف  الجية الراعية عنكاف  المؤتمر المؤلؼ/ المؤلفيف عنكاف البحث

 انعقاده
 السنة

التطكع الفردم كالتعميـ 
األزىرم قراءة تحميمية 
لكثائؽ الكقؼ كاليبة 
كالتبرع مف عاـ 

 "1000إلى عاـ 2704

العمـك اإلنسانية  مناؿ سيد محمد
كتفعيؿ دكر 
مؤسسات العمؿ 
 التطكعي "

 

جامعة بنى 
 سكيؼ

 1022 بنى سكيؼ

 1024 بنى سكيؼجامعة بنى السرقات العممية  مناؿ سيد محمدالكثائؽ األرشيفية 
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كمصدر لممعمكمات بيف 
المصداقية كطرؽ كشؼ 
التزكير فييا مع إقتراح 
آلية لألرشيؼ المصرم 
لمتعامؿ مع الكثائؽ 
 األرشيفية المزكرة

 سكيؼ الظاىرة كمعالجتيا 

نظاـ معمكمات 
إنفكرماتيؾ 

Informatics" دارة " كا 
الكثائؽ اإللكتركنية 
بجامعة بني سكيؼ 
 دراسة تحميمية تقييمية

المؤتمر الدكلي  مناؿ سيد محمد
إلدارة الكثائؽ 
كاألرشفة 
 االلكتركنية

مارس 26-23 القاىرة كزارة الثقافة
1025 

 

 في مشاريع القكمية :د( المشاركة 

 المكضكع  نكع المشاركة  المشركع 

 

 مشركع 

 ذاكرة األزىر                                                            

 تقارير 

 

 

 

 

تقرير عف ممفات معاشات العمماء كالعامميف بالجامع  -
األزىر كالمعاىد الدينية المكجكدة بدار المحفكظات 
 العمكمية

عف كثائؽ كممفات األكقاؼ المكقكفة عمى تقرير  -
 الجامع األزىر كالمعاىد الدينية.

 -2733التطكر اإلدارم لمجامع األزىر مف عاـ  -
 ـ.2846

 المعيد األحمدم  -
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 تحرير

 

 

 

 

 

 

 

 أعماؿ فنية

 المعيد الدسكقي  -
 معيد أسيكط -

 ككالة الجامع األزىر -
 الزل األزىرم  -
 المعاىد الحرة -

 مكتبة الجامع األزىر. -
 رشيفية المكجكدة بمكتبة األزىرالمشاركة فى فرز الكثائؽ األ 

 مراجعة بطاقات كصؼ الكثائؽ

 اعتماد بيانات الكثائؽ.

 

 سابعا: الخبرات األكاديمية:

 اإلشراؼ عمى الرسائؿ الجامعية:       ( أ 

سنة  الجية الدرجة عنكاف الرسالة
 التسجيؿ

 المسئكلية سنة اإلجازة

إدارة الكثائؽ في 
بنؾ اإلسكاف 
كالتعمير دراسة 
تقييمية عمى فرع 
 المنيا

قسـ عمـك  ماجستير
المعمكمات: 
كمية اآلداب 
:جامعة بني 
 سكيؼ

 مشارؾ  1024
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 ( المقررات الدراسية التي تـ تدريسيا: ب

 الدكلة الجامعة الكمية المرحمة المغة اسـ المقرر

المغة  مكاد سمعية كبصرية
 العربية

جامعة بني  كمية اآلداب الميسانس
 سكيؼ

جميكرية 
 مصر العربية

المغة  مكتبات نكعية
 العربية

جامعة بني  كمية اآلداب الميسانس
 سكيؼ

جميكرية 
 مصر العربية

المغة  عمـ االتصاؿ
 العربية

جامعة بني  كمية اآلداب الميسانس
 سكيؼ

جميكرية 
 مصر العربية

المغة  عمـ األرشيؼ 
 العربية

جامعة بني  كمية اآلداب الميسانس
 سكيؼ

جميكرية 
 العربيةمصر 

مدخؿ لدراسة الكثائؽ 
 كاألرشيؼ

المغة 
 العربية

جامعة بني  كمية اآلداب الميسانس
 سكيؼ

جميكرية 
 مصر العربية

المغة  إدارة الكثائؽ الجارية
 العربية

جامعة بني  كمية اآلداب الميسانس
 سكيؼ

جميكرية 
 مصر العربية

المغة  معايير األرشيؼ
 العربية

مركز التعميـ  الميسانس
المفتكح برنامج 
االرشيؼ 
 االلكتركنى

جامعة 
 القاىرة

جميكرية 
 مصر العربية

المغة  مناىج البحث
 العربية

جامعة بني  كمية اآلداب الماجستير
 سكيؼ

جميكرية 
 مصر العربية

جميكرية جامعة بني  كمية اآلداب الماجستيرالمغة  دراسات المستفيديف
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 مصر العربية سكيؼ العربية

 

 اك الكرش التدريبية التي تـ تدريسيا:( الدكرات ج

 السنة الجية اسـ المحكر اسـ الدكرة

االتصاؿ اإلدارل  
 كالتعامؿ مع اآلخريف

 20/1024 مديرية التنظيـ كاإلدارة 

 

 د( الندكات كالممتقيات : )مشاركة بدكف كرقة عمؿ( 

 السنة المدينة الجية اسـ الندكة / الممتقى 

جامعة القاىرة فرع  مؤتمرات قسـ المكتبات كالكثائؽ 
 بني سكيؼ

 1004إلي 1000 القاىرة

الفرع العربي  كسائؿ االيجاد
األقميمي لألرشيؼ 
 عربيكا

 1000 القاىرة

مؤتمر إتحاد المؤرخيف العرب 
تاريخ الكطف العربي عبر 
 العصكر" )التاريخ االجتماعي(

المجمس األعمى 
 لمثقافة

نكفمبر  7 – 6 القاىرة
1006  

مؤتمر جامعة بني سكيؼ 
الدكلي األكؿ لمتعميـ عف بعد 
بعنكاف: " التعميـ عف بعد كدكره 
في تطكير منظكمة التعميـ 

ديسمبر  27-26 بني سكيؼ جامعة بني سكيؼ
1022 

http://www.arabhistoryso.com/Page193.htm
http://www.arabhistoryso.com/Page193.htm
http://www.arabhistoryso.com/Page193.htm
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 الجامعي بالكطف العربي

المؤتمر الدكلي الثاني 
لمتعميـ عف بعد بعنكاف" 
التعميـ عف بعد في 
الجامعات العربية التطبيقات 
 كآفاؽ المستقبؿ 

ديسمبر 26 -25 بني سكيؼ جامعة بني سكيؼ
1023 

المؤتمر األكؿ لعمـك 
المعمكمات معمارية 
 المعمكمات 

 جامعة بني سكيؼ
كمية اآلداب قسـ 
 عمـك المعمكمات

 1024إبريؿ  5-4 بني سكيؼ

مؤتمر جامعة بني سكيؼ 
الدكلي الثالث لمتعميـ عف 
بعد بعنكاف" التعميـ عف بعد 
 البيئات كالتطكرات كالخبرات" 

ديسمبر  12-10 بني سكيؼ جامعة بني سكيؼ
1024 

الندكة التعريفية الخاصة بالمنح 
الدراسية المقدمة مف السفارة 
 البريطانية 

 14/8/1025 بني سكيؼ جامعة بني سكيؼ

ندكة كيفية إعداد مقترحات 
المشركعات البحثية خطكات 
 الكتابة كالتمكيؿ

  3/20/1025 بنى سكيؼ جامعة بني سكيؼ
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 )د. خالد سيد مرزكؽ خمؼ(

 أكالن : البيانات الشخصية :
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : العممية المؤىالت: ثانيا
تاريخ  الدرجة

الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 العاـ

 الدكلة الجية الكمية 

آداب بني  الكثائؽ ـ1000مايك  الدكتكراه
 سكيؼ

 مصر بني سكيؼ

سبتمبر  الماجستير
 ـ2884

آداب بني  الكثائؽ
 سكيؼ

 مصر بني سكيؼ

آداب بني  الكثائؽ ـ2878مايك  البكالكريكس
 سكيؼ

 مصر بني سكيؼ

 ثالثا: التدرج األكاديمي 
      الكظيفة 

     6/22/2878 معيد

 خالد سيد مرزوق خمف االسـ : 
 متزوج الحالة االجتماعية : 

 م 0412/  3/ 01 تاريخ الميالد : 
 بن  سويف مكاف الميالد: 

 مصري الجنسية : 
 اإلنجميزية المغة التي يجيدىا : 
 الوثائق التخصص العاـ : 

 الوثائق التاريخية –إدارة األرشيف  التخصص الدقيؽ :  
   1333391403رقـ الياتؼ :

  10110333342رقـ المكبايؿ : 
  Khaledmarzouk7@yahoo.com البريد االليكتركني
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     2/2/2885 مدرس مساعد

     15/6/1000 مدرس

 رابعا: الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:
اسـ الدكرة أك  

 الكرشة
 السنة الجية طبيعة الدكرة 

معيد تكنكلكجيا   دكرة الحاسب اآللي 
مجمس  –المعمكمات 

 الكزراء

2884 

 2888 جامعة القاىرة  إعداد المعمـ الجامعي
 1000 جامعة القاىرة   التكيفؿ

 1005 جامعة بني سكيؼ  تنمية ميارات العرض
تصميـ المقرر 

 الجامعي
 1005 جامعة بني سكيؼ 

 1006 جامعة بني سكيؼ  ICDLدكرة 
نظـ االمتحانات 
 كتقكيـ الطالب

 1025 جامعة بني سكيؼ 

تنظيـ المؤتمرات 
 العممية

 1025 جامعة بني سكيؼ 

 1025 جامعة بني سكيؼ  اإلدارة الجامعية

الجكانب المالية 
كالقانكنية في األعماؿ 

 الجامعية

 1025 جامعة بني سكيؼ 

إدارة الكقت 
 كاالجتماعات

 1025 جامعة بني سكيؼ 

الدكلي لمبحكث  النشر
 الجامعية

 1025 جامعة بني سكيؼ 

 خامسا: المناصب اإلدارية:
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الدرجة  الكظيفة 
 األكاديمية

 الدكلة الجية  نياية الخدمة  بداية الخدمة

مدير كحدة 
الخدمات 
اإللكتركنية 
 بكمية اآلداب

جامعة بني  حتى تاريخو 1024 مدرس
 سكيؼ

 مصر

      
      
      
      

 سادسا: اإلنتاج العممي
 الرسائؿ العممية   .د

الجامعة  عنوان الرسالة 
 المانحة 

تاريخ  الكمية / القسم 
 اإلجازة 

 التقدير الدرجة 

مضابط كسجالت 
محكمة بني سكيؼ 

 -2741الشرعي 
دراسة أرشيفية  2844

 كثائقية

 ممتاز  2884 آداب بني سكيؼ القاىرة

كثائؽ الخطبة بمطرانية 
-2786بني سكيؼ 

دراسة أرشيفية  2800
 كثائقية

 مرتبة الشرؼ األكلى  1000 آداب بني سكيؼ القاىرة

 ب ( الكتاب : 
تاريخ  مكان النشر  اسم الناشر المؤلف/ المؤلفين  عنوان الكتاب

 النشر
 الصفحات

  1002 بني سكيؼ دار الكتاب الجامعي خالد سيد مرزكؽ محاضرات في عمـ الكثائؽ
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  1005 بني سكيؼ دار الكتاب الجامعي خالد سيد مرزكؽ إدارة األرشيؼ
تصنيؼ كترتيب كفيرسة 

 الكثائؽ
  1006 بني سكيؼ دار الكتاب الجامعي خالد سيد مرزكؽ

  1022 بني سكيؼ دار الكتاب الجامعي خالد سيد مرزكؽ مقدمة في الحاسب اآللي
      

 ب ( الدكريات:

المؤلؼ/  عنكاف البحث
 الدكريةاسـ  المؤلفيف

 بيانات النشر
 السنة  العدد/ المجمد 

ألقاب رجاؿ الديف 
المسيحيؾ دراسة 

 كثائقية

مجمة كمية  خالد سيد مرزكؽ
 اآلداب

 1001 

كسائؿ اإليجاد 
بالمحاكـ الشرعية 

ىػ  2264 -2161
 ـ2844 – 2745/ 

 1004 2 الركزنامة خالد سيد مرزكؽ

تكشيؼ الكثائؽ 
اإلدارية : دراسة 

تطبيقية عمى محاضر 
اجتماعات مجمس 
كمية اآلداب ببني 

/  1000سكيؼ: 
1002  _1003  /

 ـ 1004

 1005 2 2000العربية  خالد سيد مرزكؽ

مف كثائؽ طكائؼ 
الحرؼ ببني سكيؼ 
في العصر العثماني : 
دراسة كنشر لثالث 

 كثائؽ

 1022 4 الركزنامة خالد سيد مرزكؽ

 1021 4سمسمة دراسات  خالد سيد مرزكؽكثائؽ بني سكيؼ في 
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العثماني : العصر 
قراءة في سجؿ مف 
محكمة الباب العالي 

جمادم اآلخر  4
ذك  1 -ىػ  2037
ىػ /  2042الحجة 

ـ 2527أكتكبر  23
 ـ2531مارس  3 –

 كثائقية

ممفات الصحؼ 
بالييئة العامة 

لالستعالمات:مصدرنا 
 لممعرفة

مجمة كمية  خالد سيد مرزكؽ
بني  –اآلداب 
 سكيؼ

 1025يناير  

البركتكككؿ االفتتاحي 
لمخطابات المتبادلة 
بيف رجاؿ الديف 
المسيحي كرعايا 
الكنيسة : دراسة 
 تحميمية كثائقية

مجمة عمـك  خالد سيد مرزكؽ
 المعمكمات

 1025إبريؿ  2مج 

 ج( أجزاء مف كتب:
عنكاف البحث) 
 الفصؿ ( 

عنكاف الكتاب 
 كالمحرر

المؤلؼ/ 
 المؤلفيف

 اسـ
 الناشر

رقـ  الصفحات تاريخ النشر مكاف النشر 
 اإليداع 

        
        
        
 د( بحكث مؤتمرات )المشاركة بكرقة عمؿ  (  

 السنة مكاف انعقاده الجية الراعية عنكاف  المؤتمر المؤلؼ/ المؤلفيف عنكاف البحث
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 أعماؿ مترجمة: ( ىػ 

العمؿ  عنكاف
 المترجـ

المترجـ / 
 المترجمكف

عنكاف العمؿ  
 بالمغة األصمية

مؤلؼ العمؿ 
 األصمي

اسـ 
 الناشر 

مكاف 
 النشر  

تاريخ 
 النشر

       
       
       
       
       

 سابعا: الخبرات األكاديمية
 اإلشراؼ عمى الرسائؿ الجامعية:       ( أ 

سنة  الجية الدرجة عنكاف الرسالة
 التسجيؿ

 المسئكلية سنة اإلجازة

إعداد كتأىيؿ 
إختصاصى 

الكثائؽ كاألرشيؼ 
 : دراسة تقكيمية

 -جامعة األزىر  ماجستير
 فرع أسيكط

إشراؼ  1002 
 مشترؾ

سجالت حدكد 
أطياف الجفالؾ 
الخاصة بمحمد 
عمى كأفراد عائمتو 
: دراسة كثائقية 

 أرشيفية

 -جامعة األزىر  ماجستير
 فرع أسيكط

إشراؼ  1005 
 مشترؾ
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إدارة الكثائؽ 
الجارية بجامعة 
جنكب الكادل : 
دراسة لمكاقع 
كالتخطيط 
 لممستقبؿ

 -جامعة األزىر  ماجستير
 فرع أسيكط

إشراؼ  1007 
 مشترؾ

سجالت محافظة 
السكيس مف 

2150- 
 / ىػ2218

ـ 1844-1911
: دراسة أرشيفية 

 دبمكماتية

 -جامعة األزىر  ماجستير
 فرع أسيكط

إشراؼ  1007 
 مشترؾ

 مناقشة كتحكيـ الرسائؿ الجامعية   ( ب
 المسئكلية سنة اإلجازة الجية الدرجة عنكاف الرسالة

     
     
     
     

 ( المقررات الدراسية التي تـ تدريسيا: ج
 الدكلة الجامعة الكمية المرحمة المغة اسـ المقرر
 مصر بني سكيؼ اآلداب الميسانس العربية إدارة األرشيؼ
 مصر بني سكيؼ اآلداب الميسانس العربية عمـ الكثائؽ

مقدمة في عمـك 
 الحاسب

 مصر بني سكيؼ اآلداب الميسانس العربية

إدارة الكثائؽ 
 الجارية

جامعة  اآلداب الميسانس العربية
 المنيا

 مصر
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جامعة  اآلداب الميسانس العربية الخط العربي
 المنيا

 مصر

األرشيفات النكعية 
 كالمتخصصة

جامعة  اآلداب الميسانس العربية
 مصراتة 

 ليبيا

األرشيؼ 
 اإللكتركني

جامعة  اآلداب الميسانس العربية
 مصراتة 

 ليبيا

التحميؿ 
 المكضكعي

جامعة  اآلداب الميسانس العربية
 مصراتة 

 ليبيا

 ( األعماؿ االستشارية العممية: د
 السنة الجية المياـ
   
   
   
   
   

 ( األعماؿ االستشارية الفنية: ىػ
 السنة الجية المياـ
   
   
   
   
   

 ( تحكيـ األعماؿ العممية:ك 
 السنة الدكلة الجية عنكاف الدراسة
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 ز( تحكيـ برامج تعميمية
 السنة الجية المياـ
   
   
   
   
   

 
 اك الكرش التدريبية التي تـ تدريسيا:( الدكرات ح

 السنة الجية اسـ المحكر اسـ الدكرة
الكثائؽ اإلدارية : 
 األسس كالتطببيقات

 1025 -1004 مركز إعداد القادة 

 1025 -1004 مركز إعداد القادة  الكصؼ األرشيفي
 1025 -1004 مركز إعداد القادة  لكائح حفظ الكثائؽ

    
    
    
    
    

 ط( الندكات كالممتقيات : )مشاركة بدكف كرقة عمؿ(
 السنة المدينة الجية اسـ الندكة / الممتقى 
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 ثامنا: الخبرات العممية
 عضكية المجاف العممية:  ( د

 السنة الدكلة الجية المياـ اسـ المجنة العممية
     
     
     
     
     
     

 عضكية المجاف الفنية: ( ذ
 السنة الدكلة الجية المياـ اسـ المجنة العممية

     
     
     
     

 ج( عضكية النقابات كالجمعيات المينية: 
 سنة االشتراؾ الجية اسـ النقابة

جمعية المكتبات كالمعمكمات 
 كاألرشيؼ    

 2884 مصر

   
   
   

 د( عضكية الجمعيات العممية : 
 سنة االشتراؾ الجية اسـ الجمعية 
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 تاسعا: أنشطة عامة
 ندكات عامة:        ( أ 

 تاريخ الندكة مكاف الندكة ندكةعنكاف ال
   
   
   
   
   
   

 نشرات:   ( ب
 بيانات النشر اسـ الناشر عنكاف النشرة

   
   
   

 ( مقاالت أدبية:ج
 عنكاف المكقع الحالة الناشراسـ  عنكاف المقاؿ

    
    
    

 ( أكراؽ طائرة: )مقدمة الكتاب / تقديـ عمؿ / كممة تحرير .........(د 
 الحالة الدكرية عنكاف المقاؿ

   
   
   

 عاشرا: الجكائز كاألكسمة: 
 السنة الجية اسـ الجائزة 
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 اشرؼ محمد عبد المحسف الشريؼ( )د.
 أكالن : البيانات الشخصية :

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : العممية المؤىالت: ثانيا
تاريخ  الدرجة

الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 العاـ

 الدكلة الجية الكمية 

المكتبات  2003 الدكتكراه
 كالكثائؽ 

جامعة  اآلداب 
 –القاىرة 

فرع بنى 

 مصر 

 اشرف محمد عبد المحسن الشريف  االسـ : 
 متزوج الحالة االجتماعية : 

 0421-2 -33 تاريخ الميالد : 
 بنى سويف  مكاف الميالد: 

 مصري الجنسية : 
 االنجميزية  المغة التي يجيدىا : 
 المكتبات والوثائق  التخصص العاـ : 

 األرشيف االلكترون   التخصص الدقيؽ :  
   رقـ الياتؼ :

  10323030113رقـ المكبايؿ : 
  Dr.ashraf2000@yahoo.com البريد االليكتركني

الصورة 

الشخصية
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 سكيؼ 
المكتبات  2887 الماجستير

 كالكثائؽ 
جامعة  اآلداب 

 –القاىرة 
فرع بنى 

 سكيؼ

 مصر 

المكتبات  2881 البكالكريكس
 كالكثائؽ

جامعة  
 –القاىرة 

فرع بنى 
 سكيؼ

 مصر

 ثالثا: التدرج األكاديمي 
      الكظيفة 

المكتبات  2882 معيد
 كالكثائؽ

 –جامعة القاىرة  اآلداب 
 فرع بنى سكيؼ

 مصر

مدرس 
 مساعد

المكتبات  2887
 كالكثائؽ

 –جامعة القاىرة  اآلداب 
 فرع بنى سكيؼ

 مصر

المكتبات  1003 مدرس
 كالكثائؽ

جامعة القاىرة فرع  اآلداب
 بنى سويف 

 مصر

 التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:رابعا: الدكرات ك الكرش 
اسـ الدكرة أك  

 الكرشة
 السنة الجية طبيعة الدكرة 

تصميـ  كبرمجة  دكرة مدربيف انترنت 
 مكاقع االنرتنت 

مركز معمكمات محافظة 
 بنى سكيؼ

1003 

التحكـ فى الكقت  دكرة ادارة الكقت 
 كضبطو

 –مركز تنمية القدرات 
 جامعة بنى سكيؼ 

1008 

فيرسة الكتب   12دكرة مارؾ 
 كالمخطكطات

 1005 مكتبة مبارؾ العامة 

 1008 –مركز تنمية القدرات حؿ المشكالت التي دكرة حؿ المشكالت 
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 جامعة بنى سكيؼ تكاجو المدير كضغكط العمؿ 
كرشة عمؿ برنامج 

 ككىا 
ادارة المكتبات بنظاـ 

 ككىا 
مؤتمر قسـ عمـك 

 المعمكمات 
1024 

 المناصب اإلدارية:خامسا: 
الدرجة  الكظيفة 

 األكاديمية
 الدكلة الجية  نياية الخدمة  بداية الخدمة

مدير مركز التعميـ 
 االلكتركني 

استاذ 
 مساعد 

2-2-
1022 

2-6-
1022 

 مصر جامعة بنى سكيؼ 

مدير مركز خدمة 
 المجتمع 

استاذ 
 مساعد 

2-20-
1022 

2-8-
1023 

 –كمية اآلداب 
 جامعة بنى سكيؼ 

 مصر 

      
      
      

 سادسا: اإلنتاج العممي
 الرسائؿ العممية   .ر

الجامعة  عنوان الرسالة 
 المانحة 

تاريخ  الكمية / القسم 
 اإلجازة 

 التقدير الدرجة 

التقييـ كاإلضافة 
دراسة  –األرشيفية 

ميدانية لقطاع 
المديريات الخدمية 
 بمحافظة بنى سكيؼ 

جامعة 
 –القاىرة 

فرع بنى 
 سكيؼ 

قسـ  –اآلداب 
 المكتبات كالكثائؽ 

 ممتاز الماجستير 2887

مراكز األرشيفات 
مع التطبيؽ –الكسيطة 

 عمى دار المحفكظات 

جامعة 
 –القاىرة 

فرع بنى 
 سكيؼ

قسـ  –اآلداب 
 المكتبات كالكثائؽ

 مرتبة الشرؼ األكلى  الدكتكرة  1002

 
 



 6102-6106دليل السيز الذاتية ألعضبء هيئة التذريس بقسن علوم الوعلوهبت 

056 
 

 ب ( الكتاب : 
تاريخ  مكان النشر  اسم الناشر المؤلف/ المؤلفين  الكتاب عنوان

 النشر
 الصفحات

األرشيؼ الكسيط كدكره فى 
 اختياره لمكثائؽ التاريخية 

اشرؼ محمد عبد 
 المحسف الشريؼ 

 –السعكدية  مكتبة الممؾ فيد 
 الرياض 

1000 250 

اإلدارة الحديثة لمكثائؽ 
 التاريخية 

اشرؼ محمد عبد 
 الشريؼالمحسف 

 200 1021 القاىرة  الدار المصرية المبنانية 

األرشيؼ االلكتركني بيف 
التأصيؿ النظرم كالتطبيؽ 

 العممي 

اشرؼ محمد عبد 
 المحسف الشريؼ

 210 1024 القاىرة  دار الجكىرة 

أرشيفات الكيب فى مصر 
 كالخميج العربي 

اشرؼ محمد عبد 
 المحسف الشريؼ

 180 1024 القاىرة  دار الجكىرة 

اشرؼ محمد عبد  
 المحسف الشريؼ

 220 1025 القاىرة  المركز القكمي لمترجمة

 ب ( الدكريات:

المؤلؼ/  عنكاف البحث
 اسـ الدكرية المؤلفيف

 بيانات النشر
 السنة  العدد/ المجمد 

إدارة الكثائؽ االلكتركنية 
 المعايير كاإلجراءات  –

اشرؼ محمد 
 عبد المحسف 

 1022 2 مجمة اعمـ 

تصنيؼ كفيرسة 
 الكثائؽ االلكتركنية 

اشرؼ محمد 
 عبد المحسف

 1022 3 2000العربية 

أرشفة رسائؿ البريد 
 االلكتركني 

اشرؼ محمد 
 عبد المحسف

 1021  2000العربية 

المعمكمات الشخصية 
فى األرشيفات العامة 
بيف حؽ االطالع 
 كالخصكصية 

اشرؼ محمد 
 عبد المحسف

االتجاىات 
الحديثة فى 

المكنيات 
 كالمعمكمات 

 1020 

 1021  مجمة الركزنامة اشرؼ محمد فى  1تطبيقات الكيب 
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 عبد المحسف  األرشيفات 
خدمات المعمكمات 

الرقمية فى االرشيفات 
الكطنية عمى شبكة 

 الكيب 

اشرؼ محمد 
 عبد المحسف 

 1022  مجمة الفيرست 

امف كحماية المستندات 
 االلكتركنية 

اشرؼ محمد 
 عبد المحسف 

 1023  مجمة اعمـ 

النظـ اآللية المتكاممة 
 فى االرشيؼ 

اشرؼ محمد 
 عبد المحسف 

مجمة المكتبات 
كالمعمكمات 

 العربية 

 1025 

التحديات التى تكاجو 
 االرشفة الرقمية 

اشرؼ محمد 
 عبد المحسف 

مجمة 
 المعمكماتية 

 1022 

 ج( أجزاء مف كتب:
عنكاف البحث) 
 الفصؿ ( 

عنكاف الكتاب 
 كالمحرر

المؤلؼ/ 
 المؤلفيف

اسـ 
 الناشر

رقـ  الصفحات تاريخ النشر مكاف النشر 
 اإليداع 

        
        
        
 د( بحكث مؤتمرات )المشاركة بكرقة عمؿ  (  

 السنة مكاف انعقاده الراعيةالجية  عنكاف  المؤتمر المؤلؼ/ المؤلفيف عنكاف البحث
التسكيؽ االلكتركنى 
لمكثائؽ التاريخية عمى 

 شبكة الكيب 

اشرؼ محمد عبد 
 المحسف 

جامعة بنى  معمارية المعمكمات 
 سكيؼ 

 1023 كمية اآلداب 
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 أعماؿ مترجمة: ( ىػ 

العمؿ  عنكاف
 المترجـ

 المترجـ /
 المترجمكف

عنكاف العمؿ  
 بالمغة األصمية

مؤلؼ العمؿ 
 األصمي

اسـ 
 الناشر 

مكاف 
 النشر  

تاريخ 
 النشر

المكتبات 
 الرقمية الداللية

اشرؼ محمد 
 عبد المحسف 

Semantic of 
Digital 

Libraries 

المركز  
القكمى 
 لمترجمة 

 1025 القاىرة

       
       
       
       

 
 
 

 الخبرات األكاديميةسابعا: 
 اإلشراؼ عمى الرسائؿ الجامعية:       ( أ 

سنة  الجية الدرجة عنكاف الرسالة
 التسجيؿ

 المسئكلية سنة اإلجازة

االدارة االلكتركنية 
 –لمكثائؽ القضائية 

دراسة تطبيقية عمى 
محكمة استئناؼ بنى 

 سكيؼ 

جامعة بنى  ماجستير 
 سكيؼ 

1022 ----- ------ 

ادارة الكثائؽ عمى 
بكابة الحككمة 

االلكتركنية المصرية 
 دراسة حالة  –

جامعة بنى  دكتكراة 
 سكيؼ 

1021 ------ ------ 
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خدمات المعمكمات 
الرقمية فى 

االرشيفات الكطنية 
 عمى شبكة الكيب 

 ------- ------ 1023 جامعة االزىر  ماجستير 

ادارة كارشفة رسائؿ 
 –البريد االلكتركنى 
 دراسة تطبيقة 

 ------ ----- 1023 جامعة االزىر  ماجستير 

التسكيؽ المجتمعى 
لمكثائؽ عمى شبكة 

دراسة  –الكيب 
 تطبيقية 

جامعة بنى  ماجستير 
 سكيؼ 

1023   

 مناقشة كتحكيـ الرسائؿ الجامعية   ( ب
 المسئكلية اإلجازةسنة  الجية الدرجة عنكاف الرسالة

ادارة الكثائؽ االلكتركنية 
دراسة تطبيقية عمى  –

 مصمحة الضرائب العامة 

جامعة بنى سكيؼ  دكتكراة 
 كمية االداب 

مرتبة  1024
الشرؼ 
 االكلى

االتاحة كالكصكؿ الى 
المعمكمات فى االرشيفات 

دراسة تطبيقية  –العامة 
عمى دار المحفكظات 

 العمكمية 

 –جامعة بنى سكيؼ  ماجستير 
 كمية االداب 

 ممتاز  1025

     
     

 ( المقررات الدراسية التي تـ تدريسيا: ج
 الدكلة الجامعة الكمية المرحمة المغة اسـ المقرر
الميسانس )  العربية  ادارة االرشيؼ 

 الفرقة الثانية 
جامعة بنى  االداب

 سكيؼ 
 مصر 

مقدمو فى 
 الحاسب االلى 

جامعة بنى  االداب  الفرقة االكلى العربية 
 سكيؼ 

 مصر
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تشريعات 
 المعمكمات 

جامعة بنى  االداب  الفرقة الرابعة  العربية 
 سكيؼ 

 مصر 

مدخؿ لدراسة 
 الكثائؽ 

جامعة بنى  االداب  الفرقة االكلى  العربية 
 سكيؼ 

 مصر 

      
      

 ( األعماؿ االستشارية العممية: د
 السنة الجية المياـ
   
   
   
   
   

 ( األعماؿ االستشارية الفنية: ىػ
 السنة الجية المياـ
   
   
   
   
   

 ( تحكيـ األعماؿ العممية:ك 
 السنة الدكلة الجية عنكاف الدراسة

المدكنات فى األرشيفات 
الكطنية عمى شبكة 

 الكيب 

 1023 مصر  جامعة طنطا 
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 تعميميةز( تحكيـ برامج 
 السنة الجية المياـ
   
   
   
   
   

 
 ( الدكرات اك الكرش التدريبية التي تـ تدريسيا:ح

 السنة الجية اسـ المحكر اسـ الدكرة
    
    
    
    
    
    
    
    

 ط( الندكات كالممتقيات : )مشاركة بدكف كرقة عمؿ(
 السنة المدينة الجية اسـ الندكة / الممتقى 
الباحث الجيد كالنشر 

 الدكلى 
 1025 بنى سكيؼ  جامعة بنى سكيؼ 

 –تكنكلكجيا المعمكمات 
خطكة لالرتقاء بالعممية 

 التعميمية 

 1025 بنى سكيؼ  جامعة بنى سكيؼ 
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 ثامنا: الخبرات العممية
 : عضكية المجاف العممية ( ر

 السنة الدكلة الجية المياـ اسـ المجنة العممية
     
     
     
     
     
     

 عضكية المجاف الفنية: ( ز
 السنة الدكلة الجية المياـ اسـ المجنة العممية

     
     
     
     

 ج( عضكية النقابات كالجمعيات المينية: 
 سنة االشتراؾ الجية اسـ النقابة

الجمعية المصرية لممكتبات 
 كالمعمكمات 

 1005 مصر 
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 د( عضكية الجمعيات العممية : 
 سنة االشتراؾ الجية اسـ الجمعية 

   
   
   
   

 تاسعا: أنشطة عامة
 ندكات عامة:        ( أ 

 تاريخ الندكة مكاف الندكة ندكةعنكاف ال
   
   
   
   
   
   

 نشرات:   ( ب
 بيانات النشر اسـ الناشر عنكاف النشرة

   
   
   

 ( مقاالت أدبية:ج
 عنكاف المكقع الحالة اسـ الناشر عنكاف المقاؿ

    
    
    

 ( أكراؽ طائرة: )مقدمة الكتاب / تقديـ عمؿ / كممة تحرير .........(د 
 الحالة الدكرية عنكاف المقاؿ
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 عاشرا: الجكائز كاألكسمة: 
 السنة الجية اسـ الجائزة 

جامعة بنى  –جامعة القاىرة  كميدالية ) العيد العشرم (تكريـ 
 سكيؼ 

1000 

   
 2886 مؤسسة اقرأ الخيرية  جائزة مؤسسة اقرأ الخيرية 
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 أكالن : البيانات الشخصية

 رحاب فايز أحمد سيد االسـ: 
 محافظة بن  سويف مكاف الميالد: 

 مصرية الجنسية: 
المغة التي 

 يجيدىا: 
 اإلنجميزية -العربية

التخصص 
 / الدقيؽالعاـ

 المعمومات والمكتبات / تكنولوجيا المعمومات

 جامعة بن  سويف  –كمية اآلداب   –أستاذ مساعد بقسم عموم المعمومات  الكظيفة:
البريد 

 االليكتركني
dr.rehab.yousef@art.bsu.edu.eg 

drrehaby@gmail.com 
المكقع 

 الشخصي
eg.academia.edu/DYousef-https://bsu 

https://www.researchgate.net/profile/Drrehab_Yousef/publications 

 ثانيا: المؤىالت العممية

 الدرجة
تاريخ الحصول 

 عمييا
 الجية الكمية التخصص العام

 جامعة بن  سويف اآلداب المعمومات والمكتبات م3113 الدكتوراه

 اآلداب المعمومات والمكتبات م3113 الماجستير
فرع بن   –القاىرة جامعة 

 سويف

 اآلداب المكتبات والوثائق م0443 الميسانس
فرع بن   –جامعة القاىرة 
 سويف

mailto:dr.rehab.yousef@art.bsu.edu.eg
mailto:dr.rehab.yousef@art.bsu.edu.eg
mailto:drrehaby@gmail.com
mailto:drrehaby@gmail.com
https://bsu-eg.academia.edu/DYousef
https://bsu-eg.academia.edu/DYousef
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 ثالثا: التدرج األكاديمي

 الجية نياية الخدمة بداية الخدمة الدرجة األكاديمية الوظيفة

 جامعة بن  سويف حتى اآلن م3113 دكتوراه مدرس
مدرس 
 مساعد

فرع بن   –جامعة القاىرة  م3113 م3113 ماجستير
 سويف

فرع بن   –جامعة القاىرة  م3113 م3111 ليسانس معيد
 سويف

 

 

 رابعا  الدورات والورش التدريبية الت  تم الحصول عمييا

 أ. الدورات التدريبية )لغة إنجميزية(

 السنة الجية طبيعة الدورة اسم الدورة م

0)  TOEFL  تنمية الميارة
 المغوية

AMIDEAST 33/0 /3113 

3)  Level 9  تنمية الميارة
 المغوية

Beni Suef English 
Institute 

3/4 /0441 

3)  Level 8  تنمية الميارة
 المغوية

Beni Suef English 
Institute 

31/0/0441 

9)  Level 7 
Advanced 

تنمية الميارة 
 المغوية

Beni Suef English 
Institute 

03/3/0441 

0)  Level 6 
Intermediate 

تنمية الميارة 
 المغوية

Beni Suef English 
Institute 

31/00/0440 
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 ب. دكرات تدريبية )حاسب آلي(

 السنة الجية اسم الدورة م

0)  Photoshop 
مركز تدريب عموم الحاسب وتكنولوجيا 
المعمومات بكمية العموم جامعة بن  

 سويف
3100 

3)  SPSS 
مركز تدريب عموم الحاسب وتكنولوجيا 

بكمية العموم جامعة بن  المعمومات 
 سويف

30/0- 
3/3/3101 

3)  TOT1 
مركز تدريب عموم الحاسب وتكنولوجيا 
المعمومات بكمية العموم جامعة بن  

 سويف

30/01/3114- 
1/0/3101 

9)  
Oracle University 

Course 
 شبكة المعمومات بجامعة بن  سويف

03/01 -
03/03/3113 

0)  ICDL 

وزارة  -مكتب اليونسكو بالقاىرة
برام   -االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

مركز بيت  -التنمية البشرية والتدريب
 الخبرة ببن  سويف

09/14 /3113 

1)  

"Teaching 
Assistant I & 

Teaching Assistant 
II " 

 المجمس األعمى لمجامعات
13/13/3111- 
31/10/3112 

إعداد مدربين تخصص   (2
 إنترنت

وتكنولوجيا مركز تدريب عموم الحاسب 
 المعمومات بمحافظة بن  سويف

11/13- 
09/11/3119 

إعداد مدربين تخصص   (3
 برمجة

مركز تدريب عموم الحاسب وتكنولوجيا 
 المعمومات بمحافظة بن  سويف

19/01 - 
33/13/3119 

مركز تدريب عموم الحاسب وتكنولوجيا  صيانة حاسبات  (4
 المعمومات بمحافظة بن  سويف

03/19- 
32/19/3113 
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 السنة الجية اسم الدورة م

01)  ACCESS 
مركز  –نقابة التجاريين ببن  سويف 

 الحاسبات
10/00/0443 

00)  MS WORD 6 
المركز اإلسالم  لمكمبيوتر التابع لجمعية 

 عم  بن أب  طالب
02/12- 
31/13/0442 

03)  WINDOWS 
مركز  –نقابة التجاريين ببن  سويف 

 الحاسبات
30/12/0441 

03)  DATABASES 
مركز  –نقابة التجاريين ببن  سويف 

 الحاسبات
30/13/0441 

09)  
Introduction & 

DOS 
مركز  –نقابة التجاريين ببن  سويف 

 الحاسبات
03/11- 
31/12/0440 

 ج.الدكرات التدريبية )تنمية قدرات(

 السنة الجية اسم الدورة م

-33 كمية اآلداب جامعة بن  سويف الخرائط الذىنية  (0
 م39/03/3100

3)  

Scientific 
Thinking and 

Argumentation 
Skills for Problem 

Solving 

جامعة بن  سويف بالتعاون مع الييئة 
 م33/03/3100 األلمانية

3)  
Teambuilding for 

Team members 
جامعة بن  سويف بالتعاون مع الييئة 

 م01/00/3100 األلمانية

9)  

وصف المصادر 
تاحتيا  ف   RDAوا 

البيئة اإللكترونية وواقع 
 المكتبات العربية

قسم عموم المعمومات كمية اآلداب جامعة 
 بن  سويف

 م31/01/3100
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 السنة الجية اسم الدورة م

0)  
How to present 
Scientific Papers 

جامعة بن  سويف بالتعاون مع الييئة 
 األلمانية

 م9/01/3100

1)  
How to present 

Scientific Data 
جامعة بن  سويف بالتعاون مع الييئة 

 األلمانية
 م3/01/3100

2)  
ميارات التدريس 

 اإلبداع 

برنام  التنمية المعرفية لمباحثين ف  
الجامعات المصرية بكمية اآلداب جامعة 

 بن  سويف

01-
 م00/03/3109

3)  
اإلدارة الفعالة لمعالقات 

 اإلنسانية

برنام  التنمية المعرفية لمباحثين ف  
الجامعات المصرية بكمية اآلداب جامعة 

 بن  سويف

30/00 ،
 م3/03/3109

 البحث إدارة الفريق   (4
برنام  التنمية المعرفية لمباحثين ف  

الجامعات المصرية بكمية اآلداب جامعة 
 بن  سويف

01-
 م02/00/3109

 تنمية اإلبداع الشخص   (01
برنام  التنمية المعرفية لمباحثين ف  

الجامعات المصرية بكمية اآلداب جامعة 
 بن  سويف

3-
 م9/00/3109

الموارد البشرية، كمية التجارة، مركز إدارة  اإلدارة الجامعية  (00
 جامعة بن  سويف

31-
 م32/3/3109

03)  
برنام  إعداد الخبير 
االستراتيج  ف  التعميم 

 الجامع 

مركز إدارة الموارد البشرية، كمية التجارة، 
 جامعة بن  سويف

4/3-
 م1/0/3109

 ميارات التفكير الناقد  (03
برنام  التنمية المعرفية لمباحثين ف  

المصرية بكمية اآلداب جامعة الجامعات 
 بن  سويف

9-
 م03/00/3103

 الخرائط الذىنية  (09
برنام  التنمية المعرفية لمباحثين ف  

الجامعات المصرية بكمية اآلداب جامعة 
02- 

 م04/4/3103
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 السنة الجية اسم الدورة م

 بن  سويف

 ميارات القراءة السريعة  (00
برنام  التنمية المعرفية لمباحثين ف  

جامعة الجامعات المصرية بكمية اآلداب 
 بن  سويف

39- 
 م32/1/3103

 ميارات الكتابة العممية  (01
برنام  التنمية المعرفية لمباحثين ف  

الجامعات المصرية بكمية اآلداب جامعة 
 بن  سويف

00/9- 
 م03/0/3103

 ميارات التواصل الفعال  (02
برنام  التنمية المعرفية لمباحثين ف  

الجامعات المصرية بكمية اآلداب جامعة 
 سويفبن  

31/0- 
 م01/1/3103

ميارات التعامل مع   (03
 مصادر المعمومات

برنام  التنمية المعرفية لمباحثين ف  
الجامعات المصرية بكمية اآلداب جامعة 

 بن  سويف

9-
30/3/3103 

04)  
نظم االمتحانات وتقويم 

 الطالب

مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة 
جامعة بن   -كمية التجارة -التدريس

 سويف
0-2/3/3103 

 بناء العقمية البحثية  (31
برنام  التنمية المعرفية لمباحثين ف  

الجامعات المصرية بكمية اآلداب جامعة 
 بن  سويف

9-
30/3/3103 

30)  
تدريب المدربين 

Pathways TOT  مشروع الطرق المؤدية إلى التعميم العال 
03-

01/3/3103 

استخدام التكنولوجيا ف    (33
 التدريس

قدرات أعضاء ىيئة مركز تنمية 
جامعة بن   -كمية التجارة -التدريس

 سويف
9-1/4/3103 

 مشروع الطرق المؤدية إلى التعميم العال  تنمية الميارات القيادية  (33
00-

02/2/3103 
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 السنة الجية اسم الدورة م

 تنظيم المؤتمرات العممية  (39
مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة 

جامعة بن   -كمية التجارة -التدريس
 سويف

31-
33/1/3103 

30)  
المشروعات  إعداد

 التنافسية

مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة 
جامعة بن   -كمية التجارة -التدريس

 سويف

03-
00/3/3103 

31)  TOT 
مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة 

جامعة بن   -كمية التجارة -التدريس
 سويف

3-
03/03/3100 

32)  
المراجعة الخارجية 

 لمؤسسات التعميم العال 

مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة 
جامعة بن   -كمية التجارة -التدريس

 سويف

00-
09/12/3101 

33)  
التقويم الذات  لمؤسسات 

 التعميم العال 

مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة 
جامعة بن   -كمية التجارة -التدريس

 سويف

19- 
13/12/3101 

34)  
الدورة التدريبية 

 الستخدام قواعد البيانات
جامعة بن  سويف تحت إشراف المجمس 

 لمجامعاتاألعمى 
34- 31/13 /

3101 

31)  
الدورة التدريبية 

 الستخدام قواعد البيانات
جامعة بن  سويف تحت إشراف المجمس 

 األعمى لمجامعات
19-10/00 

3114 

30)  
الدورة التدريبية 

 الستخدام قواعد البيانات
جامعة بن  سويف تحت إشراف المجمس 

 األعمى لمجامعات
13-14/19 

3114 

33)  
 دورة البحث ف  قواعد
 البيانات العالمية

جامعة بن  سويف تحت إشراف المجمس 
 األعمى لمجامعات

31- 
32/13/3113 

33)  
استخدام التكنولوجيا ف  

 التدريس
مشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة 
 التدريس والقيادات بجامعة بن  سويف

13-
11/13/3111 

-03مشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة  أساليب البحث العمم   (39
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 السنة الجية اسم الدورة م

 33/12/3111 والقيادات بجامعة بن  سويفالتدريس 

 ميارات العرض الفعال  (30
مشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة 
 التدريس والقيادات بجامعة بن  سويف

32-
34/11/3111 

مشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة  ميارات التفكير  (31
 التدريس والقيادات بجامعة بن  سويف

39-
31/11/3111 

إدارة الوقت وضغوط   (32
 العمل

مشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة 
 التدريس والقيادات بجامعة بن  سويف

31-
33/11/3111 

اتخاذ القرارات وحل   (33
 المشكالت

مشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة 
 التدريس والقيادات بجامعة بن  سويف

11-
13/11/3111 

تنمية ميارات االتصال   (34
 الفعال

مشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة 
 والقيادات بجامعة بن  سويف التدريس

32-
34/10/3111 

دورة إعداد المعمم   (91
 الجامع 

وحدة إعداد المعمم  -جامعة القاىرة
 الجامع 

30/11-
14/12/3113 

 د.كرش العمؿ

 السنة الجية اسم الورشة م

 توصيف المقررات  (0
وحدة الجودة بكمية اآلداب جامعة بن  

 سويف
 م03/03/3100

3)  
التدريب عمى قواعد 
 البيانات العالمية

مشروع المكتبة الرقمية باالشتراك مع 
 المجمس األعمى لمجامعات

 م11/03/3100

 التخطيط االستراتيج   (3
وحدة الجودة بكمية اآلداب جامعة بن  

 سويف
 م39/00/3100

9)  
توصيف المقررات 

 والبرام 
وحدة الجودة بكمية اآلداب جامعة بن  

 سويف
 م01/10/3100

-09مشروع المكتبة الرقمية باالشتراك مع التدريب عمى قواعد   (0
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 السنة الجية اسم الورشة م

 م00/03/3109 المجمس األعمى لمجامعات البيانات العالمية

 إعداد بنوك األسئمة  (1
مشروع تطوير نظم التقويم 
 -واالمتحانات كمية الحقوق

 ج بن  سويف 
04/31/19/3100 

2)  
األىداف التعميمية نوات  

 التعمم
التقويم مشروع تطوير نظم 

 ج بن  سويف-واالمتحانات 
00/13/3100 

3)  
إعداد األسئمة تمييدا 
 إلعداد بنوك األسئمة

مشروع تطوير نظم التقويم 
 ج بن  سويف-واالمتحانات 

31/10/3100 

 إدارة الجودة الشاممة  (4
ج بن   -مشروع الجودة  كمية اآلداب

 سويف
39/01/3101 

01)  
المعايير األكاديمية 

 اآلدابالقياسية لكميات 
ج بن   -مشروع الجودة كمية اآلداب

 04/01/3101 سويف

00)  
تقرير البرام  والمقررات 
عداد التقارير  الدراسية وا 

 السنوية

ج بن   -مشروع الجودة كمية اآلداب
 سويف

19/01/3101 

 التعميم اإللكترون   (03
ج بن   -مشروع الجودة كمية اآلداب

 سويف
13/01/3101 

03)  
التدريب عمى قواعد 
 البيانات العالمية

مشروع المكتبة الرقمية باالشتراك مع 
 المجمس األعمى لمجامعات

34-3/3/3101 

09)  
نظم تقويم الطالب 

 واالمتحانات
ج بن   -مشروع الجودة كمية اآلداب

 سويف
14/13/3101 

00)  
الدعم األكاديم  

 واإلرشادي
ج بن   -مشروع الجودة كمية اآلداب

 سويف
39/10/3101 

01)  
البرام  توصيف 

 والمقررات الدراسية
ج بن   -مشروع الجودة كمية اآلداب

 سويف
33/03/3114 

 19/01/3114ج بن   -مشروع الجودة كمية اآلدابإعالن رؤية الكمية   (02
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 السنة الجية اسم الورشة م

ورسالتيا وأىدافيا 
 االستراتيجية

 سويف

03)  
التحميل الرباع  

SWOT Analysis 
ج بن   -مشروع الجودة كمية اآلداب

 سويف
33/12/3114 

04)  
المعايير 

–ARSاألكاديمية
NARS 

ج بن   -مشروع الجودة كمية اآلداب
 04/12/3114 سويف

الخطة التدريبية ف    (31
 مجال الجودة

ج بن   -مشروع الجودة كمية اآلداب
 سويف

03/12/3114 

30)  
إعداد رسالة الكمية 
ورؤيتيا وأىدافيا 
 اإلستراتيجية

ج بن   -مشروع الجودة كمية اآلداب
 سويف

31/11/3114 

 التخطيط االستراتيج   (33
ج بن   -مشروع الجودة كمية اآلداب

 04/10/3114 سويف

33)  

المقاء التعريف  الموسع 
بمشروع الجودة بالكمية 
وتحديد احتياجات الكمية 
 وخططيا المستقبمية

ج بن   -مشروع الجودة كمية اآلداب
 سويف

03/19/3114 

التدريب عمى قواعد   (39
 البيانات العالمية

المكتبة الرقمية باالشتراك مع مشروع 
 المجمس األعمى لمجامعات

3-4/9/3114 

التدريب عمى قواعد   (30
 البيانات العالمية

مشروع المكتبة الرقمية باالشتراك مع 
 المجمس األعمى لمجامعات

31-32/3/3113 
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 خامسا: المناصب اإلدارية:

 الوظيفة م
بداية الخدمة 
 ونيايتيا

 الجية

رئيس المجنة اإلعالمية بمؤسسة التربية   (0
 الخاصة والتأىيل 

يناير 
 -م3101

 بنيا -ج.م.ع

يناير  عضو باالتحاد العرب  لمتنمية المستدامة   (3
 -م3101

 جميورية مصر العربية

3)  
عضو بالمركز العرب  لمبحوث والدراسات 
ف  عموم المكتبات والمعمومات، ومحكم 

 بالمجنة العممية بمجمة المركز

ديسمبر 
  -م3100

 الجزائر

 المسئول اإلعالم  والتدريب والمؤتمرات   (9
أكتوبر 
 -م3100

كمية اآلداب جامعة بن  
 سويف

0)  
مدير وحدة التدريب والمؤتمرات بجامعة بن  

 سويف
ابريل 
 جامعة بن  سويف -م3100

1)  
محكم بالمجنة العممية بمجمة جيل العموم 

 -3109 اإلنسانية واالجتماعية
البحث العمم  مركز جيل 

 طرابمس/لبنان

منسق لجنة صياغة مقترح تعديل قانون   (2
 تنظيم الجامعات )الدراسات العميا والبحوث(

وزارة التعميم العال  والبحث  م3109
 العمم 

مدير مشروع تطوير خدمات المكتبات   (3
 الرقمية لجامعة بن  سويف

3103-
3109 

 جامعة بن  سويف

قدرات أعضاء مدرب معتمد بمركز تنمية   (4
 ىيئة التدريس

3103-
3100 

 جامعة بن  سويف

عضو بفريق إعداد برنام  الدراسات الدولية   (01
 المتوسطية، ومرشد أكاديم  بالبرنام 

3114-
3103 

جامعة بن   –كمية اآلداب 
 سويف

جامعة بن   –كمية اآلداب  3103 منسق لجنة دعم البحوث بالكمية  (00
 سويف
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 الوظيفة م
بداية الخدمة 
 ونيايتيا

 الجية

-3103 المعرفية لمباحثينمنسق برنام  التنمية   (03
3109 

جامعة بن   –كمية اآلداب 
 سويف

جامعة بن   –كمية اآلداب  3103 منسق دورة تدريب المدربين بالكمية  (03
 سويف

إعداد مقترح الئحة التعميم المفتوح لمكمية   (09
 وتحريرىا

3103- 
3103 

جامعة بن   –كمية اآلداب 
 سويف

00)  
مدير مشروعات التدريب عمى تكنولوجيا 
المعمومات، ونظم المعمومات اإلدارية، 

 وشبكات المعمومات

فبراير 
3103 

جامعة بن   –كمية اآلداب 
 سويف

01)  
إعداد الدراسة الذاتية لمكمية وتحريرىا 
لمشروع ضبط الجودة واالعتماد عن الفترة 

 م3101 – 3113من 
 جامعة بن  سويف م3101

02)  
المدير التنفيذي لمشروعات تطوير التعميم 

 بالكمية
-م3101
 م3100

 جامعة بن  سويف

 مدير البوابة اإللكترونية لكمية اآلداب  (03
-م3101
 م3100

جامعة بن   –كمية اآلداب 
 سويف

 م3101 المنسق العام لمجان التداول والكنترول  (04
جامعة بن   –كمية اآلداب 

 سويف

31)  
عضو لجنة توثيق المعمومات عمى موقع 

 بن  سويف.الكمية، والمنسق لموقع جامعة 
 -م3113
 م3114

جامعة بن   -كمية اآلداب
 سويف

30)  
بالتعاون  ICDLمنسق كمية اآلداب لدورة 

 مع شبكة المعمومات بالجامعة
 جامعة بن  سويف م3113

33)  
المنسق العام لمجنة رقمنو بيانات السادة 
أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بكمية 

 اآلداب

 -م3113
 م3114

 جامعة بن  -كمية اآلداب
 سويف
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 الوظيفة م
بداية الخدمة 
 ونيايتيا

 الجية

-م3113 سكرتير تحرير المجمة العممية لكمية اآلداب  (33
 م3100

جامعة بن   -كمية اآلداب 
 سويف

 -م3113 أمين مجمس قسم المكتبات والوثائق  (39
 م3114

جامعة بن   -كمية اآلداب 
 سويف

سكرتير تنفيذي لممجمة العممية لكمية اآلداب   (30
 ـ جامعة القاىرة ـ فرع بن  سويف

 -م 3113
 م3113

جامعة  -كمية اآلداب 
 القاىرة ـ فرع بن  سويف

31)  

عضو دائم بمجنة كنترول الكمية تداول، 
رصد، فحص التماسات، واإلشراف عمى 
عممية تحويل أعمال الكنترول لمشكل 

 اإللكترون .

-م 3111
 م3101
 

جامعة بن   -كمية اآلداب 
 سويف

32)  
عضو لجنة تسيير مشروع "تعميق فكر 

وطمبة وطالبات العمل الحر لخريج  
 الجامعات والمعاىد المصرية"

 م3113
 

جامعة بن   -كمية اآلداب 
سويف بالتعاون مع 
الصندوق االجتماع  

 لمتنمية

33)  
عضو مشروع ميكنة مكتبات جامعة بن  
 سويف بإشراف المجمس األعمى لمجامعات

 -م3113
 جامعة بن  سويف م3114

 عضو لجنة الجودة واالعتماد األكاديم   (34
 -م3113
 م3100

جامعة بن   -كمية اآلداب
 سويف
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 سادسا: اإلنتاج العممي

 أ. الرسائؿ العممية

 عنوان الرسالة
الجامعة 
 المانحة

الكمية / 
 القسم

 التقدير الدرجة تاريخ اإلجازة

استرجاع المواد غير 
النصية عمى شبكة 

اإلنترنت  دراسة تحميمية 
تقييميو ألدلة بحث 
 الخرائط الطبوغرافية

جامعة 
بن  
 سويف

اآلداب/ 
المكتبات 
 والوثائق

 الدكتوراه م34/1/3113

مرتبة شرف 
أولى مع 
التوصية 

بطبع الرسالة 
وتبادليا مع 
 الجامعات

نشر الدوريات العممية 
اإللكترونية ف  مصر  
دراسة حالة مع دراسة 
 التوقعات المستقبمية

جامعة 
 -القاىرة

فرع بن  
 سويف

اآلداب/ 
المكتبات 
 والوثائق

 ممتاز الماجستير م30/2/3113

 ب. الكتاب :

 عنوان الكتاب
المؤلف/ 
 المؤلفين

اسم 
 الناشر

مكان 
 النشر

تاريخ 
 النشر

 الصفحات

مصادر الوصول لمدوريات 
 اإللكترونية عمى شبكة اإلنترنت

 -والنشر  القضايا --الماىية:
 مصادر اإليجاد

رحاب 
فايز 
 أحمد سيد

مكتبة 
الممك 
فيد 
 الوطنية

 ص341 3101 الرياض
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 عنوان الكتاب
المؤلف/ 
 المؤلفين

اسم 
 الناشر

مكان 
 النشر

تاريخ 
 النشر

 الصفحات

استرجاع المواد غير النصية 
عمى شبكة اإلنترنت  دراسة 
تحميمية تقييمية ألدلة بحث 

 الخرائط الطبوغرافية

رحاب 
فايز 
 أحمد سيد

مكتبة 
الممك 
فيد 
 الوطنية

 ص100 3114 الرياض

 ج. الدوريات

 عنوان البحث م
المؤلف/ 
 اسم الدورية المؤلفين

 بيانات النشر
العدد/ 
 المجمد

 السنة

0)  

قياس رأس المال المعرف  
لمباحثين بجامعة بن  
سويف  دراسة تحميمية 
لتحقيق الميزة التنافسية 

 لمجامعة

رحاب 
 فايز

االتحاد العرب  
لممكتبات 

 والمعمومات )اعمم(

قيد 
 النشر

 م3101

3)  
تقييم المكتبات الرقمية   
دراسة حالة لممكتبة الرقمية 

 العالمية

رحاب 
 فايز

االتحاد العرب  
لممكتبات 

 والمعمومات )اعمم(

قيد 
 النشر

 م3101

3)  

تجربة دولة اإلمارات ف  
التصدي لمجرائم 
المعموماتية الواقعة عمى 

 التجارة االلكترونية

عمر 
 حوتيو
رحاب 
 فايز

المجمة األردنية 
لممكتبات 
 والمعمومات

، 9ع
 01م 

10/03/3100 

9)  

معمارية المعمومات وتعزيز 
األطفال ف  البيئة  مشاركة

االفتراضية دراسة تقييميو 
 لبعض المواقع التعميمة

رحاب 
  فايز

قيد 
  النشر
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 عنوان البحث م
المؤلف/ 
 اسم الدورية المؤلفين

 بيانات النشر
العدد/ 
 المجمد

 السنة

0)  

تقييم مواقع المكتبات 
الرقمية عمى بوابات 
الجامعات المصرية دراسة 

 تحميمية مقارنة

رحاب 
 فايز

مجمة جيل العموم 
اإلنسانية 
 واالجتماعية

 4ع
 يوليو

 م3100

1)  

خدمات بوابات الجامعات 
لنظام االنتساب عمى 
الويب  دراسة تحميمية 
مقارنة بين مصر 

 والسعودية

رحاب 
 فايز

مجمة جيل العموم 
اإلنسانية 
 واالجتماعية

 3ع
 م3100 يونيو

2)  
جرائم الكتب اإللكترونية  
دراسة تحميمية لوضع 

 إستراتيجية حماية ليا

رحاب 
 فايز

مجمة مكتبة الممك 
 30ع فيد الوطنية

أكتوبر -أبريل
 م3100

3)  

التنقيب عن بيانات 
مؤسسات العمل التطوع  

ص ص  -عمى الويب.
300 – 993. 

رحاب 
 فايز

المجمة العممية 
لكمية اآلداب 

 جامعة بن  سويف

، 3م 
 م3103أبريل  32ع

4)  

نظم الحوسبة السحابية 
مفتوحة المصدر  دراسة 

ص ص  -تحميمية مقارنة.
02- 90. 

رحاب 
 فايز

الجمعية العراقية 
لتكنولوجيا 
المعمومات   
المجمة العراقية 
لتكنولوجيا 
 المعمومات

، 0م 
 م3103 3ع

01)  
تحميل المواقع الحكومية 
لتكنولوجيا النانو عمى 
شبكة اإلنترنت  دراسة 

رحاب 
 فايز

جمعية المكتبات 
األردنية  المجمة 
األردنية لممكتبات 

، 93م 
 0ع

 3103مارس 
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 عنوان البحث م
المؤلف/ 
 اسم الدورية المؤلفين

 بيانات النشر
العدد/ 
 المجمد

 السنة

ص ص  -ويبومترية.
10- 090. 

 والمعمومات

00)  

مشروعات تطوير بوابات 
الجامعات المصرية 
الحكومية  دراسة تحميمية 

ص ص  -تقييميو مقارنة.
304- 392. 

رحاب 
 فايز

الرياض  مجمة 
مكتبة الممك فيد 

 الوطنية

 ،
، 04م 
 0ع

نوفمبر 
 -م.3103

03)  

تكنولوجيا النانو ف  مجال 
المعمومات واالتصاالت  

ص  -الفرص والتحديات.
 .41 -93ص 

رحاب 
 فايز

العرب  االتحاد 
لممكتبات 

 والمعمومات  اعمم
 م3103أكتوبر 00ع

03)  

حماية حقوق المؤلف ف  
عصر الويب  دراسة 

ص ص  -تحميمية مقارنة.
93-32. 

رحاب 
 فايز

المركز العرب  
لمدراسات 

والبحوث  المجمة 
العربية لمدراسات 
 المعموماتية،

 م3103يوليو  0ع

09)  
نظم المكتبات الرقمية 

تحميمية الداللية  دراسة 
 .11-4ص ص  -مقارنة.

رحاب 
 فايز

االتحاد العرب  
لممكتبات 

 والمعمومات  اعمم

-4ع
01 

 -3100أكتوبر
 م3103أبريل 

00)  

استرجاع الجيل الثالث من 
الويب  دراسة تحميمية 

 -040ص ص  -مقارنة.
311. 

رحاب 
 فايز
& 

أحمد 
 فايز

جمعية المكتبات 
السعودية  دراسات 

 المعمومات
سبتمبر  03ع

 م3100

كانون أول ، 91م جمعية المكتبات رحاب تحديات وقضايا الجيل   (01
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 عنوان البحث م
المؤلف/ 
 اسم الدورية المؤلفين

 بيانات النشر
العدد/ 
 المجمد

 السنة

الثان  لمويب ف  المكتبات 
ص  -ومراكز المعمومات.

 .090 -30ص 

 فايز
& 

أحمد 
 فايز

األردنية  مجمة 
 رسالة المكتبة

 م3100 9ع

02)  

تطبيقات الجيل الثان  
لممكتبات  دراسات حالة 
لوضع مقترحات لمعالم 

 -012ص ص  -العرب .
300 

رحاب 
 فايز
& 

أحمد 
 فايز

المجمة العممية 
 –لكمية اآلداب 

 جامعة بن  سويف
 م3101أكتوبر  03ع

03)  
الجيل الثان  لمويب 
 -وأدواتو  دراسة مقارنة.

 21 -0ص ص 

رحاب 
 فايز
& 

أحمد 
 فايز

المجمة العممية 
 –لكمية اآلداب 

 جامعة بن  سويف

، 3م 
 09ع

 م3114أبريل 

04)  
لمييئة دليل بحث مقترح 

 المصرية العامة لممساحة

رحاب 
 فايز
& 

أحمد 
 فايز

المجمة العممية 
 –لكمية اآلداب 

 جامعة بن  سويف
 م3114أبريل  00ع

 د. بحكث مؤتمرات المشاركة بكرقة عمؿ

 عنوان  المؤتمر عنوان البحث م
الجية 
 الراعية

مكان 
 انعقاده

 السنة

أبريل  1-0جامعة جامعة بن  المؤتمر العرب  معمارية المعمومات   (0
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 عنوان  المؤتمر عنوان البحث م
الجية 
 الراعية

مكان 
 انعقاده

 السنة

وتعزيز مشاركة 
البيئة األطفال ف  

االفتراضية  دراسة 
تقييميو لبعض المواقع 

 التعميمة

األول لمعمارية 
 المعمومات

بن   سويف
 سويف

3100 

3)  

مواقع مشروعات 
تطوير خدمات 

المكتبات الرقمية عمى 
بوابات الجامعات 
المصرية  دراسة 
 تحميمية مقارنة

المؤتمر الدول  
لجامعة بن   الثالث

سويف "دور البوابة 
اإللكترونية 

بالجامعات ف  
النيوض بالبحث 
العمم  لخدمة 
المجتمع وتنمية 

 البيئة"

جامعة بن  
 سويف

جامعة 
بن  
 سويف

مايو  30
3103 

3)  

تقييم خدمات بوابات 
الجامعات لنظام 
االنتساب  دراسة 
 تحميمية مقارنة

مؤتمر جامعة بن  
سويف "تقييم وتطوير 

 االنتسابف نظام 
الجامعات المصرية 

 والعربية"

جامعة بن  
 سويف

جامعة 
بن  
 سويف

أبريل  01
3103 

9)  
التنقيب عن بيانات 
مؤسسات العمل 
 التطوع  عمى الويب

المؤتمر العمم  
التاسع لكمية اآلداب 
"العموم اإلنسانية 
وتفعيل دور 

مؤسسات العمل 
 التطوع "

كمية 
 –اآلداب 

جامعة بن  
 سويف

جامعة 
بن  
 سويف

أبريل  4-01
3103 

أبريل  31جامعة جامعة بن  المؤتمر العمم  بوابات مشروعات   (0
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 عنوان  المؤتمر عنوان البحث م
الجية 
 الراعية

مكان 
 انعقاده

 السنة

تطوير الجامعات 
المصرية الحكومية  
دراسة تحميمية تقييميو 

 مقارنة

األول لمشروعات 
تكنولوجيا المعمومات 
واالتصاالت بجامعة 

 بنى سويف
"دور تكنولوجيا 
المعمومات 

واالتصاالت ف  
تطوير التعميم 

 العال "

بن   سويف
 سويف

3103 

1)  

تكنولوجيا النانو ف  
مجال المعمومات 

واالتصاالت  الفرص 
 والتحديات

المؤتمر السنوي 
 -الثامن لكمية اآلداب
جامعة بن  سويف 
بعنوان"الحمم 

المصري  اآلفاق 
 والتحديات"

كمية 
–اآلداب 

جامعة بن  
 سويف

كمية 
اآلداب 

– 
جامعة 
بن  
 سويف

أبريل  01
3103 

2)  
حماية حقوق المؤلف 
ف  عصر الويب  
 دراسة تحميمية مقارنة

المكتبات والدولة فى 
مصر عدم إدراك أم 

 ال مباالة

جمعية 
المكتبات 
والمعمومات 
 المصرية

المكتبة 
العامة 
 بالغردقة

00-
02/00/3100 

3)  
تطبيقات الجيل الثان  
من المكتبات ف  ظل 

 3.1تكنولوجيا ويب 

المؤتمر الدول  
لبرنام  الثان  

الدراسات الدولية 
المتوسطية وعنوانو 
"تفعيل الحوار 

الثقاف  ف  المجتمع 
 المتوسط "

جامعة بن  
 سويف

جامعة 
بن  
 سويف

33-39/13 /
3101 
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 عنوان  المؤتمر عنوان البحث م
الجية 
 الراعية

مكان 
 انعقاده

 السنة

4)  
دليل بحث مقترح 

لمييئة المصرية العامة 
 لممساحة

المؤتمر العمم  
السابع لمكمية تحت 
عنوان مراجعات 
نقدية ف  العموم 

 اإلنسانية

كمية 
اآلداب ج 
 بن  سويف

كمية 
اآلداب 
ج بن  
 سويف

09-
00/19/3114 

 

 

 سابعا: الخبرات األكاديمية

 أ.اإلشراؼ عمى الرسائؿ الجامعية: 

 الجية الدرجة عنوان الرسالة
سنة 
 التسجيل

 المسئولية سنة اإلجازة

معمارية المكتبات الرقمية 
واالفتراضية البنية 
 وأساليب االسترجاع

 ماجستير

كمية 
 –اآلداب 
جامعة 
بن  
 سويف

إشراف  ------- 3100
 مشارك

نظم المكتبات الرقمية 
الداللية  دراسة تحميمية 
مقارنة لوضع مواصفات 

 ف  البيئة العربية

 الماجستير

كمية 
 –اآلداب 
جامعة 
بن  
 سويف

3103 ----- 
إشراف 
 مشارك
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 ب.تحكيـ األعماؿ العممية:

 عنوان الدراسة م
اسم 

 الطالب/الدرجة
 السنة الجية

0)  
استبانو التعرف عمى ميارات 
الوع  المعمومات  لدى طالب 

 جامعة األزىر بالقاىرة

عبد الرحمن 
إبراىيم سيد 

أحمد/ 
 الدكتوراه

فرع  -جامعة األزىر 
 البنات

كمية الدراسات اإلنسانية 
 بالقاىرة

قسم الوثائق والمكتبات 
 والمعمومات

 شعبة المكتبات والمعمومات

 سبتمبر
3100 

3)  

استبانة موجية إلى العاممين 
ف  المكتبة المركزية بجامعة 
أسيوط الخاص برسالة 
ماجستير " استخدامات 
تكنولوجيا المعمومات ف  
المكتبات المركزية بجامعات 
 صعيد مصر  دراسة ميدانية "

محمد عبد اهلل 
محمد أحمد 

 الشاىد
 / ماجستير

جامعـــــة األزىـــــركمية 
 الدراسات اإلنسانية

قسـ الكثائؽ بالقاىرة
 كالمكتبات

 سبتمبر
3100 

3)  

استبانة حول "خدمات 
المعمومات ف  قطاع السياحة 
ف  صعيد مصر "  دراسة 
ميدانية عمى محافظتى 

 األقصر وأسوان

ىشام 
محروص 
كمال الدين/ 
 ماجستير

جامعة الفيوم كمية اآلداب 
 قسم المكتبات والمعمومات

يوليو 
3100 

9)  
األداء العمم  بطاقة مالحظة 

لميارات التربية المكتبية 
 ألخصائي  المكتبات المدرسية

بياء فتح  
خميفة محمد/ 
 ماجستير

كمية التربية جامعة األزىر 
 قسم تكنولوجيا التعميم

أبريل 
3100 

0)  
استبانة لمتعرف عمى الكفايات 
الالزمة ألخصائى تكنولوجيا 

الحفنى ابراىيم 
الحفنى/ 

 -جامعة الدول العربيـة
المنظمة العربية لمتربية 

أبريل 
3100 
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 عنوان الدراسة م
اسم 

 الطالب/الدرجة
 السنة الجية

التعميم أثناء الخدمة لمتعامل 
الكمبيوتر، مع شبكات 

والبرنام  التدريبى المقترح 
لتنمية كفايات شبكات 
الكمبيوتر لدى اخصائى 
تكنولوجيا التعميم أثناء 

 الخدمة.

معيد  -والثقافة والعمـوم دكتوراه
 -البحوث والدراسات العربيـة

والدراسات قسم البحوث 
 التربوية

1)  
استبانة حول خدمات 

المعمومات ف  المجالس 
 المحمية بمحافظة قنا

أحمد اسماعيل 
البغدادي/ 
 ماجستير

فــرع  -جامعة األزىـر
 البنـات

كمـية الدراسات اإلنسانية 
بالقاىـرةقسـم الوثائق 
 والمكتبات والمعمومات

أبريل 
3100 

2)  

خصائص قائمة مراجعة 
البث مواقع تطبيقات تقنية 

اإللكتركني 
فى Podcastingالمسمكع

 المكتبات األكاديمية

عاطف عباس 
عبد الحميد 

أحمد/ 
 ماجستير

قسم المكتبات والمعمومات 
كمية اآلداب  جامعة 

 اإلسكندرية

أبريل 
3100 

3)  

استطالع رأى المحكم ينحول 
صالحية قائمة معايير مبادئ 

االلكترون  التعميم والتعمم 
 بمرحمة التعميم األساس 

عطايا يوسف 
عطايا عابد/ 

 دكتوراه

معيد الدراسات والبحوث  -
 التربوية ، جامعة القاىرة

أبريل 
3100 

4)  
استبانة موجية إلى المترددين 
عمى المكتبة المركزية بجامعة 

محمد عبد اهلل 
محمد أحمد 

قسم الوثائق والمكتبات كمية 
 المغة العربية بجامعة أسيوط

مارس 
3100 



 6102-6106دليل السيز الذاتية ألعضبء هيئة التذريس بقسن علوم الوعلوهبت 

085 
 

 عنوان الدراسة م
اسم 

 الطالب/الدرجة
 السنة الجية

أسيوط حول استخدامات 
تكنولوجيا المعمومات ف  
المكتبات المركزية بجامعات 

 مصر  دراسة ميدانية صعيد

الشاىد/ 
 ماجستير

01)  

استبيــان مديري مشروع 
المستودع الرقمى حول 
تكشيف الرسائل الجامعية 
بإستخدام نظام المستقبل 
بالجامعات المصرية  دراسة 

وتخطيط ميدانية لمواقع 
 لممستقبل "

دينا مجدى 
عبداهلل 

عبدالمجيد/ 
 ماجستير

 قسم المكتبات والمعمومات
 جامعة بنيا -كمية اآلداب

مارس 
3100 

00)  

فاعمية اختالف مستويات 
الدم  ف  برنام  تدريب  
إلكترون  لتنمية ميارات 
التربية المكتبية لدى أخصائ  
المكتبات "قائمة ميارات 

ألخصائ  التربية المكتبية 
 المكتبات المدرسية"

بياء فتح  
خميفة محمد/ 
 ماجستير

 –قسم تكنولوجيا التعميم 
 جامعة األزىر -كمية التربية

فبراير 
3100 

03)  

جمسات برنام  إرشادي 
عقالن  انفعال  لخفض 
التعصب لدى عينة من 
 طالب الصف الثان  الثانوي

حنـان أحـمـد 
محـمـد عمـ / 
 ماجستير

كمية  -قسم عمم النفس
فبراير  جامعة أسيوط –اآلداب

3100 

ديسمبر  لبنان -طرابمس مركز جيل المساىمة ف  تحكيم األبحاث   (03
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 عنوان الدراسة م
اسم 

 الطالب/الدرجة
 السنة الجية

المنشورة ف  العدد الرابع من 
مجمة جيل العموم اإلنسانية 

 واالجتماعية

 3109 البحث العمم  

09)  

استطالع رأيحول تصميم تعمم 
بيئـة افتراضية لتنميــة ميارات 

ثالثيـة  إنتاج عناصر تعمم
األبعـاد والتنظيم الذات  لدى 
 طالب قسم تكنولوجيا التعميم

محمود محمد 
حسين أحمد/ 

 دكتوراه

 –بقسم تكنولوجيا التعميم 
 كمية التربية النوعية بقنــا

 م3109

00)  
 موقع عمم اإلنترنت المبسط
http://eznetworld.net/ 

غدير مجدي/ 
 دكتوراه

قسم المكتبات والمعمومات، 
اآلداب، جامعة كمية 

 االسكندرية
 م3109

01)  

استبانة أنماط واتجاىات 
المستفيدين األجانب نحو 
استخدام مجموعات عمم 
المصريات بمكتبو مبارك 
 العامة باألقصر   دراسة حالة

عبد الرحمن 
محمد عيسى 
خيري/ 
 ماجستير

 

قسم المكتبات والمعمومات، 
 كمية اآلداب، جامعة حموان

 م3109

02)  

التعرف عمى أنماط استبانة 
إفادة أعضاء ىيئة التدريس 
بجامعة اإلسكندرية من 

 الفيارس االلكترونية

أحمد خميس 
فؤاد عبد 

العزيز شرف/ 
 ماجستير

 قسم المكتبات والمعمومات
جامعة   –كمية اآلداب

 م3109 اإلسكندرية

03)  
استبانة حول اتجاىات 
المستفيدين نحو خدمات 

منى منير 
احمد احمد / 

قسم المكتبات والوثائق، 
كمية اآلداب، جامعة بن  

 م3109
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 عنوان الدراسة م
اسم 

 الطالب/الدرجة
 السنة الجية

مشروع المكتبة الرقمية 
 بن  سويفبجامعة 

 سويف ماجستير

 ج. المقررات الدراسية التي تـ تدريسيا:

 الجامعة الكمية المرحمة المغة اسم المقرر

 اآلداب األولى اإلنجميزية ميارات اإلنترنت
بن  
 سويف

العموم االجتماعية مقدمة الحاسب اآلل  ف  مجال 
 واإلنسانية

 اآلداب األولى العربية
بن  
 سويف

 اآلداب األولى العربية مقدمة ف  عموم الحاسب اآلل 
بن  
 سويف

 اآلداب الثالثة العربية تطبيقات عمى الحاسب اآلل  )النظم اآللية(
بن  
 سويف

 اآلداب الثانية العربية تطبيقات عمى الحاسب اآلل  )قواعد البيانات(
بن  
 سويف

 اآلداب الرابعة العربية تشريعات المعمومات
بن  
 سويف

 اآلداب الرابعة العربية تطبيقات عمى الحاسب اآلل  )شبكات المعمومات(
بن  
 سويف

 اآلداب الرابعة العربية التكشيف واالستخالص
بن  
 سويف

 اآلداب الرابعة العربية عمم المعمومات
بن  
 سويف

بن   اآلداب الرابعة العربية المعموماتنظم استرجاع 
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 سويف

 د. الدكرات اك الكرش التدريبية التي تـ تدريبيا:

 السنة الجية اسم المحور اسم الدورة م

ميارات التواصل   (0
 الفعال

 تنمية ميارات
برنام  التنمية المعرفية لمباحثين 
ف  الجامعات المصرية بكمية 
 اآلداب جامعة بن  سويف

31/0- 
 م01/1/3103

3)  
ميارات التعامل 
مع مصادر 
 المعمومات

 تنمية ميارات
برنام  التنمية المعرفية لمباحثين 
ف  الجامعات المصرية بكمية 
 اآلداب جامعة بن  سويف

9-
30/3/3103 

3)  
نظم التقويم 
 واالمتحانات

 تنمية قدرات
مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة 

جامعة  -كمية التجارة -التدريس
 بن  سويف

 م3100

9)  
استخدام 

التكنولوجيا ف  
 التدريس

 تنمية قدرات
مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة 

جامعة  -كمية التجارة -التدريس
 بن  سويف

 م3100

0)  
تنظيم المؤتمرات 

 تنمية قدرات العممية
مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة 

جامعة  -كمية التجارة -التدريس
 بن  سويف

 م3100

1)  
تنمية ميارات 
أخصائ  

 المكتبات الحديثة

أدلة 
ومحركات 
 البحث

 م3100 جامعة بن  سويف/ كمية اآلداب

2)  
تنمية ميارات 
أخصائ  

 المكتبات الحديثة
 م3101 مكتبة مبارك العامة بالقاىرة حاسب آل 

3)  
تنمية ميارات 
 م3114 قصر ثقافة الجيزة قواعد البياناتأخصائ  
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 السنة الجية اسم المحور اسم الدورة م

 المكتبات الحديثة

4)  
الفيرسة اآللية 

المكتبات ف  
 مارك

الفيرسة اآللية 
ف  المكتبات 

 مارك
 م3114 مكتبة مبارك العامة ببن  سويف

 ىػ. الندكات كالممتقيات: مشاركة بدكف كرقة عمؿ

 الوظيفة م
بداية الخدمة 
 ونيايتيا

 الجية

0)  

رئيس لجنة اإلعالم والتواصل بالمؤتمر المؤتمر 
العمم  لمؤسسة دار نشر العموم الطبيعية بعنوان 
المؤتمر الدول  لقياسات المعمومات ومعامل التأثير 

 العرب 

4-
 م00/3/3101

 اإلسكندرية

3)  

أمين عام مؤتمر المؤتمر االول لتطوير الخدمات 
التعميمية والطالبية لمجامعات فى ضوء تحديات 

-تدرب–سوق العمل ) تجارب ورؤى مستقبمية(تعمم 
 نافس

03-04 /
 م9/3101

جامعة 
بن  
 سويف

3)  

لجنة اإلعالم والتواصل بالمؤتمر العمم  رئيس 
الثان  لعموم المعمومات بعنوان "التحول إلى مجتمع 
المعرفة  رؤى معموماتية" تحت شعار المعرفة أساس 

 التقدم

03-
 م03/9/3101

كمية 
اآلداب 
جامعة 
بن  
 سويف

9)  

أمين مؤتمر الطالب األول لكمية اآلداب  بعنوان 
تنمية االبداع والتفكير األنشطة الطالبية ودورىا ف  

 م32/3/3101 الريادي

كمية 
اآلداب 
جامعة 
بن  
 سويف



 6102-6106دليل السيز الذاتية ألعضبء هيئة التذريس بقسن علوم الوعلوهبت 

091 
 

 الوظيفة م
بداية الخدمة 
 ونيايتيا

 الجية

0)  

أمين مؤتمر كمية اآلداب العاشر بالتعاون مع 
االتحاد العرب  لمتنمية المستدامة بعنوان نحو بناء 
استراتيجية لمتنمية المستدامة ف  صعيد مصر ف  

 ظل العموم اإلنسانية

03-09 /
 م3/3101

كمية 
اآلداب 
جامعة 
بن  
 سويف

1)  
مقرر مؤتمر جامعة بن  سويف األول نحو بناء 

 م0/3/3101 استراتيجية لتحويل الطالب إلى باحث
جامعة 
بن  
 سويف

2)  
أمانة المؤتمر األول ألطفال الشوارع بعنوان أطفال 

 م33/03/3100 بال مأوى تحت شعار تعمم وانت  وارجع لبيتك
جامعة 
بن  
 سويف

3)  

استراتيجية إلدارة التطرف منسق ندوة نحو بناء 
 م00/03/3100 الفكري

كمية 
اآلداب ج 
بن  
 سويف

4)  
منسق ندوة أخالقيات ومعايير استخدام الحيوانات ف  

 م13/03/3100 البحث العمم 
جامعة 
بن  
 سويف

 م11/03/3100 منسق ندوة التقنيات الحديثة ف  التغذية  (01

كمية 
الطب 
البيطري 
ج بن  
 سويف

 م10/03/3100 وتنمية الفكر اإلبداع  منسق ندوة اكتشاف  (00
مركز 
تنمية 

الموىوبين 
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 الوظيفة م
بداية الخدمة 
 ونيايتيا

 الجية

ج بن  
 سويف

03)  
 منسق ندوة نحو مائة براءة اختراع ف  الجامعة

 م33/00/3100
جامعة 
بن  
 سويف

03)  
منسق ورشة عمل أحدث التطورات العممية ف  مجال 

 النانومترية
30-

 م33/00/3100

كمية 
الدراسات 
العميا 
لمعموم 
المتقدمة 
ج بن  
 سويف

09)  

 From Proteinمنسق ندوة 
Posttranslational Modification and 
Engineering to Antibiotic 

Biosynthesis 

 م02/00/3100

كمية 
الصيدلة 
ج بن  
 سويف

00)  
 منسق ندوة آليات استقطاب األساتذة الزائرين

 م13/00/3100
جامعة 
بن  
 سويف

01)  
منسق اليوم التعريف  لكيفية التقدم لبرنام  

(ERASMUS+) لتطوير التعميم العال  الممول من
 االتحاد األوروب 

 م13/00/3100
جامعة 
بن  
 سويف

02)  
منسق اليوم التعريف  بآليات التحول إل ىجامعة 

 م03/01/3100 إلكترونية
جامعة 
بن  
 سويف
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 الوظيفة م
بداية الخدمة 
 ونيايتيا

 الجية

03)  
منسق ندوة ترتيب جامعة بن  سويف طبقا لنظم 

 م00/01/3100 التصانيف العالمية لمجامعات
 جامعة
بن  
 سويف

04)  
منسق ندوة القدرات البحثية لمجامعة ودورىا ف  حل 
مشكالت المؤسسات الصناعية واإلنتاجية والخدمية 

 بالمجتمع

سبتمبر  03
3100 

جامعة 
بن  
 سويف

31)  
منسق ندوة أبعاد التعاون البحث  والعمم  مع المكتب 

 الثقاف  الكوري
سبتمبر  3

3100 

جامعة 
بن  
 سويف

30)  
منسق اليوم التعريف  بالمكتب الوطن  لبرنام  

 (+ERASMUS)االتحاد األورب  لمتعميم العال  
سبتمبر  0

3100 

جامعة 
بن  
 سويف

33)  
منسق ندوة طريق الباحثين ف  جامعة بن  سويف 

 إلى المنح الدولية
أغسطس  33

3100 

جامعة 
بن  
 سويف

33)  
لممبتعثين منسق ندوة نحو استراتيجية لإلدار ةالفعالة 

 بالجامعة
أغسطس  01

3100 

جامعة 
بن  
 سويف

39)  
منسق ندوة الجوائز العممية  أنواعيا وكيفية الحصول 

 عمييا
أغسطس  4

3100 

جامعة 
بن  
 سويف

30)  
سيجما ف  المؤسسات  1منسق ندوة تقنيات 
 االكاديمية والمعموماتية

أغسطس  3
 م3100

جامعة 
بن  
 سويف

جامعة مايو  31منسق ندوة "برام  ومنح الييئة األلمانية لمتبادل   (31
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 الوظيفة م
بداية الخدمة 
 ونيايتيا

 الجية

بن   م3100 العمم "
 سويف

32)  
منسق ندوة  "قواعد ترقيات األساتذة واألساتذة 

 المساعدين"
مايو  09

 م3100

جامعة 
بن  
 سويف

33)  
منسق ندوة  "دور كمية الطب البشري ف  رفع 

 التصنيف الدول  لمجامعة"
مايو  01

 م3100

جامعة 
بن  
 سويف

34)  
لجنة الدعاية واإلعالن بالمؤتمر العرب  األول لعموم 

 المعمومات بعنوان "معمارية المعمومات" 
أبريل  0-1

3100 

جامعة 
بن  
 سويف

31)  
 المنسق العام لميوم الترفيي  لألطفال األيتام

 م3100أبريل  2
جامعة 
بن  
 سويف

30)  
 المنسق العام الحتفالية عيد العمم الرابع لجامعة بن 

 سويف
مارس  34

 م3100

جامعة 
بن  
 سويف

33)  
المنسق العام لمندوة التعريفية ببرام  ىيئة الفولبرايت 

 األمريكية 
مارس  39

 م3100

جامعة 
بن  
 سويف

 منسق ندوة  "التأمين الصح  الشامل"   (33
مارس  00

 م3100

قسم 
 -العقاقير
كمية 

الصيدلة 
ج بن  
 سويف
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 الوظيفة م
بداية الخدمة 
 ونيايتيا

 الجية

39)  
 QSمنسق ندوة  "التعريف بمعايير مؤسسة 

 والتصنيف الدول  لمجامعات
مارس  01

 م3100

جامعة 
بن  
 سويف

 3100مارس  3 أمين مؤتمر "مصر تخترع"   (30

جامعة 
بن  
سويف 
بالتعاون 
مع نقابة 
المخترعين 
 المصريين

31)  
حضور المؤتمر الدول  الثان  لمتعميم عن ُبعد 
بجامعة بن  سويف بعنوان "التعميم عن ُبعد ف  

 التطبيقات وآفاق المستقبل"الجامعات العربية   

01-02 
 م3109ديسمبر 

جامعة 
بن  
 سويف

32)  
رئيس لجنة الدعايات واإلعالن ف  فعاليات المؤتمر 
الدول  الثان  لمتحدي اإلعاقة لجامعة بن  سويف 

 تحت عنوان "شبابنا... طاقة ال إعاقة"

ديسمبر  3
 م3109

جامعة 
بن  
 سويف

33)  
والمحمية بجامعة بن  منسق ندوة  "االتفاقيات الدولية 

 سويف وسبل تفعيميا"
أكتوبر  31

3109 

جامعة 
بن  
 سويف

34)  
منسق ندوة  "المشروعات التنافسية   مصادر فعالة 

 لتمويل البحث العمم  من خارج الجامعة"
سبتمبر  01

3109 

جامعة 
بن  
 سويف

91)  
منسق ندوة  "تشجيع تسجيل براءات االختراع  

 المعايير والتقييم"
سبتمبر  3

 م3109

جامعة 
بن  
 سويف
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 الوظيفة م
بداية الخدمة 
 ونيايتيا

 الجية

90)  
أغسطس  39 منسق ندوة  "فاعمية البحوث المدعومة من الجامعة"

3109 

جامعة 
بن  
 سويف

 منسق ندوة  "آليات تشجيع النشر الدول "  (93
أغسطس  0

3109 

جامعة 
بن  
 سويف

أمين مؤتمر جامعة بن  سويف بعنوان "مراكز التميز   (93
 المجتمع "البحث   المعايير والميام والعائد 

 م3109يونيو  1
جامعة 
بن  
 سويف

99)  
أمين مؤتمر جامعة بن  سويف بعنوان "الوقف 
البحث  لجامعة بن  سويف  ضوابطو وموارده 

 ومصارفو"

مارس  9
 م3109

جامعة 
بن  
 سويف

90)  

عضو بأمانة المؤتمر الدول  الرابع لجامعة بن  
سويف باالشتراك مع اتحاد الجامعات العربية بعنوان 

مؤسسات األعمال الخاصة والمجتمع المدن  "دور 
 ف  رفعة الشعوب وتقدميا"

فبراير  03-04
 م3109

جامعة 
بن  
 سويف

91)  
عضو بأمانة مؤتمر جامعة بن  سويف "نحو بناء 

 إستراتيجية بحثية لمجامعة ف  العقد القادم"
نوفمبر  03-03

3103 

جامعة 
بن  
 سويف

92)  
"تقييم عضو بأمانة مؤتمر جامعة بن  سويف بعنوان 

وتطوير نظام االنتساب ف  الجامعات المصرية 
 والعربية"

أبريل  01-02
3103 

جامعة 
بن  
 سويف

عضو بأمانة مؤتمر كمية اآلداب التاسع بجامعة بن    (93
سويف بعنوان "العموم اإلنسانية وتفعيل دور 

جامعة أبريل  4-01
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 الوظيفة م
بداية الخدمة 
 ونيايتيا

 الجية

بن   3103 مؤسسات العمل التطوع " ورئيس لجنة البحوث
 سويف

94)  
 -بأمانة المؤتمر السنوي الثامن لكمية اآلداب عضو

جامعة بن  سويف بعنوان"الحمم المصري  اآلفاق 
 والتحديات"

أبريل  01
3103 

جامعة 
بن  
 سويف

01)  
رئيسمجنة البحوث والطباعة ف   المؤتمر الدول  
الثان  لبرنام  الدراسات الدولية المتوسطية وعنوانو 

 المتوسط "."تفعيل الحوار الثقاف  ف  المجتمع 

مارس  33-39
 م3101

جامعة 
بن  
 سويف

00)  
رئيسمجنة البحوث والطباعة ف  المؤتمر العمم  
السابع لمكمية تحت عنوان مراجعات نقدية ف  العموم 

 اإلنسانية

ابريل  00 – 09
 م3114

كمية 
 -اآلداب 
جامعة 
بن  
 سويف

03)  

رئيسمجنة البحوث والطباعة ف  المؤتمر الدول  
الدراسات الدولية المتوسطية بعنوان األول لقسم 

"مصر ودول البحر المتوسط  جذور تاريخية ورؤية 
 مستقبمية"

أبريل  9 - 3
 م3114

كمية 
 -اآلداب 
جامعة 
بن  
 سويف

03)  
عضو لجنة البحوث والطباعة بالمؤتمر العمم  
القوم  السادس لموثائق واألرشيف والمعمومات 

 اإللكترونية"بعنوان "الوثائق والحكومة 

04- 
 م31/3/3110

 

كمية 
 -اآلداب 
جامعة 
القاىرة ـ 
فرع بن  
 سويف
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 الوظيفة م
بداية الخدمة 
 ونيايتيا

 الجية

09)  
عضو لجنة طباعة الكتاب ف  مؤتمر "العموم 
اإلنسانية وتحديات المجتمع المصري" بكمية اآلداب 

 فرع بن  سويف -جامعة القاىرة

1- 
 م2/9/3119

كمية 
 -اآلداب 
جامعة 
القاىرة ـ 
فرع بن  
 سويف

00)  

تنظيم المعارض بالمؤتمر العمم  عضو لجنة 
القوم  الخامس لموثائق واألرشيف والمعمومات 
بعنوان "نظم المعمومات األرشيفية ودورىا ف  حوار 

 الحضارات"

31- 
 م30/3/3119

 

كمية 
 -اآلداب 
جامعة 
القاىرة ـ 
فرع بن  
 سويف

01)  
عضو لجنة السكرتارية الفنية ف  مؤتمر "تحديث 

اإلنسانية" بكمية اآلداب مصر من منظور العموم 
 فرع بن  سويف -جامعة القاىرة

34- 
 م31/9/3113

كمية 
 -اآلداب 
جامعة 
القاىرة ـ 
فرع بن  
 سويف

02)  
عضو بمجنة التنظيم والضيافة بالمؤتمر العمم  
القوم  الرابع لموثائق واألرشيف والمعمومات بعنوان " 

 وثائقنا العربية بين الواقع والطموحات

00-01/3 /
 م3113

كمية 
 -اآلداب 
جامعة 
القاىرة ـ 
فرع بن  
 سويف

03)  
عضو لجنة البحوث والطباعة ف  مؤتمر "بن  
سويف عمى مر العصور" بكمية اآلداب جامعة 

32- 
 م33/9/3113

كمية 
 -اآلداب 
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 الوظيفة م
بداية الخدمة 
 ونيايتيا

 الجية

جامعة  فرع بن  سويف -القاىرة
القاىرة ـ 
فرع بن  
 سويف

 ثامنا: الخبرات العممية

 العممية :أ. عضكية الجمعيات 

 سنة االشتراك الجية اسم الجمعية

الجمعية المصرية لممكتبات 
 م3100 الجمعية المصرية والمعمومات

 ب. الجكائز

 اسم الجائزة / المشروع
 الجية

سنة الحصول 
 عمييا

جامعة بن   جائزة الجامعة التشيجعية
 م3109 سويف

الفوز بتمويل مشروع بحث  بعنوان "قياس رأس المال 
المعرف  لمباحثين بجامعة بن  سويف  دراسة تحميمية 

 لتحقيق الميزة التنافسية لمجامعة"

جامعة بن  
 سويف

 م3109

 

 د كحيد عيسى مكسى(
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 أكالن : البيانات الشخصية :
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : المؤىالت العممية: ثانيا
تاريخ  الدرجة

الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 العاـ

 الدكلة الجية الكمية 

/  7/  12 الدكتكراه
1006 

عمـك 
 المعمكمات

جامعة بني  اآلداب
 سكيؼ

 مصر

 20/  8 الماجستير
/1002 

عمـك 
 المعمكمات

جامعة بني  اآلداب
 سكيؼ

 مصر

عمـك  2885 البكالكريكس
 المعمكمات

جامعة بني  اآلداب
 سكيؼ

 مصر

 ثالثا: التدرج األكاديمي 
      الكظيفة 

/ 6/  6 معيد
2886 

عمـك 
 المعمكمات

جامعة بني  اآلداب
 سكيؼ

 مصر

 مصرجامعة بني  اآلدابعمـك  1002مدرس 

 كحيد عيسى مكسى االسـ : 
 متزكج الحالة االجتماعية : 

 2863/  7/  12 تاريخ الميالد : 
 سكيؼبني  مكاف الميالد: 

 مصرم الجنسية : 
 االنجميزية –العربية  المغة التي يجيدىا : 
 عموم المعمومات التخصص العاـ : 

 دراسات المعمومات التخصص الدقيؽ : 
  رقـ الياتؼ :

  10092133023رقـ المكبايؿ : 
  wahidsaad@yahoo.comالبريد االليكتركني

mailto:wahidsaad@yahoo.com
mailto:wahidsaad@yahoo.com
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 سكيؼ المعمكمات مساعد
عمـك  1007 مدرس

 المعمكمات
بني جامعة  اآلداب

 سكيؼ
 مصر

 
 

 رابعا: الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:
اسـ الدكرة أك  

 الكرشة
 السنة الجية طبيعة الدكرة 

 –دكرات مراجع جكدة 
تعميـ ما قبؿ جامعي 

نكاتج  –)تقييـ ذاتي 
مراجعة  –تعمـ 

 خارجية(

الييئة القكمية  جكدة تعميمية
لضماف الجكدة 

 كاالعتماد

1021 

 –دكرات مراجع جكدة 
تعميـ عالي )تقييـ 

مراجعة  –ذاتي 
 خارجية(

الييئة القكمية  جكدة تعميمية
لضماف الجكدة 

 كاالعتماد

1020 

دكرات إعداد معمـ 
 دكرات( 5جامعي )

أحد متطمبات الترقية 
 لدرجة لمدرس

 1005 جامعة بني سكيؼ

ICDL 1005 جامعة بني سكيؼ حاسب آلي 
 5دكرات ترقية )

 دكرات(
أحد متطمبات الترقية 
 لدرجة أستاذ مساعد

 1022 جامعة بني سكيؼ

دكرات خبير 
 21استراتيجي )

 دكرة(

 1023 جامعة بني سكيؼ خبير استراتيجي

 خامسا: المناصب اإلدارية:
الدرجة  الكظيفة 

 األكاديمية
 الدكلة الجية  نياية الخدمة  بداية الخدمة

 مصرجامعة بني  1023/  5/  21 مدير مركز 
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التعميـ 
 –اإللكتركني 
جامعة بني 

 سكيؼ

 سكيؼ 1022

مدير كحدة 
ضماف الجكدة 

 كاالعتماد

آداب بني  1024/ 4 1024/  2 
 سكيؼ

 مصر

خبير تدريب 
 –كمتابعة 

جامعة الدكؿ 
 العربية

جامعة الدكؿ  مستمر 1024/   7 
 العربية

 

      
      

 سادسا: اإلنتاج العممي
 الرسائؿ العممية   .ر

الجامعة  عنوان الرسالة
 المانحة

تاريخ  الكمية / القسم
 اإلجازة

 التقدير الدرجة

خدمات المعمومات 
اإللكترونية ف  بعض 

المكتبات القومية 
والعامة المصرية   
دراسة ميدانية إلدارة 

 الجودة الشاممة

بني 
 سكيؼ

 7/  12 اآلداب 
 /

1006 

 
 الدكتوراه

 األكلىمرتبة الشرؼ 

اإلسيام العرب  ف  
مجال المعايير الموحدة 

  دراسة تحميمية

بني 
 سكيؼ

 20/  8 اآلداب 
/1002 

 
 الماجستير

 ممتاز
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 ب ( الكتاب : 
تاريخ  مكان النشر اسم الناشر المؤلف/ المؤلفين عنوان الكتاب

 النشر
 الصفحات

إدارة الجكدة الشاممة في 
 المكتبات

مكتبة الممؾ فيد  الباحث
 الكطنية

 160 1008 الرياض

اإلسياـ العربي في مجاؿ 
المعايير المكحدة لممكتبات 

 كالمعمكمات

  1001 الرياض المكتبة السعيدية الباحث

  1021 بني سكيؼ مركز التعميـ اإللكتركني الباحث التكشيؼ :األسس كالتطبيقات
      
      

 ب ( الدكريات:

المؤلؼ/  عنكاف البحث
 الدكرية اسـ المؤلفيف

 بيانات النشر
 السنة  العدد/ المجمد 

إصدار  8002.أيزك 
:دراسة  1007

تطبيقية عمى عينة 
مف المكتبات 

 المصرية.

( 1022)يناير   21ع  – مجمة الفيرست  الباحث
. 

قرصنة البرمجيات 
:الكاقع الراىف ،كسبؿ 

الردع ،في ضكء 
جيكد المؤسسات 

 الدكلية 

 (1021)أبريؿ   27ع  2000العربية  الباحث

معكقات اإلبداع لدل 
العامميف بالمكتبات 
 المدرسية المصرية 

   مجمة الفيرست  الباحث
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اإلنساف اآللي بتقنية 
رفيد بديالن لنظاـ 
 الترميز باألعمدة 

مجمة العربية  الباحث
2000 . 

 (1021)أكتكبر   36ع 

أثر الثكرة عمى 
السعادة في العمؿ : 

زمنيان دراسة ممتدة 
بالتطبيؽ عمى دار 

 الكتب المصرية

مجمة كمية  الباحث
اآلداب ،جامعة 

 بني سكيؼ

)أكتكبر 1021  14ع 
 /ديسمبر(

العالقة بيف أنماط 
القيادة كاتجاىات 
المرؤكسيف نحك 
العمؿ في مكتبات 

قصكر الثقافة :دراسة 
تطبيقية عمى مكتبات 

 شماؿ الصعيد. 

  الباحث
المكتبات 

كالمعمكمات 
 العربية

 (1022)يناير   2ع 

تنفيذ متطمبات نظـ 
اإلدارة البيئية : 

دراسة حالة المكتبة 
المركزية بجامعة 

 القاىرة

مجمة المكتبات  الباحث
كالمعمكمات 

 العربية .

 (1023أكتكبر  . 3ع 

كاقع إعادة ىندسة 
العمميات اإلدارية في 

مكتبات الكميات 
 بجامعة بني سكيؼ.

)يكليك    36ع  الفيرستمجمة  الباحث
1023)) 

تصكر مقترح لمخطة 
اإلستراتيجية لجامعة 
بني سكيؼ خالؿ 

 – 1024الفترة مف 
1014 

مجمة المكتبات  الباحث
كالمعمكمات 

 العربية

 (1024)يناير   38ع 
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عزكؼ المكتبات 
الجامعية العربية عف 

تقديـ خدمة البث 
اإللكتركني: األسباب 
 كالتخطيط لإلتاحة .

 (. 1025)أبريؿ     1، ع 25مج   الفيرست الباحث
 

 ( المقررات الدراسية التي تـ تدريسيا: ج
 الدكلة الجامعة الكمية المرحمة المغة اسـ المقرر
تكنكلكجيا 
 المعمكمات

 مصر بني سكيؼ األداب الجامعية العربية

تشريعات 
 المعمكمات

 مصر بني سكيؼ األداب الجامعية العربية

 مصر بني سكيؼ األداب الجامعية العربية المكتبات النكعية 
التكشيؼ 

 كاالستخالص
 مصر بني سكيؼ األداب الجامعية العربية

 
 ( الدكرات اك الكرش التدريبية التي تـ تدريسيا:ح

 السنة الجية اسـ المحكر اسـ الدكرة
جكدة مرافؽ  دكرات خاصة بالجكدة

 المعمكمات
 1024منذ  جامعة الدكؿ العربية

 –التصنيؼ 
 التكشيؼ–الببميكجرافيا 

 

إعداد أخصائي 
 معمكمات

 –مركز إعداد القادة 
 -مجمس الكزراء 

 مصر

 1006منذ 

خدمات المعمكمات 
 اإللكتركنية

إعداد أخصائي 
 معمكمات

 1006منذ  مركز إعداد القادة

 عاشرا: الجكائز كاألكسمة: 
 السنة الجية اسـ الجائزة 

 1022 آداب بني سكيؼ المميزجائزة البحث 
 1024 جامعة بني سكيؼ جائزة البحث القكمي
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بأعضبء هيئة  الخبصة الذاتية السيز 

   التدريس

 )المدرسين(

 

 أكالن: البيانات الشخصية:

        
 : العممية المؤىالت: ثانيا

تاريخ  الدرجة
الحصكؿ 
 عمييا

 التخصص
 العاـ

 الدكلة الجية الكمية

اآلثار  0440 دكتوراه 
 اإلسالمية

 مصر جامعة القاىرة كمية اآلثار

اآلثار  0433 ماجستير 
 االسالمية

 مصر جامعة القاىرة اآلثار

معيد   0439 دبموم 
الدراسات 
اإلسالمية 

 العميا

 مصر 

اآلثار  0433 ليسانس 
 اإلسالمية

 مصر جامعة القاىرة ثاراآل

 
  األكاديمي:ثالثا: التدرج 

 الدكلة الجامعة الكمية القسـ السنة الكظيفة 
أمين مكتبة 

 اآلثار،كمية 
 0430من 

0430-
0441 

 مصر جامعة القاىرة  

 مصطفى بركات محسن عمى االسـ: 
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 م0441حتى 
عام  حتى مدرس مساعد 

0440 
الوثائق 

 والمكتبات 
بن   جامعة اآلداب

 سويف
 مصر

الوثائق  اآلن  حتى مدرس 
 والمكتبات

جامعة بن   اآلداب
 سويف

 مصر

 
 :يرابعا: اإلنتاج العمم

   :الرسائؿ العممية .ز
الجامعة  عنكاف الرسالة

 المانحة
تاريخ  الكمية

 اإلجازة
 التقدير الدرجة

" دراسة لمخط واأللقاب 
والوظائف من خالل النصوص 
التأسيسية بعمائر القاىرة 

 العثمانية "

جامعة 
 القاىرة

 ممتاز ماجستير 0433 كمية اآلثار

" النقوش الكتابية لعمائر القاىرة 
 فى القرن التاسع عشر "

 

جامعة 
 القاىرة

 مرتبة الشرف األول  دكتوراه 0440 كمية اآلثار

 
 الكتاب :  .ب 

مكاف  اسـ الناشر عنكاف الكتاب
 النشر

تاريخ 
 النشر

 الصفحات

 001الفيرس الوصفى لمخطوطات عمم الفرائض ، ويحوى  -
 مخطوطًا .

t.com/product.php?id_product=144-2-http://w 

 ص313 م0444  

http://w-2-t.com/product.php?id_product=144
http://w-2-t.com/product.php?id_product=144
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 مخطوطًا  099، ويحوى  الفيرس الوصفى لممخطوطات العممية
 أواًل   الطب والصيدلة والبيطرة
 ثانيًا   الحساب واليندسة والجبر

t.com/product.php?id_product=132-2-http://w 

 ص311 م0444  

 
تطور األلقاب والوظائف العثمانية منذ الفتح العثمانى لمصر  - 

حتى إلغاء الخالفة العثمانية ) فى ضوء اآلثار والوثائق 
 والمخطوطات ( 

http://almostafa.info/data/arabic/depot2/gap.ph
p?file=010281.pdf) 

5299/Pages/MYLibrarhttp://faculty.ksu.edu.sa/2
3.aspx-y 

 
مكتبة 
 غريب

 
 القاىرة

 
 م3111

 

، ويحوى  الفيرس الوصفى لمخطوطات الفقو اإلسالمى وأصولو
 مخطوطًا . 343

-li-wasfi-al-http://www.worldcat.org/title/fihris
-wa-islami-al-fiqh-al-makhtutat

usulih/oclc/052739416 
ليبمغ عدد المخطوطات التى قمت بفيرستيا فى الكتب الثالث 

 مخطوطًا . 043

 ص303 م3113  

شارك البحث ضمن فريق عمل برئاسة األستاذ الدكتور عبد 
األستاذ بجامعة الممك سعود فى إعداد الرحمن األنصارى 

 موسوعة
= " المواصالت واالتصاالت فى المممكة العربية السعودية 
خالل مائة عام ،حيث كمف بإعداد وكتابة المادة العممية 

 لموضوع النقل البحرى.
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?P

Job:163832-ID=DAF&q= 

    

 
 الدكريات: ج .

http://w-2-t.com/product.php?id_product=132
http://w-2-t.com/product.php?id_product=132
http://almostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=010281.pdf
http://almostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=010281.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/25299/Pages/MYLibrary-3.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/25299/Pages/MYLibrary-3.aspx
http://www.worldcat.org/title/fihris-al-wasfi-li-makhtutat-al-fiqh-al-islami-wa-usulih/oclc/052739416
http://www.worldcat.org/title/fihris-al-wasfi-li-makhtutat-al-fiqh-al-islami-wa-usulih/oclc/052739416
http://www.worldcat.org/title/fihris-al-wasfi-li-makhtutat-al-fiqh-al-islami-wa-usulih/oclc/052739416
http://www.worldcat.org/title/fihris-al-wasfi-li-makhtutat-al-fiqh-al-islami-wa-usulih/oclc/052739416
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job%3A163832&q
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job%3A163832&q
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 اسـ الدكرية عنكاف البحث
 بيانات النشر

العدد/ 
 المجمد 

 السنة 

 الخط العربى ، أصولو ، أنواعو ، خطاطوه ، قضاياه
  ( 002ص  – 9) ص

مجمة 
المخطوطات 

 والنوادر

المجمد 
الخامس 
، العدد 

 األول

 م3111

التأريخ بحساب الجمل فى ضوء النقوش الكتابية بعمائر القاىرة 
 . ( 313ص  -013) ص ، اإلسالمية 

http://www.bsu.edu.eg/ArtsLinks.aspx?LID=311 

مجمة كمية 
اآلداب ، 

جامعة 
القاىرة فرع 
 بنى سويف

العدد 
 السادس

 م3119

 
 :خامسا: الخبرات األكاديمية

 ( األعماؿ االستشارية العممية: أ
 السنة المياـ

ندب لفصل دراسى بكمية اآلداب جامعة القاىرة فرع 
 الخرطوم 

 

 م0443
 

  3113حت   0440من  إعارة لجامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية بالرياض
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bsu.edu.eg/ArtsLinks.aspx?LID=311
http://www.bsu.edu.eg/ArtsLinks.aspx?LID=311
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 أكالن: البيانات الشخصية:

 
 : العمميةالمؤىالت : ثانيا

تاريخ  الدرجة
الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 العاـ

 الدكلة الجية الكمية

ف  وثائق  م0440 الدكتوراه
األرشيف 
 العثمان 

        
 اآلداب

جامعة 
 القاىرة

 المصرية

العموم  م0434 دكتوراه ال
 االنسانية

   

ف  وثائق  م0432 الماجستير
األرشيف 
 الممموك 

جامعة  اآلداب
 القاىرة

 المصرية

قسم الوثائق  م0431 البكالوريوس
والمكتبات 

 شعبة الوثائق

جامعة  اآلداب
 القاىرة

 المصرية

 
 ا: الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:ثالث
 السنة الجية اسـ الدكرة أك الكرشة 

 د. مديحو صالح الدين احمد عامر االسـ : 
 محافظة الجيزة . مكاف الميالد: 

 مصرية . الجنسية : 
 الفرنسية . المغة التي يجيدىا : 
 عموم الوثائق . التخصص العاـ : 

 أرشيف جارى ، ووثائق تاريخية. التخصص الدقيؽ : 
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دورة تدريب المعمم الجامع  
 وتعميمة

 م0441 جامعة القاىرة

المساعدة ف  دورة تعميم المغات 
الحصول عمى الدكتوراه وىى ف  

 المغة األلمانية

 م0444،0441 جامعة القاىرة

دورة إعداد وتعميم القادة إدارة ورش 
 عمل المؤتمرات

 م3111،0443 جامعة القاىرة

 
 :: اإلنتاج العمميرابعا
   :الرسائؿ العمميةأ . 

الجامعة  عنكاف الرسالة
 المانحة

تاريخ  الكمية / القسـ
 اإلجازة

 التقدير الدرجة

وثائق اسكندر 
 باشا

 ممتاز دكتوراه م0440 الوثائق والمكتبات القاىرة

وثائق الشيخ 
أبو السعود 
الجارحى 
 الصوف  

 جيد جدا ماجستير م0432 الوثائق والمكتبات القاىرة

 
 الكتاب:  .ب 

 الصفحات تاريخ النشر مكاف النشر المؤلؼ/ المؤلفيف عنكاف الكتاب

 صفحو311 م0441 مصر الجديدة د .مديحو صالح الدين الكتابة العربية
الوثائق األرشيفية لييود 

 مصر
    د .مديحو صالح الدين

األختام العربية فىى 
 الوثائق العثمانية

    د .مديحو صالح الدين
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النميات والرنوك 
اإلسالمية ف  األرشيف 

 المصري

    د .مديحو صالح الدين

    د .مديحو صالح الدين اإلسالميةاألوقاف 
األرشيف السينمائ  ف  

 العصر الحديث
    د .مديحو صالح الدين

 
 الدكريات:ج . 

 اسـ الدكرية المؤلؼ/ المؤلفيف عنكاف البحث
 بيانات النشر

العدد/ 
 المجمد 

 السنة 

تاريخ العممة الورقية لمنقد 
 المصري

د. مديحو صالح 
 الدين

الجمعية 
 التاريخية

 م0442 

رشف المسكوكات اإلسالمية أ
من الفتح العرب  لمصر إلى 

 نياية العصر العثمان 

د. مديحو صالح 
 الدين

   

تاريخ المالبس ف  األرشيف 
لوثائق المجتمع المصري من 
 عصر الفتح إلى العثمان 

د. مديحو صالح 
 الدين

   

وثائق الجيش المصري ف  
 العصر الحديث

صالح د. مديحو 
 الدين

   

شيوخ األزىر ف  وثائق 
 األرشيف المصري 

د. مديحو صالح 
 الدين

   

 
 أجزاء مف كتب: د.

عنكاف 
 البحث

 ) الفصؿ ( 

عنكاف الكتاب 
 كالمحرر

المؤلؼ/ 
 المؤلفيف

اسـ 
 الناشر

مكاف 
 النشر 

تاريخ 
 النشر

رقـ  الصفحات
 اإليداع 

       وثائق 
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األختام 
العثمانية ف  
األرشيف 
 المصري.
القاموس 

المكشف عن 
المصطمحات 
الفنية ف  
الوثائق 
 العثمانية

       

 
 :بحكث مؤتمرات )المشاركة بكرقة عمؿ  ( .ق 

 الجية الراعية عنكاف البحث
مقاييس النيل واالراضى ف  الوثائق اإلسالمية ألرشيف 

 مصر 
 الجمعية التاريخية

 المجمس القضائ  ف  المحاكم العثمانية لوثائق
 المعامالت اإلسالمية )ف  وثائق األرشيف المصري(

 المجمس األعمى لمثقافة

 المجمس الثقاف  الفرنس  وثائق األرشيف البرلمان  ف  العصر الحديث لمصر.

العائمة العموية ف  وثائق مصر )الحكم األسرية محمد 
 عمى عمى مصر(

 المجمس الثقاف  لمجامعة األمريكية

 مؤتمر المؤرخين العرب الخط والمخطوطات اإلسالمية ف  األرشيف المصري 

 
 :: الخبرات األكاديميةخامسا

 المقررات الدراسية التي تـ تدريسيا:  أ.
 الدكلة الجامعة الكمية المرحمة المغة اسـ المقرر

 مصر بن  سويف اآلداب األولى العربية الخط العرب  ونشأتو
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 مصر بن  سويف اآلداب الثالثة العربية األرشيف الجاري
 مصر بن  سويف اآلداب الثانية العربية عمم الوثائق

 مصر بن  سويف اآلداب الثانية العربية مدخل إلى عمم األرشيف
 مصر بن  سويف اآلداب الرابعة العربية الوثائق العثمانية

بنات  الرابعة العربية نصوص متخصصة
 األزىر

 مصر بن  سويف

بنات  الثالثة  العربية الوثائق العربية
 األزىر

 مصر 

بنات  الرابعة العربية األرشيف الصحف 
 األزىر

 مصر 

بنات   العربية المخطوطات اإلسالمية ف  مصر 
 األزىر

 مصر 

 األعماؿ االستشارية العممية:  ب . 
 السنة الجية المياـ

تم تكميف  ف  اإلشراف عمى طمبة 
ف  تخصص  الوثائق الدراسات العميا 

 واألرشيف ف  جامعة األزىر بنات

  

 
 
 

 األعماؿ االستشارية الفنية:  ج .
 الميام
نشاء األرشيف الصحف  ليا  األىال تم تكميف  ف  وضع فيرس مكشف لجريدة   وا 

  
 :ا: الخبرات العمميةسادس

 عضكية المجاف العممية: أ. 
 اسـ المجنة العممية

المتخصصة ف  الوثائق واألرشيف الجاري ف  أكثر من جية عممية ف  قمت عمى تدريس العموم 
 مجال االنتداب لمكميات الت  تستخدم ىذا التخصص الدقيق
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 عضكية النقابات كالجمعيات المينية: ب. 

 اسـ النقابة
 عضوية النقابة لمجمعية التاريخية
 عضوية النقابة لممؤرخين العرب

 المخطوطات )معيد المخطوطات العربية(عضوية النقابة وثائق 

 
 :: أنشطة عامةسابعا

 نشرات: أ .
 عنكاف النشرة

 الجمعية التاريخية
 المجمس األعمى لمثقافة
 المجمس الثقاف  الفرنس 

 مجمة كمية اآلداب بن  سويف
 ا: الجكائز كاألكسمة: ثامن

 السنة الجية اسـ الجائزة 
 م3113 الدراسات اإلنسانيةكمية  وسام األمانة العممية 

وتكميف  رسميا باإلشراف عمى قسم 
الوثائق والمكتبات وأنا عمى درجة 

 مدرس

  بنات األزىر.
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 أكالن: البيانات الشخصية:


 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : العممية المؤىالت: ثانيا

تاريخ  الدرجة
الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 العاـ

 الدكلة الجية الكمية

المكتبات  3110 الدكتوراه
 والوثائق

 مصر جامعة القاىرة اآلداب

المكتبات  0440 الماجستير
 والوثائق

 مصر جامعة القاىرة اآلداب

دبموم 
الدراسات 

العميا العام فى 
 التربية

 مصر جامعة حموان التربية التربية 0441

 مصر جامعة القاىرة اآلدابالمكتبات  0431 الميسانس 

 أسامة مصطفى إبراىيم األقرع االسـ : 
 متزوج الحالة االجتماعية : 

 2/1/0419 تاريخ الميالد : 
 الشرقية مكاف الميالد: 

 مصري الجنسية : 
 اإلنجميزية -العربية  المغة التي يجيدىا : 
 المكتبات والوثائق التخصص العاـ : 

 المكتبات التخصص الدقيؽ :  
   1333391114رقـ الياتؼ :

  10301331123 – 10090931130رقـ المكبايؿ : 
  Usamamustafa2@yahoo.com البريد االليكتركني

الصورة 

 الشخصية
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 والوثائق
 

  : ثالثا: التدرج االكاديمي
الدرجة  الكظيفة 

 األكاديمية
 الدكلة الجية  نياية الخدمة  بداية الخدمة

مفيرس 
 ومصنف

مكتبة جامعة  4/3/0441 31/1/0432 الميسانس
القاىرة 
 المركزية

 مصر

مدرس 
 مساعد

اداب بنى  39/1/3110 01/3/0441 الماجستير
 سويف

 مصر

اداب بنى  حتى اآلن 30/1/3110 الدكتوراه مدرس
 سويف

 مصر

 
 رابعا: الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:

اسـ الدكرة أك  
 الكرشة

 السنة الجية طبيعة الدكرة 

دبموم أساسيات 
 الحاسب اآللى  

خاصة )عمى نفقة 
 الدارس(

معيد تكنولوجيا 
التابع   ITIالمعمومات

 لمجمس الوزراء

04/01 – 
30/03/3113 

 
دورة اتخاذ القرار وحل 

 المشكالت  
 

ضمن فعاليات مشروع 
تنمية قدرات أعضاء 
ىيئة التدريس 

 والقيادات 

 1/3111/ 0  – 3 سويفجامعة بنى 

دورة ميارات االتصال 
 الفعال

ضمن فعاليات مشروع 
تنمية قدرات أعضاء 
ىيئة التدريس 

 والقيادات

 03/1/3111 -01 جامعة بنى سويف

دورة إدارة الوقت 
 وضغوط العمل

ضمن فعاليات مشروع 
تنمية قدرات أعضاء 

 31/1/3111 – 39 جامعة بنى سويف
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ىيئة التدريس 
 والقيادات

ضمن فعاليات مشروع  دورة تصميم المقرر
تنمية قدرات أعضاء 
ىيئة التدريس 

 والقيادات

 1/2/3111 – 9 جامعة بنى سويف

دورة ميارات العرض 
 الفعال

ضمن فعاليات مشروع 
تنمية قدرات أعضاء 
ىيئة التدريس 

 والقيادات

 02/2/3111 – 00 جامعة بنى سويف

 
 :ا: اإلنتاج العمميخامس

   :العمميةالرسائؿ  . أ
الجامعة  عنكاف الرسالة

 المانحة
الكمية / 
 القسـ

تاريخ 
 اإلجازة

 التقدير الدرجة

الببميوجرافيات المطبوعة  
الصادرة فى مصر خالل 

القرنين التاسع عشر 
والعشرين   دراسة ببميوجرافية 

 ببميومترية

 

جامعة 
 القاىرة

كمية اآلداب 
/ قسم 
 المكتبات

مرتية  دكتوراه 3110
 الشرف
 األولى

مراكز مصادر التعمم بدولة 
 البحرين  دراسة تطبيقية

جامعة 
 القاىرة

كمية اآلداب 
/ قسم 

 المكتبات

 ممتاز ماجستير 0440

 
 الكتاب:  .ب 
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اسـ  المؤلؼ/ المؤلفيف  عنكاف الكتاب
 الناشر

مكاف 
 النشر 

 الصفحات تاريخ النشر

التحميل الموضوعى ألوعية 
 المعمومات

 ص 40 3113 القاىرة المؤلف إبراىيمأسامة مصطفى 

 ص 032 3113 القاىرة المؤلف أسامة مصطفى إبراىيم  الببميوجرافيا التطبيقية
مقدمة فى النظم اآللية فى 
 المكتبات ومراكز المعمومات

أسامة مصطفى إبراىيم ، 
 منال محمد عبد العزيز

 ص 030 3110 القاىرة المؤلفان

محاضرات فى قواعد 
 المحسبة.البيانات 

أسامة مصطفى إبراىيم  
 ، منال محمد عبد العزيز

 ص003 3110 القاىرة المؤلفان

 
 الدكريات:ج . 

المؤلؼ/  عنكاف البحث
 اسـ الدكرية المؤلفيف

 بيانات النشر
 السنة  العدد/ المجمد 

الرسائل الجامعية فى 
مجال الوثائق 

واألرشيف   دراسة 
 تحميمية

أسامة مصطفى 
 إبراىيم

مجمة بحوث كمية 
االداب جامعة 

 المنوفية

 3119ابريل  02ع 

المؤتمرالعممى لموثائق 
واألرشيف فى ست 
سنوات   دراسة 
تحميمية وكشاف 

 بحوث  
 

أسامة مصطفى 
 إبراىيم

مجمة بحوث كمية 
االداب جامعة 

 المنوفية

 3111يناير  19ع 

بين يدى خطتين 
لتصنيف ديوى 
العشرى   دراسة 
   تحميمية مقارنة

أسامة مصطفى 
 إبراىيم

مجمة المكتبات 
والمعمومات 
 العربية

 3111ابريل  3، ع  31س 

 3101اكتوبر  03ع مجمة بحوث كمية أسامة مصطفى النظم اآللية فى 
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الرسائل الجامعية 
المصرية   دراسة 

 تحميمية

اآلداب جامعة  إبراىيم
 بنى سويف 

 
 
 :بحكث مؤتمرات )المشاركة بكرقة عمؿ  ( د .  

المؤلؼ/  عنكاف البحث
 المؤلفيف

الجية  عنكاف  المؤتمر
 الراعية

 السنة مكاف انعقاده

رحمة الكتاب المصرى 
المطبوع خالل القرنين 
 التاسع عشر والعشرين

 

أسامة 
مصطفى 
 إبراىيم

مؤتمر تحديث 
مصر من 

منظور العموم 
 اإلنسانية

كمية اآلداب 
جامعة -

 بنى سويف

كمية اآلداب 
جامعة  -

 سويفبنى 

ابريل 
3113 

الرسائل الجامعية فى مجال 
  دراسة  الوثائق واألرشيف

 تحميمية

أسامة 
مصطفى 
 إبراىيم

المؤتمر العممى  
القومى الخامس 

لموثائق 
واألرشيف 
 والمعمومات

كمية اآلداب 
جامعة -

 بنى سويف

كمية اآلداب 
جامعة  -

 بنى سويف

مارس 
3119 

بين يدى خطتين لتصنيف ديوى 
 دراسة تحميمية مقارنةالعشرى   

أسامة 
مصطفى 
 إبراىيم

المؤتمر العممى 
لممكتبات  السابع

 والمعمومات

كمية اآلداب 
جامعة  –

 القاىرة

كمية اآلداب 
جامعة  –

 القاىرة

اكتوبر 
3119 

 
 :ا: الخبرات األكاديميةدسسا
 اإلشراؼ عمى الرسائؿ الجامعية:أ . 

 المسئكلية سنة اإلجازة الجية الدرجة عنكاف الرسالة
الضبط الببميوجرافى لمرسائل 
الجامعية بجامعة المنيا مع اقتراح 
 قاعدة بيانات

 -كمية اآلداب الماجستير
 جامعة بنى سويف

مشرف  3110
 مشارك
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دور مكتبات قصور الثقافة بالقاىرة 
الكبرى فى التوعية الثقافية فى 
 عصر العولمة وحوار الحضارات

 -كمية اآلداب الماجستير
 جامعة بنى سويف

مشرف  3112
 مشارك

 
 تدريسيا:  المقررات الدراسية التي تـ ب.

 الدكلة الجامعة الكمية المرحمة المغة اسـ المقرر
 مصر بنى سويف اآلداب الميسانس العربية عمم الببميوجرافيا

التحميل الموضوعى ألوعية 
 المعمومات

 مصر بنى سويف اآلداب الميسانس العربية

 مصر بنى سويف اآلداب الميسانس العربية اآللية فى المكتباتالنظم 
 مصر بنى سويف اآلداب الميسانس العربية قواعد البيانات المحسبة
 مصر عين شمس اآلداب الميسانس العربية الببميوجرافيا التحميمية
 مصر األزىر كمية البنات الميسانس العربية مصادر المعمومات

 مصر األزىر كمية البنات الميسانس العربية المقتنياتبناء وتنمية 
 مصر قناة السويس التربية البكالوريوس العربية التصنيف

 مصر قناة السويس التربية البكالوريوس العربية المصادر المرجعية المتخصصة
 
 الدكرات اك الكرش التدريبية التي تـ تدريسيا: ج.

 السنة الجية اسـ المحكر اسـ الدكرة
التكشيف  إعداد القادة اإلداريين

 واالستخالص
الجياز المركزى لمتنظيم 

 واإلدارة
3119 

الجياز المركزى لمتنظيم  التصنيف العممى  إعداد القادة اإلداريين
 واإلدارة

3110 

الجياز المركزى لمتنظيم  إدارة المكتبات إعداد القادة اإلداريين
 واإلدارة

3111 

 3112الجياز المركزى لمتنظيم النظم اآللية فى  اإلداريينإعداد القادة 
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 واإلدارة المكتبات
 

 :ا: الخبرات العمميةسابع
 عضكية الجمعيات العممية: أ. 

 سنة االشتراؾ الجية اسـ الجمعية 
 3111 القاىرة الجمعية المصرية لممكتبات والمعمومات
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 أكالن: البيانات الشخصية:
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : العممية المؤىالت: ثانيا
تاريخ  الدرجة

الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 العاـ

 الدكلة الجية الكمية

المكتبات  3110 الدكتوراه
 والوثائق

 مصر القاىرةجامعة  اآلداب

المكتبات  0449 الماجستير
 والوثائق

 مصر جامعة القاىرة اآلداب

المكتبات  0430 الميسانس 
 والوثائق

 مصر جامعة القاىرة اآلداب

 
  :ثالثا: التدرج االكاديمي

الدرجة  الكظيفة 
 األكاديمية

 الدكلة الجية  نياية الخدمة  بداية الخدمة

 مصرمكتبة جامعة  33/00/0433 39/00/0431 الميسانساخصائى 

 منال محمد عبدالعزيز شرويد االسـ : 
 متزوجة الحالة االجتماعية : 

 4/9/0413 تاريخ الميالد : 
 العجوزة مكاف الميالد: 

 مصرىة الجنسية : 
 اإلنجميزية -العربية  المغة التي يجيدىا : 
 المكتبات والوثائق التخصص العاـ : 

 الوثائق واألرشيف التخصص الدقيؽ :  
   1334203201الياتؼ :رقـ 

   10092219121رقـ المكبايؿ : 
  Dr.manalsharweed@hotmail.com البريد االليكتركني
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توثيق 
 وميكروفيمم

القاىرة 
 المركزية

اداب بنى  03/00/0449 33/00/0433 الميسانس معيد
 سويف

 مصر

اداب بنى  30/2/3110 09/00/0449 الماجستير مدرس مساعد
 سويف

 مصر

آداب بنى  حتى اآلن 31/2/3110 الدكتوراه مدرس
 سويف

 مصر

 
 الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:رابعا: الدكرات ك 

اسـ الدكرة أك  
 الكرشة

 السنة الجية طبيعة الدكرة 

دورة فى الحاسب 
 اآللى
 

مركز الحساب العممى  
 جامعة القاىرة –

0441 

دورة إعداد المعمم 
 الجامعى 

وحدة إعداد المعمم  
الجامعى بجامعة 

 القاىرة
 

0442 

دورة فى المغة 
من ” tofelاإلنجميزية "

Middle  East 
 القاىرة.

 

مركز المغات والترجمة  
 جامعة القاىرة -

0444 

دورة اتخاذ القرار وحل 
 المشكالت  
 

ضمن فعاليات مشروع 
تنمية قدرات أعضاء 
ىيئة التدريس 

 والقيادات 

 1/3111/ 0  – 3 جامعة بنى سويف

 03/1/3111 -01 جامعة بنى سويفضمن فعاليات مشروع دورة ميارات االتصال 
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قدرات أعضاء تنمية  الفعال
ىيئة التدريس 

 والقيادات
دورة ميارات العرض 

 الفعال
ضمن فعاليات مشروع 
تنمية قدرات أعضاء 
ىيئة التدريس 

 والقيادات

 02/2/3111 – 00 جامعة بنى سويف

 
 :ا: اإلنتاج العمميخامس

  :الرسائؿ العمميةأ. 
 التقدير الدرجة تاريخ اإلجازة الكمية / القسـ الجامعة المانحة عنكاف الرسالة

وثائق األمير رضوان بك   
الفقارى أمير المواء الشريف 
 السمطانى  دراسة دبموماتية

 

كمية اآلداب /  جامعة القاىرة
قسم المكتبات 

 والوثائق

مرتية  دكتوراه 3110
الشرف 
 األولى

وثائق وقف داوود باشا عبد  
ه  490الرحمن والى مصر 

ه   دراسة ونشر 401 –
 وتحقيق

كمية اآلداب /  جامعة القاىرة
قسم المكتبات 

 والوثائق

 ممتاز ماجستير 0449

 الكتاب:  .ب 
 الصفحات تاريخ النشر مكاف النشر اسـ الناشر المؤلؼ/ المؤلفيف عنكاف الكتاب

المدخل الى عمم  
 الوثائق واألرشيف

 ص 013 3113 القاىرة المؤلف منال محمد عبد العزيز 

مقدمة فى النظم 
اآللية فى 

المكتبات ومراكز 

أسامة مصطفى إبراىيم ، 
 منال محمد عبد العزيز

 ص 030 3110 القاىرة المؤلفان
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 المعمومات
مقدمة فى عمم  

 الوثائق
 ص 033 3112 القاىرة المؤلف منال محمد عبد العزيز  

محاضرات فى 
قواعد البيانات 

 المحسبة.

منال محمد عبد العزيز ، 
 أسامة مصطفى إبراىيم

 ص003 3110 القاىرة المؤلفان

 
 الدكريات: ج.

المؤلؼ/  عنكاف البحث
 اسـ الدكرية المؤلفيف

 بيانات النشر
 السنة العدد/ المجمد

دراسة وثائقية لورقة ضمان
   

منال محمد عبد  
 العزيز شرويد

حولية كمية 
جامعة -األداب 

   بنى سويف 

   3103  3م  

دراسة -التخارج من الميراث 
 وثائقية لثالث وثائق تخارج 

 

منال محمد عبد 
   العزيز شرويد

حولية كمية 
جامعة -األداب 

 بنى سويف 

   3109    3م  

 
 :بحكث مؤتمرات )المشاركة بكرقة عمؿ ( د.   

 السنة مكاف انعقاده الجية الراعية عنكاف  المؤتمر المؤلؼ/ المؤلفيف عنكاف البحث
حق المؤلف فى 
وثائق وزارة 
 المعارف العمومية 

محمد عبد منال 
 العزيز

المؤتمر العممى القومى 
الخامس لموثائق 

 واألرشيف والمعمومات

-كمية اآلداب 
جامعة بنى 
 سويف

كمية اآلداب 
جامعة  -

 بنى سويف

مارس 
3119 

 
 :ا: الخبرات األكاديميةادسس
 اإلشراؼ عمى الرسائؿ الجامعية:.  أ 

سنة  الجية الدرجة عنكاف الرسالة
 التسجيؿ

 المسئكلية

مشرف  3110 آداب ينى سويف   الماجستيرسجالت ووثائق محافظة 
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بنى سويف   دراسة 
 أرشيفية

 مشارك

 
 المقررات الدراسية التي تـ تدريسيا:  ب.

 الدكلة الجامعة الكمية المرحمة المغة المقرراسـ 
بنى سويف  اآلداب الميسانس العربية عمم الوثائق 

عين  –
 شمس

 مصر

مدخل لدراسة  
 الوثائق واالرشيف 

 مصر بنى سويف اآلداب الميسانس العربية

النظم اآللية فى 
 المكتبات

 مصر بنى سويف اآلداب الميسانس العربية

قواعد البيانات 
 المحسبة 

 مصر بنى سويف اآلداب الميسانس العربية

ادارة الوثائق 
 الجارية

 مصر بنى سويف اآلداب الميسانس العربية

 مصر بنى سويف اآلداب الميسانس العربية خدمة الوثائق
 مصر عين شمس اآلداب الميسانس العربية عمم األرشيف

مدخا الى عمم  
 االتصال

 مصر األزىر كمية البنات الميسانس العربية

 مصر األزىر كمية البنات الميسانس العربية منظمات ارشيفية 
 السعودية الجوف التربية البكالوريوس العربية المكتبة العربية 

 السعودية الجوف التربية البكالوريوس العربية المكتبة االسالمية
مناى  البحث 

 العممى
 السعودية الجوف التربية البكالوريوس العربية

 
 األعماؿ االستشارية الفنية:  ج.

 السنة الجية المياـ
 3113-3112 جامعة الجوف-القريات  وكيل كمية التربية )قائم بأعمال(
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عضو لجنة ضمان الجودة 
 والتأىيل واالعتماد

 3113-3112 جامعة الجوف-القريات 

 
 تدريسيا:الدكرات اك الكرش التدريبية التي تـ د. 

 السنة الجية اسـ المحكر اسـ الدكرة
فيرسة وتصنيف  إعداد القادة اإلداريين

 الوثائق
الجياز المركزى 

 لممحاسبات
3119 

الجياز المركزى  خدمات االسترجاع  إعداد القادة اإلداريين
 لممحاسبات

3110 

الجياز المركزى  تكشيف الوثائق إعداد القادة اإلداريين
 لممحاسبات

3111 

 
 : ا: الخبرات العمميةسابع
 عضكية الجمعيات العممية : أ . 

 سنة االشتراؾ الجية اسـ الجمعية 
الجمعية المصرية لممكتبات 

 والمعمومات
 3111 القاىرة
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 أكالن: البيانات الشخصية:
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : العممية المؤىالت: ثانيا

تاريخ الحصكؿ  الدرجة
 عمييا

التخصص 
 العاـ

 الدكلة الجية الكمية

كمية  المكتبات 3113 الدكتوراه
 اآلداب

فرع بن   –جامعة القاىرة 
 سويف

 مصر

كمية  المكتبات 0442 الماجستير
 اآلداب

فرع بن   –جامعة القاىرة 
 سويف

 مصر

كمية  المكتبات 0440 البكالوريوس
 اآلداب

فرع بن   –جامعة القاىرة 
 سويف

 مصر

 
 :ثالثا: التدرج االكاديمي

 الدكلة الجامعة الكمية القسـ السنة  الكظيفة 
 مصر سويففرع بن   –جامعة القاىرة  كمية اآلداب المكتبات 3113 درسم

 د. محمد حسن عبد العظيم حسن . االسـ : 
 متزوج الحالة االجتماعية : 

 م .0414/  0/  0 تاريخ الميالد : 
 بن  سويف مكاف الميالد: 

 مصري الجنسية : 
 اإلنجميزية –العربية  المغة التي يجيدىا : 
 المكتبات والمعمومات التخصص العاـ : 

   1333391090رقـ الياتؼ :
  ((01114163353((     ))01211886477))رقـ المكبايؿ : 

  m_h_azime@yahoo.com البريد االليكتركني

 

mailto:m_h_azime@yahoo.com
mailto:m_h_azime@yahoo.com
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 مصر فرع بن  سويف –جامعة القاىرة  كمية اآلداب المكتبات 0442 مدرس مساعد

 مصر فرع بن  سويف –جامعة القاىرة  كمية اآلداب المكتبات 0440 معيد

 
 رابعا: الدكرات كالكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:

المصري. المجمس الدورة التدريبية لممدربين عمى مصادر بنك المعرفة  1025
 – 39قاعة المؤتمرات بكمية الزراعة جامعة القاىرة ،  –الرئاس  االستشاري 

 م3101أبريل  33

برنام  إعداد خبير الجودة الشاممة )عدد خمس دورات تدريبية إلعداد  1023
المراجع الخارج  ف  مجال التعميم العال ( . بالتعاون بين جامعة بن  سويف 

 م.3109مايو  -ضمان جودة التعميم واالعتماد . أبريل والييئة القومية ل

ساعة(.  001برنام  إعداد خبير استراتيج  ف  مؤسسات التعميم العال  ) 1023
مايو  -. مارس جامعة بن  سويف بالتعاون مع المجمس األعمى لمجامعات

 م3109

مصر  –  مشروع الطرق المؤدية إلى التعميم العال –بناء العقمية البحثية  1022
 م.3103فبراير  30-9من  

Building Research Mentality (BRM) – Pathways to 
Higher Education , Egypt – conducted in cooperation 
with Faculty of Arts , Beni-Suef University , held from 

4 to 25 February 2013 , with net training hours of 25 

مصر  –مشروع الطرق المؤدية إلى التعميم العال   –إعداد المدربين دورة  1022
 م.3103فبراير  01-03من  

Program "Training of Trainers" (TOT) – Pathways to 
Higher Education , Egypt – conducted in cooperation 
with Faculty of Arts , Beni-Suef University , held from 
12 to 16 February 2013 , with net training hours of 25 
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1021   كمية اآلداب  –م 3103-4-39استخدام الخرائط الذىنية ف  التدريس– 
 جامعة بن  سويف.

1021   مشروع الطرق المؤدية إلى التعميم العال   –تنمية الميارات القيادية– 
 م04/2/3103-00مصر من  

 Development of Leadership skills (DLS) Batch 8 , 
Class A , ID7749 – Pathways to Higher Education 
,Egypt – conducted in cooperation with Beni-Suef 
University and held from 15 to 19 July 2012 , with net 
training hours of 50 

1022   دورة إعداد المدربين التمييديةTOT1ت ، المركز القوم  لتنمية قدرا
أعضاء ىيئة التدريس، بفرع الشرق األوسط وشمال إفريقيا لممجمس الدول  

 م.3100فبراير  28، ف  IBCTلممدربين المعتمدين 
1020   الييئة القومية لضمان  -التخطيط االستراتيج  لمؤسسات التعميم العال

 م.3101مارس 33،30-جودة التعميم واالعتماد
1020   دورة التقويم الذات  المؤسس  لمؤسسات التعميم العال ، الييئة القومية

 م.3/2/3101-9لضمان جودة التعميم واالعتماد، ف  الفترة من 
1020   دورة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعميم العال ، الييئة القومية لضمان

 م.00/2/3101-00جودة التعميم واالعتماد، ف  الفترة من 
1007   "مركز المغات  –"دورة المغة اإلنجميزية الخاصة بالميمات العممية

 م3113/فبراير31-0جامعة القاىرة  –األجنبية والترجمة التخصصية 
1007   الدورة التدريبية الخاصة بالبحث ف  قواعد البيانات العالمية الت  نظمتيا

ى لمجامعات خالل يوم  جامعة بن  سويف تحت إشراف المجمس األعم
 .3113مارس 32،  31

1007   دورة تحقيق المخطوطات، الت  عقدت بالتعاون فيما بين مؤسسة الفرقان
 م.33/9/3113-33/3جامعة القاىرة ف  الفترة -وكمية دار العموم

1006  Staff Member2 according to following syllabus:  
presentations- data base- information and 
Communication- الوحدة المركزية  -المجمس األعمى لمجامعات

http://www.ibct-global.com/
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.3112يناير  -لمتدريب  
1005  مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات -تصميم المقرر-

 .32،31/9/3111-جامعة بن  سويف
1005   مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس  -تنمية ميارات العرض الفعال

 م.03/0/3111-01-جامعة بن  سويف-والقيادات
1005   مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة  -اتخاذ القرارات وحل المشكالت

 م.30/0/3111-33-جامعة بن  سويف-التدريس والقيادات
1004   نظام الفيرسة المقروءة آليًا(Machine Readable Cataloging) 

MARC م.3110. مكتبة مبارك العامة ببن  سويف، سبتمبر 
1003   حاصل عمى دورة إعداد مدرب  برمجة )مستويات متقدمة فTyping - 

adv.WORD(2levels) - adv.EXCEL(2levels)- 
ACCESS(2levels)-VISUAL BASIC(2levels) ) بمركز

تكنولوجيا المعمومات وعموم الحاسب ـ محافظة بن  سويف التابع لمعيد 
 م09/0/3119-00/4تكنولوجيا المعمومات برئاسة مجمس الوزراء .

1003   حاصل عمى دورة إعداد مدرب  انترنت )مستويات متقدمة ف Internet 
Introduction - Networking maintenance - Power 
Point- HTML – Front page – Java script – Training 

skills  بمركز تكنولوجيا المعمومات وعموم الحاسب ـ محافظة بن )
-1/3سويف التابع لمعيد تكنولوجيا المعمومات برئاسة مجمس الوزراء.

 م09/1/3119
1001  مركز خدمات المنظمات غير الحكومية  –إلدارة المالية حمقة عمل  ا– 

 .3113يناير  02-00 –المنيا 
1001   دورة الحاسب اآلل  من مركز الحاسب اآلل  بكمية التربية ـ جامعة القاىرة

 م3113ـ فرع الفيوم، أبريل 
1002   الدورة التدريبية لمشروع التطوير اإلداري والبناء المؤسس  لمجمعيات

 00-00 -المنيا-الشبكة العربية لممنظمات األىمية –األىمية العربية 
 م.3110فبراير 
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1002  مركز طمعت حرب  -دورة تدريبية  دراسات الجدوى لممشروعات الصغيرة
 م3110ديسمبر  3-0 –القاىرة -لمتدريب عمى إدارة األعمال والتسويق

2888  " دورة المغة اإلنجميزيةTOEFL المغات والترجمة بكمية " من مركز
 جامعة القاىرة.-اآلداب

2888   م "دورة 00/00/0444ـ 33/01دورة إعداد المعمم الجامع  خالل الفترة
 جامعة القاىرة. -تربوية"،  _ وحدة إعداد المعمم الجامع  

2884  Introduction -DOS-WINDOWS-WORD-EXCEL   ف
م بمعيد تكنولوجيا المعمومات التابع 1/03/0440حتى 9/00الفترة من 

 لرئاسة مجمس الوزراء .
2878  Introduction -DOS- BASIC  بمركز بن عرجون ـ مصر .

 م.0434الجديدة، 
 

 خامسا: المناصب اإلدارية:
 الدكلة الجية  نياية الخدمة  بداية الخدمة الكظيفة 

المدير التنفيذي 
لوحدة ضمان 
الجودة والتأىيل 
 لالعتماد 

جامعة بن   3100 3114
كمية  –سويف 
 اآلداب

 مصر

مدير مكتبة 
 –مبارك العامة 
 فرع بن  سويف

    

 
 :سادسا: اإلنتاج العممي

   :الرسائؿ العمميةأ. 
الجامعة  عنكاف الرسالة 

 المانحة 
الكمية / 
 القسـ 

تاريخ 
 اإلجازة 

 التقدير الدرجة 

برنام  اليونسكو العام لممعمومات ودوره 
ف  النيوض بخدمات المكتبات 

جامعة 
 –القاىرة 

كمية 
 –اآلداب 

 امتياز ماجستير 0442
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فرع بن   والمعمومات ومدى استفادة مصر منو
 سويف

 المكتبات

المخطوطات العربية بالمكتبة المركزية 
لجامعة القاىرة  دراسة ف  تكوين 
تاحتيا  المجموعات وضبطيا وا 

جامعة 
 –القاىرة 

فرع بن  
 سويف

كمية 
 –اآلداب 
 المكتبات

مرتبة  دكتوراه 3113
الشرف 
 األولى

 
 الدكريات:. ب

المؤلؼ/  عنكاف البحث
 اسـ الدكرية المؤلفيف

 بيانات النشر
العدد/ 
 المجمد

 السنة

رصيد األطروحات الجامعية بكمية 
فرع بن   – جامعة القاىرة –اآلداب 
 سويف

محمد حسن 
 عبد العظيم

مجمة كمية اآلداب 
 –جامعة القاىرة  –

 فرع بن  سويف

أكتوبر 0ع
3113 

مطبوعات الجمعية الجغرافية المصرية 
 م  دراسة ببميومترية0320-3110

محمد حسن 
 – عبد العظيم

عبد سيير 
الباسط عيد  
أنور سيد 

 كامل

دراسات عربية ف  
المكتبات وعمم 

 المعمومات

مايو 3، ع03م 
3113 

جامعة  –المجمة العممية لكمية اآلداب 
 بن  سويف  دراسة تحميمية وكشاف

محمد حسن 
 عبد العظيم

-مجمة كمية اآلداب
 جامعة بن  سويف.

، 03ع-
 3ج

3113 

الحرب المعموماتية  دراسة حالة 
 Wikileaksلمويكيميكس 

محمد حسن 
 عبد العظيم

مجمة التعميم عن 
 والتعميم المفتوحبعد 

-0ع-1
 0م 

 -يونيو 
ديسمبر
3103 

الوع  المعمومات  وسموك المرض 
لدى عينة من مرضى االلتياب 

 الكبدي

محمد حسن 
 –عبد العظيم 

حسن  إبراىيم 

مجمة المكتبات 
 والمعمومات العربية

 .
 0،ع30م 

يناير
3100 
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 عبد العظيم

مشاركة المعرفة بين أعضاء مجالس 
األىمية ببن  إدارات الجمعيات 

سويف  دراسة مسحية. )مقبول 
 لمنشر(

محمد حسن 
 عبد العظيم

مجمة بحوث ف  
عمم المكتبات 

 والمعمومات

سبتمبر 04ع
3102 

معايير اعتماد المكتبات الجامعية  
دراسة تطبيقية لمعايير الييئة القومية 
لضمان جودة التعميم واالعتماد. 

 )مقبول لمنشر(

محمد حسن 
 عبد العظيم

أكتوبر 11ع الفيرست
3102 

عمم المكتبات والمعمومات بين نظم 
التصنيف العامة والمتخصصة  دراسة 

 تحميمية مقارنة. )مقبول لمنشر(

محمد حسن 
 عبد العظيم

المجمة المصرية 
 لعموم المعمومات

)أكتوبر 3،  ع 3م 
3101) 

 
 :بحكث مؤتمرات )المشاركة بكرقة عمؿ ( ج.   

المؤلؼ/  عنكاف البحث
 المؤلفيف

مكاف  الجية الراعية عنكاف  المؤتمر
 انعقاده

 السنة

برنام  إدارة 
السجالت 

والمحفوظات التابع 
لميونسكو ودوره ف  

 عولمة الوثائق.

محمد 
حسن عبد 
 العظيم

المؤتمر القوم  األول 
 لموثائق واألرشيف

قسم المكتبات 
والوثائق بكمية 

جامعة  –اآلداب 
فرع بن   –القاىرة 

 سويف

جامعة 
بن  
 سويف

3111 

األطروحات 
الجامعية المجازة 
والمسجمة بكمية 
اآلداب ببن  
سويف  دراسة 
تحميمية )بحث 

 مشترك(

محمد 
حسن عبد 
 العظيم

سيير عبد 
الباسط 
 عيد

المؤتمر العمم  الثالث 
لخدمة المجتمع وتنمية 
البيئة بكمية اآلداب 
جامعة القاىرة ، فرع 
بن  سويف والمعنون بـ" 

العموم اإلنسانية 
وتحديات المجتمع 

 المصري "

جامعة بن  سويف 
 كمية االداب–

جامعة 
بن  
 سويف

3119 
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التراث  ضرورة 
حتمية لمتنمية 
 المعرفية المتكاممة.

محمد 
حسن عبد 
 العظيم

المؤتمر العمم  الرابع 
لخدمة المجتمع وتنمية 
البيئة بكمية اآلداب 
جامعة القاىرة ، فرع 

والمعنون بـ" بن  سويف 
نحو بناء استراتيجية 
لمتنمية المعرفية ف  
 المجتمع المصري

جامعة بن  سويف 
 كمية االداب–

جامعة 
بن  
 سويف

3110 

الدراسات الميدانية 
ف  أطروحات 
المكتبات 

والمعمومات المجازة 
ف  مصر  دراسة 

 تحميمية

محمد 
حسن عبد 
 العظيم

المؤتمر العمم  السادس 
وتنمية لخدمة المجتمع 

البيئة بكمية اآلداب 
جامعة بن  سويف 

والمعنون بـ"دور التدريب 
والدراسة الميدانية ف  
 تطوير العموم اإلنسانية"

جامعة بن  سويف 
 كمية االداب–

جامعة 
بن  

 سويف

3112 

المؤتمر العمم  
لكمية اآلداب،  
جامعة بن   
سويف  دراسة 

لالتجاىات العددية 
 والنوعية وكشاف

محمد 
عبد حسن 

 العظيم

لممؤتمر العمم  السابع 
لخدمة المجتمع وتنمية 
البيئة بكمية اآلداب 
 جامعة بن  سويف

جامعة بن  سويف 
 كمية االداب–

جامعة 
بن  

 سويف

3114 

الحرب 
المعموماتية  دراسة 
حالة لمويكيميكس 

Wikileaks 

محمد 
حسن عبد 
 العظيم

 لممؤتمر القوم 
الخامس عشر 

ألخصائي  المكتبات 
والمعمومات  "المكتبات 
والدولة ف  مصر  ال 
مباالة  أم عدم إدراك"، 
"المكتبة أداة التقدم 
 وعتاده وعدتو"،

الجمعية المصرية 
لممكتبات 
 والمعمومات

 3100 الغردقة
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مواقع الوسائط 
المعموماتية ودورىا 
ف  تفعيل التعميم 
عن بعد   

 اليوتيوب نموذجاً 

محمد 
حسن عبد 
 العظيم

الدول  األول المؤتمر 
بعنوان "التعميم عن بعد 
ودوره ف  تطوير 
منظومة التعميم 

 الجامع  بالوطن العرب 

جامعة  جامعة بن  سويف
بن  
 سويف

3103 

دور التنظيمات 
غير الرسمية ف  
التنمية المعرفية 
والمعموماتية 

لممجتمع   دراسة 
حالة لمويكيميكس 

Wikileaks 

محمد 
حسن عبد 
 العظيم

الدولى الرابع المؤتمر 
لجامعة بنى سويف 
باإلشتراك مع إتحاد 

الجامعات العربية حـول  
دور مؤسسات األعمال 
الخاصة والمجتمع 
المدنى فى رفعة 
 الشعوب وتقدميا

 جامعة بن  سويف
اتحاد الجامعات 

 العربية

جامعة 
بن  
 سويف

3109 

 
 :سابعا: الخبرات األكاديمية

 الجامعية:اإلشراؼ عمى الرسائؿ  أ .
سنة  الجية الدرجة عنكاف الرسالة

 التسجيؿ
سنة 
 اإلجازة

 المسئكلية

مدى فاعمية نظم 
التصنيف الببميوجرافية 
بالمقارنة مع محركات 
البحث ف  بيئة 
اإلنترنت  دراسة 

 تطبيقية

جامعة بن  سويف  دكتوراه
 –كمية اآلداب  –

قسم المكتبات 
 والوثائق

إشراف  3112 
 مشترك

الطالب  استخدامات
المراىقين واتجاىاتيم 
نحو اإلنترنت وتأثيرىا 
 عمى قراءاتيم الحرة

جامعة بن  سويف  دكتوراه
 –كمية اآلداب  –

قسم المكتبات 
 والوثائق

إشراف  3101 
 مشترك

إشراف  3103 جامعة بن  سويف  ماجستيررومنة األسماء العربية 
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لإلفادة منيا ف  تخزين 
واسترجاع المعمومات  
دراسة فنية إلنشاء 
 ممف استناد موحد

 –كمية اآلداب  –
قسم المكتبات 

 والوثائق

 مشترك

أنماط إفادة الباحثين 
من خدمات المعمومات 
 االلكترونية ف  مصر

جامعة بن  سويف  دكتوراه
 –كمية اآلداب  –

قسم المكتبات 
 والوثائق

إشراف   3103
 مشترك

قواعد بيانات ممفات 
الفيديو عمى الويب  

ف  التحميل دراسة 
الموضوع  والتكشيف 

 اآلل 

جامعة بن  سويف  دكتوراه
 –كمية اآلداب  –

قسم المكتبات 
 والوثائق

إشراف  3103 
 مشترك

محركات بحث المواد 
الصوتية عمى 
االنترنت  دراسة 

تحميمية آلليات البحث 
واالسترجاع واقتراح 
مواصفات محرك 
صوت يدعم المغة 

 العربية

سويف جامعة بن   ماجستير
 –كمية اآلداب  –

قسم المكتبات 
 والوثائق

إشراف  3109 3112
 مشترك

استخدامات اإلنتـرنت 
ف  العمميات الفنية 
بالمكتبات الجامعية  
دراسة مقارنة لمكتبات 
جامعت  القاىرة 

والجامعة األمريكية 
 بالقاىرة

جامعة بن  سويف  دكتوراه
 –كمية اآلداب  –

قسم المكتبات 
 والوثائق

إشراف  3109 3113
 مشترك

إشراف   3100جامعة بن  سويف  ماجستيرمدى جودة خدمات 
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مكتبة مصر العامة   
دراسة تطبيقية ف  

سيجما   1ضوء أسموب 
(6 Sigma) 

 –كمية اآلداب  –
قسم عموم 
 المعمومات

 مشترك

تقييم أداء أقسام 
المكتبات والمعمومات 
ف  جامعات شمال 

الصعيد  دراسة ميدانية 
معايير ف  ضوء 

 الجودة واالعتماد

جامعة بن  سويف  ماجستير
 –كمية اآلداب  –

قسم عموم 
 المعمومات

إشراف   3100
 مشترك

 
 المقررات الدراسية التي تـ تدريسيا:  ب.

 الدكلة الجامعة الكمية المرحمة المغة اسـ المقرر
 مصر بن  سويف األداب الميسانس العربية التصنيف

خدمات المكتيات 
 والمعمومات

 مصر بن  سويف األداب الميسانس العربية

المصادر والمراجع 
 العامة

 مصر بن  سويف األداب الميسانس العربية

المصادر والمراجع 
 خصصةالمت

 مصر بن  سويف األداب الميسانس العربية

مقدمة ف  
المكتبات 
 والمعمومات

 مصر بن  سويف األداب الميسانس العربية

 مصر بن  سويف األداب الميسانس العربية عمم المعمومات
 مصر بن  سويف األداب الميسانس العربية عمم االتصال

 مصر بن  سويف األداب الميسانس العربية المخطوط العرب 
 مصر بن  سويف األداب الميسانس العربية التوثيق اإلعالم 

التكشيف 
 واالستخالص

 مصر بن  سويف األداب الميسانس العربية
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بناء وتنمية 
 المقتنيات

 مصر بن  سويف األداب الميسانس العربية

 
 :ثامنا: الخبرات العممية

 : نقابات كالجمعيات المينيةعضكية ال أ .
 سنة االشتراؾ اسـ الجمعية 

 0443 الجمعية المصرية لممكتبات والمعمومات
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 أكالن: البيانات الشخصية: 

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : العممية المؤىالت: ثانيا
تاريخ  الدرجة

الحصكؿ 
 عمييا

 الدكلة الجية الكمية  التخصص العاـ

       مكتبات ومعمومات 3119 الدكتوراه
 اآلداب

 -جامعة القاىرة
 فرع بن  سويف

 مصر

مكتبات   0443 الماجستير
 ومعمومات

 مصر جامعة القاىرة اآلداب

 -جامعة القاىرة اآلداب مكتبات ومعمومات 0441 الميسانس
 فرع بن  سويف

 مصر

  :ثالثا: التدرج االكاديمي
 الجامعة الكمية السنة الكظيفة 

 آمال طو محمد االسـ : 
 متزوجة الحالة االجتماعية : 

 09/4/13 تاريخ الميالد : 
 بن  سويف مكاف الميالد: 

 مصرية الجنسية : 
 العربية/االنجميزية المغة التي يجيدىا : 
 مكتبات ومعمومات التخصص العاـ : 

 الدراسات الببميومترية -النشر األكاديم  التخصص الدقيؽ : 
  10142431031رقـ المكبايؿ : 

 البريد االليكتركني
 

 االيميؿ الجامعي

Amalt7@yahoo.com 

dramalt2020@gmail.com…  
dramalt7@art.bsu.edu.eg 

الصورة الشخصية

mailto:Amalt7@yahoo.com
mailto:Amalt7@yahoo.com
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فرع بن   -القاىرة اآلداب 0441 معيد
 سويف

فرع بن   -القاىرة اآلداب 0443 مدرس مساعد
 سويف

 بن  سويف اآلداب 3119 مدرس

 
 رابعا: الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:

اسـ الدكرة أك   ـ
 الكرشة

طبيعة 
 الدكرة

 السنة الجية

دورة إعداد المعمم  2
 الجامع 

وحدة إعداد المعمم الجامعة  تأىيمية
 بجامعة القاىرة

من 
 م 3/2/3111

إلى 
 م31/2/3111

دورةالمغةاإلنجميزية  1
TOEFL 

مركز المغات األجنبية والترجمة  تأىيمية
 التخصصية بجامعة القاىرة            

3/00/3110 

دورةالفيرسة المقروءة  2
 آلًيا 
)مارك        

MARC) 

بمكتبة مبارك العامة ببن   تخصصية
 سويف

من 
01/4/3110 

إلى 
33/4/3110 

ميارات العرض  تنمية 3
 الفعال

مشروع تنمية قدرات أعضاء  تأىيمية
ىيئة التدريس والقيادات بجامعة 

 بن  سويف

من  
01/0/3111 

إلى 
03/0/3111 

وحل  اتخاذ القرارات 4
 المشكالت

مشروع تنمية قدرات أعضاء  تأىيمية
ىيئة التدريس والقيادات بجامعة 

 بن  سويف

من 
33/0/3111 

إلى 
30/0/3111 

من مشروع تنمية قدرات أعضاء  تأىيميةميارات االتصال  5
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ىيئة التدريس والقيادات بجامعة  الفعال
 بن  سويف

01/1/3111 
 03/1/3111الى

 
إدارة الوقت وضغوط  6

 العمل
مشروع تنمية قدرات أعضاء  تأىيمية

ىيئة التدريس والقيادات بجامعة 
 بن  سويف

من 
39/1/3111 

إلى 
31/1/3111 

مشروع تنمية قدرات أعضاء  تأىيمية إعداد مشروع بحث  7
ىيئة التدريس والقيادات بجامعة 

 بن  سويف

من 
33/3/3111 

إلى 
39/3/3111 

دورة التدريب عمى   8
نظام المستقبل لميكنة 

 المكتبات 

جامعة المنيا، بإشراف المجمس  تخصصية
 األعمى لمجامعات 

يوليو  0-0
3112. 

نظم االمتحانات  20
 وتقويم الطالب

مشروع تنمية قدرات أعضاء  تأىيمية
ىيئة التدريس والقيادات بجامعة 

 بن  سويف

 3/3/3114من 
 0/3/3114الى 

الساعات نظم  22
 المعتمدة

مشروع تنمية قدرات أعضاء  تأىيمية
ىيئة التدريس والقيادات بجامعة 

 بن  سويف

3/01/3103 
 9/01/3103الى

األساليب االحصائية  21
 ف  البحوث العممية)

(spss 

مركز خدمة المجتمع وتنمية  تخصصية
البيئة بكمية اآلداب ،جامعة بن  

 سويف

3-
31/3/3103 

الخرائط استخدام  22
 الذىنية ف  التدريس

كمية اآلداب ،جامعة بن   تخصصية
 سويف

39/4/3103 

اعداد خبير استراتيج   23
 ف  التعميم العال 

مركز تنمية قدرات أعضاء  تأىيمية
ىيئة التدريس بجامعة بن  
سويف ، باشراف المجمس 

 األعمى لمجامعات

34/3-
00/0/3109 
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 3109ديسمبر HP Life Elearning تأىيمية القيادة الفعالة 24
 دكرات الحاسب اآللي

 التاريخ جية االنعقاد عنكاف الدكرة

إعداد مدربين تخصص إنترنت واشتمل عمى البرام  
 التالية 

Typing , Operating Systems , Networks 
, Adv. Word 2000  , Power.Point 2000 
 , Internet & E.Mail , H.T.M.L   , Front 

Page  ,  Java Script  
    ميارات تدريب

مركز تدريب عموم 
الحاسب وتكنولوجيا 
المعمومات بمحافظة 

 بن  سويف

 4/3110 /9من
 إلى        

31/03/3110 

ACCESS 1,2  نادي تكنولوجيا
المعمومات بمركز 
شباب بن  سويف 

 النموذج 

من 
39/3/3119 
 4/4/3119إلى 

 واشتممت عمى البرام  التالية    ICTPدورة 
Basic Concepts of IT , Using 

Computerand Managing Files, Word 
Processing 

Spreadsheets, Introduction to PC,  
Maintenance and Protection, 

Presentations, 
Database, Information and 

communication 

المجمس األعمى 
 لمجامعات

 3111غسطس أ
 الى
 3111أكتوبر 
 
 

مركز الدراسات  Internetدورة ف                 
المالية والتجارية 
–بكمية التجارة 

جامعة القاىرة ، فرع 
 بن  سويف

 30/9/311من 
 3/0/3119الى
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 خامسا: المناصب اإلدارية:
 إلى اآلن -3109/ 03/0مدير تحرير المجمة المصرية لعموم المعمومات من 

 حتى اآلن -3109مدير تحرير مجمة كمية األداب  
 .3103سكرتير تحرير مجمة كمية األداب 

)من  مدير مشروع المكتبة الرقمية والمستودع الرقم  لمرسائل الجامعية بجامعة بن  سويف
3113- 3103) 

 حتى اآلن 3103مشرف عمى تطوير مكتبة كمية اآلداب من 

 االمتحانات بالكمية )مرحمة جامعية اولى ودراسات عميا(عضو دائم بمجنة طباعة 

عضو ىيئة تحريروتحكيم بمجمة المركز العرب  لمبحوث والدراسات ف  عموم المكتبات 
 والمعمومات )الكترونية( 

 
 :سادسا: اإلنتاج العممي

  :الرسائؿ العمميةأ. 
الجامعة  عنكاف الرسالة 

 المانحة 
الكمية / 
 القسـ 

تاريخ 
 اإلجازة 

 التقدير الدرجة 

الكتاب الجامع    دراسة ف  
مشكالت نشره وتسويقو ف  

 جامعة القاىرة

 جامعة القاىرة
فرع بن  
 سويف

اآلداب،قسم 
المكتبات 
 والوثائق

مرتبة  دكتوراه 3119
الشرف 
 األولى

االنتاج الفكري المصري ف  
-0401عمم االجتماع من 

   دراسة ببميومترية0441

اآلداب،قسم  جامعة القاىرة
المكتبات 
 والوثائق

جيد  ماجستير 0443
 جدا

 
 النشر في الدكريات: ب.

 عنكاف البحث
المؤلؼ/ 
 اسـ الدكرية المؤلفيف

 بيانات النشر
العدد/ 
 المجمد 

 السنة 
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"المشروع القوم  لمترجمة 
بالمجمس األعمى لمثقافة"  

دراسة تحميمية لإلنتاج الفكري 
عنو منذ النشأة الصادر 
حتى نياية عام  0440
 م3119

د. آمال طو 
 محمد

د. عزة فاروق 
 عبد المعبود

 -مجمة كمية اآلداب
 جامعة بن  سويف، 

أبريل  03ع
3113 

اتجاىات الطالب نحو 
الدراسة بقسم المكتبات 

والوثائق بكمية اآلداب، جامعة 
 بن  سويف   دراسة ميدانية

د. آمال طو 
 محمد

د. سيير عبد 
 الباسط عيد

 

دراسات عربية ف  
المكتبات والمعمومات 

 3ع 03م 

م  
03 
 3ع

 3113مايو 

مدى  إفادة أعضاء ىيئة 
التدريس ومعاونييم بجامعة 

بن  سويف من قواعد البيانات 
المتاحة من خالل مشروع 
المكتبة الرقمية بالمجمس 
األعمى لمجامعات  دراسة 

 مسحية

د. آمال طو 
 محمد

د. سيير عبد 
 الباسط عيد

 

 الفيرست، 
 

ع 
 أبريل

3100 

استخدام الطالب لإلنترنت 
والمكتبة الجامعية  دراسة 
مقارنة لعينة من طالب 
السنوات النيائية بكميات 
جامعة القاىرة  ،فرع بن  

 سويف

د. آمال طو 
 محمد

د. فايزة دسوق  
 أحمد

األعمال الكاممة 
لممؤتمر العمم  الرابع 
لخدمة المجتمع وتنمية 

البيئة تحت عنوان" 
نحو بناء استراتيجية 
لمتنمية المعرفية ف  
 المجتمع المصري

أبريل  
3110 

بوابة إتحاد المكتبات الجامعية 
المصرية  ودورىا ف  اتاحة 
خدمات المعمومات لمباحثين 
بجامعة بن  سويف  دراسة 

د. آمال طو 
 محمد

المجمة المصرية لعموم 
 المعمومات

 3100 3ع
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 حالة
الشبكات االجتماعية ف  دور 

دعم العممية التعميمية لطالب 
قسم عموم المعمومات بجامعة 

 بن  سويف  دراسة تحميمية

د. آمال طو 
 محمد

 3101  قيد النشر

 
 :بحكث مؤتمرات )المشاركة بكرقة عمؿ (ج. 

المؤلؼ/  عنكاف البحث
 المؤلفيف

الجية  عنكاف  المؤتمر
 الراعية

مكاف 
 انعقاده

 السنة

الخيرى  الوقف
ودوره ف  دعم 
البحث العمم  
بجامعة بن  
سويف دراسة 
 استطالعية

د. آمال طو 
 محمد

لمؤتمر نحو بناء 
استراتيجية بحثية لمجامعة 

 ف  العقد القادم
 

جامعة بن  
 سويف

بن  
 سويف
 

03-03 
نوفمبر 
3103 

مشروع المكتبة 
الرقمية بجامعة 
بن  سويف   
خطوة نحو 

مجتمع معمومات 
 متميز

آمال طو د. 
 محمد

المؤتمر األول لوحدة 
المشروعات بجامعة بن  

 سويف بعنوان
دور مشروعات 

التطويرف  تنمية الجامعة 
 ومحافظة بن  سويف

جامعة بن  
 سويف

بن  
 سويف
 

أكتوبر 
3114 

النشر العمم  
الدول  
ألبحاث 

أعضاء ىيئة 
التدريس 

بجامعة بن  
سويف  
دراسة 

د. آمال طو 
 محمد

المؤتمر الدول  لقياسات 
المعمومات ومعامل 
التأثير العرب ) قبول 

 المستخمص(

مؤسسة نشر 
دار العموم 
 الطبيعية

 3101 االسكندرية
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 ببميومترية
 

 
 :عركض مؤتمرات د.

 تاريخ النشر المجمة الناشرة العنكاف  ـ

عرض ألعمال المؤتمر العمم  الثالث لخدمة  2
االنسانية المجتمع وتنمية البيئة بعنوان"العموم 

 وتحديات المجتمع"

مجمة كمية        
اآلداب جامعةالقاىرة،فرع 

 بنى سويف

     3119،أكتوبر2ع

عرض ألعمال المؤتمر العرب  األول لعموم  1
 معمارية المعمومات""  "المعمومات بعنوان"" 
 3100أبريل    1-0جامعة بن  سويف 

 

المجمة المصرية لعموم 
 المعمومات

 0ع3م 
 3100أبريل

 
 :سابعا: الخبرات األكاديمية

 اإلشراؼ عمى الرسائؿ الجامعية:.  أ 
سنة  الجية الدرجة عنكاف الرسالة

 التسجيؿ
سنة 
 اإلجازة

 المسئكلية

.مصادر المعمومات ثالثية 
األبعاد عمى الويب دراسة تحميمية 

لخصائص التنظيم والمعالجة 
 واالسترجاع

جامعة بن   ماجستير
 سويف

اشراف  3100 
 مشترك

أنماط االفادة من مصادر 
الوصول الحر لدى الباحثين 

المصريين ف  مجال المكتبات 
 والمعمومات

جامعة بن   ماجستير
 سويف

اشراف  3103 
 مشترك

رأس المال المعرف  ف  مكتبات 
جامعة القاىرة ودوره ف  تحقيق 

 الميزة التنافسية

جامعة بن   ماجستير
 سويف

اشراف  قيد التسجيل 3109
 مشترك

اشراف  قيد التسجيل 3109جامعة بن   ماجستيرسموكيات البحث عن المعمومات 
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لدى طالب  ف  البيئة الرقمية
الدراسات العميا بجامعة بن  

 سويف

 مشترك سويف

 
 المقررات الدراسية التي تـ تدريسيا:  ب.

 الدكلة الجامعة الكمية المرحمة المغة اسـ المقرر
 مصر بن  سويف اآلداب الجامعية األولى العربية لممكتباتالفيرسة الوصفية 

 مصر بن  سويف اآلداب الجامعية األولى العربية المصادر والمراجع العامة

 مصر بن  سويف اآلداب الجامعية األولى العربية تشريعات المعمومات

 مصر بن  سويف اآلداب الجامعية األولى العربية التحميل الموضوع 

 مصر بن  سويف اآلداب الجامعية األولى العربية الببميوجرافيا

 مصر بن  سويف اآلداب الجامعية األولى العربية المكتبات الجامعية

 الحاسب اآلل  وتطبيقاتو 
 ) شبكات (

 مصر بن  سويف اآلداب الجامعية األولى العربية

 مصر بن  سويف اآلداب الجامعية األولى العربية بناء وتنمية المقتنيات

 مصر بن  سويف اآلداب الجامعية األولى العربية التوثيق االعالم 

خالدة بنت  المرحمة الثانوية العربية مناى  البحث
 األسود

 الكويت 

 
 األعماؿ االستشارية العممية:  ج.

التربية إلقاء محاضرة ف  موضوع الفيرسة الوصفية ف  الدورة التدريبية لموجي  المكتبات بمديرية 
 2/3/3110إلى 0/3/3110والتعميم بمحافظة بن  سويف من

المشاركة بتدريس مقررات الفيرسة الوصفية ، والتحميل الموضوع ، والمراجع العامة ف  الدورات 
عدادالقادة بمديرية التنظيم واإلدارة بالقاىرة بشكل دوري  -التدريبية ألخصائي  المكتبات  مركزا 

 م3110-3114
"بإلقاء محاضرة ف  الفيرسة الموضوعية" ف  الدورة التدريبية لموجي  المكتبات. مديرية المشاركة 
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 2/3/3110إلى 0/3/3110التربية والتعميم بمحافظة بن  سويف. من 
المشاركة بالتدريس ف  الدورات التدريبية ألخصائي  المكتبات. مركز إعداد القادة بمديرية التنظيم 

 3112إلى 3119واإلدارة بالقاىرة. من 
المشاركة بالتدريس ف  الدورة التدريبية ألمناء مكتبات المعاىد األزىرية. اإلدارة المركزية بمنطقة بن  

 م3111/ 00/ 32إلى  31سويف األزىرية. من 
اعداد ورشة عمل لمتدريب عمى استخدام قواعد البيانات العالمية تحت اشراف المجمس االعمى 

 م3113 مارس32-32-31لمجامعات 
اعداد دورة تدريبية عمى ادخال مقتنيات المكتبات الجامعية عمى نظام المستقبل لميكنة المكتبات 

(future المعد بواسطة جامعة المنصورة باالشتراك مع جامعة الزقازيق تحت اشراف المجمس االعمى )
 3113يونيو  03-00لمجامعات من 

الثقافة ببن  سويف ، بالتعاون مع جامعة بن  سويف     المشاركة بتدريب العاممين بييئة قصور 
33/3/3114 

المشاركة بتدريب العاممين بييئة قصور الثقافة ببن  سويف ، بالتعاون مع جامعة بن  سويف 
2/0/3114 

/ 02/4إلى  0المشاركة بالتدريس ف  دورة الفيرسة اآللية )مارك( كمية اآلداب جامعة بن  سويف من 
 0/01/3100إلى  39/4ومن    3100

تدريب طالب كمية األداب وأخصائ  المكتبات بكمية األداب عمى استخدام الفيرس األل  لممكتبة  
 م3103

 
 عضكية المجاف كالجمعيات المينية:  د.

 الفترة الزمنية التبعية المجنة ـ

عضو دائم بمجنة كنترول الكمية )  2
 تداول، ورصد، فحص التماسات(

جامعة بن  كمية اآلداب 
 سويف

 إلى  0443من 
3100  

كمية اآلداب جامعة بن   عضو لجنة طباعة أسئمة االمتحانات 1
 سويف

/ حتى   3100دور مايو 
 اآلن

كمية اآلداب، جامعة  عضو لجنة التكويد والرصد 2
 بن  سويف

دور يناير ودور مايو 
3103/3103 

مسئول المجنة الثقافية بقسم المكتبات  3
 سويف بجامعة بن 

كمية اآلداب جامعة بن  
 سويف

/ 3103العام الجامع  
3103 
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كمية اآلداب جامعة بن   عضو لجنة مكتبة كمية اآلداب 4
 سويف

 إلى اآلن   3103

كمية اآلداب جامعة بن   عضو لجنة تطوير مكتبة كمية اآلداب 5
 سويف

 إلى اآلن  3103

جامعة  كمية الحقوق عضو لجنة تطوير مكتبة كمية الحقوق 6
 بن  سويف

 اآلن - 3109/ 3/3

عضو لجنة إنشاء المكتبة المركزية  7
 الجديدة لجامعة بن  سويف .

 اآلن - 31/3/3103 جامعة بن  سويف

عضو لجنة االرشاد األكاديم  بكمية  7
 اآلداب جامعة بن  سويف

 حتى اآلن 3109 جامعة بن  سويف

عضو المجنة العممية و ىيئة تحرير  
المركز العرب  لمبحوث والدراسات مجمة 

ف  عموم المكتبات والمعمومات 
 االلكترونية

 (حتى اآلن3109)مارس  

عضو الجمعية المصرية لممكتبات  20
 والمعمومات واألرشيف

 3111-0443من  

عضو مؤسس بجمعية أىاب اسماعيل  22
 الخيرية 

 3111 جامعة بن  سويف

 
 :ا: أنشطة عامةثامن

 ندكات عامة:   .أ 
المشاركة ف  تنظيم مؤتمرات الوثائق واألرشيف )من المؤتمر األول حتى المؤتمر الخامس(. قسم 

 3119إلى 3111المكتبات والوثائق بكمية اآلداب ببن  سويف. من
المشاركة ف  تنظيم مؤتمرات خدمة المجتمع وتنمية البيئة = )من المؤتمر الثان  حتى المؤتمر 

 3112إلى 3113كمية اآلداب ببن  سويف منالسادس( 
المشاركة ف   تنظيم المؤتمر العمم  الثان  لوحدة مشروعات التطوير )دور تكنولوجيا المعمومات 

 واالتصاالت ف  تطوير التعميم العال (
المشاركة ف  مؤتمر دور التعميم المفتوح ف  تحقيق التنمية البشرية ف  مصر والعالم العرب   جامعة 

 3/3/3103مصر )دراسة حالة( جامعة بن  سويف  -ن  سويفب
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المشاركة ف  مؤتمر كمية اآلداب ،جامعة بن  سوبف )العموم االنسانية وتفعيل دور مؤسسات العمل 
  01/9/3103-4التطوع ( كمية اآلداب، جامعة بن  سويف 

ية والعربية( مؤتمر جامعة بن  سويف) تقييم وتطوير نظام االنتساب ف  الجامعات المصر 
01/9/3103 

 المشاركة ف  المؤتمر األول لوحدة الجودة )تطوير نظم الجودة بكميات جامعة بن  سويف( 
0-1/3/3103 

 3103نوفمبر  03-03مؤتمر نحو بناء استراتيجية بحثية لمجامعة ف  العقد القادم
ف  تطوير منظومة التعميم  المؤتمر الدول  األول لمتعميم عن بعد  بعنوان التعميم عن ٌبعد ودوره

الجامع  بالوطن العرب . جامعة بن  سويف بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية بن  سويف   
 3103ديسمبر  03،02

 3109مارس  9مؤتمر الوقف البحث    ضوابطو، موارده، مصارفو،جامعة بن  سويف 
التطبيقات وآفاق  :لجامعات العربية المؤتمر الدول  الثان  لمتعميم عن بعد التعميم عن بعد ف  ا

 3109ديسمبر 02-01المستقبل،جامعة بن  سويف 
 ندوة المنح البحثية مع ىيئة الفولبرايت بالتعاون مع جامعة بن  سويف
 ندوة مصر تخترع  جامعة بن  سويف بالتعاون مع نقابة المخترعين

أبريل  1-0لمعمومات"جامعة بن  سويف المؤتمر العرب  األول لعموم المعمومات بعنوان "معمارية ا
3100 

 03/0/3100-02مؤتمر انقاذ صناعة النشر ف  مصر القاىرة ،المجمس األعمى لمثقافة 
ندوة ترتيب جامعة بن  سويف طبقا لنظم التصانيف العالمية لمجامعات ،جامعة بن  سويف،كمية 

 3100أكتوبر 00العموم،
أكتوبر  03الكترونية ،جامعة بن  سويف،كمية الحاسبات والمعمومات ندوة آليات التحول الى جامعة 

3100 
 03-02مؤتمر السرقات العممية ف  األوساط األكاديمية الظاىرة ومعالجتيا،جامعة بن  سويف 

 3100نوفمبر 
التدريب السنوي الستخدام قواعد البيانات العالمية ،برعاية وحدة المكتبة الرقمية بالمجمس األعمى 

 3100مجامعات وجامعة بن  سويف نوفمبرل
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 البيانات الشخصية: :أكالن 

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : العممية المؤىالت: ثانيا

تاريخ  الدرجة
الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 العاـ

 الدكلة الجية الكمية

 مصر بن  سويف  اآلداب الوثائق 3119 الدكتوراه
 مصر بن  سويف اآلداب الوثائق 0441 الماجستير

 مصر بن  سويف  اآلداب الوثائق 0434 البكالوريوس

 
 :ثالثا: التدرج االكاديمي
 السنة الكظيفة
 0434 معيد

 0441 مدرس مساعد

 محمد نصر عبد الحميد نصر  االسـ : 
 متزوج الحالة االجتماعية : 

 0411/ 0/00 تاريخ الميالد : 
 بن  سويف  –الواسطى  –اطواب  مكاف الميالد: 

 مصري الجنسية : 
 العربية + االنجميزية  المغة التي يجيدىا : 
 الوثائق والمكتبات التخصص العاـ : 

 ادارة الوثائق التخصص الدقيؽ :  
   1333310130رقـ الياتؼ :

  10000919030رقـ المكبايؿ : 
  kingnasr66@yahoo.com البريد االليكتركني

الشخصية
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 3119 مدرس
 

 رابعا: الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:
اسـ الدكرة أك  

 الكرشة
 السنة الجية طبيعة الدكرة

 –األكاديمية الوطنية  حاسوب   ICDLدورة 
 مصر

3100 

اقتصاديات وتسويق 
 البحوث العممية

 3112 جامعة بن  سويف تنمية ميارات

 3112 سويفجامعة بن   تنمية ميارات تصميم المقرر
تنمية ميارات العرض 

 الفعال
 3111 جامعة بن  سويف تنمية ميارات

مكتبة مبارك ببن   تخصصية الفيرسة المقروءة آليا
 سويف

3110 

 
 :اإلنتاج العممي ا:خامس
 :الرسائؿ العمميةأ. 

تاريخ  الكمية / القسـ  الجامعة المانحة  عنكاف الرسالة 
 اإلجازة 

 التقدير الدرجة 

االساليب الفنية ف  ادارة 
 الوثائق

آداب بن   القاىرة
 سويف

 جيد جدا ماجستير 0441

القوى العاممة ف  قطاع 
 الوثائق

آداب بن   القاىرة
 سويف

 مرتبة الشرف األولى دكتوراه  3119

 
 الكتاب: . ب

 الصفحات اسـ الناشر عنكاف الكتاب

 032 تحت النشر المواد السمعية والبصرية
 003 تحت النشر االرشيفادارة 
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 الدكريات: ج.

المؤلؼ/  عنكاف البحث
 اسـ الدكرية المؤلفيف

 بيانات النشر
 السنة  العدد/ المجمد 

استخدام الوثائق ف  
 خدمة البحث التاريخ 

حولية كمية  محمد نصر
 اآلداب 

 3100  0،  ج  9م   

 
 :بحكث مؤتمرات )المشاركة بكرقة عمؿ (د. 

المؤلؼ/  عنكاف البحث
 المؤلفيف

 السنة مكاف انعقاده الجية الراعية عنكاف  المؤتمر

ضبط البنية 
المعرفية لموثيقة 

 اإلدارية

محمد 
 نصر 

التحول إلى مجتمع 
 المعرفة 

 3101 جامعة بن  سويف  دار المنظومة 

 
 سادسا: الخبرات األكاديمية:

 المقررات الدراسية التي تـ تدريسيا: أ. 
 الدكلة الجامعة الكمية المرحمة المغة اسـ المقرر

              خدمة
                الوثائق

          

 مصر بن  سويف اآلداب الميسانس العربية

 مصر بن  سويف اآلداب الميسانس العربية إدارة األرشيف

 مصر بن  سويف اآلداب الميسانس العربية مدخل لدراسة الوثائقال

 مصر بن  سويف اآلداب الميسانس العربية التحميل الموضوع 

المواد السمعية 
 والبصرية

 مصر بن  سويف اآلداب الميسانس العربية

التربية  البكالوريوس العربية التصنيف
 النوعية

 مصر الفيوم
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التربية  البكالوريوس العربية التحميل الموضوع 
 النوعية

 مصر الفيوم

اسس اختيار وبناء 
 المجموعات

التربية  البكالوريوس العربية
 النوعية

 مصر الفيوم

التربية  البكالوريوس العربية المصغرات الفيممية
 النوعية

 مصر الفيوم

التربية  البكالوريوس العربية المكتبات الشاممة
 النوعية

 مصر الفيوم

نظم المعمومات 
 الببميوجرافية

التربية  البكالوريوس العربية
 النوعية

 مصر الفيوم

التربية  البكالوريوس العربية التصنيف
 النوعية

 مصر الفيوم

 ليبيا مصراتة اآلداب الميسانس العربية المدخل لدراسة الوثائق
 ليبيا مصراتة اآلداب الميسانس العربية مناى  البحث

نشأة الخط العرب  
 وتطوره

 ليبيا مصراتة اآلداب الميسانس العربية

 ليبيا مصراتة اآلداب الميسانس العربية المكتبات النوعيو

المصادر المرجعية 
 المتخصصة

 ليبيا مصراتة اآلداب الميسانس العربية

 ليبيا مصراتة اآلداب الميسانس العربية بناء وتنمية المقتنيات

المواد السمعية 
 والبصرية

 ليبيا مصراتة اآلداب الميسانس العربية

المخطوطات والوثائق 
 التاريخية

 ليبيا مصراتة اآلداب الميسانس العربية

 ليبيا مصراتة اآلداب الميسانس العربية ادرة المكتبات
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 ليبيا مصراتة اآلداب الميسانس العربية ادارة الوثائق

المصادر المرجعية 
 العامة

 ليبيا مصراتة اآلداب الميسانس العربية

مصطمحات مكتبية 
 ووثائقية

 ليبيا مصراتة اآلداب الميسانس االنجميزية

 ليبيا مصراتة اآلداب الميسانس االنجميزية متخصصة نصوص

تدريبات لغوية 
 متخصصة

 ليبيا مصراتة اآلداب الميسانس االنجميزية

 
 الدكرات اك الكرش التدريبية التي تـ تدريسيا:ب. 

 السنة الجية اسـ المحكر اسـ الدكرة
األساليب المكتبية 

 الحديثة
التنظيم اإلداري 

 لألرشيف
القادة مركز اعداد 
 بالقاىرة

3113 _3100 

اسس تصنيف  
 المحفوظات

مركز اعداد القادة 
 بالقاىرة

______________ 

قواعد الفيرسة  
 وانشاء الفيارس

مركز اعداد القادة 
 بالقاىرة

______________ 

الحفظ والترحيل  
 واالتالف

مركز اعداد القادة 
 بالقاىرة

______________ 

اعداد القادة مركز  مختبرات عممية 
 بالقاىرة

_____________ 

إدارة الوثائق واألرشيف 
 االلكترون 

مفاىيم ف  ادارة 
الوثائق واألرشيف 

 والمعمومات

مركز اعداد القادة 
 بالقاىرة

3112 _3101 

نشاء   تكوين وا 
 الوثائق اإلدارية 

مركز اعداد القادة 
 بالقاىرة

________________ 
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التصنيف نظريا  
 وتطبيقيا

مركز اعداد القادة 
 بالقاىرة

_______________ 

الفيرسة نظريا  
 وتطبيقيا

مركز اعداد القادة 
 بالقاىرة

_______________ 

لوائح وتشريعات  
 الحفظ

مركز اعداد القادة 
 بالقاىرة

_______________ 

 
 :عا: أنشطة عامةساب
 ندكات عامة:   . أ 

 تاريخ الندكة مكاف الندكة ندكةعنكاف ال
 3109 مركز شباب مدينة بن  سويف الجيدة تفعيل المشاركة المجتمعية ف  االنتخابات

 3100 شرق النيل –مركز شباب الحمرايا  طرق التحصيل العمم   والمذاكرة
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 أكالن: البيانات الشخصية:

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : العممية المؤىالت: ثانيا
تاريخ  الدرجة

الحصكؿ 
 عمييا

 الدكلة الجية الكمية  التخصص العاـ

تكنولوجيا  3112 الدكتوراه
 المعمومات

 مصر بن  سويفجامعة  اآلداب

تكنولوجيا  3113 الماجستير
 المعمومات

فرع بن   –جامعة القاىرة  اآلداب
 سويف

 مصر

فرع بن   –جامعة القاىرة  اآلداب المكتبات والوثائق 0442 الميسانس
 سويف

 مصر

 
  :ثالثا: التدرج األكاديمي

 د. عبير ىالل عبد العال محمد االسـ: 
 متزوجة الحالة االجتماعية: 

 2/3/0421 تاريخ الميالد: 
 بن  سويف مكاف الميالد: 

 مصرية الجنسية: 
 اإلنجميزية -العربية  المغة التي يجيدىا: 
 تكنولوجيا المعمومات التخصص العاـ: 

 نظم استرجاع المعمومات التخصص الدقيؽ:  
   3310191رقـ الياتؼ:

  10091322333رقـ المكبايؿ: 
  abeerhelal2010@yahoo.com البريد االليكتركني

abeer.mohamed@art.bsu.edu.eg 

mailto:abeerhelal2010@yahoo.com
mailto:abeerhelal2010@yahoo.com
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الكظي 
 فة

 الدكلة الجية الكمية القسـ تاريخ شغميا

مارس  30 معيد
 31حتى  م0443
 م3113إبريل 

قسم المكتبات والوثائق 
 )شعبة المكتبات(

فرع  –جامعة القاىرة  اآلداب
 بن  سويف

 مصر

مدرس 
 مساعد

م 3113إبريل  32
يناير  30وحتى 

 م3113

قسم المكتبات والوثائق 
 )شعبة المكتبات(

فرع  –جامعة القاىرة  اآلداب
 بن  سويف

 مصر

م 3113يناير  33 مدرس
 وحتى تاريخو

قسم المكتبات والوثائق 
 )شعبة المكتبات(

 مصر جامعة بن  سويف اآلداب

 
 رابعا: الدكرات كالكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:

 السنة الجية اسـ الدكرة أك الكرشة 
 إعداد مدربين "تخصص برمجة"، وشممت المقررات التالية 

-Word 2000 -Windows98 
-Typing -Advanced word 
-Access -Operating System 
-Excel -Advanced Access 
-Visual 

Basic 
-Advanced Excel 

 -Advanced Visual Basic  

مركز تدريب 
عموم الحاسب 
وتكنولوجــــــــيا 

 ITC)المعمومات 
ISO 9001)  /
 بن  سويف.

3119 

 ICTP ، وشممت المقررات التالية   
- Concepts of Information Technology (IT). 

 
- Using Computers and Managing Files 

 
- Word Processing (2003) 

 
- Excel (2003) 

 
- Power Point (2003) 

 
- Access (2003) 

 
- Information and Communication 

 
- Introduction to PC Maintenance and 

Protection. 

 

 

مشروع تطوير 
التعميم العال  
التابع لمـ 

HEEP جامعة /
 بنى سويف

3111 

 الفيرسة المقروءة آليًا "مارك"

(Machine Readable Cataloguing)  

نادي تكنولوجيا 
المعمومات 

/ 4/ 33ـ 01
3110 
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بمكتبة مبارك 
العامة فرع بن  

 سويف

مشروع تنمية  اتخاذ القرارات وحل المشكالت
قدرات أعضاء 

ئة التدريس ىي
 -والقيادات

جامعة بنى 
 سويف

3111 

 إدارة الوقت وضغوط العمل

 تنمية ميارات العرض الفعال

 ميارات االتصال الفعال

 أخالقيات البحث العمم 

 ميارات التفكير

معيد البحوث  إعداد المعمم الجامع 
والدراسات 

التربوية/ جامعة 
 القاىرة

3111 

جامعة بن   عمى قواعد البيانات العالميةالتدريب السنوي 
 سويف

3100 

جامعة بن   الدورة التعريفية عن بنك المعرفة المصري
 سويف

3100 

المؤتمر العمم   D Spaceانشاء المستودعات الرقمية باستخدام 
الثان  لعموم 
المعمومات 

بعنوان" التحول 
إلى مجتمع 
المعرفة  رؤى 
معموماتية" قسم 
. عموم المعمومات
كمية اآلداب. 

3101 
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جامعة بن  
 سويف

( عمى مصادر المعمومات T.O.Tالدورة التدريبية لتدريب المدربين )
 المتاحة ببنك المعرفة المصري 

وحدة المكتبة 
الرقمية بالمجمس 
 األعمى لمجامعات

من 
39/9/3101 

 إلى
33/9/3101 

EBSCO Databases: Gain Global Exposure to your 
publications Workshop 

المؤتمر الدول  
لقياسات 

المعمومات 
ومعامل التأثير 

العرب . 
األكاديمية العربية 

لمعموم 
والتكنولوجيا 

والنقل البحري 
بالتعاون مع 

مؤسسة دار نشر 
العموم الطبيعية 

Natural 
Sciences 

Publishing 
(NSP) 

وأكاديمية البحث 
العمم  

والتكنولوجيا 
 وبرنام  جائزة

حمدان بن راشد 
 التعميم  المتميز

3101 

PlumX Suite: Measuring Research Impact Workshop 

Informetrics in digital repositories workshop 

تاحة المصادر ) -04وحدة المكتبة  (RDAوصف وا 
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الرقمية بالمجمس 
 األعمى لمجامعات

31/4/3101 

Writing a research article and getting it published  وحدة المكتبة
الرقمية بالمجمس 
 األعمى لمجامعات

31/4/3101 

 
 :اإلنتاج العممي خامسا:

  :الرسائؿ العمميةأ. 
الجامعة  عنكاف الرسالة 

 المانحة 
الكمية / 
 القسـ 

تاريخ 
 اإلجازة 

 التقدير الدرجة 

دور المكتبات العامة فى محو األمية 
دراسة مسحية  المعموماتية البيئية 

ألنشطة عينة من المكتبات العامة 
 بمحافظتى القاىرة والجيزة

جامعة 
القاىرة 
)فرع بنى 
 سويف(

كمية 
اآلداب/ قسم 
المكتبات 
 والوثائق

 ممتاز ماجستير 3113

مدى فاعمية نظم التصنيف 
الببموجرافية بالمقارنة مع محركات 
البحث فى بيئة اإلنترنت  دراسة 

 تطبيقية

جامعة 
 بنى
 سويف

كمية 
اآلداب/ قسم 
المكتبات 
 والوثائق

مرتبة الشرف  دكتوراه 3112
األولى والتوصية 
بطبع الرسالة 
عمى نفقة 

الجامعة وتبادليا 
مع الجامعات 
 العربية واألجنبية

 
 الدكريات: .ب

 اسـ الدكرية المؤلؼ/ المؤلفيف عنكاف البحث
 بيانات النشر

العدد/ 
 المجمد 

 السنة 

قياس مدى كفاية ميارات محو 
األمية المعموماتية لطمبة كمية 

د. عبير ىالل عبد 
 العال محمد

مجمة اإلتحاد العربى 
لممكتبات والمعمومات 

 3109 03العدد 
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اآلداب والعموم بجامعة المرقب 
نعكاساتيا عمى دعم مبادىء  وا 

 الحكومة اإللكترونية.

 )إعمم(

الوع  المعمومات  وتحدي 
الجامعية  رؤية المكتبات 

 استشرافية

د. عبير ىالل عبد 
 العال محمد

المجمة المصرية لعموم 
 المعمومات

مقبول 
 لمنشر

3101 

 
 
 
 
 :بحكث مؤتمرات )المشاركة بكرقة عمؿ( ج.  

المؤلؼ/  عنكاف البحث
 المؤلفيف

 السنة مكاف انعقاده الجية الراعية عنكاف المؤتمر

محو األمية 
المعموماتية 
تفعيل ودورىا فى 

أداء اإلدارة 
 اإللكترونية

د. عبير 
ىالل 
 عبدالعال

المؤتمر العالمى األول 
لإلدارة اإللكترونية تحت 
شعار " من أجل إدارة 

إلكترونية فاعمة فى المجتمع 
 الجماىيرى"

 

مدينة  
طرابمس/ 
 ليبيا

 م3101

الحوسبة السحابية 
والمكتبات 
الرقمية  نحو 
منصة تعاونية 
 لمجتمع المعرفة

عبير  د.
ىالل 
 عبدالعال

المؤتمر العمم  الثان  لعموم 
-أبريل 03-03المعمومات 

كمية -جامعة بن  سويف
 قسم عموم المعمومات -اآلداب

مدينة بن   المنظومةدار 
سويف/ 
 مصر

3101 

البيانات الرسمية 
الداعمة لقياسات 
المعمومات 
وأساليب تقييم 
البحوث العممية  

د. عبير 
 ىالل

 عبدالعال

المؤتمر الدول  لقياسات 
المعمومات ومعامل التأثير 

 4-1اإلسكندرية،  –العرب  
 3101أغسطس 

األكاديمية 
العربية لمعموم 
والتكنولوجيا 
 والنقل البحري

 و

مدينة 
اإلسكندرية/ 

 مصر

3101 
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 دراسة تحميمية

 

دار العموم 
الطبيعية لمنشر 

 الدول 
 
 
 :ا: الخبرات األكاديميةادسس
 المقررات الدراسية التي تـ تدريسيا:  . أ 

 الدكلة الجامعة الكمية المرحمة المغة اسـ المقرر
 تطبيقات الحاسب اآلل 

 )قواعد البيانات(
 مصر بن  سويف اآلداب الثانية العربية

 مصر بن  سويف اآلداب األولى العربية التصنيف
 مصر بن  سويف اآلداب الرابعة العربية التكشيف واالستخالص
 مصر بن  سويف اآلداب العربية العربية الفيرسة الوصفية

 
 :الندكات كالممتقيات: )مشاركة بدكف كرقة عمؿ( ب.

 السنة المدينة الجية اسـ الندكة العممية
"المكتبات والمعمومات واألرشيف 

 وتحديات المستقبل" 

 

الجمعية الميبية 
لممكتبات والمعمومات 

 واألرشيف

 م3103 مدينة طرابمس

مؤتمر " السرقات العممية ف  
األوساط األكاديمية  الظاىرة 

 ومعالجتيا "

 م3100 مدينة بن  سويف جامعة بن  سويف

المؤتمر الدول  الثالث لمتعميم عن 
بعد بعنوان"التعميم عن بعد  البيئات 

الخبرات" تحت  -التطورات  –
 شعار تكاممية أم تنافسية

 م3100 سويفمدينة بن   جامعة بن  سويف

المؤتمر العمم  األول لقطاع شئون 
التعميم والطالب بجامعة بن  سويف 

 م3101 مدينة بن  سويف جامعة بن  سويف
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بعنوان "تطوير الخدمات التعميمية 
والطالبية لمجامعات ف  ضوء 

 تحديات سوق العمل"
 :ا: الخبرات العمميةسابع
   عضكية النقابات كالجمعيات المينيةأ. 

 سنة االشتراؾ الجية النقابةاسـ 
 3111  عضو الجمعية المصرية لممكتبات والمعمومات
 3114  عضو الجمعية الميبية لممكتبات والمعمومات

 
 :ا: أنشطة عامةثامن

 ( ندكات عامة:  أ 
 تاريخ الندكة مكاف الندكة ندكةعنكاف ال

 03/01/3100 جامعة بن  سويف آليات التحول إلى جامعة إلكترونية
 3/0/3101 جامعة بن  سويف القراءة ف  مجتمع المعرفة

 33/3/3101 جامعة بن  سويف تكنولوجيا المعمومات  خطوة لالرتقاء بالعممية التعميمية
 03/4/3101 جامعة بن  سويف الباحث الجيد والنشر الدول 

CHEVENING Information Session 30/4/3101 جامعة بن  سويف 
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 أكالن: البيانات الشخصية:
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : العممية المؤىالت: ثانيا
تاريخ  الدرجة

الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 العاـ

 الدكلة الجية الكمية 

المكتبات  م3113 الدكتوراه
 والمعمومات 

جامعة بن   اآلداب
 سويف

 مصر

المكتبات  م3113 الماجستير
 والمعمومات

جامعة بن   اآلداب
فرع  سويف

 بن  سويف

 مصر

المكتبات  م0441 البكالوريوس
 والمعمومات

جامعة القاىرة  اآلداب
فرع بن  

 سويف

 مصر

   ثالثا: التدرج االكاديمي
 الدكلة الجامعة كميةال القسـ  الكظيفة 

المكتبات  م0442 معيد
 والمعمومات

جامعة بن   اآلداب
 سويف

 مصر

 سيد أحمد بخيت عم  االسـ : 
 متزوج الحالة االجتماعية : 

 39/3/0429 تاريخ الميالد : 
 مدينة بن  سويف مكاف الميالد: 

 مصري الجنسية : 
 العربية المغة التي يجيدىا : 
 المكتبات والمعمومات التخصص العاـ : 

 إدارة المكتبات التخصص الدقيؽ :  
 ال يوجد  رقـ الياتؼ :

  10093110221رقـ المكبايؿ : 

الصورة 

الشخصية
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المكتبات  م3119 مدرس مساعد
 والمعمومات

جامعة بن   اآلداب
 سويف

 مصر

المكتبات  م3113 مدرس
 والمعمومات

جامعة بن   اآلداب
 سويف

 مصر

 
 رابعا: الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:

 السنة الجية طبيعة الدكرة اسـ الدكرة أك الكرشة 
مشروع تنمية قدرات أعضاء  الساعات المعتمدةنظم 

 ىيئة التدريس
جامعة بن  

 سويف
3113 

مشروع تنمية قدرات أعضاء  وأخالقيات البحث العمم 
 ىيئة التدريس

جامعة بن  
 سويف

3113 

مشروع تنمية قدرات أعضاء  وميارات االتصال الفعال
 ىيئة التدريس

جامعة بن  
 سويف

3111 

مشروع تنمية قدرات أعضاء  وميارات التفكير
 ىيئة التدريس

جامعة بن  
 سويف

3111 

مركز تدريب عموم الحاسب  دورة إعداد مدربين(
وتكنولوجيا 

التابع  (ITC)المعمومات
 لمحافظة بن  سويف

 3119 المحافظة

حصمت عمى شيادة  -
ICDL  الرخصة الدولية

 ف  مجال الحاسبات.

 م3103  

الـــــــ حصـــــمت عمــــــى شـــــيادة  -
TOEFL   المتخصصـــة

فـــــ  المغـــــة اإلنجميزيـــــة مـــــن 
األجنبيــــــــة مركــــــــز المغــــــــات 

والترجمــــــــــــــة التخصصــــــــــــــية 
 بجامعة القاىرة عام.

 م3110  القاىرة
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حصمت عمى دوره الحاسب  -
اآلل  المؤىمة لممعمم 

 الجامع  ف  الفترة

من   القاىرة
31/3/3111

م إلى  
 م2/4/3111

حصمت عمى شيادة السنة  -
 التمييدية لمماجستير عام.

 م0442  سويف بن 

 
 خامسا: المناصب اإلدارية:

الدرجة  الكظيفة 
 األكاديمية

 الدكلة الجية  نياية الخدمة  بداية الخدمة

رئيس لجنة التداوال 
 العامة بالكمية

كمية اآلداب  حتى األن 0442 مدرس
بجامعة بن  

 سويف

 مصر

مستشار األسر 
الطالبية بالكمية لمعام 

 الجامع .

كمية اآلداب  انتيت م3100م/3101 مدرس
بجامعة بن  

 سويف

 مصر

عضو دائم بمجنة 
التطوير والتحديث 
الخاصة بمكتبة 

 الكمية.

كمية اآلداب  حتى اآلن سنوات متفرقة مدرس
بجامعة بن  

 سويف

 مصر

 
 :سادسا: اإلنتاج العممي

   :الرسائؿ العمميةأ. 
الجامعة  عنكاف الرسالة 

 المانحة 
الكمية / 
 القسـ 

تاريخ 
 اإلجازة 

 التقدير الدرجة 

"تصانيف موضوعات الفنون  
دراسة تحميمية مقارنة لوضع 
أسس خطة تصنيف عربية 

جامعة بن  
 سويف

قسم 
المكتبات 
كمية ادب 

مرتبة  الدكتووراه م3113
الشرف 
األولى مع 
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التوصية  بن  سويف إسالمية"
 بطباعتيا

"مصطمحات تكنولوجيا 
تحميمية المعمومات  دراسة 

لواقعيا ف  األدبيات العربية 
 لعمم المكتبات والمعمومات"

جامعة بن  
 سويف

قسم 
المكتبات 
كمية ادب 
 بن  سويف

بتقدير  الماجستير م3113
ممتاز مع 
التوصية 
بطبعيا 

وتبادليا مع 
 الجامعات.

 
 الكتاب: . ب

 تاريخ النشر مكاف النشر  اسـ الناشر المؤلؼ/ المؤلفيف  عنكاف الكتاب

مصـــــــــــــــــــــــــــــــطمحات تقنيـــــــــــــــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــــ  المغـــــــــــــــــة  المعمومـــــــــــــــــات ف
العربيـــــــــــــة  دراســـــــــــــة وتطبيـــــــــــــق 
عمـــــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــــم المكتبـــــــــــــــــــات 

 والمعمومات

الرياض   د سيد أحمد بخيت
مكتبة 

الممك فيد 
 الوطنية

 م3113 السعودية

ـــــــــــــة  ـــــــــــــون العربي تصـــــــــــــنيف الفن
واإلســــــــالمية  دراســــــــة تحميميــــــــة 

 نقدية.

 

المعيد  د سيد أحمد بخيت
العالم  
لمفكر 
 اإلسالم 

الواليات المتحدة 
األمريكية؛ 

فرجينيا  المعيد 
العالم  لمفكر 
 اإلسالم 

 م3103

اإلدارة العمميـــــــــــــــــــــــة لمرافـــــــــــــــــــــــق 
المكتبـــــــــــــــــــــــــــــــــات ومراكـــــــــــــــــــــــــــــــــز 

 المعمومات. )كتاب دراس (

 

مكتبة  د سيد أحمد بخيت
 الجامعة،

 م3100 مصر

ـــــــم المعمومـــــــات   ـــــــات وعم المكتب
دراســـــــة فـــــــ  النشـــــــأة والمفيـــــــوم 

مكتبة  أحمد بخيتد سيد 
 الجامعة،

 م3103 مصر
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 والعمميات والمؤسسات

 
 الدكريات: ج.

المؤلؼ/  عنكاف البحث
 اسـ الدكرية المؤلفيف

 بيانات النشر
 السنة  العدد/ المجمد 

المغة العممية ف  
كتابات االستاذ 

 الدكتور حشمت قاسم

د سيد أحمد 
 بخيت

مجمة كمية 
االداب بن  

 سويف

 -)اكتوبر 30
ديسمبر 
 م(3103

 م3103

 
 :سابعا: الخبرات األكاديمية

 المقررات الدراسية التي تـ تدريسيا:  .  أ 
 الدكلة الجامعة الكمية المرحمة المغة اسـ المقرر
خدمات المكتبات 

 والمعمومات
 مصر بن  سويف االداب األولى العربية

 مصر بن  سويف االداب األولى العربية مقدمة ف  المكتبات
إدارة المكتبات ومراكز 

 المعمومات
 مصر بن  سويف االداب األولى العربية

 مصر بن  سويف االداب األولى العربية المراجع العامة
 
 األعماؿ االستشارية العممية:  ب.

 السنة الجية المياـ
 م3100م/3101 اداب بن  سويف مستشار األسر الطالبية بالكمية لمعام الجامع .

 م3100م/3101 اداب بن  سويف لمعام الجامع .مستشار األسر الطالبية بالكمية 

مستشـــــار لجنـــــة اختيـــــار مصـــــادر المعمومـــــات 
 ف  مجال  العموم اإلنسانية واالجتماعية.  

 

 م3101 اداب بن  سويف

 
 األعماؿ االستشارية الفنية:  ج.
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 السنة الجية المياـ
اإلشراف عمى تدريب الطالب 
المتميزين بالقسم عمى أحدث ما 

تكنولوجيا المعمومات ف   توصمت إليو
 المجال

نقريبا 0444السنوات من  اداب بن  سويف
 ولمدة أكثر من سنة

 
 الدكرات اك الكرش التدريبية التي تـ تدريسيا: د.

 السنة الجية اسـ المحكر اسـ الدكرة
شاركت بمحاضرة بعنوان"  -

مناى  ترجمة وتعريب 
المصطمحات العممية ف  

العصر الحديث "ضمن الحمقة 
 النقاشية األولى الت  

مناى  ترجمة 
وتعريب 

المصطمحات 
 العممية

عقدتيا إدارة 
الدراسات العميا 
والبحوث بكمية 

اآلداب جامعة بن  
 سويف

بتاريخ  -
 م.1/9/3101

 

من البرام  قمت بالمشاركة ف  العديد 
التدريبية ألمناء المكتبات المصرية ف  
مديريات التربية والتعميم، وقصور 

الثقافة، ومعيد إعداد القادة بمحافظت  
القاىرة، وبن  سويف، بغرض تنمية 

ميارات أخصائي  المكتبات لمتعامل مع 
 التطورات المتالحقة ف  المينة.

موضوعات 
 مختمفة

محافظة بن  سويف 
 ىرةومحافظة القا

 سنوات مختمفة

 
 :ثامنا: الخبرات العممية

 عضكية الجمعيات العممية: أ. 
 سنة االشتراؾ الجية اسـ الجمعية 

عضو الجمعية المصرية لممكتبات 
 والمعمومات واألرشيف 

 م0442منذ سنة  القاىرة

 
 ا: الجكائز كاألكسمة: تاسع

 السنة الجية اسـ الجائزة 
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حصمت عمى المركز األول ف  حفظ القرآن  -
الكريم من مدرسة القرآن الكريم بالمحافظة 
والتابعة لجمعية تنمية المجتمع المحم  

 شرق النيل.  -بمدينة بن  سويف الجديدة
 

  بن  سويف

شـــــاركت فـــــ  العديـــــد مـــــن األنشـــــطة الثقافيـــــة  -
العامـــــة والمســــــابقات الفكريــــــة عمــــــى مســــــتوى 

أننـــــ  حصـــــمت عمـــــى الجميوريـــــة مـــــن بينيـــــا 
المركـــــز الســـــادس عمـــــى مســـــتوى الجميوريـــــة 
فــــــــــ  المســــــــــابقة الثقافيــــــــــة الفكريــــــــــة ، كمــــــــــا 
حصـــــــــمت عمـــــــــى الجـــــــــائزة التشـــــــــجيعية فـــــــــ  
ــــــــــى  ــــــــــس األعم مجــــــــــال البحــــــــــث مــــــــــن المجم
لمشــــــــــــباب والرياضــــــــــــة بجميوريــــــــــــة مصــــــــــــر 

 .العربية

 

 م0441م وعام0440عام   القاىرة

حصــــــــمت عمـــــــــى لقــــــــب المـــــــــدرس المســـــــــاعد  -
فـــــــــــرع بنـــــــــــ   -القـــــــــــاىرةالمثـــــــــــال  لجامعـــــــــــة 

ســـــويف مـــــن نـــــادي أعضـــــاء ىيئـــــة التـــــدريس 
 بجامعة القاىرة.

 

  القاىرة
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 أكالن: البيانات الشخصية:
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : العممية المؤىالت: ثانيا
تاريخ الحصكؿ  الدرجة

 عمييا
 الدكلة الجية الكمية  التخصص العاـ

 مصر جامعة بن  سويف االداب تكنولوجيا المعمومات 3114 الدكتوراه

نظم استرجاع  3110 الماجستير
 المعمومات

 مصر جامعة بن  سويف االداب

 مصر جامعة القاىرة االداب المكتبات 3111 البكالوريوس

 :ثالثا: التدرج االكاديمي
 السنة الكظيفة 

 3110 معيد
 3110 مدرس مساعد

 3114 مدرس

 سيد ربيع سيد إبراىيم االسـ : 
 بنات 3متزوج +  الحالة االجتماعية : 

  03/3/0424 تاريخ الميالد : 
جميورية مصر  –محافظة بن  سويف  –سمسطا  –بدىل  مكاف الميالد: 

 العربية
 مصري الجنسية : 

 المغة االنجميزية المغة التي يجيدىا : 
 تكنولوجيا المعمومات التخصص العاـ : 

 نظم استرجاع المعمومات التخصص الدقيؽ :  
   1131013123393رقـ الياتؼ :

  1131013123393رقـ المكبايؿ : 
  sayedrsim@hotmail.com البريد االليكتركني
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 رابعا: الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:

 السنة الجية اسـ الدكرة أك الكرشة 
دورة الفيرسة المقروءة آليا 

MARC 21  
بمركز تكنولوجيا المعمومات التابع 

 لمحافظة بن  سويف.
3110 

اجتياز البرنام  التدريب  
 لخدمات المعمومات اآللية 

  بمكتبة مبارك العامة بتقدير ممتاز.

 TOEFLاجتياز دورة التويفل 
. 

مركز المغات والترجمة جامعة بن  
 سويف

 

دورة التقييم الذات  لمجودة 
المؤسسات واألداء ف  

التعميمية ودورة المراجعة 
 الخارجية

  جامعة بن  سوف

دورات تنمية قدرات أعضاء 
ىيئة التدريس ف  مجال نظم 
االمتحانات وتقويم الطالب، 
وأخالقيات البحث العمم ، 
 النشر العمم  الدول .

  

بمركز المعمومات واتخاذ القرار ببن   دورة إعداد المدربين
 سويف

3110 

 
 المناصب اإلدارية:خامسا: 

 الجية  نياية الخدمة  بداية الخدمة الكظيفة 
كمنسق فن  بمشروع المكتبة 

 الرقمية
وحدة كمية اآلداب   

 ببن  سويف

عضو لجان االمتحانات 
والكنترول بكمية اآلداب جامعة 

 بن  سويف منذ 

  حت  اآلن 3113
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عضو فريق الجودة 
واعتماد التعميم بالكمية 

الجودة ضمن مشروع 
 واالعتماد.

   

مدير مشروع البوابة االلكترونية 
 0لكمية اآلداب 

1/3100 31/03/3100  

مدير مشروع البوابة االلكترونية 
 0لجامعة بن  سويف 

0/3103 31/2/3109  

 
 :سادسا: اإلنتاج العممي

   :الرسائؿ العمميةأ. 
الجامعة  عنكاف الرسالة 

 المانحة 
تاريخ  الكمية / القسـ 

 اإلجازة 
 التقدير الدرجة 

محركات بحث الصور 
عمى اإلنترنت   دراسة 
تحميمية لوضع مواصفات 
محرك بحث صور يدعم 

 المغة العربية 
 

بن  
 سويف

 امتياز ماجستير 3110 االداب

نظم استرجاع قواعد بيانات 
دراسة   الويب غير المرئية 

تحميمية لوضع مواصفات 
 محركات البحث

 

بن  
 سويف

 امتياز دكتوراه 3114 االداب

 
 الكتاب:  .ب

 تاريخ النشر مكاف النشر  اسـ الناشر المؤلؼ/ المؤلفيف  عنكاف الكتاب
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محركات بحث الصور 
 الثابتة عمى اإلنترنت

مكتبة الممك  سيد ربيع سيد 
 فيد الوطنية

 3112 الرياض

الويب   نظام استرجاع 
 المعمومات الكون 

الممك مكتبة  سيد ربيع سيد 
 فيد الوطنية

 3114 الرياض

نظم استرجاع قواعد 
 بيانات الويب غير المرئية

مكتبة الممك  سيد ربيع سيد 
 فيد الوطنية

 3101 الرياض

 
 الدكريات:ج. 

المؤلؼ/  عنكاف البحث
 اسـ الدكرية المؤلفيف

 بيانات النشر
 السنة  العدد/ المجمد 

معالجة واسترجاع  
الصوتية لممادة  المعمومات

الويب   دراسة تحميمية  عمى
عمى التنظيم والبحث ف  
 محركات بحث الصوت

مجمة كمية  سيد ربيع سيد 
 اآلداب

 
 رأكتوب 03ع 

3101 

االتاحة والوصول لمصادر 
الويب لممستفيدين ذوي 

االحتياجات الخاصة   دراسة 
تحميمية الستخدام األكفاء لمواد 

 الويب

مجمة  سيد ربيع سيد 
المكتبات 

والمعمومات 
 العربية

  3100يناير العدد االول 

مجموعات قواعد بيانات 
المكتبات الرقمية عمى الويب 
  الوصول والمعالجة واإلفادة 
باستخدام محركات بحث 

 الويب غير المرئية

مجمة  سيد ربيع سيد 
االتجاىات 

الحديثة ف  
المكتبات 
 والمعمومات

 3100يناير العدد االول 

النشر العمم  عمى  خدمات
مواقع المكتبات الوطنية 
 العربية   دراسة تطبيقية

مجمة بحوث  سيد ربيع سيد 
ف  عمم 

المكتبات 

ارس م 
3103 
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 والمعمومات
مجموعات الكتابات اليدوية 
العربية عمى الويب   دراسة 
ف  المعالجة والتنظيم 

 واالسترجاع

مجمة بحوث  سيد ربيع سيد 
ف  عمم 

المكتبات 
 موماتوالمع

مارس  
3100 

األرشفة الرقمية لإلنتاج الفكري 
ف  مجال المكتبات 

والمعمومات لمباحثين العرب 
عمى الويب   دراسة حالة 
 لألستاذ الدكتور حشمت قاسم

مجمة  سيد ربيع سيد 
االتجاىات 
الحديثة ف  
المكتبات 
 والمعمومات

 3100يولية  

محركات بحث الوسائط 
األداء ،   المفيوم ،  المتعددة

  األنواع

ديسمبر   cybrarians سيد ربيع سيد 
3110 

المكتبات السيبرانية   دراسة 
لمتغيرات المينة والمين  

ومقترحات التطوير ف  العالم 
 العرب 

المجمة  سيد ربيع سيد 
المصرية لعموم 
 المعمومات 

  3ع
 3100، 3ع

 
 :بحكث مؤتمرات )المشاركة بكرقة عمؿ ( .د 

 السنة الجية الراعية عنكاف  المؤتمر عنكاف البحث
البوابات االلكترونية 

الجامعية  ومجمح الواقع 
والمعايير والتطوير البوابة 
االلكترونية لجامعة بن  

 سويف نموذجا

المؤتمر الدول  الثالث لجامعة بن  
دور البوابة اإللكترونية “سويف 

بالجامعات ف  النيوض بالبحث 
 مية البيئةالعمم  لخدمة المجتمع وتن

 
 جامعة بن  سويف 

مايو  30
3103 
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ورقة عمل مقدمة عن 
بجامعة البوابة اإللكترونية 
 بنى سويف

المؤتمر العمم  األول لمشروعات  
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
بجامعة بنى سويف دور تكنولوجيا 
المعمومات واالتصاالت ف  تطوير 

 التعميم العال 

 جامعة بن  سويف 
 

31 
أبريل 
3103. 

 
 :سابعا: الخبرات األكاديمية

 اإلشراؼ عمى الرسائؿ الجامعية: .أ 
 سنة التسجيؿ الجية الدرجة عنكاف الرسالة

معالجة الكتابات اليدوية 
واسترجاعيا عمى الويب  دراسة 
 تطبيقية عمى النصوص العربية

 3101 جامعة بن  سويف ماجستير

نظم استرجاع معمومات الويب 
عمى اإلدراك   دراسة  المبنية

 تطبيقية تحميمية

 3103 جامعة بن  سويف دكتوراه
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 أكالن : البيانات الشخصية :
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : العممية المؤىالت: ثانيا
تاريخ  الدرجة

الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 العاـ

 الدكلة الجية الكمية 

المكتبات  3101 الدكتوراه
 والوثائق

ج . مصر  بن  سويف اآلداب
 العربية

المكتبات  3119 الماجستير
 والوثائق

فرع –القاىرة  اآلداب
 بن  سويف

ج. مصر 
 العربية

المكتبات  0442 البكالوريوس
 والوثائق

فرع –القاىرة  اآلداب
 بن  سويف

ج. مصر 
 العربية

 

 سماح فاروق بكري منصور االسـ : 
 متزوجة الحالة االجتماعية : 

 0420 – 2 -03 تاريخ الميالد : 
 القاىرة مكاف الميالد: 

 مصرية الجنسية : 
 العربية المغة التي يجيدىا : 
 المكتبات والوثائق التخصص العاـ : 

 الوثائق التخصص الدقيؽ :  
   3333133 /133رقـ الياتؼ :

  10142312131رقـ المكبايؿ : 
  Anwar_sk1981@yahoo.co.uk البريد االليكتركني

mailto:Anwar_sk1981@yahoo.co.uk
mailto:Anwar_sk1981@yahoo.co.uk
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  :ثالثا: التدرج االكاديمي
الدرجة  الكظيفة 

 األكاديمية
بداية 
 الخدمة

نياية 
 الخدمة 

 الدكلة الجية 

كمية اآلداب_بن   3119 0443 الميسانس معيدة
 سويف

ج. مصر 
 العربية

مدرس 
 مساعد

اآلداب_بن   كمية 3101 3119 الماجستير
 سويف

ج. مصر 
 العربية

كمية اآلداب_بن   مازال 3101 الدكتوراه مدرس
 سويف

ج. مصر 
 العربية

 
 رابعا: الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:

 السنة الجية طبيعة الدكرة  اسـ الدكرة أك الكرشة 
 3111 بن  سويف جامعة تنمية قدرات الدورة التربوية إلعداد المعمم الجامع 

 3111 جامعة بن  سويف تنمية قدرات ميارات التفكير
 3111 جامعة بن  سويف تنمية قدرات تنمية ميارات اإلتصال الفعال
 3111 جامعة بن  سويف تنمية قدرات إستخدام التكنولوجيا ف  التعميم
 3111 جامعة بن  سويف تنمية قدرات إتخاذ القرارات وحل المشكالت

 3111 جامعة بن  سويف تنمية قدرات العرض الفعال ميارات
 3111 جامعة بن  سويف تنمية قدرات إدارة الوقت وضغوط العمل
 3111 جامعة بن  سويف تنمية قدرات آداب وأخالقيات المينة
 3101 جامعة بن  سويف تنمية قدرات أخالقيات البحث العمم 

LDCI 3101 جامعة بن  سويف تنمية قدرات 
 

 :خامسا: اإلنتاج العممي
   :الرسائؿ العمميةأ. 

الكمية /  الجامعة المانحة عنكاف الرسالة
 القسـ

تاريخ 
 اإلجازة

 التقدير الدرجة
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نظم االتصال البريدى _ 
دراسة ميدانية لديوان عام 

 محافظة بن  سويف

 -جامعة القاىرة
 فرع بن  سويف

 -اآلداب
المكتبات 
 والمعمومات

 ممتاز ماجستير 3119

الوثائق واألوراق الخاصة 
وتطوير سياسات تكوين 

وتنمية المقتنيات 
األرشيفية_ دراسة فى 
ضوء نظريات عمم 
 األرشيفية الحديث

 -اآلداب بن  سويف
المكتبات 
 والوثائق

مرتبة  دكتوراة 3101
الشرف 
 األول 

 
 :ا: الخبرات األكاديميةدسسا
 المقررات الدراسية التي تـ تدريسيا:  أ. 

 الدولة الجامعة الكمية المرحمة المغة اسم المقرر
عمم اإلتصال 
 المكتوب

ج. مصر  بن  سويف اآلداب الميسانس العربية
 العربية

ج. مصر  بن  سويف اآلداب الميسانس العربية  خدمة الوثائق
 العربية
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 أكالن: البيانات الشخصية:

 
  

   
 
 
 
 
 
 

ثانيا
 :

 : العممية المؤىالت
تاريخ  الدرجة

الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 العاـ

 الدكلة الجية الكمية 

 9/03 الدكتوراه
/3100  

الوثائق 
 والمعمومات

 مصر جامعة القاىرة  اآلداب 

/ 31/2 الماجستير
3113 

الوثائق 
 والمعمومات

 مصر جامعة القاىرة  اآلداب

الوثائق  0441مايو  الميسانس
 والمعمومات

 مصر جامعة القاىرة  اآلداب

 
 :ثالثا: التدرج االكاديمي

 الدكلة الجية  بداية الخدمة الدرجة األكاديمية الكظيفة 

 محمود عويس محمد عويس االسـ : 
 متزوج الحالة االجتماعية : 

 4/1/0429 تاريخ الميالد : 
 ببا  –بنى سويف  مكاف الميالد: 

 مصرى الجنسية : 
 اإلنجميزية –العربية  المغة التي يجيدىا : 
 الوثائق والمكتبات والمعمومات التخصص العاـ : 

 الوثائق العربية التخصص الدقيؽ :  
  10331040334رقـ المكبايؿ : 

  mhewais@yahoo.com البريد االليكتركني
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 مصر آداب بنى سويف  0443/ 1 معيد         معيد 

 مصر بنى سويفآداب   3113/  4 مدرس مساعد    مدرس مساعد 

 مصر آداب بنى سويف 3103/ 3/  34 دكتور        مدرس 

 
 رابعا: الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:

 السنة الجية اسـ الدكرة أك الكرشة 
 3119  جامعة القاىرة             إعداد المعمم الجامعى 
 3119 جامعة الفيوم            دورة الحاسب اآللى 

 3100 جامعة بنى سويف             إدارة الوقت 

 3100 جامعة بنى سويف           نظم اإلمتحانات 

 3100 جامعة بنى سويف          إعداد المشروعات التنافسية 

ICTP         3112 جامعة بنى سويف 

 3103 جامعة بنى سويف         تنظيم المؤتمرات والندوات 

 :اإلنتاج العممي خامسا:
   :الرسائؿ العمميةأ. 

عنكاف 
 الرسالة 

الجامعة 
 المانحة 

 التقدير الدرجة  تاريخ اإلجازة  الكمية / القسـ 

وثائق 
السمطان مراد 

 التالث

جامعة القاىرة 
فرع بنى 

 سويف

اآلداب /الوثائق 
 والمكتبات

        اجستيرم 31/2/3113
 ممتاز 
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قواعدكتابة 
 الوثائق العربية
أصواًل ونسخًا 
 دراسة مقارنة

اآلداب / الوثائق  جامعة القاىرة
والمكتبات 
 والمعمومات

مرتبة  دكتوراه 9/03/3100
الشرف 
 األولى 
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 أكالن: البيانات الشخصية:
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 : العممية المؤىالت: ثانيا
تاريخ  الدرجة

الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 العاـ

 الدكلة الجية الكمية 

المكتبات  3103 الدكتوراه
 والمعمومات

جامعة بن   اآلداب
 سويف

 مصر

المكتبات  3113 الماجستير
 والمعمومات

جامعة بن   اآلداب
 سويف

 مصر

المكتبات  3110 البكالوريوس
 والوثائق

جامعة بن   اآلداب
 سويف

 مصر

 
 :االكاديميثالثا: التدرج 

 الدولة الجامعة الكمية القسم السنة الوظيفة 
المكتبات  3113-3113 معيد

 والمعمومات
جامعة بن   اآلداب

 سويف
 مصر

مدرس 
 مساعد

جامعة بن   اآلدابالمكتبات  3113-3103
 سويف

 مصر

 حاتم أنور عبد اهلل أحمد االسـ : 
 متزوج الحالة االجتماعية : 

 1/3/0431 تاريخ الميالد : 
 بن  سويف –اىناسيا  مكاف الميالد: 

 مصري الجنسية : 
 االنجميزية المغة التي يجيدىا : 
 عموم المعمومات التخصص العاـ : 

  10003131409رقـ المكبايؿ : 
  hatemanwar@hotmail.com البريد االليكتركني

الشخصية
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 والمعمومات

المكتبات   -3103 مدرس
 والمعمومات

جامعة بن   اآلداب
 سويف

 مصر

 
 الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:رابعا: 
 السنة الجية اسـ الدكرة أك الكرشة 

 3112 مركز تنمية القدرات بجامعة بن  سويف ميارات االتصال الفعال

 3112 مركز تنمية القدرات بجامعة بن  سويف أخالقيات وآداب المينة

استخدام التكنولوجيا ف  
 التدريس

 3113 القدرات بجامعة بن  سويفمركز تنمية 

 3113 مركز تنمية القدرات بجامعة بن  سويف أخالقيات البحث العمم 

 3103 مركز تنمية القدرات بجامعة بن  سويف إدارة الوقت واالجتماعات

إعداد المشروعات التنافسية 
 لتمويل البحوث

 3103 مركز تنمية القدرات بجامعة بن  سويف

 3103 مركز تنمية القدرات بجامعة بن  سويف المعتمدةنظم الساعات 

 3103 مركز تنمية القدرات بجامعة بن  سويف تنظيم المؤتمرات العممية

 
 خامسا: المناصب اإلدارية:

 الدكلة الجية  الكظيفة 
مدير مشروع المكتبة الرقمية 

 بالجامعة
 مصر جامعة بن  سويف
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 :سادسا: اإلنتاج العممي
   :العمميةالرسائؿ أ. 

الجامعة  عنكاف الرسالة 
 المانحة 

الكمية / 
 القسـ 

تاريخ 
 اإلجازة 

 التقدير الدرجة 

مخططات االطروحات 
الجامعية المسجمة ف  
مصر  دراسة ميدانية 

استكشافية ف  مجال العموم 
االجتماعية واالنسانية 
 إلتاحتيا عمى االنترنت

بن  
 سويف

التوصية ممتاز مع  ماجستير 3113 اآلداب
بطبع الرسالة عمى 

 نفقة الجامعة

قواعد بيانات ممفات الفيديو 
عمى الويب  دراسة ف  
التحميل الموضوع  
 والتكشيف اآلل 

بن  
 سويف

مرتبة الشرف  دكتوراه 3103 اآلداب
األولى مع 

التوصية بالطبع 
والتبادل مع 

 الجامعات األخرى
 

 :سابعا: الخبرات األكاديمية
 المقررات الدراسية التي تـ تدريسيا:  أ.

 الدكلة الجامعة الكمية المرحمة المغة اسـ المقرر
 مصر بن  سويف اآلداب الميسانس العربية التحميل الموضوع 
تطبيقات الحاسب 

 اآلل 
 مصر بن  سويف اآلداب الميسانس العربية

 مصر بن  سويف اآلداب الميسانس العربية الببميوجرافيا
 مصر بن  سويف اآلداب الميسانس العربية المكتبات النوعية
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ببلهيئة المعبونة الخبصة الذاتية السيز  

 المساعدين: المدرسين 

 الشخصية:البيانات  أكالن:



 ثانيا: المؤىالت العممية: 
 
تاريخ الحصكؿ  الدرجة

 عمييا
التخصص 

 الدكلة الجية الكمية العاـ

 جميكرية مصر العربية جامعة بني سكيؼ اآلداب كثائؽ 10/22/1020 الماجستير

المكتبات  1001/1002 ليسانس
 جيكرية مصر العربية بني سكيؼ القاىرة. فرعجامعة  اآلداب كالكثائؽ

 

 شرين فاروق محمد جابر عم   االسـ:
 متزوجة  االجتماعية:الحالة 
 0433-00-03  الميالد:تاريخ 

 مركز ببا قرية طنسا بنى مالوا–بن سويف محافظة  مكاف الميالد: 
 مصرية  الجنسية:

 المغة العربية  يجيدىا:المغة التي 
 عموم معمومات  العاـ:التخصص 

 
 إدارة الوثائق اإللكترونية   الدقيؽ:التخصص 

  Shireen_farouk@yahoo.com  البريد االليكتركني
shereen.gaber@art.bsu.edu.eg 
Shireen.aym@gmail.com 
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 األكاديميثالثا: التدرج 

تاريخ الحصكؿ  الكظيفة
 عمييا

التخصص 
 الدكلة الجية الكمية العاـ

المكتبات  3119 معيد
 والوثائق

 جميورية مصر العربية جامعة بن  سويف اآلداب

مدرس 
 مساعد

3100 
المكتبات 
 جميورية مصر العربية جامعة بن  سويف اآلداب والوثائق



 التي تـ الحصكؿ عمييا: كالكرش التدريبيةرابعا: الدكرات 

 السنة الجية طبيعة الدكرة اسـ الدكرة أك الكرشة 
Windows  3119 مجمع أعالم بن  سويف حاسب آل 

Microsoft Office   3119 مجمع أعالم بن  سويف حاسب آل 
أعداد مدربين تخصص 

 إنترنت
الحاسب مركز تدريب عموم  إعداد مدربين

–وتكنولوجيا المعمومات 
ديوان عام محافظة بن  

 سويف

3110 

مركز تنمية قدرات ىيئة  تنمية قدرات اعداد المعمم الجامع 
 التدريس والقيادات

3111 

تنمية قدرات لمترقية  ميارات االتصال الفعال
 لدرجة مدرس مساعد

مركز تنمية قدرات ىيئة 
 التدريس والقيادات

3112 

تنمية قدرات لمترقية  لألعداد الكبيرةالتدريس 
 لدرجة مدرس مساعد

مركز تنمية قدرات ىيئة 
 التدريس والقيادات

3112 

تنمية قدرات لمترقية  ميارات العرض الفعال
 لدرجة مدرس مساعد

مركز تنمية قدرات ىيئة 
 التدريس والقيادات

3112 

تنمية قدرات لمترقية  تنمية ميارات التفكير
 مساعدلدرجة مدرس 

مركز تنمية قدرات ىيئة 
 التدريس والقيادات

3112 

 Toefl  3112مركز تطوير وتعميم المغات دورة لغة انجميزية  دورة 
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لمناقشة ومنح درجة 
 الماجستير

األجنبية كمية التربية جامعة 
 سويف.بن  

تنمية قدرات لمترقية  النشر الدول  لمبحوث العممية
 لدرجة مدرس مساعد

قدرات ىيئة مركز تنمية 
 التدريس والقيادات

3100 

تنمية قدرات لمترقية  إدارة الوقت واالجتماعات
 لدرجة مدرس مساعد

مركز تنمية قدرات ىيئة 
 التدريس والقيادات

3100 

دورة ف  إدارة العالقات 
 اإلنسانية 

جامعة  –كمية اآلداب  برنام  التنمية المعرفية
 سويف

الفترة من 
 3 –نوفمبر 30

 3109ديسمبر 
ورشة عمل تعظيم استفادة 
أعضاء ىيئة التدريس من 
  قواعد البيانات العالمية

 3109 جامعة بن  سويف ورشة عمل

ورشة عمل توصيف 
 المقررات

 1/0/3100 جامعة بن  سويف ورشة عمل

استخدام التكنولوجيا ف  
 التدريس 

تنمية قدرات لمترقية 
 لدرجة مدرس 

مركز تنمية قدرات ىيئة 
 التدريس والقيادات

3100 

تنمية قدرات لمترقية  النشر الدول  لمبحوث
 لدرجة مدرس

مركز تنمية قدرات ىيئة 
 التدريس والقيادات

3100 

تنمية قدرات لمترقية  أخالقيات البحث العمم  
 لدرجة مدرس

مركز تنمية قدرات ىيئة 
 التدريس والقيادات

3100 

آداب وسموك المينة ف  
 العمل الجامع  

تنمية قدرات لمترقية 
 لدرجة مدرس

مركز تنمية قدرات ىيئة 
 التدريس والقيادات

3100 

ورشة عمل تعظيم استفادة 
أعضاء ىيئة التدريس من 
 قواعد البيانات العالمية

 3100 جامعة بن  سويف ورشة عمل

حضور ورشة عمل بعنوان  
ىامش مؤتمر جامعة  عمى

بن  سويف وعنوانو السرقات 

-02الفترة من  جامعة بن  سويف ورشة عمل
03-3100 
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العممية ف  األوساط 
 األكاديمية الظاىرة ومعالجتيا 
حضور ورشة عمل بعنوان 
التعميم اإللكترون  ومكتبة 

 الوسائط 

الثالثاء الموافق  جامعة بن  سويف ورشة عمل
30-9-3100 

المشاركة بالحضور ف  الدورة 
التعريفية حول بنك المعرفة 
 المصري بجامعة بن  سويف 

المنعقدة يوم األحد  جامعة بن  سويف دورة تعريفية
الموافق 

03/3/3101 
 Toefl  دورة لغة إنجميزية دورة 

لممناقشة ومنح درجة 
 الدكتوراه

مركز اإلميدست جامعة 
 بن  سويف.

3101 

قواعد  عمىدورة تدريبية 
معمومات دار المنظومة 

 وقاعدة المنظومة لمرسائل  

 01/0/3101 جامعة بن  سويف  دورة تدريبية 

 خامسا: اإلنتاج العممي
 الرسائؿ العممية  

 عنكاف الرسالة
الجامعة 
 المانحة

الكمية / 
 التقدير الدرجة تاريخ اإلجازة القسـ

النظم اإللكترونية المتكاممة 
أداء مراكز وأىميتيا ف  تطوير 

المعمومات اإلدارية وخدماتيا  
دراسة تطبيقية عمى مراكز 

معمومات المديريات الخدمية 
 بمحافظة بن  سويف

جامعة بن  
 سويف

قسم  -اآلداب
المكتبات 
 والوثائق

 ممتاز ماجستير 31/9/3100

موقع بوابة  عمىإدارة الوثائق 
 المصرية الحكومة اإللكترونية 

 دراسة تحميمية 

قسم  -اآلداب سويفبن  
عموم 

 معمومات 

رسالة مسجمة 
 االن حتى

  دكتوراه

 الدكريات: ب(
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 اسـ الدكرية المؤلؼ عنكاف البحث
 بيانات النشر

 السنة  العدد/ المجمد 
اإللكترونية نظم المعمومات 

 وخصائصيا
حولية كمية  شرين فاروق محمد

 اآلداب
 3103 الثان 

 

 سادسا: الخبرات األكاديمية
 أ( المقررات الدراسية التي تـ تدريسيا: 

 الدكلة الجامعة الكمية المرحمة المغة اسـ المقرر
 مصر بن  سويف اآلداب الرابعة العربية عمم المعمومات

 مصر بن  سويف اآلداب الرابعة العربية تطبيقات حاسب آل 

 مصر بن  سويف اآلداب الثانية العربية إدارة أرشيف

 مصر بن  سويف اآلداب الثانية العربية وبصريةمواد سمعية 

 مصر بن  سويف اآلداب األول  العربية مقدمة ف  الحاسب

 
 )مشاركة بدكف كرقة عمؿ( كالممتقيات:ب( الندكات 

 السنة المدينة الجية اسـ الندكة / الممتقى 
مشاركة بالحضور والتنظيم ف  المؤتمر الدول  الثان  

عن بعد ف  الجامعات  )التعميم بعد بعنوانلمتعميم عن 
 المستقبل(العربية التطبيقات وآفاق 

جامعة بن  
 سويف

 -01 بن  سويف
ديسمبر 02

3109 
جامعة بن   المشاركة بالحضور ف  المؤتمر الدول  مصر تخترع 

 سويف
مارس 01يوم  بن  سويف

3100 
المشاركة بالحضور والتنظيم ف  المؤتمر العرب  األول 

 المعمومات( )معماريةلقسم عموم المعمومات بعنوان 
جامعة بن  
 سويف

-0الفترة من  بن  سويف
أبريل 1

3100.) 
المشاركة بالحضور والتنظيم مؤتمر السرقات العميمة 

 ف  األوساط ف  األوساط األكاديمية الظاىرة ومعالجتيا 
  جامعة بن
 سويف

الفترة من  بن  سويف
02-03-
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3100. 
المشاركة بالحضور مؤتمر الجامعة األول بعنوان 

 أطفال بال مأوي تحت شعار تعمم وأنت  وارجع لبيتك  
جامعة بن  
 سويف

المنعقد يوم  بن  سويف
الثالثاء 
 33الموافق 

ديسمبر 
3100. 

المشاركة بالحضور المؤتمر الدول  الثالث لمتعميم عن 
 بعد 

جامعة بن  
 سويف

ف  الفترة من  بن  سويف
31-30 

ديسمبر 
3100 

المشاركة بالحضور المؤتمر العاشر لكمية اآلداب 
بعنوان نحو بناء استراتيجية لمتنمية المستدامة ف  

 صعيد مصر ف  ظل العموم اإلنسانية 

جامعة بن  
 سويف

ف  الفترة من  بن  سويف
03-09 
 3101مارس 

المؤتمر الطالب  األول لكمية المشاركة بالحضور 
اآلداب بعنوان األنشطة الطالبية ودورىا ف  تنمية 

 االبداع والتفكير الريادي

جامعة بن  
 سويف

المنعقد يوم  بن  سويف
األحد الموافق 

مارس  32
 م3101

المشاركة بالحضور المؤتمر العمم  األول لقطاع شئون 
تطوير الخدمات التعميمية  والطالب بعنوانالتعميم 

 والطالب بجامعة بن  سويف 

جامعة بن  
 سويف

إبريل 03/04 بن  سويف
3101 

العمم  الثان   المشاركة بالحضور والتنظيم المؤتمر
 المعرفة لعموم المعمومات بعنوان التحول إل  مجتمع 

 رؤي معموماتية 

جامعة بن  
 سويف

إبريل  03-03 بن  سويف
3101 

 الخبرات العمميةسابعا: 
  العممية:أ( عضكية الجمعيات 

 سنة االشتراؾ الجية اسـ الجمعية 
عضو بالجمعية المصرية لممكتبات 

 والمعمومات
 3/3/3101 القاىرة
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 أكالن : البيانات الشخصية :


 

 

 

 

 

 

 
 

ثانيا
 : العممية المؤىالت: 

تاريخ الحصكؿ  الدرجة
 عمييا

التخصص 
 الدكلة الجية الكمية العاـ

جامعة بن   اآلداب المكتبات 3103 الماجستير
 مصر سويف

 اآلداب المكتبات 3110 البكالوريوس
جامعة 

فرع  -القاىرة
 بن  سويف

 مصر



  األكاديميثالثا: التدرج 
 الدكلة الجامعة نياية الخدمة بداية الخدمة المؤىؿ الكظيفة

المكتبات  3111 معيد
 والمعمومات

جامعة بن   اآلداب
 سويف

 مصر

 مصرجامعة بن   المكتبات  3103 مدرس مساعد

 محمد كامل احمد عبد الجواد  االسـ:
 متزوج  االجتماعية:الحالة 
 9/4/0439  الميالد:تاريخ 

 بن  سويف مكاف الميالد: 
 مصري  الجنسية:

 المغة االنجميزية –المغة العربية   يجيدىا:المغة التي 
 المكتبات والمعمومات  العاـ:التخصص 
 نظم استرجاع المعمومات   الدقيؽ:التخصص 

 10090301310  الياتؼ:رقـ 
 10090301310  المكبايؿ:رقـ 

 Mohamed.kamel48@yahoo.com  البريد االليكتركني
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 سويف والمعمومات


 التي تـ الحصكؿ عمييا: كالكرش التدريبيةرابعا: الدكرات 

 السنة الجية طبيعة الدكرة الكرشةاسـ الدكرة أك 

اعداد خبير استراتيج  
 ف  التعميم الجامع 

تمية قدرات اعضاء 
 ىيئة التدريس

 3101 جامعة بن  سويف

معايير الجودة ف  
 العممية التعميمية

تمية قدرات اعضاء 
 ىيئة التدريس

 3101 جامعة بن  سويف

 خامسا: اإلنتاج العممي
 الرسائؿ العممية   .أ

الرسالةعنكاف   
الجامعة 
 الكمية / القسـ المانحة

تاريخ 
 التقدير الدرجة اإلجازة

مصادر المعمومات 
ثالثية األبعاد عمى 
الويب  دراسة 
تحميمية لنظم 

المعالجة والتنظيم 
 واالسترجاع

جامعة بن  
 سويف

قسم  -كمية اآلداب
 المكتبات والمعمومات

3103   
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 البيانات الشخصية : أكالن:


 

 

 

 

 

 
 
 
 

 : العممية المؤىالت: ثانيا

تاريخ الحصكؿ  الدرجة
 عمييا

التخصص 
 الدكلة الجية الكمية العاـ

المكتبات  3103 الماجستير
 والمعمومات

جامعة بنى  اآلداب
 سويف

 مصر

المكتبات  3110 البكالوريوس
 والوثائق

 -امعة القاىرة ج اآلداب
 فرع بنى سويف

 مصر

 األكاديميثالثا: التدرج 
الكظي
 فة

تاريخ الحصكؿ 
 الدكلة الجية الكمية التخصص العاـ عمييا

المكتبات  3111 معيد
 والمعمومات

جامعة بنى  اآلداب
 سويف

 مصر

مدرس 
 مساعد

المكتبات  3109
 والمعمومات

جامعة بنى  اآلداب
 سويف

 مصر

 التي تـ الحصكؿ عمييا: كالكرش التدريبيةرابعا: الدكرات 

 وسام حسن مصطفى حسين الوكيل.  االسـ:
 متزوجة  االجتماعية:الحالة 
 م01/0/0439  الميالد:تاريخ 

 بنى سويف -الواسطى -الميمون مكاف الميالد: 
 مصرية  الجنسية:

 المغة اإلنجميزية –المغة العربية   يجيدىا:المغة التي 
 المكتبات والمعمومات  العاـ:التخصص 
 إدارة المكتبات   الدقيؽ:التخصص 

 ـــــــ  الياتؼ:رقـ 
 10110900033  المكبايؿ:رقـ 

 Wesam_hassan2010@yahoo.com  البريد االليكتركني:

mailto:Wesam_hassan2010@yahoo.com
mailto:Wesam_hassan2010@yahoo.com
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 السنة الجية طبيعة الدكرة اسـ الدكرة أك الكرشة
 3111 جامعة بنى سويف تدريب الجامع إعداد المعمم 

 3112 جامعة بنى سويف تدريب الفعال االتصالميارات 
 3112 جامعة بنى سويف تدريب ميارات العرض الفعال

 3112 جامعة بنى سويف تدريب التدريس لألعداد الكبيرة والصغيرة
 3112 جامعة بنى سويف تدريب تنمية ميارات التفكير

 3103 جامعة بنى سويف تدريب البحث إدارة الفريق 
ميكنة  ف الدورة التدريبية الرابعة المتخصصة 

المكتبات الجامعية بالتطبيق عمى نظام المستقبل 
 إلدارة المكتبات

 3113 جامعة المنيا تدريب

قواعد البيانات  استخدام ف الدورة التدريبية 
 3113 جامعة بنى سويف تدريب نظميا مشروع المكتبة الرقمية الت العالمية 

قواعد البيانات  استخدام ف الدورة التدريبية 
 3114 جامعة بنى سويف تدريب نظميا مشروع المكتبة الرقمية الت العالمية 

قواعد البيانات  استخدام ف الدورة التدريبية 
 3101 جامعة بنى سويف تدريب نظميا مشروع المكتبة الرقمية الت العالمية 

Windows 
Microsoft Office Word 
Microsoft Office Excel 

Microsoft Office Access 

 تدريب

بمركز شباب 
الرياضة 
ببنى  النموذج 
 سويف

3110 

Oracale (Eagle Program) 3113 جامعة بنى سويف تدريب 
Oracale 3113 جامعة بنى سويف تدريب 

TOT 3101 جامعة بنى سويف تدريب 
(EMHR)(EFFECTIVE 

MANAGEMENT OF HUMAN 
RELATIONSHIP) 

 

 3109 جامعة بنى سويف تدريب

 اإلبداع دورة ميارات التدريس  ىحاصمة عم
(CTS)(CREATIVE TEACHING 3109 جامعة بنى سويف تدريب 
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SKILLS) 
 

تعظيم استفادة أعضاء ىيئة التدريس بجامعة بنى 
 سويف من قواعد البيانات العالمية(

 جامعة بنى سويف ورشة عمل
3109 
 

 3100 جامعة بنى سويف ورشة عمل ومكتبة الوسائط( اإللكترون )التعميم 
 3100 جامعة بنى سويف ورشة عمل )توصيفات المقررات(

 3100 جامعة بنى سويف ورشة عمل )المكتبة الرقمية وقواعد البيانات(
 DAADورشة عمل تنظميا الييئة األلمانية 

 How to Present Scientific) بعنوان
Data) 

 3100 جامعة بنى سويف ورشة عمل

 DAADورشة عمل تنظميا الييئة األلمانية 
 How to Present Scientific) بعنوان

Papers) 
 3100 جامعة بنى سويف ورشة عمل

 DAADورشة عمل تنظميا الييئة األلمانية 
 Teambuiliding for) بعنوان

Teammembers) 
 3100 جامعة بنى سويف ورشة عمل

 3100 جامعة بنى سويف تدريب الجامع العمل  ف آداب وسموكيات المينة 
 3100 جامعة بنى سويف تدريب لمبحوث العممية الدول النشر 

 3100 جامعة بنى سويف تدريب اإلدارة الجامعية
 3100 جامعة بنى سويف تدريب العممية التعميمية ف معايير الجودة 

 3100 جامعة بنى سويف تدريب استخدام التكنولوجيا
 3100 جامعة بنى سويف تدريب تنظيم المؤتمرات

ورشة عمل عن كيفية اكتشاف السرقات العممية 
 باستخدام برام  إلكترونية عمى االنترنت

 3100 جامعة بنى سويف ورشة عمل

 الت عمى قواعد البيانات العالمية  السنويالتدريب 
نظميا مشروع المكتبة الرقمية بجامعة بنى سويف 

 مع المجمس األعمى لمجامعات باالشتراك
 3100 جامعة بنى سويف تدريب

 3100 جامعة بنى سويف تدريب دورة الخرائط الذىنية
 3101 جامعة بنى سويف دورة تعريفية المصريالدورة التعريفية حول بنك المعرفة 
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 بجامعة بنى سويف
 )قاعدةدورة تدريبية عمى قواعد دار المنظومة 

 ,Edusearch, Ecolinkالمنظومة لمرسائل 
IslamicInfo, AraBase, 

 3101 جامعة بنى سويف تدريب

 ورشة عمل بعنوان
(Students with Autism and Students 

with Giftedness:True or Fiction?) 
 3101 جامعة بنى سويف ورشة عمل

 اإلنتاج العمميخامسا: 
 الرسائؿ العممية   .أ

الرسالة عنوان  
 الجامعة
 المانحة

القسم/  الكلية اإلجازة تاريخ   التقدير الدرجة 

 ف تسويق خدمات المعمومات 
المكتبة القومية الزراعية 
 المصرية  دراسة حالة

قسم  -اآلداب بنى سويف
المكتبات 
 والوثائق

01/00/3103  ممتاز الماجستير 

 

 الدكريات: ب(

 اسـ الدكرية المؤلؼ عنكاف البحث
 بيانات النشر

 السنة  العدد/ المجمد 
تقرير عن المؤتمر 
األول لمتعميم عن 

التعميم )بعنوان بعد 
عن بعد ودوره ف  
تطوير منظومة 
التعميم الجامع  
 بالوطن العرب (

وسام حسن 
مصطفى حسين 

 الوكيل

مجمة التعميم عن 
بعد والتعميم 
 المفتوح.

 -المجمد األول
 الثان العدد 

 

مايو  -يناير
 م3109

عرض لرسالة تسويق 
خدمات المعمومات 
فى المكتبة القومية 
الزراعية المصرية  

 دراسة حالة

وسام حسن 
مصطفى حسين 

 الوكيل

المجمة المصرية 
 لعموم المعمومات

 

 –المجمد الثانى 
 العدد األول

أبريل 
 م.3100
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 ( المقررات الدراسية التي تـ تدريسيا: ج
 الدكلة الجامعة الكمية المرحمة المغة اسـ المقرر

 مصر بنى سويف اآلداب األولى العربية الفيرسة الوصفية
 مصر بنى سويف اآلداب الثانية العربية الموضوع التحميل 

 مصر بنى سويف اآلداب الثانية العربية قواعد البيانات
والمراجع المصادر 

 العامة
 مصر بنى سويف اآلداب الثانية العربية

 مصر بنى سويف اآلداب الثالثة العربية تحميل النظم اآللية
 مصر بنى سويف اآلداب الثالثة العربية الببميوجرافيا

 مصر بنى سويف اآلداب الرابعة العربية عمم المعمومات
 مصر سويف بنى اآلداب الرابعة العربية واالستخالصالتكشيف 

 مصر بنى سويف اآلداب الرابعة العربية الشبكات
فيرسة مصادر 
 المعمومات

قسم  -اآلداب  األولى العربية
الدراسات 

اليورومتوسطية 
  3113لعام 

 مصر بنى سويف

 ( الدكرات اك الكرش التدريبية التي تـ تدريسيا:د
 السنة الجية اسـ المحكر اسـ الدكرة

الفيرسة الوصفية 
 والموضوعية والتصنيف

 المكتبات ف 

الفيرسة والتصنيف 
 الموضوع والتحميل 

 م3101 قصر ثقافة بنى سويف
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 ك( الندكات كالممتقيات : )مشاركة بدكف كرقة عمؿ(
 السنة المدينة الجية اسـ الندكة / الممتقى 

كأحد محاور  اإللكترون الندوة العممية األولى عن ) التعميم 
 الجامعات المصرية( ف  العال تطوير التعميم 

جامعة بنى 
 سويف

 3112 بنى سويف

مؤتمر ) نحو بناء استراتيجية بحثية لمجامعة فى العقد القادم 
) 

جامعة بنى 
 سويف

 3103 بنى سويف

الندوة التعريفية لقسم الدعم العممى والمشروعات التابع لمكتبة 
 األسكندرية

جامعة بنى 
 سويف

 3109 بنى سويف

مراكز التميز البحثى  المعايير والميام والعائد  مؤتمر )
 المجتمعى (

جامعة بنى 
 سويف

 3109 بنى سويف

ندوة قطاع الدراسات العميا والبحوث الخامسة بعنوان  
)االتفاقيات الدولية والمحمية بجامعة بنى سويف وسبل 

 تفعيميا (

جامعة بنى 
 سويف

 3109 بنى سويف

لمتدريب والتطوير بمؤسسات التعميم المؤتمر القومى الثانى 
 العالى )تنمية الموىوبين بالجامعات(

جامعة بنى 
 سويف

 3109 بنى سويف

المؤتمر الثانى لمتحدى اإلعاقة لمجامعة بعنوان )شبابنا طاقة 
 .. ال إعاقة(

جامعة بنى 
 سويف

 3109 بنى سويف

المؤتمر الدولى الثانى لمتعميم عن بعد بعنوان )التعميم عن 
 بعد التطبيقات وآفاق المستقبل(

جامعة بنى 
 سويف

 3100 بنى سويف

جامعة بنى  مؤتمر مصر تخترع
 سويف

 3100 بنى سويف

ندوة قطاع الدراسات العميا والبحوث بعنوان )التعرف بمعايير 
 والتصنيف الدولى لمجامعات ( QSمؤسسة 

جامعة بنى 
 سويف

 3100 بنى سويف

فولبرايت لمباحثين وحاممى درجة حضور اليوم لتعريفى لييئة 
 الماجستير

جامعة بنى 
 سويف

 3100 بنى سويف

المؤتمر العربى األول لعموم المعمومات بكمية اآلداب بعنوان 
 ) معمارية المعمومات(

جامعة بنى 
 سويف

 3100 بنى سويف

ندوة قطاع الدراسات العميا والبحوث بعنوان )برام  ومنح 
 العممى (الييئة األلمانية لمتبادل 

جامعة بنى 
 سويف

 3100 بنى سويف
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( فى Six Sigmaسيجما ) 1ندوة )تقنيات تطبيق 
 المؤسسات األكاديمية والمعموماتية

جامعة بنى 
 سويف

 3100 بنى سويف

ندوة قطاع الدراسات العميا والبحوث بعنوان )الجوائز العممية  
 أنواعيا وكيفية الحصول عمييا

جامعة بنى 
 سويف

 3100 بنى سويف

ندوة قطاع الدراسات العميا والبحوث بعنوان )نحو استراتيجية 
 لإلدارة الفعالة لممبتعثين بالجامعة(

جامعة بنى 
 سويف

 3100 بنى سويف

ندوة قطاع الدراسات العميا والبحوث بعنوان )طريق الباحثين  
 إلى المنح الدولية (

جامعة بنى 
 سويف

 3100 بنى سويف

 ندوة قطاع الدراسات العميا والبحوث بعنوان 
( European Programmers for higher 

education ) (Erasmus+) 

جامعة بنى 
 سويف

 3100 بنى سويف

حضور ندوة قطاع الدراسات العميا والبحوث بعنوان )أبعاد 
التعاون البحثى والعممى بين المركز الثقافى الكورى وجامعة 

 بنى سويف (

بنى جامعة 
 سويف

 3100 بنى سويف

ندوة قطاع الدراسات العميا والبحوث بعنوان )القدرات البحثية 
لمجامعة ودورىا فى حل مشكالت المؤسسات الصناعية 

 واإلنتاجية والخدمية بالمجتمع (

جامعة بنى 
 سويف

 3100 بنى سويف

ندوة قطاع الدراسات العميا والبحوث بعنوان )ترتيب جامعة 
 لنظم التصانيف العالمية لمجامعات( بنى سويف طبقا

جامعة بنى 
 سويف

 3100 بنى سويف

ندوة قطاع الدراسات العميا والبحوث بعنوان) آليات التحول 
 إلى جامعة إلكترونية(

جامعة بنى 
 سويف

 3100 بنى سويف

مؤتمر السرقات العممية فى األوساط األكاديمية الظاىرة 
 ومعالجتيا

جامعة بنى 
 سويف

 3100 بنى سويف

جامعة بنى  ندوة )اكتشاف وتنمية الفكر اإلبداعى(
 سويف

 3100 بنى سويف

المؤتمر الدولى الثالث لمتعميم عن بعد بعنوان )التعميم عن 
 بعد البيئات/ التطورات/ الخبرات(

جامعة بنى 
 سويف

 3100 بنى سويف

مؤتمر الجامعة األول بعنوان )أطفال بال مأوى( تحت شعار 
نت    وأرجع لبيتك()تعمم وا 

جامعة بنى 
 سويف

 3100 بنى سويف
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المؤتمر العاشر لكمية اآلداب بعنوان )نحو بناء استراتيجية 
 لمتنمية المستدامة فى صعيد مصر فى ظل العموم اإلنسانية(

جامعة بنى 
 سويف

 3101 بنى سويف

المؤتمر الطالبى األول لكمية اآلداب بعنوان )األنشطة 
 تنمية االبداع والتفكير الريادى(الطالبية ودورىا فى 

جامعة بنى 
 سويف

 3101 بنى سويف

المؤتمر العممى األول لقطاع شئون التعميم والطالب بجامعة 
بنى سويف بعنوان )تطوير الخدمات الطالبية لمجامعات فى 
ضوء تحديات سوق العمل( )تجارب ورؤى مستقبمية( تعمم، 

 تدرب، نافس

جامعة بنى 
 سويف

 3101 بنى سويف

حضور الندوة التعريفية لممجمس الثقافى البريطانى بعنوان) 
 مشرفة -منح ومشروعات صندوق نيوتن

جامعة بنى 
 سويف

 3101 بنى سويف

جامعة بنى  ندوة بعنوان) القراءة فى مجتمع المعرفة(
 سويف

 3101 بنى سويف

ندوة )النشر الدولى فى العموم اإلجتماعية  خطوات 
 وتوصيات(

بنى جامعة 
 سويف

 3101 بنى سويف

جامعة بنى  حضور )حفل عيد العمم الخامس لجامعة بنى سويف(
 سويف

 3101 بنى سويف

ندوة )مؤسسة اليكسندر فون ىومبمدت وسبل الحصول عمى 
 منح بحثية لدراسات ما بعد الدكتوراه فى ألمانيا(

جامعة بنى 
 سويف

 3101 بنى سويف

لالرتقاء بالعممية ندوة )تكنولوجيا المعمومات  خطوة 
 التعميمية(

جامعة بنى 
 سويف

 3101 بنى سويف

جامعة بنى  حضور )ممتقى تطوير البحث العممى بجامعة بنى سويف(
 سويف

 3101 بنى سويف

جامعة بنى  ندوة ) الباحث الجيد والنشر الدولى (
 سويف

 3101 بنى سويف

 CHEVENING Informationالندوة الخاصة ) 
Session 

بنى جامعة 
 سويف

 3101 بنى سويف

 سادسنا: الجكائز كاألكسمة: 
 السنة الجية اسـ الجائزة 

 3114نادى أعضاء ىيئة التدريس جامعة  )لقب المعيد المثالى(
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 أكالن : البيانات الشخصية :


 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 : العممية المؤىالت: ثانيا

 الدرجة
تاريخ 

الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 الدكلة الجية الكمية العاـ

جامعة بن   اآلداب الوثائق 3103 الماجستير
 سويف

 مصر

 3119 الميسانس
الوثائق 
 والمكتبات

جامعةالقاىرة،فرع  اآلداب
 مصر بن  سويف

 ثالثا: التدرج االكاديمي 
تاريخ الحصكؿ  الكظيفة 

 عمييا
التخصص 

 العاـ
 الدكلة الجية الكمية 

 مصرجامعة بن   اآلداب الوثائق 3110 معيد

 ميري جرجس اسحق بباوي االسـ : 
 متزوجة الحالة االجتماعية : 

 31/0/0439 تاريخ الميالد : 
 الجيزة مكاف الميالد: 

 مصرية الجنسية : 
 المغة العربية المغة التي يجيدىا : 
 الوثائق التخصص العاـ : 

 إدارة الوثائق الجارية التخصص الدقيؽ :  
 - رقـ الياتؼ : 
 01287502907 رقـ المكبايؿ : 

 merygirgis@yahoo.com : البريد االليكتركني
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 سويف

 اآلداب إدارة الوثائق 3100 مدرس مساعد
جامعة بن  
 مصر سويف



 رابعا: الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:
 السنة الجية الدكرة أك الكرشةاسـ  

 3113 جامعة بن  سويف البحث ف  قواعد البيانات العالمية
 3103 جامعة بن  سويف تنظيم المؤتمرات العممية
 3103 جامعة بن  سويف أخالقيات البحث العمم 

 3103 جامعة بن  سويف معايير الجودة ف  العممية التدريبسية
 3109 جامعة بن  سويف التدريساستخدام التكنولوجيا ف  

 3109 جامعة بن  سويف الجوانب المالية والقانونية
 3109 جامعة بن  سويف التخطيط االستراتيج 

 3100 جامعة بن  سويف الكتابة الفنية لمبحث العمم 
 3101 جامعة بن  سويف القراءة ف  مجتمع المعرفة

 3101 جامعة بن  سويف التعميميةتكنولوجيا المعمومات خطوة لالرتقاء بالعممية 
 3101 جامعة بن  سويف ممتق  تطوير البحث العمم  بجامعة بن  سويف

 3101 جامعة بن  سويف الباحث الجيد والنشر الدول 
 3101 جامعة بن  سويف كيفية إعداد مقترحات المشروعات البحثية

 خامسا: اإلنتاج العممي
 الرسائؿ العممية   .أ

 عنكاف الرسالة
الجامعة 
 التقدير الدرجة تاريخ اإلجازة الكمية / القسـ المانحة

نظام إدارة الوثائق 
بديوان عام محافظة 

الفيوم ومتطمبات تحويمو 
 إل  النظام اإللكترون 

 ممتاز ماجستير 3103 الوثائق والمكتبات بن  سويف
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 أكالن : البيانات الشخصية :


 

 

 

 

 

 
 
 

 : العممية المؤىالت: ثانيا
تاريخ الحصكؿ  الدرجة

 عمييا
التخصص 

 الدكلة الجية الكمية العاـ

عموم  3101 الماجستير
 المعمومات

جامعة بن   اآلداب
 سويف

جميورية 
 العربيةمصر 

عموم  3112 الميسانس
 المعمومات

جامعة بن   اآلداب
 سويف

جميورية 
 مصر العربية

 
 ثالثا: التدرج االكاديمي 

تاريخ  الكظيفة 
الحصكؿ 

 عمييا

التخصص 
 العاـ

 الدكلة الجية الكمية 

 3114 معيد
عموم 
 المعمومات

جامعة بن   اآلداب
 سويف

جميورية 
 مصر العربية

 إيمان عبد المنعم صادق محمد االسـ : 
 متزوجة الحالة االجتماعية : 

 3/0/0431 تاريخ الميالد : 
 بنى سويف –اىناسيا  مكاف الميالد: 

 مصرية الجنسية : 
 المغة االنجميزية –المغة العربية  المغة التي يجيدىا : 
 عموم معمومات التخصص العاـ : 

 شعبة وثائق التخصص الدقيؽ :  
 - رقـ الياتؼ : 
 10339034203 رقـ المكبايؿ : 

 anam10@yahoo.comEm : البريد االليكتركني

mailto:Emanam10@yahoo.com
mailto:Emanam10@yahoo.com
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 3101 مدرس مساعد
عموم 
 المعمومات

جامعة بن   اآلداب
 سويف

جميورية 
 مصر العربية

 رابعا: الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:
اسـ الدكرة أك  

 الكرشة
 السنة الجية طبيعة الدكرة 

االستراتيج  التخطيط تدريبية دورة   
 - البشرية الموارد تنمية مركز

سويف بن  جامعة  
3109 

البحث  الفريق إدارة تدريبية دورة   
 - البشرية الموارد تنمية مركز

سويف بن  جامعة  
3100 

 العرض ميارات
 الفعال

تدريبية دورة  - البشرية الموارد تنمية مركز 
سويف بن  جامعة  

3100 

 لمبحوث الدول  النشر
تدريبية دورة العممية  

 - البشرية الموارد تنمية مركز
سويف بن  جامعة  

3100 

 الساعات نظم
 المعتمدة

تدريبية دورة  
 - البشرية الموارد تنمية مركز

سويف بن  جامعة  
3100 

الجامعية اإلدارة تدريبية دورة   - البشرية الموارد تنمية مركز 
سويف بن  جامعة  

3100 

تدريبية دورة ICDL دورة سويف بن  جامعة – العموم كمية   3101 

 خامسا: اإلنتاج العممي
 الرسائؿ العممية   .أ

 عنكاف الرسالة
الجامعة 
 الكمية / القسـ المانحة

تاريخ 
 التقدير الدرجة اإلجازة

 التشريعات المصرية لموثائق األرشيف 

  دراسة تقييمية

جامعة 
بن  
 سويف

قسم  –اآلداب 
عموم 

 المعمومات

جيد  الماجستير 3101
 جداً 
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 أكالن : البيانات الشخصية :


 

 



 
 
 
 

ثانيا
 :

 : العممية المؤىالت
تاريخ الحصكؿ  الدرجة

 عمييا
التخصص 

 العاـ
 الدكلة الجية الكمية

عموم  3101 الماجستير
 المعمومات

 مصر جامعة بن  سويف اآلداب

عموم  3119 البكالوريوس
 المعمومات

 مصر سويف جامعة بن  اآلداب



 ثالثا: التدرج األكاديمي 

تاريخ الحصكؿ  الكظيفة
 عمييا

التخصص 
 العاـ

 الدكلة الجية الكمية

 معيد
3110 

مكتبات 
 وثائق

جامعة بن   اآلداب
 سويف

 مصر

 مدرس مساعد
3101 

مكتبات 
 وثائق

جامعة بن   اآلداب
 مصر سويف

 احمد احمد منى منير االسـ : 
 متزوجو الحالة االجتماعية : 

 30/00/0433 تاريخ الميالد : 
 بن  سويف –الفشن  مكاف الميالد: 

 مصرية الجنسية : 
 العربية واإلنجميزية المغة التي يجيدىا : 
 عموم المعمومات التخصص العاـ : 

 المكتبات التخصص الدقيؽ :  
 - رقـ الياتؼ : 
 10320331112 رقـ المكبايؿ : 

 monamonir2010@yahoo.com  البريد االليكتركني
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 عمييا:رابعا: الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ 

طبيعة  اسـ الدكرة أك الكرشة
 السنة الجية الدكرة

 1005 جامعة بن  سويف تنمية قدرات إعداد المعمم الجامع 
 1005 جامعة بن  سويف –كمية الصيدلة  تنمية قدرات ميارات التفكير

إدارة الوقت وضغوط 
 تنمية قدرات العمل

جامعة بن   -مركز تنمية الموارد البشرية 
 سويف

1005 

جامعة بن   -مركز تنمية الموارد البشرية  تنمية قدرات ميارات االتصال الفعال
 سويف

1005 

جامعة بن   -مركز تنمية الموارد البشرية  تنمية قدرات ميارات العرض الفعال
 سويف

1006 

إعداد المشروعات 
بن  جامعة  -مركز تنمية الموارد البشرية  تنمية قدرات التنافسية لتمويل البحوث

 سويف
1024 

استخدام التكنولوجيا ف  
جامعة بن   -مركز تنمية الموارد البشرية  تنمية قدرات التدريس

 سويف
1024 

جامعة بن   -مركز تنمية الموارد البشرية  تنمية قدرات اإلدارة الجامعية
 سويف

1024 

التدريب السنوي عمى 
 قواعد البيانات العالمية

 1024 جامعة بن  سويف –كمية اآلداب  ورشة عمل

دورة تدريبية عمى قواعد 
 ت دار المنظومةامعموم

 1025 جامعة بن  سويف ورشة عمل
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 المعيدين : 

 أكالن : البيانات الشخصية :



 : العممية المؤىالت: ثانيا
تاريخ الحصكؿ  الدرجة

 الدكلة الجية الكمية التخصص العاـ عمييا

 اآلداب مكتبات قيد التسجيل الماجستير
جامعة بنى 
 مصر سويف

 3114 ليسانس
المكتبات 
 االداب والوثائق

جامعة بنى 
 مصر سويف



 ثالثا: التدرج االكاديمي 

تاريخ الحصكؿ  الكظيفة
 عمييا

التخصص 
 الدكلة الجية الكمية العاـ

جامعة بنى  اآلداب مكتبات 3101 معيدة
 مصر سويف

 أميرة محمد سيد محموداالسن:
 متزوجةالحالةاالجتواعية:

 0/2/0433تاريدالويالد:
 محافظة بنى سويفهكاىالويالد:

 مصريةالجنسية:
 المغة العربيةاللغةالتييجيذھا:
 المكتباتالتخصصالعام:

 إدارة المعرفةالتخصصالذقيق:
 1333303013رقنالهاتف:
 10114301420رقنالوىبايل:
 mrs_amiramohamed@yahoo.comالبريذااللكتروني

mrsamiramohamed2013@gmail.com  

mailto:mrs_amiramohamed@yahoo.com
mailto:mrs_amiramohamed@yahoo.com
mailto:mrsamiramohamed2013@gmail.com
mailto:mrsamiramohamed2013@gmail.com
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 رابعا: الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:
 السنة الجية طبيعة الدكرة  أك الكرشة اسـ الدكرة 

دورة تدريبية فى العمميات الفنية الخاصة 
 بييئة دار الكتب والوثائق القومية

دار  الكتب والوثائق القومية  دورة تدريبية
 بالقاىرة

3113 

 3114 جامعة بنى سويف دورة تدريبية دورة تدريبية الستخدام قواعد البيانات العالمية
عمى ىامش مؤتمر جامعة بنى ورشة عمل 

سويف وعنوانو "السرقات العممية فى االوساط 
 االكاديمية"

 3100 جامعة بنى سويف ورشة عمل

 3100 جامعة بنى سويف ورشة عمل ورشة توصيف المقررات
ورشة عمل بعنوان "التعميم االلكترونى ومكتبة 

 الوسائط"
 3100 جامعة بنى سويف ورشة عمل

 أخالقيات البحث العممىدورة تدريبية فى 
دورة تنمية 

قدرات أعضاء 
 ىيئة التدريس

–مركز تنمية الموارد البشرية 
 جامعة بنى سويف

3100 

دورة تدريبية فى النشر الدولى لمبحوث 
 العممية

دورة تنمية 
قدرات أعضاء 
 ىيئة التدريس

مركز تنمية قدرات أعضاء 
–ىئية التدريس والقيادات 
 جامعة بنى سويف

3100 

ورة تدريبية فى آداب وسموك المينة فى د
 العمل الجامعى

دورة تنمية 
قدرات أعضاء 
 ىيئة التدريس

مركز تنمية قدرات أعضاء 
–ىئية التدريس والقيادات 
 جامعة بنى سويف

3100 

 دورة تدريبية فى إدارة الوقت واالجتماعات
دورة تنمية 

قدرات أعضاء 
 ىيئة التدريس

مركز تنمية قدرات أعضاء 
–ىئية التدريس والقيادات 
 جامعة بنى سويف

3100 

 دورة تدريبية فى اإلدارة الجامعية
دورة تنمية 

قدرات أعضاء 
 ىيئة التدريس

مركز تنمية قدرات أعضاء 
–ىئية التدريس والقيادات 
 جامعة بنى سويف

3100 

 3100مركز تنمية قدرات أعضاء دورة تنمية دورة تدريبية فى معايير الجودة فى العممية 
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قدرات أعضاء  التدريسية
 ىيئة التدريس

–ىئية التدريس والقيادات 
 جامعة بنى سويف

Toefl دورة 

دورة لغة 
 إنجميزية

لممناقشة ومنح 
درجة 
 الماجستير

مركز اإلميدست جامعة بن  
 سويف.

3101 

دورة تعريفية حول بنك المعرفة المصرى 
 بجامعة بنى سويف

 3101 جامعة بنى سويف دورة تعريفية

دورة تدريبية عمى قواعد معمومات دار 
 ,Edusearchالمنظومة )

Ecolink,Islamiclnfo,AraBase) وقاعدة
 المنظومة لمرسائل

 3101 جامعة بنى سويف دورة تدريبية

 خامسا: اإلنتاج العممي
 الرسائؿ العممية   .أ

 ب ( الدكريات:

 اسـ الدكرية المؤلؼ عنكاف البحث
 بيانات النشر

 السنة  العدد/ المجمد 
إنقاذ صناعة  عرض لمؤتمر

 النشر فى مصر
أميرة محمد سيد 

 محمود
المجمة المصرية لمعموم 

 المعمومات
 -المجمد الثانى
 العدد الثانى

أكتوبر 
3100 

 عنكاف الرسالة
الجامعة 
 المانحة

الكمية / 
 التقدير الدرجة تاريخ اإلجازة القسـ

"رأس المال المعرفى 
فى مكتبات جامعة 
القاىرة ودوره فى 
تحقيق الميزة 
 التنافسية"

جامعة بنى 
 سويف

عموم -اآلداب
 المعمومات

 )قيد التسجيل( )قيد التسجيل( 33/3/3109
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 سادسا: الخبرات األكاديمية
 ( المقررات الدراسية التي تـ تدريسيا: ا

 الدكلة الجامعة الكمية المرحمة المغة اسـ المقرر
 مصر بنى سويف اآلداب الفرقة االولى العربية الفيرسة الوصفية
التكشيف 
 واالستخالص

 مصر بنى سويف اآلداب الفرقة الرابعة العربية

 مصر بنى سويف  اآلداب الفرقة الثانية العربية قواعد بيانات
 مصر بنى سويف اآلداب الفرقة الثانية العربية  مصادر ومراجع عامة 

 بدكف كرقة عمؿ(ب( الندكات كالممتقيات : )مشاركة 
 السنة المدينة الجية ندكة / ممتقى

شاركت بالحضور فى مؤتمر 
 3100مارس بنى سويف جامعة بنى سويف عنوانو"مصرتخترع"

شاركت بالحضور فى الندوة التعريفية 
ببرام  ىيئة الفرلبرايت االمريكية 

الخاصة بكيفية الحصول عمى فرصة 
 منحة او بعثة

 3100مارس  بنى سويف جامعة بنى سويف

شاركت فى تنظيم المؤتمر العممى 
االول لعموم المعمومات وعنوانو"معمارية 

 المعمومات"
 3100أبريل  بنى سويف جامعة بنى سويف

شاركت بالحضور فى المؤتمر العممى 
االول لعموم المعمومات وعنوانو"معمارية 

 المعمومات"
 3100أبريل  بنى سويف جامعة بنى سويف

بالحضور فى ندوة قطاع شاركت 
الدراسات العميا والبحوث بعنوان "برام  
 ومنح الييئة االلمانية لمتبادل العممى"

 3100مايو  بنى سويف جامعة بنى سويف

شاركت بالحضور فى ندوة الجوائز 
 العممية  انواعيا وكيفية الحصول عمييا

 3100اغسطس  بنى سويف جامعة بنى سويف

 3100اغسطس  بنى سويف جامعة بنى سويفشاركت بالحضور فى ندوة "تقنيات 
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فى المؤسسات  (Six Sigmaتطبيق )
 "االكاديمية والمعموماتية

شاركت بالحضور فى ندوة بعنوان 
"ترتيب جامعة بنى سويف طبقا لنظم 

 التصانيف العالمية لمجامعات"
 3100اكتوبر  بنى سويف جامعة بنى سويف

بالحضور فى مؤتمر "السرقات شاركت 
العممية فى االوساط االكاديمية الظاىرة 

 لمعالجتيا"
 3100نوفمبر  بنى سويف جامعة بنى سويف

شاركت بالحضور فى ندوة بعنوان"اليات 
 استقطاب االساتذة الزائرين"

 3100نوفمبر  بنى سويف جامعة بنى سويف

شاركت بالحضور فى مؤتمر "التعميم 
البيئات،الخبرات ، عن بعد    

 التطورات"
 3100ديسمبر  بنى سويف جامعة بنى سويف

شاركت بالحضور فى مؤتمر الجامعة 
 االول بعنوان "اطفال بال مأوى"

 3100ديسمبر  بنى سويف جامعة بنى سويف

شاركت بالحضور فى المؤتمر الطالبى 
االول لكمية اآلداب بعنوان"االنشطة 

االبداع الطالبية ودورىا فى تنمية 
 والتفكير الريادى"

-كمية اآلداب
 جامعة بنى سويف

 3101مارس  بنى سويف

شاركت بالحضور فى المؤتمر العاشر 
لكمية اآلداب بعنوان"نحو بناء 

استراتيجية لمتنمية المستدامة فى صعيد 
 مصر فى ظل العموم االنسانية"

-كمية اآلداب
 3101مارس  بنى سويف جامعة بنى سويف

تنظيم المؤتمر العممىى شاركت فى 
الثانى لعموم المعمومات وعنوانو"التحول 
 إلى مجتمع المعرفة  رؤى معموماتية"

 3101أبريل  بنى سويف جامعة بنى سويف

شاركت بالحضور فى ندوة 
 بعنوان"القراءة فى مجتمع المعرفة"

-كمية اآلداب
 3101مايو  بنى سويف جامعة بنى سويف

 3101مايو  بنى سويف جامعة بنى سويفشاركت بالحضور فى ندوة 
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بعنوان"النشر الدولى فى العموم 
 االجتماعية  خطوات وتوصيات"

شاركت بالحضور فى ندوة بعنوان"كيف 
تعد أوراق ترشحك إلعالن البعثات 

من  3101\3100الجديد لمعام الرابع 
-3103الخطة الخمسية السابعة 

3102" 

 3101يونيو  بنى سويف جامعة بنى سويف

شاركت بالحضور فى ندوة 
بعنوان"تكنولوجيا المعمومات خطوة 

 لالتقاء بالعممية التعميمية"
 3101أغسطس بنى سويف جامعة بنى سويف

 
 سابعا: الخبرات العممية

 ا( عضكية الجمعيات العممية : 
 سنة االشتراؾ الجية اسـ الجمعية 

عضو بالجمعية المصرية لممكتبات 
 والمعمومات

 3/3/3101 القاىرة



 ثامنا: الجكائز كاألكسمة:  
 السنة الجية اسـ الجائزة 

شيادة تقدير لمتفوق العممى فى العام الجامعى 
3113/3114 

 3114 جامعة بنى سويف
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 أكال: البيانات الشخصية

 

 
 : العممية المؤىالت: ثانيا

تاريخ الحصكؿ  الدرجة
 عمييا

التخصص 
 الدكلة الجية الكمية العاـ

 مصر جامعة بنى سويف اآلداب وثائق ومكتبات 3100 ليسانس اآلداب
الدبمومة العامة 

 التربوية
 مصر سويفجامعة بنى  التربية شعبة عامة 3103

تمييدى 
 ماجستير

 مصر جامعة بنى سويف اآلداب شعبة مكتبات 3109

 ثالثا: التدرج االكاديمي 
 الدكلة الجية الكمية التخصص العاـ تاريخ الحصكؿ عميياالكظي

 رمضان تيامى صابر شيماء  االسـ : 
 متزوجة الحالة االجتماعية : 

 0/3/0441 تاريخ الميالد : 
 مركز بنى سويف  _ قرية منشأة عاصم /ظاظا –بن سويف محافظة  مكاف الميالد: 

 مصرية الجنسية : 
 المغة العربية المغة التي يجيدىا : 
 عموم معمومات التخصص العاـ : 

 داراسات مستفيدين  التخصص الدقيؽ :  
 --- رقـ الياتؼ : 
 10111133412 رقـ المكبايؿ : 

 Shaimaramadan842@yahoo.com : البريد االليكتركني
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 فة

 اآلداب مكتبات 3103 معيد
جامعة بن  
 سويف

جميورية 
 مصر العربية



 الحصكؿ عمييا: رابعا: الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ
 السنة الجية طبيعة الدكرة اسـ الدكرة أك الكرشة
دورة تدريبية الستخدام 
 قواعد البيانات العالمية

 3109 جامعة بنى سويف مشروع المكتبة الرقمية

دورة تدريبية فى العمميات 
الفنية الخاصة بييئة دار 
 الكتب والوثائق القومية

التدريب بادارات الفيارس 
والتزويد والدوريات وااليداع 

وغيرىا من االدرات الخاصة 
 بالييئة

دار  الكتب والوثائق 
 3100 القومية بالقاىرة

معايير الجودة فى العممية 
 التدريسية

تنمية قدرات لمترقيو لدرجة 
 مدرس مساعد

مركز تنمية قدرات ىيئة 
 التدريس والقيادات

 
3100 

لدرجة تنمية قدرات لمترقيو  اخالقيات البحث العممى
 مدرس مساعد

مركز تنمية قدرات ىيئة 
 التدريس والقيادات

 
3100 

النشر الدولى لمبحوث 
 العممية

تنمية قدرات لمترقيو لدرجة 
 مدرس مساعد

مركز تنمية قدرات ىيئة 
 التدريس والقيادات

 
3100 

 االدارة الجامعية
تنمية قدرات لمترقيو لدرجة 

 مدرس مساعد

مركز تنمية قدرات ىيئة 
 ريس والقياداتالتد

 
3100 

تنمية قدرات لمترقيو لدرجة  ادارة الوقت واالجتماعات
 مدرس مساعد

مركز تنمية قدرات ىيئة 
 التدريس والقيادات

 
3100 

 3100مركز تنمية قدرات ىيئة تنمية قدرات لمترقيو لدرجة  اداب وسموك المينة
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 التدريس والقيادات مدرس مساعد
 

دورة ميارات االتصال 
 الفعال

 برنام  التنمية المعرفية
جامعة بنى  –كمية اآلداب 

 سويف
3109 

 برنام  التنمية المعرفية دورة ميارات ادارة الفريق
جامعة بنى  –كمية اآلداب 

 سويف
3109 

جامعة بنى  -كمية اآلداب برنام  التنمية المعرفية دورة الخرائط الذىنية
 سويف

3109 

دورة ميارات القراءة 
 السريعة

جامعة بنى  -كمية اآلداب برنام  التنمية المعرفية
 سويف

3109 
 

الرخصة الدولية لقيادة 
 icdlالحاسب االلى 

 3100 جامعة بنى سويف دورة تدريبية
 

جامعة بنى  -كمية اآلداب دورة تعريفية دورة الفيرسة االلية
 سويف

3103 

الدورة التدربيبة التعريفية 
بنظام المستقبل وكيفية 

 البيانات وفيرستيا ادخال
 دورة تعريفية

جامعة بنى  -كمية اآلداب
 سويف

3109 

دورة ميارات الكتابة 
 برنام  التنمية المعرفية العممية

جامعة بنى  -كمية اآلداب
 3109 سويف

التدريب السنوى عمى 
 قواعد البيانات العالمية

 ندوة تعريفية
جامعة بنى  -كمية اآلداب

 سويف
ديسمبر 1

3100 

عمل تعظيم استفادة ورشة 
أعضاء ىيئة التدريس من 
 قواعد البيانات العالمية

 3100 جامعة بن  سويف ورشة عمل

حضور ورشة عمل بعنوان 
عم  ىامش مؤتمر جامعة 

بن  سويف وعنوانو 
السرقات العممية ف  

 جامعة بن  سويف ورشة عمل
الفترة من 

02-03-
3100 
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األوساط األكاديمية 
 الظاىرة ومعالجتيا

شاركت بحضور دورة 
تدريبية عمى قواعد 

معمومات دار المنظومة 
Edusearch،Ecolink 

 ،Islamiclinfo  ،
AraBase 

 01/0/3101 جامعة بنى سويف ندوة تعريفية

المشاركة بالحضور ف  
الدورة التعريفية حول بنك 
المعرفة المصري بجامعة 

 بن  سويف

 جامعة بن  سويف دورة تعريفية
المنعقدة يوم 
األحد الموافق 

03/3/3101  

 
 خامسا: أنشطة عامة

 ندكات عامة:        (أ 
 تاريخ الندكة مكاف الندكة ندكةعنكاف ال

شاركت بالحضور فى الندوة التعريفية ببرام  
ىيئة الفرلبرايت االمريكية الخاصة بكيفية 

 الحصول عمى فرصة منحة او بعثة

 3100مارس  39 جامعة بنى سويف

الدراسات العميا والبحوث بعنوان " ندوة قطاع 
 فاعمية البحوث المدعومة من الجامعة "

 3109اغسطس  39 جامعة بنى سويف 

الندوة التعريفية لقسم الدعم العممى 
 والمشروعات التابع لمكتبة االسكندرية 

 3109مارس  04 جامعة بنى سويف 

ندوة قطاع الدراسات العميا والبحوث الخامسة 
بعنوان " االتفاقيات الدولية والمحمية وسبل 

 تفعيميا 

 310أكتوبر  31 جامعة بنى سويف 

ندوة قطاع الدراسات العميا والبحوث بعنوان " 
 برام  ومنح الييئة االلمانية لمتبادل العممى "

 3100مايو 31 جامعة بنى سويف 
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سات العميا والبحوث بعنوان " ندوة قطاع الدرا
المشروعات التنافسية  مصادر فعالة لتمويل 

 البحث العممى من خارج الجامعة 

 3109سبتمبر01 جامعة بنى سويف 

ندوة " ترتيب جامعة بنى سويف طبقا لنظم 
 التصانيف العالمية لمجامعات "

 3100اكتوبر  00 جامعة بنى سويف 

 3100نوفمبر 3 جامعة بنى سويف  الزائرين " ندوة " اليات استقطاب االساتذة
شاركت فى حضور ندوة بعنوان " القراءاة فى 

 مجتمع المعرفة "
 3101مايو 3 جامعة بنى سويف 

شاركت بالحضور فى ندوة "النشر الدولى فى 
 العموم االجتماعية  خطوات وتوصيات 

 3101مايو00 جامعة بنى سويف

شاركت بالحضور فى ندوة " كيف تعد اوراق 
ترشحك إلعالن البعثات الجديد لمعام الرابع 

من الخطة الخامسية السابعة  3100/3101
3103/3102  

 3101يونيو 33 جامعة بنى سويف

شاركت بالحضور فى ندوة " مؤسسة 
اليكسندر فون ىومبمدت وسبل الحصول عمى 

فى  منح بحثية لدراسات ما بعد الدكتوراه
 ألمانيا "

 3101مايو 39 جامعة بنى سويف

 سادسا: الجكائز كاألكسمة: 
 

 السنة الجية اسـ الجائزة 
شيادة تقدير لمتفوق العممى فى العام 

 3101/3100الجامعى 
 3100 جامعة بنى سويف
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 أكالن : البيانات الشخصية :



 : العممية المؤىالت: ثانيا
 الدكلة الجية الكمية التخصص العاـ تاريخ الحصكؿ عمييا الدرجة

 مصر القاىرة اآلداب الوثائق 3101 الماجستير

 مصر بن  سويف اآلداب المكتبات والوثائق 3103 ليسانس

 ثالثا: التدرج االكاديمي 
الكظي
 الدكلة الجية الكمية التخصص العاـ تاريخ الحصكؿ عمييا فة

جامعة بن   اآلداب وثائق 3103 معيد
 سويف

جميورية 
 مصر العربية

 رابعان: اإلنتاج العممي
 ب ( الدكريات:

 اسـ الدكرية المؤلؼ عنكاف البحث
 بيانات النشر

 السنة  العدد/ المجمد 

 .إبراىيم صابر جمال إسالم االسـ : 
 أعزب الحالة االجتماعية : 

 33/4/0440 تاريخ الميالد : 
 مركز إىناسيا مكاف الميالد: 

 مصري الجنسية : 
 إنجميزي المغة التي يجيدىا : 
 عموم المعمومات  التخصص العاـ : 

 الوثائق واألرشفة اإللكترونية التخصص الدقيؽ :  
 ---- رقـ الياتؼ : 
 10333431344 رقـ المكبايؿ : 

 gamaleslam685@yahoo.com  البريد االليكتركني
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 ف  الرنوك
 العصر
 .الممموك 

إسالم جمال صابر 
 إبراىيم 

 كمية مجمة
 اآلداب

 3109 33/ع 3م 
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 أكالن : البيانات الشخصية :

 
 : العممية المؤىالت: ثانيا

 الدرجة
تاريخ 

الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 الدكلة الجية الكمية العاـ

 مصر بن  سويف آداب مكتبات 3103 الميسانس

 
 ثالثا: الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:

 السنة الجية اسـ الدكرة أك الكرشة 
 3100 بن  سويف دورة الخرائط الذىنية
 - بن  سويف دورة تنمية اإلبداع
 - بن  سويف العمميةورشة عمل السرقات 

 3100سبتمبر بن  سويف دورة الفيرسة اآللية
 م3109مارس كمية اآلدابالندوة التعريفية لقسم الدعم العمم  

 فاطمة عم  إبراىيم أحمد االسـ : 
 آنسة الحالة االجتماعية : 

 04/3/0443 تاريخ الميالد : 
 مركز سمسطا مكاف الميالد: 

 مصرية الجنسية : 
 العربية، اإلنجميزية إلى حد ما المغة التي يجيدىا : 
 مكتبات التخصص العاـ : 

 معموماتية واتصال التخصص الدقيؽ :  
 ---- رقـ الياتؼ : 
 10320013323 رقـ المكبايؿ : 

 Fatmaebrahim835@yahoo.com : البريد االليكتركني
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والمشروعات التابع لمكتبة 
 األسكندرية"

ندوة ترتيب جامعة بن  سويف 
طبًقا لنظم التصانيف العالمية 

 لمجامعات
 3100أكتوبر 00 بن  سويف

الدراسات العميا ندوة قطاع 
والبحوث بعنوان المشروعات 

التنافسية   مصادر فعالة لتمويل 
 البحث العمم  من خارج الجامعة

 م3109سبتمبر01 بن  سويف

 

 رابعا: اإلنتاج العممي
 أ( بحكث مؤتمرات )المشاركة بكرقة عمؿ(

الجية  عنكاف  المؤتمر المؤلؼ عنكاف البحث
 الراعية

 السنة مكاف انعقاده

االنتحاالت 
العممية  

المصطمحات 
والمفاىيم مع دراسة 
مقارنة لعينة من 
برمجيات كشف 
 االنتحاالت العممية

فاطمة 
عم  
إبراىيم 
 احمد

السرقات العممية 
ف  األوساط 
األكاديمية  
الظاىرة 
 ومعالجتيا.

جامعة بن  
 سويف

قاعة اىاب 
اسماعيل 
بجامعة بن  

 سويف

01-02-
-نوفمبر
 م.3100
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 أكالن : البيانات الشخصية :



 : العممية المؤىالت: ثانيا

 الدرجة
تاريخ 

الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 الدكلة الجية الكمية العاـ

 مصر بن  سويف آداب مكتبات 3103 الميسانس



 رابعا: الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:
 السنة الجية اسـ الدكرة أك الكرشة 

 3100 بن  سويف دورة الخرائط الذىنية
  بن  سويف دورة تنمية اإلبداع

ورشة عمل السرقات 
 العممية

  بن  سويف

 3100سبتمبر   بن  سويف دورة الفيرسة اآللية

 ىبو نادي جابر عبد المتجم  االسـ : 
 آنسة الحالة االجتماعية : 

 م30/01/0443 تاريخ الميالد : 
 محافظة بن  سويف مكاف الميالد: 

 مصرية الجنسية : 
 العربية، اإلنجميزية إلى حد ما المغة التي يجيدىا : 
 وثائق التخصص العاـ : 

 وثائق تاريخية التخصص الدقيؽ :  
 ---- رقـ الياتؼ : 
 10330433102 رقـ المكبايؿ : 

 bebonady124@yahoo.com : البريد االليكتركني
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 الندوة التعريفية لقسم
الدعم العمم  

والمشروعات التابع 
 لمكتبة األسكندرية"

 م3109مارس كمية اآلداب

ندوة ترتيب جامعة بن  
سويف طبًقا لنظم 
التصانيف العالمية 

 لمجامعات

 3100أكتوبر 00 بن  سويف

ندوة قطاع الدراسات 
العميا والبحوث بعنوان 
المشروعات التنافسية   
مصادر فعالة لتمويل 

من خارج  البحث العمم 
 الجامعة

 م3109سبتمبر01 بن  سويف

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 6102-6106دليل السيز الذاتية ألعضبء هيئة التذريس بقسن علوم الوعلوهبت 

331 
 

 أكالن : البيانات الشخصية :


 

 

 

 

 

 

 

ثانيا
 : العممية المؤىالت: 

 الدرجة
تاريخ 

الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 الدكلة الجية الكمية العاـ

 2013 ليسانس
وثائق 
 ومكتبات

 مصر بنى  سويف اداب



 ثالثا: التدرج االكاديمي 
تاريخ  الكظيفة 

الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 العاـ

 الدكلة الجية الكمية 

 مصر بنى  سويف اداب معمومات 3100 معيد

 
 

 اسماء محمود جوده سعيد االسـ : 
 متزوجو  ولدييا طفمو الحالة االجتماعية : 

 3/3/0443 تاريخ الميالد : 
 بنى سويف/صفط الغربيو /الواسطى مكاف الميالد: 

 مصريو الجنسية : 
 العربيو المغو المغة التي يجيدىا : 
  معمومات التخصص العاـ : 

 واتصال معمومانيو التخصص الدقيؽ :  
 --- رقـ الياتؼ : 
 10000230411 رقـ المكبايؿ : 

 asmaa2020mg@yahoo.com : البريد االليكتركني



 6102-6106دليل السيز الذاتية ألعضبء هيئة التذريس بقسن علوم الوعلوهبت 

330 
 

 
 عمييا:رابعا: الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ 

اسـ الدكرة أك  
 الكرشة

 السنة الجية

 3101 بنى سويف مؤتمر بنك المعرفو
 3101 بنى سويف ندوة دار المنظومو

المؤتمر العممى الثانى 
 لقسم عموم المعمومات

 3101 بنى سويف

   دورة تحرير عممى
   icdlدورة 
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أوالً:البياناتالشخصية:



 : العممية المؤىالت: ثانيا

 الدرجة
تاريخ 

الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 الدكلة الجية الكمية العاـ

 مصر بن  سويف اآلداب     ارشيف  م3103 الميسانس

 ثالثا: التدرج االكاديمي 

 الكظيفة
تاريخ 

الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 الدكلة الجية الكمية العاـ

 اآلداب وثائق 3103 معيد
جامعة بنى 
 سويف

 مصر

 رابعا: الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:
 السنة الجية اسـ الدكرة أك الكرشة 

  بن  سويف Icdlدورة 

 ىاجر عم  سيد محمد االسـ : 
 متزوجة الحالة االجتماعية : 

 م.01/01/0443 تاريخ الميالد : 
 بن  سويف مكاف الميالد: 

 مصري الجنسية : 
 العربية واإلنجميزية إلى حد ما المغة التي يجيدىا : 
 أرشيف التخصص العاـ : 

 أرشيف إلكترون  التخصص الدقيؽ :  
  رقـ الياتؼ : 
 10333300033 رقـ المكبايؿ : 

   البريد االليكتركني
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مؤتمر السرقات العممية ف  األوساط 
 األكاديمية   الظاىرة ومعالجتيا

 3100 بن  سويف

 3100 بن  سويف 30الفيرسة اآللية ماركدورة 
ندوة ممتق  تطوير البحث العمم  

 بجامعة بن  سويف
 م3101 

 3101  دورة التحرير العمم 
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 أكالن : البيانات الشخصية :

 

: المؤىالت العممية: ثانيا  

 الدرجة
تاريخ 

الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 الدكلة الجية الكمية العاـ

جامعة بنى  اآلداب مكتبات 3100 ليسانس
 مصر سويف

 ثالثا: التدرج االكاديمي 
تاريخ  الكظيفة 

الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 الدكلة الجية الكمية العاـ

جامعة بنى  اآلداب المكتبات 3100 معيد
 سويف 

 بنى سويف

 

 

 امل رمضان عبدالواحد محمد االسـ :
 اعزب الحالة االجتماعية :

0443-01-02 تاريخ الميالد :  
بنى سويف –مركز ناصر  مكاف الميالد:  

 مصرية الجنسية :
 العربية المغة التي يجيدىا :
 عموم المعمومات التخصص العاـ :

 مكتبات التخصص الدقيؽ :
 10103919039 رقـ الياتؼ :

  رقـ المكبايؿ : 

   البريد االليكتركني
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 أكالن : البيانات الشخصية :



 

 : العممية المؤىالت: ثانيا

 الدرجة
تاريخ 

الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 الدكلة الجية الكمية العاـ

جامعة بنى  اآلداب معموماتية 3100 ليسانس
 سويف

 سويف بنى

 ثالثا: التدرج االكاديمي 
تاريخ  الكظيفة 

الحصكؿ 
 عمييا

التخصص 
 الدكلة الجية الكمية العاـ

جامعة بنى  اآلداب المكتبات 3100 معيد
 سويف

 بنى سويف

 رابعا: الدكرات ك الكرش التدريبية التي تـ الحصكؿ عمييا:

 الشيماء صفوت صابر عمى االسـ : 
 متزوجة      الحالة االجتماعية : 

 م0443/  9/ 02 تاريخ الميالد : 
 شارع سيف الدين خمف مدرسة الصفوة عمى طريق الفيوم القديم  مكاف الميالد: 

 مصرية الجنسية : 
 العربية المغة التي يجيدىا : 
 عموم المعمومات التخصص العاـ : 

 معموماتية التخصص الدقيؽ :  
 ------ رقـ الياتؼ : 
 10313133103 رقـ المكبايؿ : 

 s.shimo32@yahoo.com : البريد االليكتركني
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اسـ الدكرة أك  
 الكرشة

 السنة الجية طبيعة الدكرة 

ICDL  شرح
 وامتحانات

 م.3103 المركز العمم        

شرح الميارات  لغة انجميزية
 وامتحانات

المعيد البريطان  ف  
 بنى سويف

 م.3109

 –جامعة بنى سويف  بناء الذات تنمية بشرية
 كمية اآلداب

 م.3103

ادخال بيانات الرسائل  مشروع المكتبة الرقمية
 عمى النظام

 –جامعة بنى سويف 
 اآلدابكمية 

 م.3103

الكتابة الفنية لمبحث 
 العممى

–جامعة بنى سويف  شرح وامتحانات
 كمية االداب

 م.3101
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 أكالن : البيانات الشخصية :


 : العممية المؤىالت: ثانيا

 الدكلة الجية الكمية التخصص العاـ تاريخ الحصكؿ عمييا الدرجة

جامعة بنى  اآلداب وثائق 3100 ليسانس
 سويف

 بنى سويف

 ثالثا: التدرج االكاديمي 

التخصص  تاريخ الحصكؿ عمييا الكظيفة
 الدكلة الجية الكمية العاـ

جامعة بنى  اآلداب وثائق 3100 معيد
 سويف

 بنى سويف

 التي تـ الحصكؿ عمييا: كالكرش التدريبيةرابعا: الدكرات 
اسـ الدكرة أك  

 الكرشة
 السنة الجية طبيعة الدكرة 

ICDL ـ.1024 المركز العممي شرح كامتحانات 
ICTP ـ.1024 جامعة بني سكيؼ شرح كامتحانات 

 

 شيماء خالد شعبان محمد االسـ : 
 متزوجة     الحالة االجتماعية : 

 9/00/0443 تاريخ الميالد : 
 حارة حميم -بن  سويف شارع طراد النيلببا محافظة  مكاف الميالد: 

 مصرية الجنسية : 
 العربية المغة التي يجيدىا : 
 وثائق  التخصص العاـ : 

  التخصص الدقيؽ :  
 ------- رقـ الياتؼ : 
 10111932329 رقـ المكبايؿ : 

 dr_shimaa411@yahoo.com  البريد االليكتركني
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