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الفرنسیة –اإلنجلیزیة –العربیة اللغات

:الجوائز
واإلنســــانیة / تخصــــص المعلومــــات واالتصــــال / ،للعلــــوم االجتماعیــــةجــــائزة الجامعــــة التقدیریــــة

. ٢٠١١نوفمبر جامعة بني سویف/ 
:المؤهالت األكادیمیة

ــوم المعلومــات واالتصــال ــوم كلیـــة، ٣جامعــة بــوردو،بمرتبــة الشــرف،دكتــوراه الدولــة فــي عل عل
.١٩٩٠ا نسبوردو / فر ISICالمعلومات واالتصال 

 ماجســتیر علــوم المعلومــات واالتصــاالت)DEA(، المعلومــات كلیـــة علـــوم٣،جـــامعة بـــوردو
. ١٩٨٦بوردو  / فرنسا ،ISICواالتصال 



٢

 ماجستیـــــر المكتبـــــات والتوثیــــق)Dip.lib.(،كلیـــــة عـــــلوم المكتبــــات:جامعــــة ویلــــزCLW،
.١٩٨١المملكة المتحدة ،ویلز، ابریستوث

١٩٧١جامعة القاهرة –كلیة التجارة –رة أعمال بكالوریوس إدا.

:الحاليصب المن
كلیــة اآلداب / األكــادیميلوحــدة الجــودة وااإلعتمــادمستشــارأســتاذ علــوم المعلومــات واالتصــال المتفــرغ، ▪

(حتى تاریخه).–جامعة بني سویف
:الوظائف السابقة

األكــــادیمي،      مــــدیر التنفیـــذى لوحـــدة الجـــودة وااإلعتمـــادأســـتاذ علـــوم المعلومـــات واالتصـــال المتفـــرغ، وال
).٢٠١٣(حتى فبرایر –كلیة اآلداب / جامعة بني سویف.CIO)ومدیر المشروعات (

. ٢٠١١_ نوفمبر ٢٠١١مایو -بنى سویفجامعة –كلیة اآلدابرئیس قسم المكتبات والوثائق، ▪
مایو_٢٠٠٩أغسطس -كلیة اآلداب –بنى سویفجامعة –واإلتصالم المعلوماتو أستاذ عل.

٢٠١١.
٢٠٠٥قسم أإلعالم وعلـم المعلومات_أغسـطس -معار أستاذ لكلیة اآلداب والعلوم، جامعة قطر

.٢٠٠٩أغسطس –
 جامعة القاهرة –وكیل كلیة اآلداب لشئون التعلیم والطالب ،٢٠٠٥أغسطس –٢٠٠١مارس

).ورئیس دار الكتب المصریة (انتداب،اآلداب بني سویفلكلیة –
٢٠٠٥أغسطس وحتى٢٠٠١مارسلدار الكتب المصریة منذسمعار رئی.
المعلومات).الترقیة إلى درجة أستاذ (الحصول على درجة األستاذیة في مجال٢٠٠٤یونیو ٥
كلیـة اآلداب –القـاهرة جامعـة –كلیة اآلداب لشئون التعلیم والطـالب وكیل ،م٢٠٠٥-١٩٩٩

.بني سویف–
جامعــة القـاهرة –ورئیس قسم المكتبات والوثـائق ،(مشارك)أستاذ مساعد١٩٩٩–١٩٩٨-

.فرع بني سویف–كلیة اآلداب 
كلیـة اآلداب –أستاذ مساعد ثم أستاذًا مشاركًا معارًا لجامعة المـلك سعـود ١٩٩٨–١٩٩٣–

.المملكة العربیة السعودیة–مات والمعلو تابكتمقسم علوم ال
بنـــي -قســـم المكتبـــات والوثــــائق –كلیـــة اآلداب ،مـــدرس بجامعـــة القـــاهرة١٩٩٣–١٩٩٠

. سویف
والدكتوراهلدراسات الماجستیر،٣جامعة بوردو ،فترة دراسیة / بفرنسا(١٩٩٠–١٩٨٤.(
ـــا١٩٨٤–١٩٨١ ـــق والمعلوم ـــؤتمرات والتوثی ــــامة لقاعـــة ،تمـــدیر عـــام إدارة الم ـــة الع الهیئ

).تعاقد(السودان –الخرطوم –الصداقة للمؤتمرات الدولیة 
جامعـة ویـلز لدراسات الماجستیر،فترة دراسیة / إنجلترا(١٩٨١–١٩٧٩(.
الهیئة العامـة لقاعـة الصــداقة الدولیـة –رئیس مركز التوثیق والمعلومات ١٩٧٩–١٩٧٦–

.قد)(تعاالسودان–الخرطوم 



٣

وزارة -إدارة اإلعـــالم الخــارجيبــ،فيارئــیس قســـم المكتبـــة واألرشیـــف الصــح١٩٧٦–١٩٧٣
.السودان،الخرطوم،الثقافة واإلعالم

وزارة ،الجمـاهیريإدارة التـدریب والتـعلیم واالتـصال–مفتش اتصاالت إداریة ١٩٧٣–١٩٧١
.السودان،الخرطوم،التعاون

:یةالدورات التدریب
 / ٢٠٠٧ورشة عمل إستراتیجیة تصمیم الملف أأللكترونى. مارس.
 ٢٠٠٦، ینایر/جامعة قطر،العلميورشة عمل {إستراتیجیات تنمیة مهارات التفكیر.
 ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ورشة عمل استخدام ألسبورة التفاعلیة فى التدریس ، ربیع.
 ٢٠٠٥/ رقطر، دیسمبدورة تدریبیة على النظام اآللي للتسجیل األكادیمي، جامعة.
 دورة تدریبیة على نظام المعلومات اآللي)Horizon ،٢٠٠٣)، دار الكتب المصریة.
الهیئـة العامـة لـدار الكتـب والوثـائق ،دورة في إدارة تكنولوجیـا المعلومـات فـي المنظمـة اإللكترونیـة

.٢٠٠٣سبتمبر ١٠-٦ة " الدس " القومیة باالشتراك مع مؤسس
نظـام ورة تدریبیـة علـي دCDS/ ISIS/Under Windowsة للیونــسكو القـاهرة الشـعبة الوطنیـ

.  ١٩٩٩نوفمبر 
 ١٩٩١إبریل ،جامعة القاهرة–دورة إعداد المعلم الجامعي.
ــین ــة للمكتبی ــي الوســائط التكنولوجی ــة ف ــات ،دورة تدریبی ــة المكتب ــة CLWكلی ــة ویلز/المملك جامع

.١٩٨٠المتحدة 
 مركـز التنـمیــة الصـناعیة ،المعلومـاتدورة تدریبیة في التوثیـق وIDCASالـدول العربیـةجامعـة،

. ١٩٧٧القاهرة 
معهد الصحافة العالمي ،دورة تدریبیة في الصحافة الدولیةIPI،١٩٧٥ألمـانیا الغربیة ،میـونخ .
 ١٩٧٣سمار -، فبرایرن، السوداالعامة، الخرطومأإلدارةالعامة، معهد أإلدارةفيتدریبیة دورة.

:النشاط المهني
للتغلیــف والتعبئـــة القــاهرة رئــیس مجموعــة إعــداد خطــة تطــویر نظــام المـــعلومات بالهیئــة العامــة

١٩٩١.
 ١٩٩١-وزارة التربیة والتعلیم–بالهیئة العامة لألبنیة التعلیمیة –تصمیم نظام المعلومات .
١٩٩٢السویـس بمحافـظـة،المشاركة في الدورة التدریبیة ألمناء المكتبـات.
الخرطـوم فــرع–جامعـة القـاهرة –بكلیـة اآلداب ،المشاركة في تأسـیس قسـم المكتبـات والوثـائق

. ١٩٩٣) سابقاً (
 ُ١٩٩٩جامعـة المـنیـا ،حـاضر في الـدورة التـدریبیة ألمنـاء المكتبـاتم .
 ٢٠٠٠بریل القــاهرة إ–إعداد الدورة التدریبیة للعاملین بمكتبة مبارك العـامة.
 ٢٠٠٠فرع بني سویف –جامعة القاهرة –رئیس لجنة تطویر مكتبات كلیة اآلداب .
 ُ٢٠٠٠بجامعة عین شمس ،حاضر في الدورة التدریبیة ألمناء المكتبات الجامعیةم.



٤

 ُ٢٠٠١متقدمة بمكتبة مبارك العامة حاضر في الدورة التدریبیة الم .
 ٢٠٠٥حتى٢٠٠١لقومیة العلمیة لدار الكتب امقرر اللجنة.
٢٠٠١عضو اللجنـة العلمیـة لمركـز الببلیوجرافیـا والحاسـب اآللـي لـدار الكتـب والوثـائق القومیـة

.  ٢٠٠٥حتى
٢٠٠٥حتى٢٠٠١لهیئـة العامـة لدار الكـتب ل،عضو لجنة القیادات العلیـا.
 وثـــائق القومیـــةالهیئـــة العامـــة لـــدار الكتـــب وال،یولیـــو٢٣عضـــو اللجنـــة التاریخیـــة الحتفالیـــة

٢٠٠٢.
٢٠٠٥حتى ٢٠٠١دار الكتب والوثائق القومیة عضو مجلس إدارة الهیئة العامة ل.
 كلیـــة اآلداب / جامعـــة القــــاهرة / بنـــي سویـــــف–رئـــیس لجنـــة المكتبــــة وخـــدمات المعلومــــات

.٢٠٠٥حتى٢٠٠٢الزراعیة عضـو مجلس إدارة المكتبـة القومیـة٢٠٠٥حتى٢٠٠٢
 ٢٠٠٥حتى٢٠٠٢بمصر یونیو –العربي للمعلومات رئیس فرع النادي.
 ٌ٢٠٠٣–اضر في الدورة التدریبیة بالمكتبة القومیة الزراعیة مح.
 ٢٠٠٤–٢٠٠٢المركز القومي للبحوث -عضو لجنة المكتبات والتوثیق.
عضـو لجنـةInternational Search Committee - Bibliotheca Alexandrina-

2003 Tell Date.
الهیئــة العامــة لــدار الكتــب والوثــائق القومیــة،عــداد والمشــاركة فــي نــدوة المكتبــة اإللكترونیــةاإل،

.٢٠٠٣أكتوبر 
" الهیئـة العامـة مواقع المعرفة على شبكة اإلنترنتالمواقع العلمیة و اإلعداد والمشاركة في ندوة ،"

.٢٠٠٣أكتوبر ،لدار الكتب والوثائق القومیة
م٢٠٠٣محافظة بني سویف –تبة مبارك العامة المشرف على إعداد مك .
 ُ٢٠٠٤یونیــو مجلــس الــوزراء–ستشــار المكتبــات والمعلومــات بمعهــد تكنولوجیــا المعلومــات م–

٢٠٠٥.
 ٢٠٠٥أغسطس -٢٠٠٤مات لمحافظة بني سویف یونیو مستشار المعلو.
 للســكان والتنمیــةمستشــار المكتبــات والمعلومــات بــالمركز الــوطني لمســاندة المنظمــات األهلیــة،

.٢٠٠٨حتى ٢٠٠٤یونیو 
 عضو اللجنة العلمیة لدار الكتب ومركز الحاسب اآللـي والببلیوجرافیـا بالهیئـة العامـة لـدار الكتـب

.٢٠٠٥حتى مارس .والوثائق القومیة
 ــوم،وخدمــة المجتمــعالعلمــيرئــیس لجنــة البحــث ــوبر ،قطــرة، جامعــكلیــة اآلداب والعل مــن أكت

.٢٠٠٩حتى ٢٠٠٥
٢٠٠٧حتى ٢٠٠٥من أكتوبر ،عضو لجنة الترقیات أألكادیمیة بجامعة قطر.
٢٠٠٦/٢٠٠٧من نوفمبر ،جامعة قطر،كلیة أآلداب والعلوم،عضو لجنة الترقیات األكادیمیة.
 ٢٦/٤/٢٠٠٦-٢٣، دبيو ألعربیة / أإلسالمیةالدراسات أستاذ زائر /كلیة.
 ُالمعلومات / شـبكة أسـالم زوتنظیم المكتبات ومراكأدارةفيالحدیثة أالتجاهاتورشة حاضر ، م

.٢١/٢٠٠٧-١٧،بلیوٍاسالمبأون الین.نت/ 



٥

المجلـس األعلـى للجامعـات، والمكتبـاتُمحكم ُمعتمد / لجنة الترقیات القومیة لتخصص الوثـائق /
_ حتى تاریخه./ مصر٢٠٠٨

جامعة –، كلیة اآلداب عضو لجنة تطویر وتحدیث اللوائح الدراسیة ، قسم المكتبات والوثائق
٢٠١٠بني سویف ، منذ عام

 ٢٠١٠رئیس لجنة االسئلة . كلیة اآلداب . جامعة بني سویف ، منذ عام
 ٢٠١١مدیر وحدة ضمان الجودة والتأهیل لالعتماد.كلیة اآلداب. جامعة بني سویف، منذ عام

٢٠١٣حتى ــ
ب. جامعة بني سویف، منذ عام مستشار وحدة الجودة الجودة والتأهیل لالعتماد.كلیة اآلدا

٢٠١٣
 حتى ٢٠١٤رئیس تحریر المجلة المصریة لعلوم المعلومات. جامعة بني سویف ، منذ عام

تاریخه
 رئیس تحریر مجلة التعلیم عن بعد والتعلیم المفتوح ، اتحاد الجامعات العربیة بالتعاون مع كلیة

یخهحتى ــ تار ٢٠١٣اآلداب ـ جامعة بني سویف ، منذ عام 
 جامعة بني سویف، منذ –رئیس لجنة الدراسات العلیا ، قسم المكتبات والوثائق. كلیة اآلداب

حتى ــ تاریخه٢٠١٣عام 
 حتى ــ تاریخه٢٠١٠رئیس لجنة تطویر المكتبة المركزیة لجامعة بني سویف، منذ عام


 محافظة بني سـویف، وزارة مكتبات والمعلومات بالدورة التدریبیة المتقدمة ألخصائیو الفيٌمحاضر
.٢٠١٠الثقافة، مكتبة مبارك العامة، مدینة بني سویف، 

 /المكتبات للعاملین في اإلدارة المركزیة التخصصیة للمركـز في التدریبیةدورةالمنظم، وُمحاضر
.٢٠١٠/أغسطس/ ١٠-١، وزارة اإلنتاج الحربي،القیادي والتخصصي

٢٠١١، جامعة بني سویف، المستشار العلمي لدوریة كلیة األداب.
 ،(حتى تاریخه)٢٠١٠ُمحكم لجوائز الجامعة  لتخصص المكتبات والمعلومات / جامعة القاهرة
 ٢٠١٢عضو المجلس األعلى للثقافة، لجنة الكتاب والنشر، ینایر.
ــیم الالئحــة الدراســیة لقســم المكتبــات بكلیــة اآلداب • / المجلــس جامعــة المنیــا –عضــو لجنــة تقی

،٢٠١٢/ ١٢/ ٨لجنة قطاع اآلداب. –األعلى للجامعات 
_ ٢٠١٣على للجامعـات، لجنة الترقیات القومیة لتخصص الوثائق والمكتبات/ المجلس األعضو •

٢٠١٩حتى 

المشاركة في المؤتمرات
/الموافق األحدفي یومرئیس مؤتمر: نحو تفعیل الحوسبة السحابیة في مصر وتطبیقاتها

.بجامعه القاهرةتبمركز المؤتمرا۲٠١۲/ ٧/ ١٥
دیسـمبر ٣رئیس مؤتمر: حقوق المعـاقین فـي مصـر بـین الواقـع والمـأمول/ فنـدق شـبرد االثنـین •

٢٠١٢.



٦

في المؤتمر الدولى الثالث لجامعة بنى سویف باالشـتراك مـع اتحـاد الجامعـات عضو اللجنة العلمیة•
عربیـــة حـــول دور البوابـــة االالكترونیـــة بالجامعـــات فـــى النهـــوض بالبحـــث العلمـــى لخدمـــة المجتمـــع ال

٢٠١٣جامعة بني سویف، ٢١والبیئة،
تحـاد الجامعـاتاعام المؤتمر الدولي األول للتعلیم عن بًعد لجامعة بني سویف بالتعاون معمقرر•

جامعـة بعنوان " التعلیم عن بُعد ودوره في تطویر منظومة التعلـیم الجـامعي بـالوطن العربـي"،العربیة
٢٠١٣،بني سویف

تحـاد الجامعـات اللتعلیم عن بًعد لجامعة بني سویف بالتعاون مـعالثاني عام المؤتمر الدولي مقرر•
جامعـة بنـي ،یـة : التطبیقـات وأفـاق المسـتقبل "لتعلـیم عـن ُبعـد فـي الجامعـات العربابعنـوان " العربیة
٢٠١٤،سویف

Informationمعماریـة المعلومـات" لعلـوم المعلومـات بعنـواناألولربـيالععـام المـؤتمر مقـرر•

Architecture (IA2015)،"٢٠١٥،جامعة بني سویف

حضور المؤتمرات
قیمـة مصـریة " الجمعیـة المؤتمر القومي األول ألخصائي المكتبات والمعلومات في مصر " المكتبـة•

.١٩٩٧یونیه عام ٣٠إلى ٢٨المصریة للمكتبات والمعلومات خالل الفترة من 
المؤتمر القومي الثاني ألخصائي المكتبـات والمعلومـات فـي مصـر " المكتبـة أداة للتنمیـة الشـاملة " •

.١٩٩٨یونیه عام ٣٠إلى٢٨الجمعیة المصریة للمكتبات والمعلومات خالل الفترة من 
.١٩٩٨الندوة الثامنة لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات في جامعة الدول العربیة بالقاهرة عام •
.١٩٩٨المؤتمر العلمي الثاني في النشر اإللكتروني لجامعة القاهرة عام •
المـــؤتمر القـــومي الثالـــث ألخصـــائي المكتبـــات والمعلومـــات فـــي مصـــر " نحـــو اســـتراتیجیة وطنیـــة •

یونیـه ٣٠إلـى ٢٨" الجمعیة المصریة للمكتبات والمعلومات خالل الفترة مـن مات في مصرللمعلو 
.١٩٩٩عام 

المــؤتمر القــومي الرابــع ألخصــائي المكتبــات والمعلومــات فــي مصــر " القــراءة والمعلومــات للجمیــع " •
.٢٠٠٠یونیه عام ٣٠إلى ٢٨الجمعیة المصریة للمكتبات والمعلومات خالل الفترة من 

.٢٠٠٠المؤتمر العلمي األول للوثائق واألرشیف ـ جامعة القاهرة ـ فرع بني سویف عام •
المــؤتمر القــومي الخــامس ألخصــائي المكتبــات والمعلومــات فــي مصــر " مصــر القارئــة العالمــة فــي •

.٢٠٠١یونیه عام ٣٠إلى ٢٨وجداننا " الجمعیة المصریة للمكتبات والمعلومات خالل الفترة من 
.٢٠٠١المؤتمر العلمي الثاني للوثائق واألرشیف ـ جامعة القاهرة ـ فرع بني سویف عام •
المــؤتمر القــومي الســادس ألخصــائي المكتبــات والمعلومــات فــي مصــر " مكتبــة اإلســكندریة الجدیــدة •

نیه یو ٣٠إلى ٢٨نافذة مصر على العالم " الجمعیة المصریة للمكتبات والمعلومات خالل الفترة من 
.٢٠٠٢عام 

.٢٠٠٢المؤتمر العلمي الثالث للوثائق واألرشیف ـ جامعة القاهرة ـ فرع بني سویف عام •
.٢٠٠٢المؤتمر األول لكلیة اآلداب ـ جامعة القاهرة ـ فرع بني سویف عام •



٧

هبـدأ مـن .٢٠٠٣المؤتمر العلمي الرابع للوثائق واألرشیف ـ جامعـة القـاهرة ـ فـرع بنـي سـویف عـام •
جمبها

المؤتمر  األول لتطـویر نظـم الجـودة بكلیـات جامعـة بنـي سـویف/ جامعـة بنـي سـویف / مركـز ضـمان 
.٢٠١٣مارس ٦-٥الجودة وكلیة العلوم / 

.٢٠٠٣المؤتمر الثاني لكلیة اآلداب ـ جامعة القاهرة ـ فرع بني سویف عام •
.٢٠٠٤لقاهرة ـ فرع بني سویف عام المؤتمر العلمي الخامس للوثائق واألرشیف ـ جامعة ا•
. )٢٠٠٤المؤتمر الثالث لكلیة اآلداب ـ جامعة القاهرة ـ فرع بني سویف عام •
مــؤتمر المكتبــات والمعلومــات فــي مجتمــع المعرفــة الحاضــر والمســتقبل ـ جامعــة عــین شــمس عــام •

٢٠٠٤.
انــه "تفعیــل الحــوار الثقــافي فــي المــؤتمر الــدولي الثــاني لبرنــامج الدراســات الدولیــة المتوســطیة وعنو •

٢٠١٠مارس ٢٤ـ ٢٣جامعة بني سویفالمجتمع المتوسطي"
المــــــؤتمر العلمــــــي التاســــــع لكلیــــــة اآلداب "العلــــــوم اإلنســــــانیة وتفعیــــــل دور مؤسســــــات العمــــــل •

٢٠١٢أبریل ٢٠،جامعة بني سویفالتطوعي"
ت بجامعــة بنــي ســویف " دور المــؤتمر العلمــي الثــاني لمشــروعات تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاال•

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تطویر التعلیم العالي والبحث العلمـي . وحـدة إدارة المشـروعات. 
.٢٠١٢جامعة بني سویف،

.٢٠١٣مؤتمر الحلم المصرى : التحدیات واألفاق . كلیة اآلداب . جامعة بني سویف ، •
یف باالشتراك مع اتحـاد الجامعـات العربیـة حـول دور البوابـة المؤتمر الدولى الثالث لجامعة بنى سو •

.٢٠١٣االلكترونیة بالجامعات فى النهوض بالبحث العلمى لخدمة المجتمع والبیئة ،
الجامعـات المصـریة والعربیـة جامعـة مؤتمر جامعة بنـي سـویف "تقیـیم وتطـویر نظـام االنتسـاب فـي•

٢٠١٣أبریل ١٦بني سویف، 
 المـــؤتمر الـــدولى الثـــانى لجامعـــة بنـــى ســـویف بالتعـــاون مـــع إتحـــاد الجامعـــات العربیـــة بعنـــوان "دور

ــات فــى اإلرتقــاء بالمجت ــة بنــي ســویف ، الجامع ــات الحدیثــة وتنمیــة البیئــة" جامع فبرایــر ٢٠:١٩مع
٢٠١٣

 المؤتمر العلمي لجامعة بني سـویف " نحـو بنـاء اسـتراتیجیة بحثیـة للجامعـة فـي العقـد القادم"،جامعـة
٢٠١٣بني سویف، 

المــؤتمر الــدولى الرابــع لجامعــة بنــى ســویف باإلشــتراك مــع إتحــاد الجامعــات العربیــة بعنــوان " دور
مؤسســـات األعمـــال الخاصـــة والمجتمـــع المـــدنى فـــى رفعـــة الشـــعوب وتقدمـــه" جامعـــة بنـــي ســـویف ، 

٢٠١٤فبرایر ١٩:١٨
 ، ٤مــؤتمر الوقــف البحثــي لجامعــة بنــي ســویف :ضــوابطه ومــوارده ومصــارفه" جامعــة بنــي ســویف

.٢٠١٤مارس 



٨

كتب١٠
1. Bibliographie Nationale de la Bibliologie: BNB.- Bordeaux، Paris: AIB،

1990.30p.
ص١٩١، ١٩٩٦،دار المــریخ للنشــر:الریـــاض–تـــاریخ الكـتـــب والمكتبــات عبـــر الحضــارات اإلنسانیـــة .٢

).باالشتراك مع د/ سید حسب اهللا(
،١٩٩٨المـریــخ للنــشر دار:الریـاض–، والـین سـتوري فاسـو بنتركـار .تألیف راى لــ،اإلحصاء للمكتبین.٣

).جمة باالشتراك مع د/ سید حسب اهللاتر (١٨٧ص
. ص١٩٩٧،٦٠دار سام للطباعة ،التقنیة والتطبیق:قم ذا قف،األقراص المدمجة ذاكرة قراءة فقط.٤
)مع أ.د.أحمـد بـدر(باالشتراك٢٠٠١دار العلـمي:القـاهرة…السیاسة المعلوماتیـة وٕاستـراتیجیة التنمیـة .٥

.ص٤٠٨
ـــةإســهامات العــرب والمســل.٦ ـــلوم الطبی ـــب المصــریة: :مین فــي مجـــال الع ـــات دار الكت دار الكتــب مــن مقتنی

ــــراك مـــع وزارة االتصــــاالت(٢٠٠٢والوثـــائق القومیـــة  )فرنســـي-إنجلیـــزي -عربـــي (والیونســـكو باالشت
. ص١٢٤

٢٠٠٣دار الكتب المصـریة -القاهرة -محمد جالل سید غندور :المجلد الثالث إشراف-كشاف الهالل .٧
. ص١١٥٤-

فیصــل مركــز الملــك-الریــاض-هاشــم فرحــاتو ترجمــة وتحقیــق / محمــد جــالل غنــدور-مكتبــات المســاجد.٨
.٢٠٠٦اإلسالمیةللبحوث والدراسات 

.٢٠١٠/ / الدار المصریة اللبنانیة/ تألیف ُمشتركقیاسات المعلومات والمعرفة/ .٩
.٢٠١٢ر روافد للنشر/ / دااإلبداع العلمي والفكر التكویني في البیئة الرقمیة١٠
ص٤٩٦/ ٢٠١٤/ دار الجوهرة للنشر والتوزیعالبحث العلمي بین النظریة والتطبیق / .١٠
(قید النشر)٢٠١٦إدارة المعرفة: رؤیة معلوماتیة / محمد جالل غندور و مها أحمد إبراهیم، .١١

بحوث ودراسات٢٩
مجلــة -ببلیومتریــةدراســة–المكتوبــة اإلنتــاج الفكــري الســوداني فــي مجــال علــوم المعلومــات واالتصــاالت.١

ص. ٦٠)،١٩٩٢(٢بني سویف ع–جامعة القاهرة –كلیة اآلداب 
)الریاض / القـاهرة(مجلة المكتبات والمعلومات العربیة …مناهج بحث المصطلحات في علوم المعلومات .٢

.١١٦-٤٥ص )،١٩٩٣یولیو (٣ع١٣س
، ١٤س)الریـاض / القــاهرة(المكتبـات والمعلومـات العربیـةمجلــة –دراسـة تحلیلیـة :مصـطلح الببلیـومتري.٣

.١٦٠-١٢٠)، ص ص١٩٩٤یولیو (٣ع
ــاب.٤ ــة :المــدلول اللغــوي واالصــطالحي للكت ــات والمعلومــات –دراســة تحلیلی ــة فــي المكتب االتجاهــات الحدیث

.٥٧-٣١ص ص،)١٩٩٥ینایر (٢ع٢مج–)القاهرة(

األعمال المنشورة:
روعاتالمش



٩

الریـاض/ (المكتبـات والمعلومــات العربیــة ، مجلـة)الجزء األول(تاریخ تطور األفكار في مجـال الببلیومتـري.٥
ــــایر (١ع،١٥القــــاهرة) س ــــال (.٢٢٢-١٦٨ص ص-.)١٩٩٥ین ــــة لمق ــــرجم عــــن اإلنجلیزی بحــــث مت

History of Ideas in Bibliometrics،.)D.H.Hertzel Encyclopedia of Library
and Information Sciences

مجلـــة المكتبـــات والمـعـلــــومات العــــربیة –)الجـــزء الثـــاني(ر فـــي مــــجال الببلیـــومتري تاریــــخ تــــطور األفــــكا.٦
. ١١١-٦٤ص ص)،١٩٩٥أكتوبر (٤، ع١٢س)الریاض / القاهرة(

مجلـــة المكتبـــات والمعلومـــات ،تطــور مفهـــوم الببلیولوجیـــا مـــن علـــم الكتـــاب إلـــي علـــم االتصـــال المكتـــوب.٧
. ٨٦-٥٥ص ص)،١٩٩٦یولیو (٦ع،٣مج)القاهرة(

دیســمبر –نــوفمبر ٦ع١٧الریــاض)، مــج(عــالم الكتــب ،دراســة بیوجرافیــة:مكتبــة اإلســكندریة القدیمــة.٨
.٥٢٦-٥٠٢، ص ص١٩٩٦

9. Agricultural Databases: An Analytical Study Arab Journal of Library and
Information Science (Cairo) – Vol. 17، No 4 (Oct 1997) p433.

الریـــاض / (مجلــة المكتبـــات والمعلومــات العربیـــة –دراســة نقدیـــة :یــــجیة عربیـــة للمعلومــــاتنحــو إسترات.١٠
.١٦٤-٤٣ص ص)،١٩٩٩(٣ع١٩ص–)القاهرة

–)القـاهرة(عالـم المعلومـات والكتـب والنشـر –دراسة تحلیلیة لعینه مختـارة :مؤسسات تسویق المعلومات.١١
.٥٠-١٣ص ص)،١٩٩٩یولیو (١ع١مج

االتـجاهــات الحـدیثــة فـي –دراسـة تحلیلیـة:م أعضاء هیئة التدریس بجـامعة الملك سعود لإلنترنـتاستخدا.١٢
.١٣١-٨٣ص ص،)١٩٩٩یولیو (١٢، ع٦مج–)القاهرة(المكتبـات والمعـلومـات 

ثـــة فــي االتـجـاهـــات الحـدی،االســكندینافیةنـــماذج مــن فرنـــسا والــدول :اإلســتراتیجیة المعلوماتیـــة األوروبیــة.١٣
.  ٣٦-١٣ص ص،)٢٠٠٠ینایر (١٣ع٧مج–)القاهرة(المكتبـات والمعلومـات 

ــــز خلیــــفة.١٤ م عـــالم ١٩٩٧إلـــي١٩٦٣دراســـة تحلیلیـــة إلنتاجـــه الفكـــري مـــن :أ.د. / شـــعبان عبـــد العزی
. )٢٠٠٠ینایر (٢، ع١مج–)القاهرة(المعلومات والكتب والنشر 

عـــرض للتطـــورات الحدیثـــة والجهـــود الجاریـــة والقضـــایا والتوجهـــات :معاییــــر البنیــــة الشاملــــة للمــــعلومات.١٥
ص ،)٢٠٠٢ینــایر (١مــج٢٠س)القــاهرةلنــدن /(مجـــلة المكتبــات والمعلومـــات العربیــة –المستقبلیـــة 

.  ١٥٣-١١٦ص
نـدن / ل(مجلة المكتبات والمعلومـات العربیـة –اإلستراتیجـیـة المعلوماتیة ألمریـكـا الالتینیـة ودول الكاریبي .١٦

. ص ص، )٢٠٠٠یولیو (٣ع٢س)القاهرة
المكتبـات والمعلومـاتفـي مجـال:تطور المنظور العلمي لدي الباحثین والعلماء وأثره علي إنتاجهم الفكـري.١٧

. ص.ص،الدراسة التنظیریة٢٠٠١لمكتبات والمعلومات العربیة مجلة ا–(الجزء األول)
فـي مجـال المكتبـات والمعلومـات :اء وأثره علي إنتاجهم الفكـريتطور المنظور العلمي لدي الباحثین والعلم.١٨

. ص.ص،الدراسة التطبیقیة٢٠٠٢مجلة المكتبات والمعلومات العربیة ،(الجزء الثاني)
19. The Role of digital National Library in a global world
20. ٣٥-٥ص .ص)٢٠٠٢یولیو (١، ع٤مج-القاهرة -. عالم المعلومات والمكتبات والنشر

.٢٠٠٣یولیو ٢ع،دوریة تراثیات،" دراسة نقدیة"المخطوطات اإلسالمیة في العالم.٢١



١٠

المكتبـات الفرعیـة التابعـة لـدار الكتـب القومیـة:"في تقدیم الخدمـة المكتبیـة العامـةدور المكتبات الوطنیة ".٢٢
ص ، ٢٠٠٣یولیـو،٢٠ع،١١مـج،المكتبـات والمعلومـاتفـياالتجاهات الحدیثـة ،دراسة مسحیةبمصر:

.١٣٢-٥٧ص
دراســـة مســـحیة،االتجاهات الحدیثـــة فـــي :المكتبـــات العامـــة الفرعیـــة التابعـــة لـــدار الكتـــب القومیـــة بمصـــر.٢٣

.١٣٢-٥٧ص .ص،٢٠٠٣، یولیو ٢٠، ع١١مج،المكتبات والمعلومات
،جامعــة القــاهرة،لدائمــة "دراســة تحلیلیــة " اللجنــة العلمیــة ا:االتجاهــات الحدیثــة فــي قیاســات المعلومــات.٢٤

.١٣٢-٥٧ص .ص-.٢٠٠٣
،١٠مـج،مجلة المكتبات والمعلومـات العربیـة-دراسة تحلیلیة النتاجه الفكرى:ألستاذ الدكتور / أحمد بدرا.٢٥

.٢٠٠٣ینایر -١٩ع
مجلــة -٢٠٠١-١٩٦٧مــن الفكــريإلنتاجــهتحلیلیــة: دراســة/محمــد فتحــى عبــد الهــادىاألســتاذ الدكتور.٢٦

.٧٢-٣٩ص ص،٢٠٠٤یولیو ،٢٤المعلومات العربیة سالمكتبات و 
فــيالتكنولوجیة:دراســة تحلیلیــة / االتجاهــات الحدیثــة عبــور البلــدان النامیــة للفجــوة الرقمیــة المعلوماتیــة.٢٧

.٢٠٤-١٥٥ص ص، ٢٠٠٥یبایر،٢٣ع،١٢مج-المكتبات والمعلومات
.٢٠٠٥أكتوبر-/ مجلة تراثیاتمتریة : دراسة ببلیو ضیفشوقيالدكتوراألستاذبداعات شیخ الجیل إ.٢٨
شئون عربیـة،الجامعة العربیة-دولیة .السیاسة المعلوماتیة الإطارفيربیة للمعلومات العاإلستراتیجیة.٢٩

.١٣٨-١٢٠ص ص ،٢٠٠٥شتاء ،١٢٤ع 
الحدیثـة االتجاهـات.–مبادرات الحكومات  اإللكترونیة العربیـة ودورهـا فـي تطـویر العمـل اإلداري الحكـومي.٣٠

.٢٠١٠، یولیو٣٦، ع١٦مج،في المكتبات والمعلومات

مؤتمراتالعملأوراق
1. 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 ١١١,20-21, Juin 1989.

2. Micro – Thesaurus dans le Domaine de Bibliologie، 9cm Colleque

Internationale de la Bibliologie، Tunis، 1990.
3. Étude Bibliométrique de la Bibliographie Sudanaise dans le Domaine de

Bibliologie, 8em Colloque Internationale de la Bibliologie, Paris، 1989.

االتجاهات الحدیثة للمعلومات واستخدامها في الحاسب اآللي وبنـاء مراكـز المعـلومات.٤
لتطــویر التعبئــة مــؤتمر القـــاهرة الـــدولي الثــاني–لمركــز معلومــات منظومــة التعبئــة والتغلیــف إســتراتیجیة.٥

د. ،باالشـتراك مـع د.زینـب محفـوظ(١٩٩١لتطویر التـعبئة والتــغلیف والتغلیف، القاهرة الجمعیة المصریة
.ص٤٥)أسامة القلش

وحــدة معلومــات :حـــالة دراســیة:أهمیــة مراكــز المعلومــات فــي مؤسســات البحــوث واالستشــارات الصــناعیة.٦
الثـاني لتطویــر التعبئـة والتغــلیف مؤتمر القاهرة الـدولي:التعبئة والتغلیف بمركز تنمیة الصادرات المصریة

.ص٤٢-.١٩٩١-ـة المصریة لتـطویر التـعبئــة والتـغلیف.القاهرة الجمعی–



١١

7. The services of Public Libraries in 21st Century IFLA Conference 2001،
Boston، USA (2001) .

8. The Role of National Libraries in the Information Age IFLA Conference
2001، Boston، USA (2001) .

9. The experiment of National Library of Egypt in digitizing it's heritage
materials، (CDNL)، Edinburgh، August 2002.

10. The topic of Experimenting with digitization and The National Library of
Egypt، (CDNL)، Berlin، August 2003.

جامعـة ،مؤتمر تحدیث مصر من منظور العلـوم اإلنسـانیة-.علم المعلومات التنموي:المعلومات والتنمیة.١١
.٣٠/٤/٢٠٠٣-٢٩-.بني سویف،القاهرة، كلیة اآلداب

ــة ".١٢ ــى تجــاوز الفجــوة التكنولوجی ــدان المتقدمــة فــي مســاعدة البلــدان النامیــة عل نــدوة مجتمــع ،" دور البل
.٢٠٠٣دیسمبر ٢-١الكویت ،المعلومات بین المفهوم والتطبیق

،المصـري"المجتمـع فـيالتنمیة المعرفیـة إستراتیجیة"نحو بناء -.العلمياإلبداعفيودوره وینيالتكالفكر .١٣
.٢٠٠٥ابریل٦-٥،سویفبني،كلیة اآلداب،جامعة القاهرة

فــيمــؤتمر المكتبــات العامــة والثقافــة -.العلمــيالتعلــیم والبحــث فــيدورهــا مراكــز المعلومــات و و المكتبــات.١٤
.٢٠٠٥ومای٣١-٢٩، ة، القاهر وزارة الثقافة،لثقافةاألعلى لالمجلس ،مصر

لتكنولوجیــــا المكتبــــات الثــــانيالعربــــيالملتقــــى -.المعرفــــياالقتصــــاد فــــيرأس المــــال الفكــــرى : رؤیــــة .١٥
.٢٠٠٧ابریل ٣٠-٢٨قاهرة ، المكتبات والمعلومات ، الأخصائيشبكة والمعلومات ، 

١٦.In Digital Environment-.Professional Formation of Information Specialists
The Human Resources for Libraries, Information Centers & Archeves

-.19-21 Feb 2008..
/ بریـــل الدوحـــة / قطـــرالمكتبـــات المتخصصـــة:فرع الخلـــیج/ةجمعیـــ/ مـــؤتمرقیاســـات رأس المـــال الفكـــرى.١٧

٢٠٠٨.
دراسة حالة الحكومة اإللكترونیة في مفاھیم اإلدارة اإللكترونیة وتطبیقاتھا في مجال اإلدارة العامة:.١٨

ونیة فعالة للمجتمع نحو إدارة إلكتر: المؤتمر العالمي األول لإلدارة اإللكترونیة/ المملكة المتحدة، ودبي، وقطر
.6/٢٠١٠/ 4-1طرابلس: /  الجماھیري

لمدیري المكتبات المؤتمر اإلقلیمي /في اإلبداع الفكري التكوینيإسهام المكتبات الجامعیة الرقمیة. ١٩
.٢٠١٠المركزیة/ القاهرة: دیسمبر 

-العربيالمؤتمر.دب والفنوناألبداع العلمي والفكر التكویني في البیئة الرقمیة: نظریات اإلبداع في األ.٢٠
. ٢٠١٠دیسمبر، ١٢- ١٠"الثقافة ودراسات الشرق األوسط":ATCOSS-2010التركي للعلوم االجتماعیة

.أنقرة، تركیا
حقوق المعاقین في مصر بین الواقع /ذوي االحتیاجات الخاصة :إطاللة توضیحیة للمفاهیم األساسیة. ٢١

.٢٠١٢یسمبر د٣والمأمول/ فندق شبرد االثنین 

جزء من كتاب



١٢

ــوجي ــد الســتار الحل ــة إلنتاجــه الفكــري مــن :أ.د. عب ــي ١٩٦٣دراســة تحلیلی ــي –١٢٥-٩٥صم١٩٩٧إل ف
وأمـین ،أ.د. محمـد فتحـي عبـد الهـادين الحلوجي وبن جنیدي / إعدادیب–جائزة الملك فیصل العالمیة :كتاب
ص.٢٣٩-١٩٩٩ة مكتبة الملك فیصل اإلسالمی-الریاض:سیدو

عروض نقدیة

1. La Bibliologie.- Robert Estivales.-Paris: Presses Universitaires De France،
1987(Que sais -Je?) In: .ص ١٩٩١-.١بني سویف،ع،مجلة كلیة اآلداب

د. سید حسب ،مدخل منهجي دعائي... تألیف / د. سعد محمد الهجرسي:تخصص المكتبات والمعلومات.٢
-١٢٤ص .ص،ابریـل–مـارس ،٢، ع١٧مج،في عالم الكتب-.١٩٩٥،دار المریخ:الریاض-.اهللا

١٤٦ .
-... تـألیف / د.هـاني محـي الـدین عطیـة.مدخل معرفـي معلومـاتي:نحو منهج لتنظیم المصطلح الشرعي.٣

ص .ص-.٢٠٠٣ینــایر -١ع،مجلـة الفهرســت:م فــي٢٠٠٢المعهــد العــالمي للفكـر اإلســالمي :القـاهرة
١٦٣-١٤٩.

.١٧٢-١٤٧ص .، ص٢٠٠٣، یولیو ٢تراثیات، ع-.المخطوطات اإلسالمیة في العالم.٤

تقاریر مؤتمرات
.ص،٢٠٠٣.ینـایر ١ع،مجلـة الفهرسـت-.التوثیق والمعلومات في بناء مجتمع المعلومـات العربـيندوة.١

.٢١٥-٢٠١ص 
،٢٠٠٣، ینـایر ١ع،مجلـة الفهرسـت-.IFLAالمؤتمر العام الثامن والستون لالتحـاد الـدولي للمكتبـات .٢

.٢١٨-٢١٦ص .ص
ــي للمكتبــات والمعلومــات .٣ حــول إدارة المعلومــات فــي البیئــة :أعلــم)(المــؤتمر الثالــث عشــر لالتحــاد العرب

.٢٢٦-٢١٩ص .، ص٢٠٠٣، ینایر ١ع،مجلة الفهرست-.المعارف والكفاءات والجودة،الرقمیة
.٢٣٩-٢٣٢ص .ص،٢٠٠٣، إبریل ٢ع،الفهرست،ألرشیفالمؤتمر العلمي الرابع للوثائق وا.٤
ــوم الحــدیثالنــدوة.٥ ــة حــول عل ــي:العلمی ــاق دب ــو ،٢الفهرســت، ع-.٢٠٠٣إبریــل ١٠-٨،واقــع وآف یولی

.١٧٨-١٧٥ص .ص،٢٠٠٣
.٢٠٠٣، أكتوبر ٤ع،الفهرست)،IFLA(المؤتمر العام التاسع والستون لالتحاد الدولي للمكتبات .٦
.١٩٨-١٩١ص .ص،٢٠٠٤أبریل ٢٦ع،الفهرست،علومات بین المفهوم والتطبیقمجتمع المندوة.٧
.٢٠٠٤توبر ، أك٤ع،الفهرست)،IFLA(المؤتمر العام السبعون لالتحاد الدولي للمكتبات (.٨

المشروعات



١٣

. م٢٠٠٣صریة تخطیط وتنفیذ مشروع میكنة الخدمات واإلجراءات الفنیة بدار الكتب الم.١
.م٢٠٠٤دار الكتب المصریة ،إنشاء قاعدة بیانات الخرائط األثریة.٢
. م٢٠٠٢الوظیفي) لدار الكتب المصریة ،اإلداري(وضع الهیكل التنظیمي .٣
. م٢٠٠٤)مركز التراث الحضاري(لدار الكتب بباب الخلق الوظیفي)،اإلداري(وضع الهیكل التنظیمي .٤
.م٢٠٠٤دار الكتب المصریة ،لعربیةإنشاء قاعدة البردیات ا.٥
م.٢٠١٠، جامعة بني سویف لتوثیق وحفظ التراثالمركز العلمي .٦
م.٢٠١٠معة بني سویف بجاتطویر المكتبات الجامعیة، .٧
عضو لجنة إنشاء المكتبة المركزیة لجامعة بني سویف.٨

:التقاریر الفنیة واإلداریة
.م٢٠٠٢-.ص١٠٠،صریةتطویر العمل اإلداري والفني بدار الكتب الم.١
:وصیاغة اتفاقیة التعاون المشترك بین دار الكتب المصریة.٢

.٢٠٠٢)نیجریا(المركز اإلسالمي بأفریقیا .١.٢
.م٢٠٠٣)دولة اإلمارات(مؤسسة جمعه الماجد للثقافة والتراث .٢.٢
.م٢٠٠٣)العلم العربیةمشروع عندما تكلم(المركز الثقافي الفرنسي .٣.٢
oQuand les Sciences Parlent Arabes

.م٢٠٠٤) Global Gatewayمشروع (مكتبة الكونجرس األمریكیة .٤.٢
. م٢٠٠٤)AUC(مشروع الفهرس العربي الموحد .٥.٢

مركــز -ســویف وشــمال وجنــوب الصــعید.بنــيواالســالمى المكتــوب لمحافظــةالعربــيمشــروع توثیــق التــراث .٣
.م٢٠٠٥،سویفبني-جامعة القاهرة-كلیة اآلداب-.خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

م٢٠١٠جامعة بني سویف، -الدراسات العلیا والبحوث كلیة اآلدابالخطة اإلستراتیجیة لشؤن.٤
م.٢٠١٠هرة / المكتبة التراثیة، . جامعة القاتقریر حول معالجة المواد التراثیة وحفظها وترمیمها وحفظها.٥

:أعمال قید النشر
).٢٠١٥(كتاب/فى البیئة الرقمیة.البحث العلمي.١
.)٢٠١٥/(كتاب: رؤیة معلوماتیةاقتصاد المعرفة..٢
).٢٠١٥/الببلیولوجیا (علم االتصال المكتوب): النظریة والتطبیق (كتاب .٣

المقررات الدراسیة:
تصال.المعلومات واال م و علفيمقدمة.١
التصال.اعلم نظریات و .٢
.المعلوماتمؤسسات إدارة.٣
.(مقدمة)المعرفةاقتصادیات .٤
.االتصاالتشبكات المعلومات و .٥



١٤

تصمیم النظم.تحلیل و .٦
المكتبات.تاریخ الكتب و .٧
).اإللكترونیةالمكتبة (لمكتبات النوعیة ا.٨
.مهارات بحثیة.٩
.(مقدمة).إدارة المعرفة١٠

:الدراسات العلیامقررات 
.وم المعلومات واالتصالهج البحث في علمنا.١
مناهح البحث في البیئة الرقمیة.٢
.مؤسسات دولیة.٣
.علم المعلومات المقارن.٤
.نصوص متخصصة باللغة االنجلیزیة.٥
نصوص متخصصة باللغة الفرنسیة..٦
.(متقدم)اقتصادیات المعرفة.٧
.إدارة المعرفة(متقدم).٨
.قاعة بحث.٩

/كلیــة اآلداب–جامعــة حلــوان /كلیــة اآلداب بنــي ســویف –جامعــة القــاهرة –ت والمعلومــاالمكتبــات بأقســام 
كلیة العلوم-أكتوبر٦كلیة أآلداب/ جامعة -/جامعة عین شمسكلیة اللغة العربیة–أسیوط –جامعة األزهر 

كلیة أآلداب والعلوم.-كلیة أآلداب/ جامعة قطر-االجتماعیة/ جامعة الملك سعود
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اإلشراف على الرسائل:



١٦

مها احمد إبراهیم محمد
المستفیدون من المكتبات العامـة فـي مدینـة بنـى م٥/٣/١٩٩٢٢٧/٢/١٩٩٦( ماجستیر )

سویف

ا.د/ عبـــــــــــد الســـــــــــتار 
الحلوجى 

مد جالل غندورحد/ م

رحاب فایز احمد سید
م٢١/١١/٢٠٠٠٣١/٧/٢٠٠٢( ماجستیر )

یة العلمیة في مصر نشر الدوریات اإللكترون
((دراســـــــة حالـــــــة مـــــــع دراســـــــة التوقعـــــــات 

المستقبلیة

ا.د احمد أنور بدر
محمــــــــــد جــــــــــالل / د 

غندور
عبیـــــر هـــــالل عبـــــد العـــــال 

محمد
م٢١/١١/٢٠٠٠١٦/٣/٢٠٠٣( ماجستیر )

دور المكتبات في محو األمیة المعلوماتیة البیئیة 
ـــ ـــة م ـــات ندراســـة مســـحیة ألنشـــطة عین المكتب

مةالعا
محافظتي القاهرة والجیزة

أ.د / أحمد أنور بدر
د. / محمــــــــــد جــــــــــالل 

غندور

سیدأحمد فایز أحمد
م٩/٤/٢٠٠٢٢٠/٧/٢٠٠٣( ماجستیر )

االســــتخدام العــــادل لحــــق التــــألیف فــــي عصــــر 
المعلومات

دراسة مقارنة لنماذج من الدول المتقدة والنامیة

أ.د/ أحمد أنور بدر
مد جالل غندورحد/ م

ید أحمد بخیت على س
م٢٣/٥/٢٠٠٠٣/١٢/٢٠٠٣( ماجستیر )

مصــطلحات تكنولوجیــا المعلومــات دراســة تحلیلیــة 
ــــام لمكتبــــات  ــــات العربیــــة لع ــــا فــــي األدبی لواقعه

والمعلومات  

د/ محمـــــــــد جـــــــــالل ٠أ
غندور 

/ هـــــــــانئ محیـــــــــى د٠أ
الدین 

یدخلیل فرج اهللا سع
( ماجستیر )

م٢٧/٣/٢٠٠١٨/٥/٢٠٠٤

ـــات ال مســـیحیة القبطیـــة األرثوذكســـیة فـــي المكتب
مصر

(( دراســــة میدانیــــة 
((

مد جالل غندورحد/ م
/ ناهد حمديأ.د

یارة ماهر محمد قناوي
م٢١/٣/٢٠٠٣٢١/٥/٢٠٠٥( ماجستیر )

تحلیــــل النظــــام الحــــالي بمكتبــــات جامعــــة المنیــــا 
واقتراح

نظام آلي متكامل

رد / أحمد أنور بد.أ
محمــــــــــد جــــــــــالل د. / 

غندور
مروة على حسین الصانع

م٢٦/٦/٢٠٠١٣١/٧/٢٠٠٧( ماجستیر )

خدمات مكتبـات المعـاقین بصـریًا بالقـاهرة الكبـرى 
واإلسكندریة 

(( دراســة میدانیــة مــع التخطــیط للنهــوض 
بها))

أ.د/ أحمد أنور بدر
أ.د/ محمــــــــــد جــــــــــالل 

غندور

محمد إبراهیم حسن محمد
٢١/١١/٢٠٠٠١٨/١٠/٢٠٠٣راه )( دكتو 

م

بأقسـام اإلنتاجیة العلمیة ألعضاء هیئة التـدریس
دراســـــة ((المكتبـــــات والمعلومـــــات  فـــــي مصـــــر

ببلیومتریة
د/ محمد جالل غندور



١٧

تحكیم إنتاج علمي:

عیــــد ســـهیر عبـــد الباســـط
عبد الغنى

( دكتوراه )
م٢٦/٦/٢٠٠١١٤/١/٢٠٠٤

مجتمـــــــــع المعلومـــــــــات وركـــــــــائزه االقتصـــــــــادیة 
جیــــــة مــــــع قیــــــاس نمــــــو قــــــوة العمــــــل والتكنولو 

المعلوماتیة لعینة من الدول المتقدمة والنامیة

/ أنور بدردأ 
مد جالل غندورحد/ م

أحمددسوقيفایزة 
م٢٦/٦/٢٠٠١١٠/٧/٢٠٠٤( دكتوراه )

الممارســــــات غیــــــر الســــــویة للمســــــتفیدین فــــــي 
المكتبــات وطــرق تقویمهــا إداریــًا  دراســة میدانیــة 

ف والشغب حول السرقة واإلتال
في المكتبات المصریة

مد جالل غندورحد/ م
د/هـــانئ محیـــى الـــدین 

عطیة
أ.د/ طریف شوقى فرج

وحید عیسى موسى سعد
م١٢/٦/٢٠٠٤٨/١/٢٠٠٨( دكتوراه )

خـــــدمات المعلومـــــات اإللكترونیــــــة فـــــي بعــــــض 
المكتبات القومیة والعامة المصریة

))دارة الجودة الشاملةدراسة میدانیة إل((

د./ محمـــــــد جـــــــالل ٠أ
غندور

د/ فایزة دسوقي
عبیـــــر هـــــالل عبـــــد العـــــال 

محمد
م١٢/٦/٢٠٠٤٢/١٢/٢٠٠٧( دكتوراه )

مــــــدى فاعلیــــــة نظــــــم التصــــــنیف الببلیوجرافیــــــة 
محركــات البحـث فــي بیئـة االنترنــت عبالمقارنـة مـ

دراسة تطبیقیة

د/محمــــــــــد جــــــــــالل ٠ا
غندور

د/محمـــــد حســـــن عبـــــد 
العظیم

أحمد فایز أحمد سید
إنتــــاج الكتــــاب اإللكترونــــي ونشــــره علــــى شــــبكة م١٢/٦/٢٠٠٤١١/٣/٢٠٠٩( دكتوراه )

دراســــة تحلیلیـــــة مقارنــــة لوضـــــع ((–اإلنترنــــت 
))مواصفات للكتاب اإللكتروني العربي

.د/ محمــــــــــد جــــــــــالل أ
غندور

فیدان عمر مسلمد/

عزت سعد حسان
البنیة األساسیة لألرشیف الصوتي وضوابطه م١٢/٦/٢٠٠٤٢/٤/٢٠١١( دكتوراه )

دراسة للتطبیق على دار الوثائق القومیة .

د / ناهد حمدي احمد
د./ محمـــــــــــد جـــــــــــالل 

غندور

مانیفال محمد عبد العزیز
م١٢/٦/٢٠٠٤١١/٧/٢٠١٠( دكتوراه )

العربیة دراسة أرشیفیة لمجموعـة مكتبـة اإلجازات
الشریفالحرم المكي

د / ناهد حمدي احمد
د./ محمـــــــــــد جـــــــــــالل 

غندور

شرین فاروق محمد جابر
م١٦/٤/٢٠٠٥٢/٥/٢٠١١( ماجستیر )

النظم اإللكترونیة المتكاملـة وأهمیتهـا فـي تطـویر 
اداءمراكــز المعلومــات اإلداریــة وخــدماتها دراســة 
تطبیقیة على مراكز معلومات المـدیریات الخدمیـة 

فبمحافظة بني سوی

أ.د/ محمــد جــالل ســید 
غندور

د/ ناهد حمدي أحمد
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في الجامعات المصریة، والعربیة.
كادیمیة:األ طروحات األمناقشة 

في الجامعات المصریة، والفرنسیة.

:العضویة المهنیة
القـاهرة / مصر،عضو الجمعیة المصریة للمكتبـات والمعلومـات.
البریطانیة عضو جمعیة المكتباتLA،فرع ویلز / المملكة المتـحدة.
 عضو جمعیة علم االتصال المكتوب الفرنسیةAFB،باریس / فرنسا.
عضو مجلس الجمعیة الدولیة لعلوم االتصال المكتوب،AIB،باریس / فرنسا.


