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األكادیميالتدرج ثالثا: 

الدولةالجهةالكليةالقسمتاريخ شغلهاالوظيفة
م حتى ١٩٩٨مارس ٢٥معيد

م٢٠٠٣إبريل ٢٦
قسم المكتبات والوثائق (شعبة 

المكتبات)
مصرفرع بني سويف–جامعة القاهرة اآلداب

م وحتى ٢٠٠٣إبريل ٢٧مدرس مساعد
م٢٠٠٨يناير ٢١

قسم المكتبات والوثائق (شعبة 
المكتبات)

مصرفرع بني سويف–جامعة القاهرة اآلداب

م وحتى ٢٠٠٨يناير ٢٢مدرس
تاريخه

قسم المكتبات والوثائق (شعبة 
المكتبات)

مصرجامعة بني سويفاآلداب

:التي تم الحصول علیھاوالورش التدریبیةالدورات رابعا: 
السنةجهةالالورشةالدورة أواسم

التالیة:وشملت المقررات"تخصص برمجة"،إعداد مدربین

-Word 2000-Windows98

-Typing-Advanced word

-Access-Operating System

-Excel-Advanced Access

-Visual Basic-Advanced Excel

-Advanced Visual Basic

مركز تدریب علوم الحاسب 
ITC ISO)ـیا المعلومات وتكنولوجـــــــ

.بني سویف/(9001

٢٠٠٤

، وشملت المقررات التالیة: ICTP
- 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 تطویر التعلیم العالي التابع للـ 
HEEPجامعة بنى سویف /

٢٠٠٦
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الفهرسة المقروءة آلیًا "مارك"

(Machine Readable Cataloguing)

بمكتبةالمعلوماتتكنولوجیانادي
سویفبنيفرعالعامةمبارك

/ ٢٢/٩ـ١٠
٢٠٠٥

أعضاء هیئة قدراتمشروع تنمیة اتخاذ القرارات وحل المشكالت
جامعة بنى سویف- والقیاداتالتدریس

٢٠٠٦

إدارة الوقت وضغوط العمل

تنمیة مهارات العرض الفعال

الفعالاالتصالمهارات 

العلميأخالقیات البحث 

مهارات التفكیر

معهد البحوث والدراسات التربویة/ علم الجامعيإعداد الم
جامعة القاهرة

٢٠٠٦

٢٠١٥جامعة بني سویفالتدریب السنوي على قواعد البیانات العالمیة
٢٠١٥جامعة بني سویفالدورة التعریفیة عن بنك المعرفة المصري

Dباستخدام الرقمیةالمستودعاتانشاء Spaceالمعلوماتملعلو الثانيالعلميالمؤتمر
المعرفة:مجتمعإلىالتحول" بعنوان

المعلومات. علومقسم" معلوماتیةرؤى
سویفبنيجامعةاآلداب.كلیة

٢٠١٦

) على مصادر المعلومات المتاحة T.O.Tالدورة التدریبیة لتدریب المدربین (
ببنك المعرفة المصري 

وحدة المكتبة الرقمیة بالمجلس األعلى 
للجامعات

من 
٢٤/٤/٢٠١٦

إلى
٢٨/٤/٢٠١٦

EBSCO Databases: Gain Global Exposure to
your publications Workshop

المعلوماتلقیاساتالدوليالمؤتمر
األكادیمیةالعربي.التأثیرومعامل
والنقلوالتكنولوجیاللعلومالعربیة
نشردارمؤسسةمعبالتعاونالبحري
Natural Sciencesالطبیعیةالعلوم

٢٠١٦
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Publishing (NSP)وأكادیمیة
وبرنامجوالتكنولوجیاالعلميالبحث
المتمیزالتعلیميراشدبنحمدانجائزة

PlumX Suite: Measuring Research Impact
Workshop

المعلوماتلقیاساتالدوليالمؤتمر
األكادیمیة. العربيالتأثیرومعامل
والنقلوالتكنولوجیاللعلومالعربیة

نشردارمؤسسةمعبالتعاونالبحري
Natural Sciencesالطبیعیةالعلوم

Publishing (NSP)وأكادیمیة
وبرنامجوالتكنولوجیاالعلميالبحث

المتمیزالتعلیميراشدبنحمدانجائزة

٢٠١٦

Informetrics in digital repositories workshopالمعلوماتلقیاساتالدوليالمؤتمر
األكادیمیة. العربيالتأثیرومعامل
والنقلوالتكنولوجیاللعلومالعربیة

نشردارمؤسسةمعبالتعاونالبحري
Natural Sciencesالطبیعیةالعلوم

Publishing (NSP)وأكادیمیة
وبرنامجوالتكنولوجیاالعلميالبحث

المتمیزالتعلیميراشدبنحمدانجائزة

٢٠١٦

وحدة المكتبة الرقمیة بالمجلس األعلى )RDA(المصادروٕاتاحةوصف
للجامعات

١٩-
٢٠/٩/٢٠١٦

Writing a research article and getting it
published

وحدة المكتبة الرقمیة بالمجلس األعلى 
للجامعات

٢٦/٩/٢٠١٦

:خامسا: المناصب اإلداریة
الدولةالجهة نهاية الخدمة بداية الخدمةالدرجة األكاديميةالوظيفة
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سادسا: اإلنتاج العلمي
الرسائل العلمية .أ

تاریخالقسم/ الكلیةالمانحةالجامعةالرسالةعنوان
اإلجازة

التقدیرالدرجة

دور المكتبات العامة فى محو 
األمیة المعلوماتیة البیئیة: دراسة 

من المكتبات مسحیة ألنشطة عینة
والجیزةالعامة بمحافظتى القاهرة

جامعة القاهرة 
(فرع بنى سویف)

قسم كلیة اآلداب/ 
المكتبات والوثائق

ممتاز٢٠٠٣

مدى فاعلیة نظم التصنیف 
الببلوجرافیة بالمقارنة مع محركات 
البحث فى بیئة اإلنترنت: دراسة 

تطبیقیة

كلیة اآلداب/ قسم جامعة بنى سویف
المكتبات والوثائق

التوصیة مرتبة الشرف األولى و ٢٠٠٧
بطبع الرسالة على نفقة 

الجامعة وتبادلها مع الجامعات 
العربیة واألجنبیة

:الكتاب)ب
الصفحاتالنشرتاریخالنشرمكانالناشراسمالمؤلفین/ المؤلفالكتابعنوان

:الدورياتب)
اسم الدوريةالمؤلف/ المؤلفينعنوان البحث

بيانات النشر
السنة المجلد العدد/

قیاس مدى كفایة مهارات محو األمیة 
المعلوماتیة لطلبة كلیة اآلداب والعلوم 
بجامعة المرقب وٕانعكاساتها على دعم 

مبادىء الحكومة اإللكترونیة.

مجلة اإلتحاد العربى للمكتبات د. عبير هالل عبد العال محمد
والمعلومات (إعلم)

١٣٢٠١٤العدد 

وتحدي المكتبات الوعي المعلوماتي
الجامعیة: رؤیة استشرافیة

المجلة المصریة لعلوم محمدالعالعبدهاللعبير. د
المعلومات

٢٠١٦مقبول للنشر
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:ج) أجزاء من كتب
قم ر الصفحاتتاريخ النشرمكان النشر الناشراسم المؤلف/ المؤلفينعنوان الكتاب والمحررالفصل)(البحث عنوان 

اإليداع 

عمل)بورقة (المشاركةد) بحوث مؤتمرات
السنةمكان انعقادهالجهة الراعيةعنوان المؤتمرالمؤلف/ المؤلفينعنوان البحث

محو األمیة المعلوماتیة 
ودورها فى تفعیل أداء 

اإلدارة اإللكترونیة

إلدارة المؤتمر العالمى األول لد. عبير هالل عبدالعال
شعار " من اإللكترونیة تحت

أجل إدارة إلكترونیة فاعلة فى 
المجتمع الجماهیرى"

م٢٠١٠مدینة طرابلس/ لیبیا

الحوسبة السحابیة 
والمكتبات الرقمیة: نحو 
منصة تعاونیة لمجتمع 

المعرفة

المؤتمر العلمي الثاني لعلوم د. عبير هالل عبدالعال
-أبریل١٣-١٢المعلومات 
كلیة -بني سویفجامعة 

قسم علوم المعلومات-اآلداب

مدینة بني سویف/ المنظومةدار 
مصر

٢٠١٦

البیانات الرسمیة 
الداعمة لقیاسات 

المعلومات وأسالیب 
تقییم البحوث العلمیة: 

دراسة تحلیلیة

لقیاسات المؤتمر الدوليد. عبير هالل عبدالعال
المعلومات ومعامل التأثیر 

٩-٦ة، اإلسكندری–العربي 
٢٠١٦أغسطس 

األكادیمیة 
العربیة للعلوم 
والتكنولوجیا 
والنقل البحري

و
دار العلوم 

الطبیعیة للنشر 
الدولي

مدینة اإلسكندریة/ 
مصر

٢٠١٦



7

كلیـــة اآلداب
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: أعمال مترجمة) هـ
تاريخ النشرمكان النشر  اسم الناشر صليمؤلف العمل األاألصليةالعمل باللغةعنوان المترجم / المترجمونالعمل المترجمعنوان

سابعا: الخبرات األكادیمیة
:على الرسائل الجامعيةاإلشراف)أ

المسئوليةسنة اإلجازةسنة التسجيلالجهةالدرجةعنوان الرسالة

وتحكيم الرسائل الجامعيةمناقشة)ب
المسئوليةسنة اإلجازةةالجهالدرجةعنوان الرسالة

: ) المقررات الدراسية التي تم تدريسهاج
الدولةالجامعةالكليةالمرحلةاللغةاسم المقرر

تطبیقات الحاسب اآللي
(قواعد البیانات)

مصربني سویفاآلدابالثانیةالعربیة

مصربني سویفاآلداباألولىالعربیةالتصنیف
مصربني سویفاآلدابالرابعةالعربیةتخالصالتكشيف واالس

مصربني سویفاآلدابالعربیةالعربیةالفهرسة الوصفیة

: ) األعمال االستشارية العلميةد
السنةالجهةالمهام

: ) األعمال االستشارية الفنيةهـ
السنةالجهةالمهام
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:) تحكيم األعمال العلميةو
السنةالدولةالجهةعنوان الدراسة

:ز) تحكيم برامج تعليمية
السنةالجهةالمهام

:التدريبية التي تم تدريسهااو الورش) الدوراتح
السنةالجهةاسم المحوراسم الدورة

(مشاركة بدون ورقة عمل):والملتقياتط) الندوات 
السنةالمدينةالجهةالعلميةالندوةاسم 

والمعلومات واألرشیف "المكتبات
وتحدیات المستقبل" 

لجمعیة اللیبیة للمكتبات ا
والمعلومات واألرشیف

م٢٠١٢مدینة طرابلس

ر " السرقات العلمیة في مؤتم
الظاهرة األكادیمیة:األوساط 

ومعالجتها "

م٢٠١٥مدینة بني سویفجامعة بني سویف

للتعلیم عن الثالمؤتمر الدولي الث
تعلیم عن بعد: البیئات بعد بعنوان"ال

الخبرات" تحت -التطورات –
شعار تكاملیة أم تنافسیة

م٢٠١٥مدینة بني سویفجامعة بني سویف

المؤتمر العلمي األول لقطاع شئون 
التعليم والطالب بجامعة بني سويف 
بعنوان "تطوير الخدمات التعليمية 

والطالبية للجامعات في ضوء تحديات 
سوق العمل"

م٢٠١٦مدینة بني سویفني سویفجامعة ب
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ثامنا: الخبرات العملیة
: عضوية اللجان العلمية)أ

السنةالدولةالجهةالمهاماسم اللجنة العلمية

:عضوية اللجان الفنية)ب
السنةالدولةالجهةالمهاماسم اللجنة العلمية

: ج) عضوية النقابات والجمعيات المهنية
سنة االشتراكالجهةنقابةاسم ال

عضو الجمعية المصرية للمكتبات 
والمعلومات

٢٠٠٠

٢٠٠٩عضو الجمعية الليبية للمكتبات والمعلومات

:العلميةد) عضوية الجمعيات 
سنة االشتراكالجهةالجمعية اسم 

تاسعا: أنشطة عامة
: عامةندوات)أ

تاريخ الندوةةمكان الندو ندوةعنوان ال

١٨/١٠/٢٠١٥جامعة بني سویفآلیات التحول إلى جامعة إلكترونیة
٨/٥/٢٠١٦جامعة بني سویفالقراءة في مجتمع المعرفة

٢٨/٨/٢٠١٦جامعة بني سویفتكنولوجیا المعلومات: خطوة لالرتقاء بالعملیة التعلیمیة
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١٨/٩/٢٠١٦جامعة بني سویفالباحث الجید والنشر الدولي
CHEVENING Information Session٢٥/٩/٢٠١٦جامعة بني سویف

:نشرات)ب
بيانات النشراسم الناشرعنوان النشرة

:) مقاالت أدبيةج
عنوان الموقعالحالةاسم الناشرعنوان المقال

..)(مقدمة الكتاب / تقديم عمل / كلمة تحرير .......:) أوراق طائرةد
الحالةالدوريةعنوان المقال

: عاشرا: الجوائز واألوسمة
السنةالجهةاسم الجائزة


