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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

سلم
سل

جھة النشرسنة اإلنجازمسمى المؤلفات والبحوث

،مؤتمر(تحدیث مصر من م٢٠٠٣األنترنت نافذة على العالم١ ، في
منظور العلوم اإلنسانیة) ،بني 

م ٢٠٠٣ابریل ٣٠-٢٩سویف 
كلیة اآلداب جامعة القاهرة ،فرع 

بني سویف.

في مجال األرشیف والوثائق: المتخصصةالدوریات العربیة•٢
)١...(دراسة تحلیلیة لمقاالت الدوریات

في مجال األرشیف المتخصصةالدوریات العربیة•
. )٢...(والوثائق: دراسة تحلیلیة لمقاالت الدوریات

مجلة المكتبات والمعلومات العربیة م٢٠٠٤
)٢٠٠٤(ینایر ، ١، ع٢٤س-.

.١١٢- ٨٥ص ص

والمعلومات العربیة مجلة المكتبات 
-).٢٠٠٤یولیو، (٣، ع٢٤س-.

.١٣٦-١١٥ص ص

:دراسة العاملون بمكتبات جامعة القاهرة فرع بني سویف•٣
تقییمیة تحلیلیة لألداء والتطویر والتقییم والرقابة 

)١والرضاالوظیفي لدیهم.(
:دراسة العاملون بمكتبات جامعة القاهرة فرع بني سویف•

داء والتطویر والتقییم والرقابة تقییمیة تحلیلیة لأل
)٢والرضاالوظیفي لدیهم.(

،م٢٠٠٥

م٢٠٠٦

والمعلومات العربیة مجلة المكتبات
)٢٠٠٥(یولیو ، ٣، ع٢٥س-.

.١٣٨-١١٥ص ص 

مجلة المكتبات والمعلومات العربیة •
-).٢٠٠٦ینایر(١، ع ٢٦س-.

.١٦٦-١٤٣ص ص 
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

الدوریات األكادیمیة بجامعتي الفیوم وبني سویف :دراسة •٤
تقویمیة /عزة فاروق عبد المعبود، مها أحمد إبراهیم محمد 

(أبریل ١٤مجلة الفهرست ،عم٢٠٠٦
.٨٧- ٥٣ص ص-).٢٠٠٦

المشروع القومي بالمجلس األعلى للثقافة :دراسة تحلیلیة إلنتاج ٥
بمصر منذ النشأة وحتى شعبة الترجمة بالمجلس األعلى للثقافة 

/ عزة جوهري ، آمال إبراهیم٢٠٠٥عام 

مجلة كلیة اآلداب جامعة بني -.م٢٠٠٦
)٢٠٠٨سویف ، مج ،ع (

٦

واقع اإلفادة من مصادر المعلومات اإللكترونیة بالبحث العلمي 
بجامعة الملك عبد العزیز بجدة ( شطر الطالبات) :تحلیل 

-١٤٢٠الجامعیة منذ عام االستشهادات المرجعیة بالرسائل
-.ه١٤٢٥

مجلة مكتبة الملك فهد الوطنیة ، م٢٠٠٧
، محرم/جماداألخرة   ١ع،١٣مج

–/ ینایر ه ١٤٢٨

- ٢٦١- .م٢٠٠٧یولیو
ص ص٢٨٥

مكتبـــة المدینـــة الرقمیـــة :الواقع والمستقبل / عزة جوهري ، ٧
أریج الحازمي .

٢٠٠٨CYBRARIAN ,V ,NO.-P P

مراكز مصادر التعلم والمكتبات : عالقة تطور ، أم احتواء ، أم •٨
تكامل 

مجلة مكتبة الملك فهد الوطنیة ، ع ٢٠٠٩
محرم/جمادى ١٥، مج١

- /ینایر١٤٣٠خرةاأل
ص ص  - .٢٠٠٩یونیو 

تسویق خدمات المعلومات بالمكتبات العامة : دراسة ٩
/ عزة جوهري ، حصة الشریف تطبیقیةعلى المكتبة العامة بجدة

 .

دراسات عربیة في المكتبات م٢٠٠٨
،مج سبتمبر ، ٤والمعلومات ، ع

٢٠٠٨

١٠

البرید اإللكتروني واالتصال العلمي : دراسة استطالعیة بجامعة •
الملك عبد العزیز بشطر الطالبات / عزة فاروق جوهري  و هدى 

القاھرة : مكتبة النھضة المصریة م٢٠٠٨
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

وأیضاً◌َ -العمودي  .

٢٠٠٩

في

(ینایر ٣٤، ع٩، س٣٠٠٠العربیة 
.٦٤- ٧ص ص -) .٢٠٠٩

مناهج البحث العلمي في دراسات المكتبات والمعلومات:دراسة ١١
تحلیلیة لإلنتاج الفكري المنشور في الدوریات المتخصصة

المجلة العربیة لألرشیف والتوثیق م٢٠١٠
،ع ١٣والمعلومات  س 

ص - م).٢٠٠٩(دیسمبر ٢٥،٢٦
.١٧٤-١١٧ص 

الوعي المعلوماتي بجامعة الملك عبد العزیز شطر الطالبات :١٢

دراسة تقییمیه للوضع الراهن وٕاستشراف أسس للمستقبل

دراسات عربیة في المكتبات م٢٠١٠
مج ،٤والمعلومات ، ع

) ، ص ص ٢٠٠٩سبتمبر ، ١٤
٨٠- ١٠.

خدمات المعلومات لذوات االحتیاجات الخاصة (اإلعاقة البصریة) ١٣

بجامعة الملك عبد العزیز ، شطر الطالبات :

دراسة في مدى اإلتاحة واإلفادة والجودة

، (رجب ١، ع٣١مج عالم الكتب م٢٠١٠
ص -م) .٢٠٠٩/ یولیو ھ١٤٣٠

.٩٨-٦٩ص

الرضا الدراسي تجاه تخصص المكتبات والمعلومات:١٤

دراسة حالة لقسم علم المعلومات بجامعة الملك عبد العزیز 
شطر الطالبات

١٤٣٢، (جمادى األولى ٨، عأعلم م٢٠١١
م) ص ص ٢٠١١الموافق أبریل ھ

٢٤٩-١٩٥.

داتا ودعم استرجاع المحتوى الرقمي للصحف العربیة المیتا١٥
اإللكترونیة في البیئة الرقمیة :

دراسة تطبیقیة لمدى تمثیلها في بعض الصحف المصریة 

بحوث في علم المكتبات ٢٠١١
م ٢٠١١، سبتمبر ٧والمعلومات ،ع

. ٩١-٤٥، ص ص 
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

والسعودیة

إشكالیات تواجد المحتوى الرقمي العربي على العنكبوتیة وسبل ١٦
دعمه

(مشترك)

في العربيمؤتمر المحتوى ٢٠١١
- ٥االنترنت التحدیات والطموحات 

-٣الموافق ٧/١١/١٤٣٢
اإلمام محمد جامعة م ٥/١٠/٢٠١١

بالریاض اإلسالمیة سعود بن 

النشر دراسات المعلومات ( ١٢ع
-م.٢٠١١ه / سبتمبر ١٤٣٢شوال 

.٣٣٠-٢٦١ص ص 

) الرقمیة : نموذج للتألیف والوصول الحرKnolموسوعة نول (١٧

إلفادة في مجتمع المعرفة وٕاثراء المحتوى تقییم للدور ومدى ا
(فردي )الرقمي العربي

مجلة مكتبة الملك فهد الوطنیة ، ع ٢٠١٢
محرم/جمادى ، مج

ص ص - ./١٤٣٤خرةاأل

اإلنترنت وسد الفجوة المعرفیة في العالم العربي١٨

: دراسة استطالعیة عن توجهات القراءة في بیئة اإلنترنت 
بناء مجتمع المعرفةودورها في 

(فردي )

م) ص ٢٠١٢/الموافق ھأعلم ، ٢٠١٣
ص 

الوعي المعلوماتي: دارسة تقییمیة للقائمین باالتصال في القطاع ١٩
الصحفي بالمملكة العربیة السعودیة     

(مشترك)

مجلة كلیة اآلداب جامعة بني ٢٠١٣
(ینایر / مارس ٢٦سویف ، ع

م) ٢٠١٣

مجلة االتجاھات الحدیثة في ٢٠٢٠١٣
،ع ٢٠المكتبات والمعلومات ،مج 
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

التسویق االلكتروني لخدمات المعلومات بالمكتبات الجامعیة 
وإدارة المعرفة

: الواقع  ومدى اإلفادة : دراسة تطبیقیة لمكتبة جامعة الملك 
(فردي )عبد العزیز

م )، ص ص ٢٠١٣(یولیو ٤٠
٣١٦-٢٧٥

اإللكتروني ودوافع التواصل بمواقع الشبكات االجتماعیة:الوالء ٢١

دراسة في األسباب ومدى اإلفادة منھا كخدمات معلوماتیة

( فردي )

مجلة مكتبة الملك فهد الوطنیة ،٢٠١٤
ذو –(رجب ٢،ع٢١مج 

/ ه١٤٣٦الحجة 
اكتوبر –أبریل
- ٣٣٣م)، ص ص ٢٠١٥
٣٨٩

مفھوم التمكین المعرفي للمرأة دور التواصل الرقمي في دعم ٢٢
السعودیة

(مشترك )

مجلة كلیة اآلداب جامعة بني ٢٠١٤
یولیو ٣٢(قید النشر ) ، عسویف ،
م٢٠١٤

دور الویب االجتماعي في  بناء رأس المال االجتماعي ومجتمع ٢٣
نظرة معلوماتیةالمعرفة :

المجلة المصریة لعلوم المعلومات  ٢٠١٤
م ص ص ٢٠١٤، أكتوبر ١،ع١مج
١٢٨- ٨٥.

الفیوم : اكسیلنت للخدمات العلمیة، ٢٠١٥مقدمة في علوم المعلومات والمكتبات (كتاب دراسي)٢٤
ص .١٢٥م، ٢٠١٥

محركات البحث النوعیة وإمكاناتھا االسترجاعیة٢٥

المحتوى ومدى اإلفادة

مؤتمر معماریة المعلومات/ جامعة ٢٠١٥
بني سویف ،كلیة اآلداب ، قسم

٢٠١٥أبریل ٦-٥علوم المعلومات

قید النشر) )

لمدى الوعي المحتوى الرقمي الصحي : نظرة معلوماتیة26
والتقییم واالستثمار والمشاركة في المعرفة من الجانب المصري

قید النشر 2016

مجلة التعلیم عن بعد جامعة بني 
سویف
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

:علیھاالورش التدریبیة التي تم الحصولالدورات و : سادسا

لسنة الحصوالجھة المنظمةمسمى الدورة التدریبیةمسلسل
على الدورة

تقدیر المدة
التخرج

١

حضور واجتیاز دورة اختبار 
التویفل سبتمبر 

مركز اللغات جامعة 
القاهرة 

یونیو/یولیو م.٢٠٠١
م٢٠٠١

)٥٠٠ (
درجة

حضور واجتیاز دورة ٢
الحاسب اآللي

ACCESS-WINDOWS-
WORD-EXCEL

مركز شباب بني 
سویف 

-١٣/٤/٢٠٠٢(م٢٠٠٢
م).٦/٧/٢٠٠٢

جید جداً 

حضور واجتیاز دورة •٣
الحاسب اآللي في((اإلنترنت   

، )) من

مركز الدراسات 
المالیة والتجاریة 
بكلیة التجارة ،جامعة 
القاهرة

في الفترة م٢٠٠٤
)٢٥/٤/٢٠٠٤

٣/٥/٢٠٠٤.(

ممتاز

٤

دورة حضور واجتیاز•
الحاسب اآللي في((كتابة 

النصوص باستخدام برنامج 
وورد   ))).

بمركز تطویر التعلیم 
الجامعي ، جامعة 
الملك عبد العزیز

في الفترة م٢٠٠٤
٢٥/٨/١٤٢٥من(

ه٢٩/٨/١٤٢٥- 

/١٨/٩الموافق
٢٢/٩- ٢٠٠٤ /
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

م٢٠٠٤

٥

حضور واجتیاز دورة 
الحاسب اآللي في((برنامج 
بوربوینت))  

بمركز تطویر التعلیم 
الجامعي ، جامعة 
الملك عبد العزیز

في الفترة  م٢٠٠٥
١٧/١/١٤٢٦من(
ه٩/١/١٤٢٦- 

/٢٦/٢الموافق
٢٨/٢- ٢٠٠٥ /

م).٢٠٠٥

حضور ((ورشة عمل  طرق ٦
تفعیل وثیقة اآلراء لألمیر عبد 
اهللا بن عبد العزیز حول التعلیم 
العالي)) 

جامعة الملك عبد 
العزیز

- ١٩الفترة من(في م٢٠٠٥

ذو ٢١
ه ١٤٢٥الحجة

ینایر ١-٣٠الموافق 
م ) ،٢٠٠٥/فبرایر

حضور واجتیاز(برنامج دورة ٧
المهارات اإلداریة) 

بمركز تنمیة قدرات 
أعضاء هیئة 
التدریس والقیادات 
بجامعة القاهرة

،في الفترة م٢٠٠٥
)١٦/٧/٢٠٠٥-

م)١٩/٧/٢٠٠٥

حضور ورشة عمل بوكالة ٨
التعلیم عن بعد بشطر 
الطالبات، جامعة الملك عبد 
العزیز 

بوكالة التعلیم عن 
بعد بشطر الطالبات، 
جامعة الملك عبد 
العزیز

ربیع ٦في یوم(م٢٠٠٦
ه ١٤٢٧األول 

أبریل ٤الموافق 
م ).٢٠٠٦

حضورواجتیاز(برنامج) ٩
دورةإدارة الوقت وضغوط 

ـــدرات  ـــة ق بمركـــز تنمی
أعضـــــــــــــاء هیئـــــــــــــة 

،في الفترة م٢٠٠٦
)٢٤/٦/٢٠٠٦-
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

التـــــدریس والقیـــــادات العمل 
بجامعة بني سویف

م)٢٦/٦/٢٠٠٦

١٠

حضور واجتیاز(برنامج 
دورةاستخدام التكنولوجیا في 
التدریس) ،)

بمركز تنمیة قدرات 
أعضاء هیئة 
التدریس والقیادات 
بجامعة بني سویف

في الفترة م٢٠٠٦
)٨/٧/٢٠٠٦ -

)م١٠/٧/٢٠٠٦

حضور وٕاجتیاز أختبارات ١١
،) واشتملت ICDLمعادلة 
البرامج التالیة

•Basic Concepts Of
IT

•Using Computer and
Managing Files

•Word Processing
•Spreadsheets
•Introduction to PC

Maintenance and
Protection

. بمركز تنمیة قدرات 
هیئة أعضاء

التدریس والقیادات 
بجامعة بني سویف
)CUICTT(

في الفترة      م٢٠٠٦
یولیو/أغسطس 

م٢٠٠٦

حضور ورشة عمل (مهارات ١٢
االتصال داخل الفصل 
الدراسي) ،

بمركز تطویرأعضاء 
هیئة التدریس جامعة 
الملك عبد العزیز  
بجدة

في الفترة م٢٠٠٦
-ه٦/١١/١٤٢٧(

م)٢٧/١١/٢٠٠٦

حضور ورشة عمل ١٣
(استخدام اإلنترنت في 
تحدیث المادة العلمیة) 

بمركز تطویرأعضاء 
هیئة التدریس جامعة 
الملك عبد العزیز  

في الفترة م٢٠٠٦
- ه ١٩/١١/١٤٢٧(

م)١٠/١٢/٢٠٠٦
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

بجدة

حضور ورشة عمل (حل ١٤
مشكالت الحاسب اآللي) 

بمركز تقنیة 
المعلومات بجامعة 
الملك عبد العزیز / 
شطر الطالبات بجدة 
،

في الفترة م٢٠٠٧
-ه ١٣/٢/١٤٢٨(

م)٣/٣/٢٠٠٧

حضور ورشة عمل (بناء ١٥
المجموعات التخیلیة) ،

بمركز تقنیة 
المعلومات بجامعة 
الملك عبد العزیز / 
شطر الطالبات بجدة

في الفترة م٢٠٠٧
-ه١٣/٢/١٤٢٨(

م)٣/٣/٢٠٠٧

حضور ورشة عمل (نشر ١٦
،صفحتك اإلفتراضیة) 

بمركز تقنیة 
المعلومات بجامعة 
الملك عبد العزیز / 
شطر الطالبات بجدة

في الفترة م٢٠٠٧
-ه١٤/٢/١٤٢٨(

م)٤/٣/٢٠٠٧

حضور ورشة عمل (ماال ١٧
یعرفه الكثیرون عن الوورد) 
،

بمركز تقنیة 
المعلومات بجامعة 
الملك عبد العزیز / 
شطر الطالبات بجدة

في الفترة ٢٠٠٧
-ه١٤/٢/١٤٢٨(

م)٤/٣/٢٠٠٧

حضور ورشة عمل (طرق ١٨
اإلتصال باإلنترنت) 

بمركز تقنیة 
المعلومات بجامعة 
الملك عبد العزیز / 
شطر الطالبات بجدة

في الفترة م٢٠٠٧
-ه١٧/٢/١٤٢٨(

م)٧/٣/٢٠٠٧

جامعة الملك عبد حضور دورة١٩
العزیز ،إدارة التطویر 

جمادى األولى ٥-٢م٢٠٠٧
الموافق ه١٤٢٨
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

(أسالیب التقییم المختصة 
باالختبارات )

مایو ٢٢- ١٩الجامعي
٢٠٠٧

حضور دورة ((التعلیم ٢٠
المبني على حل المشكالت)) 

جامعة الملك عبد 
العزیز ،إدارة التطویر 
الجامعي .

٩-١٢، ٢٠٠٧-
الموافق ه  ١٤٢٨

٢٠٠٧- ٩- ٢٤،

حضور دورة ((تقنیات •٢١
البحث في اإلنترنت)) ، 

جامعة الملك عبد 
العزیز ، إدارة 
التطویر الجامعي .

في الفترة٢٠٠٧

١٩-١٨
ه  ١٠/١٤٢٨/

-٣٠الموافق 
٢٠٠٧/ ٣١/١٠

حضور ورشة عمل •٢٢
(نشرموقعي))

بمركز تقنیة 
المعلومات بجامعة 
الملك عبد العزیز / 
شطر الطالبات بجدة

الفترة في م٢٠٠٧
ه ١٦/١١/١٤٢٨(
م٢٦/١١/٢٠٠٧- 

حضور دورة ((كیف تكتب ٢٣
مشروعا بحثیًا))

أ . د إیان هاریسون . 
جامعة نوتنغهام البریطانیة  

بجامعة الملك عبد 
العزیز ،إدارة التطویر 
الجامعي 

في الفترةم٢٠٠٨

ه  ٦/١/١٤٢٩
/ ١٥/١الموافق 

م٢٠٠٨

إدارة برنامج حضور دورة ((•٢٤
))  الفریق البحثي

: ١٣في الفترة منم٢٠٠٨جامعة الفیوم، كلیة 
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

العلوم ،  ضمن 
مشروع 

( تنمیة قدرات 
أعضاء هیئة 
التدریس والقیادات 
FLDC(

م٢٠٠٨- ٨- ١٤

برنامج حضور دورة ((•٢٥
))  مهارات االتصال

جامعة الفیوم، كلیة 
العلوم 

( ضمن مشروع 
تنمیة قدرات أعضاء 
هیئة التدریس 
)FLDCوالقیادات 

في الفترة منم٢٠٠٨
٣١/٨- ٣٠/٨ -

م٢٠٠٨

تدریبیة فيحضور دورة•٢٦
الفهرسة المقروءة آلیًا ((
:MARC  ((.
•

بالجمعیة المصریة 
للمكتبات والمعلومات 

مكتبة مبارك العامة : 
بالجیزة

في الفترة منم٢٠٠٨
٢٨/٨- ٢٤/٨ -

م٢٠٠٨

حضور ورشة عمل دمج ٢٧
مهارات التفكیر في المحتوى 
العلمي 

جامعة الملك عبد 
العزیز ، كلیة اآلداب 
والعلوم االنسانیة

محرم١٦م٢٠٠٩

الموافق ه ١٤٣٠
م٢٠٠٩ینایر ١٣

حضور دورة أساسیات ٢٨
التقویم الفعا ل ألداء الطالب

جامعة الملك عبد 
اآلداب العزیز ، كلیة 

والعلوم االنسانیة

ربیع ١٣- ٢٠٠٩١٠
ه ١٤٣٠األول 

١٠- ٧الموافق 
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

م٢٠٠٩مارس 

حضور دورة استراتیجیات ٢٩
التدریس الفعال

جامعة الملك عبد 
العزیز. مركز 
التطویر، (برنامج 
التمیز واإلبداع)

ربیع ٢٠- ٢٠٠٩١٨
ه ١٤٣٠األول 
١٧-١٥الموافق 
م٢٠٠٩مارس 

خمس حضور دورة تربیة ٣٠
نجوم للدكتور (جاسم 
المطوع)

الخلیج للتدریب 
والتعلیم ، جدة 

ربیع األول ٢٠٠٩١٩
الموافق ه ١٤٣٠

م٢٠٠٩مارس ١٦

حضور دورة مهارات ٣١
االتصال الفعال

جامعة الملك عبد 
كلیة اآلداب –العزیز 

والعلوم اإلنسانیة ، 
جدة

ربیع ٣-٢٠٠٩١
-٢٨/ ١٤٣٠اآلخر

٢٠٠٩مارس٣٠

دورة بوربوینت وورد حضور ٣٢
٢٠٠٧

بجامعة الملك عبد 
تطویرمركزالعزیز ،

الجامعيالتعلیم

- ٢٨م٢٠٠٩
ه ٢٩/١٠/١٤٣٠

-١٧الموافق 
م١٨/١٠/٢٠٠٩

٨
ساعات

حضور دورة تدریبیة لنظام ٣٣
السنترا والتعلیم عن بعد 
(استخدام الفصول 
اإلفتراضیة)

جامعة الملك عبد 
العزیز ، عمادة 
التعلیم عن بعد

٢٠١٠٢٢ -
ه٢٥/٢/١٤٣١

- ٦الموافق 
م٩/٢/٢٠١٠

٨+٨

)١٦(

ساعة

دورة تنویع التعلیم على ٣٤
حسب األنماط الشخصیة

جامعة الملك عبد 
العزیز ، مركز تطویر 
التعلیم الجامعي

- ١٥م٢٠١٠
ه ١٧/٣/١٤٣١

- ١الموافق 

١٢
ساعة
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

٣/٣/٢٠١٠

Google Docsدورة (٣٥

Workshop(
جامعة الملك عبد 

مركز تطویر العزیز ،
التعلیم الجامعي 
(وحدة اإلنترنت 
والدعم الفني)

ه ٢٦/١٠/١٤٣١م٢٠١٠
الموافق 

م٥/١٠/٢٠١٠
٥
ساعات

تطویر حضور ورشة عمل (٣٦
مواقع أعضاء هیئة 

) ،التدریس

بمركز تقنیة 
المعلومات بجامعة 
الملك عبد العزیز / 
شطر الطالبات بجدة

في الفترة م٢٠١١
- ه٧/٢/١٤٣٢(

م)١١/١/٢٠١١

٣٧Automated
assessment (
tests and marking
)

جامعة الملك عبد 
العزیز ، مركز تطویر 
التعلیم الجامعي

- ٢٩في الفترة٢٠١١
ه٣٠/٤/١٤٣٢

م)٤/٤/٢٠١١- ٣/

ورشة عمل السحابة ٣٨
الحاسوبیة

جامعة الملك عبد 
العزیز ، عمادة تقنیة 
المعلومات

ه١٤٣٢/ ١١/ ٢٠١١٣

/١/١٠/الوافق
م)٢٠١١

ورشة عمل (مهارات تنسیق ٣٩
المواد العامة) التعرف على 
برنامج الفیصل للتصحیح 
اآللي

جامعة الملك عبد 
العزیز ، مركز تطویر 
التعلیم الجامعي، 
وحدة التدریب 
والتنمیة المهنیة

٢٠١١٢٤،٢٣/١٢/
ه الموافق ١٤٣٢

٢٠،١٩/١١/
م٢٠١١

٦
ساعات

عمادة التعلیم عن االختبارات اإللكترونیة٤٠
بعد

١٢-٢٠١١١٢/١٤٣٢١٠
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

مهارات حضور دورة ((•٤١
))  العرض الفعال

، بني سویفجامعة 
ضمن مشروع 

( تنمیة قدرات 
أعضاء هیئة 
التدریس والقیادات 
FLDC(

في الفترة منم٢٠١٢

٢٤/٧/٢٠١٢

إلى م
م ٢٦/٧/٢٠١٢

الموافق

ه٧/٩/١٤٣٣- ٥

معاییر حضور دورة ((•٤٢
الجودة في العملیة 

))  التدریسیة

جامعة بني سویف

( ضمن مشروع 
تنمیة قدرات أعضاء 
هیئة التدریس 
)FLDCوالقیادات 

في الفترة منم٢٠١٢

٧/٨/٢٠١٢

إلى م
م ٩/٨/٢٠١٢

الموافق

٢١/٩/١٩٣٣- ١٩

ورشة عمل البحث في قواعد 43
المعلومات على موقع 
SDL

عمادة شئون 
المكتبات

ه١٨/٤/١٤٣٣- ١٧م٢٠١٢

- ١٠الموافق
١١/٣/٢٠١٢

١-٩

حضور دورة تدریبیة في 44
الشبكات االجتماعیة 

جامعة الملك عبد 
العزیز ، عمادة 
التعلیم عن بعد

ه٢٠١٢٢٣/١١/١٤٣٣

- ٩الموافق 
م١٠/٢٠١٢

٢-١٢

دورة (تصمیم التكالیف 45
األدائیة وقیاس الدرجات)

جامعة الملك عبد 
العزیز (وحدة 

ھ٢٠١٢١٢/١/١٤٣٤

الموافق 

١١-٩
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

المؤسسي االعتماد 
األكادیمي)و 

٢٦/١١/٢٠١٢

دورة (الشروط الفنیة في 46
)المفردات االختباریةبناء 

جامعة الملك عبد 
العزیز (وحدة 
االعتماد األكادیمي)

ھ٢٠١٢١٢/١/١٤٣٤

الموافق 
٢٦/١١/٢٠١٢

١-١١

دورة (جودة التقییم :تحكیم ٤٧
قراءة وتحلیل مدى الجودة ، 

النتائج واستخدام نتائج 
التقییم )

جامعة الملك عبد 
العزیز (وحدة 

المؤسسي واالعتماد
األكادیمي)

ھ٢٠١٢١٤/١/١٤٣٤

الموافق 
٢٨/١١/٢٠١٢

١-٩

48

TEACHING FOR THE

DEVELOPMENT OF CREATIV

THINKING

جامعة الملك عبد 
العزیز ، مركز تطویر 
التعلیم الجامعي،

م٢٠١٢/ ١٠/٩-٩م٢٠١٢

دورة  ( تصمیم المقررات 49
اإللكترونیة)

ه١٤٣٣/١٤٣٤م٢٠١٣عمادة التعلیم عن بعد

دورة ( حقیبة تدریبیة 50
للتدریس الجامعي وفق 
نظریة الذكاءات المتعددة )

جامعة الملك عبد 
العزیز ، مركز تطویر 
التعلیم الجامعي،

ه٢٠١٣٢٠١٣/١٤٣٤

51

DESINGNING A
BLENDED

LEARNING COURSE

ه١٤٣٣/١٤٣٤م٢٠١٣عمادة التعلیم عن بعد

كیف نتجنب السرقات 52
العلمیة في أبحاثنا؟

جامعة الملك عبد 
العزیز ، مركز تطویر 

م/ ١٩/١٢/٢٠١٢م٢٠١٢/٢٠١٣
ه٦/٢/١٤٣٤
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

التعلیم الجامعي،

األسالیب االحصائیة 53
MegaStatباستخدام 

جامعة الملك عبد 
العزیز ، مركز تطویر 

م٢٠١٣التعلیم الجامعي،

٢٣ -
ه٢٥/٣/١٤٣٤

م٦/٢/٢٠١٣-٤

مقدمة في التعلیم 54
اإللكتروني

عمادة التعلیم عن بعد

ه١٤٣٤

ه١٤٣٤

المكتبة المركزیة الحوسبة السحابیة55
/جامعة القاهرة

٢-٢٠١٤١٠سبتمبر ٣٠م٢٠١٤

56Personal creativity
development

PCD

كلیة اآلداب جامعة 
بني سویف(برنامج 
تطویر وتنمیة 
أعضاء هیئة 
التدریس)

نوفمبر ٤-٣م٢٠١٤
م٢٠١٤

ساعا١٠
ت

قطاع الدراسات العلیا الباحث الجید والنشر الدولي57
والبحوث،

جامعة بني سویف

٢٠١٦4سبتمبر 2016١٨
ساعات

الدولي في النشرندوة58
العلوم االجتماعیة 

الدراسات العلیا قطاع 
والبحوث،

جامعة بني سویف

4م٢٠١٦مایو 2016١٥
ساعات

TOTدورة تدریبیة مكثفة 59

إلعداد المدربین على بنك 
المجلس األعلى 
للجامعات / المجلس 

٢٨/٤- ٢٤/٤م٢٠١٦
/٢٠١٦
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

الندوات والمؤتمرات وورش العمل:

عنوان : الندوة / المؤتمر العلمي / ورشة مسلسل
عمل

مدتھامكان انعقادھاتاریخ انعقادھا

شاركت في ثالث دورات تدریبیة ألخصائي ١
المكتبات والمعلومات العاملین بمراكز الشباب 
التابعة لوزارة الشباب والریاضة 

عاميفي 

م.٢٠٠٠- ١٩٩٩

بني سویف

شاركت في تقدیم ندوات عن مھرجان القراءة ٢
والمرأة للجمیع وفي محور األمومة والطفولة 

التابعة لوزارة الثقافة العاملة 

في عامي 
م٢٠٠٢- ٢٠٠١

بني سویف

مؤتمر (وثائقنا العربیة بین الواقع والطموحات ٣
، كلیة اآلداب جامعة القاهرة ، فرع بني 
سویف.

مارس ١٦- ١٥
٢٠٠٣

یفبني سو 

العلمي الرئاسي المعرفة المصري 
التخصصي 

60

61
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

مؤتمر(تحدیث مصر من منظور العلوم ٤
اإلنسانیة) كلیة اآلداب جامعة القاهرة ،فرع 

بني سویف

ابریل ٣٠- ٢٩
م٢٠٠٣

بني سویف

مؤتمر(العلوم اإلنسانیة وتحدیات المجتمع ٥
المصري كلیة اآلداب جامعة القاهرة ،فرع بني 
.سویف

٧١- ١٦

م٢٠٠٤ابریل 

بني سویف

السنوي للجمعیة المصریة للمكتبات المؤتمر ٦
والمعلومات واألرشیف

محافظات مصر٢٠٠٤- ١٩٩١

ندوة أخصائي المكتبات والمعلومات ((التأهیل ٧
واحتیاجات سوق العمل بدول مجلس 

التعاون))

قسم علم المعلومات ،جامعة أم القرى

ربیع ٢٨/٢٩
ه ١٤٢٨األول 

الموافق 
أبریل ١٦/١٧

م٢٠٠٧

مكة

المؤتمر الثامن عشر لإلتحاد العربي للمكتبات ٨
المنعقد بجدة٧والمعلومات من 

ذي القعدة ٧/١٠
ه ١٤٢٨
-١٧الموافق 

نوفمبر ٢٠
م٢٠٠٧

جدة

ذي الحجة  ٢٥/ألقت محاضرة عن المكتبات الرقمیة ٩
ه ١٤٣١
- ١الموافق 

٢٠١٠دیسمبر 

قسم علم المعلومات 
كلیة اآلداب جامعة 

العزیز الملك عبد 
بجدة

المكتبة المركزیة ٢٠١٠ورشة عمل التوثیق العلمي ١٠
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

شطر الطالبات 

في االنترنت التحدیات العربيمؤتمر المحتوى ١١
- ٣الموافق ٧/١١/١٤٣٢-٥والطموحات 

سعود اإلمام محمد بن جامعة م ٥/١٠/٢٠١١
بالریاض اإلسالمیة 

٧/١١/١٤٣٢-٥
- ٣الموافق 

٥/١٠/٢٠١١

اإلمام محمد جامعة 
بن  سعود اإلسالمیة 

بالریاض

ملتقى اإلنتاج األكادیمي السابع جامعة الملك ١٢
عبد العزیز

١٩/١/١٤٣٣
الموافق 

١٤/١٢/٢٠١١

مركز تطویر التعلیم 
الجامعي ،جامعة 
الملك عبد العزیز

مؤتمر التعلیم عن بعد بعنوان ( ١٣
APPLICATIONS AND FUTURE
PROSPECTS (

دیسمبر ١٧- ١٦
م٢٠١٤

جامعة بني 
سویفواتحاد 

الجامعات العرب

والتصنیف QSندوة التعریف بمعاییر مؤسسة 
الدولي للجامعات 

قطاع الدراسات م١٠/٣/٢٠١٥
العلیا والبحوث 

بجامعة بني سویف

المشاركة بالجنة العلمیة في إعداد مؤتمر ١٤
معماریة المعلومات 

جامعة بني سویف / ٢٠١٥/ ٦/٤-٥
كلیة اآلداب /قسم 
علوم المعلومات

ة وزارة الثقافمؤتمر انقاذ نشر الكتاب ١٥
المصریة

مایو ١٧-١٦م٢٠١٥
٢٠١٥

المؤتمر األول لعلوم المعلومات ١٥
وعنوانھ " معماریة المعلومات" 

جامعة بني 
سویف 

المنعقد في م٢٠١٥
الفترة من 
إبریل  ٥- ٦
٢٠١٥

قطاع الدراسات م٥/٨/٢٠١٥ندوة التعریف آلیات تشجیع النشر الدولي 
العلیا والبحوث 

بجامعة بني سویف
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

مؤتمر السرقات العلمیة في األوساط ١٦
األكادیمیة

جامعة بني 
سویف 

١٧-م٢٠١٥
/١١/١٨
٢٠١٥م

جامعة بني ندوة آلیات التحول إلى جامعة الكترونیة١٧
سوبف/ كلیة 
الهندسة 

/١٨/١٠م٢٠١٥
م٢٠١٥

ورشة عمل التدریب على قواعد البیانات ١٨
العالمیة 

جامعة بني 
سویف 

/ ٦/١٢م٢٠١٥
م٢٠١٥

: distance learning"مؤتمر  ١٩
environment
,development,experiences"

جامعة بني 
سویف بالتعاون 
مع اتحاد 
الجامعات العربیة

-٢١- ٢٠م٢٠١٥
دیسمبر 
٢٠١٥

كلیة اآلداب القراءة في مجتمع المعرفة٢٠
جامعة بني 
سویفقسم علوم 
المعلومات

مایو ٨م٢٠١٦
م٢٠١٦

ملتقى تطویر البحث العلمي بجامعة بني ٢١
سویف

العلیا الدراسات
والبحوث جامعة 
بني سویف

سبتمبر ٦م٢٠١٦
م٢٠١٦

٢٢
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

سابعا: الخبرات األكادیمیة
(ماجستير):على الرسائل الجامعيةاإلشراف )أ

م٢٠٠٨، ) مكتبة المدینة الرقمیة بین الواقع والمأمول (جامعة الملك عبد العزیز) 1

م.٢٠٠٩، ) التسویق في المكتبات العامة :دراسة تطبیقیة على المكتبة العامة بجدة (جامعة الملك عبد العزیز)٢

م.٢٠١٣، الملك عبد العزیز) ) إدارة المحتوى الرقمي الصحي السعودي(جامعة ٣

سلوكیات البحث عن المعلومات في البیئة الرقمیة لدى طالبات التعلیم العام : المرحلة الثانویة (جامعة الملك عبد )٤
م.٢٠١٤،العزیز)

م. ٢٠١٤،المحتوى الرقمي لبوابة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدى اإلفادة منه(جامعة الملك عبد العزیز)) ٥

م. ٢٠١٥، استكشافیة تقییمیةدراسة :خدمات المعلومات لَألِكفَّاء على الویب )٦

م.٢٠١٥طالب الدراسات العلیا جامعة بني سویف ،سلوكیات البحث عن المعلومات في البیئة الرقمیة لدى ) ٧

م.٢٠١٥) معماریة المعلومات للمكتبات االفتراضیة والرقمیة و سبل االسترجاع بها.، ٨

م.٢٠١٥،سیجما ٦مدى جودة خدمات مكتبة مصر العامة : دراسة تطبیقیة في ضوء أسلوب ) ٩

مناقشة وتحكيم الرسائل الجامعية)ب
المسئوليةسنة اإلجازةالجهةالدرجةعنوان الرسالة

تسويق خدمات مواقع الناشرين 
على االنترنت: دراسة مقارنة 

حاتم/ للمواقع العربية واألجنبية 

مناقشام٢٠١٦ينايرجامعة بني سويفماجستير

بناء مصادر المعلومات الرقمية 
وتنميتها بمكتبات كليات جامعة 
جنوب الوادي بقنا ومدى اإلفادة 

مناقشام٢٠١٦أغسطس جامعة جنوب الوادي بقناماجستير
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

منها / ندا عبد المعز أبو المجد 
حسن

القراءة في عصر تكنولوجيا 
واالتصاالت لدى المعلومات 

أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 
بجامعة جنوب الوادي بقنا : 
دراسة ميدانية / مروة محمد 

حسن محمود

مناقشام٢٠١٦سبتمبر جامعة جنوب الوادي بقناماجستير

: ) المقررات الدراسية التي تم تدريسهاج

المعلومات _ تقنیات المعلومات _ الببلیومتركسإدارة مؤسسات المعلومات _ تنظیم المعلومات _ إدارة 

خدمات المعلومات _ مهارات التفكیر والبحث العلمي _ الوعي المعلوماتي _ استرجاع المعلومات_مصادر 
تسویق -اإلنترنت وخدماتها في مجال المعلومات-إدارة الموارد البشریة_شبكات المعلومات- -المعلومات
دراسات –إدارة المعرفة -إدارة وتصمیم المواقع-مناهج البحث العلمي-المكتبات الرقمیة-المعلومات

الجرائم –المكتبة الرقمیة - مهارات االتصال.–مهارات البحث –النظریة السلوكیة –المستفیدین 
-المعلوماتیة 

: ) األعمال االستشارية العلميةد
السنةالجهةالمهام

: ) األعمال االستشارية الفنيةهـ
السنةالجهةالمهام
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

:) تحكيم األعمال العلميةو
) تحكيم إستبانات لطالب الدراسات العليا في التخصص من كافة الدول العربية عبر التواصل الرقمي.١
م .٢٠١٦م،٢٠١٥) تحكيم األوراق البحثية لمؤتمري قسم علوم المعلومات بجامعة بني سويف عامي ٢
(المجلة المصرية في علوم المعلومات ) .) تحكيم أبحاث للنشر بمجلة القسم ٣
) تحكيم أبحاث لمجلة كلية اآلداب ضمن تخصص المعلومات .٤
عضو تحكيم علمي بمجلة المكتبات والمعلومات (ليبيا . دار النخلة ليبيا))٥
عضو الهيئة االستشارية لمجلة المكتبات والمعلومات الليبية)٦

ثامنا: الخبرات العملیة
: العلميةعضوية اللجان )أ

السنةالدولةالجهةالمهاماسم اللجنة العلمية

:عضوية اللجان الفنية)ب
السنةالدولةالجهةالمهاماسم اللجنة العلمية
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

: ج) عضوية النقابات والجمعيات المهنية
سنة االشتراكالجهةاسم النقابة

-م١٩٨٩مصرعضوالجمعیةالمصریة للمكتبات والمعلومات
عضو االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 

(اعلم)
-٢٠٠٧إقليمي

المركز العربي للبحوث والدراسات في عضو 
علوم المكتبات والمعلومات

م٢٠١٥عربي

: د) عضوية الجمعيات العلمية
سنة االشتراكالجهةالجمعية اسم 

تاسعا: أنشطة عامة
: ندوات عامة)أ

تاريخ الندوةمكان الندوةندوةعنوان ال

:نشرات)ب
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

بيانات النشراسم الناشرعنوان النشرة

:) مقاالت أدبيةج
عنوان الموقعالحالةاسم الناشرعنوان المقال

حتمیة الوعي الرقمي متطلب 
مجتمع المعلومات و المعرفة 

الراھن 

م٢٠١٦أحوال المعرفة

ٕادمانالوالء اإللكتروني و 

التواصل بالشبكات االجتماعیة

م٢٠١٦أحوال المعرفة

الویب االجتماعي ودوره في 
بناء رأس المال االجتماعي  

م٢٠١٥أحوال المعرفة

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

: عاشرا: الجوائز واألوسمة
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وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

السنةالجهةاسم الجائزة

د.عزة فاروق عبد المعبود جوهري

azzagohary@yahoo.com البرید الخاص 

http://www.bsu.edu.eg/prof.aspx?profid=327# الموقع الجامعي

azzagohary@art.bsu.edu.egالبرید الجامعي : 

م٢٠١٦/ ٥/١٠


