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 الجنسية: مصري                      2عدد األبناء:    الحالة االجتماعية: متزوج     ▪
 عام  50السن:   -   مصر –مكان الميالد: مدينة اإلسكندرية            *         20/03/1970تاريخ الميالد   ▪
 اللغات: العربية واإلنجليزية  ▪
 m0128881198@yahoo.com -  metwali.elnakeeb@art.menofia.edu.egالبريد االلكتروني:  ▪
 Google Scholar :https://scholar.google.com/citations?user=W-ahw1QAAAAJ&hl=ar علىالرابط  ▪

 Academia.edu :https://minufiya.academia.edu/ProfMetwallyElnakibالرابط على  ▪

 (:)حسب أولوية احلصول عليها اجلامعية:لدرجات ا
 التقدير الدولة اجلامعة الكلية تاريخ احلصول الدرجات اجلامعية

 أول الكلية  - ممتاز مع مرتبة الشرف األولي مصر  اإلسكندرية اآلداب  1992 ليسانس آداب 
 ممتاز  مصر  المنوفية  اآلداب  2001 ماجستير 
 ممتاز مع مرتبة الشرف األولي  مصر  المنوفية  اآلداب  2004 دكتوراه 

  (:األقدم إىلالوظائف واخلربات السابقة واحلالية )من األحدث 
 الفرتة جهة العمل الوظيفة م.

 الدولة
 إلي من 

 مصر  اآلن  2020/ 31/8 القومية الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق  رئيس اإلدارة المركزية لدار الكتب القومية 1
 مصر  اآلن  1/3/2020 جامعة المنوفية  –كلية اآلداب  رئيس قسم المكتبات والمعلومات  2

 –كلية اآلداب  –قسم المكتبات والمعلومات  استاذ  3
 مصر  اآلن  2016/ 24/2 جامعة المنوفية 

 –كلية اآلداب  –والمعلومات قسم المكتبات  معار  -  علم المعلوماتأستاذ مشارك   4
 السعودية  2019/ 27/7 2012/ 01/9 جامعة األميرة نورة 

كلية   –وحدة االستشارات والدراسات والبحوث  استشاري  5
 السعودية  هـ4/3/1434 هـ  1433/ 7/10 جامعة االميرة نورة   –اآلداب 

المكتبات وشبكات  تكنولوجيا أستاذ مساعد  6
 المعلومات 

 –كلية اآلداب  –المكتبات والمعلومات قسم 
 مصر  2016/ 28/2 29/11/2010 جامعة المنوفية 

 استشاري نظم إدارة المحتوي الرقمي 7
مركز اإلسكندرية للوسائط الثقافية والمكتبات  

 )أكمل ـ مصر(
Alex Centre for Multimedia and 

 مصر  10/09/2012 01/10/2011
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Libraries (ACML-Egypt) 

8 
مدرس تكنولوجيا المكتبات وشبكات 

 المعلومات 
 –كلية اآلداب  –قسم المكتبات والمعلومات 

 مصر  28/11/2010 01/08/2004 جامعة المنوفية 

 مدير شعبة المستقبليات  9
كلية اآلداب   –مركز الخدمات واالستشارات 
 مصر  2010/ 30/8 1/3/2010 جامعة المنوفية 

 معار  -المعلومات علم أستاذ مساعد  10
برنامج علم  –قسم اإلعالم وعلم المعلومات 

 المعلومات والمكتبات 
 جامعة قطر  –كلية اآلداب والعلوم 

 قطر 2009/ 30/8 2004/ 14/9

 مدير مكتبة وكالة أنباء الشرق األوسط 11
 وكالة أنباء الشرق األوسط 

Middle East News Agency 
(MENA). 

 مصر  13/09/2004 01/04/2004

 مستشار نظم المعلومات اآللية  12

 مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي
CULTNAT 

التابع لوزارة االتصاالت والمعلومات ومكتبة 
 بالقرية الذكية  –اإلسكندرية 

Center for Documentation of 
Cultural   &Natural Heritage 

 مصر  30/05/2004 01/06/2003

 مكتبة اإلسكندرية مستشار نظم المعلومات اآللية  13
Bibliotheca Alexandrina 

 مصر  30/05/2004 01/06/2003

14 
مستشار ميكنة المكتبات ومراكز  

 المعلومات 
 

مركز معلومات ودعم اتخاذ قرارات رئاسة  
 مصر  01/06/2003 30/03/2004 (IDSC)الوزراء 

 مصر  04/05/2004 01/01/2002 المنوفية  جامعة -كلية اآلداب   مدرس مساعد بقسم المكتبات  15
 مصر  30/12/2001 25/10/1995 قسم المكتبات ـ كلية اآلداب ـ جامعة المنوفية  معيد  16

 أخصائي تكنولوجيا المعلومات  17
 مصر  01/04/1998 30/03/2001 (  ILBالمكتبة الدولية للغات ) )نصف وقت( 

18 
 المكتبات أخصائي أتمته 

 )نصف وقت( 

 مركز اإلسكندرية للوسائط الثقافية والمكتبات
 )أكمل ـ مصر(

Alex Centre for Multimedia and 
Libraries (ACML-Egypt) 

 مصر  30/03/1998 01/11/1995

 مصر  30/10/1994 01/01/1994 المكتبة العامة لجامعة اإلسكندرية  أخصائي معلومات ومكتبات  19

 أخصائي تكنولوجيا المعلومات  20
 مصر  05/12/1993 01/09/1994 ( ILB) المكتبة الدولية للغات )نصف وقت( 

 ومكتبات  أخصائي معلومات 21
 )فترة التجنيد(

 المكتبة البحرية المركزية للقوات البحرية
Egyptian Navy Forces 21/10/1992 01/12/1993  مصر 
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 (:األقدم إىل)من األحدث  اليت مت احلصول عليها الربامج التدريبية وورش العمل
 املهارات اإلدارية والشخصية:

 2015 –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، جامعة اإلسكندرية  -اتخاذ القرارات وحل المشكالت  -
 2015 –اإلسكندرية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، جامعة  -الجوانب المالية والقانونية للجامعة   -
 2015  –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، جامعة اإلسكندرية  -التخطيط االستراتيجي   -
 2015  –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، جامعة اإلسكندرية  -مهارات العرض الفعال  -
 2/2/2015 –جامعة األميرة نورة   –التميز في الدراسات العليا: المعايير واإلجراءات  -
 هـ  6/11/1435   –جامعة األميرة نورة  –آليات اإلرشاد األكاديمي وسبل تفعيله  -
 2014/ 13/3 –جامعة األميرة نورة  –توصيف البرنامج األكاديمي وتقريره  -
 3/3/2013-2  -جامعة األميرة نورة  –وضع اإلطار االستراتيجي ووضع الرؤيا والرسالة  -
 22/4/2013-20   -جامعة األميرة نورة  –المرجعية المؤشرات والمقارنات  -
 5/2013/ 5-4  -جامعة األميرة نورة -توصيف البرنامج وتوصيف المقرر  -
 2010  –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، جامعة المنوفية  -تنظيم المؤتمرات العلمية  -
 2008 –معة اإلسكندرية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، جا -مهارات االتصال الفعال   -
 2008 –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، جامعة اإلسكندرية  -اإلدارة الفعالة للوقت واالجتماعات  -
 2008  –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، جامعة اإلسكندرية  -التدريس الفعال  -
 2008  –جامعة اإلسكندرية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس،  -تنمية مهارات التفكير   -
 2007 –مكتب التنمية المهنية بجامعة قطر  -ملف المقرر  -
 2007 –مكتب التنمية المهنية بجامعة قطر  -استراتيجيات تنمية مهارات التفكير وحل المشكالت  -
 2005 –مكتب التنمية المهنية بجامعة قطر  -تحديد مخرجات محور مهارات االتصال والمعلومات  -
 2005 –مكتب التنمية المهنية بجامعة قطر   -قويم الطالب الجامعي  أساليب ت -
 2004 –مكتب التنمية المهنية بجامعة قطر  -التقييم األكاديمي  -
 2004لوجيك لالستشارات والتدريب  –مهارات التفاوض  -
 2003 –جامعة المنوفية  –كلية التربية  -دورة إعداد المعلم الجامعي   -
 2003لوجيك لالستشارات والتدريب    –مهارات اإللقاء والعرض  -
 2001مؤسسة ستيفن كوفي  –العادات السبع الالزمة للنجاح  -
 PMEC 2000مركز الخبرات المهنة لإلدارة  –اإلدارة الفعالة والقيادة الناجحة  -

 املهارات الفنية:
 2015 –اإلسكندرية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، جامعة   -التعليم اإللكتروني  -
 2015  –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، جامعة اإلسكندرية  -إدارة المراجع البحثية  -
- Softlyer: Cloud Built to Preform Hybird Cloud is the Solution –  جامعة االميرة نورة  –كلية علوم الحاسب والمعلومات

- 2015  
- Cloud Computing and Software Defined Infrastructure  -    2015  -جامعة االميرة نورة    –كلية علوم الحاسب والمعلومات  
 2010  –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، جامعة المنوفية  -مشروعات البحوث التنافسية   -
 2009 –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة، جامعة اإلسكندرية  - نشر البحوث الدولية -
 2008 –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة، جامعة اإلسكندرية   - يا في التعليماستخدام التكنولوج -
 2008 -مكتب التنمية المهنية بجامعة قطر  - SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام  -
 2007 -مكتب التنمية المهنية بجامعة قطر  - تقييم مصادر المعلومات اإللكترونية  -
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 2006  -ية بجامعة قطر مكتب التنمية المهن - السبورة اإللكترونية -
 2005 -مركز الحاسب اآللي بجامعة قطر   -)برنامج اإلرشاد والتسجيل في جامعة قطر(   دورة نمط -
 2005 -شركة نيوهوريزون اإلسكندرية   - FrontPage فرونت بيج -
 2004 -شركة نيوهوريزون اإلسكندرية    - Macromedia Flash MX فالش أم أكس -
 2004 -أكاديمية السيسكو بالقاهرة   - دورة سيسكو لتصميم وتنظيم الشبكات -
- TOFEL International  -   2016 -المركز الثقافي األمريكي 
 2003 –جامعة المنوفية  –إدارة التدريب على الحاسب  -  حاسب آلي وانترنت -
 2000شركة نيوهوريزون اإلسكندرية،  -  تصميم مواقع وبوابات إنترنت -
 1998  –جامعة اإلسكندرية  –مركز الدراسات العليا والبحوث  - استخدام الوسائط المتعددة -
 1997 أكمل مصر )مركز اإلسكندرية للوسائط الثقافية(، – نظام هورايزون  -
- TOFEL -  1996  -مركز خدمة المجتمع ـ جامعة اإلسكندرية 
- FoxPro -   1995 -مركز التعليم المستمر ـ الجامعة األمريكية 
- Dbase IV -   1993 -مركز التعليم المستمر ـ الجامعة األمريكية 
- Net Novell  -  1993  -مركز التعليم المستمر ـ الجامعة األمريكية 
 1993 -مركز التعليم المستمر ـ الجامعة األمريكية   - ناتنظم إدارة قواعد البيا  -

  العلمي:اإلنتاج 
 مؤمترات:يف أحباث حمكمة  أواًل:

 تاريخه  مكان انعقاده  الجهة المنظمة  المؤتمر  عنوان البحث  م

1 
النظام اآللي إلدارة المكتبات  األفق:

 العربية 
(HORIZON) 

أعمال مؤتمر االستخدام 
المكتبات ومراكز  اآللي في 

المعلومات ببن الحاضر  
 والمستقبل 

الجمعية المصرية  
للمكتبات والمعلومات  

 واألرشيف 

  –كلية اآلداب 
 جامعة القاهرة 

أكتوبر   20إلي  19
1996 

2 
المكتبة البحرية المركزية: دراسة 
تطبيقية كنموذج لمكتبات القوات  

 المسلحة 

أعمال المؤتمر القومي  
ألخصائي المكتبات  الرابع 

 والمعلومات 

الجمعية المصرية  
للمكتبات والمعلومات  

 واألرشيف 

  –كلية اآلداب 
 جامعة المنوفية 

يونيه   30إلي  28
2000 

3 
تقنيات التخزين اإللكتروني أساس  

 إدارة المحتوي الرقمي 
االستثمار فـي بنيــة 
 المعلـومات والمعـرفـة 

  -جامعة الدول العربية 
 ية للتنميةالمنظمة العرب

 اإلدارية 

فندق شيراتون  
مدينة   المنتزه،

 اإلسكندرية، مصر 

أغسطس   28-31
2005 

آلية عمل نظم إدارة المحتوي الرقمي  4
 للمكتبات في عالم المعرفة 

المؤتمر الثالث للتوثيق 
واألرشفة اإللكترونية تحت  

عنوان "إدارة واستثمار  
 المعرفة لدعم اتخاذ القرار" 

البرنامج  -بلدية دبي 
 اإلنمائي لألمم المتحدة 

مركز دبي التجاري  
قاعة   -العالمي

راشد، مدينة دبي،  
اإلمارات العربية 

 المتحدة 

سبتمبر   17-19
2005 

5 
المعرفة في  االستراتيجي إلدارةالدور 

 استثمار رأس المال الفكري 

األساليب الحديثة إلدارة  
المكتبات ومراكز  

المعلومات بالجودة  
 الشاملة 

بة اإلسكندرية، مكت
جمعية المعلومات  

والمكتبات واألرشيف  
 المصرية  

قاعة المؤتمرات  
بمكتبة اإلسكندرية، 
مدينة اإلسكندرية،  

 مصر 

ديسمبر   18-20
2005 

 2006يوليو  27-22 القاهرة شبكة أخصائي  الملتقى العربي األول أنظمة إدارة المعرفة وتأثيرها علي   6
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شبكات العمل الجماعي بالمكتبات  
 ومراكز المعلومات 

لتكنولوجيا المكتبات  
والمعلومات: التطبيقات  

الرقمية بين ضفتي: 
المكتبات وتكنولوجيا  

 المعلومات  

 المكتبات والمعلومات 

إدارة مشاريع المكتبات الرقمية العربية  7
 في بيئة المعرفة 

ملتقى االستثمار في بنية  
 مات والمعرفة المعلو 

المنظمة العربية للتنمية 
جامعة الدول   – اإلدارية

 العربية 
ديسمبر   21-17 القاهرة 

2006 

8 

البنية التحتية إلدارة المعرفة واتجاهات  
تطوير النظم وتحليل عمليات إدارة  

المؤسسات المرتكزة على في المعرفة 
 تقييمية الويب: دراسة 

تطبيقات تكنولوجيا 
الوزارات  فيالمعلومات 

 والمؤسسات الحكومية 

المنظمة العربية للتنمية 
جامعة الدول   –اإلدارية 

 العربية 

  -اإلسكندرية 
 مصر 

  1أكتوبر إلي  28
 2007 نوفمبر

برمجيات المكتبات الرقمية المفتوحة  9
 معايير مقترحة للتقويم المصدر:

مهنة المكتبات وتحديات  
الواقع والمستقبل ودورها  

في الوصول الحر  
 للمعلومات 

العربي للمكتبات   االتحاد
نوفمبر   20-17 جدة  والمعلومات 

2007 

10 

العوامل والمعوقات المؤثرة في  
المكتبات األكاديمية  إخصائياستخدام 

دراسة   :2.0بمصر لتقنيات الويب  
 وصفية تحليلية 

المعرفة االفتراضية في  
مؤسسات المعلومات: 

 اتجاهات وقضايا" 

لجمعية  16المؤتمر  
المكتبات المتخصصة  

 فرع الخليج العربي 
 2010مارس   4إلي   2 أبو ظبي 

11 
التحديات األمنية لمشاريع الرقمنة  

 العربية 

البيئة المعلوماتية اآلمنة:  
والمفاهيم  التشريعات 

 والتطبيقات 

المؤتمر السادس 
جمعية المكتبات  ل

 والمعلومات السعودية 
 2010ابريل   7-6 الرياض 

12 

تطوير كفاءة نظم إدارة المحتوي  
الرقمي العربي من قبل المستخدمين 

نجاحها: دراسة   علىوتأثير ذلك 
مشاريع الرقمنة بالبيئة  علىتقويمية 

 المصرية 

مؤتمر المحتوى العربي  
. التحديات  اإلنترنت.على 

 والطموحات 

جامعة اإلمام محمد بن  
 سعود اإلسالمية 

 2011/  10/  5-3 الرياض 
 

13 
إشكاليات البحث العلمي ومهاراته لدي 
طلبة الدراسات العليا بأقسام المكتبات 

 والمعلومات بمصر 

المكتبات  تخصص 
والوثائق والمعلومات في  

 عالم متغي ِّر:
 الهوية والمنهجية والتكوين 

المؤتمر العلمي التاسع  
لقسم المكتبات والوثائق  

والمعلومات، جامعة  
 القاهرة 

 

 القاهرة 
 2012مايو  16-17

 

14 

إدارة المعرفة في تحقيق عمليات دور 
ضمان جودة التعليم والتعلم: دراسة 

تحليلية ألقسام المكتبات  وصفية 
 والمعلومات بالجامعات السعودية 

مهنة ودراسات المكتبات  
والمعلومات: الواقع  
 والتوجهات المستقبلية 

  لالتحاد 24المؤتمر  
العربي للمكتبات  

 والمعلومات 
نوفمبر   28-25 المدينة المنورة 

2013 

مؤشرات قياس عوائد االستثمار في  15
التدريب بالمكتبات األكاديمية  

معايير جودة األداء في  
المكتبات ومراكز  

  لالتحاد 25المؤتمر  
أكتوبر   30 -28 الحمامات  -تونس العربي للمكتبات  

2014 
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السعودية: دراسة استكشافية  
 باستخدام التحليل اإلحصائي 

 والمعلومات  المعلومات واألرشيفات 

16 
أثر اإلدارة اإللكترونية في الحد من  
الفساد اإلداري بالمكتبات الحكومية: 

 نموذج مقترح 

التطبيقات الحديثة في  
المكتبات: التطلعات  

 والتجارب الرائدة 

المؤتمر األول لعمادة  
المكتبات بجامعة األميرة  

 نورة
ديسمبر   18-17 الرياض 

2014 

17 
الذكية دور نظم إدارة محتوي الويب 

في تطوير السياحة المصرية والترويج 
 لها: دراسة استطالعية 

النترنت والتغير اإليجابي  ا
الختصاصي المكتبات  
والمعلومات: إحداث  

 التأثير الحقيقي للمستقبل 

لجمعية  21المؤتمر  
المكتبات المتخصصة/  

 فرع الخليج العربي  
 2015مارس   19-17 ابوظبي 

18 
العلمي للباحثين  إشكاليات النشر 

بالجامعات السعودية: دراسة  
 استطالعية 

المؤتمر السعودي الدولي  
الثاني للنشر العلمي  

2015 
 2015اكتوبر  13-11 الرياض  جامعة الملك سعود 

19 

تأثير تطبيقات المحادثات الرقمية عبر 
طالبات  علىأجهزة الهاتف المحمول 

كلية اآلداب بجامعة األميرة نورة:  
 طالعية دراسة است

الملتقي العلمي األول بين  
 الطالب واالستاذ 

جامعة  – اآلدابكلية 
 2015نوفمبر   4 الرياض  االميرة نورة  

  الكتب: ثانيا:

 عنوان الكتاب  م
 نوع الكتاب 

)تأليف، ترجمة،  
 (تحقيق. الخ

 درجة المساهمة
 سنة النشر  مكان النشر والناشر 

 مشترك  فردى

اإللكترونية  المرجع في النظم  1
مركز اإلسكندرية للوسائط الثقافية    فردي تأليف  للمكتبات 

 2003 مصر  -اإلسكندرية   –والمكتبات 

2 
 إدارة الوظائف اإللكترونية للمكتبات 

  - ضمن سلسلة أسليب للمعرفة
 البريطانية 

مركز اإلسكندرية للوسائط الثقافية    فردي ترجمة
 2003 مصر  -اإلسكندرية   –والمكتبات 

3 

 وثيقة 
  للمكتبات:النظم اآللية المتكاملة  

المواصفات التقنية والوظيفية؛  
 االختبار واالعتماد 

 مشترك   تأليف 
مركز تقييم واعتماد هندسة  

وزارة االتصاالت   –البرمجيات 
 مصر  -وتكنولوجيا المعلومات  

2005 

مهارات المعلومات والبحث العلمي   4
 2008 مصر  -الدار المصرية اللبنانية   فردي تأليف  في البيئة الرقمية

طرق البحث العلمي ألخصائي   5
 2009 سكندرية للكتاب اإلمركز   فردي تأليف  المكتبات 

في   واالتصاالتشبكات المعلومات  6
 2010 ما وراء المعرفة للنشر والتوزيع   فردي تأليف  االفتراضية البيئة 

 2011 ما وراء المعرفة للنشر والتوزيع   فردي تأليف  المكتبات تقنيات اإلنترنت في بيئة  7

  واسترجاعهاتخزين المعلومات  8
 2013 ما وراء المعرفة للنشر والتوزيع   فردي تأليف  وبثها 
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الوسائط المتعددة في بيئة   9
 2013 ما وراء المعرفة للنشر والتوزيع   فردي تأليف  المحتوي الرقمي 

المعلومات في البيئة خدمات  10
 2014 دار الجوهرة للنشر  مشترك   تأليف  الرقمية 

 2016 مكتبة أنوار التوحيد  مشترك   تأليف  مهارات الوعي المعلوماتي  11

  تحت االعداد   فردي تأليف  انترنت األشياء في بيئة المكتبات  12

إدارة المعرفة في بيئة المحتوي   13
 الرقمي 

  االعداد تحت   فردي تأليف 

الحوسبة السحابية في بيئة   
 المكتبات 

  تحت اإلعداد   فردي تأليف 

 دوريات:مقاالت  ثالثًا:

 نوع المقالة  عنوان المقالة  م
تاريخ النشر   اسم الدورية  )تأليف/ترجمة( 

 مكان اإلصدار  جهة اإلصدار  والمجلد 

1 
الدولي   االتحاداجتماع مجلس 

للمعلومات والتوثيق والشعبة اإلقليمية 
 لشمال أفريقيا والشرق األوسط 

 تقرير 
مجلة دراسات عربية  
في المكتبات وعلم  

 المعلومات 

 العدد الثاني 
1996 

دار غريب  
للطباعة  
والنشر  
 والتوزيع 

  –القاهرة 
 مصر 

استخدام نظم المكتبات  علىالتدريب  2
مجلة المكتبات   تأليف  اآللية 

 والمعلومات 
 4مج 

  –القاهرة  دار الشروق  2003
 مصر 

 الرقمي:آلية عمل نظم إدارة المحتوي  3
االتجاهات الحديثة في   تأليف  دراسة تقييمية 

 المكتبات والمعلومات 
يوليو   26العدد 

2006 
المكتبة  
 األكاديمية 

  –القاهرة 
 مصر 

4 
درجة استخدام النظم اآللية إلدارة  

المعرفة في المدينة التعليمية بقطر: 
 دراسة وصفية تحليلية 

 2007اكتوبر  أعلم  تأليف 

اإلتحاد  
العربي  

للمكتبات  
 والمعلومات 

 السعودية 

5 

قياس استعداد مدراء المكتبات  
األكاديمية بمصر نحو استخدام شبكات  

إدارة  العمل الجماعي في ضوء متطلبات  
 الجودة الشاملة: دراسة وصفية تحليلية 

مجلة المكتبات   تأليف 
 والمعلومات العربية 

  – الرياض المريخدار  2008مارس 
 السعودية 

6 
  علىدور نظم المعلومات المعتمدة  

الويب في تطوير العمل اإلداري بجامعة 
 قطر

 تأليف 
مجلة دراسات عربية  

في المكتبات  
 والمعلومات 

  –القاهرة  دار غريب  2009سبتمبر 
 مصر 

7 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة  اتجاهات

قطر نحو تطبيق مصادر المعلومات 
 الويب  علىالمتاحة 

 2009ديسمبر   مجلة مكتبة الملك فهد  تأليف 
مكتبة الملك 

 فهد 
  –الرياض 

 السعودية 

إدارة مشروعات المكتبات الرقمية في  8
  االتحاد 2009اكتوبر  مجلة أعلم  تأليف  بين النظرية والتطبيق  المعرفة:بيئة 

 السعودية العربي  
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للمكتبات  
 والمعلومات 

9 

العوامل والمعوقات المؤثرة في استخدام  
المكتبات األكاديمية بمصر  إخصائي

دراسة وصفية  :2.0لتقنيات الويب 
 تحليلية 

لة المكتبات  جم تأليف 
 والمعلومات العربية 

  –الرياض  دار المريخ 2010أكتوبر 
 السعودية 

التحديات األمنية لمشاريع الرقمنة   10
مجلة بحوث في علم   تأليف  العربية 

 2010سبتمبر  المكتبات والمعلومات 

بحوث  مركز 
وخدمات نظم  

  -المعلومات 
 جامعة القاهرة 

  -القاهرة 
 مصر 

11 

تطوير كفاءة نظم إدارة المحتوي الرقمي 
العربي من قبل المستخدمين وتأثير ذلك  

  علىنجاحها: دراسة تقويمية  على
 مشاريع الرقمنة بالبيئة المصرية 

مكتبة الملك  2012نوفمبر  مجلة مكتبة الملك فهد  تأليف 
 فهد 

 الرياض 
 السعودية 

12 
إشكاليات البحث العلمي ومهاراته لدي 
طلبة الدراسات العليا بأقسام المكتبات 

 والمعلومات بمصر 
مجلة المكتبات   تأليف 

الرياض   دار المريخ 2013اكتوبر  والمعلومات العربية 
 السعودية 

13 

المخاطر والتحديات األمنية  استكشاف
التي تهدد نظم إدارة المحتوي الرقمي 

بمشاريع الرقمنة بالمؤسسات  
المعلوماتية العربية: دراسة وصفية  

 تحليلية 

 2013 مجلة أعلم  تأليف 

االتحاد  
العربي  
  للمكتبات

 والمعلومات 

الرياض  
 السعودية 

14 

دور عمليات إدارة المعرفة في تحقيق 
التعليم والتعلم: دراسة ضمان جودة 

وصفية تحليلية ألقسام المكتبات  
 والمعلومات بالجامعات السعودية 

مكتبة الملك  2014اكتوبر  مجلة مكتبة الملك فهد  تأليف 
 الرياض  فهد 

15 

مؤشرات قياس عوائد االستثمار في 
التدريب بالمكتبات األكاديمية السعودية: 

التحليل دراسة استكشافية باستخدام 
 اإلحصائي 

 تأليف 
الحديثة في   االتجاهات

 المكتبات والمعلومات 
 2015يوليو 

 
المكتبة  
 القاهرة  األكاديمية 

16 
دور نظم إدارة محتوي الويب الذكية في 
تطوير السياحة المصرية والترويج لها:  

 دراسة استطالعية 
مجلة المكتبات   تأليف 

 والمعلومات العربية 
 الرياض  المريخدار  2016  يناير

17 
استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية 

المكتبات األكاديمية بدول   أتمتهفي دعم 
 الخليج العربي: دراسة استكشافية 

الحديثة في   االتجاهات تأليف 
المكتبة   2016يوليو  المكتبات والمعلومات 

 القاهرة  األكاديمية 
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 :عملال والدورات وورشاحللقات النقاشية املؤمترات والندوات و
نوع  التاريخ  النوع  الحدث عنوان  م

 المكان  الجهة المنظمة  المشاركة 

 محاضر  2004/ 12/5 دورة  تكنولوجيا المعلومات  1
مركز معلومات ودعم 

قرارات رئاسة   اتخاذ
 الوزراء

 مصر  –فرع الهرم 

 محاضر  2004/ 26/8 دورة  المكتبات وتكنولوجيا المعلومات  2
الجمعية المصرية  

 للمكتبات والمعلومات  
الشبكة القومية  

 مصر  –للمعلومات 
 جامعة قطر  مكتب التنمية المهنية  محاضر  2006 ورشة عمل  مهارات المعلومات  3

نوفمبر   22-19 ورشة عمل  مصادر المعلومات اإللكترونية  4
2006 

دولة   –كلية التقنية  وزارة الثقافة   محاضر 
 اإلمارات 

أكتوبر   22 دورة  مصادر المعلومات اإللكترونية  5
2009 

جامعة   –كلية الهندسة  محاضر 
 اإلسكندرية

جامعة   –كلية الهندسة 
 اإلسكندرية

 دورة    21بمعيار مارك  الفهرسة اآللية 6
أكتوبر   29

 محاضر  2009
جامعة   –كلية الهندسة 

 اإلسكندرية
جامعة   –كلية الهندسة 

 اإلسكندرية

 دورة  بناء المجموعات الرقمية  7
نوفمبر   3

 محاضر  2009
هيئة قصور الثقافة  
 بمحافظة اإلسكندرية 

المكتبة المركزية بجامعة 
 اإلسكندرية

 دورة  الفهرسة اآللية  8
  نوفمبر 4

 محاضر  2009
هيئة قصور الثقافة  
 بمحافظة اإلسكندرية 

المكتبة المركزية بجامعة 
 اإلسكندرية

9 
خدمات المعلومات الرقمية من خالل  

 دورة  شبكة اإلنترنت 
نوفمبر   8

 محاضر  2009
الهيئة العامة لقصور  
 دمنهور  الثقافة بمحافظة البحيرة 

نوفمبر   11 دورة  أدلة ومحركات البحث  10
الهيئة العامة لقصور   محاضر  2009

 دمنهور  الثقافة بمحافظة البحيرة 

برمجيات المكتبات الرقمية مفتوحة   11
 28- 26 ورشة عمل  المصدر  

   جامعة مسقط  جمعية المكتبات العمانية  محاضر  2009ديسمبر  

المكتبات الرقمية ومصادر المعلومات  12
مارس   11-7 دورة  اإللكترونية 

–اإلدارة العامة للتدريب  وزارة التربية والتعليم  محاضر  2010
 اإلسكندرية

أكتوبر   13 دورة  مصادر المعلومات الرقمية  13
جامعة  –كلية اآلداب  محاضر  2010

 اإلسكندرية اإلسكندرية

14 
التحول الرقمي للمحفوظات من النظم 
التقليدية لنظم المعلومات في القطاع 

 الحكومي والخاص 
  19-18 ورشة عمل 

 محاضر  2011سبتمبر 
المنظمة العربية للتنمية 

جامعة الدول   –اإلدارية 
 العربية 

  –فندق جراند رويال 
 إسكندرية 

15 
التحول الرقمي للمحفوظات من النظم 
التقليدية لنظم المعلومات في القطاع 

 الحكومي والخاص 
 ورشة عمل 

يونيه   28 – 24
 محاضر  2012

المنظمة العربية للتنمية 
جامعة الدول   –اإلدارية 

 العربية 

 فندق جولي فيل 
 شرم الشيخ 

 مبني إدارة الجامعة  جامعة األميرة نورة  مشارك  15/10/2012 ورشة عمل  إعادة هيكلة كلية اآلداب  16
 كلية اآلداب  جامعة األميرة نورة  محاضر  2/1/2014 ندوة  تطبيقات النانوتكنولوجي في المكتبات 17
 اآلداب كلية  جامعة األميرة نورة  محاضر  2014/ 15/5 دورة  تطبيقات الحوسبة السحابية  18
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 عمادة الدراسات العليا  جامعة االميرة نورة  مشارك  15/12/2014 ورشة عمل  تطوير الدراسات العليا  19

20 
مؤتمر الشبكات االجتماعية واألمن 

 مؤتمر الفكري والوطني 
فبراير   11-12

 حضور 2015
المؤتمر العشرون لجمعية  

 السعودية  -الرياض  الحاسبات السعودية 

21 
األول في مجال  االبتكارمختبر 

 مشارك  2015/ 15/3 حلقة نقاش  المكتبات 
ديوان عام وزارة الثقافة  
 اإلمارات  -ابوظبي  والشباب وتنمية المجتمع 

المؤتمر الدولي للحوسبة السحابية   22
ICCC15 ابريل  28-27 مؤتمر

 حضور 2015
كلية الحاسبات  

جامعة  –والمعلومات 
 األميرة نورة 

 السعودية  -الرياض 

23 
مواكبة المكتبات العربية للبيئة  

 مؤتمر المعلوماتية المتجددة 
يونيو  8-9

 حضور 2015

المؤتمر اإلقليمي الثاني  
الدولي للمكتبات  لالتحاد

والمعلومات اعلم /إفال  
 مكتبة االسكندرية

 مصر  -اإلسكندرية 

المعرض والمؤتمر الدولي للتطوير   24
 اكتوبر  20-19 مؤتمر والتدريب 

 السعودية  -الرياض  جامعة األميرة نورة   حضور 2017

إنترنت األشياء: مستقبل مجتمعات   25
مارس   7-5 مؤتمر اإلنترنت المترابطة 

 حضور 2019
جمعية المكتبات  

المتخصصة فرع الخليج  
 العربي 

 اإلمارات  -أبوظبي

 اللجان:املشاركة يف 
 التاريخ  نوع المشاركة مستوى اللجنة  اللجنة  م

 إلى من
 8/2004 10/2002 عضو  الجامعة  تكنولوجيا المعلومات )جامعة المنوفية( 1
 8/2004 10/2003 عضو  الجامعة  األجهزة والمعدات )جامعة المنوفية(  2
 8/2004 10/2002 عضو  الجامعة  تكنولوجيا التعليم )جامعة المنوفية(  3
 2005/6 10/2004 عضو  القسم  الصحافة والنشر )جامعة قطر(  4
 6/2005 10/2004 عضو  القسم  اإلرشاد األكاديمي )جامعة قطر(  5
 6/2009 10/2005 عضو  القسم  البحث العلمي وخدمة المجتمع )جامعة قطر( 6
 6/2009 1/2008 عضو  الجامعة  لجنة تطوير مكتبة جامعة قطر  7
 6/2012 6/2011 عضو  وزارة الثقافة  لجنة تطوير دار الكتب المصرية  8
 8/2012 9/2011 عضو  الكلية  جامعة المنوفية  – اآلداب كلية  – لجنة الدراسات العليا 9

 9/2013 4/2013 عضو  الكلية  كلية اآلداب )جامعة االميرة نورة(  البحث العلميلجنة تطوير  10
 7/2019 9/2014 مقرر القسم  )جامعة األميرة نورة( لجنة البرنامج الجديد 11
 8/2020 9/2019 مقرر القسم  جامعة المنوفية  –لجنة تكنولوجيا المعلومات  12
 11/2020 9/2019 مقرر القسم  جامعة المنوفية – لجنة الدراسات العليا 13
 8/2020 9/2019 عضو  الكلية  جامعة المنوفية – لجنة العالقات الثقافية 14
 اآلن  9/2020 عضو  وطني القومية  والوثائق الهيئة العامة لدار الكتب -  اللجنة العلمية 15
 اآلن  11/2020 عضو  مجلس الوزراء مجلس الوزراء  – لجنة االستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 16
 اآلن  9/2020 عضو  وزارة الثقافة  القومية  والوثائق الهيئة العامة لدار الكتب -  لجنة تعين القيادات 17
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 اآلن  9/2020 عضو  وزارة الثقافة  العامة لدار الكتب والوثائق القومية مجلس إدارة الهيئة  18
 اآلن  9/2020 عضو  الجامعة  جامعة المنوفية  –لجنة المكتبات  19
 اآلن  9/2020 عضو فني  الجامعة  لجنة اختيار أفضل مكتبة  20

 املشاريع البحثية
 الممولة  الجهة عنوان المشروع  م.
 السعودية  -جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن  العربية بدول الخليج العربي مخطوطات اللغة  1

التخزين السحابي للمعلومات ودوره في تطوير التعليم األكاديمي: دراسة  2
 السعودية  -جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن  تطبيقية على جامعة األميرة نورة 

 حتكيم األعمال العلمية:
 الجهة  الحدث  م.
 الجامعات األسترالية  تحكيم رسائل الماجستير والدكتوراه للباحثين العرب  1

اللجنة العلمية الدائمة لوظائف األساتذة واألساتذة المساعدين   تحكيم أبحاث الترقيات تخصص الوثائق والمكتبات  2
 مصر  -

 واملهنية:عضوية اجلمعيات العلمية 
نوع  الجمعية م

 العضوية 
تاريخ االلتحاق   الجمعيةمجال عمل 

 بها 
 الدولة 

 مصر  1996 المكتبات والمعلومات  عضو  الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واالرشيف  1

 ALA Americanجمعية المكتبات األمريكية  2
Library Association 

 أمريكا  1997 المكتبات والمعلومات  عضو 

3 
 Friendsجمعية أصدقاء المكتبة القومية بأستراليا 

of the National Library of Australia  ستراليا ا 1997 المكتبات والمعلومات  عضو 

 تونس  1998 المكتبات والمعلومات  عضو  االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات )أعلم( 4

 رسالة 15عدد والدكتورة: رسائل املاجستري  ومناقشة اإلشراف
 :أخرىمهارات وخربات 

 االشتراك في العديد من مشروعات إنشاء وإدارة وتطوير مؤسسات المعلومات والمعرفة 
من خالل وضع الخطط   ISO 9001  :2008على شهادة األيزو   نعبد الرحم نورة بنت  بجامعة األميرةاالشتراك في حصول كلية اآلداب  

 . عليهاالتنفيذية واالشراف االستراتيجية و 
 اإلدارة اآللية والرقمية لمؤسسات المعلومات والمعرفة  
   . 2012نوفمبر  6 – 4يناير: رؤى وآفاق ، 25تصميم موقع المؤتمر العلمي لكلية اآلداب جامعة المنوفية. مصر بعد  
 إلدارة المؤسسات المعلوماتية )النسخة المطورة(. aLISاالشتراك في تصميم نظام  
 إلدارة المكتبات    Librarian Aاإلشراف على تحليل وتصميم وبناء برنامج  
 لألرشفة اإللكترونية   MACتحليل وتصميم نظام ماك  
 اعداد الخطة المطورة بقسم المكتبات والمعلومات جامعة األميرة نورة  
 نيات المعرفة" بقسم المكتبات، جامعة اإلسكندرية إعداد برنامج التعليم المفتوح "تق  
 بكلية التربية، جامعة دمنهور  -إعداد برنامج المكتبات المدرسية  
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 املوضوعية والبحثية االهتمامات
 مباني المكتبات التفاعلية   نظم إدارة المحتوي الرقمي         
 نظم المكتبات اآللية    إدارة مؤسسات المعلومات  
 النشر الرقمي بكافة أنواعه.     تطبيقات الحوسبة السحابية بالمكتبات 
 واالتصاالت شبكات المعلومات  
 قياسات المعلومات  
 صناعة المعلومات  

 مؤسسات المعلومات تطبيقات النانوتكنولوجي في  
 إدارة المعرفة 
 األشياء في مؤسسات المعلومات إنترنت تطبيقات  

 اجلوائز واألومسة والتقدير: 
 تاريخ الحصول عليها  الجهة المانحة  الجائزة 

 1987 وزارة التربية والتعليم )مصر( أفضل قارئ 
 1992 جامعة اإلسكندرية )مصر(  أحسن كاتب بحث 

 2006 جامعة قطر   متميز في التقييم األكاديمي  

المكتبات  المؤتمر السادس عشر لجمعية  جائزة أفضل بحث  
 2010مارس  المتخصصة فرع الخليج العربي 

 2015فبراير  جامعة االميرة نورة  التميز واالبداع والمعرفة  

 مختبر االبتكار األول في مجال المكتبات 
ديوان عام وزارة الثقافة والشباب وتنمية 

 2015/ 15/3 المجتمع 

 


