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 ةــرة الذاتيــالسي
 
 
 
 

 البيانـات الشخصيـة :  (1
 

 : فاطمة ابراهيم غريب خميساالســــم    
 جامعة المنوفية –كلية اآلداب  –المكتبات والمعلومات  أستاذ مساعد:  الوظيفـــة  

 :علم المكتبات والمعلومات التخصص العام  
 النشر: التخصص الدقيق

 
 ال : ــل االتصــوسائ (2

 
 

 انالعنـو 
 منشية السادات شارع قشقوش  28 –شبين الكوم  –محافظة المنوفية  –مصر :  ـزل  ـــــمن 
  _ جامعة المنوفيةكلية اآلداب  – شبين الكوم –محافظة المنوفية  –مصر :  يـة ــــــكل 

 01024344366  موبايل  – 048/  2232199 : منزل ـون ـــــالتليف
 Dr_fatma_2004@yahoo.com البريد االلكترونى:

 
 
 

 المؤهالت الدراسية الحاصل عليها :   (3
 

 مالحظات  السنــة التخصـص الجامعـة الكليــة الدرجة العلمية 
 بتقدير عام ممتاز  2009 المكتبات و المعلومات  المنوفية  اآلداب  الدكتوراه 
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 بتقدير عام ممتاز  2005 المكتبات و المعلومات  ية المنوف اآلداب  الماجستير 
 تمهيدي ماجستير  1999 المكتبات و المعلومات  القاهرة  اآلداب  دبلوم

 األول علي الدفعة 1998 المكتبات و المعلومات  المنوفية  اآلداب  ليسانس 
 
 

 الرسائل العلمية الحاصل عليها :  (4
 

 الجامعة نــوع عنــوان الرسالــة
القراءة لدي المرأة بمركز شبين الكوم " دراسة ميدانية  وميول جاهات " ات

 (  .  2005لتوجيه المرأة نحو استخدام المكتبات   ) 
Reading  Attitudes and Interests Among Woman in Shbin 
EL- Kom  County : Afield study  

جامعة   )ماجستير( 
 المنوفية 

 " نشر الكتاب اإلسالمي في مصر " 
 

Islamic Book Publishing in Egypt   
 

 )دكتوراه( 

جامعة  
 المنوفية  

 
 التدرج الوظيفي  (5

 
 التاريخ  جهة العمل وعنوانها الوظيفة 

 2005:1998 جامعة المنوفية –كلية اآلداب  معيد بقسم المكتبات و المعلومات 
 2009:2005 جامعة المنوفية  –كلية اآلداب  مدرس مساعد بقسم المكتبات و المعلومات 

وحتىىىىىىىىىىىىىىىىى   2009 جامعة المنوفية  –كلية اآلداب  مدرس بقسم المكتبات و المعلومات 
 تاريخه

جامعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  –كليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة اآلداب  رئيس قسم المكتبات و المعلومات 
 اليمن  –حضرموت 

2014:2011 

وحتىىىىىىىىىىىىىىىىى   2016 جامعة المنوفية  –كلية اآلداب  أستاذ مساعد بقسم المكتبات و المعلومات 
 تاريخه
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 ة واللجان :الداريعمال ااأل  (6
 

 التاريخ  مسمى العمل االداري / اللجان والمهام
 2008-2007 عضوة في لجنة تكنولوجيا المكتبات بجامعة المنوفية 

 –جامعىىىىىىة حضىىىىىىرموت  –كليىىىىىىة اآلداب  –رئىىىىىىيس قسىىىىىىم المكتبىىىىىىات والمعلومىىىىىىات 
 الجمهورية اليمنية 

2014:2011 

 2014:2011 جامعة حضرموت  –عضو مجلس كلية اآلداب 
 2014:2011 عضوة في اللجنة العلمية بجامعة حضرموت 

 2014:2011 عضوة في لجنة تكنولوجيا المكتبات بجامعة حضرموت 
 2015/2016 عضوة في لجنة المختبرات في جامعة المنوفية  

 2019/2020 عضوة في لجنة الجودة بقسم المكتبات والمعلومات 
 2019/2020 لي مراجع داخ

 2019/2020 ي جامعة المنوفية ف ة المكتبات عضو في لجن
 2019/2020 جنة تقييم المكتبات الجامعية بجامعة المنوفيةعضو في ل

 2019/2020 عضو في لجنة وضع معايير لتقييم المكتبات الجامعية بجامعة المنوفية 
 2019/2020 مكتبيأفضل  الختيارعضو بلجنة وضع معايير 

 2020/2021 المنوفية .جامعة  –داب كلية اآل نائب رئيس تحرير مجلة بحوث 
 2020/2021 المنوفية جامعة  –اب مجلة بحوث كلية اآلد  إدارةعضو بمجلس 

 2020/2021 رئيس لجنة الدراسات العليا بقسم المكتبات والمعلومات 
 

 االنتاج الفكرى المنشور  (7
القىىاهرة : المجلىىس  –خمىىيس .  ب بحىىب بعنىىوان : نشىىر الكتىىاب االسىىالمي فىىي مصىىر / فايمىىة ابىىرا يم  ريىى −

 2009األعل  للثقافة ، 
 . http://alyaseer.net/ فايمة ابرا يم  ريب خميس متاح عل   21بحب بعنوان : مارك  −
 –ن الوعي المعلومىاتي الرقمىي لىدع أعضىاء هيلىة التىدريس بجامعىة حضىرموت : دراسىة ميدانيىة بحب بعنو  −

 . 417:  379( ص. ص.  2013ة كلية اآلداب جامعة المنوفية ) يناير مجل
المجلىىىة  –بحىىب بعنىىوان : الصىىىوتيات والمرئيىىات المتاحىىىة عبىىر المواقىىع االسىىىالمية :دراسىىة كميىىىة ونو يىىة .  −

 . 139:167( ص.ص.  2015يونيو  –) ابريل  2، ع 2الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات ، مج 
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الجامعىىات اليمنيىىة الحكوميىىة علىىي شىىبكة االنترنىىي : دراسىىة تايميىىة / فايمىىة ابىىرا يم  بحىىب بعنىىوان : مواقىىع −
 (  2015) يونيو  1، ع 12اليمن : مجلة جامعة حضرموت ، مج. – ريب خميس . 

بحىىىب بعنىىىىوان : حجىىىىم االنعىىىىام المىىىىالي علىىىى  المعلومىىىىات لىىىىدع األسىىىىرة اليمنيىىىىة : دراسىىىىة ميدانيىىىىة لمحافظىىىىة  −
 (  2016) يناير  53، ع. حضرموت . مجلة العهرسي 

 –بحب بعنوان : تشريعات الملكية العكرية في حماية البرمجيىات فىي الجمهوريىة اليمنيىة : دراسىة ميدانيىة .  −
 (  2016) يوليو  3، ع. 3مج. –المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات .  

ت المصىرية على  شىبكة االنترنىي معيار الويبومتركس و الحضىور االلكترونىي لمواقىع الجامعىابحب بعنوان   −
 (   2017) اكتوبر ، ديسمبر  -.المكتبات والمعلومات المجلة الدولية لعلوم  -.
 62عمجلىة العهرسىي  –.  دراسىة ميدانيىة مي العربىي بموسىوعة الويكيبيىديا  : التأليف األكاديبحب بعنوان  −

 ,م (2018) أبريل 
 -تطبيقهىا فىي الواقىع . وإمكانيةهداف : األت والمعلومات أقسام المكتبامشروعات التخرج في بحب بعنوان   −

 2019 ة كلية اآلداب جامعة المنوفيةمجل
المجلىىة  -.اعتمىىاد برنىىامج المكتبىىات والمعلومىىات بجامعىىة المنوفيىىة : المشىىكالت والصىىعوبات بحىىب بعنىىوان  −

 .2020 الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات 
يىرم البحىب العلمىي " : دراسىة تجريبيىىة  ع المعىزز فىىي تىدريس مقىرر"أثىر اسىتخدام تقنيىة الواقى بحىب بعنىوان −

 قيد النشر   2021
 

 لبرامج التدريبية ا (8
 ( لايادة الحاسب اآللي .ICDLاجتاز دورة )  −
 ( ICTPاجتياز أعمال الدورة التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيلة التدريس في مجال الحاسب اآللي ) −
 (FLDP)والايادات بجامعة المنوفية اجتياز أعمال دورات مشروع تنمية قدرات أعضاء هيلة التدريس  −

 
 عدد الساعات  يخ المشاركةتار  اسم البرنامج 

 15 19/7/2005-16 موضوعات مختارة للتدريس
 15 9/8/2005-6 مهارات االتصال الععال

 15 16/8/2005-13 مهارات التعكير
 15 29/8/2005-27 لمهنةأخالقيات وآداب ا

 15 21/2/2006-16 أساليب البحب العلمي
 15 14/7/2014-13  الجوانب المالية والقانونية في األعمال الجامعية
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 15 16/7/2014-15 مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية
 15 24/4/2014-22 أخالقيات البحب العلمي
 15 4/8/2014-3 التخطيط االستيراتيجي

 15 6/8/2014-5 استخدام التكنولوجيا في التدريس
 15 13/8/2014-12 معايير الجودة في العلمية التدريسية 

 
بمركىىىىز  6:8/12/2016تيىىىاز دورة بعنىىىوان التقىىىويم الىىى اتي لممسسىىىات التعلىىىيم العىىىالي " فىىىي العتىىىرة مىىىن اج -

 . المعلومات بادارة جامعة المنوفية
البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم لممسسات التعليم العالي " في العتىرة  اجتياز دورة بعنوان  " توصيف  -

 ت بادارة جامعة المنوفية .بمركز المعلوما 12/2016/ 20:22من 
 2/2017/ 15:13اجتياز دورة بعنوان " المراجعىة الخارجيىة لكليىات ومعاهىد التعلىيم العىالي فىي العتىرة مىن  -

 ة .في كلية الصيدلة جامعة المنوفي
 3/2017/ 16:15اجتياز دورة بعنوان " التخطيط االستيراتيجي لممسسات التعليم العىالي " فىي العتىرة مىن  -

 معلومات بادارة جامعة المنوفية .بمركز ال
والتىىي عقىىدت اون اليىىن بتىىاريخ  " أسىىاليب الايىىاس والتقىىويم واعىىداد المعىىردة االختباريىىة "اجتيىىاز دورة بعنىىوان  -

 . 2020سبتمبر  23/24
 

 اإلشراف علي الرسائل العلمية : (9
 
 المكان و التاريخ  الدرجة العلمية اسم الباحب   عنوان الرسالة  م 
االنعوجرافيىىىي بىىىين التعريىىىف و التنظيىىىر فىىىي  1

 المكتبات 
تقىىىىىىىىىىىىىىى  حسىىىىىىىىىىىىىىىن 

 شحاته
م قسىىىىم المكتبىىىىات 2018 ماجستير

جامعىىىة  –و المعلومىىىات 
 المنوفية

 
 رسائل العلمية :مناقشة ال (10

 
الدرجة   اسم الباحب   ة عنوان الرسال م 

 العلمية
 المكان و التاريخ 

م قسم المكتبات و 2018 ماجستير شيماء حنعي عمرانالنشىىىىىىر االلكترونىىىىىىىي باسىىىىىىتخدام التطبيقىىىىىىىات  1
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علىىىي مجتمىىىع القىىىراء :  تىىىأثيرهال كيىىىة ومىىىدي 
 دراسة تحليلية

جامعىىىىىىىىىىىة  –المعلومىىىىىىىىىىىات 
 المنوفية

ي للمىىواد السىىمعية و البصىىرية التكشىىيف اآللىى 2
 بة القاهرة الكبرع : دراسة تطبيايةبمكت

م قسم المكتبات و 2018 ماجستير أسماء ثروت بيومي
جامعىىىىىىىىىىىة  –المعلومىىىىىىىىىىىات 

 ينطا
اعىىىىىىادة الهندسىىىىىىة االداريىىىىىىة ) الهنىىىىىىدرة ( فىىىىىىي  3

 بىىادارةم الثىىانوي العىىام مكتبىىات مىىدارس التعلىىي
بمحافظىىة البربيىىة : دراسىىة بسىىيون التعليميىىة 

 ةيميدان

صىىىىبري عبىىىىد القىىىىوي 
 ني صالح عبد الب

م قسم المكتبات و 2018 ماجستير 
جامعىىىىىىىىىىىة  –المعلومىىىىىىىىىىىات 

 ينطا

االتجاهىىىات البحثيىىىة فىىىي علىىىم الكيميىىىاء فىىىي  4
قواعد البيانىات العالميىة : دراسىة ببليوجرافيىة 

 ببليومترية

فايمىىىىىىىىىىىىة رمضىىىىىىىىىىىىان 
 عكاشة 

مكتبىىىىىىىىات قسىىىىىىىىم ال 2018 ماجستير 
جامعىىىىىىىىىة  –والمعلومىىىىىىىىىات 

 بنها 
 

ي ويىب كويسىي فىأثر توظيف استيراتيجية ال 5
رجعيىىىة : تىىىدريس صىىىيا ة االستشىىىهادات الم

 دراسة تجريبية 

شىىىىىيماء عىىىىىادل عبىىىىىد 
 خطاب م السال

كتبىىىىىىىىات قسىىىىىىىىم الم 2019 ماجستير
جامعىىىىىىىىىة  –والمعلومىىىىىىىىىات 

 المنوفية 
الصىىىىىىىىىوتيات والمرئيىىىىىىىىىات المتاحىىىىىىىىىة باللبىىىىىىىىىة  6

 عبر المواقع االسالمية  ةاالنجليزي
ايمىىىىىىىىىىىىىان رمضىىىىىىىىىىىىىان 

 موس  الصعتي
الوثىىىىىىىىىىىىائ  سىىىىىىىىىىىىم ق2020  ماجستير 

 -والمكتبىىات والمعلومىىات 
ع جامعىىىىىىىة األزهىىىىىىىر . فىىىىىىىر 

 .البنات 
فىىىىىىىي تطىىىىىىىوير أنظمىىىىىىىة الاياسىىىىىىىات الحيويىىىىىىىة   7

 المكتبات الجامعية : دراسة تجريبية
قسىىىىىىىىم المكتبىىىىىىىىات  2021 دكتوراه  شيماء محروس بكر 

جامعىىىىىىىىىة  –والمعلومىىىىىىىىىات 
 ية المنوف

 
 االشتراك في الجمعيات العلمية  (11

 صرية للمكتبات والمعلومات .عضوة في الجمعية  الم
 األنشطة والخبرات  (12
مهىارات أخصىائي  مكتبىات حديثىة ، الهيلىة العامىة لقصىور الثقافىة ، فىرع ثقافىة   اعطاء دورة بعنىوان : تنميىة -

 .1/2/2009المنوفية 
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 المتقدمىىة ، الهيلىىة العامىىة لقصىىور الثقافىىة ، فىىرعاعطىىاء دورة بعنىىوان : تنميىىة المهىىارات ألخصىىائي المكتبىىات  -
 . 17/1/2010: 2/1/2010ثقافة القليوبية ، 

 FUTURE، ونظىام  ALISمكتبات الجامعية بجامعة المنوفية عل  نظىام إعطاء دورات تدريبية ألمناء ال −
LIBRARY SYSTEM   وتدريبهم عل  العهرسة المقروءة آليًا ،MARC 21  . 

) بىىىاليمن علىىىى  العمليىىىىات العنيىىىىة إعطىىىاء دورات تدريبيىىىىة ألمنىىىىاء المكتبىىىات الجامعيىىىىة  بجامعىىىىة حضىىىىرموت  −
 .كشيف واالستخالص ( العهرسة الوصفية ، العهرسة الموضو ية ، الت

وضىىىع خطىىىط لتطىىىىوير المكتبىىىات العامىىىة والمكتبىىىىات الجامعيىىىة والمكتبىىىات المدرسىىىىية بمحافظىىىة حضىىىىرموت  −
 باليمن.

 2007وحت 2001 االشتراك في تنظيم ممتمرات الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات في العترة من −
 . 2009افة ، االشتراك في ممتمر أزمة النشر في مصر / المجلس األعل  للثق −
 فتح قسم المكتبات والمعلومات  بكلية اآلداب جامعة حضرموت ووضع الالئحة الخاصة به . −
 إعداد الئحة التأليف و النشر و الترجمة لجامعة حضرموت للعلوم و التكنولوجيا باليمن. −
 ، المتىىىىدربين  بعنىىىىوان : المكتبىىىىات الرقميىىىىة واإلنترنىىىىي ونظىىىىم المعلومىىىىات  البرنىىىىامج التىىىىدريبيالمشىىىىاركة فىىىىي  −

العتىىىرة فىىىي  العىىىاملين بمكتبىىىة المركىىىز اإلقليمىىىي لتعلىىىيم الكبىىىار " أسىىىعي " سىىىرس الليىىىان . محافظىىىة المنوفيىىىة
  2017مايو  25 –مايو  20الزمنية : 

اصىي المكتبىات عنوان اختصت بجامعة المنوفية تحي اصي المكتباالمشاركة في البرنامج التدريبي الختص −
 2019في عالم متبير 

 االشتراك في وضع معايير تقييم المكتبات الجامعية بجامعة المنوفية. -
 الجامعية بجامعة المنوفية .ي عل  مستوع المكتبات وضع معايير الختيار أفضل مكتب -
 المنوفية .جامعة  –داب ي ية لمجلة بحوث كلية اآلالالئحة التنعاالشتراك في وضع  −
 جامعة المنوفية برنامج الجبرافيا وبرنامج التاريخ المراجعة الداخلية لكلية التربية االشتراك في  −


