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 الذاتية السيرة
 

 البيانات الشخصية  
 .عبيرخليل بيومي :االســـــم -
 .جمهورية مصر العربية -المنوفية  –محل اإلقامة: شبين الكوم  -
   5500510840     :تليفون المنزل   - 
    03471355554       رقم المحمول : -
 yahoo.com abeer32511@:البريد اإللكتروني     -

 

 : لعلميةا المؤهالت 
 (جدا جيد)  م1400جامعة المنوفية  – اآلداب كلية – المكتبات ليسانس

 .7400جامعة القاهرة  –تمهيدي ماجستير من قسم المكتبات بكلية اآلداب 
 .( ممتاز تقدير)  م1855 -المنوفية جامعة – اآلداب كلية - المكتبات ماجستير

مرتبـــة  تقـــدير)  م4585 ،يوليـــو -وفيـــةالمن جامعـــة – اآلداب كليـــة - المكتبـــات  دكتـــورا  
 .(ول األشرف ال

 :  الوظيفي التدرج
   جامعة المنوفية. –بقسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب   مدرس: الحالية الوظيفة  -
جامعـة  –مساعد بقسم المكتبـات والمعلومـات بكليـة اآلداب   مدرس :السابقة الوظائف  -

 المنوفية
 . جامعة المنوفية –ت والمعلومات بكلية اآلداب بقسم المكتبا معيدة -

 

 :الرسائل العلمية

  ،( منشــورة غيــر ماجســتير رســالة)  اقتنــاا الــدوريات االلكترونيــة فــي المكتبــات الجامعيــة -
 (1855).امنية مصطف  صادقإشراف  أ.د 

 دكتـــورا   رســـالة)  فـــي المكتبـــة المصـــرية لألطفـــالالمعلومـــات  أوعيـــةمنظومـــة اســـترجا   -
 (4585).اماني جمال مجاهدد  اسامة السيد محمود،أ.، إشراف  أ.د (  منشورة غير
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 االشراف على الرسائل العلمية:

 تمت اجازتها:

. اشـراف أ.د.حسـناا محمـود محجـوب ،د.عبيـر خليـل النشر الذاتي للكتب  شيماا بكـر. -
 (0854،جامعة المنوفية)ماجستير -بيومي. كلية االداب

اسبببتم اإل ار ارل الالوبببس ىالىسبببوج لتكنىلىاوبببس الشببب كس   بببي  شـــر.ســـليمان محمـــد شر  -
اشراف ا.د. متـولي النقيـب ،د. عبيـر خليـل .  راسبببة مو انوبببة  مكت س  اسماة المنى وة :

 (0854جامعة المنوفية )دكتوراة، –كلية االداب بيومي. 
يب ،د. عبير خليـل اشراف ا.د. متولي النق .المحتىى الرقمي  ي كسلتنس ابراهيم خليفة. -

 (8541جامعة المنوفية )دكتوراة، –بيومي. كلية االداب 

تحلولوبة  ةالىوب :  راسبالمامىعس  المتحفوة المتسحة علبج شب كة  موتس اتسعلي النجار.-
اشــراف ا.د. متــولي النقيــب ،د. عبيــر خليــل  .مشببسروا الرقمنببة الم ببروة جتو وقوببة علبب

 (8541)ماجستير،جامعة المنوفية  –بيومي. كلية االداب 

 
 :المهنية الخبرات -

 جامعـةب - والمعلومـات بكليـة اآلداب المكتبـات بقسـم والنظريـة العملية المقرارات تدريس -
ـــــة ـــــرة خـــــ ل المنوفي ـــــة)مار (: ( م  0485-4007)  الفت اســـــتخدام  -الفهرســـــة االلكتروني

يف فــــي البيئــــة التصــــن -ادارة المكتبــــات فــــي البيئــــة االلكترونيــــة -االنترنــــت فــــي المكتبــــات
نصــوم متخصصــة  -بنـاا وتنميــة المقتنيــات -التكشــيف  -(4)التصــنيف  -االلكترونيـة

نظـــم قواعـــد  -نظـــم اليـــة–الفهرســـة الوصـــفية  -الفهرســـة المويـــوعية  –باللغـــة اإلنجليزيـــة
 المشاركة في التدريب الميداني، -البيانات

قـــة الرابعـــة بقســـم ايـــافة الـــ  االشـــراف علـــ  عـــدد مـــن مشـــروعات التخـــر  لطـــ ب الفر  -
 المكتبات جامعة المنوفية .

 تدريب العاملين في المكتبات بجامعة المنوفية عل  استخدام قواعد البيانات العالمية. -
تــدريب اعيــاا هيئــة التــدريس علــ  اســتخدام قواعــد البيانــات العالميــة بعــدد مــن كليــات  -

 جامعة المنوفية.
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كتبــات جامعــة المنوفيــة يــمن مشــرو  االشــترا  يــمن لجــان االشــراف علــ  تطــوير م -
 المكتبة الرقمية.

العمــل كمــدير شــعبة النشــر والمعلوماتيــة فــي مركــز الخدمــة واالستشــارات البح يــة بكليــة  -
 ) في خ ل هذ  الفترة حصلت الدورية الخاصة 1854-8544جامعة المنوفية. –االداب 

يـــدا ، وتـــم تغييـــر غـــ ف ورقـــم اال ISSNبـــالمركز علـــ  التـــرقيم الـــدولي الموحـــد للـــدوريات
 .(الدورية وتطويرها

 العمل كنائب مدير وحدة الخريجين بكلية االداب جامعة المنوفية -
 االداب جامعة المنوفية كليةل كمدير وحدة متابعة الخريجين بالعم -
 االداب جامعة المنوفية كليةمسئول معيار الجهاز االداري بفريق الجودة ب -
 IBCTالبورد االمريكي  مدرب مشار  معتمد من -
ومركـز الخدمـة العامـة بجامعــة  منسـق بروتوكـول التعـاون بـين نقابـة الصـيادلة بالقليوبيـة -

 المنوفية
 :الدورات التي تم الحصول عليها

 : واإلنترنتدورات في الحاسب اآللي  -
,Excel,Access,Word,Internet.Windows 

 ريس.دورات في برامج تنمية قدرات أعياا هيئة التد -
 دورة في استخدام المكتبة الرقمية وقواعد البيانات العالمية. -
م، من 0/8540/-35-80دورة ف  التقويم الذات  لمؤسسات التعليم العال  ف  الفترة من  -

 الهيئة القومية ليمان جودة التعليم واإلعتماد.
ليم العال  ف  الفترة دورة ف  توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم لمؤسسات التع -

 م، من الهيئة القومية ليمان جودة التعليم واإلعتماد.80/45/8540-87من 
 80ترة من                 دورة ف  المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العال  ف  الف -
 م ، من الهيئة القومية ليمان جودة التعليم واإلعتماد.4/48/8540/ 44/
إلستراتيج  لمؤسسات التعليم العال  ف  الفترة من                 دورة ف  التخطيط ا -
 م ، من الهيئة القومية ليمان جودة التعليم واإلعتماد.4-8/8/8541
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راجعة الخارجية :الدورة التطبيقية لمؤسسات التعليم العال  دورة بروتوكوالت زيارة الم -
 م ، من الهيئة القومية ليمان جودة التعليم واإلعتماد.45/3/8541-7ف  الفترة من

)برنامج تدريب مدربين مستوى المدرب المشار  من البورد الدول   TOTدورة ف   -
 م.IBCT ) 2016للمدربين المعتمدين 

 
( الــذى تقدمــظ منظمــة KAB) والريــادة مج تعــرف إلــ  عــالم األعمــالالمشــاركة فــ  برنــا -

 م8541سبتمبر  80-40العمل الدولية والذى عقد ألساتذ  جامعة المنوفية ف  الفترة من 
-  Tofel ( 0855/ الجامعة األمريكية) 

 :والندوات وورش العمل  حضور المؤتمرات
   ت والمعلومات.للجمعية المصرية للمكتبا 4000حيور المؤتمر ال الث  -
 عقدت بالمركز القومي للبحوث 8551،ورشة عمل عن الدوريات االلكترونية -
 "           حيور مؤتمر " مشروعات التحول اإللكترونـي للمحتـوي المصـري وخدماتـظ -

 ، بالمكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة.8550مارس  48-4من 
بـات والو ـائق والمعلومـات " حيور مؤتمر "أشكالية المصطلح ف  مجـال المكت -

 بجامعة القاهرة. 7/51/8545 – 1/51/8545ف  الفترة  
 العشـوائياتال ان  لكليـة اآلداب بجامعـة المنوفيـة تحـت عنـوان "حيور مؤتمر  -

والمقـــام  8545نـــوفمبر  1-8فـــ  مصـــر : مظاهرهـــا وع جهـــا فـــ  الفتـــرة مـــن 
 بكلية اآلداب  بجامعة المنوفية.

ـــــدولي -  88-85القـــــاهرة -الو ـــــائق القوميـــــةلـــــدار الســـــاب    حيـــــور المـــــؤتمر ال
 "االرشيف وال ورة  تحت عنوان " 8544ديسمبر 

حيور المؤتمر العلم  التاس  لقسم المكتبات والو ائق والمعلومات بعنوان  -
"تخصم المكتبات والو ائق والمعلومات ف  عالم متغير ؛الهوية والمنهجية 

 47-41بجامعة القاهرة  ف  الفترة من والتكوين "  والمقام في كلية اآلداب 
 م.8548مايو 
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المشـــــاركة فـــــي تنظـــــيم المـــــؤتمر ال الـــــث لكليـــــة االداب جامعـــــة المنوفيـــــة تحـــــت  -
  8548نوفمبر  1-1يناير" في الفترة من 80عنوان"مصر بعد 

ابريــل  1-3حيــور مــؤتمر تســويق الكتــاب المصــري بــالمجلس االعلــ  لل قافــة -
8543 

ول للمكتبــــات والمعلومــــات تحــــت عنوان"تحــــديات حيــــور المــــؤتمر العلمــــ  األ -
م والـذى 8540/ 80/44-81المكتبات الجامعية فـ  األلفيـة ال ال ـة"  مـن يـوم 
 إنعقد ف  قاعة اإلحتفاالت الكبرى بجامعة بنها

 تنظيم عددمن الندوات المختلفة في كلية االداب جامعة المنوفية   -
بكليــــة االداب وال ـــاني االول  نوظيفيتـــالعـــداد وتنظـــيم  الملتقيــــين االشـــراف واال -

 جامعة المنوفية
اإلع مـــــ  الســـــنوى األول عـــــن اإلتحـــــاد النـــــوع  لمناهيـــــة  مـــــؤتمرالحيـــــور  -

الـــذى و  م1051 /51/6الممارســـات اليـــارة يـــد المـــرأة والطفـــل المنعقـــد يـــوم 
 أنعقد في فندق بيراميزا بالقاهرة.

نــوان يــمان حيــور مــؤتمر الــدول ال الــث لهيئــة يــمان الجــودة واالعتمــاد بع -
 جودة التعلم: التعليم من اجل الحاير والمستقبل

" فــ  الفتــرة  إنقــاذ صــناعة النشــر فــ  مصــر" حيــور المــؤتمر الســنوى بعنــوان -
 في المجلس األعل  لل قافة.والمقام  1051 مايو 51-51من 

تدريب اخصائيي المكتبات بمراكـز الشـباب بمحافظـة المنوفيـة مـن خ ل"الـدورة  -
 8541اا مكتبات مراكز الشباب بمحافظة المنوفية"مايو الت قيفية المن

 /56/51نـــدوة عـــن المشـــروعات التنمويـــة لمحـــور قنـــاة الســـويس  يـــوم حيـــور  -
الــذى إنعقــد فــ  جامعــة المنوفيــة فــ  إطــار مهرجــان األســبو  البيئــ  و  م1051

 ال الث لجامعة المنوفية.

لم العربــي  ورشـة عمـل حـول األزمـات والصـراعات والمهـاجرين فـ  العـاحيـور  -
الـــذى إنعقـــد فـــ  القـــاهرة فـــ  الجامعـــة األمريكيـــة و  م1051 /51/51-51يـــوم 

 بميدان التحرير.
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نـــدوة عـــن يـــمانات تـــراخيم التحويـــل الرقمـــ  بـــين المؤلـــف والناشـــر حيـــور  -
 الذى إنعقد ف  المجلس األعل  لل قافة.و  م1056 /55/5والموز  يوم 

 –معاهـــد التعلـــيم العـــال  حيـــور ورشـــة عمـــل بعنوان)معـــايير اعتمـــاد كليـــات و  -
م( المنعقــــدة فــــ  فنــــدق كــــونراد بالقــــاهرة فــــ  1051يوليــــو  –اإلصـــدار ال الــــث 

 م.56/4/1056

حيــور المــؤتمر الــدول  ال الــث بعنوان)يــمان جــودة التعلــيم :الــتعلم مــن أجــل  -
-51الحايـــــــــر والمســـــــــتقبل( المنعقـــــــــدة فـــــــــ  فنـــــــــدق كـــــــــونراد بالقـــــــــاهرة فـــــــــ  

 م.51/4/1056

القــانون  والجغرافــ  لجزيرتــ  تيــران وصــنافير  يــوم نــدوة عــن الويــ  حيــور  -
 والت  أنعقدت ف  قاعة المؤتمرات ف  جامعة المنوفية  م1056 /51/1

حيـور المــؤتمر العلمــ  الســادس الــدول  ال ــان  بعنوان)التربيــة العربيــة وتعزيــز  -
األمن الفكرى ف  عصر المعلوماتية:الواق  والمأمول( المنعقد ف  فنـدق جامعـة 

 م.51/50/1056-55ية ف  المنوف

 دارة الكــــوارث فــــ  المكتبــــات والمتــــاحف واالرشــــيفإمــــؤتمر تخطــــيط حيــــور  -
 .م1056من شهر اكتوبر  14-12 المنعقد ف  مكتبة اإلسكندرية ف 

المشــــاركة فــــ  ورشــــة عمــــل عــــن إعــــادة صــــياغة الرؤيــــة والرســــالة واالهــــداف  -
 .م1056رمن نوفمب 1لكلية اآلداب بجامعة المنوفية ف  االسترايجية 

حيـــورندوة )تنميـــة المـــوارد اليـــرورية للحيـــاة (تابعـــة ليتحـــاد العربـــي للتنميـــة  -
 . القاهرةساقية الصاوى .م1056نوفمبر  1المستدامة والبيئة يوم 

بجامعـــــة المـــــؤتمر الـــــدول  االول لكليـــــة االداب  والمشـــــاركة ببحـــــث فـــــيحيور  -
ـــة  ـــالمنوفي ـــوم االنســـانية فـــ  ظـــل عـــالم متغي ـــوان ) أزمـــة العل  1-6ر ( مـــن بعن
 .م1056نوفمبر 

نحــو مؤشــرات علميــة بعنــوان ) بجامعــة المنوفيــة  نــدوة فــ  كليــة التربيــةحيــور  -
ومويــوعية لجــودة وتقيــيم المجــ ت والبحــوث العلميــة المنشــورة باللغــة العربيــة 
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فـ  يــوم (  بالتعـاون بـين كليــة التربيـة بجامعــة المنوفيـة ورابطــة التربـويين العــرب
 .م1056 -51-11األربعاا الموافق 

 


