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 يةـذاتاليرة  ـالس
 

 البيانات الشخصية
 على عبد المحسن على محمد . : مــــاالس

 . 9/3/1999 تاريخ الميالد :
 مسلم . :   ة ـانـالدي

 مصرى . :   الجنسـية 
 متزوج . الحالة االجتماعية :

 ـ قسم المكتبات ـ كلية اآلداب ـ جامعة المنوفية .المساعد المكتبات  استاذ علم الوظيفة :
 ( .13719ج.م.ع. شبلنجة ـ بنها ـ محافظة القليوبية . رقم بريدى ) العنوان :

           3133371313منزل /         التليفون :
 .abdelmohsen69@gmail.comdr البريد االلكتروني :

 المؤهالت:
: قسم المكتبات كلية اآلداب  :لمكتبات ـ جامعة المنوفية الفلسفة فى اآلداب تخصص ا دكتوراه*

  " دور المؤسسات الصحفية المصرية فى نشر الكتب "بعنوان   4333والمعلومات ، 
:قسم كلية اآلداب  :فى اآلداب تخصص المكتبات بتقدير ممتاز ـ جامعة طنطا الماجستير* 

فى المكتبة المركزية بجامعة الزقازيق : " بناء وتنمية المجموعات . بعنوان  1991المكتبات ، 
 دراسة ميدانية " .

 .1994ـ جامعة القاهرة :فرع بنى سويف  السنة التمهيدية للماجستير* 
 .1991ـ قسم المكتبات ـ جامعة طنطا ـ كلية اآلداب  ليسانس اآلداب* 

 الدورات التدريبية :
من معهد تكنولوجيا المعلومات التابع  "LIS.2" نظام النظم اآللية فى المكتبات استخدام دورة  *

 . 1991لمجلس الوزراء بالهرم بتقدير ممتاز 
 .  1999بالقاهرة   AMIDEASTمن معهد  TOEFLاختبار  *
من مركز التدريب على علوم   DOS \ WINDOWSدورات فى الحاسب اآللى فى  *

 ذ القرار بمجلس الوزراء دعم اتخاالحاسب وتكنولوجيا المعلومات التابع لمركز المعلومات و 
 .1999محافظة القليوبية 

 . 4331/4334ـ كلية التربية ـ جامعة المنوفية   إعداد المعلم الجامعى دورة*
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من مركز الخدمة العامة   Word \ PowerPoint \ Excelدورات فى الحاسب اآللى فى  *
 . 4333التابع لجامعة المنوفية 

رعاية الشباب" و"مهارات البحث العلمى" و"التدريس الفعال"  تصال الفعال" و" "اال دورات فى  *
فى إطار برنامج  " دورة استخدام التكنولوجيا فى التدريس "و" دورة الساعات المعتمدة " و

 4313و 4337و  4333نامج توكيد الجودة تطوير المعلم الجامعى بجامعة المنوفية ضمن بر 
 .4319و
بجامعة المنوفية بالتعاون مع   ستخدام قواعد البيانات العالمية""كيفية االدورة التدريبية حول  *

 .4311 وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات
 السعودى ضمن المشاركة فى المؤتمر  "How to learn your student learn"دورة  *

د االسالمية فى بن سعو  الدولى للتعليم الطبى الذى استضافته كلية الطب بجامعة االمام محمد
4314 . 

الذى اقيم فى جامعة االمام محمد بن  " "التعليم و التعلم الجامعىالبرنامج التدريبى حول  *
 .49/9/4314-44سعود االسالمية فى الفترة من 

التى  "Principles of the Students Assessment Workshop"ورشة عمل حول *
مارس  17-19بن سعود االسالمية فى الفترة من أقيمت فى كلية الطب بجامعة االمام محمد 

4313 . 
ضمن مبادرة جامعة االمام محمد بن سعود  " استخدام شبكات التواصل االجتماعى "دورة *

 . 4313ابريل  41-43االسالمية إلثراء المحتوى العربى على االنترنت فى الفترة من 
" بتاريخ ي التدريس الجامعىف Cloud Storageتقنيات التخزين السحابى: توظيف"*دورة 

 جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية .– 43/11/4319
 الخبرات و الوظائف :

 41/4/4141من  بكلية اآلداب ـ جامعة المنوفية ـ قسم المكتبات استاذ علم المكتبات المساعد*
 الى اآلن.

 49/9/4333لمكتبات من المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب ـ جامعة المنوفية ـ قسم ا مدرس* 
. حيث قام بتدريس مواد " االتصال العلمى والمراجع العامة والتكشيف و  47/9/4331حتى 

 التحليل الموضوعى والمدخل إلى الوثائق والمدخل إلى األرشيف "  
انتدب لتدريس "الببليوجرافيا والتصنيف واقتصاديات المعلومات والنصوص المتخصصة" بكلية  ــــ

 .4333/4331ـ جامعة بنها ـ قسم المكتبات فى العام الجامعى اآلداب 
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إلى  41/9/4331كلية اآلداب ـ من  :جامعة عمر المختار -قسم المكتبات ب محاضر* 
. حيث قام بتدريس مواد " النشر والنشر االلكتروني والنصوص والمصطلحات 3/14/4311

اجع العامة والمتخصصة والببليوجرافيا و المتخصصة باللغة االنجليزية والمكتبات النوعية والمر 
 فهرسة المواد الخاصة والمدخل إلى الفهرسة والتصنيف .وقد قام فيها باألعمال التالية :

عضو لجنة إعداد وصياغة أهداف ومقررات قسم المكتبات بجامعة عمر المختار تمهيدا  ــــ
 تماد للقسم .   لعرضها على لجنة الجودة واالعتماد للحصول على الجودة واالع

الخريجين المتقدمين لشغل وظيفة "معيد" بقسم المكتبات بجامعة عمر  رعضو لجنة اختيا ــــ
 المختار .

بقسم التعليم الطبى والمشرف على المكتبة الطبية بكلية الطب جامعة االمام  شاركاستاذ م* 
 م فيها باألعمال التالية: وقد قا الى اآلن . 13/1/4313محمد بن سعود االسالمية فى الفترة من 

 Learningومصادر التعلم   Learning Skillsــــ االشتراك فى تدريس مادتى :مهارات التعلم 

Resources  . 
قام بتأسيس المكتبة الطبية بكلية الطب وتزويدها بالكتب والمراجع الطبية وقواعد البيانات  ــــ

د من الدورات التدريبية حول استخدام قواعد المتخصصة فى المجال الطبى كما قام بعقد العدي
 .العاملين بالمركز الطبى بجامعة االمام محمد بن سعود االسالميةو للطالب البيانات 

التعليم" بكلية الطب جامعة االمام المنشأة بقرار عميد و تقنيات  اإللكترونيوحدة التعلم ”عضو  ــــ
 الى اآلن.  13/9/1333الكلية فى 

إلى  1999/ 9/1بكلية اآلداب ـ جامعة المنوفية ـ قسم المكتبات  من  مدرس مساعد* 
 . وقد قام باألعمال التالية : 41/9/4333
 . ALISاالشتراك فى برنامج ميكنة مكتبات الكليات بجامعة المنوفية وتزويدها بالبرنامج اآللى  ــــ
شارك فى دورات تأهيل وتدريب أمناء المكتبات العاملين فى مكتبات مراكز ومديريات الشباب  ــــ

 .4331و الرياضة بوزارة الشباب و الرياضة فى محافظتى اإلسماعيلية و المنوفية 
إلى  3/3/1991بمكتبة كلية الحقوق ببنها جامعة الزقازيق فى الفترة من  أخصائى مكتبات* 
 ام باألعمال التالية :. وقد ق 1/1/1999
مدادها بالبرنامج اآللى  ـــــ  .  LIS.2تطوير مكتبة كلية الحقوق ببنها جامعة الزقازيق وا 
حتى  47/7/1994بالمكتبة المركزية ببنها ـ جامعة الزقازيق فى الفترة من  أخصائى مكتبات *
 وقد قام باألعمال التالية : 4/3/1991
ة من جامعة الزقازيق / فرع لببليوجرافى للرسائل الجامعية المجاز عضو لجنة إعداد الدليل ا ـــــ

 بنها. 
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االشتراك فى الدوريات العلمية األجنبية عن طريق الناشرين بجامعة عضو لجنة اختيار و  ــــ
 الزقازيق .

التصنيف بكلية الموضوعية "التحليل الموضوعى" و  مدرس لمواد الفهرسة الوصفية و الفهرسة ــــــ
إلى العام  1993/1993ية النوعية ببنها جامعة الزقازيق فى الفترة من العام الجامعى الترب

 . 1999/1997الجامعى 
 المؤتمرات العلمية :

محرم  41-41من  تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص فى البحث العلمىندوة *
 بجامعة الملك سعود. 4141نوفمبر9-8الموافق  4141

-44ذوالحجة الموافق41-48من  دى الدولى الثانى للنشر العلمىالمؤتمر السعو *
 فى رحاب جامعة الملك سعود .4141اكتوبر44
الذى استضافته كلية الطب بجامعة االمام محمد بن  المؤتمر السعودى الدولى للتعليم الطبى*ـ 

 .4314سعود االسالمية فى  
-1. طرابلس ليبيا  جتمع الجماهيرىالمؤتمر العالمى األول لإلدارة االلكترونية فى الم* 
3/9/4313. 

ـ جامعة السابع من ابريل ـ ليبيا بعنوان "نحو  المؤتمر العلمى األول لكلية اآلداب بالزاوية* 
 . 4339ابريل  43ـ41تجذير العلوم اإلنسانية" فى الفترة من 

.بنغازى :جامعة  يةالندوة العلمية حول النشر الجامعى فى ليبيا : الواقع و الرؤى المستقبل* 
 . 4331مايو   7ـ 1قاريونس فى الفترة من 

 .4331* مؤتمر الجمعية المصرية للمكتبات و المعلومات الخامس ببورسعيد 
 . 4333* مؤتمر الجمعية المصرية للمكتبات و المعلومات الرابع بجامعة المنوفية 

 . 1999عة القاهرة * المؤتمر العلمى األول للنشر االلكتروني بمعهد الليزر بجام
 . 1991* مؤتمر الجمعية المصرية للمكتبات و المعلومات الثانى بجامعة اإلسكندرية 

 . 1997مؤتمر الجمعية المصرية للمكتبات و المعلومات األول بجامعة القاهرة  *
 الدراسات و األبحاث :

ات العربية تدريس "إدارة المعرفة" فى أقسام المكتبات ودراسات المعلومات فى الجامع -1
 "بحث مقبول للنشر". دراسة وصفية تحليلية:

 Radio-Frequency  استخدام تكنولوجيا تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو : -4
Identification "RFID"   وتكنولوجيا الباركودBarcode :   : بالمكتبات الجامعية
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في المكتبات . بحث مقبول للنشر في مجلة االتجاهات الحديثة  مقارنة دراسة
 والمعلومات . 

 أمن المكتبات و مراكز المعلومات فى ضوء التطورات التكنولوجية المعاصرة .  -3
 المكتبة القومية المركزية : دراسة للواقع و تصور للمستقبل .  -3

دراسة  العوامل المؤثرة على الرضى الوظيفى لدى المكتبيين فى المكتبات المدرسية بليبيا: -1
الجبل الخضر.  المؤتمر العلمى األول لكلية اآلداب بالزاوية ـ جامعة  ميدانية على شعبية

 . 4339السابع من ابريل بليبيا بعنوان "نحو تجذير العلوم اإلنسانية" ، 

خدمات المعلومات لذوى االحتياجات الخاصة سمعيا فى مصر. مجلة المكتبات  -9
 .4339والمعلومات العربية .

اء هيئة التدريس بجامعة عمر المختار . مجلة االنترنت كمصدر للمعلومات ألعض -7
 . 4331و يناير  4337. عددى ديسمبر  3333العربية 

معوقات توزيع الكتاب المنشور بجامعة عمر المختار بليبيا . الندوة العلمية حول النشر  -1
 . 4337الجامعى فى ليبيا : الواقع و الرؤى المستقبلية .بنغازى :جامعة قاريونس  

اديمى فى الجامعات الليبية : دراسة حالة على جامعتى قاريونس و عمر النشر األك -9
 . 4337عددى يونيو و يوليو  3333المختار .مجلة العربية 

المكتبات المدرسية بشعبية الجبل األخضر بليبيا : دراسة للواقع و إمكانات  -13
 . 4337تحويلها إلى مراكز مصادر التعلم .مجلة المكتبات اآلن .عدد يناير 

جامعة المنوفية :  .]دكتوراه[دور المؤسسات الصحفية المصرية فى نشر الكتب  -11
 . 4333كلية اآلداب : قسم المكتبات والمعلومات ،

دراسة  : بناء وتنمية المجموعات فى المكتبة المركزية بجامعة الزقازيق  -14
 . 1991،. جامعة طنطا : كلية اآلداب : قسم المكتبات  ]ماجستير[ميدانية

 لكتب و األبحاث المترجمة :عروض ا
 ـ دور المؤسسات الصحفية المصرية فى نشر الكتب "عرض". مجلة الفهرست .1
 ـ نشر الكتاب بدول مجلس التعاون الخليجى "عرض". مجلة المكتبات اآلن .4
ـ الكتاب السعودى المعاصر:دراسة وصفية تحليلية لفواتحه و متنه و خواتمه.)عرض( . مجلة 3

 ن .المكتبات اآل
 ـ أنماط نشر الكتب فى أوغندا "مترجم" مجلة المكتبات اآلن .3
 ـ عقود النشر الراجعة "مترجم".مجلة المكتبات اآلن .1

 االشراف على الرسائل العلمية :
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ـ ادارة الجودة الشاملة فى المكتبات الجامعية الليبية :دراسة تطبيقية على مكتبات جامعة عمر 1
 .4313.د احمد على تاج ، د. على عبدالمحسن على ،اشراف ا [دكتوراه]المختار

/اشراف ا.د [ماجستير]خدمات المعلومات فى مكتبات جامعة عمر المختار:دراسة ميدانية ـ4
 4311محمود عبد الكريم الجندى ، ا.د على عبد المحسن على ،

:دراسة وصفية تحليلية  ـ أنماط افادة المكفوفين فى مصر من مصادر المعلومات3
  4319/اشراف ا.د متولى احمد النقيب ، ا.د على عبد المحسن على ،[جستيرما]

 :  عضوية الجمعيات
 عضو الجمعية المصرية للمكتبات و المعلومات و األرشيف . ـــــ 
 


