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 2016 جامعة المنوفية  - كلية اآلداب - علم المعلوماتالمكتبات و  أستاذالوظيفة الحالية : 
 –قرى ال أمجامعة  –قسم علم المعلومات  –بكلية العلوم االجتماعية أستاذ مشارك  معار سابقا
2015-2010من  ةبمكة المكرم  

مسئول باب العروض في المجلة الدولية للمكتبات والمعلومات مجلة-  
  2014 واالرشيف  الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات 
-2015رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات المنتخب -  
 

 الوظائف السابقة :
  دار الكتب – بالروضةأخصائي مكتبات معهد دراسات الطفولة  
  1988أكاديمية البحث العلمي   –أخصائي معلومات بالشبكة القومية للمعلومات – 

1991 
 

 موحدلمشروع الفهرس العربي ال -شركة النظم العربية المتطورة –مكتب القاهرة  مدير* 
2009-2005والفهرسة عن بعد خالل الفترة   

 : المؤهالت
  2016كتبات والمعلومات جامعة المنوفية قسم الم –أستاذ المكتبات والمعلومات 

  2010جامعة المنوفية يونيه  –أستاذ مساعد بقسم المكتبات والمعلومات 
  2002 جامعة المنوفية–دكتوراه مراكز المعلومات وقواعد البيانات كلية اآلداب 
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  1995  جامعة المنوفية–كلية اآلداب –ماجستير قواعد البيانات 
  األولى على الدفعة (1988 جامعة القاهرة– جدادير عام جيد تق -ليسانس ممتازة مايو( 

 

 الخبرات :
2016سبتمبر  5-3* رئيس لجنة تعيين رؤساء أقسام قطاع المكتبات بمكتبة االسكندرية   

إدارة فريق عمل وبناء و  نسيج حاليا * قمت بتأسيس فرع شركة النظم العربية المتطورة بالقاهرة
بعد منذ  لمشروع الفهرس العربي الموحد ومشاريع الفهرسة عن العمليات الفنية والفهرسة

ووضع معايير العمل الفنية واالدارية بمكتب القاهرة 2005  
2012*عضو لجنة تحكيم أبحاث المؤتمر العلمي السنوي الثالث على مستوى المملكة   

-2012ن عضور لجنة تحكيم ابحاث الطالبات في جامعة ام القرى للمؤتمر العلمي السنوي م
على مستوى قسم علم المعلومات. 2015  

  العمل في بناء قواعد البيانات الببلوجرافية في مجال الطب والعلوم والتكنولوجيا في الشبكة
 1990-1988القومية للمعلومات 

  مسئول قواعد البيانات غير الببليوجرافية )منظمات ، جمعيات، أشخاص( بنظام  BRS 
Unix 1988-1990 

 لقائمة الموحدة للدوريات العملية التي تصدرها الشبكة القومية للمعلوماتالعمل في ا     
ببليوجرافي واستناديقاتها وتطبي 21اإللمام التام بقواعد مارك -  

 اإللمام الكامل لقواعد الفهرسة اإلنجلو أمريكية واستخدام خطة تصنيف ديوي العشري  -
1992-1989امعة عين شمس في إعداد كشاف الرسائل الجامعية بجالمشاركة  -  
 cds/isis 1995علي نظام   قاعدة البيانات بمكتبة جهاز شئون البيئةمراجعة  -

 1996 مكتبة األزهر –لكتب التراث  لقواعد الفهرسة والتصنيف الفنيةالمراجعة  -

1996 بحلوان معهد الفلك مكتبة على اإلشراف الفني والمهني-    

1996 ة ناصر العسكريةلفني على مكتبة أكاديمياإلشراف ا -  

1998بالمحكمة الدستورية  عمليات فنيةمراجعة   

خالل  لوماتاإلداري للدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية المصرية للمكتبات والمعاإلشراف 
2005 -2002الفترة من   

2002النظام اآللي بمكتبة كلية اآلداب  ىعلاإلشراف اإلداري والفني  – جامعة المنوفية   

-1994 في تنظيم المؤتمرات بالجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات المصريةاركة المش
2010 

2006-1998 باالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ؤتمراتالمشاركة في تنظيم الم  
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 جامعة أم القرى  –اإلشراف على األنشطة بقسم علم المعلومات كلية العلوم االجتماعية 
2010-2015  

 Html لى عمل صفحات على شبكة االنترنت بلغة القدرة ع  

االشراف على عدد من الرسائل العلمية ومناقشة عدد اخر في جامعات مصر المختلفة : 
المنصورة  –االزهر  –اسكندرية  –حلوان  –القاهرة   

 الدورات التدريبية الحاصلة عليها : 
1989بالشبكة القومية للمعلومات  السياسة الوطنية للمعلومات -1  
تدريب على برنامج  -2  

CDS/ISIS  
CEHANET   التدريب علي شبكة  -3 

1989باألردن     
1995في معهد تكنولوجيا المعلومات عام  3.0دورات البرامج التطبيقية للنوافذ  -5  

دورة  - INTERNET   ،1996  
دورة  - ALIS   ،1999  

فالش ودريم ويف  –دورة تصميم مواقع الويب فوتوشوب -7  

html ，  0092  
2010دورة تنمية بشرية في البرمجة العصبية فبراير -8  

-26دة حضور ورشة عمل عن التخطيط االستراتيجي الفعال في المكتبات األكاديمية ، ج -9
  2011فبراير  27

 12-10جدة من –حضور ورشة عمل الجودة الشاملة في مجال التعليم لجامعة ام القرى -10
2011اكتوبر   

 20-19 -مدينة العين االمارات المتحدة –الرابع للفهرس العربي الموحد حضور الملتقى -11
2011اكتوبر   

2010دورة فيجوال بيسك دوت نت  - - 12 

امعة ام دورة تدريبية الكترونية عن مبادئ التعليم االلكتروني من خالل بوابة ج-13
  2014القرى االلكترونية مارس 

دادها كاديمية في كلية االداب قامت باعدورة التخطيط االستراتيجي للبرامج اال -14
.2016الهيئة القومية لالعتماد والجودة يناير   
في المجلس االعلي للجامعات باللغة االنجليزية   RDA 15- ورشة عمل عن قواعد

.2016اكتوبر   
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خاصة بمنظمة - 2030التنمية المستدامة  ن خطط التأييد ألهدافحضور ورشة عمل ع-16
2016نوفمبر  30-29االفال في جنوب افريقيا   

 

 دورات شاركت في إعدادها:
ت ياناالب دورات بالشبكة القومية للمعلومات  في الفهرسة والتصنيف المكانز قواعد -1

                                        1990 -1988الببليوجرافية 
1995 دورة خدمات المعلومات بمركز التدريب التابع للهيئة العربية للتصنيع -2  
  2003المشاركة في دورات وزارة الشباب والرياضة  -3
2003التدريب الفني ألمناء مكتبات شركات األدوية  -4  
2003الجيوفيزيقية والتعدين  التدريب في معهد -5  
لتابع المشاركة في دورة تدريبية لطالب من جزر القمر في معهد تكنولوجيا المعلومات ا -6

عن خدمات المعلومات باستخدام شبكة االنترنت   2004لمركز معلومات مجلس الوزراء  
ات علومالعمل التي تقوم بإعداد الجمعية المصرية للمكتبات والم شاإلشتراك في ور  -7

  2004-2003والتدريس في دورات العمليات الفنية في ظل التكنولوجيات الحديثة 
أكتوبر  30-28اإلشتراك في حلقة نقاش علمي عن األرشفة اإللكترونية للوثائق التراثية  -8

  21بورقة عمل عن فهرسة كتب التراث باستخدام قواعد مارك  2007
المعلومات الحديثة في مجال المكتبات في اإلشتراك في ورشة العمل عن خدمات  -9

  2008يوليو  11 -6تونس  –الحمامات 
اضةالمشاركة في دورات تدريبية للعاملين في وزارة الثقافة ووزارة الشباب والري -10  
ات العالمية المشاركة في الدورات التدريبية داخل جامعة المنوفية في موضوع قواعد البيان -11
  2009االستشهادات  المرجعية خالل عام  –العمليات الفنية  –

يم األشراف الفني واإلداري على دورات الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات تنظ – 12
، دورة عن اإلدارة في مجال المكتبات ، دورة  عن العمليات الفنية في  21دورات في مارك 

  2010مجال المكتبات خالل عام 

دور  جامعة أم القرى مكتبة الملك عبد هللا فرع البنات بعنواندورة ألمناء المكتبات ل -13
2011يناير ومهام أمين المكتبة في بيئة التعلم الجديدة   

 محاضرة عامة لعضوات هيئة التدريس بجامعة أم القرى عن أهمية دور المكتبة في-14
2011مساندة العملية التعليمية فبراير   

ادات في كيفية صياغة االستشه بجامعة أم القرى  عقد دورة تدريبية لقسم المناهج-15
2011المرجعية في األبحاث العلمية في ابريل   
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مية عقد محاضرة عامة عن طريق غرف االتصال المباشر على شبكة االنترنت عن التن -15
2011سبتمبر -27البشرية وتخصص المكتبات والمعلومات   

ور االعالم عن النشر االلكتروني ودعقد سيمينار ضمن نشاط جامعة ام القرى لقسم  -16
2012الوعي المعلوماتي   

امعة عقد ورشة عمل عن استخدام قواعد المعلومات العالمية العضاء هيئة التدريس بج-17
2014ام القرى   

ى عقد ورشة عمل عن نظم استرجاع المعلومات بمكتبة الملك عبد هللا بجامعة ام القر -18
2014 

ي المعلومات الطبية وكيفية استرجاع المعلومات ألطباء ف عقد ورشة عمل عن قواعد-19
  2014مستشفي الوالدة بمكة المكرمة ديسمبر 

لقاهرة المشاركة في دورة الخدمات المعرفية في ظل مجتمع المعرفة المنعقدة في مكتبة ا-20
تحت رعاية الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات. 2015يوليو  30-26الكبرى من   

عن استرجاع  2016 فبراير 26د دورة الخصائي المعلومات بجامعة المنوفية من عق-21
 المعلومات الصحيحة من على شبكة االنترنت 

 عقد ورشة عمل بمكتبة مصر العامة عن استرجاع المعلومات على شبكة االنترنت -22
2015.  

 
 المحاضرات داخل الجامعة:

ومات ،،نظم استرجاع المعلوالموضوعية التصنيف والفهرسة الوصفية العمليات الفنية   
تخدام النظم اس والتشريعات للمكتبات،، خدمات المعلومات ،الببليوجرافيةيانات بناء قواعد الب

ية ، ، خدمات معلومات تكنولوج، استخدام اإلنترنت في مجال المكتباتاآللية في المكتبات
، إنتاج 1، تطوير مواقع  ، االتصاالت اإلنسانيةتكشيف وتحليل موضوعي ، مناهج بحث

2010، فيجوال بيسك  وسائط متعددة ، أتمتة مكاتب  
تشريعات للمكتبات ، التصنيف  2002تدريس في جامعة حلوان خالل عام -  
سانية جامعة القرى قواعد بيانات عالمية و برمجة وتطوير مواقع واتصاالت ان في  تدريس-

ونظم استرجاع المعلوماتوتكشيف   
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 المؤتمرات : 
2016يف رئيس المؤتمر السنوي التاسع عشر للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واالرش  

 2010-1997منذ عام  المؤتمرات القومية السنوي لجمعية المكتبات و المعلومات المصرية  
، بالقاهرة 1998وعام  ،1997  

2000 ، 2004، المعادي 2003، حلوان 2002سكندريه ا،  2001بالمنوفية،  أسيوط  
مكتبة مبارك دمياط  -2007جامعة المنصورة  -2006اكتوبر  6جامعة  2005،  بورسعيد 

2009، جامعة سيناء بالعريش 2008   
 2015ف حضور المؤتمر القومي الثامن عشر للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واالرشي

 االقصر 
2- 1997/ 11/  4-1القاهرة  ،مكتباتالمؤتمر الثامن لالتحاد العربي لجمعيات ال   

3- دمشق  ،المؤتمر التاسع لالتحاد العربي لجمعيات المكتبات  –  10/  30-26سوريا  
/1998  

4- نابل  ،المؤتمر العاشر لالتحاد العربي لجمعيات المكتبات  – 1999/ 11تونس     
5- 2001فمبر نو  9-4اإلمارات  -الشارقة ،المؤتمر الحادي عشر لالتحاد العربي للمكتبات   

5200  –مكتبة اإلسكندرية  –المؤتمر الخامس عشر لالتحاد العربي للمكتبات -6  
2006مارس  –الجزائر  –المؤتمر السادس عشر لالتحاد العربي للمكتبات -7  
2007نوفمبر  –جدة  –المؤتمر السابع عشر لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات -8  
2008نوفمبر  –جدة  –ات السعودية المؤتمر السنوي لجمعية المكتب -9  

2008نوفمبر  –القاهرة  –المؤتمر الثامن عشر لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات  -10  
2009ديسمبر  -المغرب –المؤتمر العشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات -11  
2010-2008مؤتمرات الجمعية السعودية للمكتبات والمعلومات لعام -12  
2010الملتقي الدولي الليبي للحكومة االلكترونية في يونيه -13  

سبتمبر  17-15الرياض  –المؤتمر السابع لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية -14
2012  

نوفمبر  –المدينة المنورة  –والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات  مؤتمر الرابع-15  
2013 

بر اكتو  –تونس  –ن لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات المؤتمر الخامس والعشرو-16
2014 

 

نوفمبر  5-3االردن  –المؤتمر السادس والعشرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات -17
2015 
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ارة الثقافة المؤتمر العربي للمكتبات ومؤسسات المعلومات في ظل التكنولوجيا الحديثة وز -18
  2016 فبراير –الجزائر  –قسنطينة

2016اكتوبر  7-1ألمانيا  –الملتقي االول لشبكة المكتبيين المبدعين حضور -19  

مصر  –ر االقص –لسابع والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات المؤتمر العربي ا-20
2016نوفمبر  –  
 

 اإلنتاج الفكري 
1- ات الخدمات المكتبية لألطفال بمكتبة مبارك العامة . االتجاهات الحديثة في المكتب 

،  8والمعلومات . عدد   

140-115. ص ص  1997  
السابق علي الحاسب اإللكتروني نفس العددعرض لكتاب تصميم نظم المكتبات المبنية -2  
تبات و عرض لكتاب تقييم األداء في المكتبات ومراكز المعلومات. دراسات عربية في المك-3

  1997،  3 ددعلم المعلومات . ع
ي مدي استخدام أقراص الليزر في بعض المكتبات ومراكز المعلومات في مصر . قدم ف-4

الدار المصرية  القاهرة:. 1997للمكتبات والمعلومات . القاهرة  المؤتمر الثامن لالتحاد العربي
  1999اللبنانية، 

تمر العربي تأثير استخدام شبكة اإلنترنت علي أقراص الليزر في المكتبات المصرية . المؤ -5
.  1998التاسع التحاد المكتبات والمعلومات . سوريا   

قومي رنت . قدم في المؤتمر المصري التقييم مواقع المنظمات الدولية علي شبكة اإلنت-6
)تحت النشر( 2003السابع . جامعة حلوان ،   

شر يوليو عرض لندوة المكتبات الرقمية الواقع والمستقبل .عالم المعلومات والمكتبات والن-7
2003 

المكتبات لكتاب دور المكتبات العامة في تنمية ثقافة الطفل .االتجاهات الحديثة فيعرض -8  

لوماتوالمع  

  2003 ويولي 20ع    
 عدد . عالم المكتبات والمعلومات والنشر 22ترجمة تعديالت خطة ديوي العشري الطبعة   -9

2004يناير   
 عرض لكتاب المكتبات الرقمية / طارق عباس . االتجاهات الحديثة في المكتبات  -10

  2004- 21والمعلومات . عدد، 
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نية في عدد من الدورية االلكترو  لى اإلنترنتععرض لموقع تصنيف ديوي العشري  -11
 شبكة أخصائي  

2004المعلومات       
تمر القومي المكتبات المصرية . بحث قدم في المؤ  على االئتالفات المكتبية وتطبيقاتها-12

 لجمعية المكتبات  
2007يناير  1ع 7س  3000تم نشره في العربية  2004والمعلومات المصرية يونيه      
تمر إدارة ارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها على مؤسسات تعليم المكتبات والمعلومات . مؤ إد-13

2005الجودة الشاملة مكتبة االسكندرية . ديسمبر   
ي مراقبة الجودة في الفهرس العربي الموحد . المؤتمر السادس عشر لالتحاد العرب-14

2006مارس –الجزائر –للمكتبات والمعلومات   
لعربي ى اودة الفهارس العربية المتاحة علي شبكة اإلنترنت. قدم في الملتقمراقبة ج -15

2006بريل إ –كتبة المعادي العامة مخطائي المكتبات في األول لشبكة أ  
ي لجمعية كترونية . المؤتمر السنو اإللمعالجة كتب التراث العربية علي مواقع المكتبات  -16

رة جامعة المنصو  2007المكتبات والمعلومات   
راسة تم نشر البحث بعنوان " كتب التراث المتاحة على فهارس المكتبات العربية : د-17

 تحليلية وتقييمية"
  2008يناير  1، ع14مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية. مج  

لتقديم خدمات متطورة في المكتبات. قدم  2توظيف بعض إمكانات الشبكة العنكبوتية ويب -18
. 2008معية المكتبات السعودية بجدة عام في المؤتمر السنوي لج  

د ن لالتحاات معلومات متطورة المؤتمر العشريالشبكات االجتماعية وتقديمها لخدم-19
2009للمكتبات والمعلومات بالمغرب العربي   

ات مقدم في المؤتمر السنوي للجمعية السعودية للمكتب 2.0الخصوصية وتطبيقات الويب -20
0201والمعلومات ابريل   

لتكنولوجيا المكتبات  لملتقى العربي الرابعا. ا2.0الشبكات االجتماعية العربية في بيئة الويب  -21
2010والمعلومات.عقد في   

 
بي الموحدالمشاركة في نشر عدد من األبحاث في نشرة التسجيلة الخاصة بالفهرس العر  -22  
لسابع ة مقدم في المؤتمر ااالخطاء الكودية في بناء مواقع المكتبات دراسة استكشافي-24

2010سبتمبر  –لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية   
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تكشافية اخطاء بناء مواقع المكتبات الخاصة بلغات تصميم المواقع: دراسة اس-تم نشرة في 
 2012 2، ج27لبعض مواقع المكتبات العربية واالجنبية .مجلة كلية االداب ، جامعة بنها . ع

   529-439صص 
نظم  القرى قسم علم معلومات في مادتي أمالتواصل العلمي واالجتماعي لطالبات جامعة -25

 شبكة من شبكات التواصل االجتماعي استرجاع المعلومات وتكشيف واستخالص عبر
2014ير ينا 1". مجلة الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات عالفيسبوك  

: دراسة ت الجامعية في استرجاع المعلوماتقياس مستوى أخصائيي المعلومات بالمكتبا -26
العشرين . المؤتمر الخامس و تجريبية على مكتبة الملك عبد هللا بجامعة أم القرى فرع النساء

.2014لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات . تونس اكتوبر   
 .قواعد المعلومات العربية واالجنبية : دراسة مقارنة بين طرق البحث واالسترجاع-27

النشرتحت  –االتجاهات الحدثية في المكتبات والمعلومات   
ات ورش العمل التدريبية لتأهيل عمال المعرفة : دراسة لما نشر على مواقع الجمعي -28

 المهنية العربية . تحت النشر 
 اإلشراف على الرسائل العلمية التالية :

دانية دراسة مية المنصورة : أحمد محمد المزين. مكتبات المراكز الطبية المتخصصة بجامع-1
2008.)ماجستير(. أجيزت   

صرية هشام فتحي. مشكالت إدارة المكتبات الرقمية : دراسة تطبيقية على الجامعات الم-2
  2008)ماجستير( أجيزت 

تاريخ  2005 التسجيلنورة محمدي زكي. االستبعاد في المكتبات المصرية. )ماجستير( تم -3
  2008المناقشة 

خليل بيومي. منظومة استرجاع أوعية المعلومات لألطفال في المكتبات عبير  -4
2010تاريخ اإلجازة  2005مصرية)دكتوراه( ال  
محمود محمد عبد هللا. مركز معلومات المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية -5

2009تاريخ اإلجازة  2006)ماجستير(   
أمين. الشبكة االفتراضية الخاصة أحمد - VPN  7-  دراسة حالة مكتبات مبارك العامة

2011تمت المناقشة في  2008)ماجستير(   
    - جيل طه نبيل.ضبط جودة فهارس المكتبات في جامعة المنوفية. رسالة ماجستير. تس-8

2012تم المناقشة يونيه  2009  
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اه . رسالة دكتور 21إيمان محمد.إعداد برنامج تعليمي لفهرسة المخطوط بقواعد مارك  -9
2014تم المناقشة -2009التسجيل   

اعد مارك وليد الزناتي. إعداد ملف استنادي للهيئات والمؤسسات المصرية باستخدام قو  -10
  2009رسالة ماجستير تسجيل    21
 2010يل االذاعة والتليفزيون . ماجستير التسجوليد عطا هللا. انماط االفادة من مكتبات  -22

2012مناقشة يوليو   
مناقشة  2010د عبد الموجود. مركز ادب االطفال دراسة حالة .ماجستير التسجيل سع -23

2012يوليو   
 إدارة التغيير في المكتبات األكاديمية : نحو نموذج عربي إلدارة التغييررجب حسنين. -24

 تم المناقشة  2013ماجستير تاريخ التسجيل 
والشرطية بدولة الكويت : دراسة محمد الجندي. انماط االفادة من المكتبات االمنية -25

 2013ميدانية ماجستير تاريخ التسجيل 
الكايزين وتطبيقها في مجال المكتبات . ماجستير التسجيل  مصطفى يوسف. نظرية-26

2016 
 احمد عادل. الحماية الدولية لمؤسسات المعلومات اثناء االضرابات : دراسة حالة -27

 تسجيل 2016ا –ماجستير 
 

 ادات والجمعيات:عضوية االتح
 -1986بات والمعلومات واالرشيف منذ عضوية الجمعية المصرية للمكت

 1997عضوية االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات منذ 
2008-2005عن الفترة من  عضو المجلس التنفيذي لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات*  

 
 الجوائز والتكريم:

ها المصرية للمكتبات والمعلومات في مؤتمر تكريم الجمعية الحصول على درع -1
2008السنوي عام   

على درع تكريم من شركة النظم العربية المتطورة لمجهود مشروع  الحصول-2
2009 العربي الموحد  الفهرس  

في مجال المكتبات  2.0عن بحث تطبيقات الويب العامة جائزة مكتبة الشارقة -3
2011عام والمعلومات   
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ات في المؤتمر العربي الخامس والعشرين لالتحاد العربي للمكتب جائزة احسن بحث-4
2014والمعلومات المنعقد في تونس اكتوبر   


