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 المؤهالتىالطلموظ

ٌونٌو  – مصر –جامعة المنوفٌة  –كلٌة اآلداب  –لٌسانس المكتبات والمعلومات  

 مع مرتبة الشرف"9 9196 تقدٌر عام "جٌد جدا   – 9111

جامعة المنوفٌة  –كلٌة اآلداب  –قسم المكتبات والمعلومات  –تمهٌدي ماجستٌر  

 91919 –مصر  –

جامعة  –كلٌة اآلداب  –كتبات و المعلومات مماجستٌر فً اآلداب تخصص ال 

 الشرف األولى9 بتقدٌر ممتاز مع مرتبة  - 9193 –مصر  –المنوفٌة 



جامعة المنوفٌة  –كلٌة اآلداب  –قسم المكتبات و المعلومات  –تمهٌدي دكتوراة  

 91969 –مصر  –

 األكادوميىالتدرجىالوظوفي

 منذ –مصر  –جامعة المنوفٌة  –كلٌة اآلداب  –معٌد بقسم المكتبات والمعلومات  

 91939حتى دٌسمبر  9191مارس 

 –جامعة المنوفٌة  –كلٌة اآلداب  –معلومات مدرس مساعد بقسم المكتبات و ال 

 و حتى اآلن 9  9196منذ ٌناٌر  –مصر 

 

ىالطلموظىاألطروحاتى

 Ranking of=   قيااات ترتيااج الاامعااار المصاارية  :  دراسااة ويبومتريااة 

Egyptian Universities : A webometrics Study   إشرراف حسرنا /

 9 9193اب، جامعة المنوفٌه، كلٌة اآلد -مود محجوب، رٌهام عاصم غنٌم9مح

 =  Libqual مقياات باساتخدام المنوفياة اامعاة مكتباار خادمار ااود  قياات 

Measuring The Quality of Menofia University Libraries 

Services by Using Libqual   إشررراف محمررد محمررد النجررار ، رٌهررام /

حرررة دكتررروراة قٌرررد )أطرو 9196كلٌرررة اآلداب، جامعرررة المنوفٌررره،  -عاصرررم غنرررٌم9

 البحث(9

ىاألبحاثىالطلموظ

موجه جدٌدة فً التعلٌم عن بعد : " إدراك  كأول   MOOCsثورة الموكس  
 رقمنه و الذاكرة حول الدولً المؤتمر برنامج موك عربً متكامل نموذجا  " :

 مهري الحمٌد عبد جامعة" اإلتاحة وفرص الحفظ تحدٌات بٌن  :الثقافً التراث
 20159دٌسمبر 15 – 14 ٌومً الجزائر . - قسنطٌنة،

 
 

 Indexing from Manual to Web Era . journal of faculty of 
arts , Menofiya University .  Feb 2015.  



ىالخبرات

المشراركة فرً مشررول المكتبرات الرقمٌررة وأتمترة المكتبرات بجامعرة المنوفٌرة  ررمن  

 ICTP9مشرول 

 جامعة المنوفٌة9 –د بكلٌة اآلداب المشاركة فً مشرول الجودة واالعتما 

تأسررٌس مكتبررة قسررم المكتبررات والمعلومررات بجامعررة المنوفٌررة وإنشررا   المشرراركة فررً 

 91919 –الفهرس االلكترونً لها 

فررً  رربط جررودة فهررارس مكتبررات جامعررة المنوفٌررة علررى نظررام  كمراجررع المشرراركة  

 9المستقبل االلكترونً للمكتبات

ىعضووظىالجمطواتىالطلموظ

 9118ام لمكتبات والمعلومات منذ عع و الجمعٌة المصرٌة ل 

 الدوراتىالتدروبوظى

 –العامرررة جامعرررة المنوفٌرررة مركرررز الخدمرررة  –(  S.P.S.Sدورة تدرٌبٌرررة فرررً )   

 9 96/6/9196إلى  9/6/9196

 TOEFL – from ACC Mnf –march 2015. 

داب جامعرررة كلٌرررة اآل –دورة " تصررمٌم مواقرررع المكتبرررات علرررى شررربكة االنترنرررت "  

 8:9/7/9191 –المنوفٌة 

 91119 –جامعة المنوفٌة  –"  ICDLدورة "   

دورة " بنررررررا  وإدارة المكتبررررررات والمسررررررتودعات الرقمٌررررررة باسررررررتخدام برنررررررامج   

Greenstone  "–  96/99/9191 –جامعة المنوفٌة 

مركررز تنمٌررة قرردرات أع ررا   ٌئررة  -دورة " نظررم االمتحانررات وتقرروٌم الطرر ب "   

 91:99/19/91999 –والقٌادات بجامعة المنوفٌة  التدرٌس



مركررز الخدمرره العامرره بجامعررة  –دورة " تدرٌبٌرره فررً اللإلرره اإلنجلٌزٌررة  محادثرره "   

 7:96/6/9199 –المنوفٌة 

مجموعة برامج األوفس " الجمعٌه المصرٌه للمروارد البشررٌه وتكنولوجٌرا دورة "   

   96/99/9119:  96/91/9119 –المعلومات 

" البرنررامج المتكامررل لتنمٌررة مهررارات اللإلررة اإلنجلٌزٌررة " الجمعٌرره المصرررٌه  دورة  

   96/99/9119:  96/91/9119 –للموارد البشرٌه وتكنولوجٌا المعلومات 

دورة " البرنررامج المتكامررل لتنمٌررة مهررارات التنمٌررة البشرررٌة و االدارٌررة" الجمعٌرره   

:  96/91/9119 –المصررررررررٌه للمررررررروارد البشررررررررٌه وتكنولوجٌرررررررا المعلومرررررررات 

96/99/9119 9 

دورة "  البرنرررامج األساسرررً للتعررررف علرررى مبرررادي  اللإلررره اإلٌطالٌررره " الجمعٌررره  

:  96/91/9119 –المصررررررررٌه للمررررررروارد البشررررررررٌه وتكنولوجٌرررررررا المعلومرررررررات 

96/99/9119   

تٌررره / إجررررا  المقابلررره " الجمعٌرررة ا/ اعرررداد السرررٌره الذدورة "  مهرررارات اإلتصرررال  

 –البشررررٌة و تكنولوجٌــــرررـا المعلومرررات / نٌونكسرررت أكرررادٌمً  المصررررٌة للمررروارد

 96:91/3/91119 –المنوفٌه 

دورة " استخدام قواعرد البٌانرات العالمٌرة " وحردة مٌكنرة المكتبرات بجامعرة المنوفٌرة  

 –الرقمٌررررررة بررررررالمجلس األعلررررررى للجامعررررررات  المكتبررررررةبالتعرررررراون مررررررع وحرررررردة 

96:96/3/91919 

مركز الدراسات االستراتٌجٌة و تنمٌرة قردرات أع را   " المعتمدةدورة " الساعات  

 96:99/6/91999 – ٌئة التدرٌس و القٌادات بجامعة المنوفٌة 

دورة " أخ قٌرات البحرث العلمرً " مركرز الدراسرات االسرتراتٌجٌة و تنمٌرة قرردرات  

 96:99/6/91999 –أع ا   ٌئة التدرٌس و القٌادات بجامعة المنوفٌة 

مرات العلمٌة " مركرز الدراسرات االسرتراتٌجٌة و تنمٌرة قردرات دورة " تنظٌم المؤت 

 99:96/6/91999 –أع ا   ٌئة التدرٌس و القٌادات بجامعة المنوفٌة 



دورة " الجوانرررب المالٌرررة و القانونٌرررة فرررً األعمرررال الجامعٌرررة " مركرررز الدراسرررات  

 –االستراتٌجٌة و تنمٌة قدرات أع ا   ٌئة التردرٌس و القٌرادات بجامعرة المنوفٌرة 

96  :97  /99  /91939 

و تنمٌرة قردرات أع را   االسرتراتٌجٌةدورة " سلوكٌات المهنرة " مركرز الدراسرات  

 9   9199/  9/  97:  96 –نوفٌة معة المقٌادات بجا ٌئة التدرٌس و ال

 

 

ى 


