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 بسم هللا الرحمن الرحيم
*********************** 

C.V 
 البيانات الشخصية:

 

 أسماء صالح على الغتيت: االسم 

 11/11/1191 تاريخ الميالد :
 .:  المكتبات والمعلومات  التخصص العام

 جامعة المنوفية. -كلية االداب -  : مدرس المكتبات والمعلومات الوظيفة
 11120126010:  موبايل

 المنوفية :  اإلقامة محل
mail Address-E :asmaasalah2010@yahoo.com  

 
 :العلمية المؤهالت 

 
 0112مايو - جامعة المنوفية –كلية اآلداب  –: علم المكتبات والمعلومات  ليسانس في  

 تقدير عام "جيد جداً مع مرتبة الشرف "

  0111, جامعة المنوفية –كلية اآلداب  -ماجستير: قسم المكتبات والمعلوماتتمهيدي. 

  درجة الماجستير في االداب بعنوان " صناعة المراجع العربية : دراسة تطبيقية علي مجال

–من كلية االداب  – بتقدير " ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل " المكتبات والمعلومات 

 .0111جامعة المنوفية ، 

  معارض الكتب الدولية ودورها في إتاحة وتوزيع مصادر بعنوان " اآلدابدرجة الدكتوراه في

كلية اآلداب : جامعة المنوفية ،  من   بتقدير مرتبة الشرف األولي المعلومات : دراسة تطبيقية

0116. 

 

  التدرج الوظيفي :
 

  يدددددة مدددددن جامعدددددة المنوف –كليدددددة اآلداب  –معيددددددم بقسدددددم المكتبدددددات والمعلومدددددات

10/11/0111. 

  جامعددة المنوفيددة مددن  –كليددة االداب  –مدددرس مسدداعد بقسددم المكتبددات والمعلومددات

01/1/0111. 

  6/0116جامعة المنوفية من  –كلية اآلداب  –مدرس المكتبات والمعلومات. 

 

 الرسائل العلمية :
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 = على مجال المكتبات والمعلومات ةصناعة المراجع العربية : دراسة تطبيقي  -1 
Arabic References Industry: applications study In the field of library and 

information .كلية اآلداب: جامعة -/ إشراف حسناء محمود محجوب، محمد محمد النجار 

 )رسالة ماجستير(. 0111المنوفية، 

 0- تطبيقية معارض الكتب الدولية ودورها في إتاحة وتوزيع مصادر المعلومات : دراسة = 
International book fairs and their role in the availability and distribution of information sources: 

An applied study 
 . 0116كلية اآلداب : جامعة المنوفية ،  -/ إشراف حسناء محمود محجوب . 

 : والكتب المقاالت العلمية

o ب الدولية : دراسة مقترحة لتطوير صالح علي . تنظيم معارض الكت أسماء
المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات مج  -معرض القاهرة الدولي للكتاب .

 222 -111( . ص ص 2112مارس  –) يناير  1, ع2
o صالح علي . صناعة دوائر المعارف العربية :دراسة تطبيقية علي دائرة  أسماء

المجلة الدولية لعلوم المكتبات  -معارف علوم الكتب والمكتبات والمعلومات.
 . ( 2112ديسمبر -) أكتوبر  6ع  -والمعلومات.

o عرض أسماء صالح علي  نظريات علم المعلومات/.  الهادي محمد فتحي عبد
 .المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات -.
o . اإلسكندرية : دار الثقافة  -أسماء صالح علي . صناعة المراجع المتخصصة

 م.2116مية , العل
 

 

  الدورات التدريبية :

 . 1/0/0112الى 01/1/0112في الفترم من  * دورم تدريبية بمكتبة المعادى

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  –* دورم نظم االمتحانات وتقويم الطالب 

 .6/10/0111الى 0/10/0111والقيادات بجامعة المنوفية في الفترم من 

قسم المكتبات  -MARCم معيار الفهرسة المقروءم أليا *دورم حول استخدا

 02/9/0111في الفترم من  جامعة المنوفية في الفترم -والمعلومات بكلية اآلداب

 .01/9/0111الى

مركز تنمية قدرات أعضاء  –* دورم مهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفة 

 01/10/0111م من في الفتر هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية

 .1/1/0119الى
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مركز تنميدة قددرات أعضداء هيئدة التددريس  –* دورم استخدام التكنولوجيا في التعليم 

   11/1/0119الى 2/1/0119في الفترم من  والقيادات بجامعة المنوفية

مركدددز تنميدددة قددددرات أعضددداء هيئدددة التددددريس  –* دورم أخالقيدددات البحدددم العلمدددي 

 .01/1/0119الى 01/1/0119في الفترم من  والقيادات بجامعة المنوفية

مركدددز تنميدددة قددددرات أعضددداء هيئدددة التددددريس  –* دورم مهدددارات العدددرا الفعدددال 

 .1/0/0119الى 0/0/0119في الفترم من  والقيادات بجامعة المنوفية

مركددز تنميددة قدددرات أعضدداء هيئددة التدددريس والقيددادات  –* دورم سددلوكيات المهنددة 

 .10/0/0119الى 11/0/0119في الفترم من  بجامعة المنوفية

مركدز الدراسدات اتسدتراتيجية وتنميدة قددرات أعضداء هيئدة  –* دورم النشر العلمدي 

 .0110/  6/ 0لىا  6/0110/ 1في الفترم من   التدريس والقيادات بجامعة المنوفية

مركددز الدراسددات اتسددتراتيجية وتنميددة قدددرات أعضدداء  –* دورم السدداعات المعتمدددم 

/  6/ 19الدى  6/0110/ 11فدي الفتدرم مدن   هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفيدة

0110. 

مركددز الدراسددات اتسددتراتيجية وتنميددة قدددرات  –* دورم تنظدديم المدداتمرات العلميددة 

  6/0110/ 00فددي الفتددرم مددن   دريس والقيددادات بجامعددة المنوفيددةأعضدداء هيئددة التدد

 .0110/  6/ 06الى

مركدز الدراسدات اتسدتراتيجية وتنميدة  –* دورم معايير الجودم في العملية التدريسية 

/ 01فدددي الفتدددرم مدددن   قددددرات أعضددداء هيئدددة التددددريس والقيدددادات بجامعدددة المنوفيدددة

 .0110/  1/ 0الى  6/0110

مركددددز الدراسددددات  –انددددم الماليددددة والقانونيددددة فددددي ا عمددددال الجامعيددددة * دورم الجو

فددي  اتسددتراتيجية وتنميددة قدددرات أعضدداء هيئددة التدددريس والقيددادات بجامعددة المنوفيددة

 .0110/  1/ 11الى  1/0110/ 10الفترم من  

مركز الدراسات اتستراتيجية وتنميدة قددرات أعضداء  –* دورم إدارم الفريق البحثي 

/  1/ 00الدى  1/0110/ 01فدي الفتدرم مدن   دريس والقيادات بجامعة المنوفيدةهيئة الت

0110. 

 *دورات الحاسب اآللي:

ICDL(22-8-2007), Touch Typing, Word, Power Point, 

Access, Excel, Internet,Windows. 

  :-واللجان الجمعيات عضوية

 .والمعلومات للمكتبات المصرية الجمعية في عضو*

  :العلمية والندوات اتالمؤتمر
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  المشاركة ضمن فعاليات لجان تنظيم المؤتمر القومي الثاني عشر ألخصائي
يونيااة  42-42المكتبااات والمعلومااات المنعقاام فااي ممياااة فااي ال تاار  ماان 

 ية المصرية للمكتبات والمعلومات ، تحت رعاية الجمع4002

  عشار لتتحاام  حضور فعاليات والمشاركة في تنظيم المؤتمر القومي التاسا
العربااي للمكتبااات والمعلومااات والمنعقاام فااي مكتبااة مركاال المعلومااات بكليااة 

والذي يحما   4002نوفمبر  42-42اللراعة جامعة القاهر  في ال تر  من 
عنااوان ا التعاااون بااين مؤسسااات ومرافاات المعلومااات العربيااة فااي عصاار 

 الرقمنة ا.

 اصااة بمشااروم ةتمتااة حضااور ورا العماا  المنعقاام  بجامعااة المنوفيااة الخ
 التاب  للمجلس االعلي للجامعات . ICTPالمكتبات التاب  لوحم  

 البرمجياا مفموحة اامفالمفاامرفلاالفمجاا  فالم حباا مفالناامو  العلميااة حااو  ا
الااامكتور  ةمااااني مجاهااام ةساااتاذ المكتباااات  األساااتاذ  تنظااايم  "ةالمعلةمااا م

تباااات الجمعياااة المصااارية للمك إمار والمعلوماااات بالقسااام ورئااايس مجلاااس 
ةشار  بارلي المامير التن ياذي لشاركة ةمرلاي للحاو   واألساتاذوالمعلومات 
 .4012ابري   11, المتكاملة 

  الشاب مفالمةليامفلدا ملفالم حبا مفةالمبامليافالن شاا ياف فلقاا  علماي حاو  ا
ا يحاضار فيااا ف6112أ حاةبرفف7-1الشرقفاألةسطفةشم  فإلريديا فالمنيا ف

 م. 4012ةكتوبر  12, يوم األستاذ  المكتور  ةماني مجاهم 

 كلياة ادما  .  -. نمةلفحرشيمفاالسحهالكفالغذا لفةالملبسلفلشب بفالج معام
 . 4012-14-11الثتثا  

  

 الخبرات

  المشاركة فاي مشاروم المكتباات الرقمياة وةتمتاة المكتباات بجامعاة المنوفياة
 التاب  للمجلس األعلي للجامعات. ICTPضمن مشروم 

 جامعاة ييم واختيار افض  ثات  مكتباات علاي مساتوي المشاركة في لجنة تق
 . 4012-4012,  4002 -4002المنوفية للعام 

 . المشاركة في تنظيم المؤتمرات بالجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات  


