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 سيرة ذاتية
 : البيانات الشخصية -1

 عاطف السيد سيد أحمد قاسماالسم : 
 جامعة المنوفية . –اآلداب  كلية –بقسم المكتبات والمعلومات  مدرسالوظيفة : 

 : المكتبات والمعلومات  التخصص العام
 التخصص الدقيق : تكنولوجيا المكتبات والمعلومات

 01066069630/002تليفون محمول : 
 0482366496/002تليفون منزل : 
 مصر  –المنوفية  –شبين الكوم  - كفر الشيخ خليل محل اإلقامة :
 .  1972/  8/  10  تاريخ الميالد:

 البريد االلكترونى : 
atefekasem@gmail.com 

  الدراسية:المؤهالت  -2
 1995 - المنوفية جامعة–قسم المكتبات والمعلومات  –ليسانس آداب -

 م 1996-القاهرة جامعة - قسم المكتبات والمعلومات –تمهيدى ماجستير -

  .م .بدرجة امتياز2001–جامعة المنوفية–كتبات والمعلوماتقسم الم-ماجستير فى اآلداب -
 .بدرجة امتياز 2006امعة المنوفية ج-قسم المكتبات والمعلومات -اآلدابدكتوراه فى  -

 الحالية الوظيفة -3
 .المنوفيةجامعة  -كلية اآلداب -المكتبات والمعلومات مدرس بقسم -

 السعودية  –المدير التنفيذى لشركة األثير لتقنية المعلومات  -
دارة المشروعات المهام اإلدارية وعضوية الجمعيات المهنية واللجان -4  :  وا 

 CultNat  الطبيعىى مكتبة مركز توثيق التراث الحضارى وحفظ الرقمى بلمشروع الالتنفيذى مدير ال -
 .مكتبة اإلسكندرية للهيئة العامة ل التابع( 2005-2004) بالقرية الذكية

 بكليىة اآلداب مدير إدارة شعبة النشر وخدمات المعلومات بمركىز خدمىة اتستشىارات البحثيىة والل ىات -
 بجامعة المنوفية .

 ICTP المكتبة الرقمية بجامعة المنوفية التابع لوحدةميكنة المكتبات و ذى لمشروع المدير التنفي -
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 بالمجلس األعلى للجامعات المصرية .
 جامعة المنوفية .المصرية للرسائل الجامعية المدير التنفيذى لمشروع المستودع الرقمى  -
 ظم وخدمات المعلومات للتدريب واستشارات ن(ReLIS) الخبير اتستشارى لدى مؤسسة ريليز  -

 الموحد للجامعات المصرية .  اإللكترونيللفهرس القومية اتستشارية  اللجنةعضو  -
 بجامعة المنوفية . ICTPعضو مجلس ادارة مشروعات نظم تطوير تكنولوجيا المعلومات  -
  عضو لجنة المكتبات الجامعية لمكتبات جامعة المنوفية .  -

 لمكتبات المحلية واتقليمية والدولة .عضو العديد من جمعيات ا -
 

 

 التدريبية:الدورات  -5
 (وكمعد للدورات الدورات التدريبية )كمدربأ/ 

 كمحاضر فى الىدورات التدريبيىةاتشتراك مع العديد من المؤسسات التعليمية واألكاديمية والمهنية 
/   مكتبات ومراكىز المعلومىاتإدارة ال )وُمعد لمصفوفات الدورات فى العديد من القطاعات واهمها 

... إلىىىخ.( علىىىى  / التنميىىىة البشىىىرية فىىىى مجىىىال المكتبىىىاتتكنولوجيىىىا المعلومىىىات والمكتبىىىات الرقميىىىة
ت علىىىى مسىىىتوى الىىىوطن العربىىىى بالتعىىىاون مىىىع العديىىىد مىىىن الهيئىىىامسىىىتوى مصىىىر والىىىوطن العربىىىى 

 : وأهمها
  المصرية الجامعات 

 (ر.. إلخقاهرة / جامعة األزه)جامعة المنوفية / جامعة طنطا / جامعة ال

  مشىىىروع تطىىىوير نظىىىم وتكنولوجيىىىا المعلومىىىات(ICTP)   بىىىالمجلس األعلىىىى للجامعىىىات
 المصرية .

  وزارتى الثقافة والشباب المصرية 

  الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات 
 . عمان / تونس / الم رب ( لجنسيات من دول  اتتحاد العربى للمكتبات( 
 السعودية / الكويت ( لجنسيات من دول  .مكتباتشبكة أخصائى ال( 

  )مركز خدمات الوسائط المتعددة )الجماهيرية الليبية 

  شركة آفق المعرفة اتمارات العربية المتحدة. 

  مؤسسة ريليز (ReLIS)للتدريب واستشارات نظم وخدمات المعلومات 
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 منوفية بجامعة ال ستشارات البحثية والل اتات المعلومات واتمركز خدم. 
 

 )كمتدرب( الدورات التدريبية  / ب5
  دورة فى صيانة الحاسبات -
 . الطباعة والكتابة سرعة ى دورة ف -
 دورات فى تش يل العديد من أنظمة المكتبات اآللية مثل : -

 CDS/ ISIS , HORIZON , ALIS, SUN, VTLS. Future Library system 

  ت .على اإلنترن مواقعالدورة فى تصميم  -
 . دورة فىىىىىىىىىىىى التنميىىىىىىىىىىىة اإلداريىىىىىىىىىىىة مركىىىىىىىىىىىز التنميىىىىىىىىىىىة اإلداريىىىىىىىىىىىة جامعىىىىىىىىىىىة المنصىىىىىىىىىىىورة-
 . دورة فىىىىىىى إعىىىىىىداد القيىىىىىىادات اإلداريىىىىىىة مركىىىىىىز إعىىىىىىداد القىىىىىىادة وزارة القىىىىىىوى العاملىىىىىىة -
 دورة فى اتتجاهات الحديثة فى المكتبات . -
 . SPSSدورة على النظام اإلحصائى  -
 دورة فى إعداد المعلم الجامعى . -
   Oracle Databases Developerورة فى د -
 دورات فى التنمية البشرية وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و التخطيط اتستراتيجي  -

 للتدريبدورة فى  تأهيل المدربين لالعتماد الدولى  -
 

 :اإلنتاج الفكرى المنشور  و طروحاتاأل -6

سدددة لواقعهدددا ومسدددتجبلها بالجامعدددات خددددمات المعلومدددات مدددى بدددرام  التعلددديم عدددن بعدددد : درا -
كلية اآلداب : جامعة  -/ إشراف محمد فتحى عبد الهادى ، أمنية مصطفى صادق .المصرية 
 . .)أطروحة ماجستير( 2001المنوفية ،

حفظ و صيانة المعلومات االلكترونية مى المكتبات المصرية : دراسة مى المعدايير والمبداد   -
.)أطروحىىة 2001كليىىة اآلداب: جامعىىة المنوفيىىة، -فى صىىادق./إشىىراف أمنيىىة مصىىطوالتطبيجددات
 دكتوراة (

سلسىلة مفىاهيم : األسىس العلميىة والمعرفيىة . القىاهرة  .التعليم عن بعد ... والتعليم اإللكتروندى -
 .2005: المركز الدولى للدراسات المستقبلية واإلستراتيجية؛
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. المىىؤتمر القىىومى ت :دراسددة تحليليددة تجيميدد مواقددا األحددزاب السياسددة المصددرية علددى شددبكة اإلنترندد -
بعنىىوان  2008يونيىىو  26-24الثىىانى عشىىر ألخصىىائى المكتبىىات المعلومىىات فىىى مصىىر فىىى الفتىىرة مىىن 

)المكتبىىىىىة والتثقيىىىىىف السياسىىىىىى والحريىىىىىة الفكريىىىىىة فىىىىىى مصىىىىىر ( تحىىىىىت شىىىىىعار   المعلومىىىىىات طريىىىىىق أكيىىىىىد 
 للديمقراطية  

: دراسىىة  ياسددين السدديد اسددتاذ علددم االجتمددا  السياسددى الفكددرى لتسددتاذ السدديد العطدداا العلمددى و -
 . 145 -67( . ص 2008، يوليو 23، ع6ببليوجرافية . مجلة الفهرست )س

دار : اإلسىىكندرية  –.  حفدظ المعرمددة مددى العددالم الرقمددى : مسددتجبل المكتبددات والمعلومددات واإلنترنددت -
 300. ص 2009الثقافة العلمية . 

؟ دراسىة حالىة علىى مستضىيف علدى شدبكة اإلنترندت هدل هدى مواقدا نشدر مواقا استضامة الملفات  -
. مىؤتمر نشىر الكتىاب المصىرى، المجلىس األعلىى  Rapidshare Easy Flie Hostingالملفىات 

 ( . 2009/  15-13للثقافة . القاهرة . الفترة من )

جمعيىىة السىىعودية مىىؤتمر ال تجنيددات نجددل واستضددامة الملفددات الكبيددرة الحجددم علددى شددبكة اإلنترنددت . -
 (2010/ 4/  7  – 6للمكتبات . الرياض . الفترة من )

. المىؤتمر الثالىث عشىر  : دراسة تحليلية تجيمي  EULCبوابة اتحاد المكتبات الجامعية المصرية  -
 . 2009للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات )العريش ( جامعة سيناء 

: دراسة تطبيجية على التحويل الرقمى  المصرية مشرو  المستود  الرقمى للرسائل الجامعية -
 .2011. سبتمبر . . القاهرة بحوث فى علم المكتبات والمعلومات .للرسائل بجامعة المنومية 

( إلدارة اتستشىىىهادات zoteroتحىىديات تعريىىب البرمجيىىات المفتوحىىة المصىىدر: برنىىام  زوتيىىرو ) -
 9/  17  – 15مىىىىىؤتمر الجمعيىىىىىة السىىىىىعودية للمكتبىىىىىات . الريىىىىىاض . الفتىىىىىرة مىىىىىن ). يىىىىىة نموذجىىىىىاالمرجع

/2010) 
 

 المشاركة مى المؤتمرات :  -7
 حتى1997) المشاركة فى مؤتمرات الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات منذ عام -

 م(2008

 .م2001التعليم عن بعد فى جامعة أسيوط  إدارة المشاركة فى مؤتمر -
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 . 1999المشاركة فى مؤتمر استخدم الوسائط المتعددة فى المكتبات  -

 . المشاركة فى مؤتمر مرور خمسين عامًا على تخصص المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة -

 .(2004المشاركة فى مؤتمر اتتحاد العربى للمكتبات المنعقد باإلسكندرية ) -
للتعليم والتدريب باإلنترنت )جمعية التنمية التكنولوجية  المشاركة فى المؤتمر الدولى السادس -

 . القاهرة .2007والبشرية ( 
)المجلس األعلى للجامعات(  ICTPالمعلومات  االمشاركة فى مؤتمر تطوير نظم وتكنولوجي -
 . القاهرة .2007. 
المشاركة فى جملة من المؤتمرات فى تخصص المعلومات للعديد من مؤسسات وجمعيات  -

 المكتبات والمعلومات اتقليمية والدولية . 
 التدريسية : المهام العلمية و -8

 على الرسائل العلمية : اإلشراف -أ
 إشىىرافأهميىىة المعلومىىات ودورهىىا الفعىىال فىىى السىىرايا وال ىىزوات النبويىىة . هبىىة الزفتىىاوى .  .1

 . 2009ماجستير( .   أطروحة، د/عاطف السيد قاسم )عيد بلبع أ.د/ 
 ام التعلىىىىيم اإللكترونىىىىى فىىىىى مجىىىىال المكتبىىىىات والمعلومىىىىات باسىىىىتخدام برنىىىىام   اسىىىىتخد .2

MODEL . .  . أ.د/ حسىىناء محمىىود محجىىوب ، د/عىىاطف السىىيد  إشىىرافنىىرمين علىىى
 . 2010ماجستير( . أطروحةقاسم )

قواعىىىد البيانىىىات العالميىىىىة المتاحىىىة مىىىن خىىىىالل المجلىىىس األعلىىىى للجامعىىىىات : دراسىىىة فىىىىى  .3
، د/عىىىىاطف السىىىىيد قاسىىىىم  أسىىىىامة السىىىىيد محمىىىىودأ.د/  إشىىىىراف.  . اتقتصىىىىاديات واإلفىىىىادة

  .2010ماجستير( .  أطروحة)

. أنمىىاط اتفىىادة مىىن المعلومىىات فىىى مجىىال صىىناعة السىىيارات فىىى مصىىر: دراسىىة ميدانيىىة  .4
 2010( . دكتوراه، د/عاطف السيد قاسم ) شعبان عبد العزيز خليفهأ.د/  إشراف

أ.د/ حسىناء محمىود محجىوب ،  إشىرافنيا عمرى . على شبكة اإلنترنت   را RSSخدمة  .5
  2011ماجستير( . أطروحةد/عاطف السيد قاسم )

أ.د/ شىىىريف  إشىىىرافالمكتبىىىة الوطنيىىىة بدولىىىة اإلمىىىارات العربيىىىة المتحىىىدة . محمىىىد سىىىعيد .  .6
 2011ماجستير( .  أطروحةشاهين ، د/عاطف السيد قاسم )
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عبد اهلل .إشىراف أ.د/ السىيد السىيد  . إيمان ASKZADبنك المعلومات والمكتبة الرقمية  .7
 النشار . د/ عاطف السيد قاسم . )أطروحة ماجستير ( 

قاعىىىىدة بيانىىىىات لفنتىىىىاص الفكىىىىرى المصىىىىرى : دراسىىىىة حالىىىىة. نظيمىىىىة عبىىىىد القىىىىادر. إشىىىىراف  .8
 أ.د/أحمد بدر . د/ عاطف السيد قاسم .)أطروحة ماجستير( .

شىىراف أ.د/ شىىريف شىىاهين . د/ واصىىفات بيانىىات الحفىىظ الرقمىىي . أحمىىد محمىىد شىىرف . إ .9
 2011عاطف السيد قاسم ) أطروحة ماجستير(.

أدوات اتتصىىال ريىىر الرسىىمي المتاحىىة للبىىاحثين المصىىريين فىىي مجىىال المكتبىىات  .10
والمعلومىىات علىىي شىىبكة الويىىب ومىىدن اإلفىىادة منها:دراسىىة ميدانيىىة. احمىىد مىىاهر خفاجىىة ، 

 (.2010د قاسم. )إشراف أ.د/ محمد فتحى عبد الهادى . د/ عاطف السي

 2000بنىىىاء مكتبىىىة رقميىىىة للرسىىىائل الجامعيىىىة المجىىىازة فىىىي الجامعىىىات المصىىىرية بعىىىد عىىىام  .11
: دراسىىة تطبيقيىىة. عمىىىىىىرو حسىىىىىن فتىىىىىىو.، إشىىراف أ.د/  Green stoneباسىىتخدام نظىىام 

 ( . 2010محمد فتحى عبد الهادى . د/ عاطف السيد قاسم . )

نماط اتستفادة لطالب المرحلة الجامعية األولى : جامعة بوابات اتنترنت العامة دراسة أل .12
المنصىىىورة نموذجىىىا . هشىىىام فتحىىىى الب ىىىدادى. إشىىىراف أ.د/ حسىىىناء محمىىىود محجىىىوب. د/ 

 عاطف السيد قاسم .)أطروحة دكتوراه ( 

سىىيد محمىىد حمىىدى الشىىامى .إجىىراءات إيىىداع الرسىىائل العلميىىة فىىى الجامعىىات المصىىرية .  .13
قسىىىم المكتبىىات / كليىىىة  -محجىىوب ، د/ عىىىاطف السىىيد قاسىىم.إشىىراف أ.د/حسىىناء محمىىىود 

 اآلداب .جامعة المنوفية .)أطروحة ماجستير( .

برمجيىىات صىىيارة اتستشىىهادات المرجعيىىة . . إشىىراف أ.د/حسىىناء محمىىود محجىىوب ، د/  .14
قسىىىىىم المكتبىىىىىات / كليىىىىىة اآلداب .جامعىىىىىة المنوفيىىىىىة .)أطروحىىىىىة  -عىىىىىاطف السىىىىىيد قاسىىىىىم.

 ماجستير( .

جعيىىىة الرقميىىىة : دراسىىىة تجريبيىىىة علىىىى مكتبىىىات جامعىىىة المنوفيىىىة . صىىىافيناز الخدمىىىة المر  .15
قسىىم  -. إشىىراف أ.د/حسىىناء محمىىود محجىىوب ، د/ عىىاطف السىىيد قاسىىم.محمىىود سىىامى . 

 ( .دكتوراهالمكتبات / كلية اآلداب .جامعة المنوفية .)أطروحة 

نىىىىت . عىىىىادل تصىىىىنيف الكيانىىىىات الرقميىىىىة داخىىىىل المسىىىىتودعات الرقميىىىىة علىىىىى شىىىىبكة اإلنتر  .16
قسىىىم  -. إشىىىراف أ.د/حسىىىناء محمىىىود محجىىىوب ، د/ عىىىاطف السىىىيد قاسىىىم.الشىىىحات نبيىىىل 
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 المكتبات / كلية اآلداب .جامعة المنوفية .)أطروحة ماجستير( .

إداة مكتبىىات المعاهىىد األزهريىىة : دراسىىة تطبيقيىىة علىىى إدارة المنطقىىة األزهريىىة بالمنوفيىىة .  .17
 -./ احمىد علىى تىاص . د /عىاطف السىيد قاسىم . اشىراف أ.د –عبد السىالم وحيىد ديىاب . 

 قسم المكتبات / كلية اآلداب .جامعة المنوفية .)أطروحة ماجستير( .

 

 :المهام التدريسية  -9

التعلىىىىىيم بىىىىىرام   –الدراسىىىىىات العليىىىىىا  –التىىىىىدريس علىىىىىى مسىىىىىتويات المرحلىىىىىة الجامعيىىىىىة األولىىىىىى   
 المكتبة الرقمية ( . برنام  )المفتو.

 والعربيةالمكتبات والمعلومات المصرية  التدريس بأقسام -
 التدريس بأقسام تكنولوجيات التعليم بكليات التربية النوعية  -
 .نام  المكتبة الرقمية بجامعة المنوفية ( .التدريس ببرنام  التعليم المفتو. )بر  -
 : التدريسية  قطاعات المجررات -

بيانىىىات / نظىىىم اسىىىترجاع المعلومىىىات / تكنولوجيىىىا المعلومىىىات ) نظىىىم قواعىىىد المقىىىررات قطاعىىىات 
 .. إلخ (  / خدمات المعلومات اتلكترونيةاستخدام شبكة اتنترنت / شبكات المعلومات / البرمجة

/ التشىىىىىريعات ) الفهرسىىىىىة / التصىىىىىنيف / ادارة المكتبىىىىىات / التكشىىىىىيف المكتبددددداتمجدددددررات  قطدددددا 
 .... إلخ (  والمعايير/ خدمات المعلومات
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