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 بسمة خليفة الشيشينى
Renad_basma@yahoo.com 

 
 أوال: البيانات الشخصية 

 بسمة خليفة عبد احلميد الشيشيىن  اإلسم :
 مدرس املكتبات واملعلومات : الوظيفة احلالية 
 مصر  – جامعة املنوفية –كلية اآلداب                 

 0000050690800: املنزل  تليفون
 0000050002650: تليفون العمل 

  00201228402059: املوبايل 
 مصر  –منوفية  –بركة السبع  –: جنزور حمل اإلقامة 

 20/2/2650تاريخ امليالد : 
 مصر –اإلمساعيلية  –حمل امليالد : حى السالم 

  
 ثانيا : المؤهالت العلمية

 تقدير عام جيد جدا // . 0000مايو ، مصر ،جامعة املنوفية ،ابية اآلدكل  ،ليسانس املكتبات واملعلومات . 
 0008عام مصر . ،جامعة املنوفية، كلية اآلداب  ت،قسم املكتبات واملعلوما ،متهيدى ماجستري. 
  ة جامع ،كلية اآلداب  ،قسم املكتبات واملعلومات ،"ضمان اجلودة ىف أقسام املكتبات واملعلومات ىف مصر"ماجستري ىف

   0020عام مصر .  ،املنوفية
 قسم املكتبات واملعلومات "،يناير وحصر مشروعات توثيقها 52المحتوى اإللكترونى لثورة " ىف دكتوراه   ،

 .0020 عام .، مصرةجامعة املنوفي ،كلية اآلداب
 

 : التدرج الوظيفي  ثالثا
  09/0/0009مصر ، منذ  –جامعة املنوفية  –كلية اآلداب   –معيدة بقسم املكتبات واملعلومات  
 08/0/0020مصر ، منذ  –جامعة املنوفية  –كلية اآلداب  - مدرس مساعد بقسم املكتبات واملعلومات  
 08/6/0020مصر ، منذ  –جامعة املنوفية  –كلية اآلداب  - مدرس بقسم املكتبات واملعلومات  

 
 
 

 
 

 
 

 المنشورة األبحاث العلمية:  رابعا
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 المكتبات والمعلومات فى مصر : دراسة ميدانية لقسمى المكتبات والمعلومات  ضمان الجودة فى أقسام
 Quality Assurance in the Library & Information Science= المنوفيةو بجامعتى القاهرة 

Departments in Egypt: Field Study for Cairo & Menoufia Universities 

Departments أطروحة جامعة املنوفية.) ،، كلية اآلدابحسناء حممود  حمجوب ،أسامة السيد حممود/ إشراف
    0020 ماجستري(

  5000/  5002مدى توافق الخطط البحثية مع عناوين رسائل الماجستير والدكتوراه قيد البحث لعام: 
داب من قسم حبث مقدم لنيل متهيدى الدكتوراه ىف اآل ،معة املنوفيةية بكلية اآلداب جادراسة على األقسام العلم

 .0022/ 0 جامعة املنوفية. املكتبات واملعلومات
  امللتقى العرىب الرابع لتكنولوجيا املكتبات حبث مقدم ىف .  5.0استراتيجية االدارة االلكترونية فى بيئة الويب

 . 0020يوليو  05، واملعلومات
 دوريات اإللكترونية العربيةتقييم المحتوى الرقمى العربى على شبكة اإلنترنت: دراسة تطبيقية على ال  =

Evaluation of the digital Arabic content on the web: 

  An Empirical Study on electronic journals Arab  .(احملتوى العريب على حبث مقدم ملؤمتر
ململكة العربية ، ابالرياض املنعقد ىف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية(، التحديات والطموحات :االنرتنت

  . 8/20/0022-0السعودية، ىف الفرتة من  
  يناير وحصر مشروعات توثيقها: دراسة تحليلية 52المحتوى اإللكترونى لثورة = The Electronic 

Content of the 25th of January Revolution and the Availability Projects :An 

Analytical Study  /جامعة  ،دق، أسامة حممد عطية مخيس، كلية اآلدابإشراف أمنية مصطفى صا
 .0020 .)أطروحة دكتوراه(.ةاملنوفي

 
 : عضوية الجمعيات واللجان  خامسا
  عضو ىف اجلمعية املصرية للمكتبات واملعلومات 
  0020وحىت  0009منذ ، مصر  –جامعة املنوفية  –عضو ىف وحدة ضمان اجلودة واإلعتماد بكلية اآلداب. 
 0020جامعة املنوفية ، –كلية اآلداب   –ة اجلودة بقسم املكتبات واملعلومات مسئول جلن. 
  0020جامعة املنوفية ، –كلية اآلداب  -بقسم املكتبات واملعلومات  -وحدة اخلرجيني منسق. 

 

 العلمية: المؤتمرات والندوات واللقاءات سادسا
  حتااات رعاياااة اجلمعياااة  ،  املكتباااات واملعلوماااات ىف مصاااراملشااااركة ضااامن فعالياااات تن ااايم املاااؤمتر القاااوم  ال اااامن ألخصاااا

 .0000عام  ،املعادى العامة مبكتبة ،صرية للمكتبات واملعلوماتامل
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  المكتبات و محو : "حتت عنوان ،املكتبات واملعلومات ىف مصر ألخصا  عشر  احلادي القوم حضور املؤمتر
 .0000عام  املنصورةجبامعه  األمية املعلوماتية( -ال قافية  األمية -] األمية األلفبا ية األميات الثالث

 حتاات رعايااة اجلمعيااة املصاارية املكتبااات واملعلومااات ألخصااا  عشاار  ال اااي القااوم ضاامن فعاليااات تن اايم املااؤمتر  املشاااركة ،
 .0005يونيه  09 -00من  الفرتة يف ،دمياط يفاملنعقد  ،للمكتبات واملعلومات

  بووين  واالعتمواد الجووودةنعقااد حتات عناوان "وامل القااررةواالعتماااد جبامعاه  اجلاودةكااز ضامان األول ملر  الادويحضاور املاؤمتر
 . 0005ابريل  28 ، القاررةالكربى جبامعه  االحتفاالت " بقاعةالواقع والطموحات

  طريووق نحووو وال القياسوويةالمعووايير بعنااوان " واالعتمااادلضاامان جااوده التعلاايم  القوميااة للهيئااةاألول  الاادوياملااؤمتر  حضااور
، للمااؤمترات األنراارمحااد ن ياائ  ر اايس ولااس الااونراء ، واملنعقااد مبركااز أالاادكتور  األسااتا  رعايااة" حتاات واالعتموواد الجووودة
 . 0005يونيو  00-02من 

 Attendance seminar in Egyptian businessmen's association and the science alumni 

circle of the Binational Fulbright commission in Egypt . title : " Education reform 

efforts and business needs on Thursday ,may 22, 2008 . 

 Attendance Work Shop in : Training The Trainers : in Information Literacy, from 4 to 

6 November 2008 . in Alexandria . Egypt . Co-organized and Hosted by The 

Bibliotheca Alexandrina ( B A ) in Collaboration with The UNESCO Information for 

All Program  ( IFAP ) . 

  واملنعقاد ىف حتااد العارىب للمكتباات واملعلومااتاملاؤمتر القاومى التاساع عشار لالحضور فعاليات ومشاركة ىف تن ايم ،
: . والاااذى  مااال عناااوان0005ناااوفمرب  09 – 00، مااان ماااات بكلياااة الزراعاااة جامعاااة القااااررةمكتباااة مركاااز املعلو 

 ." التعاون بين مؤسسات ومرافق المعلومات العربية فى عصر الرقمنة"
 لكيفيااااة إسااااتعدام قواعااااد البيانااااات الرقميااااة التابعااااة جامعااااة املنوفيااااة ،حضااااور ورل عماااال منعقاااادة بكليااااة اآلداب ،

 .0005 ،للمجلس األعلى للجامعات

   حتات تباات واملعلوماات يف مصاراملاؤمتر القاوم  ال الاث عشار ألخصاا   املكحضور فعالياات ومشااركة ىف تن ايم ،
 .0006 ،جامعة سيناء بالعريش  ،المكتبة صناعة الحياة -المكتبة والمجتمع فى مصر  عنوان:

  جامعاة املنوفياة، كلياة اآلداب  ،العلمية املتعصصة  املنعقدة شهريا ىف قسم املكتبات واملعلوماتحضور اللقاءات .
 .0020حىت  0009من 
 ملشااااروت أمتتااااة املكتبااااات واملكتبااااات الرقميااااة التااااابع لوحاااادة  تابعااااةجامعااااة املنوفيااااة  حضااااور ورل عماااال منعقاااادة ىف

ICTP   0022، 0020.باجمللس األعلى للجامعات. 
 اون ماع "احتااد اجلامعاات العربياة"بالتعا :”الندوة الدولية للجودة واالعتماد في التعليم العوالي العربوي"  حضور ،

جامعاااة  مبئوياااة حتفاليااااتاإلىف إطاااار  ، الراباااع للبحاااوي العلمياااة وتطبيقا اااااملاااؤمتر الااادوى ضااامن فعالياااات املنعقااادة 
 .0005ديسمرب   25 – 29، ىف الفرتة من ررة الدوى للمؤمترات مبدينة نصر، ىف مركز القاالقاررة
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  " التخطووويط االسوووتراتيجى كوحووود مقوموووات التقووودم للحصوووو  علوووى مشووورو  حضاااور ورشاااة  عمااال حتااات عناااوان
CIQAP ىف قاعاااة الرساااا ل  02/8/0006ألول : حتليااال البيئاااة الداخلياااة واخلارجياااة ( واملنعقااادة ىف ) اجلااازء ا ،

 مبكتبة كلية الزراعه جامعة القاررة .
   االسوووتراتيجى كوحووود مقوموووات التقووودم للحصوووو  علوووى مشووورو  حضاااور ورشاااة  عمااال حتااات عناااوان " التعطاااي

CIQAP  مسار ، ىف  5/9/0006التنفيذياة ( واملنعقادة ىف ) اجلزء ال اىن : صاياةة االسارتاتيجية وكتاباة اخلطاة  
 كلية الزراعه جامعة القاررة .

 ( حضااور ورشااة  عماال خاصااة باملشااروعات البح يااة املمولااة ماان اإلحتاااد األوروىبFOEP بوحاادة ضاامان اجلااودة )
 . 5/22/0006بكلية اآلداب جامعة املنوفية ، و لك ىف 

 الجيوول الثوواني للويووب وتوووثيره علووى حتاات عنااوان )كتبااات واملعلومااات حضااور امللتقااى العاارىب الرابااع لتكنولوجيااا امل
  VIPو لااك بقاعااة  .0020يوليااو لعااام  05إى  00الفاارتة  ( و لااك خاااللقطووا  المكتبووات والمعلومووات

   باملكتبة املركزية اجلديدة جامعة القاررة .
  ظووووواهرة بعناااااوان. " امعاااااة املنوفياااااةجالعلمااااا  ال ااااااي لكلياااااة اآلداب  املاااااؤمتراملشااااااركة ضااااامن فعالياااااات جلاااااان تن ااااايم

ناااوفمرب  0 -0مااان  ،"، واملنعقاااد يف كلياااة اآلداب جامعاااة املنوفياااةمظاهرهوووا وعالجهوووا –فوووي مصووور  العشووووائيات
0020 

 ضامن فعالياات "  لشوبا دى افوى التنميوة الثقافيوة لو ودورهوا  مصادر المعلومواتببحث حتت عنوان"  املشاركة
يناااير، ر ى استشاارافية" بالتعاااون بااني جرياادة النااور واللجنااة ال قافيااة  08رة "مسااتقبل ال قافااة يف مصاار بعااد  ااو مااؤمتر 
 بالنقابة.  9/0/0022 األربعاء املوافق  ، واملنعقد ىفالصحفيني بنقابة

  قاعاااة املاااؤمترات الكاااربى مبركاااز تنمياااة بساااني املسااااعدين باجلامعاااات املصااارية، حضاااور املاااؤمتر األول للمعيااادين واملدر
 00/8/0022 ،مسوحه. اإلسكندرية –التدريس بكلية التمريض قدرات أعضاء ريئة 

 " ىف جامعااة اإلمااام  ،" حتاات شااعار " التحااديات والطموحااات "المحتوووى العربووي علووى االنترنووت حضااور مااؤمتر
-0راااا )0/22/2000-8حمماااد بااان ساااعود اإلساااالمية بالريااااض ىف اململكاااة العربياااة الساااعودية ، ىف الفااارتة مااان  

8/20/0022. ) 
  ضمن فعاليات املؤمتر العرىب ىف  0/20/0022ىف  "5.0تطبيقات الويب " شة  عمل حتت عنوانحضور ور ،

 . ىف اململكة العربية السعودية االنرتنت "التحديات والطموحات" املنعقد بالرياض
  :المكتبات و الدولة حضور املؤمتر القوم  اخلامس عشر ألخصا   املكتبات واملعلومات يف مصر. حتت عنوان

مكتبة مصر ، واملنعقد ىف عدتهداة التقدم وعتاده و أ، حتت شعار: املكتبة  فى مصر عدم إدراك أم ال مباالة
 .0022نوفمرب  20 – 28الفرتة من  ،الغردقةالعامة ب
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 " و لك  .20/0022/ 02،00" يومى األرشيف والثورةحضور املؤمتر الدوى السابع لدار الو ا ق القومية
 لدار.بقاعة املؤمترات با

  عرض تفصيلي لنظام ظم اآللية المتكاملة في المكتباتمهارات التعامل مع الن"حول حضور ورشة عمل :
 .5/2/0020 ،قاعة اليسري للتعليم عن بعد . FLS إلدارة المكتبات المستقبل

 ":اإلستفادة من مواقع التواصل االجتماعي في تفعيل خدمات المكتبات العربيةحضور ورشة عمل عن “
 -كلية العلوم الرتبوية .ألقتها ملى فاخر عبد الرناق : أستا  مساعد ور يس قسم املكتبات واملعلومات ىتوال

 .ىف قاعة اليسري للتعليم عن بعد،  25/0/0020األردن.السبت  –جامعة الزرقاء 
  ة من عضو جلنة تقييم ىف الربنامج التدريىب األول للمهتمني برعاية  وى االحتياجات اخلاصة ىف الفرت

 بقاعة املؤمترات بإدارة جامعة املنوفية. 05/0/0020إى  00/0/0020
 دراسة إحتياجات مكتبة كلية اآلدا  جامعة المنوفية لتتناسب مع نظام " حضور ورشة  عمل حتت عنوان

، ضمن أنشطة وحدة ضمان اجلودة واإلعتماد  06/20/0020يوم األحد املوافق  الساعات المعتمده"
 بالكلية.

 هويوووة مصووور: . "بعناااوان جامعاااة املنوفياااةلكلياااة اآلداب  الراباااعالعلمااا   املاااؤمترشااااركة ضااامن فعالياااات جلاااان تن ااايم امل
 .0020نوفمرب  9 -0من  ،، واملنعقد يف كلية اآلداب جامعة املنوفية"المنطلق نحو التنمية المستدامه

   التحااول إى وتمااع صاار. حتاات عنااوان: عشاار ألخصااا   املكتبااات واملعلومااات يف م السااابعحضااور املااؤمتر القااوم
رحااااب ، واملنعقاااد ىف  املعرفاااة طريقناااا إى احلكماااة، حتااات شاااعار:  املعرفاااة يف املكتباااات ومراكاااز املعلوماااات املصااارية

 .0020نوفمرب  00 – 08الفرتة من  جامعة الزقانيق،
  نعقاااد بقاعاااة امل المنوفيوووةجامعوووة  ،لكليوووة اآلدا  الملتقوووى التووووظيفى األو املشااااركة ضااامن فعالياااات جلاااان تن ااايم

 . 0020نوفمرب  00، 09و لك يومى ، بالكلية اإلحتفاالت
  حضور الدورة التدريبية الىت ن مها مشروت ميكنة املكتبات جبامعة املنوفية بالتعاون مع وحدة املكتباة الرقمياة بااجمللس

اسااتعدام قواعاااد البياناااات العاملياااة" ، األعلااى للجامعاااات، و لاااك بقاعااة املاااؤمترات باااإدارة اجلامعااة ، بعناااوان: " كيفياااة 
 . 20/0020/ 6،  5يومى 

 

 ا : الدورات التدريبية التى تم الحصو  عليها عبسا
   م0000دورات ىف اللغة اإلجنليزية حىت املستوى ال الث . 
  احلاسب اآلى : دورات ىفWindows  –  MS Word  –  MS Excel  –  Ms Access  –  MS 

Power Point   -  Internet Research Skills  – Information Technology    -              

 ( 2008 + 2003 )      . 
  ن ام ( دورة حول ن ام املكتبة اآلىALIS   )0000 . 
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 (00/5/0000إى   28/0لة )من دورة تدريبية مبكتبة املعادى العامة التابعة جلمعية الرعاية املتكام 
 (20/6/0009إى  20/6) من  ملهنة مبركز تنمية قدرات أعضاء ريئة التدريسدورة أخالقيات وآداب ا. 
  إى  20/22)مااااان دورة أساااااليب البحاااااث العلمااااا  مبركاااااز تنمياااااة قااااادرات أعضاااااء ريئاااااة التااااادريس جامعاااااة املنوفياااااة

28/22/0009. ) 
 إى  26/22)ماااااااان  دورة التاااااااادريس الفعااااااااال مبركااااااااز تنميااااااااة قاااااااادرات أعضاااااااااء ريئااااااااة التاااااااادريس جامعااااااااة املنوفيااااااااة

00/22/0009). 
 (00/0/0000إى  25/0)من  دورة مهارات التفكري مبركز تنمية قدرات أعضاء ريئة التدريس جامعة املنوفية. 
 إى  29/20)مااااااان  دورة السااااااااعات املعتمااااااادة مبركاااااااز تنمياااااااة قااااااادرات أعضااااااااء ريئاااااااة التااااااادريس جامعاااااااة املنوفياااااااة

00/20/0000) 
 نوفيااة )ماان لفااة مبركااز تنميااة قاادرات أعضاااء ريئااة التاادريس جامعااة املدورة مهااارات االتصااال يف أااااط التعلاايم املعت

 .(2/2/0005إى  00/20
  دورة الفهرسة املقروءة آلياMARC    2007بقسم املكتبات واملعلومات. 
  ن ام ( دورة حول ن ام املكتبة اآلىFLS : future library system  ) 0005. 
  دورة ىف سرعة الكتابة على احلاسب اآلىtouch-typing         بقسم املكتبات جامعة املنوفية 

         0/0005 . 
  حضور دورةOracle Data Base  10 g : Introduction to SQL  
  حضور دورةOracle Data Base 10 g : Program with PL/ SQL 
  حضور دورةOracle Data Base 10 g :   Administration work shop І 
  حضور دورةOracle Data Base 10 g :   Administration work shop  П  

 I have Successfully Passed All Modules Required For The Granting 

International Computer Driving License ( ICDL )  Of The Syllabus Version 4.0 

, in 26/10/2008 , Endorsed by Ministry of Communication & Information 

Technology – Egypt With The Support of  UNESCO license     

 9/0006إدارة جامعة املنوفية ركز معلومات حضور دورة قواعد البيانات التابعه ملشروت املكتبة الرقمية مب . 
 حول كيفية بناء قاعدة بيانات باستعدام برنامج  حضور دورةGreene stone  بادارة جامعة املنوفية

20/0020 . 
  واملنعقدة ىف وحدة املكتبة  برنامج الجرينستونحضور ورشة عمل عن كيفية تصميم قاعدة بيانات باستعدام

 .22/0020الرقمية بإدارة جامعة املنوفية 
  حضور دورة عن برنامجPhoto Shop  20/0020، واملنعقدة ىف قسم املكتبات واملعلومات جامعة املنوفية . 
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 تصميم مواقع الويب ببرنامجى ا   حضور دورة عن كيفيةfront page  ،Dream weaver  املنعقدة ىف
 . 20/0020قسم املكتبات واملعلومات جامعة املنوفية 

  تدريب المدربينحضور دورة تدريبية عن (12 hrs ) Train of Trainer ،ىف مكتبة مدينة نصر العامة 
إى   20/5/0022من  ،وسوفتشركة مايكر ة من نحملو لك تبعا ،التابعه جلمعية الرعاية املتكاملة 

25/5/0022  . 
  برنامجحضور دورة عنVisual Basic ، 20/0022واملنعقدة ىف قسم املكتبات واملعلومات جامعة املنوفية. 
  " ىف قاعة اليسري ، 2/0/0020مها حممد ،  ألقتها "الوصو  الحر للمعلومات العلميةحضور حماضرة بعنوان

                                      .للتعليم عن بعد
  حىت  25/20/0022من "مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية":برنامج تدريىب حولحضور

 و لك مبركز تنمية قدرات أعضاء ريئة التدريس والقيادات جبامعة املنوفية.،00/20/0022
  و لك مبركز تنمية قدرات  ، 0/0/0020 حىت 2/0/0020من  "النشر العلمىبرنامج تدريىب حول:"حضور

 أعضاء ريئة التدريس والقيادات جبامعة املنوفية. 
  و لك  ،20/0/0020حىت 5/0/0020من "نظم االمتحانات وتقويم الطال برنامج تدريىب حول:"حضور

 مبركز تنمية قدرات أعضاء ريئة التدريس والقيادات جبامعة املنوفية. 
  و لك مبركز  ، 5/0/0020حىت  28/0/0020من "أخالقيات البحث العلمىبرنامج تدريىب حول:"حضور

  تنمية قدرات أعضاء ريئة التدريس والقيادات جبامعة املنوفية.
  و لك مبركز  ، 00/0/0020حىت  00/0/0020من"تنظيم المؤتمرات العلميةبرنامج تدريىب حول:"حضور

  ملنوفية.تنمية قدرات أعضاء ريئة التدريس والقيادات جبامعة ا
  0/8/0020حىت  06/0/0020من  " معايير الجودة فى العملية التدريسيةبرنامج تدريىب حول:"حضور، 

 و لك مبركز تنمية قدرات أعضاء ريئة التدريس والقيادات جبامعة املنوفية.
 TOEFL ITP score Report from The American Canadian Centre in 7/2012. 

 

   التدريبية التي تمت المشاركة فيها لدوراتلبعض ا: نماذج  ثامنا
 جامعاااة املنوفياااة ضااامن فعالياااات اللقااااءات املنعقااادة  –عمااال ألعضااااء ريئاااة التااادريس بكلياااة اآلداب  ةتقااادر ورشااا

 . 0005 عام"  ضمان الجودة واإلعتماد، حتت عنوان "  بوحدة اجلودة واإلعتماد بالكلية
 بكلياااة  ،شاااهريا بقسااام املكتباااات واملعلومااااتت العلمياااة املنعقااادة املشااااركة بعااارض تقااادا  ضااامن فعالياااات اللقااااءا

 . 0005 " ضمان الجودة واإلعتماد، حتت شعار " جامعة املنوفية ،اآلداب
  بكلياااة  -املشااااركة بعااارض تقااادا  ضااامن فعالياااات اللقااااءات العلمياااة املنعقااادة شاااهريا بقسااام املكتباااات واملعلوماااات

أعموووا  الموووؤتمر الووودولي األو  لمركوووة ضووومان الجوووودة واالعتمووواد " جامعاااة املنوفياااة ، حتااات شاااعار  –اآلداب 
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واملنعقااد حتاات عنااوان " اجلااودة واالعتماااد بااني الواقااع والطموحااات " بقاعااة االحتفاااالت الكااربى  بجامعووه القوواهرة
 ". 0005ابريل  28جبامعه القاررة ىف 

  : راكووة المعلومووات المتاحووة علووى إدارة الجووودة وتطبيقاتهووا فووى فهووارا المكتبووات ومتقاادر ورشااة عماال عاان
حتااااات رعاياااااة شااااابكة أخصاااااا ى املكتباااااات  ، مبديناااااة نصااااار ، 0005أكتاااااوبر  05إى  08مااااان الخوووووط المباشووووور 

 : لإلستشارات واخلدمات املعلوماتية والتدريب والتأريل املهىن مبجال املكتبات واملعلومات .واملعلومات 
  : قسام ياات دورة قصاور ال قافاة املنعقادة ماع ، ضامن فعاليةالفهرسة الوصفية : دراسة عملتقدر ورشة عمل عان

   .  0/8/0006، ىف جامعة املنوفية ،كلية اآلداب  ،املكتبات واملعلومات
  : ضااامن فعالياااات دورة قصاااور ال قافاااة املنعقااادة  الفهرسوووة الموضووووعية : دراسوووة عمليوووةتقااادر ورشاااة عمااال عااان ،

 .  8/8/0006، ةنوفيجامعة امل ،كلية اآلداب  ،بقسم املكتبات واملعلومات
  : ياات دورة قصاور ال قافاة ، ضامن فعال نظم استرجا  المعلومات  : دراسة نظرية وعمليةتقدر ورشة عمل عن

 ،املنوفياااة، مبركاااز املعلوماااات التاااابع جلامعاااة طنطااااجامعاااة  ،كلياااة اآلداب  ،قسااام املكتباااات واملعلومااااتاملنعقااادة ماااع 
00/8/0006  . 
  بكلياااة  ،شاااهريا بقسااام املكتباااات واملعلومااااتفعالياااات اللقااااءات العلمياااة املنعقااادة املشااااركة بعااارض تقااادا  ضااامن

أعما  الندوة الدولية للجوودة واالعتمواد فوي التعلويم ، حتت شعار " 20/0/0006،  جامعة املنوفية ،اآلداب
لرابااع للبحااوي ى ااملنعقاادة  ضاامن فعاليااات املااؤمتر الاادو ، اون مااع "احتاااد اجلامعااات العربيااة"بالتعاا: ”العووالي العربووي

، مان ررة الدوى للمؤمترات مبدينة نصار، ىف مركز القاإلحتفاليات مبئوية جامعة القاررة، ىف إطار االعلمية وتطبيقا ا
   .0005ديسمرب   25 – 29
 املنعقااادة بقاعاااة  ،جامعاااة املنوفياااة ،املشااااركة بعااارض تقااادا  ضااامن فعالياااات املاااؤمتر العلمااا  السااانوى لكلياااة اآلداب

جامعووة  –بكليووة اآلدا   مشوورو  التطوووير المسووتمر والتوهيوول لالعتموواد، حتاات شااعار " ماعااات بالكليااةاالجت
 . 20/8/0006"  المنوفية

  : كيفيووة اسووتخدام قواعوود البيانووات العالميووة  ، تقاادر ورشااة عماال عاانOVID Database , Wiley 

Blackwell  ،EBESCO " ،بفرت اجلامعة بالسادات .  20/0006/ 28يف ال ال اء  املوافق  ةاملنعقد 
  : ضامن فعالياات برناامج " مهاارات اساتعدام   كيفيوة اسوتخدام قواعود البيانوات العالميوةتقدر ورشاة عمال عان ،

م  بفاااارت اجلامعااااة 20/0006/ 00املنعقاااادة يف ، ا ل واألحباااااي العلميااااة "قواعااااد البيانااااات العامليااااة ىف إعااااداد الرساااا
 بالسادات .

 نعقاااادة بقاعااااة جامعااااة املنوفيااااة امل ،من فعاليااااات املااااؤمتر العلماااا  الساااانوى لكليااااة اآلداباملشاااااركة بعاااارض تقاااادا  ضاااا
 . 0020"  إنجازات وحدة ضمان الجودة واالعتماد، حتت شعار " االجتماعات بالكلية
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 " :ألخصااا ى املكتبااات ، و لااك مبقاار إدارة مشااروت املكتبااة الرقميااة  الشووبكات االجتماعيووةتقاادر ورشااة عماال عاان "
 .09/8/0022املنوفية، و لك ىف يوم اخلميس املوافق  جبامعة

  بكلياااة  -املشااااركة بعااارض تقااادا  ضااامن فعالياااات اللقااااءات العلمياااة املنعقااادة شاااهريا بقسااام املكتباااات واملعلوماااات
 ". البرمجة اللغوية العصبية، حتت عنوان "   20/6/0022جامعة املنوفية  ىف  –اآلداب 

  : واملنعقاااادة مبقاااار اجلمعيااااة املصاااارية للمكتبااااات لموضوووووعية : دراسووووة عمليووووةالفهرسووووة اتقاااادر ورشااااة عماااال عاااان ،
 .09/0/0020واملعلومات ىف فيصل، القاررة، ىف 

  : جامعااة املنوفيااة ،، ضاامن أنشااطة اللجنااة العلميااة بكليااة اآلداب احتووراا الفوويك بوووكتقاادر ورشااة عماال عاان ،
 .اتبقسم املكتبات واملعلوم 00/20/0020املنعقدة يوم ال ال اء 

  :تقدر ورشاة عمال عانHow to create questionnaire by: survey monkey  ضامن أنشاطة ،
واملنعقاااااااادة يااااااااوم ال ال اااااااااء  جامعااااااااة املنوفيااااااااة. –كليااااااااة اآلداب   –جلنااااااااة اجلااااااااودة بقساااااااام املكتبااااااااات واملعلومااااااااات 

 بالقسم. 00/20/0020
 موجهه ملوظفى ومدرس  ومدرسات  ،تطبيقات البرمجة اللغوية العصبية فى حياتنا :حتت عنوان تقدر ندوة

 .6/0/0020مدرسة أبومشهور التجريبية للغات مبركز بركة السبع حماف ة املنوفية، و لك يوم ال ال اء املوافق 
 املكتبات  بقسم ، لطلبة وطالبات مرحلة التمهيدى ماجستريإحتراا الفيك بوك: تقدر ورشة عمل عن

 . 00/20/0020، ةجامعة املنوفي ،كلية اآلداب  ،واملعلومات
   ضامن ، و لاك  "حياتوك المهنيوةللنجاح وتنطلق إلى هدفك وتبدأ كيف تستعد "بعنوان: املشاركة بعرض تقدا

 و لاك ياوم، بالكلياة اإلحتفااالتنعقدة بقاعاة امل جامعة المنوفية ،لكلية اآلدا  الملتقى التوظيفى األو فعاليات 
 . 0020نوفمرب  09
  

 اطات : المشروعات والنشتاسعا
 0005، جامعة املنوفية ،كلية اآلداب  ،املشاركة ىف إنشاء وإعداد الدليل التو يقى لقسم املكتبات واملعلومات. 
  وحىت اآلن. 0009من باملرحلة اجلامعية األوى املشاركة ىف أعمال الكنرتوالت 
 0006 ةتصميم وتنفيذ وإخراج لوحات إرشادية خاصة باجلودة ىف كلية اآلداب جامعة املنوفي . 
 0006 بكلية اآلداب جامعة املنوفية تصميم لوجو لقسم املكتبات واملعلومات. 
 0006 تصميم لوجو لوحدة اجلودة بكلية اآلداب جامعة املنوفية. 
  املشاركة ىف مشروت املكتبات الرقمية وأمتتة املكتبات جبامعة املنوفية ، ضمن مشروتICTP  باجمللس األعلى

 .0005،0006للجامعات 
 عوام التالية: لى مستوى جامعة  املنوفية لألاملشاركة ىف جلنة تقييم وإختيار أفضل  الي مكتبات ع

 . 0022/0020،وعام  0020/0022،وعام  0000/0005
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 0020وحىت  0009من  ،جامعة املنوفية ،املشاركة ىف أعمال وحدة ضمان اجلودة واإلعتماد بكلية اآلداب. 
 وحىت اآلن. 0009جامعة املنوفية من  –كتبات كلية اآلداب املشاركة كمنسق جودة بقسم امل 
 جامعة ،املشاركة ىف إعداد مشروت التطوير املستمر والتأريل لإلعتماد بوحدة ضمان اجلودة واإلعتماد بكلية اآلداب

 .0020وحىت  0005من املنوفية 
 0022وحىت  0000منذ  عة املنوفيةاملشاركة ىف إعداد التقرير السنوى الذاتى لقسم املكتبات واملعلومات جام . 
 إعداد دليل اسرتشادى لألقسام العلمية لكلية اآلداب جامعة املنوفية فيما خيص جودة رذه األقسام حتت مسمى  "

 .5002دليل إجرائي بمهام الجودة المطلوبة من أعضاء هيئة التدريك " 

 ت يف مصر.عضو دا م باللجنة املن مة للمؤمتر القوم  للمكتبات واملعلوما 
 إعداد دليل اسرتشادى لألقسام العلمية لكلية اآلداب جامعة املنوفية فيما خيص جودة رذه األقسام حتت مسمى  "

 .5002الدليل العملى لمهام الجودة المطلوبة "
   0020املشاركة ىف إعداد ر ية ورسالة لقسم املكتبات واملعلومات جامعة املنوفية. 
  0020جامعة املنوفية .  ،التعليم املفتو   بكلية التجارةاملشاركة ىف أعمال كنرتول. 
 " 0020" بقسم املكتبات واملعلومات جامعة املنوفية األرشيف اإللكترونىاملسامهة ىف مجع املادة العلمية ملقرر. 
  0005"البرامج اآللية فى تخصص المكتبات" اإلشراف على مشروت خترج حتت عنوان. 
 0006" مكتبة الكتب الدراسيةت عنوان " اإلشراف على مشروت خترج حت. 
  " قاعدة بيانات بالمؤلفين فى مصر" دراسة ميدانية على محافظة اإلشراف على مشروت خترج حتت عنوان

  .0022"القاهرة
 فضال عن إنشاء جروب  هيئة التدريك جامعة المنوفيةحتت مسمى " ،تصميم وإدارة صفحة على الفيس بوك ،"

 .0022"المنوفية يئة التدريك جامعةاء هنادى أعضباسم "
  إدارة صفحة على الفيس بوك حتت مسمى "تصميم وArts Gwda " نتواصل معا "، فضال عن جروب باسم

 .0022ضمن أنشطة وحدة اجلودة بكلية اآلداب جامعة املنوفية  " من أجل جودة حقيقية
  " دراسة تطبيقية على موقع الفيك بوك : ينايووور 52توثيووق ثووورة اإلشراف على مشروت خترج حتت عنوان

(Face Book ")5005 . 
  بقسم املكتبات واملعلومات كلية اآلداب جامعة املنوفية. 0020/0022اإلعداد واإلشراف على حفلة خترج دفعة 
  بقسم املكتبات واملعلومات كلية اآلداب جامعة املنوفية. 0022/0020اإلعداد واإلشراف على حفلة خترج دفعة 
 سامهه كأدمن مشارك ىف إحدى صفحات الفيس بوك الطبية هبدف إمداد املستعدمني باملعلومات الطبية امل

 صفحه الصيدليه الطبية"  DR Wael Elbalshy Pharmacyالالنمة.حتت عنوان "
  ىف كل مكان   .العمل على نشر  قافة اجلودة  



11 

 مركز بركة السبع حماف ة املنوفية. -ريبية للغات املسامهة ىف فكرة وتنفيذ معمل صوتيات مبدرسة أبومشهور التج 
  05/8/0020حضور جولة إرشادية ملكتبة اجلامعه األمريكية بالتجمع اخلامس ىف. 
 .0020مسئول جلنة اجلودة بقسم املكتبات واملعلومات بكلية اآلداب جامعة املنوفيه. 
  0020معة املنوفية جا –بقسم املكتبات كلية اآلداب  لوحدة اخلرجينياملشاركة كمنسق. 
  0020 - 6، 5املنوفية ،-وموعه من الطالب باملكتبة العامة بقصر  قافة بنهاتدريب  اإلشراف على. 
  جامعة  –اإلشراف على تدريب وموعه من الطالب باملعمل الببليوجراىف بقسم املكتبات واملعلومات كلية اآلداب

  .0020 - 6،  5املنوفية شهرى 
  إنشاء مكتبة قسم اللغة الفرنسية وإدخالها على نظام المستقبل ت خترج حتت عنوان " اإلشراف على مشرو

  . 0028-0020 "بكلية اآلدا  جامعة المنوفية
  وحىت  0009) ىف الفرته من التالية بقسم املكتبات واملعلومات جامعة املنوفيةالدراسية املسامهة ىف تدريس املقررات

 -:اآلن(
 تدريب ميداىن. .2
 صفية .فهرسة و  .0
 فهرسة موضوعية. .0
 .0تصنيئ  .0
 أرشيئ جارى. .8
 أرشيئ إلكرتوىن. .9
 استعدام اإلنرتنت ىف املكتبات . .0
 خدمات املعلومات اإللكرتونية. .5
 ن م اسرتجات املعلومات . .6

 مصادر املعلومات التقليدية واإللكرتونية. .20
 تطبيقات حاسب آى. .22
 ن م تشغيل احلاسب اآلى. .20
 مراجع عامة. .20
 ن م قواعد البيانات. .20
 مشروت خترج. .28
 شبكات املكتبات واملعلومات. .29
 مدخل إى علم املكتبات واملعلومات. .20

 



12 

 عاشرا: موضوعات االهتمام
  .اجلودة ىف التعليم العاى 
 الربوة اللغوية العصبيةو  تطبيقات التنمية البشرية ىف ختصص املكتبات. 
 األرشيئ للمعلومات توى الرقمى و ؛ احملاإلنرتنت 
 ون م اإلسرتجات  تتكنولوجيا املعلوما 

 

  حادى عشر: الهوايات
 . الرسم على الزجاج 
 ( مواقع التنمية البشرية  – الشبكات االجتماعيةاالنرتنت– .)املواقع العلمية وال قافية 
  الفلك( علوم  –التنمية البشرية  –اإلعجان العلمى ىف القرآن الكرر  –القراءة ) اجلودة ىف التعليم العاى. 
 الرياضة.طة ممارسة األنش 

 انتهى،،،


