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 ةــرة الذاتيــالسي
 

 البيانـات الشخصيـة :  –أواًل 
 فاطمة إبراهيم غريب خميس:  االســـم 

 جامعة المنوفية – كلية اآلداب  –المكتبات و المعلومات درس ـ: م الوظيفــة 
 : علم المكتبات و المعلومات التخصص العام

 : نشر الكتاب التخصص الدقيق
 1916/  11/  21:  تاريخ الميالد 

 : مسـلــم الديانــة 
  همتزوج:  الحالة االجتماعية 

 : مصرية الجنسية
   8886333 جواز سفر رقم 

 

 ال : ــل االتصــوسائ –ثانيًا 
 

  العنـوان 
 شارع قشقوش العزبة الغربية 23 –شبين الكوم  –محافظة المنوفية  –مصر :  منـزل  
  _ جامعة المنوفيةكلية اآلداب  – شبين الكوم –محافظة المنوفية  –مصر :  كليـة  

   33231331023021موبايل  – 333/  2282199 : منزل التليفـون 
 Dr_fatma_2004@yahoo.com البريد االلكترونى:

 
 

 المؤهالت الدراسية الحاصل عليها :  -ثالثًا 
 

 مالحظات  السنــة التخصـص الجامعـة الكليــة الدرجة العلمية
 األول علي الدفعة 1993 المكتبات و المعلومات المنوفية اآلداب  ليسانس
 تمهيدي ماجستير 1999 المكتبات و المعلومات القاهرة اآلداب دبلوم

 بتقدير عام ممتاز 2330 المكتبات و المعلومات المنوفية اآلداب الماجستير
 بتقدير عام ممتاز 2339 المكتبات و المعلومات المنوفية اآلداب الدكتوراه
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 ة : ــرات العلميـــالخب -رابعًا 
حتــ   1993فــي الرتــرة مــن  عــام  المنوفيــةجامعــة  –اآلداب كليــة  – المكتبــات و المعلومــاتمعيــد بقســم  -

 ( . 2330عام 
 2330فــي الرتــرة مــن  ة المنوفيــة جامعــ – اآلداب كليــة  – المكتبــات و المعلومــاتمــدرس مســاعد بقســم  -

 ( .2339حت  

حتـــ   2339فـــي الرتـــرة مـــن  جامعـــة المنوفيـــة  – اآلداب كليـــة  – المكتبـــات و المعلومـــاتبقســـم مـــدرس  -
 ( تاريخه 

الجمهوريـة اليمنيـة فـي الرتـرة  –جامعـة حرـرموت  – كليـة اآلداب  –المكتبـات و المعلومـات رئيس قسـم  -
 ( 2313حتي   2339من  

 
 
 
 

 

 الرسائل العلمية الحاصل عليها :  -مسًا خا
 نــوع عنــوان الرسالــة

" اتجاهات وميول القراءة لدي المرأة بمركز شبين الكوم " دراسة ميدانية لتوجيه المرأة نحو استخدام 
 المكتبات .

  ماجستير(

  دكتوراه( " نشر الكتاب اإلسالمي في مصر " 
 

 
 : البرامج التدريبية  – ثامناً 
 دورة جتاز ا ICDL ). لقيادة الحاسب اآللي 
  المنوفية . اجتياز أعمال دورات مشروع تنمية قدرات أعراء هيئة التدريس بجامعة  
  اجتياز أعمال دورات تنمية قدرات أعراء هيئة التدريس في مجال الحاسب اآللي بمشروع تطوير استخدام

 ( HEEPF  المنوفيةتقنيات التعليم بجامعة 

 مال الدورة التدريبية لتنمية قدرات أعراء هيئة التدريس في مجال الحاسب اآللي  اجتياز أعICTP ) 

 بمركــــز  6:3/12/2316لتقــــويم الــــساتي لمتسســــات التعلــــيم العــــالي " فــــي الرتــــرة مــــن جتيــــاز دورة بعنــــوان اا
 . المعلومات بادارة جامعة المنوفية

   "  ويم نواتج التعلم لمتسسات التعليم العالي " في الرتـرة توصيف البرامج والمقررات وتقاجتياز دورة بعنوان
 بمركز المعلومات بادارة جامعة المنوفية . 12/2316/ 23:22من 

 

 تاسعًا : االشتراك في الجمعيات العلمية 
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 . عروة في الجمعية  المصرية للمكتبات والمعلومات 
 2333حت   2331روة في لجنة تكنولوجيا المكتبات بجامعة المنوفية في الرترة من ع. 

  2313و حت   2339حررموت من عروة في لجنة تكنولوجيا المكتبات بجامعة. 

  2313 و حت  2339عروة في اللجنة العلمية بجامعة حررموت من . 

 2310/2316ي عروة في لجنة المختبرات في جامعة المنوفية  في العام الجامع  

 عاشرًا : أنشطة أخري 
  ـــاء المكتبـــات المدرســـية  والعـــاملين بمراكـــز الشـــباب بمحافظـــة  وقصـــور الفقافـــةاعطـــاء دورات تدريبيـــة ألمن

 المنوفية عل  العمليات الرنية   الرهرسة الموروعية والرهرسة الوصرية والتصنيف ، التكشيف (.

 ية بجامعة المنوفية عل  نظام ريبية ألمناء المكتبات الجامعطاء دورات تدعإALIS  ونظام ،FUTURE 

LIBRARY SYSTEM   وتدريبهم عل  الرهرسة المقروءة آليًا ،MARC 21  . 
 دورات تدريبية ألمناء المكتبات الجامعية  بجامعة حررموت باليمن عل  العمليات الرنية . طاءعإ 

 باليمنكتبات المدرسية بمحافظة حررموت ورع خطط لتطوير المكتبات العامة والمكتبات الجامعية والم. 

  2331وحت 2331الرترة من  فياالشتراك في تنظيم متتمرات الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات 
  ، 2339االشتراك في متتمر أزمة النشر في مصر / المجلس األعل  للفقافة . 

 لالئحة الخاصة به .فتح قسم المكتبات والمعلومات  بكلية اآلداب جامعة حررموت وورع ا 

 .إعداد الئحة التأليف و النشر و الترجمة لجامعة حررموت للعلوم و التكنولوجيا باليمن 

 اإلنتاج الفكري المنشور .أحدي عشر : 

  : القــاهرة : المجلــس  –نشــر الكتــاب االســالمي فــي مصــر / فاطمــة ابــراهيم غريــب خمــيس . بحــب بعنــوان
 2339األعل  للفقافة ، 

 
 متاح عل  / فاطمة ابراهيم غريب خميس  21رك ما:  بحب بعنوانhttp://alyaseer.net . 

 

  : بحب بعنولن الوعي المعلوماتي الرقمي لـد  أعرـاء هيئـة التـدريس بجامعـة حرـرموت : دراسـة ميدانيـة
 . 311:  819( ص. ص.  2318مجلة كلية اآلداب جامعة المنوفية   يناير  –دراسة ميدانية . 

 
 

  . المجلــة  –بحــب بعنــوان : الصــوتيات والمرئيــات المتاحــة عبــر المواقــع االســالمية :دراســة كميــو ونوعيــة
  189:161( ص.ص.  2310يونيو  –  ابريل  2، ع 2الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات ، مج 

  

 النترنــت : دراســة تقيميــة / فاطمــة ابــراهيم بحــب بعنــوان : مواقــع الجامعــات اليمنيــة الحكوميــة علــي شــبكة ا
 (  2310  يونيو  1، ع 12مج.اليمن : مجلة جامعة حررموت ،  –غريب خميس . 
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  بحــــب بعنــــوان : حجــــم االنرــــاع المــــالي علــــ  المعلومــــات لــــد  األســــرة اليمنيــــة : دراســــة ميدانيــــة لمحافظــــة
 (  2316  يناير  08حررموت . مجلة الرهرست ، ع. 

 

 تشريعات الملكية الركرية في حماية البرمجيـات فـي الجمهوريـة اليمنيـة : دراسـة ميدانيـة .  بحب بعنوان :– 
 (  2316  يوليو  8، ع. 8مج. –المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات . 

 
 
 
 


