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                                                                              ةأوال : المعلومات الشخصي
   مريم صالح محمد منصور    االسم:                

 جامعة المنوفية –اآلدابكلية  – المكتبات والمعلوماتقسم ب استاذ مساعد :                 الوظيفة

 وثائقمكتبات ومعلومات و     : الدقيق التخصص

 مسلمة    الديانة:               

 ةمصري     الجنسية:           

  ةمتزوج     الحالة االجتماعية:

 جامعة المنوفية –كلية اآلداب  -والمعلومات قسم المكتبات    العنوان:              

 01115153520محمول            2177721/048       التليفون:         

 mariem_mansour@hotmail.com    البريد اإللكتروني: 

 

 -ثانيا: التدرج العلمي:
جامعة  – اآلدابكلية  – داجيد بتقدير عام ج وثائق(ال)شعبة  ليسانس المكتبات والوثائق  - أ

 م.1988مايو  قاهرةال

  م، بتقدير عام ممتاز.1994قاهرة عام جامعة ال –اآلدابكلية  –الوثائقماجستير في  -ب

جامعة  –اآلداب( كلية نظم معلومات إدارية) مكتبات ومعلومات اآلدابالفلسفة في  دكتوراه - ج

  .مرتبة الشرف األولىبم، 2002المنوفية عام 

 

 -:ثالثا : التدرج  الوظيفي

 م.1989جامعة المنوفية  – اآلدابكلية  -المكتبات والمعلوماتبقسم  ةمعيد -1

 .م.1994جامعة المنوفية  –كلية اآلداب  -المكتبات والمعلوماتمدرس مساعد بقسم  -2

 م.2002جامعة المنوفية  –كلية اآلداب  -المكتبات والمعلومات مدرس بقسم  -3

 م2016جامعة المنوفية –آلداب كلية ا -بقسم المكتبات والمعلومات استاذ مساعد -4

 

 -:: األنشطة التعليميةرابعا  

  -:اليةالمقررات الدراسية التتدريس 
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 :ليسانسمرحلة ال - أ

 

 الفرقة المقرر
 األولى مقدمة في علم الوثائق

 الثانية مقدمة في علم األرشيف

 الثانية طرق بحث

 الثالثة األرشيف الجاري

 الثالثة األرشيف اإللكتروني

 الرابعة وع التخرجمشر

 

 :مرحلة الدراسات العليا -ب

 الفرقة المقرر

 دبلوم تخصصي مناهج بحث

 دبلوم تخصصي مشروع التخرج

 

 التعليم المفتوح )برنامج المكتبة الرقمية(  -ج

 الفرقة المقرر

 المستوى األول مقدمة في الحاسب اآللي

 المستوى الثاني أخالقيات مهنة المكتبات والمعلومات

 المستوى الثاني مناهج البحث

 المستوى الثاني األرشيف اإللكتروني

 الرابعة مشروع التخرج

 
 عضوية اللجان:خامسا : 

    م2014-2013عضو في لجنة العالقات الثقافية بكلية اآلداب بجامعة المنوفية عام 
  م2012-2011بكلية اآلداب بجامعة المنوفية عام   المكتباتعضو في لجنة 

 -األنشطة العلمية والبحثية:ًا: سادس
   األطروحات الجامعية:اإلشراف علي  

 :ماجستيرال -1
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رحاب محمود الشاعر. حركة النشر في الهيئةة العامةة لقرةور الثقافةة. فشةراف ا.دو محمةود  -
 (.2014عبد الكريم الجندي و دو مريم رالح محمد منرور )تمت اإلجازة 

رقميةة الدلليةة: دراسةة تحليليةة. فشةراف ا.دو محمةود عبةد مرثا نبيل ربري. نظةم األرشة ة ال -
 الكريم الجندي و دو مريم رالح محمد منرور.

محمود السيد ح يشة. نظام األرشةيف اإللكترونةي للةدورة المسةتندية بقطاعةات وزارة الطيةران  -
 (.م2015فشراف ا.دو احمد علي تاج و دو مريم رالح محمد منرور)تمت اإلجازة  المدني.

 الدكتوراه: -2
سمية سيد رةدي.. المكتبةات المدرسةية فةي محافظةات الجيةزة وال يةوم وبنةي سةويف: دراسةة  -

شراف ا.دو شةعبان خلي ةة و دو مةريم رةالح لواقعها والتخطيط لتحويلها لمراكز مرادر التعلم. ف
 (.م2014منرور )تمت اإلجازة 

والتخطةةيط لمسةةتقبل النظةةام  ضةةياع علةةي طةة  علةةي. نظةةم المعلومةةات الرةةحية: دراسةةة للواقةة  -
حمود محجةوب و الوطني للمعلومات الرحية في مرر )دراسة ميدانية(. فشراف ا.دو حسناع م

 دو مريم رالح منرور.
 -عضوية الجمعيات العلمية: ًا:بعسا 

 .المكتبات والمعلومات  المررية عضوية جمعية -1
 .جمعية الدراسات التاريخية المرريةعضوية  -2
 .)اعلم( تحاد العربي للمكتبات والمعلوماتعضو ال  -3
 م2012عضو لجنة المتاحف بقررار وزارى عام  -4

 :مجالت الهتمام البحثيةًا: ثامن
المؤسسات  األرش ة اإللكترونية، نشر وتحقي. الوثائ. التاريخية،نظم المعلومات اإلدارية،    

  األرشي ية، التوثي. في السجالت الطبية.
 -رات العلمية والدورات التدريبية وورش العمل:المؤتم: اً تاسع

 ا( المؤتمرات العلمية:
مةن  دورات انعقةاده المختل ةة ية المررية للمكتبات والمعلومةات فةالمؤتمر السنوى للجمعي -1

 .كل عام
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 -القريم جامعة -بريده -"التعليم العامفي الجودة جستن " مؤتمر تنظيم المشاركة في-2
 .هة1428ربي  اآلخر  29الى 28  ال ترة من في ودية المملكة العربية السع

  (شعار)تحت  مظاهرها وعالجها مرر: فيالعشوائيات  مؤتمرفي  ببحث المشاركة -3
-2ال ترة منفي  جامعة المنوفية اآلدابكلية في  فكر العشوائيات المنعقد أمال كر  عشوائيات

 .م2010 نوفمبر 4
المكتبات المركزية للجامعات بدول العالم  ديريلم األولالمؤتمر القليمى في المشاركة  -4

 والتحاد( المعرفة")على هامش اليسيسكو لبناع مجتمعات يجيتو تحالف استراالسالمى"نح
 .م2010دسمبر.16-14ال ترة من فيالمكتبة المركزية لجامعة القاهرة 

ت )اعلم( تحت والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلوما الثانيفي المؤتمر  المشاركة -5
"نظم خدمات المعلومات المتخررة في مؤسسات المعلومات العربية: الواق ،  عنوان

 م.  2011ديسمبر  21 -18التحديات، والطموح" والذي عقد بالسودان في ال ترة من 
فية تحت عنوان "مرر بعد المشاركة في تنظيم المؤتمر الثالث لكلية اآلداب بجامعة المنو  -6

بجامعة  والمقام بكلية اآلداب م2012نوفمبر  6-4آفا." في ال ترة من رؤى و  :يناير 25
 .المنوفية

المشاركة ببحث مشترك في المؤتمر العلمي التاس  لقسم المكتبات والوثائ. والمعلومات   -7
بعنوان "تخرص المكتبات والوثائ. والمعلومات في عالم متغير ؛الهوية والمنهجية والتكوين"  

 م.2012 مايو 17-16آلداب بجامعة القاهرة  في ال ترة من والمقام في كلية ا
ات الجامعيةةةة المشةةةاركة فةةةي مةةةؤتمر "التخطةةةيط اإلسةةةتراتيجي لجةةةودة واعتمةةةاد المؤسسةةة -8

والمقةام فةي  م2012ديسةمبر  24-22نحو آفا. للتميز" فةي ال تةرة مةن " والتعليمية العربية
 .دار الضيافة بجامعة عين شمس بالقاهرة

في المؤتمر الراب  والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات )اعلم(  المشاركة  -9
تحت عنوان "مهنة ودراسات المكتبات والمعلومات: الواق  والتوجهات المستقبلية" والمقام 

نوفمبر  27-26بجامعة طيبة بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية في ال ترة من 
 م.2013
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مر الراب  والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات )اعلم( في المؤت المشاركة -01
تحت عنوان "معايير جودة األداع في المكتبات ومراكز المعلومات واألرشيف" والمقام في 

 م.2014أكتوبر  30-28الحمامات في ال ترة من  -تونس
نوان "هوية عة المنوفية تحت عالمشاركة في تنظيم المؤتمر الراب  لكلية اآلداب بجام -00
والمقام بكلية  م2014نوفمبر  6-4المنطل. نحو التنمية المستدامة" فى ال ترة من  :مرر

 .اآلداب  بجامعة المنوفية
 ب( الدورات التدريبية

                      جامعة -التكنولوجيعمادة التطوير -التدريس ال عال مهاراتفي دورة تدريبية  -1
 م.2008مارس  12 فلى 12ال ترة من في لسعودية المملكة العربية ا -القريم

ألعضاع هيئة التدريس   التكنولوجي" التأهيل التكنولوجيالتأهيل في دورة تدريبية  -2
المملكة العربية  -القريم جامعة -عمادة التطوير التكنولوجى -بالجامعات السعودية"

 م.2008مارس  19 فلى 15ال ترة من في السعودية 
جامعة  - التكنولوجيعمادة التطوير  -قوالب البحوث فلكترونيا  فعداد فيية دورة تدريب -3

 م.2010يناير  6 فلى 4ال ترة من في مملكة العربية السعودية ال -القريم
جامعة                     -التكنولوجيعمادة التطوير  -التعاونيالتعليم  في استراتجياتدورة تدريبية  -4

 .م2010مارس  22 فلى 20ال ترة من في بية السعودية المملكة العر  -القريم
جامعة  -التكنولوجيعمادة التطوير  - اإللكترونيالتعليم في دورة تدريبية عن مقدمة  -5

 .م2010 ايوم 8 فلى 8ال ترة من في المملكة العربية السعودية  -القريم
 معهد البحوث -المؤسسات األكاديميةفي  اإلستراتيجيالتخطيط  فيدورة تدريبية  -6

 المملكة العربية -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  - الستشاريةوالخدمات 
 هة.1430  جماد أول 23 فلى 21ال ترة من في السعودية 

اإلستراتيجية مركز الدراسات  -اجتياز برنامج معايير الجودة في العملية التدريسية  -7
 29-27جامعة المنوفية في ال ترة من  -قياداتوتنمية قدرات أعضاع هيئة التدريس وال

 م.2011نوفمبر 
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مركز الدراسات اإلستراتيجية وتنمية قدرات  -اجتياز برنامج تنظيم المؤتمرات العلمية -8
 م.2012ابريل  24-22جامعة المنوفية في ال ترة من  -أعضاع هيئة التدريس والقيادات

مركز الدراسات اإلستراتيجية وتنمية  -طالبمج نظم المتحانات وتقويم الاجتياز برنا -9
 م.2012مايو  8-6جامعة المنوفية في ال ترة من  -قدرات أعضاع هيئة التدريس والقيادات

مركز الدراسات اإلستراتيجية وتنمية قدرات  -تماعاتاجتياز برنامج فدارة الوقت والج -10
 م.2012مايو  15-13ة من جامعة المنوفية في ال تر  -أعضاع هيئة التدريس والقيادات

مركز الدراسات اإلستراتيجية وتنمية قدرات أعضاع  -تياز برنامج فدارة ال ري. البحثياج -11
 م.2012مايو  22-20جامعة المنوفية في ال ترة من  -هيئة التدريس والقيادات

هيئة  مركز الدراسات اإلستراتيجية وتنمية قدرات أعضاع -اجتياز برنامج النشر العلمي  -12
 م.2012يونيو  12-10جامعة المنوفية في ال ترة من  -التدريس والقيادات
 ج( ورش العمل:

 في جامعة المنوفية -كلية اآلداب -عقد ورشة عمل إلعداد خطة لتطوير مكتبة الكلية  -13
 م.2014فبراير 
اب بكلية اآلد ورشة عمل تحت عنوان "الساعات المعتمدة واإلرشاد األكاديمي"عقد  -14

 م.2015أكتوبر  28جامعة المنوفية بتاريخ 
ورة تدريبية فى توريف البرامج والمقرارات وتقويم نواتج التعلم لمؤسسات التعليم  -15

ديسمبر  22-20العالى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والعتماد فى ال ترة من 
  م.2016

 -ومهام ومسئوليات بالقسم والكلية: أنشطة:  عاشراً 
 .الخطط البحثية بالقسمتن يذ و  اعداد فيالمساهمة  -1  
 المشاركة في تطوير لئحة القسم. -  2  
 المتحانات والكنترول. أعمالالمشاركة في   -3  
 م.2012و 2011منسقة الجودة بالقسم في عام   -4  
 المشاركة في مشروع السيكاب والمسئولة عن معيار التخطيط الستراتيجي. -5  
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 :ألبحاثاقائم  : حادي عشر
في العرر الحديث : دراسة  اإلسالميالمحققين للتراث  فماماألستاذ الشيخ محمود شاكر  .1

مجلة بحوث كلية اآلداب جامعة المنوفية ، سلسلة  –بيوجرافية ببليوجرافية ببليومترية. 
 . 90 – 1م ، ص ص 2009فردارات خارة، أكتوبر 

قمية: بين المكتبة واألرشيف : دراسة تأريلية. )بحث مراف. ح ظ أوعية المعلومات الر  .2
التاس  لقسم المكتبات والوثائ. والمعلومات " تخرص  نوقش فى المؤتمر -مشترك( 

المكتبات والمعلومات في عالم متغير: الهوية والمنهجية والتكوين" المنعقد في جامعة 
 م.2012مايو  17حتى  16القاهرة. خالل ال ترة من 

دارة المعلومات اإلدارية: دراسة حالة. عشوائية ح .3 مجلة بحوث كلية اآلداب جامعة  – ظ وا 
 . 447 – 421م ، ص ص  2013، يناير  2، العدد  24المنوفية، السنة 

التوثي. في السجالت الطبية بمستش ى معهد الكبد القومي بشبين الكوم محافظة  .4
، العدد  2كتبات والمعلومات، مجلد المجلة الدولية لعلوم الم –المنوفية: دراسة تحليلية. 

 . 222 – 165م( ، ص ص  2015سبتمبر  -)يوليو 3
تدريب عمال المعرفة : دراسة ور ية تقويمية لممارسات التدريب بدار الوثائ. القومية  .5

،  3مقبول للنشر في المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات، مجلد  –)مرر(. 
 م(. 2016)

مقبول  –ي ألطيان زراعية من القرن التاس  عشر : دراسة دبلوماتية. وثيقتا فسقاط شرع .6
 م(. 2016، ) 4للنشر في المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات، مجلد 

 
 


