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 عامة:بيانات 

  

 متولي محمود أحمد النقیبسم: اال 
  استاذاألكادیمیة: الدرجة  –الوظیفة الحالیة 
 معار -  )السعودیة(األمیرة نورة  وجامعة) ) مصرالمنوفیة جامعة ،اآلدابكلیة ، قسم المكتبات والمعلومات: جھة العمل 
  إدارة المحتوي الرقمي الدقیق:التخصص  
  االجتماعیة: متزوجالحالة          
 :مصري الجنسیة 
  مصر - مدینة اإلسكندریة  المیالد:مكان 
  العربیة واإلنجلیزیة یجیدھا: التياللغات 
 

  االلكتروني:البرید m0128881198@yahoo.com  

 

  : لدرجات اجلامعية : (حسب أولوية احلصول عليها)ا

 الدرجات اجلامعية
تاريخ 

 احلصول
 التقدير الدولة اجلامعة الكلية

 مصر اإلسكندریة اآلداب 1992 لیسانس آداب
ممتاز مع مرتبة 

 – الشرف األولي
 أول الكلیة

 ممتاز مصر المنوفیة اآلداب 2001 ماجستیر

 مصر المنوفیة اآلداب 2004 دكتوراه
ممتاز مع مرتبة 
 الشرف األولي

  

  املاجستري:عنوان رسالة 

  ةييف مصر: دراسة تقوميي للمكتباتالنظم اآللية املتكاملة واملعربة 

(CDS/ISIS - aLIS - ALEPH - VTLS – HORIZON)  

    الدكتوراه:عنوان رسالة 

 دراسة جتريبية اإلنرتانت:باستخدام شبكة املعلومات تدريس مواد علم 
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   ):األقدم إىلالوظائف واخلربات السابقة واحلالية (من األحدث 

 جهة العمل الوظيفة م.
 الفرتة

 الدولة
 إيل من 

1  
 -  المكتباتتكنولوجیا أستاذ مشارك 

  معار
 –كلیة اآلداب  –قسم المكتبات والمعلومات 

  األمیرة نورةجامعة 
  السعودیة  اآلن  7/9/2012

  استاذ 2
 –كلیة اآلداب  –قسم المكتبات والمعلومات 

  جامعة المنوفیة
  مصر  اآلن  29/2/2016

3  
المكتبات تكنولوجیا  مساعدأستاذ 

 المعلوماتشبكات و
 –كلیة اآلداب  –قسم المكتبات والمعلومات 

 جامعة المنوفیة
 مصر 28/2/2016 29/11/2010

  استشاري  4
 –وحدة االستشارات والدراسات والبحوث 

  جامعة االمیرة نورة  –كلیة اآلداب 
  السعودیة  هـ4/3/1434  هـ 7/10/1433

  مصر  30/7/2012 1/1/2012  دار الكتب المصریة  مدیر تحریر سلسلة تقنیات المعرفة 5

 نظم إدارة المحتوي الرقمي استشاري 6

مركز اإلسكندریة للوسائط الثقافیة 
  والمكتبات (أكمل ـ مصر)

Alex Centre for Multimedia 
and Libraries (ACML-Egypt) 

 مصر  10/09/2012 01/10/2011

7 
مدرس تكنولوجیا المكتبات وشبكات 

 المعلومات
 –كلیة اآلداب  –قسم المكتبات والمعلومات 

 جامعة المنوفیة
 مصر 28/11/2010 01/08/2004

 مدیر شعبة المستقبلیات 8
كلیة  – واالستشاراتمركز الخدمات 

 اآلداب جامعة المنوفیة
 مصر 30/8/2010 1/3/2010

9 
أستاذ مساعد تكنولوجیا المكتبات 

 وشبكات المعلومات

برنامج  –قسم اإلعالم وعلم المعلومات 
  علم المعلومات والمكتبات

 جامعة قطر –كلیة اآلداب والعلوم 
 قطر 30/8/2009 14/9/2004

 مكتبة وكالة أنباء الشرق األوسطمدیر  10
  وكالة أنباء الشرق األوسط

Middle East News Agency 
(MENA). 

 مصر 13/09/2004 01/04/2004

 مستشار نظم المعلومات اآللیة 11

  مركز توثیق التراث الحضاري والطبیعي
CULTNAT  

التابع لوزارة االتصاالت والمعلومات 
  الذكیةبالقریة  –ومكتبة اإلسكندریة 

Center for Documentation of 
Cultural  &Natural Heritage 

 مصر 30/05/2004 01/06/2003

 مستشار نظم المعلومات اآللیة 12
  مكتبة اإلسكندریة

Bibliotheca Alexandrina 
 مصر 30/05/2004 01/06/2003

13 
مستشار میكنة المكتبات ومراكز 

  المعلومات
 

قرارات رئاسة مركز معلومات ودعم اتخاذ 
 (IDSC)  الوزراء

 مصر 30/03/2004 01/06/2003

 مصر 04/05/2004 01/01/2002 جامعة المنوفیة  - كلیة اآلداب مدرس مساعد بقسم المكتبات 14

 معید 15
قسم المكتبات ـ كلیة اآلداب ـ جامعة 

 المنوفیة
 مصر 30/12/2001 25/10/1995

16 
  أخصائي تكنولوجیا المعلومات

 وقت)(نصف 
 مصر ILB(  01/04/1998 30/03/2001( المكتبة الدولیة للغات

17 
  المكتبات أتمتھأخصائي 

 (نصف وقت)

مركز اإلسكندریة للوسائط الثقافیة 
  (أكمل ـ مصر) والمكتبات

Alex Centre for  Multimedia 
and Libraries (ACML-Egypt) 

 مصر 30/03/1998 01/11/1995

 مصر 30/10/1994 01/03/1993 المكتبة العامة لجامعة اإلسكندریة ومكتباتأخصائي معلومات  18

19 
  أخصائي تكنولوجیا المعلومات

 (نصف وقت)
 مصر ILB( 05/12/1993 01/09/1994( المكتبة الدولیة للغات
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 ومكتبات أخصائي معلومات 19
  المكتبة البحریة المركزیة للقوات البحریة

Egyptian Navy Forces 
 مصر 01/12/1993 21/10/1992

  (من األحدث إيل األقدم) : التي مت احلصول عليها الربامج التدريبية وورش العمل

  املهارات اإلدارية والشخصية:

 2015 –جامعة اإلسكندریة  ،التدریس ھیئةمركز تنمیة قدرات أعضاء  -وحل المشكالت  تاتخاذ القرارا 
  2015 –جامعة اإلسكندریة  ،التدریس ھیئةمركز تنمیة قدرات أعضاء  -الجوانب المالیة والقانونیة للجامعة 
  2015 –جامعة اإلسكندریة  ،التدریس ھیئةمركز تنمیة قدرات أعضاء  -التخطیط االستراتیجي 
  2015 – ، جامعة اإلسكندریةالتدریس مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة -مھارات العرض الفعال 
  2/2/2015 –جامعة األمیرة نورة  –التمیز في الدراسات العلیا: المعاییر واإلجراءات 
  ھـ 6/11/1435  –جامعة األمیرة نورة  –آلیات اإلرشاد األكادیمي وسبل تفعیلھ 
  13/3/2014 –جامعة األمیرة نورة  –توصیف البرنامج األكادیمي وتقریره 
  3/3/2013- 2  -جامعة األمیرة نورة  –الرؤیا والرسالة وضع اإلطار االستراتیجي ووضع 
  22/4/2013- 20  -جامعة األمیرة نورة  –المؤشرات والمقارنات المرجعیة 
 5/5/2013- 4  -جامعة األمیرة نورة -توصیف البرنامج وتوصیف المقرر 
  2010 – مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس، جامعة المنوفیة - تنظیم المؤتمرات العلمیة 
  2008 –جامعة اإلسكندریة  التدریس،مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة  - الفعال  االتصالمھارات 
 2008 –جامعة اإلسكندریة  التدریس،مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة  - واالجتماعاتللوقت  ةاإلدارة الفعال 
  2008 –اإلسكندریة مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس ، جامعة  -التدریس الفعال 
  2008 –مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس ، جامعة اإلسكندریة  - تنمیة مھارات التفكیر 
  2007 –مكتب التنمیة المھنیة بجامعة قطر  -ملف المقرر 
 2007 –مكتب التنمیة المھنیة بجامعة قطر  -تنمیة مھارات التفكیر وحل المشكالت  استراتیجیات 
  2005 –مكتب التنمیة المھنیة بجامعة قطر  - والمعلومات  االتصالحور مھارات متحدید مخرجات 
  2005 –مكتب التنمیة المھنیة بجامعة قطر  - أسالیب تقویم الطالب الجامعي 
  2004 –مكتب التنمیة المھنیة بجامعة قطر  -التقییم األكادیمي 
  2004لوجیك لالستشارات والتدریب  –مھارات التفاوض 
 2003 –جامعة المنوفیة  –كلیة التربیة  -د المعلم الجامعي دورة إعدا 
  2003لوجیك لالستشارات والتدریب  –مھارات اإللقاء والعرض 
  2001مؤسسة ستیفن كوفي  –العادات السبع الالزمة للنجاح 
  مركز الخبرات المھنة لإلدارة  –اإلدارة الفعالة والقیادة الناجحةPMEC 2000 

  املهارات الفنية:

  2015 –جامعة اإلسكندریة  ،التدریس مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة -التعلیم اإللكتروني 
  2015 –جامعة اإلسكندریة  ،التدریس مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة -إدارة المراجع البحثیة 
 Softlyer: Cloud Built to Preform Hybird Cloud is the Solution –  كلیة علوم الحاسب

  2015 -جامعة االمیرة نورة  –والمعلومات 
 Cloud Computing and Software Defined Infrastructure -  كلیة علوم الحاسب والمعلومات– 

  2015 -جامعة االمیرة نورة 
  2010 –المنوفیة ، جامعة التدریس مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة - مشروعات البحوث التنافسیة 
 2009 –مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة ، جامعة اإلسكندریة  - نشر البحوث الدولیة 
 2008 –مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة ، جامعة اإلسكندریة  - استخدام التكنولوجیا في التعلیم 
   التحلیل اإلحصائي باستخدامSPSS -  2008 -مكتب التنمیة المھنیة بجامعة قطر  
 2007 -مكتب التنمیة المھنیة بجامعة قطر  -  اإللكترونیة تقییم مصادر المعلومات  
 2006 -مكتب التنمیة المھنیة بجامعة قطر  - السبورة اإللكترونیة  
 2005 -مركز الحاسب اآللي بجامعة قطر  -(برنامج اإلرشاد والتسجیل في جامعة قطر)  دورة نمط  
 فرونت بیج  FrontPage  -  2005 -شركة نیوھوریزون اإلسكندریة  
 فالش أم أكس Macromedia Flash MX  -  2004 -شركة نیوھوریزون اإلسكندریة  
 2004 -أكادیمیة السیسكو بالقاھرة  - دورة سیسكو لتصمیم وتنظیم الشبكات  
 TOFEL International -  2004 -المركز الثقافي األمریكي  
 2003 –جامعة المنوفیة  –إدارة التدریب علي الحاسب  - حاسب آلي وانترنت 
 2000شركة نیوھوریزون اإلسكندریة،  - تصمیم مواقع وبوابات إنترنت 
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 1998 –جامعة اإلسكندریة  –مركز الدراسات العلیا والبحوث  - استخدام الوسائط المتعددة 
 1997أكمل مصر (مركز اإلسكندریة للوسائط الثقافیة)،  – نظام ھورایزون 
 TOFEL - 1996 -دریة مركز خدمة المجتمع ـ جامعة اإلسكن  
 FoxPro -  1995 -مركز التعلیم المستمر ـ الجامعة األمریكیة  
 Dbase IV  -  1993 -مركز التعلیم المستمر ـ الجامعة األمریكیة  
 Net Novell -  1993 -مركز التعلیم المستمر ـ الجامعة األمریكیة  
 1993 -ة مركز التعلیم المستمر ـ الجامعة األمریكی - نظم إدارة قواعد البیانات  

 اإلنتاج العلمي : 

 : أحباث حمكمة 
ً
  مؤمترات :يف أوال

 تارخيه مكان انعقاده اجلهة املنظمة املؤمتر عنوان البحث م

1 
األفق : النظام اآللي إلدارة 

  العربیةالمكتبات 

(HORIZON) 

أعمال مؤتمر 
االستخدام اآللي في 
المكتبات ومراكز 
المعلومات ببن 

 الحاضر والمستقبل

الجمعیة المصریة 
للمكتبات 

والمعلومات 
 واألرشیف

 –كلیة اآلداب 
 جامعة القاھرة

أكتوبر  20إلي  19
1996 

2 
المكتبة البحریة المركزیة: 

دراسة تطبیقیة كنموذج لمكتبات 
 القوات المسلحة

أعمال المؤتمر القومي 
الرابع ألخصائي 

 المكتبات والمعلومات

الجمعیة المصریة 
للمكتبات 

والمعلومات 
 واألرشیف

 –كلیة اآلداب 
 جامعة المنوفیة

یونیھ  30إلي  28
2000 

3 
تقنیات التخزین اإللكتروني 
 أساس إدارة المحتوي الرقمي

االستثمار فـي بنیــة 
 المعلـومات والمعـرفـة

جامعة الدول العربیة 
المنظمة العربیة  -

 اإلداریة للتنمیة

فندق شیراتون 
مدینة  المنتزه،
ندریة، اإلسك

 مصر

أغسطس  31- 28
2005 

4 
آلیة عمل نظم إدارة المحتوي 

الرقمي للمكتبات في عالم 
 المعرفة

المؤتمر الثالث 
للتوثیق واألرشفة 
اإللكترونیة تحت 
عنوان "إدارة 

واستثمار المعرفة 
 لدعم اتخاذ القرار"

 - بلدیة دبي 
البرنامج اإلنمائي 

 لألمم المتحدة

مركز دبي 
التجاري 

قاعة  -العالمي
راشد، مدینة 

دبي، اإلمارات 
 العربیة المتحدة

سبتمبر  19- 17
2005 

5 
 االستراتیجي إلدارةالدور 

المعرفة في استثمار رأس المال 
 الفكري

األسالیب الحدیثة 
إلدارة المكتبات 

ومراكز المعلومات 
 بالجودة الشاملة

مكتبة اإلسكندریة، 
جمعیة المعلومات 

والمكتبات 
  واألرشیف المصریة

قاعة المؤتمرات 
بمكتبة 

اإلسكندریة، 
مدینة 

اإلسكندریة، 
 مصر

دیسمبر  20- 18
2005 

6 
أنظمة إدارة المعرفة وتأثیرھا 
علي شبكات العمل الجماعي 
 بالمكتبات ومراكز المعلومات

الملتقى العربي األول 
لتكنولوجیا المكتبات 

والمعلومات: 
التطبیقات الرقمیة بین 

ضفتي: المكتبات 
 وتكنولوجیا المعلومات 

شبكة أخصائي 
المكتبات 

 والمعلومات
 2006یولیو  27- 22 القاھرة

7 
إدارة مشاریع المكتبات الرقمیة 

 العربیة في بیئة المعرفة

ملتقى االستثمار في 
المعلومات بنیة 

 والمعرفة

المنظمة العربیة 
 – للتنمیة اإلداریة

 جامعة الدول العربیة
 القاھرة

دیسمبر  21- 17
2006 

8 

البنیة التحتیة إلدارة المعرفة 
واتجاھات تطویر النظم وتحلیل 

في عملیات إدارة المعرفة 
المؤسسات المرتكزة على 

 ةتقییمیالویب: دراسة 

تطبیقات تكنولوجیا 
 فيالمعلومات 

الوزارات والمؤسسات 
 الحكومیة

المنظمة العربیة 
 –للتنمیة اإلداریة 

 جامعة الدول العربیة

 -اإلسكندریة 
 مصر

 1أكتوبر إلي  28
  2007  نوفمبر
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9 
برمجیات المكتبات الرقمیة 
المفتوحة المصدر : معاییر 

 مقترحة للتقویم

مھنة المكتبات 
وتحدیات الواقع 

والمستقبل ودورھا في 
الوصول الحر 
 للمعلومات 

العربي  االتحاد
للمكتبات 
 والمعلومات

 جدة
نوفمبر  20- 17

2007 

10 

العوامل والمعوقات المؤثرة في 
المكتبات  إخصائياستخدام 

األكادیمیة بمصر لتقنیات الویب 
 : دراسة وصفیة تحلیلیة 2.0

االفتراضیة المعرفة 
في مؤسسات 

المعلومات: اتجاھات 
 وقضایا"

لجمعیة  16المؤتمر 
المكتبات 

المتخصصة فرع 
 الخلیج العربي

 أبوظبي
مارس  4إلي  2

2010 

11 
التحدیات األمنیة لمشاریع 

 الرقمنة العربیة

البیئة المعلوماتیة 
اآلمنة: التشریعات 
 والمفاھیم والتطبیقات

المؤتمر السادس 
تبات جمعیة المكل

والمعلومات 
 السعودیة

 2010ابریل  7- 6 الریاض

12  

تطویر كفاءة نظم إدارة المحتوي 
الرقمي العربي من قبل 

المستخدمین وتأثیر ذلك علي 
نجاحھا: دراسة تقویمیة علي 

  مشاریع الرقمنة بالبیئة المصریة

مؤتمر المحتوى 
العربي على اإلنترنت 

.. التحدیات 
  والطموحات

محمد جامعة اإلمام 
  بن سعود اإلسالمیة

  الریاض
3 -5  /10  /2011  

  

13  

إشكالیات البحث العلمي 
ومھاراتھ لدي طلبة الدراسات 

العلیا بأقسام المكتبات 
  والمعلومات بمصر

تخصص المكتبات 
والوثائق والمعلومات 

  في عالم متغیِّر:
الھویة والمنھجیة 

  والتكوین

المؤتمر العلمي 
التاسع لقسم 

والوثائق المكتبات 
والمعلومات، جامعة 

  القاھرة
  

  القاھرة
  2012مایو  17- 16

  

14  

إدارة المعرفة في عملیات دور 
تحقیق ضمان جودة التعلیم 

والتعلم: دراسة وصفیة تحلیلیة 
ألقسام المكتبات والمعلومات 

 بالجامعات السعودیة

مھنة ودراسات 
المكتبات والمعلومات: 

الواقع والتوجھات 
  المستقبلیة

 لالتحاد 24المؤتمر 
العربي للمكتبات 

  والمعلومات
  المدینة المنورة

نوفمبر  28- 25
2013  

15  

مؤشرات قیاس عوائد االستثمار 
في التدریب بالمكتبات األكادیمیة 
السعودیة: دراسة استكشافیة 
  باستخدام التحلیل اإلحصائي

معاییر جودة األداء في 
المكتبات ومراكز 

المعلومات 
  واألرشیفات

 لالتحاد 25المؤتمر 
العربي للمكتبات 

  والمعلومات

 - تونس 
  الحمامات

أكتوبر  30 - 28
2014  

16  
أثر اإلدارة اإللكترونیة في الحد 
من الفساد اإلداري بالمكتبات 

  الحكومیة: نموذج مقترح

التطبیقات الحدیثة في 
المكتبات: التطلعات 

  والتجارب الرائدة

المؤتمر األول 
لعمادة المكتبات 

  بجامعة األمیرة نورة
  الریاض

دیسمبر  18- 17
2014  

17  

دور نظم إدارة محتوي الویب 
الذكیة في تطویر السیاحة 

المصریة والترویج لھا: دراسة 
  استطالعیة

النترنت والتغیر ا
اإلیجابي الختصاصي 
المكتبات والمعلومات: 
إحداث التأثیر الحقیقي 

  للمستقبل

جمعیة ل 21المؤتمر 
المكتبات 

صصة/ فرع المتخ
  الخلیج العربي 

  ابوظبي
مارس  19- 17

2015  

18  
النشر العلمي للباحثین  إشكالیات

: دراسة بالجامعات السعودیة
  استطالعیة

المؤتمر السعودي 
الدولي الثاني للنشر 

  2015العلمي 
  الریاض  جامعة الملك سعود

اكتوبر  13- 11
2015  

19  

تأثیر تطبیقات المحادثات الرقمیة 
الھاتف المحمول عبر أجھزة 

علي طالبات كلیة اآلداب بجامعة 
  األمیرة نورة: دراسة استطالعیة

الملتقي العلمي األول 
  بین الطالب واالستاذ

 – اآلدابكلیة 
  جامعة االمیرة نورة 

  2015نوفمبر  4  الریاض
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   الكتب: ثانيا:

 عنوان الكتاب م

  نوع الكتاب

(تأليف، ترمجة، 

 )حتقيق. اخل

 درجة املساهمة

 مكان النشر والناشر
سنة 

 مشرتك فردى النشر

1 
المرجع في النظم اإللكترونیة 

 للمكتبات
  فردي تألیف

مركز اإلسكندریة للوسائط 
 –الثقافیة والمكتبات 

 مصر -اإلسكندریة 
2003 

2 

إدارة الوظائف اإللكترونیة 
  للمكتبات

 -  ضمن سلسلة أسلیب للمعرفة
 البریطانیة

  فردي ترجمة
اإلسكندریة للوسائط  مركز

 –الثقافیة والمكتبات 
 مصر -اإلسكندریة 

2003 

3 

  وثیقة
النظم اآللیة المتكاملة للمكتبات 

: المواصفات التقنیة 
 والوظیفیة؛ االختبار واالعتماد

 مشترك  تألیف
مركز تقییم واعتماد ھندسة 

وزارة االتصاالت  –البرمجیات 
 مصر -وتكنولوجیا المعلومات 

2005 

4 
مھارات المعلومات والبحث 

 العلمي في البیئة الرقمیة
 2008 مصر -الدار المصریة اللبنانیة   فردي تألیف

5 
طرق البحث العلمي ألخصائي 

 المكتبات
 2009 سكندریة للكتاباإلمركز   فردي تألیف

6 
 واالتصاالتشبكات المعلومات 

 االفتراضیةفي البیئة 
  فردي تألیف

للنشر ما وراء المعرفة 
 والتوزیع

2010 

7 
تقنیات اإلنترنت في بیئة 

 المكتبات
  فردي تألیف

ما وراء المعرفة للنشر 
 والتوزیع

2011 

8 
إدارة المعرفة في بیئة 

 المحتوي الرقمي
 2011 قید النشر مشترك  تألیف

9  
تخزین المعلومات 

  وبثھا واسترجاعھا
   فردي  تألیف

ما وراء المعرفة للنشر 
  والتوزیع

2013  

10  
الوسائط المتعددة في بیئة 

  المحتوي الرقمي
    فردي  تألیف

ما وراء المعرفة للنشر 
  والتوزیع

2013  

11  
خدمات المعلومات في البیئة 

  الرقمیة
  2014  دار الجوھرة للنشر  مشترك    تألیف

  2017  مكتبة أنوار التوحید  مشترك    تألیف  مھارات الوعي المعلوماتي  12

 : مقاالت دوريات 
ً
 :ثالثا

 عنوان املقالة م

  نوع املقالة

(تأليف/ترمجة/

 حتقيق)

 اسم الدورية
تاريخ النشر 

 والد

جهة 

 اإلصدار

مكان 

 اإلصدار

1 

الدولي  االتحاداجتماع مجلس 
للمعلومات والتوثیق والشعبة 

اإلقلیمیة لشمال أفریقیا والشرق 
 األوسط

 تحقیق
مجلة دراسات 

عربیة في المكتبات 
 وعلم المعلومات

  العدد الثاني
1996 

دار غریب 
للطباعة 
والنشر 
 والتوزیع

 –القاھرة 
 مصر

2 
التدریب علي استخدام نظم 

 المكتبات اآللیة
 تألیف

مجلة المكتبات 
 والمعلومات

  4مج 
2003 

دار 
 الشروق

 –القاھرة 
 مصر

 –القاھرة المكتبة یولیو  26العدد االتجاھات الحدیثة  تألیفآلیة عمل نظم إدارة المحتوي  3
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المكتبات في  الرقمي : دراسة تقییمیة
 والمعلومات

 مصر األكادیمیة 2006

4 
درجة استخدام النظم اآللیة إلدارة 

المعرفة في المدینة التعلیمیة بقطر: 
 دراسة وصفیة تحلیلیة

 2007اكتوبر  أعلم تألیف

اإلتحاد 
العربي 

للمكتبات 
 والمعلومات

 السعودیة

5 

المكتبات قیاس استعداد مدراء 
األكادیمیة بمصر نحو استخدام 

شبكات العمل الجماعي في ضوء 
متطلبات إدارة الجودة الشاملة: 

 دراسة وصفیة تحلیلیة

 تألیف
مجلة المكتبات 

 والمعلومات العربیة
 المریخدار  2008مارس 

 – الریاض
 السعودیة

6 
دور نظم المعلومات المعتمدة علي 
الویب في تطویر العمل اإلداري 

 بجامعة قطر
 تألیف

مجلة دراسات 
عربیة في المكتبات 

 والمعلومات
 دار غریب قید النشر

 –القاھرة 
 مصر

7 
أعضاء ھیئة التدریس  اتجاھات

بجامعة قطر نحو تطبیق مصادر 
 المعلومات المتاحة علي الویب

 تألیف
مجلة مكتبة الملك 

 فھد
 2009دیسمبر 

مكتبة الملك 
 فھد

 –الریاض 
 السعودیة

8 
إدارة مشروعات المكتبات الرقمیة 

في بیئة المعرفة : بین النظریة 
 والتطبیق

 2009اكتوبر  مجلة أعلم تألیف

 االتحاد
العربي 

للمكتبات 
 والمعلومات

 السعودیة

9 

العوامل والمعوقات المؤثرة في 
المكتبات  إخصائياستخدام 

األكادیمیة بمصر لتقنیات الویب 
 : دراسة وصفیة تحلیلیة 2.0

 تألیف
لة المكتبات جم

 والمعلومات العربیة
 دار المریخ 2010أكتوبر 

 –الریاض 
 السعودیة

10  
التحدیات األمنیة لمشاریع الرقمنة 

  العربیة
  تألیف

مجلة بحوث في علم 
المكتبات 

  والمعلومات
  2010سبتمبر 

مركز بحوث 
وخدمات 

نظم 
 -المعلومات
جامعة 
  القاھرة

 - القاھرة 
  مصر

11  

نظم إدارة المحتوي تطویر كفاءة 
الرقمي العربي من قبل 

المستخدمین وتأثیر ذلك علي 
نجاحھا: دراسة تقویمیة علي 

  مشاریع الرقمنة بالبیئة المصریة

  تألیف
مجلة مكتبة الملك 

  فھد
  2012نوفمبر 

مكتبة الملك 
  فھد

  الریاض
  السعودیة

12  
إشكالیات البحث العلمي ومھاراتھ 

بأقسام لدي طلبة الدراسات العلیا 
  المكتبات والمعلومات بمصر

  تألیف
مجلة المكتبات 

  والمعلومات العربیة
  دار المریخ  2013اكتوبر 

الریاض 
  السعودیة

13  

المخاطر والتحدیات  استكشاف
األمنیة التي تھدد نظم إدارة 

المحتوي الرقمي بمشاریع الرقمنة 
بالمؤسسات المعلوماتیة العربیة: 

  دراسة وصفیة تحلیلیة

  مقبول للنشر  مجلة أعلم  تألیف

االتحاد 
العربي 

 تللمكتبا
  والمعلومات

الریاض 
  السعودیة

14  

دور عملیات إدارة المعرفة في 
تحقیق ضمان جودة التعلیم 

والتعلم: دراسة وصفیة تحلیلیة 
ألقسام المكتبات والمعلومات 

 بالجامعات السعودیة

 تألیف
مجلة مكتبة الملك 

 فھد
 2014 اكتوبر

مكتبة الملك 
 فھد

 الریاض

15  
مؤشرات قیاس عوائد االستثمار 
في التدریب بالمكتبات األكادیمیة 
السعودیة: دراسة استكشافیة 

 تألیف
الحدیثة  االتجاھات

في المكتبات 
  والمعلومات

  2015یولیو 
  

المكتبة 
  األكادیمیة

  القاھرة
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 باستخدام التحلیل اإلحصائي

16  
دور نظم إدارة محتوي الویب 

تطویر السیاحة المصریة الذكیة في 
 والترویج لھا: دراسة استطالعیة

 تألیف
مجلة المكتبات 

  والمعلومات العربیة
  الریاض  دار المریخ  2016 ینایر

17  

استخدام تطبیقات الحوسبة 
المكتبات  أتمتھالسحابیة في دعم 

األكادیمیة بدول الخلیج العربي: 
  دراسة استكشافیة

  تألیف
الحدیثة  االتجاھات

في المكتبات 
  والمعلومات

  مقبول للنشر
المكتبة 
  األكادیمیة

  القاھرة

 :عملال الدورات وورشواحللقات النقاشية املؤمترات والندوات و

 التاريخ النوع احلدثعنوان  م
نوع 

 املشاركة
 املكان اجلهة املنظمة

 محاضر 12/5/2004 دورة تكنولوجیا المعلومات 1
مركز معلومات ودعم 

قرارات رئاسة  اتخاذ
 الوزراء

 مصر –فرع الھرم 

 محاضر 26/8/2004 دورة المكتبات وتكنولوجیا المعلومات 2
الجمعیة المصریة 

للمكتبات والمعلومات 
 واألرشیف

الشبكة القومیة 
 مصر –للمعلومات 

 مھارات المعلومات 3
ورشة 

 عمل
 جامعة قطر مكتب التنمیة المھنیة  محاضر 2006

 المعلومات اإللكترونیةمصادر  4
ورشة 

 عمل
نوفمبر  22- 19

2006 
 وزارة الثقافة  محاضر

دولة  –كلیة التقنیة 
 اإلمارات

 دورة مصادر المعلومات اإللكترونیة 5
أكتوبر  22

2009 
 محاضر

جامعة  –كلیة الھندسة 
 اإلسكندریة

جامعة  –كلیة الھندسة 
 اإلسكندریة

 دورة  21بمعیار مارك  الفھرسة اآللیة 6
أكتوبر  29

2009 
 محاضر

جامعة  –كلیة الھندسة 
 اإلسكندریة

جامعة  –كلیة الھندسة 
 اإلسكندریة

 دورة بناء المجموعات الرقمیة 7
نوفمبر  3

2009 
 محاضر

الھیئة العامة لقصور 
الثقافة بمحافظة 

 اإلسكندریة

المكتبة المركزیة 
 بجامعة اإلسكندریة

 دورة الفھرسة اآللیة 8
 نوفمبر 4

2009 
 محاضر

الھیئة العامة لقصور 
الثقافة بمحافظة 

 اإلسكندریة

المكتبة المركزیة 
 بجامعة اإلسكندریة

9 
خدمات المعلومات الرقمیة من 

 خالل شبكة اإلنترنت
 دورة 

نوفمبر  8
2009 

 محاضر
الھیئة العامة لقصور 

 الثقافة بمحافظة البحیرة
 دمنھور

 دورة أدلة ومحركات البحث 10
نوفمبر  11

2009 
 محاضر

الھیئة العامة لقصور 
 الثقافة بمحافظة البحیرة

 دمنھور

11 
برمجیات المكتبات الرقمیة 

 مفتوحة المصدر 
ورشة 

 عمل
26  -28 

 2009دیسمبر 
 محاضر

جمعیة المكتبات 
 العمانیة

  جامعة مسقط 

12 
المكتبات الرقمیة ومصادر 

 المعلومات اإللكترونیة
 دورة

مارس  11- 7
2010 

 وزارة التربیة والتعلیم محاضر
اإلدارة العامة للتدریب 

 اإلسكندریة–

 دورة مصادر المعلومات الرقمیة 13
أكتوبر  13

2010 
 محاضر

جامعة  –كلیة اآلداب 
 اإلسكندریة

 اإلسكندریة

14  
التحول الرقمي للمحفوظات من 

النظم التقلیدیة لنظم المعلومات في 
  القطاع الحكومي والخاص

ورشة 
  عمل

سبتمبر  19- 18
2011  

  محاضر
المنظمة العربیة للتنمیة 

جامعة الدول  –اإلداریة 
  العربیة

 –فندق جراند رویال 
  إسكندریة

15  
التحول الرقمي للمحفوظات من 

النظم التقلیدیة لنظم المعلومات في 
  القطاع الحكومي والخاص

ورشة 
  عمل

یونیھ  28 – 24
2012  

  محاضر
المنظمة العربیة للتنمیة 

جامعة الدول  –اإلداریة 
  العربیة

  فندق جولي فیل
  شرم الشیخ

  إعادة ھیكلة كلیة اآلداب   16
ورشة 

  عمل
  مبني إدارة الجامعة  جامعة األمیرة نورة  مشارك  15/10/2012
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17  
تطبیقات النانوتكنولوجي في 

  المكتبات
  كلیة اآلداب  جامعة األمیرة نورة  محاضر  2/1/2014  ندوة

  كلیة اآلداب  جامعة األمیرة نورة  محاضر  15/5/2014  دورة  الحوسبة السحابیةتطبیقات  18

  تطویر الدراسات العلیا 19
ورشة 

  عمل
  عمادة الدراسات العلیا  جامعة االمیرة نورة  مشارك  15/12/2014

20  
مؤتمر الشبكات االجتماعیة واألمن 

  الفكري والوطني
  مؤتمر

فبرایر  12- 11
2015  

  حضور
العشرون المؤتمر 

لجمعیة الحاسبات 
  السعودیة

  السعودیة - الریاض 

21 
األول في مجال  االبتكارمختبر 

 المكتبات
حلقة 
 نقاش

 مشارك 15/3/2015
دیوان عام وزارة 

الثقافة والشباب وتنمیة 
 المجتمع

 اإلمارات - ابوظبي 

22  
لمؤتمر الدولي للحوسبة السحابیة ا

ICCC15  
  مؤتمر

ابریل  28- 27
2015  

  حضور
كلیة الحاسبات 

جامعة  –والمعلومات 
  األمیرة نورة

  السعودیة - الریاض 

23  
مواكبة المكتبات العربیة للبیئة 

  المعلوماتیة المتجددة
  مؤتمر

یونیو  9- 8
2015  

  حضور

المؤتمر اإلقلیمي الثاني 
الدولي للمكتبات  لالتحاد

والمعلومات اعلم /إفال 
  مكتبة االسكندریة

  مصر -اإلسكندریة 

24  
المعرض والمؤتمر الدولي للتطویر 

  والتدریب
  السعودیة - الریاض   جامعة األمیرة نورة   حضور  اكتوبر 20- 19  مؤتمر

  املشاركة يف اللجان :

 اللجنة م
مستوى 

 اللجنة

نوع 

 املشاركة

 التاريخ

 إىل من

 8/2004 10/2002 عضو الجامعة تكنولوجیا المعلومات (جامعة المنوفیة) 1
 8/2004 10/2003 عضو الجامعة والمعدات (جامعة المنوفیة) األجھزة 2
 8/2004 10/2002 عضو الجامعة تكنولوجیا التعلیم (جامعة المنوفیة) 3
 2005/6 10/2004 عضو القسم الصحافة والنشر (جامعة قطر) 4
 6/2005 10/2004 عضو القسم اإلرشاد األكادیمي (جامعة قطر) 5
 6/2009 10/2005 عضو القسم المجتمع (جامعة قطر)البحث العلمي وخدمة  6
 6/2009 1/2008 عضو الجامعة لجنة تطویر مكتبة جامعة قطر 7
  6/2012  6/2011  عضو  وطني  لجنة تطویر دار الكتب المصریة 8
  8/2012  9/2011  عضو  الكلیة  جامعة المنوفیة – اآلدابكلیة  – لجنة الدراسات العلیا 9

  9/2013  4/2013  عضو  الكلیة  كلیة اآلداب (جامعة االمیرة نورة) العلمي البحثلجنة تطویر  10
  اآلن  9/2013  مقرر  القسم   لجنة الدراسات العلیا  11
  اآلن  9/2014  مقرر  القسم  (جامعة األمیرة نورة) لجنة البرنامج الجدید  12

  حتكيم األعمال العلمية:

 اجلهة احلدث م.

  الجامعات األسترالیة  والدكتوراه للباحثین العربتحكیم رسائل الماجستیر   3

 واملهنية:عضوية اجلمعيات العلمية 

 اجلمعية م
نوع 

 العضوية

جمال عمل 

 اجلمعية

تاريخ 

 االلتحاق بها
 الدولة

 مصر 1996 المكتبات والمعلومات عضو المكتبات المصریة جمعیة 1

2 
 ALAجمعیة المكتبات األمریكیة 

American Library Association 
 أمریكا 1997 المكتبات والمعلومات عضو
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3 
جمعیة أصدقاء المكتبة القومیة بأسترالیا 

Friends of the National Library of 
Australia 

 سترالیاا 1997 المكتبات والمعلومات عضو

  تونس  1998  المكتبات والمعلومات  عضو  االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (أعلم)  4

  

  : والتقديراجلوائز واألومسة 

 تاريخ احلصول عليها اجلهة املاحنة اجلائزة

 1987 وزارة الرتبية والتعليم (مصر) أفضل قارئ 

 1992 جامعة اإلسكندرية (مصر) أحسن كاتب حبث

 2006 جامعة قطر  متميز يف التقييم األكادميي 

 جائزة أفضل حبث 
املؤمتر السادس عشر جلمعية املكتبات 

 املتخصصة فرع اخلليج العربي
 2010مارس 

  2015فرباير   جامعة االمرية نورة  التميز واالبداع واملعرفة 

  األول يف جمال املكتبات االبتكارخمترب 
ديوان عام وزارة الثقافة والشباب 

  وتنمية اتمع
15/3/2015  

  رسائل  8ع�د  على اإلش�افوالدكتورة: رسائل املاجستري  على اإلشراف

  :أخرىمهارات وخربات 

 م�س�ات ال�عل�مات وال�ع�فة االش��اك في الع�ی� م� م��وعات إن�اء و�دارة وت���� 

 ل��س�ات ال�عل�مات وال�ع�فةاإلدارة اآلل�ة وال�ق��ة  

 4رؤ� وآفاق ) ، :ی�ای� 25م�� �ع�  .ل��ت�� العل�ي ل�ل�ة اآلداب جامعة ال���ف�ةات���� م�قع  

   . 2012ن�ف���  6 –

  إلدارة ال��س�ات ال�عل�مات�ة ( ال���ة ال���رة). aLISاالش��اك في ت���� ن�ام  

 إلدارة ال����ات  Librarian Aت�ل�ل وت���� و��اء ب�نامج  علىاإلش�اف  

 لألرشفة اإلل���ون�ة MACت�ل�ل وت���� ن�ام ماك  

  �ق�� ال����ات وال�عل�مات جامعة األم��ة ن�رة ال���رة ال��ةاالش��اك في اع�اد  

 س���ر�ةاإلإع�اد ب�نامج ال�عل�� ال�ف��ح "تق��ات ال�ع�فة" �ق�� ال����ات، جامعة  

 ، جامعة دم�ه�ر ��ل�ة ال����ة -إع�اد ب�نامج ال����ات ال��رس�ة  

  املوضوعية والبحثية االهتمامات

 علي ال�� ال��اش� ق�اع� ال��انات             وال�ع�فةن�� إدارة ال����� ال�ق�ي  

 ن�� ال����ات اآلل�ة   ت���قات ال��� ال��ق�مة في ال����ات 

 ال��� ال�ق�ي ��افة أن�اعه.   ت���قات ال��س�ة ال��اب�ة �ال����ات 

 واالت�االتش��ات ال�عل�مات  

 ق�اسات ال�عل�مات 

 ت���قات ال�ان�ت���ل�جي في ال����ات 

 ال�ع�فةإدارة  


