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 7102 السيرة الذاتية
 :الشخصيةبيانات الأواًل: 

 محمد محمد السيد النجار :االسم -
 شبين الكوم –م 1174أغسطس  1: تاريخ الميالد -
 )السعودية( 44100353541040        :تليفون -

 )مصر( 44041445111450               
 )شبين الكوم( 4404450504535               

 mmnagar33@yahoo.com: اإللكتروني البريد -

mmnagar@uqu.edu.sa                       

 .ولى ثالث بنات متزوج الحالة االجتماعية: -
 :المؤهالت العلمية ثانيًا: 

  .0440 قسم المكتبات والمعلومات، ،جامعة المنوفية، كلية اآلداب –دكتوراه مكتبات  .1

  .0441قسم المكتبات والمعلومات، ، جامعة المنوفية، كلية اآلداب –كتبات ماجستير م .0
  .1110قسم المكتبات والوثائق ، جامعة طنطا، كلية اآلداب –آداب، مكتبات  ليسانس .5

 الوظيفة الحالية ثالثاً 
 جامعة أم القرى، كلية العلوم االجتماعية ، قسم علم المعلومات ، – علم المعلومات كمشار أستاذ  .1

0415-   
، كلية اآلداب، قسم المكتبات والمعلومات، المنوفيةجامعة  – والمعلومات مكتباتال أستاذ مساعد .0

 )معار(  -0415
 لوظائف السابقةرابعًا :ا 

 0410 – 0440جامعة المنوفية  –كلية اآلداب   -مدرس بقسم المكتبات  .1
 0440 – 0445جامعة المنوفية  –كلية اآلداب  –مدرس مساعد بقسم المكتبات  .0
 0445-1111 بمديرية أوقاف المنوفيةأخصائي مكتبات  .5

 :العلمية الجمعيات عضوية خامسًا: 
 الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات. .1

 االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات. .0

 عضوية اللجان العلمية:سادسًا:
 المنوفية. جامعة –كلية اآلداب  – واالعتماد األكاديمى عضو لجنة مشروع الجودة .1

 جامعة المنوفية. –كلية اآلداب  –مركز االستشارات البحثية   -مدير شعبة بحوث المستقبليات  .0

 جامعة المنوفية. –كلية اآلداب  –عضو لجنة الحاسبات  .5
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 جامعة المنوفية. –عضو لجنة تكنولوجيا المكتبات  .4

 عضو اللجنة الفنية لمشروع ميكنة المكتبات بجامعة المنوفية. .3

 جامعة المنوفية. –كلية اآلداب  –نة شؤون التعليم والطالب عضو لج .0

 جامعة أم القرى. –كلية العلوم االجتماعية  –واالعتماد األكاديمىعضو لجنة مشروع الجودة  .7

 .بقسم علم المعلومات بجامعة أم القرى عضوية لجنة تقييم المشروعات الطالبية .8

 عة أم القرىبقسم علم المعلومات بجام عضوية لجنة سوق العمل .9

 .مكتبة كلية العلوم االجتماعية بجامعة أم القرىعضوية لجنة تطوير  .01

 هـ  . 0141-0141رئيس لجنة توحيد المقررات للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  .00

 جامعة أم القرى. –عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي بقسم علم المعلومات  .10

 ية بجامعة أم القرى.عضو لجنة تطوير مكتبة كلية العلوم االجتماع .15

 :المؤتمرات العلمية سابعًا: 
 .0447وحتى عام  1117 من عاممؤتمرات الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات  حضور .1
المملكة العربية  –وزارة الثقافة واإلعالم  –حضور مؤتمر االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات  .0

 .0447 السعودية
 .0444مكتبات والمعلومات بمكتبة اإلسكندرية حضور مؤتمر االتحاد العربي لل .5
جامعة  –كلية اآلداب  – حضور مؤتمر الجمعية المصرية لخدمات المعلومات والنظم المعلوماتية .4

 0445عين شمس.
 0445 جامعة المنوفية. –حضور مؤتمر العلوم اإلنسانية وتقنيات المعلومات بكلية اآلداب  .3

 :عليها  الحصولتم  التيالتدريبية  الدورات ثامنًا:

 دورات أوراكل: مجموعة  .1

 Oracle Database 10g: Introduction to SQL (2007) 

 Oracle Database 10g:Program with PL/SQL (2007) 

 Oracle Database 10g: Build Internet Applications (2007) 

 Oracle Database 10g: Build Reports (2007) 

 (0447 – 0445) مكتبات:لل اآللية نظمةاألدورات في  .0
, FLS CDS/ ISIS, HORIZON,  VTLS ،ALIS     

 Marc 21. 0445التدريب بمكتبة اإلسكندرية على كيفية استخدام  .5
 1115 ( .Windows XP( و ) Dosنظم التشغيل نظام ) فيدورات  .4
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 :/ جامعة المنوفية تنمية القدرات والمهارات الجامعية تاسعًا:
 –ت تدريبية فى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس )مهارات العرض الفعال دورا ستحاصل على  .1

معايير  –سلوكيات المهنة  –الساعات المعتمدة  –مهارات االتصال فى أنماط التعليم المختلفة 
 ( الجوانب المالية والقانونية فى األعمال الجامعية –الجودة فى العملية التدريسية 

 ي.الجامعدورة إعداد المعلم  .0

 :/ جامعة أم القرى تنمية القدرات والمهارات الجامعيةعاشرًا: 
 

 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد اسم الدورة
42/4/7241 النشر العلمى الدولى  عمادة البحث العلمى 

البحث العلمى في قواعد البيانات 
 األكاديمية

42/4/7241  عمادة البحث العلمى 

4/4/7241-4 الملف التدريسى ة التطوير الجامعى عماد 
 والجودة النوعية 

2/4/7241 أخالقيات البحث العلمى  عمادة البحث العلمى 
دارة الفريق البحثى 9/4/7241 بناء وا   عمادة البحث العلمى 

 :فيها  ةشاركتمت الم التيالتدريبية  لدوراتنماذج ل حادى عشر:
"  موضوع فيحاضرة مبالمنوفية  المكتبات بمديرية أوقاف ألخصائيدورة تدريبية  فيالمشاركة  .1

 "الدينيتجديد الخطاب  فيالمتاحة على االنترنت ودورها  اإلسالميةمواقع البيانات 
 فيبمحاضرة  المكتبات بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية ألخصائيدورة تدريبية  فيالمشاركة  .0

 " إدارة المكتبات ومراكز المعلوماتموضوع " 
بية بمعهد تكنولوجيا المعلومات التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء دورة تدري فيالمشاركة  .5

خدمات المعلومات بالمكتبات مع التركيز على خدمات المعلومات موضوع "  فيبمحاضرة 
 " االلكترونية

 دورة تدريبية بمكتبة البحر األعظم التابعة لجمعية الرعاية المتكاملة لمدة ثالثة أيام. فيالمشاركة  .4
 " استخدام المراجع االلكترونية بالمكتبات ومراكز المعلوماتألول: عن موضوع " اليوم ا

بالمكتبات ومراكز  Marc 21التدريب على استخدام والثالث: عن موضوع "  الثانياليومان 
 " المعلومات

المشاركة في دورة تدريبية ألخصائي المكتبات بقطاع المعاهد األزهرية بالمنوفية في موضوع "  .3
مصادر معلومات علوم الدين ليل الموضوعي ألوعية المعلومات: دراسة تطبيقية على التح

 " اإلسالمي



 4 

استخدام مصادر موضوع "  فيدورة تدريبية بمعهد التعدين والثروة المعدنية  فيالمشاركة  .0
 " المعلومات االلكترونية بالمكتبات المتخصصة

التدريب على جامعة القاهرة في موضوع "  –المشاركة في دورة تدريبية بمكتبة كلية الزراعة  .7
 " بالمكتبات ومراكز المعلومات Marc 21استخدام 

دورة تدريبية ألخصائي مكتبات األطفال بمديرية الشئون االجتماعية بمحافظة  فيالمشاركة  .5
 "" مكتبات األطفال: الواقع والمأمول المنوفية فى موضوع 

 االقليمى لتعليم الكبار بسرس الليان لمدة يومين: المشاركة في دورة تدريبية بمكتبة المركز .1
 " العمليات الفنية في بيئة االنترنتاليوم األول: عن موضوع " 
 " بناء وتنمية المجموعات الرقميةاليوم الثاني: عن موضوع " 

العمليات الفنية فى موضوع " المشاركة في دورة تدريبية ألخصائي المكتبات الجامعية المصرية .14
 ميكنة( ضمن مشروع اإلسكندرية –كفر الشيخ  –طنطا  –) المنوفية  "  االنترنت في بيئة

 المكتبات الجامعية 
 فيفي موضوع " األساسيات الحديثة  اإلداريةتدريس دورة تدريبية بالمنظمة العربية للتنمية  .11

 " والمعلومات مجال المكتبات
 "قواعد البيانات بالمكتبات في موضوع "  تدريس دورة تدريبية بالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية .10
الفهرسة المقروءة آليا: تدريس دورة تدريبية بالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية في موضوع "  .15

 " 12مارك 
 Librarian netالعديد من الدورات بشبكة أخصائي المكتبات والمعلومات  .14
 السويس ( –بور سعيد  –ها بن –)المنوفية العديد من الدورات بوزارة الشباب والرياضة  .13
 العديد من الدورات بمركز االستشارات البحثية ألخصائي المكتبات بجامعة المنوفية. .10

 :والنشاطات لمشروعاتثانى عشر:ا
التابع لوزارة االتصاالت  راما " -" فكر  مشروع المحتوى العربي الرقمي  استشاري معلومات .1

 .0445-0447والمعلومات المصرية.

  0441-0440بالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية.  خبير معتمد .0

 0445-0440استشاري مشروع ميكنة مكتبات جامعة المنوفية. .5

 0447قسم المكتبات والمعلومات  –كلية اآلداب  -التدريس بصفة االنتداب: جامعة عين شمس .4

  -التعليم  قسم تكنولوجيا –كلية التربية النوعية  –التدريس بصفة االنتداب: جامعة الزقازيق  .3
0440-0445. 

 .المشاركة في إعداد القائمة الببليوجرافية المحسبة للكتب بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب .0
0444. 
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 .CultNat  (0445-0444) الحضارى والطبيعى مكتبة مركز توثيق التراث مدير .7

". مسحيةاحتياجات سوق العمل لخريجى قسم علم المعلومات بجامعة أم القرى: دراسة مشروع " .5
 مركز البحوث االجتماعية بجامعة أم القرى.

 اإلنتاج الفكري:ثالث عشر: 

  الجامعية: األطروحات
". إشراف أ.د. / أمنية مصطفى صادق،  صياغة االستشهادات المرجعيةمحمد محمد النجار "  .1

 (0441 ،كلية اآلداب: جامعة المنوفية، ) أطروحة ماجستير -.أ.د. / حسناء محمود محجوب 
". إشراف أ.د. / أمنية  احتياجات األسرة من أدلة المعلومات فى مصر محمد محمد النجار " .0

 (. 0440ه، كلية اآلداب: جامعة المنوفية، ) أطروحة دكتورا -.مصطفى صادق
 الكتب: 

لصياغة االستشهادات المرجعية فى بيئة البحث العلمى  اإلرشاديالدليل محمد محمد النجار.  -1
 .ص 153. 0441: دار الثقافة العلمية، اإلسكندرية. التقليدية والرقمية

معايير تقييم البرمجيات مفتوحة المصدر فى المكتبات: دراسة النجار.  محمد محمد -0
إلسكندرية دار الثقافة ا .: دراسات تأصيليةعالم المصادر المفتوحة وبرمجياتها. فى. استكشافية
 ص. 001. 0411العلمية، 

 األبحاث:
مشـــروعات تخـــرج طالبـــات قســـم علـــم المعلومـــات بجامعـــة أم القـــرى: دراســـة "محمـــد محمـــد النجـــار. .1

المجلةةة الدوليةةة التجاهاتهــا الكميــة والمنهجيــة والمشــكالت التــى تواجههــا الطالبــات". مقبــول للنشــر 
 .لعلوم المكتبات والمعلومات

االبــداع اإلداري فــي مشــروع ميكنــة المكتبــات والمكتبــة الرقميــة بالجامعــات "د النجــار. محمــد محمــ .0
،  المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومةات. "المصرية في ضوء آراء العاملين به: دراسة ميدانية

 . 141-111ص ص  .( 0413) 5، ع  0مج 

 عبر الويب في Web Questفية استخدام استراتيجية الرحالت المعر محمد محمد النجار. "  .5
تدريس وحدة "صياغة االستشهادات المرجعية" بمقرر مناهج البحث فى علم المعلومات وأثرها 

، مجلة بحوث كلية اآلدابالمقرر: دراسة تجريبية"  واالتجاه نحوالدراسي تنمية التحصيل على 

 401-441. ص ص 0414، يناير 10، ع 03س جامعة المنوفية، 

النجار. " مواقع تصميم االستبيانات على االنترنت: دراسة إلمكانية تطبيقها فى محمد محمد  .4
)  4ع ،  ، مجلة المكتبات والمعلومات العربيةالبحث العلمى فى مجال المكتبات والمعلومات" 

  014-105ص ص  .( 0410أكتوبر 
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لمعلومات محمد محمد النجار. " بناء قاموس الكترونى ناطق بمصطلحات علم المكتبات وا .3
، جامعة المنوفية. مجلة بحوث كلية اآلدابباستخدام برامج الوسائط المتعددة: دراسة تطبيقية" 

 ص. 03. 0410عدد خاص. يونيو 

معدالت اإلجابة على االستبيانات لدى العاملين بالمكتبات: دراسة وصفية "محمد محمد النجار.  .0
 .54-34ص ص  .(0414أكتوبر ).41، ع14س ،0000العربية . "تحليلية

مجلة . "مواقع صياغة االستشهادات المرجعية على االنترنت: دراسة تقييمية"محمد محمد النجار.  .7
 . 70-45 . ص ص( 0414) يناير 54ع ،  ، جامعة المنوفيةبحوث كلية اآلداب

. "المجموعات المتاحة بموقع تبديل وبيع الكتب المستعملة: دراسة تحليلية"محمد محمد النجار.  .5
 .040-141. ص ص (0441)يوليو .75ع،  ، جامعة المنوفيةة بحوث كلية اآلدابمجل

مواقع مراكز الدراسات السياسية واإلستراتيجية على "محمد محمد النجار، ريهام عاصم غنيم.  .1
، جامعة مجلة بحوث كلية اآلداب. "الشبكة العنكبوتية: دراسة ويبومترية لمعامل تأثير الويب

 المنوفية، عدد خاص

 :الجامعية الرسائلعلى  اإلشرافابع عشر: ر 
 :أطروحات الماجستير قيد البحث

إشراف  -. "تحليل محتوى المواقع الرئاسية العربية واألجنبية: دراسة مقارنة"مها رجب حمدى دياب.  .7
 .4174كلية اآلداب: قسم المكتبات والمعلومات،   -د. محمد محمد النجار، د. عاطف السيد قاسم. 

في  "WEB QUESTأثر توظيف استراتيجية الويب كويست "". عبد السالم خطاب لشيماء عاد .4
كلية  -إشراف د. محمد محمد النجار   -. تدريس صياغة االستشهادات المرجعية: دراسة تجريبية

 .4172اآلداب: قسم المكتبات والمعلومات، 
 أطروحات الماجستير المجازة:

ات بمكتبات جامعة إب بالجمهورية العربية اليمنية: دراسة "خدمات المعلومعبد اهلل صالح البخيتى.  .7
كلية   -إشراف أ. د. حسناء محمود محجوب، د. محمد محمد النجار.   -. للواقع وتخطيط للمستقبل"

 .4112اآلداب: قسم المكتبات والمعلومات، 
ت: دراسة "أنماط إفادة قيادات وأعضاء األحزاب المصرية من المعلومامحمد سعيد محمد سعيد.  .4

كلية اآلداب: قسم   -إشراف أ. د. حسناء محمود محجوب، د. محمد محمد النجار.  -. ميدانية"
 .4112المكتبات والمعلومات، 

إشراف أ. د. السيد  -. "مكتبات المدارس الذكية في مصر: دراسة ميدانية"محمد عبد العليم سعد.  .4
 .4112ب: قسم المكتبات والمعلومات، كلية اآلدا  -السيد النشار، د. محمد محمد النجار. 
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 -. "صناعة المراجع العربية: دراسة تطبيقية على مجال المكتبات والمعلومات"أسماء صالح على.  .2
كلية اآلداب: قسم المكتبات   -إشراف أ. د. حسناء محمود محجوب، د. محمد محمد النجار. 

 .4119والمعلومات، 
رجعية لمصادر المعلومات االلكترونية بأطروحات جامعة "تحليل االستشهادات الممحمد رجب عيد.  .2

كلية اآلداب: قسم   -إشراف أ. د. حسناء محمود محجوب، د. محمد محمد النجار.  -. المنوفية"
 .4119المكتبات والمعلومات، 

إشراف أ. د. محمد  -. "نقل المكتبات إلى مبان جديدة: دراسة تحليلية تقييمية"صفاء حسن سعده.  .2
 .4171كلية اآلداب: قسم المكتبات والمعلومات،   -بد الهادى، د. محمد محمد النجار. فتحى ع

 -. "إدارة الجودة الشاملة بالمكتبات المدرسية بمحافظة الجيزة: دراسة ميدانية"سمية سيد صديق.  .1
كلية اآلداب: قسم المكتبات   -إشراف أ. د. شعبان عبد العزيز خليفة، د. محمد محمد النجار. 

 .4171المعلومات، و 
. "التدريب الميدانى لطالب أقسام المكتبات والمعلومات في مصر: دراسة ميدانية"رشا محمد الكردى.  .2
كلية اآلداب: قسم المكتبات والمعلومات،   -إشراف أ. د. أسامة السيد محمود، د. محمد محمد النجار.  -

4177. 
إشراف أ.  -. ة المنيا ودورها في البحث العلمى""البنية التكنولوجية بمكتبات جامعضياء محمد على.  .9

 .4177كلية اآلداب: قسم المكتبات والمعلومات،   -د. حسناء محمود محجوب، د. محمد محمد النجار. 
. " الوعي المعلوماتي لدى أعضاء األحزاب السياسية المصرية ودوره في محمد محمود مصلحى .71

كلية اآلداب:   -. ، د. نجالء محمود خليلد محمد النجارإشراف د. محم -. تنمية المشاركة السياسية"
 .4172قسم المكتبات والمعلومات، 

 أطروحات الدكتوراه قيد البحث:

يناير على االقتناء بالمكتبات العامة بمنطقة القاهرة الكبرى: دراسة  52"تأثير ثورة محمد رجب عيد.  .7
كلية اآلداب: قسم   -محمد النجار.  إشراف أ. د. حسناء محمود محجوب، د. محمد -. ميدانية"

 .4174المكتبات والمعلومات، 
قياس جودة خدمات مكتبات جامعة المنوفية باستخدام مقياس ". السيد مصطفى أميرة أحمد .4

LIBQUAL" .-  .كلية اآلداب: قسم   -إشراف د. محمد محمد النجار، د. ريهام عاصم غنيم
 .4172المكتبات والمعلومات، 

 كتوراه المجازة:أطروحات الد

دراسة   ”MARC” :" إعداد برنامج آلى لتدريس الفهرسة المقروءة آلياسالى سمير شاكر محمد.  .7
إشراف أ. د. حسناء محمود  -. "ةيتجريبية على طالب قسم المكتبات و المعلومات بجامعة المنوف

 .4119كلية اآلداب: قسم المكتبات والمعلومات،   -محجوب، د. محمد محمد النجار. 
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"خدمات المكتبات والمعلومات بمدارس ذوى االحتياجات الخاصة في إقليم سفانة عبد القادر زيدان.  .4
  -إشراف أ. د. حسناء محمود محجوب، د. محمد محمد النجار.  -. القناة وسيناء: دراسة ميدانية"

 .4119كلية اآلداب: قسم المكتبات والمعلومات، 
على استخدام قواعد  المتخصصةر استخدام محركات البحث " تأثيالسيد رجب السيد األسرج.  .4

إشراف أ. د. حسناء محمود محجوب، د.  -. "المنوفيةفى مكتبات جامعه  المتاحة العالميةالبيانات 
 .4171كلية اآلداب: قسم المكتبات والمعلومات،   -محمد محمد النجار. 

العربية إلكترونيا فى مجال المكتبات " بناء أدوات العمل الفنية عماد عبد الستار طه زيدان.  .2
  -إشراف أ. د. حسناء محمود محجوب، د. محمد محمد النجار.  -. دراسة تجريبية" : والمعلومات

 .4171كلية اآلداب: قسم المكتبات والمعلومات، 
: دراسة : " إدارة المقتنيات في مكتبات جامعة صنعاء بالجمهورية اليمنيةحمد رجب عيد. م .2

كلية اآلداب: قسم   -إشراف أ. د. حسناء محمود محجوب، د. محمد محمد النجار.  - .ميدانية"
 .4177المكتبات والمعلومات، 

إلفادة من مصادر المعلومات االلكترونية في البحث العلمي بجامعة ا "عبدالكريم عبدالرحيم محمد.  .2
 -. "5002-5005ي دراسة في االستشهادات المرجعية بالرسائل العلمية بين عام : قاريونس

كلية اآلداب: قسم المكتبات   -إشراف أ. د. حسناء محمود محجوب، د. محمد محمد النجار. 
 .4174والمعلومات، 

 طروحات:المشاركة في مناقشة األ: خامس عشر

دراسة ألنماط االفادة وتحليل  : . " مواقع استضافة الملفاتأسماء حسنى عبد العزيز الجندى .7
كلية اآلداب: قسم   -. عاطف السيد قاسمأ. د. حسناء محمود محجوب، د.  إشراف - المحتوي".

 )أطروحة ماجستير( .4172المكتبات والمعلومات، 
إشراف  - ." 52برنامج تدريبى لفهرسة المخطوط العربى وفق معيار مارك  ". إيمان محمد محمود .4

قسم المكتبات والمعلومات،  كلية اآلداب:  -. أمانى جمال مجاهدأ. د. حسناء محمود محجوب، د. 
 )أطروحة دكتوراه( .4172

إشراف أ.  -. " " المستودعات الرقمية: دراسة في تنظيم الكيانات الرقمية. عادل نبيل شحات على .4
كلية اآلداب: قسم المكتبات والمعلومات،   -. عاطف السيد قاسمد. حسناء محمود محجوب، د. 

 )أطروحة دكتوراه( .4172
 


