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 المؤهالت الدراسية
 

 ، بتقدير مع مرتبة الشرف األولى 2005جامعة المنوفية  –شهادة الدكتوراه  -

 ، بتقدير عام "ممتاز" 2000جامعة المنوفية  –شهادة الماجستير في المعلومات  -
 1993جامعة طنطا  –السنة التمهيدية للماجستير   -
، بتقةةدير عةةام "جيةةد جةةدا مةةع مرتبةةة  1992جامعةةة اإلسةةكندرية  –الليسةةانس فةةي المكتبةةات والمعلومةةات  -

 الشرف"
 

 وورش العملالدورات التدريبية 
 

وزارة  -مركةز التةدريب  – 1995دوره تدريبية فةي مجةال التربيةة وطةرت التةدريس لمةدة شةهر أكتةوبر  .1
 دولة الكويت.  –التربية 

 .1996ارس م DOS 6.0دورة تدريبية خاصة في نظام تشغيل الحاسب اآللي  .2
معهةةةد  -يومةةةا  15لمةةةدة  Access أكسةةةسالتةةدريب علةةةى تحليةةةل البيانةةةات باسةةةتخدام قاعةةةدة بيانةةةات  .3

 .1998جامعة اإلسكندرية، إبريل  -البحوث والدراسات العليا 
الجامعةة األمريكيةة بالقةاهرة لمةدة  –مركز تعليم الكبار  –المستوى العاشر  TOFLدورة إعداد تويفل  .4

 . 1999شهرين 
لمةدة شةهر تحةت إشةراف األسةتاذ محمةد معةو   Horizon يب على نظام إدارة ميكنة المكتبات التدر  .5

 .2000فرع بنها( مايو  -جامعة الزقازيق  -)بمقر المكتبة المركزية 
وتقةديم الةدعم الفنةي لمةدة شةهر تحةت إشةراف األسةتاذ   Horizonالتدريب على نظةام األفةق العةالمي  .6

 -جامعةةة الزقةةازيق( يوليةةو  -ريةة) )بمقةةر المكتبةةة المركزيةةة محمةةد معةةو  ، والمهنةةدس هشةةام دو 
 .2000أغسطس 

 Mr. Dougتحةةت إشةةراف   Bowkerالتةةدريب علةةى اسةةتخدام قواعةةد بيانةةات الناشةةر العةةالمي  .7

McMallian  مصر". –، لمدة يومان ، بمقر شركة "أكمل 2000يونيه 
( تحةت CD-ROM’s & WEB) H. W. Wilsonالتةدريب علةى قواعةد بيانةات الناشةر العةالمي  .8

يوليةةه عةةام  Mrs. Andrea Cernichiariإشةةراف مةةديرة المبيعةةات الدوليةةة لةةدى شةةركة ويلسةةون 
 لمدة يومان. 2000
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التةةدريب علةةى اسةةتخدام قواعةةد المعلومةةات المواصةةفات القياسةةية العالميةةة المنتجةةة مةةن خةةالل شةةركة  .9
Information Handling Services (IHS) 9  ، شةةركة "أكمةةل  ، بمقةةر 2000ديسةةمبر– 

 مصر".
( وذلةك بمعةر  القةاهرة CD-ROM’s & Web) Gale Groupالتدريب على قواعد معلومةات  .10

 مصر". –بمقر شركة "أكمل  2001، ثم دورة أخرى مارس 2001الدولي للكتاب فبراير 
التدريب علةى البحةث علةى اإلنترنةت بمركةز المعلومةات وشةبكة الةرب  بجامعةة المنوفيةة لمةدة أسةبوع  .11

 . 2001يل إبر 
علةى نظةام الشةيكات  والتركيةبوتقديم الةدعم الفنةي  Dialogالتدريب على استخدام قواعد معلومات  .12

LAN Network. 
علةى الخة  المباشةر وأقةرال الليةزر مةن  ProQuestالتدريب على استخدام قواعةد بيانةات الناشةر  .13

 25مصةر -ركة أكمةللمةدة يةوم واحةد بمقةر شة  Fabien Verdierخالل المدير اإلقليمي للشةركة 
 .2002أبريل 

مصةةر عنةةد زيةةارة مةةدير مبيعةةات -بمقةةر شةةركة أكمةةل EBSCOالتةةدريب علةةى قواعةةد بيانةةات الناشةةر  .14
 .2002مايو  13وذلك يوم االثنين الموافق Shaji John منطقة الشرت األوس   

 26المتخصةل فةي مجةال االقتصةاد يةوم األحةد الموافةق  EIUالتدريب على قواعةد بيانةات الناشةر  .15
 ولمدة يوم واحد فق . 2002مايو 

 –مكتةةب التنميةةة المهنيةةة وتطةةوير عمليةةات التعلةةيم  –ورشةةة عمةةل أسةةاليب تقةةويم الطالةةب الجةةامعي  .16
 م.2004/2005جامعة قطر ربيع 

 –( DOS – Windows – Word – Excel – Internetدورة تدريبيةة فةي الحاسةب اآللةي ) .17
 .25/8/2004إلى  1/8/2004جامعة المنوفية  –مركز الخدمة العامة 

مركز تنمية قدرات أعضةا  هيئةة التةدريس  –دورة تدريبية بعنوان )موضوعات مختارة في التدريس(  .18
 .16:19/7/2005جامعة المنوفية  –والقيادات 

مركز تنمية قدرات أعضا  هيئة التةدريس والقيةادات  –دورة تدريبية بعنوان )مهارات العر  الفعال(  .19
 .27:24/7/2005جامعة المنوفية  –

 –مركةةز تنميةةة قةةدرات أعضةةا  هيئةةة التةةدريس والقيةةادات  –دورة تدريبيةةة بعنةةوان )مهةةارات التفكيةةر(  .20
 16:13/8/2005جامعة المنوفية 

" Integrated Library System  "UNICORNدورة تدريبيةة علةى النظةام اآللةي المتكامةل  .21
 Knowledge Wareشةةةةركة مؤسسةةةةة تقنيةةةةة المعةةةةارف  - 21/11/2006الفتةةةةرة مةةةةن 

Technology .- .المحاضر أ. محمد الزلباني 
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22.  Qatar University, College of Arts & Science. Faculty Development 

Workshop for Dr. Lotfi K. Gaafar. "Technology in Teaching".- 

7/3/2007. 

23. Dr. Lotfi K. Gaafar.  "Managing Courses: Managing Projects".- 8/3/2007. 

يونيةةه  -د. محمةةد حسةةام . -. مكتةةب التنميةةة المهنيةةة ،Blackboardورشةةة عةةن اسةةتخدام نظةةام  .24
 .)لمدة يومين( 2007

مركز تنمية قدرات أعضةا  هيئةة  30/9/2010-28دورة تدريبية بعنوان "نظم الساعات المعتمدة"  .25
 ساعة( 15بجامعة اإلسكندرية ) FLDCالتدريس والقيادات 

مركز الدراسات اإلستراتيجية  -12/10/2010-10"تنظيم المؤتمرات العلمية"  دورة تدريبية بعنوان .26
 .ساعة( 15بجامعة المنوفية ) FLDCوتنمية قدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات 

مركةز الدراسةات  -19/10/2010-17دورة تدريبية بعنوان "معايير الجودة في العملية التدريسية"  .27
 15بجامعةةةة المنوفيةةةة ) FLDCعضةةةا  هيئةةةة التةةةدريس والقيةةةادات اإلسةةةتراتيجية وتنميةةةة قةةةدرات أ

 ساعة(.
مركةةز تنميةةة قةةةدرات  28/10/2010-26دورة تدريبيةةة بعنةةوان "النشةةر الةةدولي للبحةةةوث العلميةةة"  .28

 ساعة(. 15بجامعة اإلسكندرية ) FLDCأعضا  هيئة التدريس والقيادات 
مركةةز تنميةةة قةةدرات  1/11/2010ى إلةة 30/10دورة تدريبيةةة بعنةةوان "أخالقيةةات البحةةث العلمةةي"  .29

 ساعة(. 15بجامعة اإلسكندرية ) FLDCأعضا  هيئة التدريس والقيادات 
 -. " أ.د. عبةد  النجةارSPSSدورة تدريبية بعنوان "تحليةل البيانةات اإلحصةائية باسةتخدام برنةام   .30

هةة )ثالثةة 27/6/1432-25الثالثا  -األحد –عمادة تطوير التعليم الجامعي بجامعة الملك فيصل 
 أيام(.

مركةز  -13/8/2011-21دورة تدريبية بعنوان "الجوانب المالية والقانونية في األعمال الجامعيةة"  .31
بجامعةةة المنوفيةةة  FLDCالدراسةات اإلسةةتراتيجية وتنميةةة قةةدرات أعضةةا  هيئةة التةةدريس والقيةةادات 

 ساعة(. 15)
مركةةةةةز الدراسةةةةةات  -6/9/2011-4دورة تدريبيةةةةةة بعنةةةةةوان "نظةةةةةم االمتحانةةةةةات وتقةةةةةويم الطةةةةةالب"  .32

 15بجامعةةةة المنوفيةةةة ) FLDCاإلسةةةتراتيجية وتنميةةةة قةةةدرات أعضةةةا  هيئةةةة التةةةدريس والقيةةةادات 
 ساعة(.

مركةز الدراسةات اإلسةتراتيجية وتنميةة  -13/9/2011-11دورة تدريبية بعنوان "سلوكيات المهنةة"  .33
 ساعة(. 15بجامعة المنوفية ) FLDCقدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات 

 –عمةةادة تطةةوير التعلةةيم الجةةامعي بجامعةةة الملةةك فيصةةل  -دورة تدريبيةةة بعنةةوان "االتصةةال الفعةةال" . .34
 هة )ثالثة أيام(.6/11/1432-4الثالثا  -األحد
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مكتةةب الجةةودة واالعتمةةاد األكةةاديمي  -ورشةة عمةةل بعنةةوان "ملةةف المقةةرر" للةةدكتور عصةةام العصةةام . .35
 4) 3/12/2011هةةةةة الموافةةةةق 8/1/1433السةةةةبت  -جامعةةةةة الملةةةةك فيصةةةةل . –بكليةةةةة اآلداب 

 ساعات(.

للةدكتور  "توصيف برام  وتقاريرها السنوية ضةمن اإلطةار الةوطني للمةؤهالت"ورشة تدريبية بعنوان " .36
 -جامعةةة الملةةك فيصةةل . –مكتةةب الجةةودة واالعتمةةاد األكةةاديمي بكليةةة اآلداب  -جميةةل بنةةي سةةالمة.

 (ساعات 6هة. )18/4/1433-17 السبت واألحد

 Mobile Application andتطبيقةةةات الهواتةةةف الذكيةةةة و طةةةرت الحمايةةةة ورشةةةة عمةةةل " .37

Security "كلية اآلداب ممثاًل في  -الحاسب. األستاذ محمد مصطفى محمد الغوانم ماجستير علوم
السةبت  -.مكتب الجودة واالعتماد األكاديمي بهةا وبةين لجنةة التنميةة االجتماعيةة األهليةة بالخالديةة

 ساعات( 6) 16/5/1433-15واألحد 
 "متطلبةةات التاهةةل لالعتمةةاد االكةةاديمي / اجةةرا ات وتقةةارير الدراسةةة الذاتيةةة " عمةةل بعنةةوان  ةورشةة .38

جامعة الملك فيصل  – اآلدابمكتب الجودة واالعتماد األكاديمي بكلية  -للدكتور جميل بني سالمة.
 ساعات( 6هة. )19/5/1433-18الثالثا  واألربعا   -.

يبية بعنوان ""مهارات تحليةل نتةائ  اسةتبانات تقةويم المقةرر" للةدكتور أسةامة حنفةي أسةتاذ ورشة تدر  .39
جامعةةة الملةةك  –مكتةةب الجةةودة واالعتمةةاد األكةةاديمي بكليةةة اآلداب  -.كليةةة إدارة األعمةةالبمشةةارك 
 ساعات( 6هة. )23/5/1433-22 واالثنين األحد -فيصل .

 
40.  Workshop titled "Quality of Student Assessment" for Professor Bill Boyle 

and Dr. Marc Zalman.- British Council and King Faisal University, 

14/11/2012 (6 hours). 

  
 

  
 الجمعيات العلمية واالتحادات المهنية

  Egyptian Society for Informationعضو عامل بالجمعية المصرية للمعلومات والمكتبةات   .1

and Libraries (ESIL)  1999من عام  
 Arab Federation for Libraries andعضةةو باالتحةةاد العربةةي للمكتبةةات والمعلومةةات  .2

Information (AFLI)  1998من عام  
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 الوظائف والخبرات العلمية

 
بقسةةم  مشةةاركاً ثةةم اسةةتاذا ثةةم مدرسةةا وحتةةى اآلن معيةةدا ثةةم  مدرسةةا مسةةاعدا  11/11/1995يعمةةل مةةن  -

 جامعة المنوفية. –كلية اآلداب  –علومات المكتبات والم

 جامعة المنوفية. –وحتى اآلن بكلية اآلداب  27/12/2010من  مشاركاً يعمل أستاذًا  -

جامعةةةة الملةةةك فيصةةةل مةةةن العةةةام الدراسةةةي  –بقسةةةم المكتبةةةات والمعلومةةةات بكليةةةة اآلداب  مشةةةاركاً أسةةةتاذا  -
 هة. 1431/1433

 .1/9/2010وحتى  1/8/2009كتبات بشركة أكمل مصر من يعمل مستشارا لنظم المعلومات وأتمتة الم -

 مدرسا بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة قطر. 1/7/2009وحتى  24/9/2001يعمل من  -
مستشار ومقدم الدعم الفني وذلةك بالنسةبة )لقواعةد البيانةات المليةزرة وعلةى الخة  المباشةر وقطةاع ميكنةة  -

، قطةاع الكتةب والمراجةةع،  قطةاع النشةر(  لةدى مركةةز   Horizonالمكتبةات بتطبيةق نظةام األفةةق العةالمي 
 .  1/9/2001وحتى  1996مصر( مايو  –اإلسكندرية للوسائ  الثقافية والمكتبات )أكمل 

مدرس مادة المكتبات ومنةاه  البحةث بمدرسةة عبةد   الجةابر الصةبان الثانويةة مقةررات، ومدرسةة كيفةان   -
 .7/11/1995وحتى  1/9/1994الثانوية مقررات من عام 

 1/1/1994جامعةةة اإلسةةكندرية مةةن عةةام  –بالمكتبةةة المركزيةةة  -أخصةةائي مكتبةةات )مفهةةرس ومصةةنف(  -
 . 31/8/1994وحتى 

حةةةي المنتةةةزه )إنشةةةا  المكتبةةةة السةةةمعية والبصةةةرية  –أخصةةةائي مكتبةةةات بجمعيةةةة تنميةةةة المجتمةةةع المحلةةةي  -
 .31/12/1993وحتى  1/1/1993للجمعية( من عام 

 
 االستشارية والفنية الهامةالخبرات 

 

مصةةر  –اإلسةكندرية  –مصةةر(  –مركةةز اإلسةكندرية للوسةةائ  الثقافيةة والمكتبةةات )أكمةل  –مستشةار فنةي  – 1
 .1/9/2010وحتى  1/8/2009، ومن  18/9/2001وحتى  1996

الصةلب شركة اإلسكندرية الوطنيةة للحديةد و  –مستشار فني في الفهرسة والتصنيف والتحليل الموضوعي  – 2
 .1999وحتى  1998)انسدك( من عام 

مركةةز اإلسةةكندرية للوسةةائ   مشةةارك فةةي إعةةداد وتحريةةر "سلسةةلة أسةةليب للمعرفةةة" المعربةةة والصةةادرة عةةن – 3
 الثقافية والمكتبات وصدر عنها حتى اآلن ثالثة كتب وهناك ثالثة تحت األعداد والطبع 

 . 1999 التخطي  اإلستراتيجي للمكتبات وخدمات المعلومات   3-1
 . 2000: التصميم والتنفيذ  LANالشبكة المحلية للمعلومات    3-2
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 (2002)تحت الطبع  كيفية إعداد محطة العمل –األقرال المليزرة    3-3
حتةى عةام  1997مصةر  –أكمةل  –مقرر فريق مشروع تحميل نشرة اإليداع المصةرية علةى قةرل ليةزر  – 4

2000 . 
القةومي الثالةث للمكتبةات بالتعةاون مةع الجمعيةة المصةرية للمكتبةات  عضو اللجنة التنظيمية لة : المةؤتمر – 5

 2000يونيةةه  30-28اإلسةةكندرية  –جامعةةة اإلسةةكندرية –والمعلومةةات وقسةةم المكتبةةات ، كليةةة اآلداب 
 وأحد منظمي المعر  المقام على ام) المؤتمر .

اون مةةع الجمعيةة المصةةرية للمكتبةةات عضةو اللجنةةة التنظيميةة لةةة : المةؤتمر القةةومي الرابةع للمكتبةةات بالتعة -6
ومقةرر  2000يونيةه  30-28المنوفيةة  –جامعةة المنوفيةة –والمعلومات وقسم المكتبات ، كليةة اآلداب 

عداد الكتاب الصادر عن المؤتمر .  إحدى جلسات المؤتمر، وعضو لجنة تحرير وا 
التقليةدي لها من النظام اليةدوي جامعة المنوفية ، وتحوي -عضو مشارك في تطوير مكتبة كلية التمري   -7

 وحتى اآلن. 1999من عام   aLISإلى النظام اآللي باستخدام نظام مكتبات 
جامعةةة المنوفيةةة ، وتحويلهةةا مةةن النظةةام  -عضةو مشةةارك فةةي تطةةوير مكتبةةة كليةةة الحاسةبات والمعلومةةات  -8

 .2001من عام   aLISاليدوي التقليدي إلى النظام اآللي باستخدام نظام مكتبات 
 .2002عضو لجنة تكنولوجيا المكتبات بجامعة المنوفية منذ مارس -9

 .2005ربيع  -2004عضو لجنة تطوير برنام  قسم المكتبات والمعلومات بجامعة قطر خريف  -10
 .2005/2008جامعة قطر للعام الدراسي  -عضو لجنة الكتب والمختبرات بالقسم -11
 .2006/2007على اإلنترنت للعام الدراسي  جامعة قطر -لومكلية اآلداب والععضو لجنة موقع  -12
 2007/2008للعام الدراسي  -عضو لجنة أسبوع اإلعالم وعلم المعلومات   -13
واختيةار نظةام يلةي متكامةل ، ضةمن فريةةق  MINISISالمسةاهمة فةي تحليةل نظةام مكتبةة جامعةة قطةر  -14

ستاذة بسةمة "الجامعةة اللبنانيةة" ، م. محمةد الجةابر، أ. عمل )األستاذة داليا الجوهري "مدير المكتبة"، واأل
 . UNICORN" ( ، وقد قمنا بتحليل نظام بمكتبة الجامعة نوال "الدعم الفني

 1مستشار نظم المعلومات بمركز اإلسكندرية للوسائ  الثقافيةة والمكتبةات )أكمةل مصةر( فةي الفتةرة مةن  -15
 وحتى اآلن. 2009سبتمبر 

وحتةةةى  2009سةةةبمتبر  1تبةةةات بكليةةةة اآلداب ، جامعةةةة المنوفيةةةة فةةةي الفتةةةرة مةةةن عضةةةو لجنةةةة المك -16
1/10/2010 . 
 هة وحتى اآلن.1/6/1432جامعة الملك فيصل من  –عضو لجنة التخطي  اإلستراتيجي لكلية اآلداب  -17
فيصةةةةل للعةةةةام الدراسةةةةي  جامعةةةةة الملةةةةك –عضةةةةو مكتةةةةب الجةةةةودة واالعتمةةةةاد األكةةةةاديمي بكليةةةةة اآلداب  -18

 هة وحتى اآلن.1432/1433
جامعةةةةةة الملةةةةةك فيصةةةةةل  –مقةةةةةرر لجنةةةةةة وضةةةةةع برنةةةةةام  قسةةةةةم المكتبةةةةةات والمعلومةةةةةات بكليةةةةةة اآلداب  -19

 هة.1432/1433
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 هة.1432/1433جامعة الملك فيصل للعام لدراسي  –كلية اآلداب  –لجنة االمتحانات  منسق -20
ملةةك فيصةةل ومسةةؤول الموقةةع منةةذ العةةام لجنةةة اإلنترنةةت وتطةةوير موقةةع كليةةة اآلداب بجامعةةة ال منسةةق -21

 هة وحتى اآلن. 1432الدراسي 
 -منسق الكلية لدى وكيةل الجامعةة للشةؤون األكاديميةة السةتقطاب أعضةا  هيئةة تةدريس جةدد للكليةة . -22

 هة.1432/1433لدراسي العام ا
 هة. 1433/1434جامعة الملك فيصل للعام الدراسي  –عضو مكتب االرشاد األكاديمي بكلية اآلداب  -23
 
 

 التدريس والمحاضرات
 
كلية اآلداب  –تكنولوجيا المعلومات )الجانب النظري والتطبيقي( بقسم المكتبات والمعلومات  أستاذ مساعد -1

 جامعة قطر. –والعلوم 
 مقرر تكنولوجيا المعلومات. 1-1 

 مقرر نظم استرجاع المعلومات  1-2  
 مقرر الحاسوب في نظم المعلومات 1-3 

 .مقرر أسس تكنولوجيا المعلومات )متطلب عام للجامعة( 1-4
 

 جامعة المنوفية من  –كلية اآلداب   –أستاذ مساعد تكنولوجيا المعلومات بقسم المكتبات والمعلومات  – 2
جامعةةة المنوفيةةة  –كليةةة اآلداب  –مةةدرس مسةةاعد محاضةةر )الجانةةب العملةةي والتطبيقةةي( بقسةةم المكتبةةات  -3

 في موضوعات : 24/9/2001وحتى  1995
 التحليل الموضوعي . 2-1
 التكشيف واالستخالل . 2-2
 ( Windows 95, 98 and 2000 and XPالحاسب اآللي ) 2-3

2-3.1 MS Word, MS Excel, MS Access and PowerPoint 
فةةةي –مصةةةر"  –مركةةةز اإلسةةةكندرية للوسةةةائ  الثقافيةةةة والمكتبةةةات "أكمةةةل  –محاضةةةر بالةةةدورات التدريبيةةةة  -4

 موضوعات 
2-4 WinWord, PowerPoint, Internet Application (Search engines and 

Web Directory)  ، Access  ،Excel 
 . Horizonنظام ميكنة المكتبات األفق   2-5

 .MRAC21الفهرسة اآللية بنظام مارك  2-2-1
 اإلعارة اآللية. 2-2-2
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 التزويد اآللي. 2-2-3
 ضب  وتسجيل الدوريات يليا. 2-2-4
 .OPACالفهرس العام البحث في  2-2-5

 قواعد البيانات المليزرة )التركيب والتدريب على كيفية البحث فيها( . 2-6
 على قاعدة بيانات   ENALتدريب المهندس المسئول بالمكتبة القومية الزراعية  3-3-1

Chemical Abstracts 
 جامعةةة الزقةةازيق علةةى اسةةتخدام قواعةةد –تةةدريب مةةدير مكتةةب عميةةد كليةةة التربيةةة  3-3-2

 ,Wilson Social Science FTالبيانةةات المشةةتركين فيهةةا عةةن طريةةق أكمةةل )

Wilson Education Abstracts FT, ERIC from Dialog and 

Psychlit from NISC 2000( عام. 
جامعةة اإلسةكندرية علةى قواعةد بيانةات  –كليةة اآلداب  –تدريب أخصةائي المكتبةات  3-3-3

Wilson Social Science FT & Art FT  2001مارس. 
جامعةةة  –كليةةة الطةةب  – Medlineتةةدريب مةةدير وحةةدة الكمبيةةوتر والبحةةث العلمةةي  3-3-4

 Medline “Dialog” LAN 1-5 Usersالزقةازيق علةى تركيةب قاعةدة بيانةات 
 .2001إبريل  Search Engineوالتدريب على كيفية البحث واستخراج النتائ  

 26المكتبةةات المدرسةةية بمحافظةةة المنوفيةةة  محاضةةر بةةدورة إعةةداد وتخهيةةل أخصةةائي 3-3-5
 .2002فبراير 

وميكنةة  MARCجامعةة المنصةورة علةى نظةام مةارك  –تةدريب أخصةائي المكتبةات  3-3-6
مةارس  7فبراير وحتةى  27المكتبات بنظام األفق )البحث ، الفهرسة ، الدوريات( من 

 .. )ومقدم الدعم الفني للمكتبة المركزية بالجامعة(2002
مهةارات البحةث عةن بعنةوان ) مةل ألعضةا  هيئةة التةدريس بجامعةة قطةرعحاضر في ورشة م 4-3

 –وتطةوير عمليةات التعلةيم  مكتةب التنميةة المهنيةةبالتعاون مع ( المعلومات اإللكترونية:  قواعد البيانات
    .2005/2006الفصل الدراسي خريف جامعة قطر في  – قسم اإلعالم وعلم المعلومات

مصادر المعلومات بعنوان )ورشة ألعضا  هيئة التدريس بجامعة قطر  محاضر في 4-4
مكتب .(الوصول إلى  مصادر المعلومات اإللكترونية واالستشهاد المرجعي بها: اإللكترونية على اإلنترنت

فبراير  5االثنين  -.قسم اإلعالم وعلم المعلومات . جامعة قطر  –التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم 
2007 

ورشة عمل لمدرسي مدرسة الوجبة اإلعدادية المستقلة للبنات عن "مهارات البحث واالسترجاع في  4-5
 .23/12/2008قواعد البيانات العالمية" لمدة يوم واحد الثالثا  
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فرع السادات على مهارات البحث واالسترجاع لقواعد  –تدريب أعضا  هيئة التدريس بجامعة المنوفية  4-6
 االربعا   -.ScienceDirect, ISI, and EBSCOبيانات 

 MARC21 فهرسة التسجيالت الببليوجرافية بفومات  تدريب أخصائي المكتبات بجامعة المنوفية على 4-7
 ، مركز المعلومات بالجامعة(. 2009نوفمبر  12)الخميس  Futureفي نظام المستقبل 

ى البحث واالسترجاع واستخدام قواعد بيانات تدريب أعضا  هيئة التدريس بجامعة االسكندرية عل 4-8
(Proquest – EBSCO, and IEEE.)-  بقاعة مؤتمرات كلية الطب. 2009نوفمبر  23االسكندرية 

تدريب أعضا  هيئة التدريس بجامعة الزقازيق على البحث واالسترجاع واستخدام قواعد بيانات  4-9
(Proquest – EBSCO, and IEEE.)-  بقاعة مؤتمرات كلية الطب  2009فمبر نو  25الزقازيق

 البيطري.

تدريب أعضا  هيئة التدريس بجامعة المنصورة على البحث واالسترجاع واستخدام قواعد بيانات  4-10
(Proquest – EBSCO, and IEEE.)-  بقاعة تقنيات المعلومات  2009نوفمبر  26الزقازيق

 بالجامعة.

هادات المرجعية التقليدية وااللكترونية في إعداد الرسائل دورة )نظم صياغة االستشمحاضر في  4-11
حتى يوم الخميس الموافق   20/12/2009في الفترة من يوم األحد الموافق واألبحاث العلمية(

 جامعة المنوفية.  – ( بمركز المعلومات2بقاعة التدريب )   31/12/2009

" بمكتبة المركز الثقافي Librarian"المكتبي اإلشراف على تركيب نظام إدارة المكتبات المتكامل  4-12
 28األمريكي باالسكندرية وتدريب أخصائي المكتبة والمسئولين بالمركز على استخدام النظام في الفترة من 

 . 2009ديسمبر  31ديسمبر وحتى 

الجتماعي الدور الفني وا -مصر"  -محاضر في دورة "مكتبات األندية الرياضية بمحافظة المنوفية    4-13
 -شبين الكوم  -بمقر مديرية الشباب والرياضية  2010فبراير  26فبراير إلى  21للمكتبة في الفترة من 

 .مصر-المنوفية  

محاضر في الدورة التدريبية ألعضا  هيئة التدريس بكلية اآلداب بجامعة الملك فيصل بعنوان "مهارات  4-14
البيانات العالمية على اإلنترنت" في الفترة )الفصل الدراسي الثاني  البحث واالسترجاع لمحركات البحث وقواعد

 هة(.1432

محاضر في الدورة التدريبية ألعضا  هيئة التدريس بكلية اآلداب بجامعة الملك فيصل بعنوان  4-15
السبت  -"المكتبات الرقمية ودورها في دعم البحث العلمي والتعلم" ._ معمل كلية اآلداب جامعة الملك فيصل .

 ساعات(. 6) 25/12/2011، 24هة الموافق السبت 2،1/1/1433األحد  –
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بعنوان " الوعي والتطبيق المعلوماتي  تهيئة المعيدين والمعيدات لالبتعاث الخارجيمحاضر في برنام   4-16
 هـ.1433/  6/ 16االثنين  : وسائل وتقنيات البحث العلمي "

ات هيئة التدريس بكلية اآلداب بجامعة الملك فيصل بعنوان محاضر في الدورة التدريبية لعضو  4-17
-22"مهارات البحث واالسترجاع لمحركات البحث وقواعد البيانات العالمية على اإلنترنت" في األحد واالثنين 

 هة(.1433هة )الفصل الدراسي الثاني 23/6/1433

ى المعلوماتي ومهارات البحث في محاضر لدى عمادة التطوير الجامعي بجامعة الملك فيصل "الوع 4-18
 هة  13/1/1433-12قواعد البيانات وفهارس المكتبات الرقمية" ألعضا  هيئة التدريس االثنين والثالثا  

ment/Lists/KfuNews/DispForm.aspx?ID=21http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Develop

6 
الوعى المعلوماتي ومهارات البحث في قواعد البيانات وفهارس المكتبات الرقمية" لطالب برنام  " 4-19

 هة 25/1/1433-24البكالوريوس والدراسات العليا السبت واألحد 
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Development/Lists/KfuNews/DispForm.aspx?I

D=221 

 

ورشة عمل بعنوان "مصادر المعلومات الرقمية وبرام  صياغة االستشهادات المرجعية  4-20
RefWorks."- دريس بخقسام الطالبات(.جامعة الملك فيصل. عمادة التطوير الجامعي )أعضا  هيئة الت- 

 هة . 6/6/1434-5االثنين والثالثا  

الوعى المعلوماتي ومهارات البحث في قواعد البيانات وفهارس المكتبات الرقمية" )أعضا  برنام  " 4-21
 هة 12/1/1435-11هيئة التدريس( في الفترة من السبت واألحد 

جامعة  -".RefWorksجع: تطبيقات على برنام  ورشة عمل بعنوان "برام  إدارة األبحاث والمرا 4-22
في الفترة من االثنين  -الملك فيصل. عمادة التطوير الجامعي )أعضا  هيئة التدريس بخقسام الطالبات(.

 16/1/1435-15والثالثا  

جامعة  -".RefWorksجع: تطبيقات على برنام  ورشة عمل بعنوان "برام  إدارة األبحاث والمرا 4-23
 لثالثا افي الفترة من  -الملك فيصل. عمادة التطوير الجامعي )أعضا  هيئة التدريس بخقسام الطالبات(.

 1437 االربعا و 
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 المؤتمرات العلمية
قةدم لمةؤتمر م ثبحة -مصادر المعلومةات اإللكترونيةة ذات الةنل الكامةل فةي مجةال العلةوم اإلنسةانية . -1

 .2002إبريل  17-16 -جامعة المنوفية . –كلية اآلداب  –العلوم اإلنسانية وتقنيات المعلومات 

 

بحث بعنةوان: التخهيةل األكةاديمي والمهنةي لخريجةي قسةم المعلومةات واحتياجةات سةوت العمةل القطةري:  -2
"مهنةةةة ،  بعنةةةوان مقةةةدم للمةةةؤتمر السةةةنوي لجمعيةةةة المكتبةةةات والمعلومةةةات المصةةةرية،  دراسةةةة ميدانيةةةة

المةةةؤتمر العاشةةةر ألخصةةةائي المكتبةةةات  المكتبةةةات والمعلومةةةات فةةةي مصةةةر بةةةين التنظيةةةر والممارسةةةة"
 أكتوبر 6بجامعة  2006يونيو  29ة  27والمعلومات في مصر في الفترة من 

 

ة دور مراكز مصادر التعلم بالمدارس المستقلة في دولة قطر في تحديث العملية التعليمي"بحث بعنوان:  -3
المةةةؤتمر القةةةومي السةةةنوي الحةةةادي عشةةةر لجمعيةةةة   -. "دراسةةةة للواقةةةع وتخطةةةي  للمسةةةتقبل والتربويةةةة:

 .المنصورةبجامعة  2007يونيو  28ة  26في مصر في الفترة من المكتبات والمعلومات المصرية 
 

بةةات "أنمةةاإ إفةةادة البةةاحثين مةةن قواعةةد بيانةةات النصةةول الكاملةةة المسةةتخدمة فةةي المكتدراسةةة بعنةةوان  -4
 المكتبةات والمعلومةات فةي مصةر ألخصائييعشر  الثانيالمؤتمر القومي  -ومراكز المعلومات في مصر" .

 .السياسي والحرية الفكرية في مصر " المكتبة والتثقيف  تحت عنوان،  2008يونيو  26 – 24 -.

 
ين الواقةةةع ألثةةةرا  المصةةةطلحات فةةةي مجةةةال المكتبةةةات والمعلومةةةات بةةة اً دراسةةةة بعنةةةوان "التعريةةةب مصةةةدر  -5

ئق والمعلومةةات حةةول إشةةكالية المصةةطل  فةةي االمةةؤتمر العلمةةي الثةةامن لقسةةم المكتبةةات والوثةة -والطمةةون".
 (.2010أبريل  7-6كلية اآلداب. جامعة القاهرة ) -مجال المكتبات والوثائق والمعلومات.

 
المةةؤتمر  -. " "خصةةائل جديةةدة للبحةةث IEEEالمكتبةةة الرقميةةة الهندسةةية المتكاملةةة دراسةةة بعنةةوان " -6

 (.2010مايو  27-25العلمي الخامس للكلية الفنية العسكرية ._ )القاهرة 

 
المؤتمر العالمي األول لإلدارة  -دراسة بعنوان "إدارة البوابة اإللكترونية لجامعة قطر: دراسة تحليلية"  . -7

 (.2010مايو  4 -1اإللكترونية في المجتمع الجماهيري )ليبيا 

 
لتوظيةف تقنيةة المةؤتمر الةدولي  -كات بحث القرين الكةريم: دراسةة تحليليةة مقارنةة".دراسة بعنوان "محر  -8

 25/12/2013-22جامعة طيبة )بحث مقبول(  -. المعلومات لخدمة القرين الكريم وعلومه
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 الخبرة المهنية
      ئ  لشةركة مركةز اإلسةكندرية للوسةا  Librarian Aتصميم نظم إدارة المكتبات )تصةميم نظةام تحليل و  – 1

 (2010نوفمبر  -2009عام  الثقافية والمكتبات "أكمل"      
 .  (Magnolia, Alfresco, and SharePoint)مثل  CMSتحليل وتقييم نظم إدارة المحتوى  -2
 نظم إدارة المحتوى والتعليم اإللكتروني وبوابات التعليم اإللكتروني الجامعية. -3
 خاصة العلمية والتكنولوجية .إنشا  وتنظيم مراكز المعلومات  -4
 تنظيم المعلومات وتحليلها وتكشيفها واسترجاعها . – 5
 المشاركة في معار  الكتب : – 6

مصةر " بمعةر  الكتةاب المقةام علةى هةام) مةؤتمر االتحةاد العربةي للمكتبةات  –جنان "أكمةل  6-1
 .1998القاهرة عام  -جامعة الدول العربية  –والمعلومات التاسع بالقاهرة 

 1999مصةر" أعةوام ،  –"جنةان أكمةل  – 22، 21، 20، 19معر  القاهرة الدولي للكتاب  6-2
- 2002. 

بةةةالمعر  المقةةةام علةةةى هةةةام) المةةةؤتمر القةةةومي الثالةةةث  –مصةةةر"  –مسةةةئول جنةةةان "أكمةةةل  6-3
 . 2000اإلسكندرية  يونيه  –للمكتبات والمعلومات 

)قاعةة  2010فبراير  10-7القاهرة  -. ICT Cairo 2010المشاركة في معر  ومؤتمر  6-4
 المؤتمرات(

 القيام بالعمليات الفنية الخاصة بالمعلومات والتوثيق العلمي والنظم اآللية السترجاع المعلومات . – 7
 إعداد أنماإ المعلومات وتصميماتها خاصة المعلومات المتخصصة . – 8
 إعداد الببليوجرافيات واألدلة والمراجع العامة. – 9

 ت التحرير والطبع واإلصدار وتجهيز البيانات .إجادة عمليا - 10
 عمليات توزيع المطبوعات وتسويقها وعالقات الناشرين.  -11
 وقواعد البيانات اإللكترونية. (Horizon)نظام األفق  Automation Libraryميكنة المكتبات  -12

، نظةةةةام  UNICORN، نظةةةةام يونيكةةةةورن Horizon)نظةةةةام األفةةةةق تحليةةةةل الةةةةنظم اآلليةةةةة  12-1
Casper  نظام المكتبي ،Librarian). 

 . Onlineتحليل وتقييم قواعد المعلومات اآللية المليزرة وعلى الخ  المباشر   12-2
  -التدريب( مع قواعد بيانات الناشرين اآلتية: –البحث  –إجادة التعامل )التركيب  12-3

- H. W. Wilson 

- Bowker  

- Dialog 

- Gale Group 

-  ProQuest  

- EBSCO 



 16 

- EIU 

- IHS 

- IEEE 

- ScienceDirect 
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 الجودةدراسات و مشاريع ميكنة المكتبات
مصر( -)مركز اإلسكندرية للوسائط الثقافية والمكتبات أكمل رئيس فريق عمل ومسؤول الدعم الفني -1

فرع الزقازيق ينذاك )لتركيب نظام  –ميكنة المكتبة المركزية ومكتبات الكليات بجامعة بنها  مشروع
، والنظم الفرعية للفهرسة 21دورات التدريب الخاصة بنظام مارك، وا عداد 1999/2000عام  األفق(

والتزويد واإلعارة وضبط الدوريات بالتعاون مع األستاذ محمد معوض خبير النظم اآللية بشركة النظم 
)بداية من إعداد المناقصة وكراسة الشروط الفنية وعمل العرض العملي للنظام واختباره  العربية المتطورة.

 لجامعة وانتهاء بالتركيب والتدريب وعمل الدورات التنشيطة وتقديم الدعم الفني للجامعة(من قبل ا

مصر( -مركز اإلسكندرية للوسائط الثقافية والمكتبات أكمل) ومسؤول الدعم الفنيرئيس فريق عمل  -2
 ، وا عداد دورات2002عام  )لتركيب نظام األفق( جامعة المنصورةميكنة المكتبة المركزية  مشروع

  .، والنظم الفرعية للفهرسة21التدريب الخاصة بنظام مارك

)بداية من إعداد المناقصة وكراسة الشروإ الفنية وعمل العر  العملي للنظام واختباره من قبل 
 ة وتقديم الدعم الفني للجامعة(يالجامعة وانتها  بالتركيب والتدريب وعمل الدورات التنشيط

 

مصر( -مركز اإلسكندرية للوسائط الثقافية والمكتبات أكمل) لفنيرئيس فريق عمل ومسؤول الدعم ا -3
عام  (Librarianالمكتبي )لتركيب نظام  المركز الثقافي األمريكي باإلسكندريةميكنة  مشروع
  ، واإلعارة. ، والنظم الفرعية للفهرسة21، وا عداد دورات التدريب الخاصة بنظام مارك2010

سة الشروإ الفنية وعمل العر  العملي للنظام واختباره من قبل )بداية من إعداد المناقصة وكرا
 (للمركزة وتقديم الدعم الفني يوانتها  بالتركيب والتدريب وعمل الدورات التنشيط المركز

 
الخطة االستراتيجية لعمادة شئون المكتبات فى ضو  توكيد الجودة مصطفى حسنين ... وأخ.  -4

 2012جامعة الملك فيصل.  -عمادة شؤون المكتبات – ( 2016 - 2012)   والتحسين المستمر
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