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 الذاتية السيرة
 

   البيانات الشخصية 
 

 عثمان.أحمد نها محمد : االســـــم -
 .العربية مصر جمهورية - المنوفية – شبين الكوم: اإلقامة محل -
 11111411211رقم المحمول : - 
  braanoha@yahoo.com:   اإللكتروني البريد  -

 

  العلمية المؤهالت : 
 

 (جدا   جيد)  م1118جامعة المنوفية  – اآلداب كلية – المكتبات ليسانس -
 .1111جامعة القاهرة  –ماجستير من قسم المكتبات بكلية اآلداب لل سنة تمهيدية -
 .( ممتاز :تقدير)  م4115  مايو، -المنوفية جامعة – اآلداب كلية - المكتبات ماجستير -
 ول األشرف المرتبة :تقدير)  م4111 ،يناير -المنوفية جامعة – اآلداب كلية - المكتبات  دكتوراه -
). 
 م. 41/1/4111أستاذ مساعد   -

-  

 الوظيفي التدرج  : 
 

 . جامعة المنوفية –قسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب في  معيدة -
 جامعة المنوفية –قسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب في مساعد   مدرس -
  جامعة المنوفية. –اآلداب  قسم المكتبات والمعلومات بكليةفي   مدرس -

 جامعة المنوفية. –قسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب أستاذ مساعد في  -

 بكلية اآلداب  والوحدات   عضويه اللجان: 
-م0202المختبــــرات بكليــــة اآلداب بجامعــــى المنوفيــــة فــــ  العــــام الجــــامع   ةعضـــو لجنــــ -

 .م0200
اآلن حتـ   -م0200المنوفيـة مـن عـام الجودة بكليـة اآلداب بجامعـة ضمان وحدة في عضو  -

شـــهر  -م0202 نـــوفمبر، ونائـــب المـــدير التنويـــذم لوحـــدة ضـــمان الجـــودة بالكليـــة مـــن شـــهر 
 م.0202أغسطس 
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، م0202-0200لجنة العالقات الثقافية بكلية اآلداب بجامعـة المنوفيـة عـام  في عضو  -
 م.0202-م0202ومن عام 

 م0202اآلداب بجامعـــة المنوفيـــة عـــام   طـــالب بكليـــةالتعلـــيم و اللجنـــة شـــئون فـــي عضـــو  -
 .م0202وحت  

 .م0202- م0202عام  بجامعة المنوفية كليى اآلداببحوث مجلة لمحرر تنويذم  -

بناءا على قرار مجلس  الكليس  األزمات والكوارث إدارة المدير التنفيذى لوحدة  -
 إلى اآلن.م  21/1/1122  بتاريخ

جامعسسسسسسس  بتسسسسسسساريخ عضسسسسسسسو  سسسسسسسى لجنسسسسسسس  إدارة األزمسسسسسسسات علسسسسسسسى م سسسسسسستوى ال -
 م.01/22/1122

 
 

 اإلنتاج العلمي : 
 

 األطروحات الجامعي :-أ     
 الماج تير :-        

 أ.د شـــعبان خليوـــة  :إشـــراف، المكتبـــات الشخصـــية فـــي محافيـــة المنوفيـــة : دراســـة ميدانيـــة -  
 م.4115 سنةجامعة المنوفية ،  -كلية اآلداب  ،أ.د حسناء محجوبو 
 : هالدكتورا-   

إشـــراف  أ.د شـــعبان  ،دراســـة علـــ  عينـــة منهـــا ات المهـــداة فـــي دار الكتـــب المصـــرية كتبـــالم -
 م.4111 سنةجامعة المنوفية  -كلية اآلداب ،أ.د حسناء محجوبو خليوة 

 :بسسسسسسستالكت-ب
 

   .م4112 سنة ،اإلسكندرية ،دار الثقافة العلمية ، /نها محمد عثمانالمكتبات الشخصية -
حســـناء محمـــود  :تـــفليف ،المكتبــات ومراكـــز المعلومـــات يميم الـــنيم فـــإجــراءات تحليـــل وتصـــ -

دار الثقافـــــــــــة  ،فــــــــــي تجميــــــــــ  المـــــــــــادة العلميــــــــــة نهــــــــــا محمــــــــــد عثمــــــــــان   شــــــــــار  محجــــــــــوب
 م.4111،اإلسكندرية،العلمية

نهــــا و  حســـناء محجـــوب : أ.د.إعداد،دراســـات تفصـــيلية عـــالم المصـــادر الموتوحـــة وبرمجيتهـــا،-
 م.4114سنة،دريةاإلسكن ،افة العلميةالثق ،دار]أخ[..و.محمد عثمان 
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 األبحاث العلمي :-ج
         5ع ،3س -المكتبــات اآلن.  -ودوافــ  التكــوين .المكتبــات الشخصــية : دراســة فــي الموهــوم  -
 .112-131ص ص  -.(م4111   أغسطس) 

 

 ،ان نهـا محمـد عثمـو ،سـعيد مقبـل  رضـا :إعداد،الويكيبيديا : الموسوعة الحرة عل  اإلنترنت -
تحرير:شــعبان عبــد العزيــز خليوــة ، ، أمــان :مجموعــة بحــوث مهــداة : محمــد محمــد فــي كتــاب 

-152ص ص  م،4111، اإلسـكندرية: ،دار الثقافة العلميـة ، ماجد ، السيد السيد النشار سيدة
121  

 

ـــم عرضـــى بمـــ تمر ) - صسسسناع  " الموســـوعات موتوحـــة المصدر:موســـوعة المعرفـــة نموذجـــا"  ت
بـالمجلس  44/12/4111 – 41/12/4111( فـ  الوتـرةلمعاجم العربي  والمعربس المو وعات وا
 األعل  للثقافة.

(.إعــداد عسالم المصسسادر المفتوحسس  وبرمجيتدسسا : درا سات ت صسسيلي وتـم نشـره أيضــا فـ  كتــاب )-
 .4114. اإلسكندرية :دار الثقافة العلمية ،]أخ[حسناء محجوب ...و

 

المعرفة نموذجا . مجلة المكتبات والمعلومـات العربيـة   الموسوعات موتوحة المصدر:موسوعة -
 (.4114)إبريل 4،ع 34(، س 4114)يناير 1،ع 34س
 

 

ــــــ   - ــــــة وموقعــــــى عل ــــــ  مصــــــر : دراســــــى ألنشــــــطتى األكاديمي ــــــ  للجامعــــــات ف ــــــس األعل المجل
 ( .4111)أكتوبر 34، ع 8األنترنت.الوهرست س

 

" فـ  ة : مكتبـة عائشـة عبـد الـرحمن نموذجـاالمكتبات النسـائية المهـداة بـدار الكتـب المصـري"  -
 .م4111نوفمبر  31-42)م تمر دار الكتب مائة وأربعين عاما من التنوير( ف  الوترة من 

 

حيـاء التـراث العربي:دراسـة بيوجرافيـة ببليوجرافيـة " - محمد أبو الوضل إبراهيم ودوره فـ  بعـث واي
ه والعبسث بسه: ألسي ليلس  وليلس  نموذجسا تم عرضه بمؤتمر التراث بين الحفسا  عليس) "ببليومترية

 .4111مايو  14-11(المنعقد ف  قاعة م تمرات المجلس األعل  للثقافة ف  الوترة من 
 

حيــاء التــراث العربي:دراســة بيوجرافيــة ببليوجرافيــة - محمــد أبــو الوضــل إبــراهيم ودوره فــ  بعــث واي
 118ع إصــــدارات خاصــــةسلســــلة  -جامعــــة المنوفيــــة -كليــــى اآلداببحــــوث .مجلــــة  ببليومتريــــة
 (.4111)يوليو 
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 :دراســة بيوجرافيــة ببليوجرافيــة ببليومتريــةنصــر ام مبشــر الطــرازم :حياتــى ومكتبتــى الخاصــى  -
 (.4111)يوليو  82ع، 44س  جامعة المنوفية -كليى اآلداببحوث .مجلة 

لعربيــة ة المكتبــات والمعلومــات ا.مجلــ الموســوعات موتوحــة المصدر:موســوعة المعرفــة نموذجــا-
 (.4114)إبريل 4،ع 34(، س 4114)يناير 1،ع 34س 

 

 –جلــة بحــوث كليــى اآلداب يناير:دراســة تحليليــة .م 45عــن ثــورة  الصــور مصــدرا  للمعلومــات-
 ( 4113)يناير 14جامعة المنوفية ع 

المجلة  مقبول للنشر ف   . الوع  المعلومات  لدم المحامين بمحافية المنوفية:دراسة ميدانية-
 (4111لية لعلوم المكتبات والمعلومات  )الدو 
إتجاهـــــات طـــــالب قســـــم اإلجتمـــــاع بكليـــــة اآلداب جامعـــــة المنوفيـــــة نحـــــو القـــــراءة اإللكترونيـــــة -

)أكتـوبر  31مـ  2عالحرة:دراسة ميدانية .مقبول للنشر ف  مجلـة المكتبـات والمعلومـات العربيـة 
 م(.4112)يناير  32م   1م( ، ع4111

 

 مقررات الدراسيةو ال  المهنية الخبرات: 

،وتم عمل  المنوفية جامعةب - والمعلومات بكلية اآلداب المكتبات بقسم التالية المقرارات تدريستم     
)           الوترة خاللالدراسية ما عدا مقررات الدبلوم التفهيل  والتخصص  ،كتب ف  هذه المقررات 

 ( م 4111-4115
 الفرقة المقرر

 األولى لمكتباتا يتطبيقات حا ب آلى  
 الثاني  المراجع العام 

 الثاني  ن م قواعد بيانات
لكتروني   الثاني  مصادر معلومات تقليدي  وا 

 الثالث  )مارك( 2الفدر   الوصفي  
 الثالث  الفدر   الموضوعي 
 الرابع  تحليل وتصميم ن م
 الرابع  المراجع المتخصص 

 الرابع  خدمات معلومات إلكتروني 
 الرابع  روع تخرجمش

 الرابع  التدريب الميداني
 دبلوم المكتبات الت هيلى التحليل الموضوعى

 دبلوم المكتبات التخصصى مشروع تخرج
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للتعليم المفتوح بق م المكتبات والمعلومات بكلي  اآلداب  أوعي  المعلومات الرقمي 
 بجامع  المنو ي .

لمكتبات والمعلومات بكلي  اآلداب للتعليم المفتوح بق م ا مراجع عام  رقمي 
 بجامع  المنو ي .

للتعليم المفتوح بق م المكتبات والمعلومات بكلي  اآلداب  رقمي  مراجع متخصص 
 بجامع  المنو ي .

للتعليم المفتوح بق م المكتبات والمعلومات بكلي  اآلداب  ن م تشغيل
 بجامع  المنو ي .

عليم المفتوح بق م المكتبات والمعلومات بكلي  اآلداب للت ت ويق خدمات معلومات إلكتروني 
 بجامع  المنو ي .

للتعليم المفتوح بق م المكتبات والمعلومات بكلي  اآلداب  إقتصاديات المعلومات
 بجامع  المنو ي .

 األكاديمية و اإلدارية الخبرات: 
المشــــــاركة فــــــ  ســــــت دورات عــــــن تخصــــــص المكتبــــــات والمعلومــــــات ألمنــــــاء  -

 م. 0222عام  العاملين بقصور الثقافة بمحافية المنوفية المكتبات

 المشــاركة فــ  دورة ألمنـــاء المكتبــات العـــاملين بقصــور الثقافـــة بمدينــة  طنطـــا  -
 م.0222عام 

، عـام دورة ألمناء المكتبات العاملين بقصـور الثقافـة بمدينـة بنهـا يالمشاركة ف  -
 .م0222

مـــــات ألمنـــــاء المكتبـــــات دورة عـــــن تخصـــــص المكتبـــــات والمعلو  يالمشـــــاركة فـــــ -
 .م0222، عامالعاملين بمراكز الشباب بالمحافيات المختلوة

)مــار ( ألمنــاء المكتبــات العــاملين 0المشــاركة فــ  دورة عــن الوهرســة الوصــوية  -
 ، عـــــامفــــي مكتبـــــة المركــــز اإلقليمـــــي لتعلـــــيم الكبــــار بســـــرس الليــــان "اليونســـــكو

 م0222

المكتبــات العــاملين فــي مكتبــات  دورة عــن قواعــد البيانــات ألمنــاء يالمشــاركة فــ -
 م0222 ، عامجامعة المنوفية
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المشـــــاركة فـــــ  دورة عـــــن قواعـــــد البيانـــــات ألعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس بجامعـــــة  -
 م0222 ، عامالسادات

ــــات العــــاملين  - ــــاء المكتب ــــة ومحركــــات البحــــث ألمن المشــــاركة فــــ  دورة عــــن أدل
 .م0202محافية بنها، عام بقصور الثقافة ب

عـــــن تخصـــــص المكتبـــــات والمعلومـــــات ألمنـــــاء المكتبـــــات دورة  يالمشـــــاركة فـــــ -
 .م0200 عامالعاملين بقصور الثقافة بمحافية المنوفية 

 اتدورات عـــن قواعـــد البيانـــات ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس بجامعـــ يالمشـــاركة فـــ -
 .م0200دمنهور عام  و الزقازيق وطنطا  و بنهاو المنصورة وعين شمس 

 تروالت بكلية اآلداب بجامعة المنوفية.المشاركة ف  أعمال اإلمتحانات والكن -

بكليــة ريــاط األطوــال  التربيــة المكتبيــة وعالقتهــا بمكتبــة الطوــلعــن إلقــاء نــدوة  -
 .م0202 /02/2يوم الثالثاء الموافق دمنهور ة بجامع

المشاركة ف  دورات تدريبية تثقيوية ألمنـاء المكتبـات بمراكـز الشـباب مـن الوتـرة  -
 م02-02/2/0202

 

   التي تم الحصول عليهاتدريبية  الالدورات: 

 : واإلنترنتدورات في الحاسب اآللي  -

Windows, Excel, Access, Word, Power Point, Internet, 
IT 
 

  VisualBasic.net)، وVisualBasic6.0مقدم   ى) ف  البرمجةدورات  -

تـم الحصـول علـ  سـت دورات تدريبيـة  ، حيـثدورات تنمية قـدرات أعضـاء هيئـة التـدريس -
 -مشسسروعات البحسسوث التنا  سسي  المحليسس  والعالميسس  –أخالقيسسات البحسسث العلمسسى   :)هــ

-التخطسيط اس ستراتيجى-ا تخدام التكنولوجيا  ى التسدري  - تن يم المؤتمرات العلمي 
 ( الجوانب المالي  والقانوني   ى األعمال الجامعي 

 .استخدام المكتبة الرقمية وقواعد البيانات العالمية يفدورة  -

م، 2/0202/-22-02دورة فــ  التقــويم الــذات  لم سســات التعلــيم العــال  فــ  الوتــرة مــن  -
 من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد.
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دورة فـــ  توصـــيف البـــرام  والمقـــررات وتقـــويم نـــوات  الـــتعلم لم سســـات التعلـــيم العـــال  فـــ   -
 التعليم واإلعتماد.الهيئة القومية لضمان جودة  م، من02/02/0202-07الوترة من 

 02مــن                 دورة فـ  المراجعـة الخارجيـة لم سسـات التعلـيم العـال  فـ  الوتـرة  -
 ، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد. م0/00/0202- /00/

ــــــــــرة مــــــــــن                  - ــــــــــ  الوت ــــــــــيم العــــــــــال  ف ــــــــــ  التخطــــــــــيط اإلســــــــــتراتيج  لم سســــــــــات التعل دورة ف
 ، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد. م0-0/0/0202

فـ   زيـارة المراجعـة الخارجيـة :الـدورة التطبيقيـة لم سسـات التعلـيم العـال  تدورة بروتوكوال -
 ، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد. م02/2/0202-7الوترة من

 مشــــار  مــــن البــــورد الــــدول لامــــدرب برنــــام  تــــدريب مــــدربين مســــتوم ال) TOTدورة فــــ   -
 .مIBCT ) 2016للمدربين المعتمدين 

 

( الذم تقدمى منيمـة العمـل الدوليـة KABالمشاركة ف  برنام  تعرف إل  عالم األعمال ) -
 م0202سبتمبر  02-02والذم عقد ألساتذه جامعة المنوفية ف  الوترة من 

 : ما تم الحصول عليه 
- Tofel  (م0222)بالقاهرة عام اإلمديست  من 

- Tofel  (م0222)عام الجامعة األمريكية  من 
 (ICDL )الحصول عل  الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآلل  -

 

 والندوات وورش العمل  حضور المؤتمرات: 
 للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات. 0222حضور الم تمر الثالث  -

"   خدماتـىحضور م تمر " مشروعات التحول اإللكترونـي للمحتـوا المصـرا و  -
 ، بالمكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة.0222مارس  00-0من 

/حســـن  كتورعـــن كتـــاب "إدارة المعرفـــة أو الرأســـمعرفية بـــديال" للدحضــور نـــدوة  -
بقســــم المكتبــــات والمعلومــــات بكليــــة اآلداب بجامعــــة  00/22/0222الشــــيم  
 المنوفية.

/شـــعبان عبـــد كتوردلل والعســـكرا للمكتبـــاتحضـــور نـــدوة عـــن الـــدور السياســـي  -
 بقسم المكتبات بكلية اآلداب بجامعة طنطا. 02/22/0222العزيز خليوة 
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 27/22/0222حضــــور نــــدوة عــــن المكتبــــة الرقميــــة العالميــــة لــــوليم كــــابوك   -
 بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة.

 – 00/22/0222  فـــــ  الوتـــــرةحضـــــور مـــــ تمر "حركـــــة النشـــــر فـــــ  مصـــــر"  -
 عل  للثقافة.بالمجلس األ 02/22/0222

األول لتســـويق البحـــوث الجامعيـــة التطبيقيـــة "البحـــث  العلمـــيحضـــور المـــ تمر  -
ــــي العلمــــي ــــرة   فــــيخدمــــة الصــــناعة  ف ــــر إدارة م 0222أكتــــوبر  2-7الوت بمق

 جامعة المنوفية.

 منـــ  تكـــرار الرســـائل فـــي مجـــال المكتبـــات أســـاليبحلقـــة نقاشـــية عـــن حضـــور  -
بمقر المكتبة المركزيـة  0202مارس  02ف  يوم الثالثاء الموافق  والمعلومات

 بجامعة القاهرة.

حضور م تمر "أشكالية المصطلح ف  مجـال المكتبـات والوثـائق والمعلومـات "  -
 بجامعة القاهرة. 7/22/0202 – 2/22/0202ف  الوترة  

     فــــ  الوتـــــرة  "صــــناعة الموســــوعات والمعـــــاجم العربيــــة والمعربــــة"م تمر حضــــور  -
 بالمجلس األعل  للثقافة. 00/22/0202 – 02/22/0202

والمقـام بـدار الكتـب  "دار الكتب مائة وأربعين عاما من التنوير" حضور م تمر -
 م.0202نوفمبر  22-07ف  الوترة من القومية 

المــــــ تمر اإلقليمــــــي األول لمــــــديرا المكتبــــــات المركزيــــــة للجامعــــــات "حضــــــور  -
تبـــة المركزيــــة والمقـــام بالمك " العـــالم اإلســــالمياألعضـــاء فـــ  اتحــــاد جامعـــات 
 .م0202ديسمبر  02-02بجامعة القاهرة ف  الوترة من 

واي عليـى والعبـث بـى : ألـف ليلـة وليلـة نموذجـا"  ححضور م تمر "التراث بين ال -
 م.0200 مايو 00-02ف  الوترة من  بالمجلس األعل  للثقافة والمقام 

يف والثـورة "  حضور الم تمر الدول  الساب  لدار الوثائق القومية بعنوان "األرش -
ـــــة  فـــــ  الوتـــــرة مـــــن  ـــــام بـــــدار الكتـــــب والوثـــــائق القومي ديســـــمبر  00-02والمق

 م.0200
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حضــور المــ تمر العلمــ  التاســ  لقســـم المكتبــات والوثــائق والمعلومــات بعنـــوان  -
"تخصــص المكتبــات والوثــائق والمعلومــات فــ  عــالم متويــر  الهويــة والمنهجيــة 

 07-02امعــة القــاهرة  فــ  الوتــرة مــن كليــة اآلداب بجفــي والتكــوين "  والمقــام 
 م.0200مايو 

عتمـــاد الم سســـات الجامعيـــة  - حضـــور مـــ تمر "التخطـــيط اإلســـتراتيج  لجـــودة واي
ديســـــمبر  02-00والتعليميــــة العربيــــة : نحـــــو  فــــاق للتميـــــز " فــــ  الوتـــــرة مــــن 

 .دار الضيافة بجامعة عين شمس بالقاهرةفي والمقام  0200

" فــ  الوتــرة  نقــاذ صــناعة النشــر فــ  مصــرإ" حضــور المــ تمر الســنوم بعنــوان -
 في المجلس األعل  للثقافة.والمقام  0202 مايو 02-07من 

مواكبـة المكتبـات العربيـة " اعلم اإلقليم  الثان  بعنـوان –اإلفال  حضور م تمر -
فـــي والمقـــام  0202 يونيـــى 2-2" فـــ  الوتـــرة مـــن  للبيئـــة المعلوماتيـــة المتجـــددة

 مكتبة اإلسكندرية.

اإلعالمـــــ  الســـــنوم األول عـــــن اإلتحـــــاد النـــــوع  لمناهضـــــة  مـــــ تمرالحضـــــور  -
الـــذم و  م0202 /02/2المنعقـــد يـــوم الممارســـات الضـــارة ضـــد المـــرأة والطوـــل 

 في فندق بيراميزا بالقاهرة.أنعقد 

اإلعالمـــــ  الســـــنوم األول عـــــن اإلتحـــــاد النـــــوع  لمناهضـــــة  مـــــ تمرالحضـــــور  -
الـــذم و  م0202 /02/2م الممارســـات الضـــارة ضـــد المـــرأة والطوـــل المنعقـــد يـــو 

 أنعقد في فندق بيراميزا بالقاهرة.

حضــــور المــــ تمر العلمــــ  األول للمكتبــــات والمعلومــــات تحــــت عنوان"تحــــديات  -
م والـذم 0202/ 02/00-02المكتبات الجامعية ف  األلوية الثالثة"  مـن يـوم 

 .قاعة اإلحتواالت الكبرم بجامعة بنهاإنعقد ف  
 /02/00مويـــة لمحـــور قنـــاة الســـويس  يـــوم نـــدوة عـــن المشـــروعات التنحضـــور  -

الــذم إنعقــد فــ  جامعــة المنوفيــة فــ  إطــار مهرجــان األســبوع البيئــ  و  م0202
 الثالث لجامعة المنوفية.
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 ورشـة عمـل حـول األزمـات والصـراعات والمهـاجرين فـ  العـالم العربــي حضـور  -
فـــ  القـــاهرة فـــ  الجامعـــة األمريكيـــة نعقـــد إالـــذم و  م0202 /02/00-02يـــوم 
 .يدان التحريربم

ضـــمانات تـــراخيص التحويـــل الرقمـــ  بـــين الم لـــف والناشـــر نـــدوة عـــن حضـــور  -
 المجلس األعل  للثقافة.الذم إنعقد ف  و  م0202 /00/0يوم  والموزع

 –حضـــور ورشـــة عمـــل بعنوان)معـــايير اعتمـــاد كليـــات ومعاهـــد التعلـــيم العـــال   -
فــــ   بالقــــاهرة كــــونرادم( المنعقــــدة فــــ  فنــــدق 0202يوليــــو  –اإلصـــدار الثالــــث 

 م.02/2/0202

حضــور المــ تمر الــدول  الثالــث بعنوان)ضــمان جــودة التعلــيم :الــتعلم مــن أجــل  -
-07فـــــــــ  بالقـــــــــاهرة الحاضـــــــــر والمســـــــــتقبل( المنعقـــــــــدة فـــــــــ  فنـــــــــدق كـــــــــونراد 

 م.02/2/0202

نــدوة عــن الوضــ  القــانون  والجورافــ  لجزيرتــ  تيــران وصــنافير  يــوم حضــور  -
 ة الم تمرات ف  جامعة المنوفية والت  أنعقدت ف  قاع م0202 /07/2

حضـور المــ تمر العلمــ  الســادس الــدول  الثــان  بعنوان)التربيــة العربيــة وتعزيــز  -
جامعـة األمن الوكرم ف  عصر المعلوماتية:الواق  والمفمول( المنعقد ف  فنـدق 

 م.00/02/0202-00ف   المنوفية

 رشــــيفدارة الكــــوارث فــــ  المكتبــــات والمتــــاحف واالإمــــ تمر تخطــــيط حضــــور  -
 .م0202من شهر اكتوبر  02-02 المنعقد ف  مكتبة اإلسكندرية ف 

المشــــاركة فــــ  ورشــــة عمــــل عــــن إعــــادة صــــياغة الر يــــة والرســــالة واالهــــداف  -
 .م0202من نوفمبر 0لكلية اآلداب بجامعة المنوفية ف  االسترايجية 

حضـــورندوة فــــ  ســــاقية الصـــاوم)عن تنميــــة المــــوارد الضـــرورية للحيــــاة (تابعــــة  -
 .م0202نوفمبر  2حاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة يوم لإلت

بعنـــوان ) أزمـــة بجامعـــة المنوفيـــة حضـــور المـــ تمر الـــدول  االول لكليـــة االداب  -
 .م0202نوفمبر  2-2العلوم االنسانية ف  يل عالم متوير ( من 
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نحــو م شــرات علميــة بعنــوان ) بجامعــة المنوفيــة  نــدوة فــ  كليــة التربيــةحضــور  -
عية لجــودة وتقيــيم المجــالت والبحــوث العلميــة المنشــورة باللوــة العربيــة وموضــو 

فـ  يــوم (  بالتعـاون بـين كليــة التربيـة بجامعــة المنوفيـة ورابطــة التربـويين العــرب
 .م0202 -00-02األربعاء الموافق 

 :والندوات  المؤتمراتتنظيم بعض   المشاركة فى
ب بجامعة المنوفيـة تحـت عنـوان الم تمر الثان  لكلية اآلدا المشاركة ف  تنييم -

نـوفمبر  2-0      "العشوائيات ف  مصر : مياهرها وعالجها " ف  الوترة من
 كلية اآلداب  بجامعة المنوفية.في والمقام  0202

 

الم تمر الثالث لكلية اآلداب بجامعة المنوفية تحـت عنـوان  المشاركة ف  تنييم -
والمقـام  0200نوفمبر  2-2ن يناير :ر ا و فاق" ف  الوترة م 02"مصر بعد 

 بكلية اآلداب  بجامعة المنوفية.

لكليـة اآلداب بجامعـة المنوفيـة تحـت عنـوان  الراب الم تمر  المشاركة ف  تنييم -
نــوفمبر  2-2" فــ  الوتــرة مــن هويــة مصــر :المنطلــق نحــو التنميــو المســتدامة"

 م بكلية اآلداب  بجامعة المنوفية.والمقا 0202

بكليـــة  لقســـم اللوـــة العربيـــة العلمـــ  الـــدول  األول المـــ تمر المشــاركة فـــ  تنيـــيم -
 20" فــــ  الوتــــرة مــــن أســــئلة البالغــــة والدراســــات البينيــــةعنــــوان "تحــــت اآلداب 
 والمقام بكلية اآلداب  بجامعة المنوفية. 0202 فبراير 0-يناير

عـــداد نـــدوة عـــن )التوعيـــة المجتمعيـــة فـــ  مجـــال إدارة  - اإلشـــراف علـــ  تنيـــيم واي
ــــــــق األزمــــــــات وا ــــــــ  يــــــــوم األحــــــــد المواف لكــــــــوارث والحــــــــد مــــــــن أخطارهــــــــا( وذل

 م ف  قاعة اإلجتماعات بكلية اآلداب .2/00/0202

عـــداد نــدوة عــن )الســـيول ومخاطرهــا وكيويــة مواجهتهـــا  - اإلشــراف علــ  تنيــيم واي
م فـــ  قاعـــة 2/00/0202وطـــرق اإلســـتوادة منهـــا( وذلـــ  يـــوم األحـــد الموافـــق 

 اإلجتماعات بكلية اآلداب .
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عـداد نـدوة عـن )فـن إجتيـاز المقابلـة الشخصـية وأزمـات اإلشراف  - علـ  تنيـيم واي
م فـ  قاعـة اإلجتماعـات بكليـة 02/0/0202الوشل( وذل  يـوم األحـد الموافـق 

 .اآلداب

ــــة باإلســــعافات األوليــــة والتــــ  قامــــت بهــــا  - اإلشــــراف علــــ  تنيــــيم حملــــة للتوعي
عــن اإلســعافات  الجمعيــة العلميــة الطالبيــة التابعــة لكليــة طــب المنوفيــة بتوعيــة

األوليـــة وتـــدريب عملـــ  علـــ  مانيكـــان لكيويـــة اإلنعـــاع القلبـــ  الرئـــوم وتوزيـــ  
 م .02/2/0202كتيبات أمام رصيف كلية اآلداب ف  يوم األربعاء الموافق 

عــداد الملتقــ  التــوييو  الثــان  بكليــة اآلداب وذلــ  فــ   - المشــاركة فــ  تنيــيم واي
 ت بكلية اآلداب.م ف  قاعة اإلجتماعا02/2/0202-02الوترة 

لقاء كلمة عن المرأة المصرية ودور أمانة المرأة وخطتهـا ف  تنييم و المشاركة  - اي
المســتقبلية بصـــوت  أمينــة المـــرأة علــ  مســـتوم المحافيــة فـــ  المجلــس القـــوم  
للتنميــة الزراعيــة وشــئون الوالحــين فــ  المــ تمر الثــان  للمجلــس بالمنوفيــة الــذم 

 .م0202نوفمبر  02ين الكوم يوم عقد اليوم بقاعة الم تمرات بشب

لقاء كلمة عن المرأة المصرية ودور أمانة المرأة وخطتهـا ف  تنييم و المشاركة  - اي
المســتقبلية بصـــوت  أمينــة المـــرأة علــ  مســـتوم المحافيــة فـــ  المجلــس القـــوم  
للتنميــة الزراعيــة وشــئون الوالحــين فــ  المــ تمر الثــان  للمجلــس بالمنوفيــة الــذم 

 .م0202نوفمبر  02الم تمرات بشبين الكوم يوم  عقد اليوم بقاعة

المشاركة ف  التنييم و اإلشراف وتقديم ندوة بعنوان )ترشـيد اإلسـتهال  الوـذائ   -
والملبســـ  لشـــباب الجامعـــات( والتـــ  اقيمـــت بالتعـــاون بـــين وحـــدة ضـــمان الجـــودة 

نزلــ  واإلعتمــاد بكليــة اآلداب ووحــدة ضــمان الجــودة واإلعتمــاد بكليــة اإلقتصــاد الم
م فــــ  قاعــــة المناقشــــات بكليــــة اآلداب ، وحاضــــر فيهــــا 02/00/0202فــــ  يــــوم 

 طالب الورقة الثالثة بكلية اإلقتصاد المنزل .
 

   األطروحات الجامعيةعلى  المشترك  اإلشراف: 
 :إجازتها  تتم  أطروحات-        
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 سى ودوره  سى تطسوير أدب الطفسل  المجل  المصرى لكتب األطفسال. سعد عبد الموجـود  -0
جامعـة :كليـة اآلداب -.  نهـا محمـد عثمـان.دو أمان  مجاهـد .أ.د إشراف  .مصر:درا   حال 

 .(م0200 سنة ماجستير،) المنوفية 
 

 . إشــراف   أنمسساط اس سسادة مسسن مكتبسسات قطسساع التلفزيسسون: درا سس  ميدانيسس .وليــد عطــا ام  -0
 ســنة ماجسـتيرمنوفيـة  ،)جامعــة ال-كليـة اآلداب  ، نهـا محمــد عثمـان.د وأمـان  مجاهـد .أ.د 

 (.م0200
 قيد البحث: أطروحات-      

إدارة العمليــات الونيــة بــدار الكتــب المصــرية مــ  المقارنــة بمكتبــة  .ســناء محمــد طــى محمــد -0
كليـــة  ،نهــا محمـــد عثمــان.د وخليوـــة عبـــد العزيــز شــعبان .إشـــراف أ.د  .الكــونجرس األمريكيــة

 (.0202البحث  المنوفية  ،) ماجستير قيد جامعة -اآلداب 
مــدم إلمــام العــاملين بقطــاع المعلومــات فــ  مصــر .عصــام الــدين جــاد محمــود مصــطو  -0

أ.د/ و       ،أ.د متـولي النقيـب إشـراف .بقوانين حقوق الملكية الوكرية : دراسة وصوية تحليلية
ة )دكتـورا جامعـة المنوفيـة  ، -كليـة اآلداب.نهـا محمـد عثمـان، أ.م/ وأيمن ابراهيم العشـماوم 

 (.0200قيد البحث  
 األطروحات الجامعية مناقشة: 

 م بجامعة اإلسكندرية  :0202-2-2مناقشة رسالة ماجستير يوم السبت الموافق -0
اإلدارة اإللكترونية ف  مراكز المعلومات وتحقيق الجودة الشاملة (السعدم هدم طارق حموده

، قسم       ،ء محروس مهرانميساأ.د  إشراف )ميدانية: دراسة ف  جامعة البصرة بالعراق
 (.م0202  ماجستير) ،  جامعة اإلسكندرية -كلية اآلداب-المكتبات والمعلومات 

 :  سوهاجم بجامعة 0202-2-2الموافق  الثالثاءمناقشة رسالة ماجستير يوم  -0
واجهـات اإلسـتخدام للمسـتودعات الرقميـة علـ  شـبكة الويب:دراسـة (نسمة رفعت حامد محمـود

، قســـم المكتبـــات   د/ناصـــر أبـــو زيـــد الكشـــك  ،زيـــن الـــدين عبـــد الهـــادمأ.د  إشـــراف مقارنـــة (
 (.م0202  جستيرام،)سوهاج جامعة  -كلية اآلداب-والمعلومات 

 م بجامعة اإلسكندرية  :0202-7-02مناقشة رسالة ماجستير يوم السبت الموافق -2
:دراسة تقييمية مقارنة بين معمارية المعلومات لمواق  المكتبات العامة(هبى عازر ميخائيل

ميساء محروس مهران، قسم المكتبات أ.د  إشراف )مواق  المكتبات العامة العربية واألجنبية
 (.م0202  ماجستير) ،  جامعة اإلسكندرية -كلية اآلداب-والمعلومات 

 :  المنوفيةم بجامعة 0202-2-2الموافق  األثنينمناقشة رسالة ماجستير يوم -2
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أنماط أفادة المكووفين ف  مصر من مصادر (عبد الوتاح البشبيش محمود متول  
عل  عبد المحسن  /أ.م ،/متول  محمد النقيبأ.د إشراف )المعلومات:دراسة وصوية تحليلية

 (.م0202  ماجستير) ،  المنوفيةجامعة  -كلية اآلداب-معلومات سم المكتبات والقتاج 
 :  أسيوطم بجامعة 0202-2-02ق المواف الخميسمناقشة رسالة ماجستير يوم -2

تفثير البرام  التدريبية عل  أداء العاملين ف  مكتبات قطاع  الشباب (أمان  بهجت عزت
د/ أيمن  ،/شعبان عبد العزيز خليوةأ.د إشراف )والرياضة وقصور الثقافة بمحافية أسيوط

  تيرماجس) ، أسيوطجامعة  -كلية اآلداب-وجدم أحمد قسم المكتبات والمعلومات 
 (.م0202

 

 م بجامعة اإلسكندرية  :0202-2-02الموافق  األربعاءمناقشة رسالة ماجستير يوم -2
مواق  مجالت األطوال العربية المتاحة عل  شبكة اإلنترنت :دراسة (شيماء حسين ترك 

 -كلية اآلداب-جمال الخول ، قسم المكتبات والمعلومات  مأ. إشراف )تحليلية تقويمية
 (.م0202  ماجستير) ،  ندريةجامعة اإلسك

 
   عتماد  لإلالتطوير المستمر والتأهيل  المشاركة فيها ضمن مشروع   تتم أنشطة

CIQAP)) جامعة المنوفية  – بكلية اآلداب: 
بقـرار  بكلية االداب بجامعة المنوفيـة وحدة ضمان الجودة اإلنضمام إل  الوريق التنويذم ب -

قـــد حصـــلت الكليـــة علـــ  و م 00/0/0200ري  بتـــامجلـــس الكليـــة بجلســـتى الرابعـــة بتـــاري  
 .م0202 /02 /0 يف( (CIQAPعتماد التطوير المستمر والتفهيل لالمشروع 

 م.0202 نوفمبرنائب المدير التنويذم لوحدة ضمان الجودة بالكلية من شهر  -

عتمــاد مـن معــايير االوهـو المعيــار الرابــ   "قية واألخالقيــاتاالمصــد"المسـئولية عــن معيـار  -
نشــطة الخاصــة بهــذا المعيــار وكــذل  المســئولية عــن تنويــذ األ ،بالقــدرة الم سســيةالخــاص و 

 ((CIQAPعتمـاد لال والموجودة  ف  الخطة التنويذية لمشروع التطوير المستمر والتفهيـل
 وه  :الخاص بكلية اآلداب  

 .عداد دليل لحقوق الملكية الوكرية والنشر ( الخاص بإ0.ج.0نشاط) -              
عضـــاء هيئـــة أضـــمان العدالـــة وعـــدم التمييـــز بـــين الخـــاص ب (0.ج.0نشـــاط )-              

 التدريس والعاملين والطالب.
 نتاج دليل أخالقيات المهنة بالكلية.( الخاص بإ2.ج.20)نشاط  -              
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إدخال نيام الكشف عن النس  غير القانون  للم لوات ( الخاص ب2.ج. 0نشاط)-          
Plagiarism .والتوعية بطرق استخدامى 

وض  ميثاق أخالق  للعمل في أثناء تنويذ المشروع م  ( الخاص ب0.د.0نشاط )-
% 2وض   لية لضمان استمرارية العمل حت  تصل الكلية لالعتماد م  تحديد نسبة 

 الدارة المشروع.
 .داء( الخاص بوض   لية للثواب والعقاب تشمل ربطها بمستويات األ2.ب.0نشاط )-

ـــار  - عتمـــاد وهـــو المعيـــار الثالـــث مـــن معـــايير اال "القيـــادة والحوكمـــة  "المســـئولية عـــن معي
نشــطة الخاصــة بهــذا المعيــار وكــذل  المســئولية عــن تنويــذ األ، والخــاص بالقــدرة الم سســية

 ((CIQAPعتمـاد التطوير المستمر والتفهيـل لال والموجودة  ف  الخطة التنويذية لمشروع
 وه  :داب  الخاص بكلية اآل

نشـــاء اي وضـــ  توصـــيف وييوـــ  للعـــاملين بالكليـــة و ( الخـــاص ب2.أ.0نشـــاط ) -
 دارية.دليل لمعايير اختيار القيادات األكاديمية واإل

تحديــد االحتياجــات التدريبيــة للقيــادات األكاديميــة ( الخــاص ب0.ب.0نشــاط )-
بــــرام   وتنويــــذ ،بخبــــراء ةداريــــة والعــــاملين بالكليــــة بصــــوة دوريــــة باالســــتعانواإل

 التدريب المقترحة وقياس فاعليتها.
القيـادات األكاديميـة  ليـة معتمـدة لقيـاس رضـا إيجاد ( الخاص ب2.ب.0نشاط )-                 

 دارية والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.واإل
 

( ختيار القيسادات األكاديميس  واسداريس  وتوصسيفدا السو يفى الشساملادليل معايير إعـداد ) -
نشـاء اي وض  توصـيف وييوـ  للعـاملين بالكليـة و ( وهو )4.أ.1 )بالنشاطوالخاص 

 .(داريةدليل لمعايير اختيار القيادات األكاديمية واإل

التطسسسوير الم سسستمر والت هيسسسل ميثسسساق أخالقسسسى للعمسسسل  سسسي أثنسسساء تنفيسسسذ مشسسسروع )إعـــداد  -
عــداد)(عتمسسادلال  ( جامعسس  المنو يسس-آليسس  العمسسل بوحسسدة ضسسمان الجسسودة بكليسس  اآلدابواي

وض  ميثاق أخالق  للعمل في أثناء تنويذ المشـروع مـ  ( وهو )2.د.1والخاص بالنشاط)
% 2وضــ   ليــة لضــمان اســتمرارية العمــل حتــ  تصــل الكليــة لالعتمــاد مــ  تحديــد نســبة 

 .(دارة المشروع.إل

مشــــــروع التطـــــوير المســــــتمر والتفهيـــــل لالعتمــــــاد أخـــــرم بتنويـــــذ أنشــــــطة  يشـــــترا  فــــــاال  -
CIQAP))  مثل ، واإلشترا  ف  ورع العمل الخاصة بتنويذ هذه األنشطة بالكلية: 
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               إنشــــــــــاء موقــــــــــ  الكترونــــــــــي مســــــــــتقل ومتميــــــــــز )ب ( الخــــــــــاص3.د.1نشــــــــــاط ) -
  .(نترنت لنشر ثقافة الجودةالجودة  عل  اإل لوحدة

نـــــدوة للتوعيـــــة بالمعـــــايير األكاديميـــــة والمخرجـــــات الخـــــاص )ب( 3.أ.4نشـــــاط ) -
 .(ستهدفةالتعليمية الم

ورع عمــل باألقســام العلميــة لمراجعــة  توصـــيف ( الخــاص )بــ1.ب.4نشــاط ) -
 .(البرام  والمقررات طبقا للمعايير المتبناة

التعريف بالمعـــايير األكاديميــــة لبــــرام  الدراســــات ( الخــــاص )بــــ1.ج.4نشـــاط ) -
 .(العليا

ـــة ( الخـــاص )ب4.ج.4نشـــاط ) - مراجعـــة توصـــيف البـــرام  والمقـــررات فـــي مرحل
 .(لدراسات العلياا
ـــة للتـــدريس بنيـــام الســـاعات ( الخـــاص )ب1.د.4نشـــاط ) - ـــنيم المختلو دراســـة ال

 (المعتمدة
عتمــــاد الئحــــةب( الخــــاص )4.د.4نشــــاط )- علــــ   الســــاعات المعتمــــدة مراجعــــة واي

 (مستوم برام  الدراسات العليا
 .(استبيانات لتحديد مشاكل التعلم وكيوية مواجهتها( الخاص )ب1.د.3نشاط ) -
نشـــــاء قاعـــــدة بيانـــــات لنتـــــائ  ( الخـــــاص )2.د.3نشـــــاط )- تطـــــوير الكنتـــــروالت واي

 .(الطالب
دراسـة مــدم مالئمـة التخصصـات العلميـة للمقــررات ( الخـاص )ب4.أ.2نشـاط ) -

 (.الت  يشاركون في تدريسها
( والخـاص بنشـاط حقوق الملكي  الفكريس   سى التس ليي والنشسر لكليس  اآلدابدليل )اعداد  -

ذم يخــــــدم الهــــــدف األول فــــــ  الخطــــــة التنويذيــــــة للمشــــــروع وهــــــو) تطــــــوير الــــــ ( 1..ج1)
الرابـــ  مـــن )المعيـــار الممارســـات اإلداريـــة بمـــا يحقـــق ضـــمان جـــودة األداء( والـــذم يحقـــق 

 (معايير اإلعتماد وهو المصداقية واألخالقيات

الـــذم يخـــدم ( 3-ج-)اوالخـــاص بنشـــاط (خالقيسسسات المدنسسس  بكليسسس  اآلدابألدليسسسل إعـــداد ) -
األول فــ  الخطــة التنويذيــة للمشــروع وهــو) تطــوير الممارســات اإلداريــة بمــا يحقــق الهــدف 

)المعيار الراب  مـن معـايير اإلعتمـاد ( وهـو المصـداقية ضمان جودة األداء( والذم يحقق 
 .واألخالقيات
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