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 أسامة حممد عطية مخيس .الدكتور

  :dr_oskhames@yahoo.comالبريد إلالكتروني 

 

 

  مرتبة " ، والرسالة حائزة على تقدير 0202دكتوراه في آلاداب تخصص املكتبات واملعلومات

الخدمة " في  "مع التوصية بالطبع وتبادل الرسالة مع الجامعات ألاخرى  -ممتاز  -الشرف ألاولى 

 FAQ “املرجعية الرقمية، 

 ممتاز مع " ، والرسالة حائزة على تقدير 0222 -تخصص املكتبات واملعلومات -ماجستير في آلاداب

ملستودعات الرقمية على في املحتوى الرقمي في ا"  "التوصية بالتبادل بها بين الجامعات وطباعتها 

 "شبكة إلانترنت

 ملنوفية اجامعة  – دا كلية لا ، 0222مايو – واملعلومات املكتبات معل :في (امتياز) ليسانس- 

 مع مرتبة الشرف "بتقدير عام 
ً
 "جيد جدا

 

  0202جامعة املنوفية من  –كلية لادا   -مدرس علوم املكتبات واملعلومات. 

  01/21/0222جامعة املنوفية من   –كلية لادا   -مدرس علوم املكتبات واملعلومات املساعد. 

  20/20/0222جامعة املنوفية من  –كلية لادا   –معيد في قسم املكتبات واملعلومات. 

 

o  في قسم املكتبات واملعلومات املقررات الدراسيةتدريس العديد من. 

o  املشاركة في إنشاء نظام داخلي للجودةIQAS " في كلية " وحدة ضمان الجودة والاعتماد

 .0222لادا  جامعة املنوفية من 
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o  إلادارة ( املستقبل)تدريب املتخصصين في املكتبات الجامعية الستخدام نظام املشاركة في

 املتكاملة للمكتبة

o  للقسم  معمل الحاسب لاليف على تطوير اشر الا. 

o جامعية في املكتبات الجامعية املصريةللرسائل الستودع رقمي املفي مشروع  ةشاركامل. 

o   ييسر ومسئول تقنى لبرنامج التواصل مConnect program   بين كلية لادا  جامعة

بنيويورك ومكتبها التمثيلي بالقاهرة للعام الجامعي  Soliyaاملنوفية ومنظمة سوليا العاملية 

0222/0202. 

o في التعليم عن بعد املقررات الدراسيةفي تدريس العديد من  ةشاركامل. 

o خالل برنامجاملقررات من وتدريس في تصميم  ةشاركامل(مودل MOODLE ) 

o إنشاء املستودع الرقميى املؤسس ي لقسم املكتبات واملعلومات. 

o  منسق وحدة ضمان لجودة والاعتماد في تحديد احتياجات معامل كلية لادا  جامعة

 " الاستراتيجي للكلية في إطار التخطيط" لاالت واملعدات " املنوفية من 

o منسق  عقد ورش العمل لوحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية. 

o  املكتبات بجامعة املنوفية ضمن مشروع املكتبات الرقمية وأتمتة مشروع املشاركة في

ICTP 02/02/0202وحتى  0222، منذ. 

o  إلاشراف على تطوير موقع قسم املكتبات واملعلومات بكلية لادا  جامعة املنوفية من

 . 02/02/0202وحتى  0222

o  املشاركة في ضبط جودة فهارس مكتبات جامعة املنوفية على نظام املستقبل الالكتروني

 .02/02/0202حتى  0222من  FLSللمكتبات 

o  بانوراما الفكر العربي " املشاركة في ضبط جودة فهرس بوابةhttp://www.fekr-

rama.com 0222مصر -وزارة الاتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. 

o  املقترح  –الئحة وتوصيفات املقررات في برنامج التعليم املفتوح " املشاركة في وضع-  "

جامعة املنوفية  –لقسم املكتبات واملعلومات بكلية لادا  " ليسانس املكتبات الرقمية 

0222. 
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o  املقترح  –الئحة وتوصيفات املقررات لبرنامج الساعات املعتمدة " املشاركة في وضع- 

 .0222جامعة املنوفية  –لقسم املكتبات واملعلومات بكلية لادا  "  العليا  للدراسات

o شاركة العديد من املؤسسات التعليمية وألاكاديمية واملهنية في تقديم العديد من امل

 .الدورات التدريبية

o بالقسمملف الدراسات العليا  ل ئو مس. 

o  لقسم املكتبات واملعلومات " توصيفات وتقارير املقررات الدراسية " املشاركة في وضع

 .02/02/0202حتى  0222جامعة املنوفية من  –بكلية لادا  

o  02/1/0222املشاركة في مشروع تأسيس املركز الثقافي للحرس الجمهوري فى الفترة من 

  .02/2/0222إلى 

o  0222أكتوبر ( قاعدة البيانات الببليوجرافية إلتحاد كتا  مصر)املشاركة في إعداد .

 .مصر -دار الكتب والوثائق القومية. الهيئة املصرية العامة للكتا 

o كلية لادا ، جامعة املنوفية مكتبة وتنمية مجموعاتفي بناء  املشاركة 

o في تنظيم عدد من املؤتمرات الوطنية وإلاقليمية للمكتبات املشاركة. 

o القسمفي لجان  املشاركة. 

o التقارير السنوية للقسمإعداد ألادلة و في  املشاركة. 

o  ة على كيفية استخدام نظام إدارة للعاملين في مكتبات الجامع تقديم برامج تدريبية

  .مALIS.0222 املكتبات

o املعلومات  مدخل إلى علم 

o نظم التصنيف 

o املواد السمعية والبصرية 

o      نظم قواعد البيانات 

o  الفهرسة املقروءة ألياMARC 

o الاتصال العلمي 
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o الفهرسة املوضوعية 

o الوثائق الجارية 

o التدريب امليداني 

o ألارشيف الالكتروني 

o  الكونجرستصنيف ( 0)تصنيف 

o  املراجع العامة 

o خدمات املعلومات الالكترونية 

o استخدام الانترنت في املكتبات 

o لبرمجةا 

o املراجع املتخصصة 

o تحليل وتصميم نظم 

o مشروع تخرج 


