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 سيرة ذاتية

 :شخصيةبيانات 
 طه نبيل عبدالحميد الفرماوي :االسم

 مدرس مساعد بقسم المكتبات والمعلومات: الوظيفة الحالية وجهة العمل

 جامعة المنوفية-كلية اآلدابب

 ( 201113509034+:)تليفون محمول
 :اإللكترونيالبريد 

(taha.elfaramawy@art.menofia.edu.eg( )t.elfaramawy@yahoo.com(  
 
 

 

 

 

 

الدرجة 
 الجامعية

سنة الحصول 
 عليها

 التقدير الدولة ة والجامعةالكلي

ليسانس 
 مكتبات

7002 
جامعة -اآلداب

 المنوفية
 مع مرتبة الشرف اجيد جد مصر

 7017 الماجستير
جامعة -اآلداب

 المنوفية
 مصر

ممتاز مع التوصية بطباعة وتبادل 
الرسالة على مستوى الجامعات 

 المصرية والعربية

 7012 دكتوراهال
جامعة  –اآلداب 

 المنوفية
 قيد الدراسة مصر

 

 

 

 

 

 جهة العمل الوظيفة م
 الفترة

 الدولة
 إلى من

 مدرس مساعد 1
-قسم المكتبات والمعلومات

 جامعة المنوفية-كلية اآلداب
 مصر اآلن 72/00/7017

 معيد 7
-قسم المكتبات والمعلومات

 جامعة المنوفية-كلية اآلداب
 مصر 77/00/7017 12/01/7000

 الدرجات الجامعية

 الوظائف والخبرات السابقة والحالية
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 الدولة الفترة جهة العمل الوظيفة م

2 
ت أخصائي مكتبا
 ومعلومات

-إدارة الباجور التعليمية
 يةفمحافظة المنو

 مصر 7000 7002

4 
أخصائي مكتبات 

 ومعلومات
 -النظم العربية المتطورة  

 فرع القاهرة
 مصر 7002 7002

 

 

 
 

  

 الجهة الدورة / ورشة العمل م
 الفترة

 إلى من

 الناسإدارة  1
تنمية القدرات ألعضاء مركز 

 هيئة التدريس بجامعة المنوفية
72/17/7012 72/17/7012 

 RDAوصف المصادر واتاحتها  7

وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس 
المجلس  – على للجامعاتاأل

التخصصي للتعليم والبحث 
 العلمي برئاسة الجمهورية

10/0/7012 70/0/7012 

2 
التحليل االحصائي باستخدام  دورة 

 S.P.S.S برنامج 
مركز الخدمة العامة بجامعة 

 المنوفية
20/4/7012 7/6/7012 

4 
تدريب المدربين على استخدام نظام 

  كوها المتكامل إلدارة المكتبات

الجمعية المصرية للمكتبات  
والمعلومات بالتعاون مع شركة 

 أدرلي للحلول المتكاملة

26/5/2016 28/5/2016 

5 
تدريب المدربين على استخدام 

المعلومات المتاحة ببنك المعرفة 
 المصري

وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس 
المجلس  – األعلى للجامعات

التخصصي للتعليم والبحث 
 الجمهورية العلمي برئاسة

74/4/7012 72/4/7012 

 اللغة الفرنسية 2
جامعة  –مركز الخدمة العامة 

 المنوفية
12/2/7012 12/4/7012 

7 
معيار وصف المصادر واتاحتها 

RDA 

مركز بحوث نظم وخدمات 
 المعلومات

 جامعة القاهرة-كلية اآلداب

72/0 /7015 2/10 /7015 

8 
تقديم خدمات المعلومات باستخدام 

 تف الذكيةالهوا
 المنظمة العربية للتنمية االدارة 

 جامعة الدول العربية
10 /2/7015 

9 
 BIB مبادرة االطار الببليوجرافي

Frame 
 المنظمة العربية للتنمية االدارة 

 جامعة الدول العربية
10 /2/7015 

10 
المواصفات والمعايير في مجال 

 المكتبات والمعلومات

 جامعة – المركزية المكتبة
 قاهرةال

 7014مارس  12

 البرامج والدورات التدريبية
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 الفترة الجهة الدورة / ورشة العمل م

11 TOEFL 12/7/7012 المركز الكندي األمريكي 

12 
دورة تدريبة في اللغة اإلنجليزية 

 2)محادثة( مستوى 
مركز الخدمة العامة بجامعة 

 المنوفية
77/11/7017 12/17/7017 

 S.P.S.Sدورة تدريبية في  13
مركز الخدمة العامة بجامعة 

 المنوفية
2/11/7017 12/11/7017 

 TOEFLتأهيلي اختبار  14
مركز الخدمة العامة بجامعة 

 المنوفية
70/10/7017 0/17/7017 

15 
استخدام التكنولوجيا الحديثة في 

 التدريس

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 
التدريس والقيادات بجامعة 

 المنوفية

72/05/7017 70/05/7017 

 عايير الجودة في العملية التدريسيةم 16
ت أعضاء هيئة مركز تنمية قدرا

التدريس والقيادات بجامعة 
 المنوفية

70/04/7017 07/05/7017 

 نظيم المؤتمرات العلميةت 17
مركز تنمية قدرات أعضاءهيئة 

التدريس والقيادات بجاعة 
 المنوفي

77/04/7017 74/04/7017 

 دارة الفريق البحثيإ 18
ات أعضاء هيئة دمركز تنمية ق

التدريس والقيادات بجامعة 
 منوفيةال

04/02/7017 02/02/7017 

19 
هارات االتصال في أنماط التعليم م

 المختلفة

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 
التدريس والقيادات بجامعة 

 المنوفية

05/07/7017 02/07/7017 

20 
دورة تدريبة في اللغة اإلنجليزية 

 7)محادثة( مستوى
مركز الخدمة العامة بجامعة 

 المنوفية
4/02/7011 17/02/7011 

21 
دورة تدريبة في اللغة اإلنجليزية 

 1)محادثة( مستوى 
مركز الخدمة العامة بجامعة 

 المنوفية
2/05/7011 75/05/7011 

22 
وصف المصادر واتاحتها  

(RDA) 
جامعة  –المكتبة المركزية 
 القاهرة

11/04/7011 17/04/7011 

23 ICDL 7011 اليونسكو/ نادي قضاة المنوفية 

24 
ة عمل حول برمجة وتصميم ورش

 تصفحات اإلنترن

قسم المكتبات/ كلية 
 اآلداب/جامعة المنوفية

7010 

25 
صياغة االستشهادات المرجعية 

 التقليدية واإللكترونية
 21/17/7000 70/17/7000 جامعة المنوفية

26 
بمشروع  totإعداد المدربين 

الفهرس الموحد للمكتبات الجامعية 
 EULCالمصرية 

لمكتبة الرقمية بالمجلس وحدة ا
 األعلى للجامعات

17/02/7000 12/02/7000 

27 
استخدام المكتبة الرقمية وقواعد 

 البيانات العالمية
وحدة المكتبة الرقمية بجامعة 

 المنوفية
72/05/7000 02/02/7000 

 14/02/7000 مكتبة مصر العامة الجيزة دورة في التنمية البشرية 28

29 
والقانونية في الجوانب المالية 

 األعمال الجامعية
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات بجامعة 
77/07/7000 74/07/7000 
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 الفترة الجهة الدورة / ورشة العمل م
 المنوفية

 marc21   الفهرسة المقروءة آليا   30
الجمعية المصرية للمكتبات 

 والمعلومات
77/2/7002 20/2/7002 

 

 
 
 
 

 الجهة الدورة / ورشة العمل م
 الفترة

 إلى من

1 
ورشة عمل النظم األلية مفتوحة 

المصدر )نظام كوها إلدارة 
 المكتبات(

األزهر الشريف  / قطاع 
 المعاهد األزهرية

21/2/7012 4/2/7012 

 وصف المصادر واتاحتها 7
الجمعية المصرية للمكتبات 
والمعلومات ومكتبة كلية 
 الطب جامعة االسكندرية

4/5/7012 5/5/7012 

 ءة آلياالفهرسة المقرو 2
اإلدارة العامة للمكتبات/ 

 جامعة المنصورة
12 /1 /7012 

 ورشة عمل الملصقات العلمية 4
الجمعية المصرية للمكتبات 

 والمعلومات
10/11/7015 

 أساسيات الفهرسة المقروءة آليا 5
الجمعية المصرية للمكتبات 

 والمعلومات
5/11/7015 2/11/7015 

2 
 الخدمات المعرفية في المكتبات

 العامة
الجمعية المصرية للمكتبات 

 والمعلومات
72  /02 /7015 

2 
األخطاء الشائعة في الفهرسة 

 المقروءة آليا
اإلدارة العامة للمكتبات/ 

 جامعة المنصورة
14/02/7015 

 RDAوصف المصادر واتاحتها  8
 اإلدارة العامة للمكتبات 

 جامعة المنوفية
77\7\7015 

 RDAوصف المصادر واتاحتها  9
 قسم المكتبات والمعلومات 

جامعة  –كلية االداب 
 المنوفية

72  /0 /
7014 

20 /0 /
7014 

 RDAوصف المصادر واتاحتها  10
ريليز للتدريب ونظم 
استشارات خدمات 

 المعلومات

70  /0 /
7014 

72  /0 /
7014 

 12/0/7014 14/0/7014 مكتبة خالد بن الوليد العامة آليا المقروءة الفهرسة 11

 الفهرسة المقروءة آليا 12
أجيال تك . لخدمات التدريب 

وتكنولوجيا المعلومات، 
 المنصورة

17 /4/7014 

13 
خدمات المكتبات والمعلومات 

 اإللكترونية
الهيئة العامة لقصور الثقافة / 

 بنهاقصر ثقافة 
2/4/7014 

 الدورات التدريبيةلمشاركة في تنفيذا
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 الفترة الجهة الدورة / ورشة العمل م

 الفهرسة المقروءة آليا 14
اإلدارة العامة للمكتبات/ 

 جامعة المنوفية
1/4/7014 

15 
التحليل الموضوعي والتكشيف 

 واالستخالص
اإلدارة العامة للمكتبات/ 

 جامعة المنوفية
75/2/7014 

 تصنيف ديوي العشري 16
اإلدارة العامة للمكتبات/ 

 جامعة المنصورة
17/2/7012 

17 
مبادئ وأساسيات الفهرسة المقروءة 

 MARC21آليا 

 القاهرة الكبرىمكتبة 
 بالزمالك

0/7/7014 12/7/7014 

 إدارة المكتبات والكتب 18
اإلدارة المركزية لمنطقة 
شمال سيناء )األزهر 

 الشريف(

14/5/7012 12/5/7012 

 الفهرسة المقروءة آليا 19
المركز االقليمي لتعليم 

 سرس الليان(-الكبار)آسفك
17/5/7012 

20 
االتجاهات الحديثة في المكتبات 

 ومراكز المعلومات
جتماعية / إدارة الشؤون اال

 شبين الكوم، المنوفية
21/17/7017 

21 
تنمية مهارات أخصائي مكتبات 

 حديثة
الهيئة العامة لقصور الثقافة / 

 قصر ثقافة طور سيناء
2/12/7017 0/17/7017 

22 
الورشة التدريبية التطبيقية في 
 الفهرسة الوصفية والتصنيف

الهيئة العامة لقصور الثقافة / 
 قصر ثقافة بنها

02/04/
7017 

74/05 /
7017 

23 
االتجاهات الحديثة في االنترنت 

 والمكتبات الرقمية
المركز اإلقليمي لتعليم الكبار 

 / أسفك
04 /7017 

24 
دورات تدريبية حول الفهرسة 

 المقروءة آليا والتصنيف

ريليز للتدريب ونظم 
استشارات المعلومات / 

 المنوفية

7011 7017 

25 
دورات تدريبية حول الفهرسة 
المقروءة آليا بمكتبات جامعة 

 المنوفية

جامعة المنوفية / وحدة 
 المكتبة الرقمية

7010 7011 

 العمليات الفنية في المكتبات 26
مكتبة البحر األعظم / 

 الجمعية المصرية للمكتبات
7010 

 الفهرسة المقروءة آليا 27
اإلدارة العامة للمكتبات / 

 صورةجامعة المن
7010 

28 
تنمية مهارات السادة العاملين الجدد 
بمراكز الشباب بالمحافظات المنوفية 

 والشرقية

مدرية الشباب والرياضة 
 بالمنوفية والشرقية

7010 7011 

29 
تنمية مهارات أخصائي مكتبات  

 حديثة المنصورة
الهيئة العامة لقصور الثقافة / 

 قصر ثقافة المنصورة
7010 

30 
ارات أخصائي مكتبات تنمية مه

 حديثة
الهيئة العامة لقصور الثقافة / 

 قصر ثقافة بنها، القليوبية
7/01/7010 

14/01/
7010 

31 
تنمية مهارات أخصائي مكتبات 

 حديثة
الهيئة العامة لقصور الثقافة / 

 قصر ثقافة شبين الكوم
1/07/7000 

17/07/
7000 

32 
دورة إعداد الرسائل العلمية على 

 Futureات المستقبل "نظام معلوم
جامعة المنوفية / وحدة 

 المكتبة الرقمية

12/02/
7000 

20/02/
7000 
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 الفترة الجهة الدورة / ورشة العمل م
Library System" 

33 
تنمية مهارات أخصائي مكتبات 

 حديثة
الهيئة العامة لقصور الثقافة / 

 قصر ثقافة بورسعيد
7000 

34 

ضبط جودة التسجيالت الببليوجرافية 
لمكتبات جامعة المنوفية ضمن 

الفهرس الموحد للمكتبات مشروع 
 EULCالجامعية المصرية 

جامعة المنوفية / وحدة 
 المكتبة الرقمية

04/17/
7002 

20/02/
7017 

 
 

 

 

  110عجامعة المنوفية . -بحوث كلية اآلدابمجلة وصف المصادر واتاحتها :دراسة وصفية. معيار  ،
 [مقبول للنشر]. 7012يوليو 

  فهرسة وتنظيم األفالم والمجموعات المرئية  : دليل ارشادي الستخدامعرض تقديمي عنRDA & 

MARC21  .عية المصرية للمكتبات المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات تصدر عن الجم
 (7012)ابريل، يونيه  7ع.  2.مج والمعلومات

  .مجلة المكتبات جودة التسجيالت العربية في فهرس مكتبات جامعة المنوفية : دراسة ميدانية
 (7014)ابريل  7والمعلومات العربية . ع. 

  . والمعلومات تصدر عن  المجلة الدولية لعلوم المكتباتالمعيار العربي الموحد للمكتبات الجامعية
 (7014) ديسمبر -يوليوالجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، 

 رقمية المدرسية المحمولة : االحتياجات والمقومات / طه الفرماوي، أمنية صادق . بحث المكتبة ال
ات تعاون مع الجمعية المصرية للمكتببالمنشور ضمن أعمال المؤتمر القومي األول للمكتبات المدرسية 

بعنوان "إدارة وتنظيم المكتبات المدرسية ومراكز  تحت عنوان ووزارة التربية والتعليم. والمعلومات
 .(7014ابريل  12-15. )القاهرة  مصادر التعلم"

  عرض تقديمي عن جودة التسجيالت العربية في فهرس مكتبات جامعة المنوفية : دراسة ميدانية. المجلة
يونيو  -معلومات تصدر عن الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، ينايرالدولية لعلوم المكتبات وال

(7014) 

  استراتيجيات وبرامج تعليم المكتبات والمعلومات : دراسة مقارنة لعينة مختارة من أمريكا وانجلترا
واستراليا. بحث منشور ضمن أعمال المؤتمر الرابع والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 

اعلم( بالتعاون مع جامعة طيبة. بعنوان"مهنة ودراسات المكتبات والمعلومات : الواقع والتوجهات )
 "7012نوفمبر  72-72المستقبلية(. "المدينة المنورة، السعودية 

  فهرسة المواد غير المطبوعة باستخدامRDA   جامعة المنوفية  : دراسة تجريبية على مكتبات

 لمنوفية، كلية اآلداب، قسم المكتبات والمعلومات )قيد الدراسة(.جامعة ا -()أطروحة دكتوراه

  أطروحة )ماجستير(.  ميدانية.دراسة  المنوفية:جودة التسجيالت العربية في فهرس مكتبات جامعة
 .7017اآلداب،  قسم المكتبات والمعلومات،  ة، كليجامعة المنوفية

 
 

 
 
 
 

 الرسائل واألبحاث العلمية
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  الموحد للمكتبات الجامعية المصرية  للفهرسضبط جودة التسجيالت الببليوجرافيةEULC. 

 الفهرسة الموضوعية -المشاركة في تدريس المقررات الدراسية التالية ) الفهرسة الوصفية– 
المراجع  –المراجع العامة  –التصنيف  –الفهرسة المقروءة آليا  -التكشيف واالستخالص 

تطبيقات استخدام االنترنت في  - نظم قواعد البيانات –نظم استرجاع المعلومات  –المتخصصة 
 ( البرمجة -  خدمات المعلومات  - شبكات المكتبات والمعلومات - المكتبات

 

 

 

 

 

 .االشراف على المعامل الببليوجرافية وااللكترونية والمكتبة العلمية للقسم 

 مقرر لجنة العالقات الثقافية بالقسم 

 مقرر لجنة الدراسات العليا بالقسم 

  لجنة الجودة بالقسمعضو 

 التعليم  –الفرقة الرابعة  –)الفرقة الثانية  واستخراج النتائج بالحاسب اآللي عضو بالكنتروالت
 7012/7012 – 7012/  7015 – 7015/ 2014 ( بالكليةالمفتوح

 
 

 

  

 

 

  "المؤتمر العلمي األول للمكتبات والمعلومات تحت عنوان "تحديات المكتبات الجامعية في األلفية الثالثة
 (7015نوفمبر  75-74. جامعة بنها )

 المنعقد فى رحاب جامعة الزقازيق فى  المؤتمر القومي السابع عشر ألخصائيى المكتبات والمعلومات
 تحت عنوان "التحول إلى مجتمع المعرفة في المكتبات ومراكز 7014نوفمبر  72إلى  75الفترة من 

 عرفة طريقنا إلى الحكمة.المعلومات المصرية" تحت شعار الم

 هوية مصر: المنطلق نحو التنمية تحت عنوان لكلية اآلداب ـ جامعة المنوفية  لمؤتمر العلمى الرابعا"
 "7014نوفمبر  2 -4 في الفترة من "المستدامة" 

  المؤتمر القومي األول للمكتبات المدرسية بالتعاون مع الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات ووزارة
ظيم المكتبات المدرسية ومراكز مصادر التعلم"  بعنوان "إدارة وتن التربية والتعليم. تحت عنوان 

 (.7014ابريل  12-15القاهرة. )

 رابع والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات )اعلم( بالتعاون مع جامعة طيبة. المؤتمر ال
بعنوان"مهنة ودراسات المكتبات والمعلومات : الواقع والتوجهات المستقبلية(. "المدينة المنورة، 

 "7012نوفمبر  72-72عودية الس

  7012ابريل  4-2،ندوة تسويق الكتاب المصري، المجلس األعلى للثقافة. لجنة الكتاب والنشر. القاهرة 

  عشر ألخصائي المكتبات والمعلومات، الجمعية المصرية للمكتبات السادسالمؤتمر القومي  
 .7017 نوفمبر 2-2، والمعلومات، مكتبة مصر العامة، بورسعيد

 ندوات العلميةالمؤتمرات وال

 الخبرات العملية والتدريسية

 العمل االداري بالقسم والكلية
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 ؤتمر دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والبحث العلمي نحو تفعيل الحوسبة السحابية م
 .15/2/7017في مصر وتطبيقاتها جامعة القاهرة 

 عشر ألخصائي المكتبات والمعلومات، الجمعية المصرية للمكتبات   خامسالمؤتمر القومي ال
 .7011يسمبر مكتبة مصر العامة، الغردقة، د والمعلومات،

  كلية اآلداب–قسم المكتبات  –ملتقى األكاديميين المصريين في مجال المكتبات والمعلومات والوثائق- 
 .7011مارس  72جامعة المنوفية 

 7010جامعة المنوفية نوفمبر  -مؤتمر العشوائيات في مصر : مظاهرها وعالجها . كلية اآلداب. 

 كتبات والمعلومات، الجمعية المصرية للمكتبات  والمعلومات، المؤتمر القومي الثالث عشر ألخصائي الم
 .2/7000/ 2-5جامعة سينا بالعريش 

 

 

  

 

 الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات 

 االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 

 ( 7015/7012/  7014/ 7012عضو لجنة اختيار أفضل مكتبة بجامعة المنوفية لألعوام) 

 
 
 

 

 وتقدير / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على تنفيذ مسابقة اختيار أفضل  شهادة شكر
 7012/  7015مكتبة جامعية لعام 

 الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات على تنفيذ العديد من الدورات التدريبيةتقدير /  اتشهاد. 

 للتدريب وإعداد القادة الثقافيين.كزية شهادة تقدير / الهيئة العامة لقصور الثقافة، اإلدارة المر 

 .شهادة تقدير / الهيئة العامة لقصور الثقافة، إقليم شرق الدلتا الثقافي، ثقافة الدقهلية 

  شهادة تقدير / الهيئة العامة لقصور الثقافة، إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، اإلدارة العامة لثقافة
 القليوبية.

 لعامة لقصور الثقافة، ثقافة المنوفية.شهادة تقدير / الهيئة ا 

 .شهادة تقدير  / المجلس األعلى للجامعات، مركز معلومات التعليم العالي، وحدة المكتبة الرقمية 

 .شهادة تقدير /  جامعة المنوفية، وحدة تطوير المشروعات، وحدة المكتبة الرقمية 

 
 

 

 
 
 

 .القراءة 

 .الشطرنج 

 .السفر والرحالت 

 العضويات العلمية

 الهوايات

 الجوائز العلمية وشهادات التقدير


