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 سيرة ذاتية                              

C.V                              

                                                          
 الشخصية: البياناتأواًل : 

 تامر حنفي محمد أمين داود االسم
أدخنة الوردة وأمام مسجد الفتح بجوار مصنع خلف بنزينة الباجوري  –امتداد شارع محمود شاهين  العنوان

 محافظة المنوفية –مدينة شبين الكوم  -
 0891مايو  01 تاريخ الميالد

 مصرى الجنسية
 جامعة المنوفية –كلية اآلداب   –مدرس مساعد بقسم المكتبات والمعلومات  الوظيفة الحالية

 معلومات االتصال:ثانياً : 

 10110010100 رقم الهاتف
 Dr_tamer_hanafy@yahoo.com تونىالبريد اإللك

 : المؤهالت العلميةثالثاً : 
 التقدير المؤسسة التعليمية  الشهادة

ليسانس اآلداب تخصص 
 المكتبات والمعلومات

 مع مرتبة الشرف األولي جيد جداً  المنوفيةجامعة 

 نظام الساعات المعتمدة جامعة اإلسكندرية تمهيدي ماجستير 
 مكتبات في الورقية المقتنيات وترميم وحماية حفظ كندريةاإلسجامعة  ماجستير

 تقويمية دراسة:  اإلسكندرية جامعة
حفظ وصيانة وسائط المععلومات غير التقليدية في  جامعة اإلسكندرية دكتوراة

 مؤسسات المكتبات والمعلومات 

 



 الخبرات العلمية : رابعاً : 
 التاريخ المؤسسة الشهادة م
ل مشروع تجهيز وإعداد مكتبة رئيس فريق عم 0

 المجلس القومي للمرأة
الفرع  –مكتبة المجلس القومي للمرأة 

 القاهرة –مقر المجلس  –الرئيسي 
 – 1110من 

 م 1111حتي 
 م 1118  محافظة المنوفية البشرية  التنميةمحاضر في دورات  1
محاضر بندوة عن " روح القيادة والوعى السياسى "  3

 المنوفية لطالبات جامعة
 –شبين الكوم  –المدينة الجامعية للطالبات 
 المنوفية

 م 1118

محاضر بندوة عن " روح القيادة والوعى السياسى "  4
 لطالب جامعة المنوفية

 –مركز منوف  –المدينة الجامعية للطالب 
 المنوفية

 م 1118

رئيس لجنة استقبال وضيافة أمسية الدكتور / ابراهيم  0
 تنمية البشرية ) رحمة اهلل عليه ( الفقي عالم ال

 –مركز شبين الكوم  –االستاد الرياضي 
 محافظة المنوفية

 م 1118

االشراف على فريق عمل مشروع اعداد التسجيالت  6
الببليوجرافية للرسائل العلمية الكائنة ) بالمكتبة 

مكتبة معهد  –مكتبة كلية الطب البيطرى  –المركزية 
كتبة معهد الدراسات البيئية ( م –الهندسة الوراثية 

 التابعة لفرع جامعة المنوفية بمدينة السادات 

جامعة السادات حالياً ) جامعة المنوفية فرع 
 السادات سابقاً (

من فبراير حتي 
 1101ابريل 

االشراف على فريق عمل مشروع تحديث مكنز  0
مصطلحات علم المكتبات والمعلومات / أ.د. محمد 

 ى فتحى عبد الهاد

 م 1101 جامعة اإلسكندرية

محاضر في الندوة العلمية بعنوان حماية المقتنيات  9
 الورقية في مؤسسات المكتبات والمعلومات

 1100أغسطس  جامعة اإلسكندرية –كلية االداب 

بعنوان حماية المقتنيات  البرنامج التدريبيفي  محاضر 8
 الورقية في مؤسسات المكتبات والمعلومات

شر والخدمات المعلوماتية التابعة شعبة الن
لمركز الخدمة لالستشارات البحثية واللغات 

 جامعة المنوفية –بكلية اآلداب 

 8-06الفترة من 
-8-11وحتي 

1100 
بعنوان حماية المقتنيات  البرنامج التدريبيفي  محاضر 01

 الورقية في مؤسسات المكتبات والمعلومات
التابعة شعبة النشر والخدمات المعلوماتية 

لمركز الخدمة لالستشارات البحثية واللغات 
 جامعة المنوفية –بكلية اآلداب 

-08الفترة من 
01-1100 
-01-10وحتي 

1100 
محاضر في ورشة عمل بالتنسيق مع ادارة مكتبات  00

بغرض صياغة دليل ارشادي بالتدابير  –جامعة المنوفية 
ة في واالجراراءات الالزمة في حفظ المقتنيات الورقي

 مكتبات كليات جامعة المنوفية

 1100أكتوبر  اإلدارة العامة لمكتبات جامعة المنوفية



العمليات خبرة في التدريس بشقيه النظري والعملي في تخصص المكتبات والمعلومات والتوثيق واألرشفة )   -01-0 01
، مناهج البحث العلمي ، مراجع ، خدمات معلومات ، اتصال علمي  الفنية من فهرسة وتصنيف وتكشيف واستخالص

... ، تاريخ الكتب والمكتبات ، المخطوطات العربية .العنكبوتية في البحث والدراسة  عامة ومتخصصة ، استخدام الشبكة
 الخ (

وسائل  –خبرة في التدريس بشقيه النظري والعملي في تخصص تكنولوجيا المعلومات ) شبكات المعلومات  -01-1
 التطبيقية (الحاسب اآللي وبرمجياته  –تحليل وتصميم النظم  –المبنية علي تقنيات االتصاالت الحديثة  االتصال والتواصل

لكافة أشكال المقتنيات بشقيه اليدوي واآللي خبرة نظرية وعملية في أعمال وعمليات الحفظ والصيانة والترميم  -01-3
 ية .ومواد المعلومات الثقافية التقليدية الورقية وغير الورق

 : الدورات التدريبية الندوات العلمية /خامساً : 

 التاريخ المؤسسة الشهادة م
 م1111 جامعة المنوفية –مركز المعلومات  تدريبية حول أعمال التوثيقدورة  0
دورة تدريبية علي أعمال الفهرسة والتصنيف وتقديم  1

 الخدمات المرجعية 
 –ية األمريك للسفارة التابع الثقافي المركز

 القاهرة 
 م1111

مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس   التفكير مهارات فى  تدريبية دورة 3
 جامعة المنوفية –والقيادات الجامعية 

  1114نوفمبر 

مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس    المهنة وأداب أخالقيات فى  تدريبية دورة 4
 جامعة المنوفية –والقيادات الجامعية 

  1114نوفمبر 

مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس   العلمى البحث أساليب فى  تدريبية دورة 0
 جامعة المنوفية –والقيادات الجامعية 

  1114ديسمبر 

مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس   الفعال االتصال مهارات فى  تدريبية دورة 6
 جامعة المنوفية –والقيادات الجامعية 

 1114يسمبر د

مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس   الفعال التدريس مهارات فى  تدريبية دورة 0
 جامعة المنوفية –والقيادات الجامعية 

 1110يناير 

 فى المعلومات تكنولوجيا استخدام فى  تدريبية دورة 9
  التعليم

مركز الدراسات االستراتيجية واعداد القادة 
 جامعة المنوفية –

  1110ايو م

       دورة تدريبية في حفظ وصيانة المقتنيات الورقية  8
 المواد النادرة من مخطوطات ووثائق (  –) المطبوعات 

 دار – والميكروفيلم والصيانة الترميم مركز
  المصرية الكتب

 م 1110

 واآللي اليدوي الترميم أعمال في تدريبية دورة 01
  للمخطوطات والوثائق النادرة 

 إدارة – النادرة المقتنيات صيانة ركزم
 اإلسكندرية مكتبة – المخطوطات متحف

من مايو حتي 
 م 1116أكتوبر 

 م 1119 اليونسكو   ICDL االلى الحاسب لقيادة الدولية الرخصة 00



 التاريخ المؤسسة الشهادة م
دورة تدريبية علي الحاسب اآللي في صياغة  01

 اإلستشهادات المرجعية التقليدية واإللكترونية
إدارة  –كنولوجيا المعلومات مركو نظم وت

مركز المعلومات  –التدريب علي الحاسب 
 جامعة المنوفية –

 م 1118

دورة تدريبية على استخدام قواعد البيانات العالمية  03
 واالستفادة منها

وحدة أدارة  –مشروع ميكنة المكتبات 
جامعة المنوفية ، بالتعاون مع  –المشروعات 

وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس األعلي 
 للجامعات

 م 1118

المركز  –جمعية الهالل االحمر المصرى  دورة تدريبية في االسعافات األولية  04
 العام

 م 1118

دورة تدريبية عن استخدام قواعد البيانات العالمية ،  00
يانات العالمية بعنوان " تنشيط استخدام قواعد الب

 المشتركة بها الجامعة " 

وحدة أدارة  –مشروع ميكنة المكتبات 
جامعة المنوفية ، بالتعاون مع  –المشروعات 

وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس األعلي 
 للجامعات

 م 1101

 واآللي اليدوي الترميم أعمال في تدريبية دورة 06
  للمخطوطات والوثائق النادرة 

 إدارة – النادرة مقتنياتال صيانة مركز
 اإلسكندرية مكتبة – المخطوطات متحف

ابريل  10من 
يونيه   13حتي 

 م 1103
جامعة  –مركز الدراسات اللغوية والترجمة  دورة في مهارات اللغة العربية  00

 اإلسكندرية
 م 1103

ة جامع –مركز الدراسات اللغوية والترجمة    AUEPTدورة في اللغة اإلنجليزية  09
 اإلسكندرية

1100 

مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس  الناس إدارة بعنوان التدريبي البرنامج في تدريبية دورة 08
 جامعة المنوفية –والقيادات الجامعية 

 1100أغسطس 

مهارات البحث الفعال حضور ندوة علمية بعنوان "  11
 " عن المصادر األكاديمية عبر اإلنترنت

 1100أكتوبر  جامعة االسكندرية –كلية االداب 

مهارات البحث حضور ورشة عمل علمية بعنوان "  10
 " الفعال عن المصادر األكاديمية عبر اإلنترنت

 1100أكتوبر  جامعة المنوفية –كلية االداب 

ندوة علمية بعنوان " مهارات البحث الفعال حضور  11
 عن المصادر األكاديمية عبر االنترنت " 

 1100 أكتوبر اإلسكندريةجامعة  –داب كلية اال

ندوة علمية بعنوان " الخرائط االلكترونية حضور  13
 مصدرًا للمعلومات " 

 

 1100 نوفمبر اإلسكندريةجامعة  –كلية االداب 



 التاريخ المؤسسة الشهادة م
األخطاء الشائعة لطالب علمية بعنوان "  ندوةحضور  14

 " الدراسات العليا
 1106 فبراير اإلسكندريةجامعة  –كلية االداب 

" الجوانب المالية والقانونية في  فى  تدريبية دورة 10
  األعمال الجامعية " 

مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 
 جامعة المنوفية –والقيادات الجامعية 

  1106 فبراير

مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس   " تنظيم المؤتمرات العلمية "  فى  تدريبية دورة 16
 جامعة المنوفية –ادات الجامعية والقي

  1106 فبراير

الطوفان الرقمي : الهجوم علمية بعنوان "  ندوةحضور  10
 " الرقمي على المعرفة البشرية ونبضات المستقبل

 1106 مارس اإلسكندريةجامعة  –كلية االداب 

نظم المعلومات علمية بعنوان "  ندوةحضور  19
 "المصرفية

 1106 ابريل اإلسكندريةجامعة  –كلية االداب 

 1106أغسطس  اإلسكندريةجامعة  –كلية االداب  حضور ورشة عمل بعنوان " أسرار النشر العلمي " 18
 1106سبتمبر  بيت السناري التابع لمكتبة االسكندرية  دورة تدريبية في صيانة وترميم الصور الفوتوغرافية  31
ر دورة تدريية في حفظ وصيانة ورقمنة الصو  30

 الفوتوغراقية التراثية
 1100يناير  المركز الثقافي البريطاني

 المشاركات العلمية:سادساً : 

شبين بمدينة  (للجميع والمعلومات القراءة) مصر في والمعلومات المكتبات ألخصائي الرابع القومي المؤتمرالمشاركة فى  -0
 . م 1111المنعقد فى  المنوفية جامعة –الكوم 

،  (وجداننا في العالمة القارئة مصر) مصر في والمعلومات المكتبات ألخصائي الخامس القومي في المؤتمرالمشاركة  -1
 م . 1110المنعقد في جامعة أسيوط عام 

/ 09-00بجامعة بنى سويف المنعقد فى الفترة من  في األوساط األكاديمية المشاركة فى مؤتمر السرقات العلمية -4
 .م 00/1100

بجامعة ،  الخبرات - التطورات – البيئات:  بعد عن التعليمبعنوان : فى المؤتمر العلمى الثالث للتعليم عن بُعد  المشاركة -0
 اإلنشاء ودواعي أهمية:  المعلوماتي التشابك:  بورقة بحث بعنوان، م 1100ديسمبر  10-11بنى سويف فى الفترة من 

 . ( الصحية - التعليمية- لمعلوماتيةا)  الخدمية والمؤسسات لألفراد بالنسبة والتطبيق

بنى  جامعة، معلوماتية  رؤية:  المعرفة مجتمع إلى التحول: بعنوان المعلومات لعلوم الثانى العلمى المؤتمرالمشاركة فى  -6
 جامعتي والمعلومات المكتبات قسمي طالب إفادة أنماط:  بورقة بحث بعنوان،  م 1106 ابريل 03-01سويف فى الفترة من 

 . مقارنة دراسة:  للمعلومات الدولية الشبكة علي المتاحة اإللكترونية التجمعات من وسوهاج المنوفية



بجامعة بنى سويف فى الفترة ) بإذن اهلل تعالي ( ، الرقمية  البيئة في التكويني والفكر المعرفي اإلبداع مؤتمرالمشاركة فى  -0
 نماذج:  بُعد عن الطبية الخدمات تسويق فى المعلوماتى التشابك من اإلفادة طأنما:  بورقة بحث بعنوان،  م 1106أكتوبر  10
 ( 1100) تم التأجيل لشهر مارس  بُعد عن واألجنبية العربية التطبيب مراكز من

 .  1106أكتوبر  14 – 13المشاركة في مؤتمر التخطيط إلدارة الكوارث . مكتبة االسكندرية ، في الفترة من  -9

 : المنشورةوالكتب ألبحاث اسابعاً : 

 م  1111حسن أبو غابة ، تامر حنفي داود . إنشاء قواعد البيانات باستخدام أكسيس . جامعة المنوفية ،  -0

 cybrarians -. والمعلومات المكتبات مجال فى النانو تقنية تطبيقات من االستفادة أوجه.  تامر حنفي داود -1
journal.-  اح علي الموقع : مت (.1103 سبتمبر) 31عhttp://www.journal.cybrarians.org 

/index.php?option=com_content&view 

 لقسم الرسمية المدونة -والمعلومات . المكتبات مجال فى النانو تقنية تطبيقات من االستفادة أوجه.  تامر حنفي داود -3
متاح علي الموقع : اإلسكندرية .  جامعة - والمعلومات المكتبات

post_17.html-http://alexlisdept.blogspot.com.eg/2013/01/blog 

 اإللكترونية التجمعات من وسوهاج المنوفية جامعتي والمعلومات المكتبات قسمي طالب إفادة أنماط:  بحث بعنوان -4
) قيد النشر في مجلة المركز العربي للبحوث والدراسات في علوم  مقارنة دراسة:  للمعلومات الدولية شبكةال علي المتاحة

المكتبات والمعلومات : دورية الكترونية علمية محكمة نصف سنوية / المركز العربي للبحوث والدراسات في علوم المكتبات 
 والمعلومات (

 : والثقافية العلمية  الجوائز والمسابقاتتاسعاً : 

 . 1110 –اليوبيل الفضى لجامعة المنوفية  –وتفوق دراسي شهادة تكريم  -0

جمعية المساعى المشكورة  –محافظة المنوفية  ألبناءبمناسبة االحتفال بيوم الوفاء والجزاء  – وتفوق دراسي  شهادة تكريم -1
– 1110 . 

 . 1118 –محافظة المنوفية  –ى االعدادية بشبين الكوم المشاركة فى تنظيم مسابقة ثقافية لطالب مدرسة الوع -3

للمشاركة الفعالة  –شهادة تقدير من السيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس جامعة المنوفية لقطاع الدراسات العليا والبحوث  -4
 . 1100ديسمبر  –في إعداد ضوابط إرشادية لحماية المقتنيات الورقية في مكتبات جامعة المنوفية 

 

 



 

 


