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الشهادات اجلامعية:
•

يوليو 1991دكتوراه اآلداب من قسم املكتبات والواثئق واملعلومات بكلية اآلداب-جامعة القاهرة بتقدير مرتبة الشرف األوىل
مع التوصية بطبعها على نفقة اجلامعة.

•

يناير 1987ماجستري اآلداب من كلية املكتبات ودراسات املعلومات-جامعة لـيدز إبجنلرتا بتقدير"امتياز".

•

مايو 1982ليسانس اآلداب املمتازة من قسم املكتبات والواثئق واملعلومات بكلية اآلداب -جامعة القاهرة بتقدير"ممتاز".

•

مايو 1981إجازة طيار خاص"مدين"من معهد مصر للطريان-وزارة الطريان ,مصر.

•

 24-20أكتوبر  2019الربانمج التدرييب يف جمال نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية مبخاطر الفساد وسبل منعه –

•

 30يوليو –  1اغسطس  2019م ورشة عمل اقليمية عن بناء القدرات يف جمال حفظ الرتاث الواثئقي ابلتعاون بني اليونسكو

الدورات التدريبية:

املنعقد ابألكادميية الوطنية ملكافحة الفساد هبيئة الرقابة اإلدارية.

ومكتبة اإلسكندرية – مكتبة اإلسكندرية ،قاعة املؤمترات.

•

 5-1أبريل 2016م دورة تدريبية إلعداد قيادات الدولة  GoGlobalتنظيم اجلامعة األمريكية – كلية إدارة األعمال,
ابلتعاون مع وزارة التخطيط واإلصالح اإلداري

•

ديسمرب 1990دورة إعداد املعلم اجلامعي ملدة ثالثة أسابيع مبركز إعداد املعلم اجلامعي-جامعة القاهرة.
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•

سبتمرب 1990استخدام برانمج CDS/ISISملدة أسبوع واحد ىف الشبكة القومية للمعلومات,مصر.

•

مارس 1987البحث املباشر يف قواعد البياانت وبنوك املعلومات ملدة أسبوع واحد يف الشبكة القومية للمعلومات,مصر.

•

نوفمرب 1986استخدام برانمج قواعد البياانت  DBASEIIIملدة يومني مبركز احلاسبات جبامعة ليدز إبجنلرتا .

•

سبتمرب 1985دعم اللغة اإلجنليزية(حمادثة وكتابة) -ملدة ثالثة شهور مبدرسة "بل" إبجنلرتا.

•

يوليو 1981تدريب ميداين على أعمال املكتبات ملدة ثالثة شهور مبكتبة جامعة أسن أبملانيا.

•

يوليو 1980تدريب ميداين على أعمال املكتبات ملدة ثالثة شهور مبكتبة جامعة أسن أبملانيا.

الوظائف
•

 15سبتمرب  – 2020حىت اآلن قائم أبعمال عميد كلية اآلداب – جامعة القاهرة

•

سبتمرب  – 2020مرشح للقيام أبعمال وكيل كلية العلوم االجتماعية واالنسانية جبامعة اجلاللة (مت االعتذار لتويل عمادة كلية

•

أغسطس  – 2019حىت اآلن رئيس اجمللس العريب ملشروع كشاف االستشهادات العربية ابلتعاون بني بنك املعرفة املصري

•

مستشار وطين ملعهد جوتة األملاين ابلقاهرة ضمن مشروع حكومي لتنمية قدرات أمناء املكتبات املدرسية واملكتبات املدرسية

•

مشرف علمي على طالب برانمج املاجستري (ابللغة اإلجنليزية) للمكتبات وتكنولوجيا املعلومات ابجلامعة األمريكية يف اإلمارات

اآلداب – جامعة القاهرة)

وشركة .Clarivate Analytics
أغسطس  2019أكتوبر 2021م.

– ديب  AUEمنذ  9فرباير .2018

•

 10سبتمرب 2017ملدة ثالث سنوات – وكيل كلية اآلداب لشؤون التعليم والطالب – جامعة القاهرة

•

نوفمرب 2016م  -مستشار رئيس جامعة اجليزة اجلديدة إلدارة املعرفة وإنشاء وتشغيل منظومة املكتبات ابجلامعة.

•

 11أكتوبر  2015إىل  10أكتوبر 2016م – رئيس جملس إدارة اهليئة العامة لدار الكتب والواثئق القومية – وزارة الثقافة

•

 3ديسمرب 2014م إىل  11أكتوبر 2015م – وكيل كلية اآلداب لشؤون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة – جامعة القاهرة

•

 1أغسطس 2014م إىل  30أبريل 2015م مستشارا وطنيا لصاحل اإلحتاد الدويل للربملاانت  IPUمن أجل تطوير منظومة

معلومات عصرية وووضع برامج تدريبية وورش عمل تستهدف التطوير املهين للعاملني ابلربملان يف قطاعات املكتبة واإلعالم

والبحث والتطوير وتكنولوجيا املعلومات يف جملس النواب املصري.

•

 1أغسطس 2010م إىل  3ديسمرب 2014م – رئيس قسم املكتبات والواثئق واملعلومات – كلية اآلداب – جامعة القاهرة

•

أكتوبر 2007م إىل  15ديسمرب 2014م – منشيء ومدير املكتبة املركزية اجلديدة جلامعة القاهرة.

•

يونيو – يوليو 2012م مستشار مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا إلنشاء املكتبة الرقمية

•

مايو 2011م إىل يوليو 2012م قائم أبعمال مدير مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر.

•

فرباير 2011م إىل يوليو 2012م – مدير دار نشر جامعة القاهرة.

•

أكتوبر  – 2005سبتمرب 2007م رئيس اإلدارة املركزية لدار الكتب املصرية (املكتبة الوطنية املصرية) التابعة لوزارة الثقافة

املصرية.

•

مارس– 2004أستاذ بقسم املكتبات واملعلومات –كلية اآلداب –جامعيت القاهرة وجامعة امللك عبد العزيز جبدة.

•

يناير -1998أستاذ مساعد بقسم املكتبات والواثئق واملعلومات-كلية اآلداب-جامعة القاهرة.

•

سبتمرب -1994أستاذ مشارك بقسم املكتبات واملعلومات-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-جامعة امللك عبد العزيز-جدة-

•

أكتوبر-1991ديسمرب 1998مدرس بقسم املكتبات والواثئق واملعلومات-كلية اآلداب-جامعة القاهرة.

السعودية.

•

مارس-1989أغسطس 1990أمني مكتبة معهد الدراسات املصرفية_دولة الكويت.

•

أكتوبر-1987أكتوبر 1991مدرس مساعد بقسم املكتبات والواثئق واملعلومات-كلية اآلداب-جامعة القاهرة.
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•

أكتوبر-1982أكتوبر 1987معيد بقسم املكتبات والواثئق واملعلومات-كلية اآلداب-جامعة القاهرة.

الدول اليت متت زايرهتا:

الدول العربية :السعودية – اإلمارات – األردن – الكويت – تونس – اجلزائر – سوراي – لبنان – العراق – ليبيا – سلطنة عمان –
املغرب  -قطر.

الدول األجنبية :إيران – إجنلرتا – أملانيا – أمريكا – فرنسا – كوراي اجلنوبية – جنوب أفريقيا  -تركيا

األعمال واللجان واملشروعات االستشارية:
•

أغسطس  – 2021حىت اآلن رئيس جلنة برانمج ذاكرة العامل التابعة للجنة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات التابعة للجنة
الوطنية لليونسكو – مصر.

•

حمكم جائزة إحتاد الناشرين املصريني ألفضل انشر يف معرض القاهرة الدويل للكتاب (يونيو ٢٠٢١م)

•

مايو  – 2021أكتوبر 2021م عضو فريق عمل إلعدا د منصة إلكرتونية للتعليم الذايت ملعارف ومهارات الوعي املعلومايت

•

 31ديسمرب  – 2019عضو جلنة املشروعات القومية ابجمللس االعلى للجامعات لتشييد جامعات أهليـة جديـدة (جامعـة امللـك

للمجتمع املصري والعريب بدعم وتنظيم ورعاية معهد جوتة األملاين ابلقاهرة.

سلمان – جامعة اجلاللة – جامعة العلمني اجلديدة )....من أجل تصـميم بـرامج للمرحلـة اجلامعيـة األوىل لدرجـة البكـالورويس يف
املكتبات ونظم إدارة املعلومات واألرشفة اإللكرتونية وتصميم واتسيس املكتبات اجلامعية اجلديدة

•

أمني اللجنة العلمية الدائمة لرتقيات أستاذ وأستاذ مساعد يف جماالت الواثئـق واملكتبـات – اجمللـس األعلـى للجامعـات – الـدورة

•

عضو اجمللس التنفيذي ملركز اخلدمات االلكرتونية واملعرفية ابجمللس االعلى للجامعات (مصر) منذ يناير 2019م.

•

حمكم جائزة إحتاد الناشرين املصريني ألفضل انشر يف معرض القاهرة الدويل للكتاب يف دورته الـ ( 50يناير-فرباير 2019م)

( 13أكتوبر  – 2019أكتوبر )2022

•

عضو اللجنة العلمية ملشروع معامل أتثري وكشاف االستشهادات العربية لشركة معرفة ابألردن – نوفمرب  2018ومستمر.

•

املنسق العلمي للملتقى السنوي الثاين لألرشيفيني يف الـوطن العـريب (مـا بعـد الرقمنـة يف األرشـيفات) إدارة وتنظـيم املنظمـة العربيـة

•

حمكم جائزة إحتاد الناشرين املصريني ألفضل انشر يف معرض القاهرة الدويل للكتاب يف دورته الـ ( 49يناير-فرباير 2018م)

للتنمية اإلدارية – اإلسكندرية  16-14أكتوبر 2018م.
•

عضـو جلنــة حتكــيم احللــول االبداعيــة للمــؤمتر القــومي لتطــوير التعلــيم يف مصــر (جامعــة القــاهرة ابلتعــاون مــع مؤسســة أخبــار اليــوم)

أبريل-مايو 2017م.
•

حمكم جائزة إحتاد الناشرين املصريني ألفضل انشر يف معرض القاهرة الدويل للكتاب يف دورته الـ ( 48يناير-فرباير 2017م)

•

عضو جملس أمناء مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب واملسلمني – الشارقة ,اإلمارات (يونيو 2016م)

•

عضو جملس إدارة اندي أعضاء هيئة التدريس جبامعة القاهرة ابإلنتخاب دورة .2018-2015

•

عضو اللجنة العليا لإلشراف على إمتحاانت التعليم املفتوح جلامعة القاهرة بدولة قطر ( 15-1يونيو 2015م)

•

عضو هيئة حترير واللجنة العلمية جمللة مجعية املكتبات األردنية – يناير 2015م.

•

حمكم جائزة إحتاد الناشرين املصريني ألفضل انشر يف معرض القاهرة الدويل للكتاب يف دورته الـ ( 47يناير-فرباير 2016م)

•

رئيس حترير جملة املكتبات واملعلومات والتوثيق الصـادرة عـن جامعـة الـدول العربيـة :جملـة علميـة حمكمـة دوليـا علـى مسـتو العـامل

العريب تصدر عن قطاع املعلومات واالتصال ابجلامعة – نوفمرب 2014م.

•

عضو هيئ ة حترير اجمللة العلمية الدولية جلامعـة القـاهرة يف جمـال العلـوم اإلجتماعيـة

Journal of Advanced Research in

 Social Sciencesوتصدر عن "إلسفري" من نوفمرب 2014م.
•

حمكم جائزة إحتاد الناشرين املصريني يف معرض القاهرة الدويل للكتاب يف دورته الـ ( 46يناير-فرباير 2015م)

•

رئيس جلنة املختربات واملعامل بكلية اآلداب – جامعة القاهرة ملدة عام جامعي من سبتمرب 2013م.

•

مقرر جلنة جائزة الدولة التشجيعية يف جمال اإلعالم ابجمللس األعلى للثقافة – يونيو 2012م
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•

مقرر جلنة الكتاب والنشر ابجمللس األعلى للثقافة – وزارة الثقافة املصرية –من سبتمرب 2011م حىت اآلن.

•

عضو جملس الثقافة واملعرفة – أكادميية البحث العلمي ,وزارة البحث العلمي ,ابإلنتخاب يونيو 2013م – 2017م

•

عضو اللجنة العلمية الدائمة للرتقيات "ختصص الواثئق واملكتبات" – اجمللس األعلى للجامعات ,مارس 2013م حىت اآلن.

•

عضو جملس إدارة مركز صيانة اآلاثر واملباين التارخيية واألثرية ومقتنيات املتاحف ,مايو 2012م

•

عضو جلنة صندوق التكافل اإلجتماعي بكلية اآلداب ,سبتمرب 2011م.

•

رئيس جلنة املكتبة بكلية اآلداب ,سبتمرب 2011م.

•

عضو جملس إدارة صندوق التنمية الثقافية ,وزارة الثقافة ,سبتمرب 2011م.

•

مستشار إلدارة املعلومات واالتصال ابملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (األليكسو) من مايو 2010م حىت اآلن.

•

املنسق الفين والعام للمكتب الفين لقطاع الدراسات العليا والبحوث جلامعة القاهرة منذ مايو 2009م.

•
•

عضو جملس إدارة اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية (فرانكلني سابقاً) مايو 2009م.
عضو جملس إدارة مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر بقرار رئيس اجلامعة يف نوفمرب 2008م.

•

مستشار حترير الكتاب الدوري احملكم "حبوث يف علم املكتبات واملعلومات" الصادر عن مركز حبوث نظم وخدمات املعلومات –
التابع لكلية اآلداب – جامعة القاهرة منذ يوليه 2008م حىت اآلن.

•

عضو جملس إدارة مركز صيانة وترميم اآلاثر واملخطوطات التابع لكلية اآلاثر  -جامعة القاهرة يف يوليو 2008م.

•

عضو جلنة إعداد ركن خلدمات ذوي االحتياجات اخلاصة" مبكتبات مبارك العامة – (فرباير –مارس) 2008م.

•

عضــو جلنــة التقيــيم ملشــروع املكتبــة الطبيــة الرقميــة – جامعــة القــاهرة –كليــة الطــب (القصــر العيــين) – متويــل مــن اجمللــس األعلــى
للجامعات – 2007م

•
•

عضو جلنة التقييم ملشروع معهد الدراسات الرتبوية – جامعة القاهرة ملشروع برانمج التعليم اإللكرتوين – 2007/2006م)

عضو العديد من اللجان ابهليئة العامة لدار الكتب والواثئق القومية ومن بينها :اللجنة العلمية لدار الكتب – جلنة قيادات اهليئة

الختيار املديرين العموم – جلنة نقل املقتنيات ملكتبة ابب اخللق – جلنة قانون املخطوطات – جلنة املتحف القومي للحضارة
املصرية – جلنة البت لشراء املكتبات املتنقلة 2007 -2005(...م)

•

عضو ورئيس جملس قسم املكتبات والواثئق واملعلومات (أكتوبر  2005حىت اآلن)

•

عضو جلنة الكتاب والنشر – اجمللس األعلى للثقافة – وزارة الثقافة مصر (أكتوبر 2005م حىت 2011م)

•

عضو جلنة تطوير مكتبات املركز القومي للبحوث – أكادميية البحث العلمي.

•

عضو جلنة تطوير مكتبات جامعة القاهرة (يناير 2005م – ديسمرب 2005م).

•

مستشار جملة العربية  3000الصادرة عن النادي العريب للمعلومات – ديسمرب 2005م.

•

مستشار حترير اجمللة اإللكرتونية املتخصصة املتاحة عرب اإلنرتنت  – Cybrarian Journalمايو 2004م

•

املسامهة يف ترمجة العديد من املقاالت ضمن املشروع الوطين لرتمجة املوسوعة العاملية للمكتبات واملعلومات –وزارة الثقافة

,اجمللس األعلى للثقافة ,مصر –يوليو2003م-يناير2004م
•

مارس ( 2003شهر) تقومي موقع كلية اآلداب جبامعة امللك عبد العزيز على شبكة اإلنرتنت.

•

مستشار حترير الدورية العربية املتخصصة احملكمة "دراسات عربية يف املكتبات واملعلومات" –يناير2000م

•

أبريل ( 1999شهران) تقومي النظام القائم مبكتبة مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي والتخطيط إلنشاء نظام أىل متكامل.

•

أغسطس( 1991ستة أشهر) إنشاء مكتبة طبية متخصصة اتبعة للمشروع القومي ملكافحة أمراض اإلسهال التابع لوزارة الصحة
املصرية.

•

يناير( 1990مثانية أشهر)إنشاء نظام آيل ملكتبة معهد الدراسات املصرفية بدولة الكويت.

•

ديسمرب( 1988أربعة أشهر)إنشاء مكتبة قانونية متخصصة اتبعة ملكتب الشلقاىن لالستشارات القانونية ابلقاهرة مبصر.

•

يونيو( 1988ثالثة أشهر)إنشاء مركز معلومات اتبع ملركز تنمية الصحراء التابع للجامعة األمريكية ابلقاهرة.
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•
•

نوفمرب( 1987مخسة أشهر)إنشاء مكتبة خاصة ملقتنيات اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية.

مايو(1982عام ونصف العام)االشرتاك يف عمليات الوصف الببليوجرايف والتحليل املوضوعي للرسائل اجلامعية ضمن مشروع
إنشاء مركز الرسائل اجلامعية جبامعة عني مشس-حتت إشراف مركز التنظيم وامليكروفيلم مبؤسسة األهرام.

اجلوائز واملنح واملكافآت األكادميية واملالية:
•

 2020أكتوبر – جائزة اإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات عن اإلشراف العلمي عن أفضل رسالة دكتوراة يف العامل العريب.

•

 2018ديسمرب – درع املؤمتر األول ملنظومة مكتبات مصر العامة.

•

 2018أبريل  -جائزة الشارقة لألدب املكتيب (املركز األول) – حكومة الشارقة – دائرة الثقافة واإلعالم.

•

2016م درع وتكرمي املؤمتر السنوي جلمعية املكتبات املتخصصة – فرع اخلليج العريب – الكويت (  21-19ابريل)

•

2016م درع جامعة الكويت عن ندوة األرشيف الوطين للرتاث الرقمي ,الكويت  21مارس.

•

2016م درع مكتبة الكويت الوطنية عن ندوة اسهامات العلماء العرب واملسلمني من واقع املخطوطات بدار الكتب املصرية,
الكويت  20مارس.

•

2016م درع مؤمتر ومعرض القاهرة األول إلدارة الواثئق واألرشفة اإللكرتونية ,القاهرة  17-16مارس.

•

2015م درع جامعة بنها للمشاركة بكلمة اف تتاحية يف املؤمتر العلمي للجامعة عن حتدايت املكتبات اجلامعية يف األلفية الثالثة–
 25نوفمرب.

•

2015م درع جامعة بين سويف للمشاركة بكلمة افتتاحية يف املؤمتر العلمي للجامعة عن معمار املعلومات –  6-5أبريل.

•

2015م درع وتكرمي املؤمتر السنوي جلمعية املكتبات املتخصصة – فرع اخلليج العريب – أبوظيب (  19-17مارس)

•

2015م د رع اجمللس الوطين للثقافة واآلداب والفنون (الكويت) عن املشاركة مبهرجان صيف ثقايف 9مبحاضرة عامة عن امللكية
الفكرية وحقوق التأليف والنشر.

•

2014م درع املنظمة العربية للهالل األمحر (الرايض ,السعودية)عن املشاركة العلمية الفاعلة يف االجتماع السنوي الثاين
لقيادات تكنولوجيا املعلومات يف الوطن العريب (إدارة املعرفة يف قطاع العمل اإلنساين لالستعداد جملاهبة الكوارث :املشكالت
والتطبيق)  13-11 -فرباير 2014

•

2013م درع وزارة الثقافة والشباب والرايضة الفلسطينية عن مهرجان املقاومة والثورة – ابملكتبة املركزية جلامعة القاهرة –
 14-12مايو.

•

2013م جائزة الشارقة لألدب املكتيب (املركز األول) – حكومة الشارقة – دائرة الثقافة واإلعالم.

•

2013م درع املؤمتر 19جلمعية املكتبات املتخصصة فرع اخلليج العريب – مستقبل املهنة :كسر احلواجز التقليدية ملهنة
املكتبات واملعلومات والتحول حنو مستقبل البيئة املهنية الرقمية ,أبوظيب  25-23أبريل.

•

2012م درع جامعة  6أكتوبر عن احملاضرة العامة بعنوان :الثقافة املعلوماتية يف اجلامعات ,القاهرة نوفمرب.

•

2011م درع مؤمتر ومعرض الكويت إلدارة الواثئق واألرشفة اإللكرتونية ,الكويت  5-4أبريل.

•

2010م شهادة تقدير من املؤمتر العاملي األول لإلدارة اإللكرتونية مبدينة طرابلس من  4-1يونيه.

•

 2010م درع جامعة القاهرة وشهادة تقدير للجهد املتميز يف إعداد وتنظيم مهرجان جامعة القاهرة الثاين "سور األزبكية" –

•

2010م درع املؤمتر السادس عشر جلمعية املكتبات املتخصصة-فرع اخلليج العريب-أبوظيب  4- 2مارس .

•

2010م درع الندوة الثانية عن الفهرسة العربية اآللية يف القرن احلادي والعشرين –  28فرباير –  1مارس ,أبو ظيب.

أبريل .
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•

2009م درع اجلمعية املصرية للمكتبات واملعلومات ألفضل مكتبة مصرية "املكتبة املركزية اجلديدة جلامعة القاهرة – يوليو

•

 2009م درع جامعة القاهرة وشهادة تقدير للجهد املتميز يف إعداد وتنظيم مهرجان جامعة القاهرة األول "سور األزبكية" –

•

2007م االلتحاق بربانمج الزائر الدويل للمكتبات األمريكية على نفقة وزارة اخلارجية األمريكية ملدة  21يوما ( 29- 5يونيو

2009م

أبريل 2009م

2007م)
•

2006م درع اإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات تقديراً للجهود املتميزة يف ختصص املكتبات واملعلومات – اجلزائر 2006م.

•

2006م درع اجلمعية املصرية للمكتبات واملعلومات تقديراً للجهود املتميزة يف رفع شأن املهنة – القاهرة – مدينة  6أكتوبر

•

 2005م درع قسم املكتبات واملعلومات جبامعة امللك عبد العزيز للجهود واإلسهامات املتميزة يف القسم 24 .مايو.

2006م.
•

 2004م درع قسم املكتبات والواثئق واملعلومات ,كلية اآلداب ,جامعة القاهرة ,املؤمتر العلمي السابع "قضااي البحث العلمي
يف املكتبات والواثئق واملعلومات :قضااي الواقع وآفاق املستقبل –  4-2أكتوبر.

•

2002م الدعم املايل من جملس البحث العلمي جبامعة امللك عبد العزيز إلجناز البحث رقم( )422/451يف 1423/1/15هـ

•

2001م جائزة الدولة التشجيعية يف العلوم االجتماعية (املكتبات واملعلومات) جبمهورية مصر العربية عن عام 2001م

•

2001م الدعم املايل من جملس البحث العلمي جبامعة امللك عبد العزيز إلجناز البحث رقم ( )421/458يف 1422/8/25هـ

•

2000م الدعم املايل من جملس البحث العلمي جبامعة امللك عبد العزيز إلجناز البحث رقم ( )420/455يف 1421/8/12هـ

•

2000م الدعم املايل من جملس البحث العلمي جبامعة امللك عبد العزيز إلجناز املرحلة الثانية من البحث رقم ( )419/451يف
1421/7/30هـ

•

1999م الدعم املايل من جملس البحث العلمي جبامعة امللك عبد العزيز إلجناز املرحلة األويل من البحث رقم ( )419/451يف
1420/7/30هـ

•

منحة مقدمة من اجمللس الثقايف الربيطاين ابلقاهرة لدراسة املاجستري بربيطانيا جبامعة ليدز من سبتمرب1985م إيل ديسمرب1986م

•

جائزة التفوق األكادميي مقدمة من مؤسسة  DAADاألملانية للتدريب امليداين مبكتبة جامعة أسن  Essenأبملانيا من يونيو

•

جائزة التفوق األكادميي مقدمة من مؤسسة  DAADاألملانية للتدريب امليداين مبكتبة جامعة أسن  Essenأبملانيا من يونيو إيل

إيل سبتمرب1982
سبتمرب.1981

قائمة ابإلنتاج الفكري املنشور
1992
1)Towards a Regional Bibliographic Database for the Arab Countries .-Arab Journal of Librarianship
& Information Science , Vol.12, No.1, January 1992.pp.4-45.
2) Automating the IBS : Istitute of Banking Studies Library : Aneeds analysis Study .- Arab Journal of
Librarianship & Information Science , Vol.12,No.2, April 1992. pp .4-39.

 ) 3حنو إسرتاتيجية لتسويق خدمات املكتبات واملعلومات يف مكتباتنا العربية  :ملخص البحث قدم اىل الندوة الدولية حول تسويق
املعلومات  ،املعهد األعلى للتوثيق  ،تونس  6 -4مايو 1992م .ص ص 86-82

مت نشر البحث كامالً يف جملة املكتبات واملعلومات العربية  ،س  ، 12ع  ، 4أكتوبر 1992م  .ص ص .58-5
1993

 )4تقرير عن الندوة الدولية حول تسوبق املعلومات ( تونس 6-4:مايو -. )1992جملة املكتبات واملعلومات العربية  ،س  ، 13ع ، 1
يناير 1993م  .ص ص .143-135
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 )5مراجعة كتاب  :اتريخ الكتاب  -.جملة املكتبات واملعلومات العربية  ،س  ، 13ع  ،3يوليو 1993م  .ص ص .191-179
6) Aproposed for establishing on outomated Library System for the National Control of Diarrheal
diseases Project ( NCDDP) in Egypt .- Arab Journal of Librarianship & Information Science
,Vol.13,No. 4 , October 1993, pp. 4-18.

 )7اإلسهامات الفكرية لألستاذ الدكتور أمحد أنور عمر -.عامل الكتاب  ،ع  ، 41ص ص 208-200
 )8شبكة اجلامعات املصرية وانعكاساهتا على املكتبات مع دراسة تفصيلية ملراحل إنشاء نظام آيل متكامل ملكتبة كلية احلقوق جبامعة القاهرة

 ،حبث قدم اىل ا لندوة العربية الرابعة حول " املكتبات اجلامعية دعامة للبحث العلمي والعمل الرتبوي يف الوطن العريب " تونس  ،زغوان -
الفرتة من  7 -4ديسمرب 1993م.

1994

 ) 9قياس قدرة طالب مقرر " إدارة املكتبات ومراكز املعلومات " على اختاذ القرار املناسب يف حل املشكالت اإلدارية  :منط غري تقليدي
يف تدريس املقرر وتقييم الطالب -.االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات  ،مج  ،1ع ، 1يناير 1994م  ،ص ص .91-74

 ) 10مراجعة كتاب  :تنظيم مصادر املعلومات يف املكتبات واألرشيفات -.جملة املكتبات واملعلومات العربية  ،س  ، 14ع  ، 1يناير
 ،1994ص ص 202-193

 )11نظم املعلومات اإلدارية للمكتبات ومراكز املعلومات  -.الرايض  :دار املريخ  528. 1994 ،ص .
 )12النشر املكتيب  :املفهوم واخلصائص واملقومات أو منافسة احلاسبات الشخصية لدور النشر  -.عامل الكتاب  ،ع  ، 42أبريل
1994م  .ص ص 33-20
13) A Plan to establish an Integrated Online Library System for the Egyption Opera House .- Arab
Journal of Librarianship & Information Science ,Vol.14,No.2 , April 1994. pp. 4-16.

 ) 14شبكة اجلامعات املصرية وإنعكاساهتا على املكتبات مع دراسة تفصيلية ملراحل إنشاء نظام آيل متكامل ملكتبة كلية احلقوق جبامعة
القاهرة  ،حبث قدم اىل الندوة العربية الرابعة حول " املكتبات اجلامعية دعامة للبحث العلمي والعمل الرتبوي يف الوطن العريب " تونس ،

زغوان  -الفرتة من  7 -4ديسمرب 1993م  -.اإلجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات  ،مج  ،1ع  ، 2يولية 1994م  ،ص ص
 ( ، 222-191اجلزء األول من البحث )

)15نظم إدارة قواعد البياانت  :DBMSاملفاهيم,اإلمكاانت,التطبيق-.جملة املكتبات واملعلومات العربية,س ,14ع ,1
يناير.1994صص.154-132
 ) 16األساليب املختلفة لتقييم املقتنيات يف املكتبات ومراكز املعلومات مع دراسة ملنهج النظرة الشاملة  Conspectusوإستخداماته
املختلفة -.جملة كلية اآلداب جبامعة القاهرة  ،ع  ،64يوليو 1994م  ،ص ص .539-479

مت نشرها يف اجمللة العربية للمعلومات

 ،مج  ،15ع  ، 2تونس  ،1994ص ص 74-30

 ) 17منهج مقرتح لتقييم جمموعات املكتبات مع دراسة تطبيقية على جمموعات مكتبة كلية اآلداب جبامعة القاهرة  -.جملة كلية اآلداب

جبامعة القاهرة  ،ع  ،65سبتمرب 1994م ،ص ص.158-91
 ) 18قياس معامل اإلرتباط بني خلفية الطالب وتقييمه بعد إنتهاء مقرر " إستخدام احلاسب االيل يف املكتبات " بقسم املكتبات والواثئق
واملعلومات جبامعة القاهرة -.جملة املكتبات واملعلومات العربية  ،س  ، 14ع  ، 4-3يوليو /أكتوبر 1994م  .ص ص .88-54
1995

 ) 19شبكة اجلامعات املصرية وانعكاساهتا على املكتبات مع دراسة تفصيلية ملراحل إنشاء نظام آيل متكامل ملكتبة كلية احلقوق جبامعة
القاهرة ( اجلزء الثاين )  -.االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات  ،مج  ،2ع  ، 3يناير 1995م  ،ص ص 244-209

 )20لوائح املكتبات  :دراسة مقارنة جملموعة من لوائح مكتبات املؤسسات التعليمية  -.جملة املكتبات واملعلومات العربية  ،س  ،15ع 2
 ،أبريل 1995م.ص ص .97-65
1996

 )21مقدمة ىف علم املعلومات /مبشاركة حسن عواد السرحيى -.جدة :دار اخللود للنشر والتوزيع 482 .1417,1996,ص
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 )22أوعية الوسائط املتعددة  Multimediaمبا ىف ذلك النصوص الفائقة  Hypertextsواستخداماهتا ىف املكتبات ومراكز املعلومات:
حبث يتضمن عرضاً لالجتاهات احلديثة يف اجملال(قدم كمتطلب للرتقية لدرجة أستاذ مساعد جبامعة القاهرة)-.املؤلف 170 .1996,ص
1997

 ) 23واقع اخلدمات الفنية ألوعية املعلومات احملسبة يف املكتبات العربية :دراسة للتفنينات ومسح للتطبيقات ىف مصر والسعودية,حبث مقدم
للندوة العربية الثامنة لإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات -.القاهرة4-1:نوفمرب . 1997

 ) 24عالمات فارقة ىف مسار تكنولوجيا املعلومات  :التتابع والتكامل -.جملة املكتبات واملعلومات العربية  ,س ,17ع,3يوليو .1997
صص87-67
1998

 ) 25علم معلومات التنمية أو التنمية ابملعلومات  :واجهة قدمية لقرن جديد -.خمطط لعدة أحباث متكاملة تغطى جوانب املوضوع-.حبث
قدم للمؤمتر القومي الثاىن ألخصائى املكتبات واملعلومات ىف مصر-.القاهرة 30-28يونية. 1998

 )26مصطلحات اإلنرتنت:دراسة حتليلية مقارنة لواقعها ىف اإلنتاج الفكر العرىب-.حبث مقدم للمؤمترالعرىب التاسع لإلحتاد العرىب للمكتبات
واملعلومات حول :اإلسرتاتيجية العربية املوحدة للمعلومات ىف عصر اإلنرتنت ,دمشق من  26-21أكتوبر .1998
 )27النصوص الفائقة  Hypertextsالتعريف والنشأة -.جملة املكتبات واملعلومات العربية ,س,18ع,4أكتوبر .1998صص. 24-5
1999

 )28املعجم املوسوعى ملصطلحات اإلنرتنت:إجنليز -عرىب مع قائمة ابملختصرات واإلستهالليات-.القاهرة:املؤلف.1999,

 ) 29مكتبة مركز أحباث االقتصاد اإلسالمى جبامعة امللك عبد العزيز:تقرير ميداىن عن الوضع الراهن مع مقرتحات للتطوير-.جدة:قسم
املكتبات واملعلومات,كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية,أبريل ( .1999تقرير غري منشور)

 ) 30إجتاهات املكتبات واملعلومات ىف مصر:حتليل مضمون صحيفة األهرام خالل األعوام من -.1999-1995حبث مقدم للمؤمتر
القومى الثالث ألخصائى املكتبات واملعلومات,تنظيم اجلمعية املصرية للمعلومات واملكتبات و األرشيف,اإلسكندرية من30-28يونية
. 1999

 )31أتثري النشر اإللكرتوىن على دورايت علم اإلجتماع ابملكتبة املركزية جبامعة امللك عبد العزيز:دراسة اإلستخدام واملستخدمني-.حبث
قدم للمؤمتر العاشر لإلحتاد العرىب للمكتبات و املعلومات حول املكتبة اإللكرتونية والنشر اإللكرتوىن وخدمات املعلومات ىف الوطن العرىب

,تونس,انبل 12-8,أكتوبر . 1999

 ) 32مقرر" املكتبة و البحث" ىف املرحلة الثانوية مبدارس البنني مبدينة جدة ابلسعودية:دراسة تقوميية ميدانية,تقرير هناية املرحلة األوىل
ملشروع البحث رقم( )419/451املدعم من جملس البحث العلمى جبامعة امللك عبد العزيز 1420/7/30,هـ.

 )33بناء وتنمية مقتنيات املكتبات من أوعية املعلومات احملوسبة:مراجعة علمية-.اجمللة العربية للمعلومات-.مج,20ع1999 ,2
.صص63-25

2000

 )34مشروع األلفية اجلديدة جلمعية املكتبات األمريكية-.مكتبات.نت-.مج,1ع,8أغسطس2000م,ص. 4-3

 )35فكرة سلسلة حنو إنرتنت أكثر هتذيباً:إقرتاح هليئة حترير جملة مكتبات.نت ,مج ,1ع,9سبتمرب2000م ,ص8-7
 )36اإلنترنت ومخاوفها :مسئولية الفرد أوالً وأخيراً-.سلسلة نحو إنترنت أكثر تهذيبا ً -مكتبات.نت,
مج,1ع,9سبتمبر2000م ,ص15-9

 )37آاثر مقرر " املكتبة والبحث" على طالب جامعة امللك عبد العزيز جبدة ,تقرير هناية املرحلة الثانية ملشروع البحث رقم(-419/451
املرحلة الثانية) املدعم من جملس البحث العلمى جبامعة امللك عبد العزيز 1421/7/30 ,هـ.

 ) 38تصميم وتنفيذ قاعدة بياانت ببليوجرافية تشتمل على ملخصات حمتوايت الدورايت العلمية احملكمة الصادرة عن اجلامعات
السعودية/ابإلشرتاك مع الدكتور حممد جعفر عارف(الباحث الرئيس),والدكتور عبد الغفور قاري  ,تقرير هناية مشروع البحث
رقم( )420/455املدعم من جملس البحث العلمى جبامعة امللك عبد العزيز 1421/8/12 ,هـ.
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 )39مصادر املعلومات اإللكرتونية ىف املكتبات و مراكز املعلومات-.القاهرة:الدار املصرية اللبنانية351 .2000,ص
2001

 ) 40حنو سياسة لالستخدام املقبول لإلنرتنت ىف املكتبات اجلامعية السعودية /ابالشرتاك مع الدكتور حممد جعفر عارف(الباحث الرئيس),
تقرير هناية مشروع البحث رقم( )421/458املدعم من جملس البحث العلمي جبامعة امللك عبد العزيز 1422/8/25 ,هـ.

 ) 41أثر انتشار استخدام شبكة اإلنرتنت على استخدام املكتبة اجلامعية :دراسة ميدانية لطالب وطالبات املرحلة اجلامعية األوىل

(البكالوريوس) بكليات جامعة امللك عبد العزيز  :ورقة حبث مقدمة للمؤمتر العرىب الثاىن عشر لإلحتاد العرىب للمكتبات واملعلومات (اعلم)

ابلتعاون مع جامعة الشارقة ,ودائرة الثقافة واإلعالم ابلشارقة:الشارقة7-3نوفمرب.2001مت نشر البحث يف جملة املكتبات واملعلومات
العربية  ,أكتوبر 2001

 )42اإلتفاقية العامة للتجارة ىف اخلدمات (اجلاتس ) GATSوانعكاساهتا على املكتبات :ردود فعل عاملية وغموض ىف املوقف العرىب:
دراسة استكشافية آلراء املتخصصني العرب -ورقة حبث مقدمة للمؤمتر العريب الثاين عشر لإلحتاد العرىب للمكتبات واملعلومات(اعلم)
ابلتعاون مع جامعة الشارقة ,ودائرة الثقافة واإلعالم ابلشارقة :الشارقة 7-3نوفمرب. 2001مت قبول نشر البحث يف جملة دراسات عربية يف

املكتبات واملعلومات
2002

 )43واصفات البياانت()Metadataمصدرا لتسجيالت الفهرسة القياسية ملصادر املعلومات اإللكرتونية الشبكية العربية :دراسة
استكشافية جتريبية :مقدم للمؤمتر السنو

التاسع لفرع اخلليج العرىب جلمعية املكتبات املتخصصة ىف الدوحة خالل

الفرتةمن2اىل4إبريل 2002م حتت عنوان:املكتبات اإللكرتونية اخلليجية وحتدايت التغيري .مت قبول نشر البحث يف جملة االجتاهات احلديثة
يف املكتبات واملعلومات

2003

 ) 44اإلجتاهات احلديثة يف التحليل املوضوعي  :مراجعة علمية مقدمة للجنة الدائمة للرتقيات العلمية يف ختصص الواثئق واملكتبات و
املعلومات ابجمللس األعلى للجامعات  .القاهرة 95,ص (صدر يف سلسلة من املقاالت يف جملة املكتبات واملعلومات العربية)

 ) 45دائرة املعارف املتخصصة يف املكتبات وعلم املعلومات  /ترمجة خنبة من أساتذة اجلامعات املتخصصني يف املكتبات واملعلومات  ,حتت
اشراف الدكتور حممد فتحي فتحي عبد اهلادي -.القاهرة :اجمللس األعلى للثقافة  .2003 ,عدة جملدات.

 )46تشريعات استخدام اإلنرتنت واالنضباط الذايت والتجربة الكندية -.مكتبات.نت  -.ج,3ع ,4أغسطس2003م  ,ص. 8-3
 )47اجملتمعات املعلوماتية وسيمة األلفية اجلديدة -.مكتبات.نت -.مج ,3ع ,6أغسطس 2003م ,ص. 5-3
 )48مصادر املعلومات الصحفية املتاحة على شبكة "اإلنرتنت" وسبل البحث املختلفة-.مكتبات.نت-.مج ,3ع, 6أغسطس2003م

,ص. 11-5

)49احلكومة اإللكرتونية واألمية املعلوماتية-.مكتبات.نت-.مج,3ع,7أغسطس2003م,ص. 7-4
)50التجارة اإللكرتونية واألمية املعلوماتية-.مكتبات.نت-.مج,3ع,8أغسطس2003م,ص. 4-3
2004

 )51اخلدمة املرجعية اإللكرتونية املتاحة ع رب مواقع املكتبات العربية على شبكة اإلنرتنت :واقعها ومستقبلها – حبث مقدم للجنة الدائمة
للرتقيات العلمية يف ختصص الواثئق واملكتبات واملعلومات ابجمللس األعلى للجامعات – .القاهرة :املؤلف  150,ص – نشرته املنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم ككتاب عام 2005م يف تونس ويقع يف 324ص

 ) 52حنو سياسة لالستخدام املقبول لشبكة اإلنرتنت ابملكتبات اجلامعية السعودية/مبشاركة الدكتور حممد جعفر عارف -.جملة مكتبة امللك
فهد الوطنية ,أبريل 2004م.

 )53املكتبات العامة والوطنية ابلدول العربية :دراسة لواقعها والتخطيط ملستقبلها – ابالشرتاك مع الدكتور حممد فتحي عبد اهلادي-.
تونس :املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم  ,إدارة التوثيق واملعلومات200 .2004 ,ص
2005
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 ) 54فهارس املكتبات العربية املتاحة عرب شبكة اإلنرتنت :دراسة تقومييـة علـى ضـوء توصـيات إرشـادات "اإلفـال "IFLA:لشاشـات عـرض
التسجيالت الببليوجرافية ومضموهنا -.مقدم لـ ندوة الفهرسة العربية اآللية يف القرن احلادي والعشرين:الواقع والتحدايت ,العني16 – 15 ،

فرباير  ,2005تنظيم عمادة املكتبات اجلامعية ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة.

 ) 55املكتبــات يف قل ــب جمتم ــع املعلوم ــات الع ــريب ,ورق ــة البح ــث املفتاحيــة للم ــؤمتر اخل ــامس عش ــر لإلحت ــاد الع ــريب للمكتب ــات واملعلوم ــات,
ابحلمامات بتونس من  5-2مارس .2005
 )56النظم اآللية يف املكتبات ومراكـز املعلومـات بـني منهجيـة االختيـار وعشـوائية التفضـيل ( )2005-1985ورقـة مفتاحيـة مقدمـة مللتقـى
األساليب احلديثة إلدارة املكتبات ومراكز املعلومات ابجلودة الشاملة من  20-18ديسمرب 2005م مبكتبة اإلسكندرية.
 )57التكشيف والضبط االستنادي يف سياق دويل حنو مدخل موضوعي متكامل ملصادر املعلومات

Indexing and Authority Control in an International Context: Towards an Integrated Subject
Approach to Information sources

ورقة عمل مقدمة للمائدة املستديرة حول :بناء املكـانز اإللكرتونيـة – مشـكالت وحلـول (السـبت األول مـن أكتـوبر عـام 2005م) – وزارة
األوقاف – دولة الكويت.
 )58البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت أساساً لبناء جمتمع املعلومات قراءة انقدة لواثئق القمة العاملية – ورقة حبث مقدمة املؤمتر العريب
األول لالستثمار يف بنية املعلومات واملعرفة – املنظمة العربية للتنمية اإلدارية – األسكندرية  30-28أغسطس 2005م.
2006

 ) 59صــناعات ثقافيــة أم صــناعات إبداعيــة :حاضــرها ومســتقبلها يف جمتمــع املعلومــات املصــري -.ورقــة عمــل مقدمــة للملتقــى الــدويل حــول
تطوير الصناعات الثقافية وسبل متويلها يف العامل اإلسالمي –  ,7-5نوفمرب 2006م – أصفهان ,اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

 )60التكنولوجيا يف خدمة الرتاث – حماضرة عامة ضمن النشاط الثقايف ملركز حتقيق الرتاث التابع للمراكز العلمية ابهليئة العامة لدار الكتب
والواثئق القومية – مايو 2006م

)61Information Technology (IT) applications in the Information work in Egypt: A puzzle missing
some pieces, In: The Impact of Technology on Asian, African and Middle Eastern Library Collections.
Ed. R.N. Sharma. Lanham, Md.: Scarecrow (Libraries and Librarianship: An International
Perspective, No. 1), 2006. 292p. alk. paper, $50 (ISBN 0810854481). LC 2006-2784. Review Available
in: http://www.ala.org/ala/acrl/acrlpubs/crljournal/backissues2007a/crlmay07/sharmareview.htm

2007
 )62احلاسب اآليل وتطبيقاته /مبشاركة عبد هللا حسني متويل وأمل وجيه محدي -.القاهرة :املؤلفون2007 ,م209 .ص
 )63الكتاب اإللكرتوين بني احمللية والعاملية  -دار الكتب املصرية بني بوابة احملتـو العـريب واملكتبـة الرقميـة العامليـة -.حماضـرة عامـة مبناسـبة
اليوم العاملي للكتاب ( 23أبريل 2007م) – املوسم الثقايف للهيئة العامة لدار الكتب والواثئق القومية

 )64حتالف املكتبات الوطنية العربية :ضرورة تفرضـها البيئـة الرقميـة:

CANL: Consortium of Arabic National Libraries,

 An Obligatory need by Digital Eraورقـة عمـل مقدمـة للملتقـى األول للمكتبـات الوطنيـة يف العـامل العـريب" أايم 16-15-14

مايو  ،2007اجلزائر – املكتبة الوطنية اجلزائرية.
 )65جمتمع املعرفة واملكتبة الرقمية العاملية :منوذج مقرتح ملعايري اختيار احملتو لضمان التكامل املعريف =

Knowledge Society and

World Digital Library: A suggested model for Content Selection criteria to guarantee Knowledge

 -. Integrationحبث مقدم للمؤمتر الثامن عشر لإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات  :مهنة املكتبات وحتدايت الواقع واملسـتقبل ودور
ها يف الوصول احلر للمعلومات العلمية جدة  20 – 17 :نوفمرب. 2007

 ) 66اجتاهات التغيري والتحديث يف برامج تدريس علم املعلومات دراسة استكشافية للتوجهات العاملية خالل الفرتة من عام  1995إىل عام
2007م

= Changes directions and updating in Information science teaching programs: An

 exploratory for the Global Trends during the period 1995 – 2007ورقة حبث مقدمة للندوة العلميـة حـول املعلومـات
يف عصــر الرقمنــة وحاجــات ســوق العمــل ملواكبــة املتطلبــات يف جمــاالت التــدريس والتــدريب وتشــبيك املؤسســات – املنظمــة العربيــة للرتبيــة

والعلوم والثقافة ابلعاون مع اللجنة الوطنية املصرية لليونسكو (القاهرة 25-23 :ديسمرب )2007

10

السرية الذاتية لألستاذ الدكتور شريف كامل شاهني
2008

 ) 67القــو العاملــة ابملكتبــات األكادمييــة ومســتحداثت القــرن احلــادي والعشــرين :دراســة حالــة للمكتبــة املركزيــة اجلديــدة جلامعــة القــاهرة =
Academic libraries Manpower and the 21st century inventions: The New Central library for Cairo

 University- Case studyورقـة حبــث مقدمـة ملــؤمتر القــو العاملـة يف املكتبــات ومراكـز املعلومــات واألرشــيفات الـذي ينظمــه مركــز
الواثئ ــق والبح ــوث (وزارة ش ــئون الر)س ــة أبب ــوظيب) ابلتع ــاون م ــع عم ــادة املكتب ــات اجلامعي ــة جبامع ــة اإلم ــارات يف الف ــرتة م ــن  21-19فرباي ــر

2008م أببوظيب.

2009

 )68ثقافة الدبلوماسيني املعلوماتية :مسؤولية من؟ ? Diplomats' Information Literacy: Who's Responsibilityحبث قدم
لندوة ”املكتبات املتخصصة واالحتياج املعريف للعاملني يف احلقل الدبلوماسي“ الـرايض – وزارة اخلارجيـة – معهـد الدراسـات الدبلوماسـية -
الثالاثء 1430/2/1هـ 2009/1/27 -م.

 ) 69العلوم يف مصر القدمية :دراسة مسحية وقياسات ببليوجرافية للمصادر الرقمية للمعلومات املتاحة على شبكة اإلنرتنت:

Science in

-. Ancient Egypt: A survey and bibliometric study for Digital Information sources on the Internet

ورقـة حبــث مقدمـة لنــدوة عـن "العلــوم يف احلضـارة املصــرية القدميــة" تنظـيم مركــز دراسـات الـرتاث العلمـي جبامعــة القـاهرة ,االثنــني املوافــق 23
فرباير .2009

 ) 70مب ــادرات الوص ــول احل ــر للمعرف ــة :دراس ــة واثئقي ــة لوض ــع األط ــر العام ــة ملب ــادرة عربي ــة:

Open Access to Knowledge

 -. Initiatives: a documentary study towards an Arabic Initiativeحبـث مقـدم للملتقـى العـريب الثالـث ,تنظـيم شـبكة
أخصائي املكتبات واملعلومات ,القاهرة  24-22مارس 2009م.

 ) 71مــن حيكــم اإلنرتنــت؟ أتطلــع لإلجابــة مــن أي فــرد أو هيئــة يتصــف ابحلكمــة؟ رســالة إىل العــامل =

Who is governing the

 -. Internet? I'm looking for an answer from someone wise! A message to the Worldالبوابـة العربيـة

للمكتبات واملعلومات – أخبار مارس 2009م.

 )72الكتـاب اإللكـرتوين :صـناعة عامليـة واقتصــاد معـريف ومنـتج حملـي  -.حماضـرة عامــة للمنتـد األول للجمعيـة العربيـة لتكنولوجيـا الرتبيــة,
كلية الرتبية النوعية ,بورسعيد 11 ,أبريل 2009م.

2010

 ) 73اقتص ــادايت ص ــناعة املوس ــوعات واملع ــاجم يف البيئ ــة الرقمي ــة :دراس ــة استكش ــافية للس ــوق املص ــرية:

The economics of

Dictionaries and Encyclopedias Industry in the digital era: An exploratory study for the Market in

 - Egyptورقة حبث مقدمة ملؤمتر صناعة املعاجم واملوسوعات العربية واملعربة – القاهرة  22-20أبريل 2010م  -إشـراف وتنظـيم جلنـة
الكتاب والنشر – اجمللس األعلى للثقافة.

 ) 74حنو خطة إسرتاتيجية إلعداد املواطن اإللكرتوين يف اجملتمع اللييب كخطوة إلعداد قيادات اإلدارة اإللكرتونية

Towards a strategic plan for building e-citizen in the Libyan Society as a step to prepare leaders in

 e-Managementورقة عمل مقدمـة للمـؤمتر العـاملي األول لـإلدارة اإللكرتونيـة – حتـت شـعار"من أجـل إدارة إلكرتونيـة فاعلـة للمجتمـع

اجلماهريي" :ضمن احملور البشري :هتيئة أفراد اجملتمع للتعامل اإللكرتوين ,مدينة طرابلس (ليبيا) خالل الفرتة من  4-1يونيو 2010م

 ) 75فهرس ــة اإلنت ــاج الفك ــري مبفه ــوم املش ــاركة االجتماعي ــة (الفهرس ــة االجتماعي ــة  Social Cataloguingاحلاض ــر عاملي ـاً والغائ ــب يف
الفهارس اإللكرتونية العربية:

Social Cataloguing: Is a trend globally and absent locally in Arabic Web-PACS.

ورقة حبث يف امللتقى العريب الرابع لتكنولوجيا املكتبات واملعلومات الذي عقد حتت عنوان اجليل الثاين للويب وأتثريه على قطاع املكتبات
واملعلومات يف القاهرة خالل الفرتة  28-27يوليو .2010

 )76إعـداد خطــة العمــل املقرتحــة جملـال االتصــال واملعلومــات ضــمن خطـة العمــل املســتقبلي للمنظمــة العربيـة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم (– 2011
 – )2016تونس :األليكسو ,فرباير 2010م
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 ) 77املسؤولية االجتماعية ملرافق املعلومات يف البيئة الرقمية :دراسة حالة للمكتبة املركزية اجلديـدة جلامعـة القـاهرة – حبـث مقـدم للمـؤمتر الـدويل
الرابع للعلوم االجتماعية ,مركز املؤمترات جبامعة الكويت يف الفرتة  29نوفمرب –  1ديسمرب 2010م.

 )78اجلامعات العربية بني مطالب اهلوية العربية وطموحات الرتتيـب العـاملي :جامعـة القـاهرة منوذجـاً  -حبـث مقـدم ملـؤمتر جـودة األداء اجلـامعي يف
ليبيا :إمكانيات التطبيق وحتدايت الواقع ,جامعة قاريونس -بنغازي 2010 /12 /6- 4م.
2011
 ) 79امللكيـة الفكريـة يف بيئـة الـتعلم اإللكـرتوين ,حنـو مبـادرة لإلاتحـة اجملانيـة للكتـب الدراسـية  Open Textbooksيف اجلامعـات املصـرية علـى
شــبكة اإلنرتنــت :جامعــة القــاهرة منوذج ـاً – حبــث مقــدم للمــؤمتر الــدويل الثــاين للــتعلم اإللكــرتوين والتعلــيم عــن بعــد – الــرايض ( 23-21فربايــر

2011م)

 ) 80كيف ير الشباب املكتبات يف زمن اإلنرتنت؟ دراسة استكشافية لطالب جامعة القاهرة – ورقة حبث مقدمة للملتقى العـريب حـول الشـباب
واملطالعة ,تنظيم وزارة الثقافة واحملافظة على الرتاث ,بنزرت ,تونس فرباير 2011م( .أتجل امللتقى لعام 2013م)

 )81إدارة املكتبــات اجلامعي ــة بفك ــر االقتص ــاد الق ــائم عل ــى املعرف ــة :مكتب ــة جامعــة الق ــاهرة منوذج ـاً –حب ــث مق ــدم للم ــؤمتر  17جلمعي ــة املكتب ــات

املتخصصة فرع اخلليج العريب الدور املتغـري الختصاصـي املعلومـات يف اقتصـاد املعرفـة :التحـدايت والفـرص ,مسـقط (سـلطنة عمـان) خـالل الفـرتة

 10-8مارس 2011م.

 )82اإلدارة اإللكرتونيـة ملؤسســات املعلومـات – ورقــة حبـث مقدمــة ملـؤمتر ومعــرض الكويـت إلدارة الواثئــق واألرشـفة اإللكرتونيــة ,الكويــت 5-4
أبريل 2011م.

( )83إلتقاء الرتاث احلضاري والذاكرة :اجملمع العلمي املصري منوذجاً :حماضرة عامة ,قسم املكتبات والواثئق واملعلومات ,نوفمرب 2011م.
2012
84) New Trends facing Academic Libraries:A proposed Matrix for Environmental scan for University
libraries with special reference to the Arab World - (A paper presented to the Lebanese Library
Association, Annual Conference-2012: The Changing face of Libraries) Beirut, Lebanon 26-28 April
2012,.
85) A proposed Knowledge Map for library, Archives and Information science from an AcademicProfessional view highlighting Cairo University - (A paper presented to the International Ninth
Conference for the Department of library, Archives and IT, Annual Conference- Cairo, May, 16-17,
2012: Faculty of Arts, Cairo University) Also published in: International Journal of Social Sciences pp
)110-129 Vol 07. No. 1 – 2013 (http://www.tijoss.com/7th%20volume/sherif.pdf

( )86الرقابة ومحاية امللكية الفكرية – كتاب دراسي لربانمج "النشر" مبركز التعليم املفتوح ,جامعة القاهرة243.ص

( )87صناعة الكتاب الرقمي يف مصر والعامل العريب – حماضرة عامة مقدمة لورشة الكتب اإللكرتونية – مجعية الرعاية املتكاملة ,مكتبة املعادي
العامة (القاهرة  4-2أكتوبر 2012م)
( )88توثيق الرتاث املخطوط ابستخدام نظم املعلوماتية :حماضرة لكلية اآلاثر ,جامعة القاهرة – سبتمرب 2012م.
( )89الثقافة املعلوماتية يف اجلامعات – حماضرة عامة مقدمة جلامعة  6أكتوبر – القاهرة – نوفمرب 2012م.

( )90املكتبات املدرسية :خطوة حنو جمتمعات املعرفة  -ورقة عمل أعدت بتكليف من إدارة املعلومات واالتصال (املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم) لتقدم يف امللتقى اخلاص ابملكتبات املدرسية  ,تونس خالل الفرتة من  29-28نوفمرب 2012م تنظيم املعهد العايل للتوثيق بتونس.
2013
( )91اجلامعات العربية بني مطالب اهلوية وطموحات الرتتيب العاملي – القاهرة :املكتبة األكادميية2013 ,م.

( )92امللكية الفكرية وحرية الوصول :إلتزام وحق...مفهوم تروج له املكتبات يف البيئة الرقمية أو دور املكتبات يف ترسيخ مفهوم امللكية
الفكرية يف العصر الرقمي:

The role of libraries in the consolidation of the concept of intellectual property in

 – the digital ageمكتبة الشارقة العامة  -دائرة الثقافة واإلعالم  -إدارة اجلوائز الثقافية (جائزة الشارقة لألدب املكتيب الدورة الرابعة
عشرة )2013 /2012

( ) 93الشهادة العربية للثقافة املعلوماتية :ضرورة ملحة لنجاح جمتمعات املعرفة:

ALECSO Certificate for Information

 - Literacy: An urgent necessity for the success of knowledge societiesورقة حبث مقدمة للمؤمتر الدويل اخلامس

لكلية العلوم االجتماعية جبامعة الكويت :العلوم االجتماعية شركاء يف التنمية ,الكويت من  11إىل  13فرباير 2013م
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( )94املكتبات العامة ودورها يف تنمية الكتاب العريب  – Public Libraries’ role in developing Arabic Bookورقة عمل
مقدمة ملؤمتر الناشرين العرب الثاين مبكتبة اإلسكندرية  -متكني املعرفة وحتدايت النشر العريب)  24-23مارس 2013م(

( )95الكتاب اإللكرتوين العريب :الواقع واملأمول – ورقة حبث مقدمة لندوة تسويق الكتاب املصري ( 4-3أبريل 2013م) – جلنة
الكتاب والنشر ,اجمللس األعلى للثقافة ,مصر.

( )96حرية تداول املعلومات يف مصر بني التشريع والتنفيذ

The free flow of information in Egypt, between legislation

 and real implementationورقة حبث للمؤمتر الدويل لكلية اآلداب عن :احلرايت وحقوق اإلنسان – كلية اآلداب – جامعة القاهرة

( 8-6أبريل 2013م).

( )97التحول من البيئة التقليدية للبيئة الرقمية ملهن املعلومات واملعرفة :ما املفقود يف العامل العريب؟

From traditional to Digital

?– Information and Knowledge professions: What is missing in the Arab Worldمتحدث رئيس يف املؤمتر  19جلمعية

املكتبات املتخصصة فرع اخلليج العريب – مستقبل املهنة :كسر احلواجز التقليدية ملهنة املكتبات واملعلومات والتحول حنو مستقبل البيئة املهنية
الرقمية ,أبوظيب  25-23أبريل 2013م.
( )98القراءة اإللكرتونية :واقعها ومستقبلها عربيا وعامليا :دراسة مقدمة للملتقى العريب حول الشباب واملطالعة  -وزارة الثقافة  -إدارة املطالعة
العمومية – مدينة بنزرت ,اجلمهورية التونسية ( 6-4سبتمرب 2013م)

( )99الفهرس العريب املوحد :انفذة العامل على كنوز املكتبات العربية – جملة التسجيلة  -عدد خاص يتم توزيعه ضمن اللقاء السادس ألعضاء
الفهرس العريب املوحد – اململكة املغربية 12-11 ,سبتمرب 2013م.

( )100النشر اإللكرتوين – كتاب دراسي لربانمج "النشر" مبركز التعليم املفتوح ,جامعة القاهرة240.ص

( )101البحث العلمي ابللغة العربية والشبكة العنكبوتية  -عالقة تكامل أم تضاد :دراسة تقييمية للوضع الراهن – مؤمتر حنو عاملية اللغة العربية
– تنظيم قسم اللغة اإلجنليزية بكلية اآلداب ,مركز املؤمترات  -جامعة القاهرة –  30-28ديسمرب 2013م.
( )102املعيار العريب للمكتبات اجلامعية – أعد بتكليف من اإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات (أعلم) /ابإلشرتاك مع األستاذ الدكتور أسامة
السيد حممود ,واألستاذ الدكتور يسرية عبد احلليم زايد – 85ص

(103) Information Literacy and Open Access to Knowledge: Global and Local with special reference to
the Arab world – An abstract accepted by the scientific committee to be presented to the regional
Conference - Graduate and Postgraduate Programs in Education in Arab Universities: Quality and
Added Value - November 1-2, 2013 – Organized by: The Arab Educational Information Network
(Shamaa), The Lebanese Association for Educational Studies (LAES) Beirut, Lebanon

2014
( )104النشر التقليدي واإللكرتوين – الطبعة األوىل – القاهرة :دار اجلوهرة2014 ,م
( )105جمتمع املعرفة وقضاايه املعاصره :القمة العاملية – البىن األساسية – التطبيقات – إقتصاد املعرفة –(الطبعة األوىل)  -القاهرة:دار
اجلوهرة2014 ,م  -جملدين

( )106اإلستخدام األمثل لتكنولوجيا املعلومات إبستخدام أنظمة املعرفة اجلديدة ,ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات االجتماع السنوي

الثاين لقيادات تكنولوجيا املعلومات يف الوطن العريب (إدارة املعرفة يف قطاع العمل اإلنساين لالستعداد جملاهبة الكوارث :املشكالت

والتطبيق)  13-11 -فرباير  – 2014املنظمة العربية للهالل األمحر والصليب األمحر ,ابلتعاون مع مجعية اهلالل األمحر الكوييت.
الكويت ,دولة الكويت.

( )107إدارة املعرفة وأتثريها على إختاذ القرارات واحلد من آاثر الكوارث واألزمات ,ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات االجتماع السنوي
الثاين لقيادات تكنولوجيا املعلومات يف الوطن العريب (إدارة املعرفة يف قطاع العمل اإلنساين لالستعداد جملاهبة الكوارث :املشكالت

والتطبيق)  13-11 -فرباير  – 2014املنظمة العربية للهالل األمحر والصليب األمحر ,ابلتعاون مع مجعية اهلالل األمحر الكوييت.
الكويت ,دولة الكويت.

( )108النشر اإللكرتوين واإلعالم :خطوة جديدة ألخبار اليوم :حماضرة عامة لطالب الصحافة أبكادميية أخبار اليوم – يونيو 2014م.
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( )109امللكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر :حماضرة عامة يف مهرجان صيف ثقايف ,9تنظيم اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب,
وزارة اإلعالم – دولة الكويت  28أغسطس 2014م.

( ) 110الرقمنة واحلفاظ على اجملموعات الرتاثية ابملكتبات واألرشيفات واملتاحف الوطنية – ورشة عمل يومني ابملكتبة الوطنية – الكويت
 30-29أغسطس 2014م.

( ) 111امللكية الفكرية وحقوق التأليف والبيئة الرقمية :حماضرة عامة مبشاركة الدكتور حممد حسام لطفي – مكتبة القاهرة الكرب –
سبتمرب 2014م.

( )112الوصول احلر للمعرفة :حماضرة ضمن ورشة عمل على ثالثة أايم مبشاركة الدكتور شوقي سامل ,والدكتور أجمد اجلوهري – املكتبة
املركزية جلامعة القاهرة – سبتمرب 2014م

( ) 113ترقية مكتبة وقطاع املعلومات مبجلس النواب املصري ملواكبة متطلبات البيئة الرقمية – دراسة مبدئية للوضع الراهن ومراحل
التطوير بتكليف من جملس النواب املصري ,وإحتاد الربملاانت العاملية ( ,)IPUسبتمرب 2014م33 .ص

( ) 114إدارة احملتو الرقمي :مدخل اترخيي ومفاهيمي لورشة عمل ملدة اربعة أايم على برانمج  DSpaceتنفيذ إهداء صالح – املكتبة
املركزية جلامعة القاهرة 29 ,سبتمرب 2014م
( )115امللكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر – حماضرة عامة لكلية األلسن ,جامعة عني مشس ,أكتوبر 2014م.

( )116املكتبة املركزية اجلديدة جلامعة القاهرة :خطوة حنو جمتمع املعرفة  -مبناسبة افتتاح «سفارة املعرفة» إهداء من مكتبة اإلسكندرية –
 23أكتوبر 2014م

( )117من الببليوجرافيا إىل اإلنفوجرافيا – مدخل اترخيي ومفاهيمي لورشة عمل ملدة أربعة أايم عن "اإلطار الببليوجرايف"Bibframe :
تنفيذ مؤمن النشريت – املكتبة املركزية جلامعة القاهرة 14 ,ديسمرب 2014م
( )118تكنولوجيا املعلومات واالتصال والتاريخ – حماضرة عامة ضمن أنشطة سيمنار قسم التاريخ – كلية اآلداب – جامعة القاهرة –
 20ديسمرب 2014م.

( )119التوثيق :األصالة واملعاصرة – كلمة افتتاحية للعدد األول ,ديسمرب 2014م – جملة املكتبات واملعلومات والتوثيق يف العامل العريب,

جملة علمية نصف سنوية حمكمة – إدارة املعلومات والتوثيق والرتمجة – األمانة العامة جلامعة الدول العربية.
2015
( )119مكتبات بال كتب  – Bookless Librariesحماضرة عامة ضمن أنشطة معرض الدوحة الدويل للكتاب – دار الكتب
القطرية – إدارة املكتبات العامة – وزارة الثقافة والفنون والرتاث–  12يناير 2015م

( )120كيفية إحداث التغيري يف مستقبل املكتبات واملعلومات يف العامل العريب – كلمة رئيسية يف املؤمتر السنوي جلمعية املكتبات
املتخصصة – فرع اخلليج العريب – أبوظيب (  19-17مارس) 2015م.

( )121معمار املعلومات :فن تقدمي املعلومات وعرضها يف البيئة الرقمية  -الكلمة اإلفتتاحية يف املؤمتر العريب األول جلامعة بين سويف عن
معمارية املعلومات–  6-5أبريل2015م
( )122إنقاذ صناعة النشر يف مصر :حقيقة واال إدعاء للتميز واإلستقرار  -الصناعة حباجة للعون واملساندة من خالل نشر الوعي والعدالة
والتطوير والتشريع ...كلمة إفتتاح املؤمتر السنوي للجنة الكتاب والنشر ,اجمللس األعلى للثقافة (18-17مايو )2015

(" )123طريق احلرير" وتوثيق العلوم – كلمة رئيس التحرير للعدد الثاين ,يونيو 2015م – جملة املكتبات واملعلومات والتوثيق يف العامل
العريب ,جملة علمية نصف سنوية حمكمة – إدارة املعلومات والتوثيق والرتمجة – األمانة العامة جلامعة الدول العربية.

( )124حتدايت املكتبات اجلامعية يف األلفية الثالثة – الكلمة اإلفتتاحية للمؤمتر العلمي جلامعة بنها –  25نوفمرب 2015م.

( )125كيف تبىن مكتبات املستقبل – ورقة عمل مقدمة لندوة مكتبة اإلسكندرية عن الثقافة يف مصر – القاهرة ,بيت السناري 27
ديسمرب.
( )126مهن البياانت واملعلومات واملعرفة واأللفية الثالثة – كلمة رئيس التحرير للعدد الثالث ,ديسمرب 2015م – جملة املكتبات
واملعلومات والتوثيق يف العامل العريب ,جملة علمية نصف سنوية حمكمة – إدارة املعلومات والتوثيق والرتمجة – األمانة العامة جلامعة الدول

العربية.
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( )127التحويل الرقمي للمواد األرشيفية – كتاب دراسي لربانمج "األرشيف اإللكرتوين" مبركز التعليم املفتوح ,جامعة القاهرة261.ص
( )128رقمنة الرتاث الفكري – كتاب دراسي لربانمج "النشر" مبركز التعليم املفتوح ,جامعة القاهرة255.ص

( ) 129البحث العلمي ابللغة العربية والشبكة العنكبوتية :عالقة تكامل أم تضاد دراسة تقييمية للوضع الراهن – املؤمتر الدويل "حنو عاملية
اللغة العربية" – القاهرة :جامعة القاهرة ،كلية اآلداب116-89 .
2016
( )130دليل املكتبات يف العامل العريب – ورقة عمل مقدمة إلجتماع مدراء مجعيات املكتبات يف العامل العريب – جامعة الدول العربية – 18
يناير 2016م

( )131إدارة الواثئق يف البيئة الرقمية – كلمة االفتتاح يف اليوم األول للمؤمتر واملعرض الدويل إلدارة الواثئق واألرشفة اإللكرتونية –
القاهرة – سوفوتيل الزمالك  17-16مارس 2016م

( )132اسهامات العلماء العرب واملسلمني من واقع املخطوطات وأوائل املطبوعات بدار الكتب املصرية – حماضرة عامة ابملكتبة الوطنية
لدولة الكويت –  20مارس 2016م
( )133األرشيف الوطين للرتاث الرقمي – حماضرة عامة جبامعة الكويت –  21مارس 2016م

( )134النشر الدويل للدورايت العلمية العربية – حماضرة عامة ابجمللس األعلى للثقافة ,جلنة الكتاب والنشر –  11أبريل 2016م
( )135املسؤولية اإلجتماعية للمكتبات والقائمني عليها – مائدة مستديرة ضمن فعاليات املؤمتر السنوي جلمعية املكتبات املتخصصة –
فرع اخلليج العريب – الكويت (  21-18أبريل) 2016م

( )136الواثئق الرمسية بني السرية والتسريب ويكيليكس وواثئق بنما منوذجاً – كلمة رئيس التحرير للعدد الرابع ,يونيو 2016م – جملة
املكتبات واملعلومات والتوثيق يف العامل العريب ,جملة علمية نصف سنوية حمكمة – إدارة املعلومات والتوثيق والرتمجة – األمانة العامة جلامعة
الدول العربية.

( )137مستقبل املهنة واملهنيني – حماضرة افتتاحية مقدمة للملتقى األول للطيور املهاجرة – تنظيم اجلمعية املصرية للمكتبات واملعلومات
واألرشيف ابلتعاون مع مكتبة اإلسكندرية – قطاع املكتبات –  3أغسطس.

( )138تساؤالت حول مستقبل مهن املكتبات واملعلومات – كلمة رئيس التحرير للعدد اخلامس ,ديسمرب 2016م – جملة املكتبات
واملعلومات والتوثيق يف العامل العريب ,جملة علمية نصف سنوية حمكمة – إدارة املعلومات والتوثيق والرتمجة – األمانة العامة جلامعة الدول

العربية.
2017
( )139مستقبل ذاكرة األمة – حماضرة عامة تنظيم قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة وقسم املكتبات والواثئق واملعلومات – كلية اآلداب
جامعة القاهرة – اإلثنني  20فرباير 2017م – قاعة املؤمترات ابلكلية.

( )140الفيلم يف سياق العملية التعليمية :جتربة ماجستري املكتبات واملعلومات جبامعة ليدز 1986م  -ندوة الفيلم أداة للتدريس :العلوم
اإلنسانية ,األدب والفنون – تنظيم شبكة آمون للباحثني يف األدب والسينما – كلية اآلداب – جامعة القاهرة – األحد  26فرباير

2017م.

( )141تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خدمة حفظ الرتاث العلمي العريب وتنظيمه وإاتحتة عاملياً:

ICT serving the

 - preservation and organization of Arab heritage and making it globally accessibleورقة مقدمة للندوة
العلمية األوىل ملؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب واملسلمني 2017/3/8 -م
( )142الرتاث الرقمي منذ مخسينيات القرن املاضي...إىل أين؟ تساؤالت مشروعة لصاحل ذاكرة وطن– كلمة رئيس التحرير للعدد
السادس ,يونيو 2017م – جملة املكتبات واملعلومات والتوثيق يف العامل العريب ,جملة علمية نصف سنوية حمكمة – إدارة املعلومات والتوثيق

والرتمجة – األمانة العامة جلامعة الدول العربية.

( )143برانمج اإلنسانيات الرقمية ومصر القرن احلادي والعشرين :معارف ومهارات إضافية يتطلبها جمتمع املعرفة لبناء خريج متميز من
اجلامعات – ورقة عمل مقدمة للمنتد الوطين "الوعي ابلثقافة القانونية يف مواجهة اإلرهاب" اجمللس األعلى للثقافة – القاهرة –  24يوليو

2017م.
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( ) 144كتاب مستقبل ذاكرة وطن :املتاحف واملكتبات واألرشيفات والرتاث الرقمي – القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب (سلسلة
دراسات مستقبلية ،اإلصدار األول)345 .ص

( )145حتليل النصوص يف البيئة اإللكرتونية :حتقيق املخطوطات العربية أمنوذجا – سيمنار قسم اللغة العربية بكلية اآلداب – جامعة
القاهرة – أكتوبر 2017م

( )146مؤسسات املعلومات واإلقتصاد القائم على املعرفة بني رؤيتني عربيتني للتنمية املستدامة يف مصر والسعودية - 2030:
Information Institutions and Knowledge-based economy in two Arabic countries’ vision for

) sustainable development 2030 (Egypt and Saudi Arabiaاملؤمتر الثامن جلمعية املكتبات واملعلومات السعودية –
الرايض ( 31أكتوبر –  2نوفمرب) – حصل على جائزة أفضل حبث علمي يف املؤمتر.

( )147من األرشفة إىل إدارة احملتو الرقمي :النشأة التارخيية لألرشفة وتطورها عاملياً – الفجوة املعرفية بني العرب والغرب يف جمال األرشفة

اإللكرتونية (ورقة حبث – )1امللتقى السنوي األول لألرشيفيني يف الوطن العريب "األرشيف يف العصر الرقمي" – املنظمة العربية للتنمية

اإلدارية (األقصر  5-3ديسمرب )2017

( ) 148من األرشفة إىل إدارة احملتو الرقمي :املؤسسات العربية الوطنية للواثئق واألرشيف واخلطط الوطنية للحكومة اإللكرتونية

ومشروعات رقمنة احملتو العاملية (ورقة حبث – )2امللتقى السنوي األول لألرشيفيني يف الوطن العريب "األرشيف يف العصر الرقمي" –

املنظمة العربية للتنمية اإلدارية (األقصر  5-3ديسمرب )2017

( ) 149من األرشفة إىل إدارة احملتو الرقمي :جهود املؤسسات املهنية العربية يف جمال األرشفة اإللكرتونية (ورقة حبث – )3امللتقى السنوي
األول لألرشيفيني يف الوطن العريب "األرشيف يف العصر الرقمي" – املنظمة العربية للتنمية اإلدارية (األقصر  5-3ديسمرب )2017
( )150حنو اسرتاتيجية عربية للوعي ابلثقافة القانونية :معارف ومهارات إضافية يتطلبها جمتمع املعرفة لبناء خريج متميز من اجلامعات –
ورقة حبث مقدمة للمنتد العريب حول اشكاليات الوعي القانوين للمواطن العريب تنظيم املركز العريب للوعي ابلقانون (احتفالية عشر سنوات

 )2017-2007مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية ( 17-16ديسمرب 2017م)
2018
( )151حفل توقيع وندوة حول كتاب "مستقبل ذاكرة وطن"– تنظيم قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة بكلية اآلداب وتوىل أ.د .أسامة
السيد حممود إدارة الندوة ،بينما حتدث كل من أ.د .عماد بدر الدين أبو غازي أستاذ الواثئق والوزير األسبق للثقافة يف مصر ،وأ.د .حممد

عفيفي أستاذ ورئيس قسم التاريخ بكلية اآلداب جامعة القاهرة – قاعة املؤمترات بكلية اآلداب يوم اإلثنني املوافق  26فرباير 2018م.

( )152إدارة حلقة نقاش حول البياانت الضخمة  Big Dataوتطبيقاهتا يف منطقة اخلليج العريب  -ضمن فعاليات املؤمتر واملعرض
السنوي الرابع والعشرون جلمعية املكتبات املتخصصة – فرع اخلليج العريب – مسقط –سلطنة عمان (  8-6مارس) 2018م.

( )153ندوة كتاب "مستقبل ذاكرة وطن" مبشاركتنا (املؤلف) ومناقشة الدكتور أسامة القلش واألستاذ ايسر عثمان  -مكتبة القاهرة
الكربي األربعاء  11أبريل 2018م.

( )154حماضرة عامة "حتدايت املكتبات العامة يف القرن احلادي والعشرين" مكتبة الشارقة العامة – على هامش االحتفال ابالعالن عن
الفائزين جبائزة الشارقة لألدب املكتيب (مؤسسات املعلومات والتنمية املستدامة) – الشارقة –  24أبريل 2018م

( )155رؤية اجلمعية املصرية للمكتبات واملعلومات واألرشيف لدعم التنمية الوطنية وأهداف التنمية املستدامة( - )2030-2018ندوة
اجلمعية املصرية للمكتبات واملعلومات واالرشيف – مكتبة القاهرة الكرب –  8سبتمرب 2018م.

( )156حتدايت األرشيف يف القرن احلادي والعشرين (ورقة حبث – )1امللتقى السنوي الثاين لألرشيفيني يف الوطن العريب "مابعد الرقمنة يف
األرشيفات" – املنظمة العربية للتنمية اإلدارية (اإلسكندرية  16-14أكتوبر )2018
( )157أمن األرشيفات اإللكرتونية ومحايتها (ورقة حبث – )2امللتقى السنوي الثاين لألرشيفيني يف الوطن العريب "مابعد الرقمنة يف
األرشيفات" – املنظمة العربية للتنمية اإلدارية (اإلسكندرية  16-14أكتوبر )2018

( )158األبعاد االقتصادية ملشروعات التحول الرقمي (ورقة حبث – )3امللتقى السنوي األول لألرشيفيني يف الوطن العريب "مابعد الرقمنة

يف األرشيفات" – املنظمة العربية للتنمية اإلدارية (اإلسكندرية  16-14أكتوبر )2018
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( )159مناهج البحث العلمي – ضمن دورة الكتابة الفنية لطالب الدراسات العليا بكلية اآلداب جبامعة القاهرة –  29نوفمرب 2018
و4

ديسمرب 2018م متاح على االنرتنتhttps://scholar.cu.edu.eg/?q=sherifshn/presentations :

( )160املكتبات العامة :اإلبداع والتغيري...ملاذا – حماضرة عامة افتتاحية للمؤمتر األول ملنظومة مكتبات مصر العامة –  2ديسمرب
 .2018متاح على االنرتنت:

_https://www.academia.edu/37896350/Creativity_and_change_in_public_libraries_...the_case_of_Misr_Public
libraries

2019
( )161مقومات صناعة النشر اإللكرتوين العريب  -النشر التعليمي اجلامعي :الواقع واملأمول:

Arab e-publishing industry

 - main pillars - University Educational Publishing: Present and futureورقة علمية مقدمة ضمن جلسات منتد
أبوظيب للنشر (الدورة الثانية لعام  29-27 )2019يناير أبوظيب 2019م.

( ) 162مداخلة علمية عن األرشفة والتوثيق للمحتو الفكري حلماية اإلبداع الفكري والثقايف  -ندوة محاية امللكية الفكرية اشراف وادارة
أ.د .خالد القاضي ضمن الفعاليات الثقافية ملعرض القاهرة الدويل للكتاب –  2فرباير  – 2019أرض املعارض ابلقاهرة.

( )163استرياد وتوزيع الكتب الدراسية األجنبية يف اجلامعات املصرية:

Import and distribution of foreign educational

 - books in Egyptian Universitiesورقة علمية مقدمة ضمن جلسات مؤمتر اإلفال ومكتبة اإلسكندرية لقضااي النشر بعنوان:

اقتصادايت النشر يف العامل العريب ( 5-4فرباير )2019

( )164إدارة وتعليق وحوار حملاضرة علمية للخبري األملاين  Dr. Ludger Syréمبعهد جوتة ابلقاهرة (املركز الثقايف األملاين) حول "دور
املكتبات احلديثة يف العصر الرقمي" يوم 19فرباير 2019م.

( ) 165حلقة تقاش حول مهنة املكتبات واملعلومات مع مجعية املكتبات املتخصصة /فرع اخلليج العريب يف  25عاماً:
 6 – Career in 25 years with SLA/ AGCمارس  – 2019ضمن فعاليات املؤمتر واملعرض السنوي  25جلمعية املكتبات
Information

املتخصصة فرع اخلليج العريب "إنرتنت األشياء مستقبل جمتمعات اإلنرتنت املرتابطة" أبوظيب ( 7-5مارس 2019م.
( )166مفهوم اخلدمات الذكية يف املكتبات ومراكز املعلومات – حماضرة افتتاحية للملتقى السنوي الرابع ملديري املكتبات ومراكز
املعلومات :اخلدمات الذكية الطموحات والتحدايت ( 9-7ابريل  – )2019املنظمة العربية للتنمية االدارية  -اإلسكندرية –مصر

( )167أفريقيا يف عيون املصربني ...بني األمس واليوم من األمري يوسف كمال إىل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – ( 137عاماً) إهنا
أفريقيا ...الفرانكفونية...األجنلوفونية...العربية – كلمة االفتتاح ملؤمتر جلنة اجلغرافيا ابجمللس األعلى للثقافة وقسم اجلغرافيا التابع لكلية

االداب جامعة القاهرة اإلثنني  15ابريل .
( )168أ سس التأهيل الفين واإلداري للعاملني بقطاع املكتبات واملعلومات – مخسة أايم ( 10حماضرات) وحدة املكتبة الرقمية  -املنظمة
العربية للتنمية اإلدارية – روكسي ،القاهرة – مصر ( 16يونيو –  20يونيو )2019

( )169األرشيف اإللكرتوين :التأمني واحلقظ واالسرتجاع– عشرة أايم ( 20حماضرة) وحدة املكتبة الرقمية  -املنظمة العربية للتنمية
اإلدارية – روكسي ،القاهرة – مصر ( 23يونيو –  4يوليو )2019

()170
Documentary Heritage in Egypt with special reference to Cairo University – A working paper
presented to UNESCO and the Bibliotheca Alexandrina Regional capacity building workshop on
documentary heritage preservation for Arab States (30 July to 1 August 2019) Alexandria, Egypt.

2020
( )171خدمات املكتبات ومراكز املعلومات وقت األزمات :كوروان فريوس منوذجاً  -اللقاء التفاعلي تنظيم املنظمة العربية للتنمية اإلدارية
– وحدة املكتبة الرقمية –  21ابريل  .2020متاح على قناة املنظمة على اليوتيوب.
( )172حلقة حوارية حول دور املكتبيني يف تسويق املكتبات ومراكز املعلومات يف البيئة الرقمية خالل جائحة الكوروان – ضمن فعاليات
املؤمتر اإلفرتاضي األول جلمعية املكتبات واملعلومات البحرينية –  30يونيو 2020م .متاح على قناة اجلمعية على اليوتيوب.
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( )173الكشاف العريب لإلستشهادات املرجعية :النشأة واألهداف والطموح العاملي – ضمن ندوة تفاعلبة تنظيم اجلمعية املصرية
للمكتبات واملعلومات واالرشيف ابلتعاون مع االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات –  26يوليو 2020م ،متاح عرب منصة زووم اخلاصة

ابإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات.

( )174تقييم اجملالت العلمية ومعايري معامل التأثري – ورقة حبث مقدمة للمؤمتر الدويل الثاين لقياسات املعلومات والتواصل العلمي بني
النظرية والتطبيق ( 13نوفمرب 2020م) متاح عرب منصة زووم اخلاصة منصة "أريد" احملفل العلمي الدويل (احملفل العلمي الدويل السابع) –
متاح على املوقع اآليت:

https://portal.arid.my/index.php/EventSessions?eid=1&day=3

( )175املصمم الداخلي ابحثا متميزا يف بنك املعرفة املصري – حبث قدم للمؤمتر العلمي لقسم التصميم الداخلي واآلاثث – كلية الفنون
التطبيقية – جامعة حلوان  30نوفمرب 2020م.
2021
( )176املعلومات الزائفة  – Fake Informationالفصل التاسع يف كتاب "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومهارات البحث"
جتميعي شارك يف إعداده خنبة من اساتذة قسم املكتبات والواثئق واملعلومات – كلية اآلداب ،جامعة القاهرة  23يناير ( 2021صص

)301 -271
( )177الثقافة املعلوماتية  – Information Literacyالفصل العاشر يف كتاب "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومهارات البحث"
جتميعي شارك يف إعداده خنبة من اساتذة قسم املكتبات والواثئق واملعلومات – كلية اآلداب ،جامعة القاهرة  24يناير ( 2021صص

)338 – 302

( )178مسارات النشر العلمي الدويل للباحثني العرب:

International Scholarly Publishing Paths for Researchers in

 – the Arab Countriesورقة علمية ضمن جلسات املؤمتر الدويل الثاين لقسم املناهج وطرق التدريس واألول للجمعية العربية
للدراسات املتقدمة يف املناهج العلمية – مستقبل تطوير املناهج يف ضوء متطلبات اقتصاد املعرفة – ( 18-17فرباير  )2021جامعة

القاهرة – كلية الدراسات العليا للرتبية.

( )179الباحثون املتميزون يف جمال اإلعالم يف زمن بنك املعرفة املصري

Mass media distinguished researchers in the era

) – of the Egyptian Knowledge Bank (EKBورقة حبثية مقدمة للحلقة النقاشية للجنة ترقيات األعالم بعنوان :البحوث – 28

فرباير 2021م.

( )180تطوير اجملالت العلمية العربية من احمللية للعاملية – ويبنار علمي ألساتذة كلية اإلعالم – جامعة القاهرة –  4مارس.2021
( )181املدن الذكية ومستقبل املكتبات – ويبنار علمي لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات –  1بريل 2021
( )182إدارة املشروعات الرقمية – ورشة عمل أونالين تنظيم املنظمة العربية للتنمية اإلدارية مع شركة ندوة املعرفة للتعليم والتدريب –
أايم 7 ،6يونيو 2021م

( )183نصائح للقائمني على اجملالت العلمية العربية من واقع خربات االنضمام للكشاف العريب لالستشهادات املرجعية - ARCI
احملفل العلمي الدويل الثامن – 17يونيو2021

( )184حنو خريطة مفاهيمية  Conceptual Mapشاملة للتحول الرقمي ومشروعاته واالدوار املنتظرة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
– احملفل العلمي الدويل الثامن – منصة أريد  18 -يونيو2021

( ) 185كتاب "حفظ وتوثيق الرتاث" كتاب دراسي موجه لطالب برانمج احلفظ والنشر الرقمي – برامج كلية االداب للتعليم املدمج –
مركز التعليم املدمج ،جامعة القاهرة ،يوليو 2021م

( ) 186مشكالت النشر العلمي من خالل اجملالت العربية ابململكة العربية السعودية – الكشاف العريب لالستشهادات املرجعية  -لقاء
أونالين تنظيم بنك املعرفة املصري واملكتبة الرقمية السعودية وشركة  8 Clarivate Analyticsيوليو .2021

رسائل علمية مت اإلشراف عليها:
جامعة القاهرة:
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 -1مكتبات القوات البحرية امللكية السعودية :دراسة لواقعها والتخطيط إلنشاء نظام تعاوين بينها /فهد عبد هللا حسن معافا( -.أطروحة
ماجستري) قسم املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2007.م

 -2مركز توثيق الرتاث احلضاري والطبيعي :دراسة حالة /هناء عصفور ( -.أطروحة ماجستري) قسم املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية
اآلداب .جامعة القاهرة2006.م

 -3استخدام الباحثني األكادمييني ملصادر املعلومات اإللكرتونية يف فلسطني :دراسة تقيمية على حمافظات غزة /فادي عبد هللا احلويل -.
(أطروحة ماجستري) قسم املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2006.م

 -4توزيع خدمات املكتبات العامة يف القاهرة الكرب  :دراسة حتليلية تقيمية لبناء قاعدة بياانت مكانية إلدارة مواقع املكتبات العامة
وخدماهتا /ابراهيم صربي املتويل( -.أطروحة ماجستري) قسم املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2006.م

 -5الربانمج ال وطين املصري للفهرسة أثناء النشر (فان) :دراسة تقيمية يف ضوء جتارب بعض الدول األخر  /حممد رمضان عبد احلفيظ -.
(أطروحة ماجستري) قسم املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2007.م

 -6شبكة تعاونية ملكتبات أجهزة الشرطة يف مصر :دراسة للواقع والتخطيط للمستقبل /مصطفى على طه حممد نصر ( -.أطروحة
ماجستري) قسم املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2007.م
 -7املكتبة الوطنية الرقمية :دراسة ختطيطية ملتطلبات إنشائها خلدمة جمتمع املعلومات اللييب /ظافر عمر سامل املرابط ( -.أطروحة دكتوراه)
قسم املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2006.م

 -8قطاع املعلومات يف جمال الكهرابء والطاقة يف مصر :دراسة ميدانية /أمساء حممد السيد إبراهيم( -.أطروحة دكتوراه) قسم املكتبات
والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2007.م

 -9املرشد اإللكرتوين املتنقل :دراسة تطبيقية على املكتبة املركزية اجلديدة جلامعة القاهرة /داليا حممود علي( -.أطروحة ماجستري) قسم
املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2008.م

 -10احتاد مكتبات مؤسسات التعليم العايل بدولة اإلمارات العربية :دراسة حالة /عبد هللا خليفة احلفييت ( -.أطروحة دكتوراه) قسم
املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2008.م

 -11جمتمع املعلومات يف فلسطني :دراسة ختطيطية /فادي عبد هللا احلويل ( -.أطروحة دكتوراه) قسم املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية
اآلداب .جامعة القاهرة2010.م.

 -12مواقع الرتاث الثقايف على اإلنرتنت :دراسة مسحية تقوميية لتصميم موقع تراثي خلدمة العملية التعليمية يف املرحلة اإلعدادية مبصر/
هناء شكري مصطفى عصفور( -.أطروحة دكتوراه) قسم املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2010 ,م
 -13الكتب املنشروة حول ثورة  23يوليو 1952م :دراسة ببليومرتية  /2006-1952إميان صالح الدين( -.أطروحة ماجستري) قسم
املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2013 ,م

 -14املكتبة الرقمية العاملية :دراسة حتليلية للمحتو العريب /صفية عبد العزيز فهمي( -.أطروحة ماجستري) قسم املكتبات والواثئق
واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2013 ,م

 -15املكتبة الرقمية ودورها يف حتقيق التكامل املعريف بني املكتبات واملتاحف /ايمسني خالد( -.أطروحة ماجستري) قسم املكتبات والواثئق
واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2013 ,م

 -16املستودعات الرقمية للجامعات يف الدول العربية :دراسة تقييمية مع التخطيط إلنشاء مستودع رقمي جلامعة القاهرة /إهداء صالح
انجي حممد( -.أطروحة ماجستري) قسم املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2013 ,م

 -17الوعي املعلومايت لد ي طالب جامعة الكويت :دراسة تقييمية /انيف غزالن بعيجان حسني( -.أطروحة ماجستري) قسم املكتبات
والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2013 ,م

 -18واقع القراءة اإللكرتونية لدي طالبات مرحلة البكالوريوس جبامعة أم القر  :دراسة ميدانية /رمي فيصل البنيان( -.أطروحة ماجستري)
قسم املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2013 ,م
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 -19خدمة البث اإلذاعي اإللكرتوين :دراسة تطبيقية على املكتبة املركزية جلامعة القاهرة /مسرية أمحد ( -.أطروحة ماجستري) قسم
املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2013 ,م

 -20دور العالقات الببليوجرافية يف التكامل املعريف :دراسة جتريبية لتطوير منوذج مفاهيمي للفهارس العربية /مؤمن النشريت( -.أطروحة
دكتوراه) قسم املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2013 ,م

 -21اقتصاد املعرفة ابملمكلة العربية السعودية ودور مؤسسات التعليم العايل /فهد اجلامعي( -.أطروحة دكتوراه) قسم املكتبات والواثئق
واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2014 ,م

-22األزمات اإلقصادية العاملية وإنعكاساهتا على جمتمع املكتبات واملعلومات :دراسة إستكشافية /حسام سيد صبحي( -.أطروحة
ماجستري) قسم املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2014 ,م

 -23نظم إدارة قواعد البياانت احليوية وخدماهتا ابملكتبات الطبية /إبراهيم صربي املتويل ( -أطروحة دكتوراة) قسم املكتبات والواثئق
واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2014 ,م

 -24النظم مفتوحة املصدر إلدارة املؤمترات العلمية :دراسة تقييمية مع اقرتاح رؤية متكاملة إلدارة املؤمترات جبامعة القاهرة /إهداء صالح
انجي حممد ( -أطروحة دكتوراة) قسم املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2015 ,م
 -25االسرتاتيجيات التسويقية خلدمات املكتبات واملعلومات ابملكتبات املركزية يف اجلامعات املصرية :دراسة تقييمية يف حمافظة القاهرة
الكرب  /رضو حممد محيدة ( -أطروحة ماجستري) قسم املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2015 ,م

 -26تطبيق معمارية املعلومات على مواقع املؤسسات احلكومية السعودية على اإلنرتنت /رمي فيصل البنيان – (أطروحة دكتوراة) قسم
املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2015 ,م

 -27احلوسبة السحابية يف املكتبات املصرية :التحدايت واحللول املقرتحة /حممد عبد العليم سعد – (أطروحة دكتوراة) قسم املكتبات
والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2016 ,م

 -28استخدام تطبيقات اهلواتف احملمولة لدعم خدمات مكتبات املتاحف اآلثرية يف مصر :دراسة جتريبية /مسرية أمحد فهمي ( -أطروحة
دكتوراة) قسم املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2016 ,م

 -29النظم والمواصفات الدولية لمعرفات الباحثين والمؤلفين :دراسة وصفية تحليلية /ايمان محمود على شقير –
(أطروحة ماجستير) قسم املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة  -يوليو2019

 - 30ادارة البيانات البحثية في الجامعات والمراكز البحثية في مصر :دراسة استكشافية للخطط والمشروعات في
مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية /دعاء محمد عبد القادر ( -أطروحة ماجستير) قسم املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية
اآلداب .جامعة القاهرة2019 ,

 -31مشروعات ادارة المحتوى الرقمي في مؤسسة المرأة والذاكرة /سارا سعيد محمد القاضي ( -أطروحة
ماجستير) قسم املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2019 ,

 -32المكتبات الجامعية ومصادر التعلم الرقمية عبر االنترنت :دراسة استكشافية للسياسات والمشروعات في ظل
انتشار فيروس الكورونا /ياسر سيد عبده – (أطروحة ماجستير) قسم املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة
القاهرة2020 ،

 -33نحو التحول الرقمي إلصدارات الناشرين المصريين :مؤسسة دار نهضة مصر للنشر والتوزيع والطباعة
نموذجا ً /هايدي أمين علي أمين ( -أطروحة دكتوراه) قسم املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2020 ،

 – 34التغري التكنولوجي  :تطبيقاته وأثره على املكتبات األكادميية والبحثية يف دولة الكويت /فاطمة الشريفي ( -أطروحة دكتوراه)
قسم املكتبات والواثئق واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة2020 ،

جامعة القاهرة – كلية الدراسات العليا للرتبية
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برنامج قائم على نظرية تجهيز المعلومات لتنمية مهارات البحث في مصادر المعرفة في التربية المكتبية لتالميذ
المرحلة اإلعدادية /نرمني حممود – بالمشاركة مع أد إيمان أحمد هريدي ( -أطروحة دكتوراه) قسم مناهج وطرق تدريس -
كلية الدراسات العليا للرتبية .جامعة القاهرة2020 ،

جامعة القاهرة – كلية احلاسبات والذكاء اإلصطناعي
1. Performance Evaluation for secure digital library at cloud computing/ Heba Sayed
Gahamy – Theses presented for the partial fulfillment of the degree of Master in

جامعة حلوان

Information Technology Department - 2019

 -1نظم األرشفة الذاتية املتاحة على شبكة الويب :دراسة حتليلية جتريبية لبناء منوذج عريب /إبراهيم مصطفى حنفي ,اإلشراف مبشاركة د.
مىن فاروق علي( -.أطروحة ماجستري) قسم املكتبات واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة حلوان2013 ,م

 -2برامج أتهيل أخصائي مراكز مصادر التعلم للوفاء مبتطلبات تطبيق نظام املقررات يف املدارس الثانوية السعودية :دراسة وختطيط /
شريف اإلتريب اإلشراف مبشاركة د .جنالء فتحي( -.أطروحة دكتوراه) قسم املكتبات واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة حلوان2012 ,م

 -3املكتبة الرقمية ودورها يف دعم التعليم اإللكرتوين وتطوير العملية التعليمية :دراسة تطبيقية على قطاع التعليم بدولة اإلمارات العربية
املتحدة  /أمحد يوسف حافظ اإلشراف مبشاركة د .زين عبد اهلادي( -.أطروحة دكتوراه) قسم املكتبات واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة

حلوان2013 ,م

 -4خطط وبرامج اجلامعات املصرية حنو تنمية مهارات البحث عن املعلومات لد طالب املرحلة اجلامعية األوىل  :دراسة مسحية /مساح
اند على -اإلشراف مبشاركة د .مىن فاروق علي( -.أطروحة ماجستري) قسم املكتبات واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة حلوان2011 ,

 -5مشروعات رقمنة اخلرائط ىف مصر  :دراسة ميدانية /ريهام حممد عبد الرمحن-اإلشراف مبشاركة د .مىن فاروق علي( -.أطروحة
ماجستري) قسم املكتبات واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة حلوان2011 ,

 -6دور اختصاصى املعلومات ابملكتبات املركزية اجلامعية ىف الدعوة للوصول احلر  :دراسة مسحية ابجلامعات املصرية /اميان رمضان حممد
حسني -اإلشراف مبشاركة د .مىن فاروق علي( -.أطروحة دكتوراه) قسم املكتبات واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة حلوان2012 ,

 -7املكتبة الرقمية ودورها يف دعم التعليم اإللكرتوين وتطوير العملية التعليمية :دراسة تطبيقية على قطاع التعليم بدولة اإلمارات العلربية
املتحدة /أمحد يوسف حافظ – اإلشراف املشارك مع أ.د .زين عبد اهلادي ( -.أطروحة دكتوراه) قسم املكتبات واملعلومات .كلية اآلداب.

جامعة حلوان2013 ,م.

 -8التخطيط إلنشاء مستودع رقمي للرسائل اجلامعية اجملازة يف اجلامعات املصرية/مصطفى جماهد – اإلشراف املشارك مع أ.د .زين عبد
اهلادي( -.أطروحة دكتوراه) قسم املكتبات واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة حلوان2013 ,م.

جامعة املنوفية

 -1حنو إسرتاتيجية عربية للمحتو العريب الرقمي :دراسة تقوميية ملبادرات وخطط وسياسات احلكومات العربية /رامي عبود( -.أطروحة
دكتوراه) قسم املكتبات واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة املنوفية2006.م

 -2واصفات بياانت احلفظ الرقمي :دراسة حتليلية تقييميه للمصادر الرقمية املوجودة ابملكتبات املصرية /أمحد حممد عبد الرؤوف شرف-.
(أطروحة ماجستري) قسم املكتبات واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة املنوفية2006.م

 -3دار الكتب الوطنية بدولة اإلمارات العربية املتحدة :دراسة حالة /حممد سعيد رمضان( -.أطروحة ماجستري) قسم املكتبات
واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة املنوفية2006 ,م

 -4الضغوط املهنية يف املكتبات األكادميية املصرية :دراسة مسحية /وائل شاهني ( -.أطروحة ماجستري) قسم املكتبات واملعلومات .كلية
اآلداب .جامعة املنوفية2006.م

جامعة بنها
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 -1اختزان واسرتجاع النصوص الشعرية يف البيئة اإللكرتونية :دراسة تقوميية للموسوعة الشعرية /حمسن عابد حممد السعدين( -.أطروحة
ماجستري) قسم املكتبات واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة بنها2008 ,م

 -2املكتبة الرقمية الدولية لألطفال :دراسة تقوميية من وجهة نظر الطفل املصري /سها بشري( -.أطروحة ماجستري) قسم املكتبات
واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة بنها2008.م

 -3أمناط إفادة رجال الدين املسيحي من مصادر املعلومات :دراسة ميدانية /تريزا وليم عزمي ( -.أطروحة ماجستري) قسم املكتبات
واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة بنها2008.م

 -4أنظمة إدارة احملتو الرقمي على الشبكة العنكبوتية(الويب) :دراسة تقييمية للخروج مبواصفات معيارية مناسبة لتطبيقات مرافق
املعلومات العربية /سها بشري ,إشراف مشارك منال جابر عكاشة( -.أطروحة دكتوراه) قسم املكتبات واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة

بنها2013.م

 -5منهج مقرتح لتدريس معيار  RDAأبقسام املكتبات واملعلومات ابجلامعات املصرية/مىن عبد الفتاح إمام ,إشراف مشارك أجمد
حجازي( -.أطروحة دكتوراه) قسم املكتبات واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة بنها2012.م

 -6متطلبات سوق العمل ابلقطاع اخلاص يف جمال املكتبات واملعلومات وم د وفاء الربامج الدراسية أبقسام املكتبات واملعلومات
ابجلامعات املصرية – (أطروحة ماجستري) قسم املكتبات واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة بنها.2019 ،

جامعة طنطا

 -1حنو معيار عريب ملكتبات األطفال وخدماهتا :دراسة حالة ملكتبات حمافظة الغربية /ماهي حممد( -.أطروحة ماجستري) قسم املكتبات
واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة طنطا2014 ,م

 -2واقع القراءة اإللكرتونية لدي طالبات مرحلة البكالوريوس جبامعة طنطا :دراسة ميدانية  /مىن أمحد( -.أطروحة ماجستري) قسم
املكتبات واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة طنطا2014.م.

 -3امليول القرائية للمستفيدين من مكتبات دور املسنني ابإلسكندرية /كمال عبد العظيم الصباغ – (أطروحة ماجستري) إشراف مبشاركة
الدكتور أمحد رجب شاهني  -قسم املكتبات واملعلومات – كلية اآلداب – جامعة طنطا2017 ،م.

جامعة سوهاج

 -1مشروعات التخرج يف كليات اهلندسة ابجلامعات املصري :التخطيط إلنشاء نظام معلومات هلا /أمحد خريي( -.أطروحة ماجستري)
قسم املكتبات واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة سوهاج2014 ,م
 -2دور مراكز املعلومات يف إدارة البياانت الضخمة :مؤسسات الرعاية الصحية يف مصر منوذجا /أمحد خريي – (أطروحة دكتوراة) إشراف
مبشاركة الدكتور انصر الكشكي  -قسم املكتبات واملعلومات .كلية اآلداب .جامعة سوهاج2016 ,م.

جامعة امللك عبد العزيز – جدة (السعودية)

-1استخدام الفهرس اآليل ابملكتبة املركزية جلامعة امللك عبد العزيز جبدة:دراسة حالة/إعداد عبد هللا أمحد ابقادر-.جدة:عبد

هللا(. 1997,أطروحة ماجستري).قسم املكتبات واملعلومات.كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.جامعة امللك عبد العزيز.

 -2اإلسهامات الفكرية السعودية يف جمال اإلعالم:حتليل اإلستشهادات املرجعية للرسائل اجلامعية واألحباث العلمية خالل الفرتة من 1390

إىل  1415هـ1970-اىل 1995م(.أطروحة ماجستري).قسم املكتبات واملعلومات  .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.جامعة امللك عبد

العزيز.

 -3التخطيط لنظام تعاوين بني املكتبات اجلامعية السعودية مبىن على اإلنرتنت لدعم برامج التعليم عن بعد/عاطف قطان (أطروحة دكتوراه)
قسم املكتبات واملعلومات .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.جامعة امللك عبد العزيز –مت التسجيل يف فرباير 2004م
 -4اليسري :منتد لالتصال بني املكتبيني على شبكة اإلنرتنت :دراسة تقوميية /مىن الثنيان (أطروحة ماجستري) قسم املكتبات واملعلومات.
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية .جامعة امللك عبد العزيز2005.م

جامعة الدول العربية – معهد الدراسات والبحوث العربية
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 (أطروحة ماجستري) الرتبية-.  علي املبارك/ منوذج مقرتح للمكتبة اإللكرتونية يف مدارس التعليم العام اإلبتدائي مبملكة البحرين-1
م2013 )(تكنولوجيا التعليم

 – ديبAUE اجلامعة األمريكية ابإلمارات
 رسالة جامعية لدرجة املاجستري ل طالب برانمج املاجستري (ابللغة اإلجنليزية) للمكتبات وتكنولوجيا املعلومات ابجلامعة14 مشرف على
.م2019  ومت اإلنتهاء من مناقشتها مجيعا يف يونيو.2018  فرباير9  منذAUE األمريكية يف اإلمارات – ديب

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MLIS theses title
Digital Repositories in The Academic Libraries In UAE: Potential and
Future Plans.
Blind and Visually Impaired Services in Sharjah University Library
and Zayed University Library: A Comparative Study
The Future of Smartphone Applications in UAE Governmental
Academic Libraries Services: An Exploratory Study
Judicial Libraries Services in Central Library of Abu Dhabi Judicial
Department as a Model
The Private Libraries in Juma Almajid Center for Culture and
Heritage: A Collection Assessment Study
Reading National Initiatives in UAE: A Survey Study

Students Name
Rasha Said Saad Barakat

Publications by UAE University Faculty Members Indexed in Science
Citation, Scopus and Google Scholars: A Bibliometric Study
Al Ain Zoo Library as a Research Centre: A Case study

Mohammed Ahmed Yousef

Hany Rabea El-Zakrawy
Imad Wajeeh Said Subbah
Rawda Ahmed Ahmed
Shaikha Abdulla Bin Jassim
Khadija Muhsin Ali Ibrahim

Samira Fadel Ali Saif

KM Applications Within Dubai Government Excellence Program Ayman A M Bustanji
(DGEP): An Exploratory Study
Students’ Perception of Dubai Secondary School Libraries: An Mira Khalifa Al Mehairi
Exploratory Study
ADEK and School Librarians Promoting Information Literacy at Schools Mireille Mohsen Afif Al Najjar
Evaluation of Electronic Resources Supporting Mathematics
Learning at School Libraries Al Ain City UAE
The Role of Zaid University Library in Supporting University
Research: Dubai Branch as a Case
Adoption of The AFLI School Library Indicators by ADEK’s Learning
Resources Centers

Mohammed ElHassan
Suad Omar Yahya AL Mehri
Suhail Juma Al Maleki

:حتكيم األحباث العلمية
هذا فضالً عن املشاركة يف جلان املناقشات العلنية لتحكيم األحباث العلمية إلجازة درجات علمية (ماجستري ودكتوراه) وكذلك عضوية
 واملشاركة يف حتكيم وتقييم األحباث العلمية سواء,اللجان العلمية واالستشارية لتحكيم األحباث لنشرها يف الدورايت العلمية احملكمة
للمشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية أو للرتقيات العلمية لدرجيت أستاذ مساعد وأستاذ ابجلامعات املصرية (القاهرة – عني مشس – بين

) واجلامعات العربية (جامعة امللك سعود – جامعة...سويف – املنوفية – بنها – طنطا – سوهاج – أسيوط – املنيا – اإلسكندرية
.)السلطان قابوس – جامعة الكويت – جامعة احلسني بن طالل

:املشاركة اإلعالمية

, منها برانمج "شارع الكالم" املذاع على قناة النيل الثقافية,املشاركة يف العديد من الربامج التلفزيونية على القنوات األرضية والفضائية
 و"أحال صباح" وقناة...." و"صباحك سعيد," وبرامج "صباح اخلري اي مصر,وبرانمج "كالم اليوم" املذاع على القناة الثانية املصرية األرضية
 هذا فضالً عن الربامج اإلذاعية وتشمل "إذاعة الشباب" و"اإل ذاعة التعليمية" و"إذاعة الكبار" وإذاعة القرآن الكرمي" و"صوتOtv
 وكذلك شبكة,)... هذا وتتضمن الصحف اليومية املصرية (األهرام واألخبار واجلمهورية....العرب" و"الشرق األوسط" والربانمج العام
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املعلومات العاملية "اإلنرتنت" العديد من األخبار واملقاال ت اليت تواكب مشروعات أو أفكار وسياسات مت العمل على تنفيذها يف احلياة

العملية سواء أثناء إدارتنا لدار الكتب املصرية أو للمكتبة املركزية اجلديدة جلامعة القاهرة أو لر)سة جملس إدارة اهليئة العامة لدار الكتب
والواثئق القومية اليت متيزت برباجمها الثقافية والفنية واإلبداعية املتنوعة واألسابيع الثقافية مع معظم الدول العربية والغربية.

إجنازات على املستو الوطين:

أغسطس 2020م – أكتوبر 2020م أتسيس مكتبات جامعة اجلاللة
أكتوبر 2015م – أكتوبر 2016م
•

توظيف وتشغيل وصيانة املبىن اجلديد لدار الواثئق القومية ابلفسطاط واستضافة افتتاح العام الثقايف املصري الصيين حبضور معايل
وزير الثقافة املصري وسفري الصني مبصر وعدد من الشخصيات البارزة يف اجملتمعني الثقافيني .كما متت استضافة اإلجتماع

السنوي للمتاحف.
•

افتتاح قاعة املكتبة الرقمية ابلدور الثالث مبىن دار الكتب على كورنيش النيل ،وتوفر القاعة خدمات املكتبة الرقمية للثقافة
املصرية املعروفة مبشروع الكتبخانة واملكتبة الرقمية العاملية وبنك املعرفة املصري وغريها.

•

اعادة توظيف املدخل العام ملبىن دار الكتب على كورنيش النيل إبحداث تغيريات هندسية ووظيفية وأمنية لصاحل املستفيدين من

خدمات الدار على اختالف إحتياجاهتم وكذلك لصاخل الدار نفسها من حيث تنظيم معرض دائم ومتجدد ملقتنيات الدار وتوفري

اسرتاحة لكابر الزوار واملشاركني يف قاعدة الندوات واملؤمترات هذا فضالً عن تيسري جمموعة من اخلدمات اللوجستية واألمنية
الداعمة لوظيفة الدار.
•

اعتم اد خطة زمنية وتوفري فريق عمل هندسي وفين ومكتيب للمتابعة من إجل إجناز أعمال إعادة مبىن دار الكتب اآلثري بباب

•

إعادة النظر يف سياسة النشر لوزارة الثقافة املصرية بصفة عامة واهليئة العامة لدار الكتب والواثئق القومية على وجه اخلصوص مبا

اخللق إىل العمل يف أسرع وقت ممكن مبا ال يتعد العام.

يف ذلك السالسل الصادرة عن املراكز العلمية خاصة مركز حتقيق الرتاث.

أغسطس 2014م
•
•

وضع خطة تطوير دار الكتب املصرية بتكليف من وزير الثقافة.

وضع اإلطار العام خلطة متكاملة لتطوير مكتبة الربملان املصـر بتكليـف مـن مـدير املكتبـة هـذا فضـالً عـن العمـل مستشـارا وطنيـا

لصاحل اإلحتاد الدويل للربملاانت من أجل تطـوير منظومـة معلومـات عصـرية وووضـع بـرامج تدريبيـة وورش عمـل تسـتهدف التطـوير

املهين للعاملني ابلربملان يف قطاعات املكتبة واإلعالم والبحث والتطوير وتكنولوجيا املعلومات.
•

التحضري للملتقلى العريب األول للصناعات الثقافية بتكليف من وزير الثقافة.

مارس 2015م

تصــميم وبنــاء حمتــو سلســلة مــن الــدورات التدريبيــة وورش العمــل ( 16دورة وورشــة عمــل) للعــاملني بقطــاع املعلومــات واإلدارات األخــر
مبجلــس النــواب املصــري بتكليــف مــن إحتــاد الربملــان العــاملي  IPUمــع جملــس النــواب ,وذلــك بغــرض رفــع درجــات الــوعي واإلملــام مبفــاهيم
وأساساايت عمل الربملاانت اإللكرتونية وحتقيق أقصى فائدة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وشبكات التواصل اإلجتماعي.

أكتوبر 2005م – أكتوبر 2007م
▪

2006م املشاركة يف اإلعداد الفتتاح املبىن القدمي لدار الكتب املصرية بباب اخللق .خاصة مـا يتصـل بسياسـة نقـل املخطوطـات
والربدايت وغريها من كنوز الدار...وآلية النقل وأتمينه .هذا فضالً عن حتملنـا مسـؤولية اختيـار العناصـر الشـابة مـن الـدار وتوزيـع
مهام العمل مببىن ابب اخللق.

▪

2006م إصــدار ق ـرار بــدار الكتــب املص ــرية للبــدأ يف ال تطبيــق الفعلــي لل ـربانمج ال ــوطين للفهرســة أثنــاء النشــر  CIPومت ت ــوفري
التعليمــات واإلرشــادات والنمــاذج الالزمــة – كمــا مت تنظــيم نــدوة مجعــت معظــم دور النشــر املصــرية املســتفيدة مــن هــذا ال ـربانمج

والطرف الثاين للعملية.
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▪

العمل على زايدة املوارد املالية لدار الكتب املصرية عن طريق وزارة التعاون الدويل لدعم خدمات املكتبات املتنقلة مببلغ قدره 2

▪

تصميم وتنفيـذ مشـروعات متكاملـة لتوثيـق ورقمنـة املخطوطـات واخلـرائط والكتـب الرتاثيـة والـرتاث الصـحفي والـدورايت والـرتاث

مليون جنيه .ومن خالهلا مت تصميم وتنفيذ ثالث مكتبات متنقلة جديدة تقدم خدمات املكتبات للمجتمع املصري.

املوسيقي بدار الكتب املصرية ابلتعاون مع وزارة االتصال وتكنولوجيـا املعلومـات وبعـض اجلهـات األخـر منهـا مكتبـة الكـوجنرس

األمريكية ,ومؤسسة الفرقان للرتاث.
أكتوبر 2007م – إىل اآلن
▪

أول أكتوبر 2007م إىل  29يناير  2008م متابعة التجهيزات النهائية للمرحلة األوىل للمبىن اجلديد للمكتبة املركزية من خـالل
التنس ــيق ب ــني كاف ــة األطـ ـراف (االستش ــاري الع ــام :أ.د .عل ــي رأف ــت  +اإلدارة اهلندس ــية ابجلامع ــة  +الش ــركات املنف ــذة م ــن بينه ــا

املقــاولون العــرب وموبيكــا وغريهــا) هــذا فضـالً عــن اختيــار املــوارد البشــرية واملصــادر املعلوماتيــة وتوزيعهــا وفــق اهليكــل التنظيمــي
اجلديد الذي مت تصميمه .كما مت وضع اللوائح اإلدارية واملالية اليت تضمن إدارة جيدة للمكتبة.

▪

العمـل علــى زايدة املــوارد املاليـة واملعلوماتيــة للمكتبــة وإتســاع جمـال اجملموعــات واخلــدمات عــن طريـق التواصــل مــع دور النشــر يف
مصر وخارجها واهليئات واملراكز الثقافية...وقد امثرت االتصاالت عن حصول املكتبـة علـى الكثـري مـن اإلهـداءات مـن املكتبـات
والكتــب واملصــادر املرجعيــة الــيت تعــدت قيمتهــا املاليــة ماليــني اجلنيهــات .هــذا فض ـالً عــن قــرب إنتهــاء جنــاح الثقافــات املتعــددة

(األمريكية واإلسبانية والصينية والياابنية والرتكية واألملانية والفرنسية.....وغريها)

إجنازات على املستو العريب:
•

رئــيس الفريــق العــريب ملشــروع "الكشــاف العــريب لإلستشــهادات املرجعيــة" الصــادر ابلتعــاون بــني بنــك املعرفــة املصــري والشــركة العامليــة

•

رئيس الفريق العريب لوضع معايري املكتبات اجلامعية – تكليف من اإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات (يونيو-أكتوبر 2013م)

( Clarivate Analyticsأغسطس 2019م إىل اآلن)
•

املنسق العام للشهادة العربية للوعي املعلومايت  -إقرار املنظمة العربية للرتبية والثقافـة والعلـوم مقرتحنـا املتعلـق بـربانمج الشـهادة العربيـة

للوعي املعلومايت وتكليفي منسقا عاما هلا يف مايو 2013م.
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