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 أوالً: المؤهالت العلمية:

 

 

 المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 جامعة القاهرة 9002  –أستاذ مساعد، مكتبات ومعلومات 

 جامعة القاهرة 9002 دكتوارة، مكتبات ومعلومات 

 جامعة القاهرة 7221  -ماجستير، مكتبات

 جامعة القاهرة 7229 ليسانس آداب، مكتبات

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

 

 جامعة القاهرة، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات، 
 مكتبات  –أستاذ مساعد   9002

 مدرس، مكتبات   9002 جامعة القاهرة، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات،.

جامعااااة القاااااهرة، قساااام المكتبااااات والوثااااائق  -مكتبااااات  

 ،.والمعلومات
 مساعدمدرس   7221

قسااام المكتباااات والوثاااائق جامعاااة القااااهرة، كلياااة ا داب، 

 .والمعلومات،
  ، مكتباتمعيد  7229

 

 ثالثا: التدريس الجامعي:
 Courses Taughtالمواد التي تم تدريسها 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

  

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 عبد هللا حسين متولي.: )رباعى(االسم 

Name:Abddallah Hussien Metwally 

      جامعة القاهرة  –كلية اآلداب الكلية :

 توالمعلوماوالوثائق المكتبات : القسم

 المكتبات والمعلوماتالتخصص العام :.

 ........................................التخصص الدقيق: 

 البريد االلكتروني: .........................................
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 :               إن ترتب زمنيا  ىعل للنشر: أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة خامسا 

الدوريةعنوان  عنوان البحث فئة المجلة في  السنة  المجلد 
التصنيف الدولي 
 والمحلى

تطبيقات الحياة الثانية في 

 المكتبات والمعلومات. 
في: مجلة االتجاهات الحديثة في 

 المكتبات والمعلومات.
 9002  

العالج بالقراءة: يدرس أو ال 

يدرس في مدارس المكتبات 

والمعلومات: دراسة استكشافية 

 في الواليات المتحدة األمريكية 

دراسات عربية في المكتبات 

 9002  والمعلومات.

 

حبيب سالمة ومجلة عالم 

 ، المكتبات

دراسات عربية في المكتبات 

 والمعلومات
  9002 9، ع77س

كشاف دراسات عربية في 

المكتبات وعلم المعلومات 

 -7222للسنوات العشر األولى 

9002 .. 

دراسات عربية في المكتبات وعلم 

 المعلومات
 7، ع77مج 

 
9002  

مكتبات مستشفيات الصحة 

النفسية في مصر: تشخيص 

 للواقع ومقترحات للتطوير 

 مجلة المكتبات والمعلومات العربية.

 

7، ع92س  9002  

قراءة لمهرجان القراءة: دراسة 

 لمشروع مكتبة األسرة. 

2، ع97س العربية المجلة المكتبات والمعلومات  9007  

العالج بالقراءة للجميع: تقييم 

لمشروع السيدة سوزان مبارك: 

مهرجان القراءة  -مكتبة األسرة

 للجميع. 

، 792س جريدة األهرام

27227ع  

9000  

  7221  جريدة الدستور المعلومات مش بتاعت حد. 

اإلنسان حفر معلوماته على 

 الحجر وعلى البولي كربونات. 

19، ع9س جريدة الدستور  7221  

 Virtualمع نظم الواقع التخيلي:

reality systems ليس الهجوم

  .خير وسيلة للدفاع

22س .جريدة األهرام  7222  

المكتبة الرقمية/ محاضرة 

الدكتور جيمس بلينجتون؛ تابعها 

سحر حسنين ربيع، عبدهللا 

 حسين متولي، أمل وجيه حمدي. 

االتجاهات الحديثة في المكتبات 

 والمعلومات.

2، ع9مج  7222  

األقراص المليزرة النشأة 

 والتطور. 

االتجاهات الحديثة في المكتبات 

 والمعلومات

  7222  2، ع9. مج 

نظم الواقع التخيلى أو تجسيد 

 الخيال. 

االتجاهات الحديثة في المكتبات 

 والمعلومات.

  7222  2، ع9مج 

أحدث إفرازات تكنولوجيا 

 المعلومات. األهرام.

 (2/2.)/  7222  
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 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م

 

7 

الحاسب ا لي وتطبيقاته/ إعداد 

شريف كامل شاهين، عبد هللا 

حسين متولي، أمل وجيه حمدي. 

 .: 7ط

 9002 د.ن،.

9 

 

مبادئ العالج بالقراءة: مع دراسة 

 /تطبيقية على مرضى الفصام

تأليف. )سلسلة عالم المكتبات 

 والمعلومات المعاصر(

 9002 الدار المصرية اللبنانية

2 

 

التبادل مصدًرا لتنمية المقتنيات 

بالمكتبات األكاديمية: دراسة 

جامعة القاهرة، كلية ا داب، 

تحليلية وصفية لمكتبات 7221

جامعات القاهرة األربع؛ إشراف 

 حشمت قاسم. أطروحة )ماجستير( 

  

2 

 

دليل الرسائل الجامعية التي 

جامعة  -أجازتها كلية ا داب 

نهاية مايو  القاهرة منذ إنشائها حتى

/ إعداد هاشم فرحات سيد، 7222

ناصر محمد عبدالرحمن، محمد 

سالم غنيم، عبدهللا حسين متولي؛ 

 إشراف حشمت قاسم..

وحدة النشر العلمي بكلية 

جامعة القاهرة -ا داب   
7222 

 

 

 

 المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا: : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 الجهة

والمكانالمنظمة  
 مشاركةنوع ال التاريخ

 

التحول من إدارة المعلومات إلى إدارة 

األصول المعرفية: رؤية استشرافية 

تقييمية لالحتياجات والمتطلبات وعوائد 

 التطبيق في المكتبات الرقمية العربية

مؤتمر االتحاد 

العربي للمكتبات 

والمعلومات. 

 بيروت، لبنان

9070  

وإمكانية Story tellingَحْكي القصص 

تقديمه كنشاط في المكتبات العامة 

 بمصر: مكتبة مبارك العامة أنموذجاً 

مؤتمر الطفل 

العربي: أدبه ولغته. 

عمان، األردن. 

 الجامعة الهاشمية

9002  

 Virtual realityنظم الواقع التخيلي 

systems: :مدخل تعريفي. في 

المؤتمر الثامن 

العربي لالتحاد 

للمكتبات 

والمعلومات. 

 ( 2-7القاهرة)

 

7221  
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 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 
 
 

   

 
    

 
    

    

 

الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :تاسعا :   

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 

التخطيط االستراتيجي الفعال في 

 المكتبات األكاديمية 

 جامعة أم القرى

المملكة العربية 

 السعودية،.

 

9077 

 "مدخل إلى جودة البرامج التعليمية"، 

 

وحدة تقويم وتطوير 

 األداء الجامعي
 9002 جامعة القاهرة

الحظات رفقاء المهنة من أعضاء هيئة م

التدريس حول األداء داخل قاعة 

 التدريس، ،.

 

 

مركز التدريس 

 والتعلم

جامعة شمال 

كارولينا بمدنية 

تشابل هيل، 

الواليات المتحدة 

 األمريكية،

9002 

الحقيبة التدريسية: المحتوى والتصميم، 

 مركز التدريس والتعلم

التدريس مركز 

 والتعلم

جامعة شمال 

كارولينا بمدنية 

تشابل هيل، 

الواليات المتحدة 

 األمريكية،

9002 

 
حل المشكالت داخل قاعة التدريس، 

 مركز التدريس والتعلم، 

مركز التدريس 

 والتعلم

جامعة شمال 

كارولينا بمدنية 

تشابل هيل، 

الواليات المتحدة 

9002 
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 األمريكية،

 
 بناء المجتمعات على الخط المباشر، 

مركز التدريس 

 والتعلم

جامعة شمال 

كارولينا بمدنية 

تشابل هيل، 

الواليات المتحدة 

 األمريكية،

9002 

تنمية قدرات أعضاء دورات بمشروع 

 هيئة التدريس والقيادات

تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

  9002 جامعة القاهرة

تدريبية في كل من:دورات   java 

Script, HTML ،Front page, 

Networking 
  9002-9002  

 
الدورة التدريبية حول الوظائف 

األساسية لنظام المكتبات المتكامل 

aLIS / 

مركز المعلومات 

ودعم اتخاذ القرار، 

معهد تكنولوجيا 

 .(،ITIالمعلومات )

 7222 مجلس الوزراء،

دورة اللغة اإلنجليزية )التوفل 

TOEFL /)  مركز اللغات

 .،األجنبية

كلية  ،جامعة القاهرة

 ا داب
7222 

الدورة المتكاملة في الحاسب ا لي 

DOS, WINDOWS, 

WINWORD, EXCEL, 

POWERPOINT,INTERNET،. 

  7222 

مركز إعداد المعلم  دورة إعداد المعلم الجامعي

 .،الجامعى

 ،جامعة القاهرة

معهد البحوث 

 والدراسات التربوية

7222 

اإلنترنت  -- INTERNET /  

مركز المعلومات 

 ،ودعم اتخاذ القرار

معهد تكنولوجيا 

 .،(ITIالمعلومات )

 7222 ،مجلس الوزراء

الدورة التدريبية حول الوظائف  

األساسية لنظام المكتبات المتكامل 

LIS-2/ 

مركز المعلومات 

ودعم اتخاذ القرار، 

تكنولوجيا  معهد

 .(،ITIالمعلومات )

 7222 مجلس الوزراء،

ACCESSقواعد البيانات  )مستوى  

مركز  ،تمهيدي(/ مجلس الوزراء

معهـد  ،المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ITIتكنولوجـيـا المعلومات ) )، . 

مركز المعلومات 

 ،ودعم اتخاذ القرار

معهد تكنولوجيا 

 .،(ITIالمعلومات )

 7222 ،مجلس الوزراء

المجلس الثقافي  دورة اللغة اإلنجليزية

 البريطاني
 7222 

الدورة التدريبية حول الوظائف 

CDS-ISIS األساسية لنظام   جامعة القاهرة كلية ا داب  ، 

دورات تدريبية في كل من نظم  

 ,UNICORNالمكتيات ا لية التالية: 

Millennium, Library 

information system-LIS, 

advanced Library information 

system-aLIS, CDS/ISIS, 

WIN/ISIS 
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: دارية والقيادية واألنشةة المؤسسيةالمهام اإل: عاشرا  
تنظيم  ؛استثمار التكنولوجيات المختلفة في مجال المكتبات والمعلومات ؛إدارة مشروعات تحسيب المكتبات --

 المؤتمرات العلمية.

 

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقةاعات الثقافية المحلية حادى عشر

 والدولية: 
 .9001المشاركة في التوزيع الوظيفي لمساحات مبنى المكتبة المركزية الجديدة لجامعة القاهرة،  --              

 .9001إدارة مشروع إنشاء مكتبة أكاديمية مبارك لألمن،  --  

مجموعات الكتب الواردة كهدية من الطالب المبعوثين للواليات  إدارة مشروع فهرسة وتصنيف --  

 .9002المتحدة، مركز التعليم المفتوح، 

إدارة مشروع إعداد كشاف مصطلحات كتاب "علم النفس في التراث اإلسالمي" الصادر عن المعهد  --  

 .9002العالمي للفكر اإلسالمي بالقاهرة، 

ت األطروحات الجامعية المجازة والمسجلة لكلية ا داب، جامعة المشاركة في إعداد مرصد بيانا --  

 .7222القاهرة/ جامعة القاهرة، كلية ا داب، 

اإلشراف علي أعمال الفهرسة والتصنيف بمشروع النظام الوطني للمعلومات البيئية/ مجلس الوزراء،  --  

 .7222جهاز شئون البيئة، 

 

دات :: الجوائز التقديرية والشها ثانى عشر   

 

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

 قسم المستشفيات بجمعية المكتبات األمريكية -لجنة العالج بالقراءةعضوية  --  

 National Association of poetryالجمعية القومية األمريكية للمعالجين بالشعر عضوية  --  

therapists. 

 Schizophrenia Web communityجماعة مرضى الفصام على اإلنترنت عالج  --  

 .7222الجمعية المصرية للمعلومات والمكتبات واألرشيف، عضوية  --  

 

توقيع                                                       توقيعواعتماد       

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  

 

 

 

 

 

  
 

   

 

 

 

 


