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 العلمية:أوالً: المؤهالت 
 

 

 

 المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

جامعة شمال  -جامعة القاهرة 6002 دكتوارة ، مكتبات ومعلومات

 كارولينا

 جامعة القاهرة 9111 ماجستير، مكتبات ومعلومات 

 جامعة القاهرة 9111 مكتبات ومعلومات  ،ليسانس آداب 

   

 التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(: ثانياً:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 أستاذ مساعد اآلن 6094 م المكتبات والوثائق والمعلوماتقس ،جامعة القاهرة

 م المكتبات والوثائق والمعلوماتقس ،جامعة القاهرة

 
6002 96/6092 

مكتبات ، مدرس

 ومعلومات

 6002 9111 قسم المكتبات والوثائق والمعلومات ،جامعة القاهرة
 

مكتبات ، مدرس مساعد

 ومعلومات

قسم المكتبات والوثائق  ،جامعة القاهرة، كلية اآلداب

 والمعلومات
 ، مكتباتمعيد 9111 9111

 

 

 

 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 

 أمل وجيه حمدي مصطفى: )رباعى(االسم 

Name:AmalWagihhamdymostafa 

      جامعة القاهرة  –كلية اآلداب الكلية :

 : المكتبات والوثائق والمعلوماتالقسم

 التخصص العام : المكتبات والمعلومات

 اإللكترونيةالتخصص الدقيق: مصادر المعلومات 

 abam49@gmail.comالبريد االلكتروني: 
http://www.researcherid.com/rid/B-الصفحة اإللكترونية: 

2015-4487   
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 ثالثا: التدريس الجامعي:
 Courses Taughtالمواد التي تم تدريسها 

 

 لطالب أقسام كلية اآلداب ICDLلحاسب اآللي االمصادر اإللكترونية للمعلومات، نصوص متخصصة باللغة اإلنجليزية، 

 
 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 :               إن ترتب زمنيا  ىعل للنشر: أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة خامسا 

فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث
التصنيف الدولي 

 والمحلى
The role of health librarian 
as  a knowledge manager 
in data managing cycle: 
An exploratory study in 

health colleges libraries at 
University of Dammam 

librarians and the Health 
changing information 

landscape: 80th IFLA General 
Conference and Assembly 

16-22 
August 
2014: 
Lyon, 

France 

 دولي 6094

تطبيقات أكواد االستجابة 

 Quick Response السريعة

Codes (QRC)  في المكتبات

الجامعية: دراسة تقيمية 

هيئة  الستخدام عضوات

جامعة  -التدريس بكليات البنات 

 الدمام

  6ع مجلة المكتبات والمعلومات العربية

24مج  

 محلي 2014

 Green المكتبة الخضراء

Library  نظرة جديدة للمكتبة

 بوصفها موئالً معرفياً 

االتجاهات الحديثة في المكتبات 

 والمعلومات

 21ع

 60مج 

 محلي 6092

 ليب كوال بلس

®LIBQUAL+ أداةً لرصد 

وتقييم جودة خدمات المكتبات 

والمعلومات من منظور 

 المستفيدين

 4ع مجلة المكتبات والمعلومات العربية

 26مج 

 محلي 6096

Using plagiarism 
detection software in 

library and information 
science schools: 

model Turnitin® as a 

 

دراسات عربية في المكتبات 

 والمعلومات

 9ع

 92س

 محلي 6099

استخدام أسلوب روبرك 

Rubric based 

approach  لتقييم أداء

الطالب لضمان جودة التدريس: 

دراسة تطبيقية في تخصص 

 المكتبات والمعلومات

 محلي 6090 6ع بحوث في علم المكتبات والمعلومات

البث اإللكتروني تقنية 

  Podcastingالمسموع

: وتطبيقاتها في المكتبات

مكتبات منظومة دراسة لتجربة 

الواليات  -جامعة جورجيا بأثينا 

أعمال المؤتمر العشرون للمكتبات 

والمعلومات )أعلم( بعنوان نحو جيل 

جديد من نظم المعلومات 

 والمتخصصين: رؤية مستقبلية

1-99 

ديسمبر، 

الدار 

البيضاء، 

 المغرب 

 محلي 6001

http://www.ifla.org/node/8537
http://www.ifla.org/node/8537
http://www.ifla.org/node/8537
http://www.ifla.org/node/8537
http://www.ifla.org/node/8537
http://www.ifla.org/node/8537
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 المتحدة األمريكية

تنمية وإدارة المصادر 

اإللكترونية للمعلومات: تجربة 

 .المكتبات األمريكية

دراسات عربية في المكتبات 

 والمعلومات.
9ع  

.96س  
 محلي 6002

النشر اإللكتروني في عشر 

: 9111 -9110سنوات 

/ محمد / دراسة ببليومترية

 سالم، أمل وجيه حمدي

دراسات عربية في المكتبات 

 والمعلومات

،2مج  6ع   محلي 6006 

اإللكتروني في ضوء البريد 

 تكنولوجيا االتصاالت.
 دراسات عربية في المكتبات

 والمعلومات
 9ع

 2مج 
 محلي 6006

الضبط االستنادي في النظم 

 اآللية.

االتجاهات الحديثة في المكتبات 

 والمعلومات.
91ع  

8مج  
 محلي 6009

النظم اآللية المستخدمة في 

المكتبات ومراكز المعلومات 

(..9العربية )  

 2ع مجلة المكتبات والمعلومات العـربية.

 60مج

 محلي 6000

النظم اآللية المستخدمة في 

المكتبات ومراكز المعلومات 

(.6العربية )  

4ع ،60س مجلة المكتبات والمعلومات العربية  محلي 6000 

الفهرسة الوصفية لمصادر 

 المعلومات اإللكترونية..

دراسات عربية في المكتبات وعلم 

 المعلومات.

2ع  

 1س

 محلي 6000

محاضرة  /المكتبة الرقمية

 ؛الدكتور جيمس بلينجتون

 ،تابعها سحر حسنين ربيع

أمل  ،عبدهللا حسين متولي

 وجيه حمدي..

االتجاهات الحديثة في المكتبات 

 والمعلومات

4ع ،6مج 9111يونية   محلي 

 

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 

 التاريخ دار النشر عنوان الكتاب م

 

 

دليل المؤسسات والهيئات العاملة في 

مجال توثيق التراث العربي/ إشراف 

محمد فتحي عبد الهادي؛ إعداد 

عبدهللا حسين متولي، أمل وجيه 

 حمدي. القاهرة،..

مركز توثيق التراث 

 الحضاري والطبيعي
6001 

 

 

الحاسب اآللي وتطبيقاته/ إعداد 

شريف كامل شاهين، عبد هللا حسين 

. 9متولي، أمل وجيه حمدي. ط

 القاهرة: 

 6002 

 

 
المصادر اإللكترونية للمعلومات: 

. )سلسلة  /االقتناء والتنظيم واإلتاحة

أساسيات المكتبات وتكنولوجيا 

 المعلومات(.

ةالدار المصرية اللبناني  6002 

تنمية وإدارة مصادر المعلومات  

اإللكترونية في المكتبات ومراكز 

كلية  ،جامعة القاهرة –

.،اآلداب  

2006 
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المعلومات المصرية: دراسة للواقع 

. أطروحة والتخطيط للمستقبل

 )دكتوراة(

النظام اآللي المتكامل لمكتبة مركز  

المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس 

 ؛دراسة تقييمية :الوزراء المصري

إشراف محمد فتحي عبدالهادي. 

 أطروحة )ماجستير( 

كلية  ،جامعة القاهرة –

.،اآلداب  

9111 

 

 المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا: : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 

 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 الجهة

والمكانالمنظمة  
 مشاركةنوع ال التاريخ

المكتبات: "التطورات الحديثة في 
التطلعات والتجارب الرائدة". المؤتمر 
 العلمي األول لعمادة شؤون المكتبات.

جامعة األميرة نورة 
بنت عبد الرحمن 

الرياض، )
 السعودية(

71،71/71/1172 
 تدريس ورشة عمل

 وحضور

"معايير جودة األداء في المكتبات 
ومراكز المعلومات واألرشيفات". 
المؤتمر الخامس والعشرون لالتحاد 

 .   للمكتبات والمعلومات )أعلم(العربي 

االتحاد العربي 
للمكتبات 

 .   والمعلومات )أعلم(
 )الحمامات، تونس(

11-
 تدريس ورشة عمل 01/71/1172

 وحضور

العالمي المؤتمر الثمانون لالتحاد 
 للمكتبات والمعلومات )إفال(.

االتحاد العالمي 
للمكتبات 

والمعلومات )ليون، 
 فرنسا(

71-11/1/1172 

 ورقة بحثية

"االحتياجات المعلوماتية للمجتمعات 
 الرقمية من المعرفة". 

المؤتمر السنوى 
العشرون لجمعية 

المكتبات 
فرع  -المتخصصة
 الخليج العربي
 )الدوحة، قطر(

12-11/0/1172 

 حضور

"الحكومة والمجتمع والتكامل في بناء 
المجتمعات المعرفية العربية". المؤتمر 
الثالث والعشرين لالتحاد العربي 

 .للمكتبات والمعلومات )أعلم(

االتحاد العربي 
للمكتبات 

 والمعلومات )أعلم(
 الدوحة، قطر()

71-
11/77/1171 

 حضور

http://www.ifla.org/node/8537
http://www.ifla.org/node/8537
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استخدام وتوظيف تقنية المعلومات في 
المكتبات ومراكز المعلومات. اللقاء 
العلمي األول لجمعية المكتبات 

 والمعلومات السعودية. 

لجمعية المكتبات 
والمعلومات 

)الخبر،  السعودية
 السعودية(

11،10/77/1177 
مشارك بعرض 

 وحضور تقديمي

المكتبة الرقمية العربية عربي@نا: 
الضرورة والفرص والتحديات.المؤتمر 

لالتحاد العربي الحادي والعشرون 
 .للمكتبات والمعلومات )أعلم(

االتحاد العربي 
للمكتبات 
والمعلومات 

 بيروت، لبنان)أعلم(

1-1/71/1171 
 تدريس ورشة عمل

 وحضور

نحو جيل جديد من نظم المعلومات 
والمتخصصين: رؤية مستقبلية. 

تمر العشرون لالتحاد العربي المؤ 
 .)أعلم(للمكتبات والمعلومات

تمر العشرون المؤ 
لالتحاد العربي 
للمكتبات 
 )أعلم(والمعلومات

)الدار البيضاء، 
 المغرب(

9-77/71/1119 

مشارك بورقة 

 بحثية

المعلومات مؤتمر استخدام التكنولوجيا "
"، تحت رعاية وتنظيم في التدريس

قطاع تكنولوجيا المعلومات بجامعة 
مؤتمر شمال كارولينا بتشابل هيل. 

 على الخط المباشر

جامعة شمال 
بالحياة )كارولينا 
 (الثانية

71-11/0/1119 

 مشاركة إلكترونية

ترميز المحتوى وتطبيقات "مؤتمر 
 "2.0الويب 

مكتبة جامعة شمال 
كارولينا للمرحلة 
الجامعية األولى 

UNC-

undergraduate 

library  جامعة
 ،شمال كارولينا)

الواليات المتحدة 
 (األمريكية

71 ،
79/71/1111 

 حضور

تنمية المجموعات اإللكترونية مؤتمر "
 3سيمينار لمدة : للمكتبات األكاديمية 

 ."أسابيع على الخط المباشر

المكتبات جمعية 
 األمريكية

1-10/1/1112 

 مشاركة إلكترونية

النشر اإللكتروني وتأثيره على "مؤتمر 
في  مجتمع المكتبات والمعلومات

 مصر".

مركز بحوث نظم 
وخدمات المعلومات 
بمشاركة قسم 

المكتبات والوثائق 
والمعلومات بكلية 

12،11/71/7999 

 حضور
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جامعة  -اآلداب
 القاهرة

"المؤتمر القومي الثاني ألخصائي 
 المكتبات والمعلومات في مصر" 

الجمعية المصرية 
للمعلومات 

والمكتبات واألرشيف 
وقسم المكتبات 

والوثائق والمعلومات 
بكلية اآلداب 
بجامعة القاهرة 

ومركز بحوث نظم 
وخدمات المعلومات 
ودار الكتب والوثائق 

)القاهرة،  القومية.
 مصر(

11/1/7991 

 رحضو

المؤتمر الثامن لالتحاد العربي "
 ".للمكتبات والمعلومات

جامعة الدولة 
ومشاركة العربية 

قسم المكتبات 
 والوثائق والمعلومات
 )القاهرة، مصر(

7-2/77/7991 

 مشاركة في التنظيم

 وحضور

"الندوة العلمية حول االستخدام اآللي 
في المكتبات والمعلومات المصرية بين 

 الحاضر والمستقبل" 

قسم المكتبات 
والوثائق والمعلومات 
بكلية اآلداب 
بجامعة القاهرة 

ومركز بحوث نظم 
وخدمات المعلومات 
وبمشاركة دار 
الكتب والوثائق 
القومية. )القاهرة، 

 مصر(

79،11/71/7991 

 حضور

 
 

 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :
 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

 ندوة 71/71/1172جامعة األميرة نورة تطبيقات تكنولوجية أكواد االستجابة 
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 السريعة في خدمات المكتبات

 

 

 بنت عبد الرحمن
)الرياض، 
 السعودية(

أنماط جديدة من خدمات المعلومات 
 " 17في القرن 

المؤتمر الخامس 
والعشرين لالتحاد 
العربي للمكتبات 
 والمعلومات )أعلم(

 )تونس(

 تدريس ورشة عمل 11،11/71/1172

 

 "Google Scholar ،Research 

Gate  وأهميتهما في االرتقاء
هيئة لعضواتبتصنيف الجامعة العالمي" 

 تدريس 

كلية العلوم، جامعة 

)الدمام،  الدمام

 السعودية(
 تدريس ورشة عمل 17،11/71/1172

"تنمية مصادر المعلومات اإللكترونية 
والخدمات الفنية في المكتبات 

 الجامعية" 

عمادة شؤون 
المكتبات ، جامعة 
األميرة نورة بنت 

عبد 
)الرياض، الرحمن

 السعودية(

ورشة عملتدريس  07/1-2/9/1172  

 The Librarian"مكتبي التواصل 

liaison  ودوره في دعم العملية
هيئة التعليمية". ورشة عمل لعضوات 

 التدريس 

 العلوم واآلداب كلية
، جامعة بالنعيرية
)النعيرية،  .الدمام

 السعودية(

 تدريس ورشة عمل 0/2/1172

"االستشهاد المرجعي اإللكتروني 
 ". Endnoteباستخدام 

 

برنامج تعزيز 
مهارات طالبات 
الدراسات العليا 
والبحث العلمي، 

كلية االداب، جامعة 
الدمام، ) الدمام.

 السعودية(

1-1/0/1170 ،
11/9/1170 

ورش عمل 3  

 Summon"محرك البحث الموحد 
واستخدام الفهرس اإللكتروني". 

 تدريسالهيئة لعضوات

 

كليات العلوم 
والتربية واآلداب، 

جامعة 
الدمام، )الدمام

 السعودية(

 تدريس ورشة عمل 1/71/1171

"دور المكتبة في نشر الوعي 
 Informationالمعلوماتي

المتلقى األول 
للدراسات العليا 

 ندوة 01/3/2102
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literacy " 
 

والبحث العلمي 
 -بكلية اآلداب
جامعة الدمام 

 الدمام، السعودية()

 "أنشئ مستودعًا رقميًا" 
 

بالمؤتمر الحادي 
والعشرون للمكتبات 

والمعلومات. 
 )بيروت، لبنان(

 تدريس ورشة عمل 4-5/01/2101

"االتجاهات الحديثة في تخصص 
المكتبات والمعلومات بالواليات المتحدة 

 األمركية: تجربة مبتعثين". 

 

المكتبة المركزية 
الجديدة لجامعة 
القاهرة )القاهرة، 

 مصر( 

7/7/2112 

سيمنار الدراسات 
لقسم العليا 

المكتبات 
 والمعلومات

إلكترونيا  ا"إنشاء عناصر الميتادات
للمجموعات العربية بالمركز الكاروليني 

لدرسات الشرق األوسط والحضارة 
 اإلسالمية: دراسة استكشافية".

 

المركز الكاروليني 
لدراسات الشرق 

األوسط والحضارة 
اإلسالمية، جامعة 
شمال كارولينا 
 ) بتشابل هيل

تشابل هيل، نورث 
 ( كارولينا، أمريكا

 حلقة نقاشية 1/2/1111

 
 

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 

 العنوان  
اسم الجهة 

 المنظمة
 التاريخ  المكان

مشروع تنمية  معايير الجودة في العملية التدريسية

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

(00/2103) جامعة القاهرة  

عمادة تطوير  األسئلة وقيادة المناقشة في الصف طرح
 التعليم الجامعي

 (2/2103) جامعة الدمام

عمادة تطوير  التعليم التفاعلي ودمج الطالب في التعلم 
 التعليم الجامعي

 (2/2103) جامعة الدمام

مشروع تنمية  نظم االمتحانات وتقويم الطالب

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

 جامعة القاهرة
(2/2100) 

 

مشروع تنمية  التخطيط االستراتيجي

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

(7/2100) جامعة القاهرة  
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 والقيادات

مشروع تنمية  الجوانب القانونية والمالية في األعمال الجامعية

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

(7/2100) جامعة القاهرة  

مشروع تنمية  النشر العلمي

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

(6/2112) جامعة القاهرة  

 استخدام التكنولوجيا في التدريس 

 

مشروع تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

(02/2112) جامعة القاهرة  

 مهارات التعامل مع الجمهور 

 الفروق الثقافية بين المجتمعات المختلفة 

  النطق الصحيح وبناء اللغة اإلنجليزية 

 مهارة التحدث باللغة اإلنجليزية بطالقة 

 المهارات التدريسية 

 IBMشركة 
لخدمات 
إدارة 
األعمال 
 بالهند

 

) مجلس الوزراء 2-01/2112 ) 

قطاع تكنولوجيا  Cascading style sheet-CSSلغة 
المعلومات، 
جامعة شمال 
 كارولينا 

مدينة تشابل 
الواليات هيل، 

 المتحدة األمريكية

(5/ 8002) 

 

التأأأأليف علأأأى شأأأبكة الويأأأب باسأأأتخدام لغأأأة 
HTML 

قطاع تكنولوجيا 
المعلومات، 
جامعة شمال 
 كارولينا 

مدينة تشابل 
هيل، الواليات 
 المتحدة األمريكية

(4/2112) 
 

 dreamمسأأأأتويات مأأأأن برنأأأأامج  3

Weaver  دورة تدريبية بالتعلم الأااتي(
 على الخط المباشر( 

قطاع تكنولوجيا 
المعلومات، 
جامعة شمال 
 كارولينا 

مدينة تشابل 
هيل، الواليات 
 المتحدة األمريكية

(01/2117) 
 

ألرشفة صفحات الويب Archive itبرنامج 
 على الخط المباشر 

قطاع تكنولوجيا 
المعلومات، 
جامعة شمال 
 كارولينا 

مدينة تشابل 
هيل، الواليات 
 المتحدة األمريكية

( 2/2117 ) 

وحدة مشروع  واالعتمادجودة مدخل إلى ثقافة ال
تقويم وتطوير 

 األداء الجامعي 
 

كلية اآلداب، 
 جامعة القاهرة

(00/2116) 

مشروع تنمية  إدارة الوقت وضغوط العمل

قدرات أعضاء 
(3/2116) جامعة القاهرة  
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هيئة التدريس 

 والقيادات

مشروع تنمية  طرق حديثة في التدريس 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

(2/2116) جامعة القاهرة  

مشروع تنمية  مهارات العرض الفعال 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

(2/2116) جامعة القاهرة  

 تشجيع مشاركة الطالب في المحاضرة

 

ركز التدريس م
 والتعلم ، 

جامعة شمال 
كارولينا بمدينة 
تشابل هيل، 

الواليات المتحدة 
 األمريكية

9/8003 

 تقييم تعلم الطالب في المحاضرة

 

ركز التدريس م
 والتعلم ، 

جامعة شمال 
كارولينا بمدينة 
تشابل هيل، 

الواليات المتحدة 
 األمريكية

9/8003 

وحدة إعداد  دورة إعداد المعلم الجامعي
 جامعة القاهرة المعلم الجامعي

3/2111 

 ,DOSالدورة المتكاملة في الحاسب اآللي  

WINDOWS, WINWORD, EXCEL, 

POWERPOINTINTERNET, 

مركز  ،

المعلومات ودعم 

 اتخاذ القرار

مجلس الوزراء 

معهد تكنولوجيا 

المعلومات 

(ITI)،. 

5995 

 5993 جامعة القاهرة معهد اإلحصاء /DBASE IIIقواعد البيانات  

 5993 جامعة القاهرة، معهد اإلحصاء /ACCESSقواعد البيانات  

 5993 ،جامعة القاهرة معهد اإلحصاء WINWORDمعالج النصوص  

 5993 ،جامعة القاهرة معهد اإلحصاء EXCELالجداول االلكترونية  

 5993 ،جامعة القاهرة معهد اإلحصاء /POWR POINTبرنامج العروض  

مقدمة ونظام تشغيل الحاسب اآللي  

WINDOWS, DOS/ 
 5998 ،جامعة القاهرة معهد اإلحصاء

 5998 ،جامعة القاهرة معهد اإلحصاء /POWR POINTبرنامج العروض  

مقدمة ونظام تشغيل الحاسب اآللي 

WINDOWS, DOS/. 
 5998 ،جامعة القاهرة معهد اإلحصاء

دورات في النظم اآللية بتخصص المكتبات : 

UNICORN, Millennium, horizon, 

Library information system-LIS, 

advanced Library information system-
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aLIS, CDS/ISIS, WIN/ISIS 

 

 

: دارية والقيادية واألنشطة المؤسسيةالمهام اإل: عاشرا  
 جامعة الدمام -واالعتماد األكاديميعمادة الجودة  حتى اآلن 9/1170

 (المعيار السادسمعيار مصادر التعلم )في لجنة عضو 
  تقييم أداء مكتبات كليات البنات في الدراسة الااتية المؤسساتية للجامعة وفق متطلبات الهيئة الوطنية

 .NCAAAللتقويم واالعتماد االكاديمي 
  .إجراء المقارنات المرجعية لتقييم أداء مكتبات كليات البنات بالمكتبات الجامعية االخرى 

 نشر ثقافة الجودة في العمل األكاديمي ومتطلبات االعتماد األكاديمي. 
71/71-
72/71/1170 

 لقسم المكتبات والمعلومات، كلية اآلداب، جامعة الدمام.""لجنة تطوير المناهج الدراسية
 عضو

 بجامعة الدماماللجنة االستشارية الدائمة للمكتبات حتى اآلن 77/1177
 عضو

 الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 9/1111-1/1119
 بالداروالنظام اآللي على قواعد البيانات  المشرف العام

  األفقتقييم مدى كفاءة البيانات الببليوجرافية المدخلة من جانب موظفي الدار على نظام 

 اإلشراف الكامل على عملية تحويل البيانات من نظام شعيرة إلى نظام األفق 

 تنمية الكوادر البشرية بالدار من خالل إعداد أدوات توحيد عملية اإلدخال على النظام 

 التنسيق بين اإلدارات المختلفة الداخلة في عملية اإلدخال اآللي 

  ودقة البيانات التي تشتمل عليها النشرة.متابعة إصدار نشرة اإليداع وقياس كفاءة 
 مشروع المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة 71/11-1/1111

 المدير التنفيذي
  وتصأأأنيف قيأأأادة مأأأوظفي المكتبأأأة لتحضأأأير مجموعأأأات المكتبأأأة لالتنقأأأال للمبنأأأى الجديأأأد مأأأن فهرسأأأة

 .مكتبةمجموعات الوتحسيب 

  تقأأديم التقأأارير الشأأهرية لتقيأأيم أداء المأأوظفين فأأي عمليأأات اإلنجأأاز للجنأأة تطأأوير المكتبأأات الجامعيأأة
ACDC .ولرئيس جامعة القاهرة 

  عضو في لجنة اختيار أثاث المبنى الجديد وتصأميم رسأوم توزيأع األثأاث علأى أدوار المكتبأة الخمأس
وء تجأأأأارب المكتبأأأأات األكاديميأأأأة والأأأأ  فأأأأي ضأأأأوء معأأأأايير تصأأأأميم المكتبأأأأات األكاديميأأأأة وفأأأأي ضأأأأ

 األمريكية.

 .عضو لجنة اختيار وتقييم النظام اآللي للمكتبة المركزية الجديدة 

  إمداد وتزويد رئيس جامعة القاهرة باالستشارة والرأي في إعداد السياسات والبأرامج الجديأدة التأي سأيتم
 . تطبيقها في المبنى الجديد للمكتبة من خالل االجتماعات الشهرية

  التنسأأيق بأأأين المكتبأأة المركزيأأأة والمكتبأأات الفرعيأأأة بالجامعأأة لبنأأأاء شأأبكة معلومأأأات قويأأة داخأأأل حأأأرم
 جامعة القاهرة.
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: المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية حادى عشر

 والدولية: 

 
 عضوية الجمعيات

 American Library Association  ،6001جمعية المكتبات األمريكية  --

 Metadata initiatives  ،6002جمعية المهتمين بالميتاداتا  --

 Special Library Association-SLAجمعية المكتبات المتخصصة --

 9112 ،الجمعية المصرية للمعلومات والمكتبات و األرشيف --

 
 إدارة مشروعات تحسيب المكتبات. --
 المكتبات والمعلوماتلجنة محكمي منحة الفولبرايت لبرامج عضو ب --
 .تقييم االبحاث والمشروعات المقدمة للحصول على منحة الفولبرايت في تخصص المكتبات وتكنولوجيا المعلومات 

 .عضو في لجنة المقابالت الشخصية مع الباحثين في المرحلة النهائية الختيار الفائز بالمنحة 

 ت لتخصص المكتبات والمعلومات.التصويت على اختيار من يستحق الحصول على منحة فولبراي

 تنظيم المؤتمرات. --

 

: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   

 
 2لمدة قطاع البحث العلمي بالواليات المتحدة األمريكية بحاث ما بعد الدكتوراة مقدمة من أل منحة الفولبرايت 1111-1111

 أشهر
" المقدمة من مؤسسة أبو "ألفضل كتاب في تخصص المكتبات وتكنولوجيا المعلوماتترشيح لجائزة الشيخ زايد  1111

االقتناء والتنظيم ظبي للثقافة والتراث بدولة اإلمارات العربية المتحدة عن كتاب "المصادر اإللكترونية للمعلومات: 
 واإلتاحة"

 -2113أمريكية( والمقدمة من وزارة التعليم العالي لمدة عامين ) –)قناة علمية مصرية  بعثة إشراف مشترك 1110-1112
 رسالة الدكتوراة.للحصول على ( 2115

مات والوثائق بكلية في المكتبات والمعلومات المقدمة من قسم المكتبات والمعلو جائزة أحمد أنور عمر للتفوق 7991
 اآلداب بجامعة القاهرة.

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

 * االهتمامات البحثية:
لعبت تكنولوجيا المعلومات في المكتبات دورا كبيرا في االرتقاء باألداء واالعتماد األكاديمي للجامعات. ومن أمثلة 
هاه التطبيقات بوابات مصادر المعلومات اإللكترونية والفهارس اإللكترونية ومحركات البحث الموحدة والتي يستخدم 

: قدمت رسالة الدكتوراة بناء متكامل لكيفية إدارة مصادر المعلومات االهتمامات السابقةمستفيدي المكتبات يوميًا. 
اإللكترونية في المكتبات من وجهة نظر اقتصادية من خالل دراسة وتقييم تل  المصادر في عينة مختارة من المكتبات 

لت على نفس المسار مع كباحثة ما بعد الدكتوراة فال ز  االهتمامات الحالية:األمريكية مقارنة مع مثيالتها المصرية. 
التركيز على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في خدمات المكتبات والتي من أمثلتها تكنولوجية أكواد االستجابة السريعة، 

http://www.fulbright-egypt.org/stories/stories.asp#b15
http://www.fulbright-egypt.org/stories/stories.asp#b15
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البث اإللكتروني المسموع. كما اتخات مسار مواٍز يركز على جودة خدمات المكتبات وأهميتها في االرتقاء بالبحث 
أمثلتها مبان المكتبات الخضراء وأداة ليب كوال لتقييم خدمات المكتبات وبرنامج  األكاديمي بالجامعة ومن

®Turnitin .:تستكمل الباحثة مسار خدمات المكتبات بالتركيز على األنماط الجديدة ومن  االهتمامات المستقبلية
ل أحدث والتي تمثresearch data management services-RDSأمثلتها خدمات المعلومات البحثية 

االتجاهات في خدمات المكتبات األكاديمية )الجامعية(. كما يمثل موضوع مؤشرات أداء العاملين بالمكتبات الجامعية 
 من اإلناث ودورها في االعتماد االكاديمي محط اهتمام الباحثة المستقبلي.

 

توقيع                                                       توقيعواعتماد       

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  

 

 

 

 
 

 

  
 

  

 

 

 

 

 


