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 أوالً: المؤهالت العلمية:

 

 

 المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 قسم مكتبات ووثائق ومعلومات 2010 دكتوراه

 شعبة تقنيات المعلومات

 جامعة القاهرة     
 قسم مكتباتووثائق ومعلومات 4002 ماجستير

 شعبة تقنيات المعلومات

 جامعة القاهرة     
 قسم مكتبات ووثائق ومعلومات 1998 ليسانس آداب

 شعبة تقنيات المعلومات 

 جامعة القاهرة     
 

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:

 
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

 

قسم المكتبات والوثائق والمعلومات، شعبة تقنيات 

 المعلومات

 االن  2010
مدرس علم 

 المعلومات

 

شعبة تقنيات  قسم المكتبات والوثائق والمعلومات،

 المعلومات

 مدرس مساعد  4000 4002

 

قسم المكتبات والوثائق والمعلومات، شعبة تقنيات 
 معيدة  4002 0111

 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 دينا محمد فتحي عبد الهادي.: )رباعى(االسم 

 

Name:Dina Mohamed Fathy Abd Alhady 

      جامعة القاهرة  –كلية اآلداب الكلية :

 مكتبات و وثائق و تقنية معلومات : القسم

 التخصص العام :تقنية معلومات 

 التخصص الدقيق: .قواعد بيانات ، شبكات ، تصميم مواقع 

 Dina.mohamed200@gmail.comالبريد االلكتروني: 
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 المعلومات

 ثالثا: التدريس الجامعي:
 
 

 Courses Taughtالمواد التي تم تدريسها 
 الوحدات التدريسية *

Teaching Units رقمها 

Course No. 

 اسم المادة

Course title 

الدراسي الفصل  

Studying 

Term 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

√ √  
 نظم استرجاع معلومات  الببليوجرافية

 )مادة ممتدة (
 االول 

  المصادر االلكترونية للمعلومات   √ √

و الميتاداتا  الوصفية الفهرسة  √ √   

 الثاني شبكات المعلومات و تقنيات االتصاالت   √ √

 الدبلوم  نظم استرجاع معلومات  الببليوجرافية  √ 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

 مشترك فردى

 

أدلة المراجع العربية 

واإلنجليزية المتاحة 

على شبكة االنترنت 

:دراسة مسحية تقييمية 

 مقارنة 

 ماجستير 
فاطمة حامد 

 إسماعيل حامد 

  √ 

 

 

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

 

فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث
التصنيف الدولي 
 والمحلى

معايير جودة األداء و مؤشرات 
المكتبات القياس و تطبيقاتها في 
 المصرية  :دراسة تحليلية

أعمال مؤتمر االتحاد العربي 
 للمكتبات والمعلومات

 عربي 4002 

بوابات مجتمع المعلومات و 
المعرفة : دراسة تقييمية للبوابات 

 العربية

مؤتمر االتحاد العربي أعمال 
 للمكتبات والمعلومات

 عربي  4004 

دور أقسام المكتبات و المعلومات 
المصرية في إدخال التقنيات 

 ابريل   83العدد  الفهرست 
4004 

 محلي 
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الحديثة في برامجها :دراسة 
تحليلية القتراح برنامج لتدريس 
 ) تقنين وصف واتاحة المصادر) 

RDA  في مقررات تنظيم
 المعلومات

 
فهارس المكتبات المتاحة على 

: دراسة  Webpacالويب 
تقييمية ألبرز فهارس المكتبات 

 المصرية 

المؤتمر  الحادي أعمال  
عشرون لالتحاد العربي 

 للمكتبات و المعلومات
 4000 

 عربي 

االنتاج الفكري العربي للمرأة في 
تخصص المكتبات و المعلومات : 

 الدكتورة يسرية زايد نموذجا
  44عدد  الفهرست .

  6سنة 
  4003ابريل 

 

 محلي 

اإلتجاهات الحديثة في المكتبات  تحديات عصر المعلومات 
 و المعلومات

4002يوليو   42عدد‘4مجلد   محلي  

 
أساسيات اإلنترنت :مدخل تعليمي 

 و تدريبي

اإلتجاهات الحديثة في المكتبات 
 و المعلومات

،عدد 1مجلد ، 

01 

4004يوليو   محلي  

كتب حديثة في االرشيف و 
 الوثائق

الحديثة في المكتبات اإلتجاهات 
 و المعلومات

06، عدد 3مجلد  4000يوليه   محلى  

ندوة المكتبات المدرسية ودورها 
المستقبلي في المجال التربوي و 

 الثقافي

عالم المعلومات و الكتب و 
 النشر

0، عدد 0مجلد  0111يوليو    محلي 

اتجاهات المستفيدين نحو 
استخدام األقراص المدمجة في 

المصريةالمكتبات   

اإلتجاهات الحديثة في المكتبات 
 و المعلومات

04،عدد 2مجلد 0111يوليو    محلي  

 

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م

 

 

قسم المكتبات و الوثائق 
والمعلومات عبر خمسين 

( : 4000-0120عام )
بمناسبة كتاب تذكاري 

 العيد الذهبي للقسم
) من افراد عمل اعداد 

 الكتاب ( 

 4000 المكتبة االكاديمية 

 المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا: : الندوات والمؤتمراتسابعا 
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وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 الجهة

والمكانالمنظمة  
 مشاركةنوع ال التاريخ

المؤتمر الخامس وعشرون لالتحاد العربي 
 للمكتبات و المعلومات  

 
 

االتحاد العربي للمكتبات 
 و المعلومات 

 تونس 
 ولجنة التنظيمباحث  4002

المؤتمر الرابع وعشرون لالتحاد العربي 
 للمكتبات و المعلومات  

مهنة و دراسات المكتبات و المعلومات : 
 الواقع و التوجهات المستقبلية 

االتحاد العربي للمكتبات 
 والمعلومات

 المدينة المنورة 
 مشارك  4008

إتاحة المعرفة و حق الوصول إلى 
المعلومات في المجتمع العربي المعاصر : 

 التحديات و التطلعات

قسم المكتبات و الوثائق 
مشارك و لجنة  4008 و المعلومات 

 التنظيم  

 
المؤتمر العلمي حول قواعد الفهرسة في 

 القرن الحادي و العشرين وام
 

 مشارك  4008 القاهرة 

 
المؤتمر الثالث وعشرون لالتحاد العربي 

 للمكتبات و المعلومات
الحكومة و المجتمع و التكامل في بناء 

 المجتمعات المعرفية العربية
 

االتحاد العربي للمكتبات 
 والمعلومات

 
 فطر

ولجنة التنظيم  باحث 4004  

 
 الحرة للمعرفةندوة " االتاحة 

 

 المكتبة المركزية 
ولجنة التنظيم  مشارك 4004 القاهرة   

 
المؤتمر العلمي التاسع لقسم المكتبات و 

 الوثائق وتقنية المعلومات
تخصص المكتبات و الوثائق والمعلومات 
في عالم متغير ؛الهوية و المنهجية و 

 التكوين

قسم المكتبات و الوثائق 
 و المعلومات 

 القاهرة 

4004  
و لجنة  مشارك

 التنظيم 
 

المؤتمراإلقليمي األول لمديري المكتبات 
المركزية للجامعات األعضاء في اتحاد 

 جامعات العالم اإلسالمي
نحو تحالف استراتيجي لبناء مجتمعات 

 المعرفة
 

 المكتبة المركزية 

 القاهرة 
ولجنة  مشارك 4000

 التنظيم 
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العربي المؤتمر الحادي عشرون لالتحاد 
 للمكتبات و المعلومات

المكتبة الرقمية : الضرورة و الفرص 
 والتحديات . 

 

االتحاد العربي للمكتبات 
 و المعلومات 

 بيروت 

 باحث  4000

الجيل الثاني للويب وتأثيره على قطاع 
 مشارك  0202 القاهرة  المكتبات و المعلومات

الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي 
 العشرينو 

عمادة المكتبات 
الجامعية بجامعةاالمارات 

 العربية المتحدة
 باحث 4000

المؤتمر التاسع لالتحاد العربي للمكتبات و 
المعلومات حول استراتيجية الموحدة 

 للمعومات في عصر االتصاالت

االتحاد العربي للمكتبات 
 والمعلومات

 دمشق

 مشارك  0113

 
 

 النقاشية  على ان ترتب زمنيا :ثامنا : ورش العمل والحلقات 

 
 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   نوع المشاركة التاريخ الجهة المنظمة والمكان 

قواعد البيانات  –المكتبة الرقمية 
 العالمية 

 المكتبة الرقمية 
 القاهرة 

 حضور  4002

 تطبيقات الحوسبة السحابية 
 المكتبة المركزية 

 حضور  4002 القاهرة

 

عناصر الوصف باستخدام وصف 
 (RDAواتاحة المصادر )

 

البوابة العربية للمكتبات 
 سيبررينو المعلومات 

 القاهرة 

 حضور 4008

(  RDAوصف المصادر و إتاحتها )
المالمح و البناء و التطبيق في بيئة 

 عربية ،.

،المكتبة المركزية 
القاء المحاضرة  4000 جامعة القاهرة

 وتدريب 

 

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :
 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

وحدة ضمان الجودة  تطوير طرق وضع االختبارات 
 بكلية االداب

 4000 القاهرة
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وحدة ضمان الجودة  إعداد توصيفات وتقارير المقررات
 4000 القاهرة  بكلية االداب

 مشروعات البحوث التنافسية 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 
 بجامعة القاهرة

 4000 القاهرة

 إدارة الوقت و االجتماعات

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 
 بجامعة القاهرة

 4000 القاهرة

 االتجاهات الحديثة في التدريس

مركز تنمية قدرات 
هيئة أعضاء 

التدريس والقيادات 
 بجامعة القاهرة

 4000 القاهرة

 الجوانب المالية والقانونية

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 
 بجامعة القاهرة

 4001 القاهرة

 االتصال الفعال

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 
 بجامعة القاهرة

 4001 القاهرة

التكنولوجيا في التدريساستخدام   

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 
 بجامعة القاهرة

 4002 القاهرة

 4006 القاهرة كلية الهندسة  تصميم صفحات اإلنترنت
دورة إدارة بناء و إدارة مواقع المكتبات 

ومراكز المعلومات على شبكة 
القاهرة ،–اإلنترنت  

،المنظمة العربية 
 اإلداريةللتنمية 

 4002 القاهرة

WINISIS نظام       
قسم المكتبات 

والوثائق 
 –والمعلومات 

 4002 القاهرة
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 جامعة القاهرة

الوظائف األساسية لنظام المكتبات 
 المتكامل   

ALIS 

مجلس الوزراء 
،مركز المعلومات 

دعم اتخاذ القرار ، 
معهد تكنولوجيا 

 (  ITIالمعلومات )

 0111 القاهرة

الفهرسة اآللية باستخدام مارك 
MARC 

مركز بحوث نظم 
 وخدمات المعلومات

 1999 القاهرة

CDS/ISIS نظام         
المكتبات والوثائق 

 –والمعلومات 
 جامعة القاهرة

 1996 القاهرة

 

 

 

 

 

: دارية والقيادية واألنشةة المؤسسيةالمهام اإل: عاشرا  

 
حتى اآلن -  4008الخاصة بجامعة القاهرة ، المكتبة الرقمية ،مدير مشروع تكشيف الدوريات العربية -  
حتى اآلن  - 4008المنسق االكاديمي لمشروع النشر االلكتروني لدوريات جامعة القاهرة ، المكتبة الرقمية ،-  
4000االشراف على مشروعات التخرج الخاصة بقسم المكتبات و تقنية المعلومات ،-  
حتى اآلن – 4001القات العامة في قسم المكتبات و المعلومات ،عضو في لجنة االعالموالع -  
4002االشتراك في عمل موقع خاص بالقسم على االنترنت -  
4002جامعة القاهرة ، –االشتراك في مشروع تحسيب مكتبة كلية اآلداب -  
إعداد قاعدة بيانات تضم جميع االطروحات المجازة والمسجلة في تخصص المكتبات والوثائق والمعلومات على  -

 www.cybrarians.infoمستوى جمهورية مصر العربية ومتاحة عبر موقع 
0116جامعة القاهرة ، –االشتراك في مشروع تحسيب مكتبة قسم المكتبات -  
المؤتمرات على مستوى القسم و على مستوى االتحاد العربي للمكتبات و المشاركة في تنظيم العديد من  -

 المعلومات
 

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقةاعات الثقافية المحلية حادى عشر

 والدولية: 

 
 

: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   

 

0111جائزة الدكتور محمد محمد الهادي الفضل الخرجين ،   
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عشر : مجاالت أخرى:ثالث  

 

توقيع                                                       توقيعواعتماد       

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  

 

 

 

  

 دينا محمد فتحي عبد الهادي  
 

   

 

 

 

 


