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 ملف

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 فايقة محمد على حسنالسم )رباعى( : ا

Name: Faika Mohamed Ali Hassan 

 جامعة القاهرة –كلية اآلداب الكلية : 
 المكتبات والوثائق والمعلوماتالقسم : 

 المكتبات والمعلوماتالتخصص العام : 
 المعلوماتمصادر التخصص الدقيق : 

    faika_hassan@hotmail.comلكترنىى : البريد اال
 :أوال : المؤهالت العلمية

 المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل
 جامعة القاهرة -كلية اآلداب 2991  دكتوراه الفلسفة فى المكتبات والمعلومات

 جامعة القاهرة –كلية اآلداب  2991 . ماتالمكتبات والمعلو ماجستير 
 جامعة القاهرة –كلية اآلداب  2991 . مكتباتالليسانس 

 ثانيا: التدرج الوظيفى )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلى(:
 مكان العمل

 الفترة الزمىية
 الرتبة العلمية

 إلى من
_ كلية اآلداب _ قسم المكتبات  امعة القاهرةج

 لمعلومات والوثائق وا
 

1121 

 
 اآلن

 
 أستاذ
 

امعة القاهرة _ كلية اآلداب _ قسم المكتبات ج
 والوثائق والمعلومات .

 
1119 
 

 
1121 

 
 أستاذ مساعد

جامعة القاهرة _ كلية اآلداب _ قسم المكتبات 
 والوثائق والمعلومات .

 
2991 
 

 
1119 

 
 مدرس

mailto:faika_hassan@hotmail.com
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جامعة القاهرة _ كلية اآلداب _ قسم المكتبات 
 ائق والمعلومات .والوث

 
2991 
 

 
2992 

 
 مدرس مساعد

جامعة القاهرة _ كلية اآلداب _ قسم المكتبات 
 والوثائق والمعلومات .

 
2991 

 
2991 
 

 
 معيد

 
 ثالثا : التدريس الجامعى:

 Courses Taughtالمواد التى تم تدريسها                                       

 الفصل الدراسى
Studying 

Tern 

 اسم المادة
Course title 

 رقمها
Course No. 

 الوحدات التدريسية
Teaching Units 

 المحاضرات
Lecture 

 العملى
Lab. 

مصادر ومراجع تقليدية  األول
والكترونية متخصصة . انسانيات 

 / علوم اجتماعية

 
1 1 

 - 1 2112221 مصادر دراسة علم المكتبات
 - 1 21211121 المراجع الرقمية الثانى

 - 1 2112221 مصادر دراسة علم المكتبات
 

 

_ هذا باإلضافة إلى تدريس مقررات: الفهرسة الوصفية، الفهرسة الموضوعية، التكشيف 
جامعة  -واالستخالص، النشر اإللكتروني، نصوص متخصصة باللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب

 القاهرة.
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 رابعا : االشراف على الرسائل:

 ىنع االشراف تاريخ التسجيل اسم الطالب الدرجة ان الرسالةعىن  م
 مشارك فردى 

علي. الكشافات فيي  مهالة عبد المنع 2

الكتييا العية يية المةب عييةة   ا يية 

 تحل ل ة تق  مه
 مهالة عبد المنع دكتوراه

 علي
1119 

√  

اتجاهيييييات الميييييي ف ال ييييي   ة فيييييي  1

 اكت اب المعيفةة   ا ة م دان ة
وفاء مح ي الد ن  دكتوراه

 قص باتي
1121 √  

إفيييييييا ف البيييييييا   ن مييييييين مصيييييييا    1

المعل مييييييات ةالمكتبيييييية الميك  يييييية 

 ةالميك  الق مي لبح ث الم اه

 عاء  امد  ماجستير

 إ ماع ل
 

√  

البحييييال واج ييييتيلات فييييي الكتييييا  4

اإللكتيون ة المتا ة علي  اجنتيني ة 

  ا يييية عليييي  ع نيييية ميييين الكتييييا 

 العية ة.

ي ف كامل   نا ش ماجستير

 شاه ن
 

√  

  لييية المياليييب العية ييية وا لنب ييية  1

المتا ييييية علييييي  شيييييبكة اإلنتينييييي ة 

   ا ة م ح ة تق  م ه مقا نة

فاطمة  امد  ماجستير

 إ ماع ل
 

 √ 

مصييا   المعل مييات اإللكتيون يية فييي  1

المكتبييييييات البح  يييييية ةالجم    يييييية 

العية ة ال    ةة   ا ة للمقتن يات 

 والتنظ م واإلتا ة

  ن  ي  م د   ن اهدكتور 
√  

قاةل يية المكتبييات اليقم يية ا كا  م يية  9

العية يييية لةفييييا فة   ا يييية تق  مييييه 

 مقا نة.

ال ام محمد ت ف ق  دكتوراه

  افظ
 

√  

معاااااجم المصااااعلحات العربيااااة فااااى  9
 المكتبات والمعلومات

 11/9/1122 صفاء توفيق ماجستير
 √ 

سااااااااااامات ومهاااااااااااارات أخصاااااااااااائى  9
 فى ليبيا المعلومات لسوق العمل

 21/21/1121 حواء أحمد ماجستير
√  

الرسائل الجامعية الليبياة فاى مجاال  21
 المكتبات

 21/21/1121 نجية محمد على ماجستير
√  

 √  29/9/1121 إيمان عبد الحميد ماجستير إعارة الكتب االلكترونية  22

إفاااادة المهندساااين المعمااااريين مااان  21
 مرافق المعلومات

 11/9/1122 يمةعزة الش دكتوراه
 √ 
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  خامسا: أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر على إن ترتب زمنيا:
فئة المجلة فى  السنة المجلد عنوان الدورية عنوان البحث

التصنيف الدولى 
 والمحلى

مييييي ل  ق اعيييييد الل ي ييييية اجنجلييييي  

 مي ك ة فيي طبعت يا ال ان ية الميالعية 

 ) مقاجت عيوض (

فيييييي المكتبيييييات  اجتجاهيييييات الحد  ييييية

 والمعل مات
  2994 2مج

قائميية  سوا الم عيي عات الق ا يي ة 

) مقيييييييياجت  للمكتبييييييييات المد  يييييييي ة

 عيوض(

اجتجاهيييييات الحد  ييييية فيييييي المكتبيييييات 

 والمعل مات
  2991 1مج

المصييييييا   الميلع يييييية فييييييي العليييييي م 

 ) مقاجت عيوض ( اجلتماع ة
  2991 1ع مجلة المكتبات والمعل مات العية ة.

ي تعلييييييي م المكتبيييييييات   ا يييييييات فييييييي

 ) مقاجت عيوض ( والمعل مات
  2999 1ع مجلة المكتبات والمعل مات العية ة

القيص المدمج فيي المكتبياتة قييا ا 

 ()مقاجت عيوض إ ا  ة

اجتجاهيييييات الحد  ييييية فيييييي المكتبيييييات 

 والمعل مات
  2999 1مج

نحييييي  تةييييي  ي مصيييييا   المعل ميييييات 

اإللكتيون ة العية ة لم ال ية التحيدي 

) تقيا  ي  7991يا ي. القاهيف، الح

 مؤتميات (

اجتجاهيييييات الحد  ييييية فيييييي المكتبيييييات 

 والمعل مات
  2999 1مج

ميييؤتمي النشيييي اإللكتيونيييي وتيييي   يه 

عل  مجتمب المكتبات والمعل مات في 

  كتيييييي ةي  52-52مصييييييي، القيييييياهيف 

 ) تقا  ي مؤتميات ( 7999

اجتجاهيييييات الحد  ييييية فيييييي المكتبيييييات 

 والمعل مات
  1111 1ع

)مقييييياجت  التكشييييي ف واج يييييت  ص

 (عيوض

اجتجاهيييييات الحد  ييييية فيييييي المكتبيييييات 

 والمعل مات
  1112 9مج

تق ييي م مصيييا   المعل ميييات الميلع ييية 

اإللكتيون ة المتا ة عل  مللات شبكة 

 ) ةحال( اجنتين  وا قياص المدمجة

اجتجاهيييييات الحد  ييييية فيييييي المكتبيييييات 

 والمعل مات
  1111 9مج

ت والمعل ميات  طيو ات عليم المكتبيا

المجييييييياقف مييييييين  ق يييييييام المكتبيييييييات 

والمعل مييات ةمصييية   ا يية تحل ل يية 

ل تجاهييييات الم عيييي ع ة والمنيييياهج 

 ) ةحال ( الم ت دمة

  1111 4ع مجلة المكتبات والمعل مات العية ة

ميييييؤتميات المكتبيييييات والمعل مييييييات 

 ()ةحال العية ةة   ا ة تحل ل ة

  1111 2ع مجلة المكتبات والمعل مات العية ة

م  يييييييي عة ا  يييييييياط ي واليميييييييي ق 

الليع ن ة/  وة ي ليا   نبي ت تيلمية 

محميييي  ت ميالعيييية  فاطميييية عبييييد ه

 ()تق  م وتقد م محم   ماهي

  1111 22ع الل ي  

ميصييد ة انييات ا طيو ييات الم ييجلة 

ةالجامعيييييات المصيييييي ة فيييييي مجيييييا  

 ) تق  م ( المكتبات وعلم المعل مات

  1111 21ع الل ي  

ةييي ل  ييت ما  فييي ةن يية المييؤتمي العي

ة 5002ة 7المعل ميييييات المعيف ييييية )

  1111 21ع الل ي  
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اإل يييكند  ة( الميييؤتمي العيةيييي ا و  

ل  يييييت ما  فيييييي ةن ييييية المعل ميييييات 

 17 -52المعيف يييييييية، اإل ييييييييكند  ة 

) تقييا  ي مييؤتميات  5002 غ يية  

) 

اإلنتيييال اللكييييي العيةيييي فيييي مجيييا  

 – 7991المكتبيييييييات والمعل مييييييييات 

   م (م ) تق 5000

  1111 21ع الل ي  

  1111 24ع الل ي   ) تق  م( معجم المصةلحات اإل  م ة
 ائييييييييف المعيييييييا   الدول ييييييية لعليييييييم 

 ) تق  م ( المعل مات والمكتبات

  1111 21ع الل ي  

اإلعييييي م الببل ييييي ليافي و و ه فيييييي 

التعي ييف ةاإلنتييال اللكيييي المصيييية 

  ا يية تحل ل يية للل ي يي  وول ييات 

 ()ةحال نظي

  1111 21ع لل ي  ا

  1111 11ع الل ي   (  مم   عة علم الحشيات )تق
  1119 29ع الل ي   ()تق  م و ك ب د اة الم   عة الحيف

الم  ييييي عات العية ييييية اإللكتيون ييييية 

المتا ة عل  شبكة اإلنتيني ة   ا ية 

تحل ل يية تق  م ييه مقا نيية للم  يي عة 

العية يية العالم يية والم  يي عة الحيييف 

 (ةحال) و ك ب د ا

اجتجاهيييييات الحد  ييييية فيييييي المكتبيييييات 

 والمعل مات
  1119 24مج

اإلنتيييال اللكييييي العيةيييي فيييي مجيييا  

 – 5007المكتبيييييييات والمعل مييييييييات 

 ) تق  م ( 5002

  1119 14ع الل ي  

 ل يييييييل الةيييييييب  العيةيييييييي مةب ييييييي  

 اإللكتيوني ) تق  م (

  1119 12ع الل ي  

القام ا الشا ح فيي علي م المكتبيات 

 ) تق  م (والمعل مات 

  1119 11ع الل ي  

 و  المكتبات في تنم ة عيا ف القيياءف 

)  فيييي مصيييي ليييدو ا طليييا  والشيييباب

 ةحال(

  1119 1ع ةح ث في علم المكتبات والمعل مات 

 و  يييييييات المكتبيييييييات والمعل ميييييييات 

المتا ة ة  لة  و  ات ال ص   الحيية 

 )ةحال(   ا ة م ح ة تق م ه

  1121 42ع 1000العية ة 

افا ف ط ب الد ا ات العل ا ةكل ة 

اآل اب لامعة القاهيف من المصا   

 اجلكتيون ة المتا ة من

خ   اتحا  مكتبات الجامعات 

 المصي ة

اجتجاهات الحد  ة في المكتبات و 

 المعل مات
  1122 11ع 

 مات و م ا ات اختصاصي 

المكتبات و المعل مات وفقا لتقد ي 

  صحاب فيص العمل ةمصي و

دي ت افيها في ةيامج  ق ام م

 المكتبات و المعل مات

اجتجاهات الحد  ة في المكتبات و 

 المعل مات
  1121 19ع 

  1121،ع 11مج مجلة المكتبات و المعل مات العية ةاإلنتال اللكيي العيةي في مجا  
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المكتبات و المعل مات و نظ يه 

 ا لنبي ة   ا ة تحل ل ة 

 سوا م ع عاتهيقمن ة مقا نة ل

21 

المصااااادر والخاااادمات المرجعيااااة فااااى 
باااااارامج أقسااااااام وكليااااااات المكتبااااااات 

 والمعلومات

االتجاهااااااات الحديثااااااة فااااااى المكتبااااااات 
 والمعلومات

12 1124  

 سادسا: الكتب والتقارير والدراسات على إن ترتب زمنيا:
 التاريخ دار النشر عنوان الكتاب م
خدمييييييية ت ق يييييييب الل ي ييييييية ةمكتبييييييية  7

م دان ييية ج يييت دام  الكييي نجياة   ا ييية

  عمال ا ةمكتبات البحال في القاهيف

ق م  –كل ة اآل اب –لامعة القاهيف

 المكتبات وال  ائق والمعل مات

   الة )مال ت ي(

7921 

مصيييا     ا ييية المكتبيييات والمعل ميييات  5

ةمصييييية م يييي  م ييييداني مييييب الت ةيييي   

 إلنشاء ميك  معل مات مت صص

ق م  –كل ة اآل اب –لامعة القاهيف

 مكتبات وال  ائق والمعل ماتال

 ( كت  اه  الة )

7995 

 و ةييييييا الشيييييييق ة وك من لييييييال الييييييدو   1

فيييي تيلمييية فا قييية   ييين .  /الم يييتقلة 

 . تقي ي المعل مات في العالم

  

 )مةب عات ال  ن ك (

 

7991/ 7992 

 

خدمات المكتبات والمعل مات وا  شي ف  2

/ تيلمييييية فا قييييية   ييييين. فيييييي تقي يييييي 

 . المالمعل مات في الع

 

 )مةب عات ال  ن ك (

 

7992/7999 

 

2 

 

    المعل مات الميلع ة المت صصةاصم

 

 مكتبة ا كا  م ةال       

 

5007 

 

 ائيييف المعييا   الدول يية لعلييم المعل مييات  2

 والمكتبات
ا عل  لل قافة )المشيوت  المجل 

الق مي للتيلمةت 

22.) 

 

 

5001 

 

1 

 

 

 مصا   المعل مات الميلع ة

 

 تح  اجعدا  والنشي""    

 

 سابعا: الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية على إن ترتب زمنيا:
 نوع المشاركة التاريخ الجهة المنظمة والمكان عنوان الندوة /المؤتمر

الميييؤتمي العلميييي لييينظم المعل ميييات 

 وتكن ل ل ا الحا بات
  2991 القاهرة

المييييؤتمي اإلقل مييييي ا و  لمييييد يي 

ميك  يييية ةييييدو  العييييالم المكتبييييات ال

    مبي 72 -72اإل  مي، 

المكتباااااة المركزياااااة الجديااااادة 
 بجامعة القاهرة 

 تنظيم 2010



 9 

المؤتمر الخامس والعشرون لالتحاد 
 العربى للمكتبات والمعلومات

االتحاااااااد العربااااااى للمكتبااااااات 
 تونس -والمعلومات 

أكتوبر  19-11
1124 

 عضو اللجنة العلمية

 
 

 الحلقات النقاشية على إن ترتب زمنيا:ثامنا : ورش العمل و 
عنوان ورشة العمل/ الحلقة 

 النقاشية
 نوع المشاركة التاريخ الجهة المنظمة والمكان

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 تاسعا : الدورات التدريبية على إن ترتب زمنيا:

 التاريخه المكان اسم الجهة المنظمة العنوان
 

 ا ت دام ق اعد الب انات الببل  لياف ة

 

 
ميكيييي  مكتبييييات الكل ييييات ة وهييييا   

OCLC 

 
ميكيييييييي  مكتبييييييييات 

الكل يييييات ة وهيييييا   

OCLC 

 
2992 

 

ا ت دام قائمية  سوا م عي عات مكتبية 

 الك نجيا عل  ا قياص المدمجة .

 

 

مجل  الي ق اء، ميكي  المعل ميات 

 .و عم ات اذ القيا 

 

مجليييي  اليييي ق اء، 

ميكيييي  المعل مييييات 

 .و عم ات اذ القيا 

 

7991 

 

تصييين ف   ييي و العشييييي علييي   ا يييت دام

 ا قياص المدمجة .

 

 

مجل  الي ق اء، ميكي  المعل ميات 

 .و عم ات اذ القيا 

 

مجليييي  اليييي ق اء، 

ميكيييي  المعل مييييات 

 .و عم ات اذ القيا 

 

 

7991 

 

 

  خ ق ات وآ اب الم نة

 

 

ميكيي  تنم يية قييد ات  عييياء ه  يية 

 التد    والق ا ات الجامع ة .

 

ميك  تنم ية قيد ات 

  ييييييييية  عيييييييييياء ه

التد    والق يا ات 

 الجامع ة .

 

 

5001 

 

 ا ت دام التكن ل ل ا في التد   

 

 

ميكيي  تنم يية قييد ات  عييياء ه  يية 

التييييييد    والق ييييييا ات الجامع يييييية 

 ةجامعة القاهيف .

 

ميك  تنم ية قيد ات 

 عيييييييييياء ه  ييييييييية 

التد    والق يا ات 

ةجامعيييية الجامع يييية 

 

 

5001 
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 القاهيف .

 

-E  اجتجاهيييييات الحد  ييييية فيييييي التيييييد  

Learning 

 

 

ميكيي  تنم يية قييد ات  عييياء ه  يية 

التييييييد    والق ييييييا ات الجامع يييييية 

 ةجامعة القاهيف .

 

ميك  تنم ية قيد ات 

 عيييييييييياء ه  ييييييييية 

التد    والق يا ات 

ةجامعيييية الجامع يييية 

 القاهيف .

 

 

5001 

 

 

اقتصيييييا  ات ت ييييي  ق وتم  يييييل البحييييي ث 

 العمل ة

 

ميكيي  تنم يية قييد ات  عييياء ه  يية 

لجامع يييييية التييييييد    والق ييييييا ات ا

 ةجامعة القاهيف .

 

ميك  تنم ية قيد ات 

 عيييييييييياء ه  ييييييييية 

التد    والق يا ات 

ةجامعيييية الجامع يييية 

 القاهيف .
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 تنم ة الم ا ات اإل ا  ة

 

 

ميكيي  تنم يية قييد ات  عييياء ه  يية 

التييييييد    والق ييييييا ات الجامع يييييية 

 ةجامعة القاهيف .

 

ميك  تنم ية قيد ات 

 عيييييييييياء ه  ييييييييية 

التد    والق يا ات 

ةجامعيييية امع يييية الج

 القاهيف .

 

 

5001 

 اشرا: المهام اإلدارية والقيادية واألنشعة المؤسسية:ع
 حتي االن. -1124جامعة القاهرة منذ  –كلية اآلداب  –مدير مركز بحوث نظم وخدمات المعلومات  .2

 لآلن -5072 –عي  اللجنة العلم ة لدا  الكتا  .1
 حتى اآلن . 1121هرة منذ عام جامعة القا –كلية اآلداب  –مقرر لجنة المكتبة  .1

بالتعاون مع مركز بحوث نظم سم المكتبات والوثائق والمعلومات مقرر لجنة المعارض بمؤتمرات ق .4
 لآلن. 2999وخدمات المعلومات، 

اعتبارًا من نشأة دار الكتب والوثائق القومية  –مجلة الفهرست  –محرر باب عروض وتقييم المراجع  .1
 ( لآلن. 1111 يوليو ) 22الباب بالعدد 

 تحكيم بحوث الترقيات . .1
االشتراك فى لجان مناقشة الرسائل بجامعة القاهرة واالسكندرية وأسيوع ، وبنى سويف، وعنعا ،  .9

مصادر المعلومات، والمصادر المرجعية اإللكترونية،  مجال يوفية ، واالزهر، والفيوم وحلوان فوالمن
 .لآلن 1119الخدمة المرجعية اإللكترونية منذ 

 حلية والدولية:محادى عشر : المساهمة فى خدمة المجتمع والقعاعات الثقافية ال
 .اآلن -2994لنظم وتكنولوجيا المعلومات، الجمعية المصرية و عض .2
 المجلس األعلى للثقافة . –عضو لجنة الكتاب والنشر  .1

 .اآلن -2999، الجمعية المصرية للمعلومات والمكتبات واألرشيفعضو  .1
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لتدريس في دورات العمليات والخدمات الفنية/ جامعة القاهرة. كلية اآلداب، مركز بحوث بااإلشتراك  .4
 لآلن. 2999نظم وخدمات المعلومات، 

الشتراك بالتدريس في دورات التكشيف واالستخالص، والمصادر المرجعية الرقمية/ جامعة القاهرة. ا .1
 .لآلن 1111كلية اآلداب. مركز بحوث نظم وخدمات المعلومات، 

ضو فريق عمل في مشروع إنشاء مركز الرسائل الجامعية بجامعة عين شمس/ تحت إشراف مركز ع .1
 .2991/ 2999التنظيم والميكروفيلم بمؤسسة األهرام، 

عضو فريق عمل في مشروع التدريب القومي ألخصائي المعلومات في مصر/ مؤسسة األهرام ومعهد  .9
 .2991/ 2994، اي والتكنولوجيالبحث العلم ةجورجيا للتكنولوجيا، وأكاديمي

 .2999/ 2999عضو فريق عمل في كشاف التربية/ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  .9
عضو فريق عمل في كشاف علوم الدين اإلسالمي/ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  .9

2991/2999. 
ماع وعلم النفس والمكتبات باحث رئيسي للمشروع البحثي المشترك بين أقسام االجت .21

والوثائق والمعلومات عن القراءة بتمويل من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة مجلس 
 1119/ 1119الوزراء 

 ثانى عشر: الجوائز التقديرية والشهادات:
.................................................................................

.................................................................................
................................................................................. 

 
 ثالث عشر : مجاالت أخرى :

 
 

 توقيع واعتماد            توقيع        
 مرئيس القس      عضو هيئة التدريس
 فايقة محمد على حسن
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