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 أوالً: المؤهالت العلمية:

 

 

 المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 جامعة القاهرة  1122 تمهيدى الماجستير

 جامعة القاهرة 1121 الليسانس

 

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

 

 جامعة القاهرة 
 معيد اآلن 1122

 

  

 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 هدير محمد عبدهللا كامل : )رباعى(االسم 

 

Name:hadeer mohammed abd-allah kamel  

 

     جامعة القاهرة  –كلية اآلداب الكلية :

  

 : المكتبات والوثائق وتقنية المعلوماتالقسم

 

 التخصص العام :المعلومات

 

 التخصص الدقيق: 

 

 hadeer.mohamedd@gmail.comالبريد االلكتروني: 
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 ثالثا: التدريس الجامعي:
 

 Courses Taughtالمواد التي تم تدريسها 
 التدريسية *الوحدات 

Teaching Units رقمها 

Course No. 

 اسم المادة

Course title 

الدراسي الفصل  

Studying 

Term 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

 طرق البحث    √

 األول 
 التدريب الميدانى    √

الثانى –األول  المعالجة االلكترونية للبيانات    √  

 األول  الفهرسة والميتاداتا    √

 الثانى نظم الضبط االستنادى    √

 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

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

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا: : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

التعاون بين مؤسسات ومرافق المعلومات 

 العربية في عصر الرقمنة
 

 

 العربياالتحاد 

للمكتبات 

 مصر -والمعلومات 

 الحضور  1112نوفمبر  

الثامن لقسم المكتبات  المؤتمر العلمى

 جامعة القاهرة–والوثائق والمعلومات 

تحت عنوان إشكالية المصطلح فى 

 مجال المكتبات والوثائق والمعلومات 

 الحضور 1121أبريل  7-6 جامعة القاهرة

المؤتمر العلمي التاسع لقسم المكتبات 

تحت عنوان  والوثائق والمعلومات

 تخصص المكتبات والوثائق المعلومات

الهوية والمنهجية : في عالم متغيِّر

 والتكوين

 

 جامعة القاهرة
مايو  26-27

1121 
 مشاركة فى التنظيم

 Openاإلتاحة الحرة للمعرفة ندوة 
Access 

المكتبة المركزية 

بالتعاون مع لجنة 

الكتاب والنشر 

بالمجلس األعلى 

 للثقافة

 الحضور 1121أكتوبر  12

 
 تسويق الكتاب المصرىندوة 

لجنة الكتاب والنشر 

بالمجلس األعلى 

 للئقافة

 الحضور 1122أبريل  2-4
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المؤتمر الدولى العاشر لقسم المكتبات 

والوثائق والمعلومات بعنوان إتاحة 

المعرفة وحق الوصول للمعلومات فى 

 المجتمع العربى المعاصر 

 جامعة القاهرة
مايو  21-26

1122 
 مشاركة فى التنظيم

 

 العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :ثامنا : ورش 

 
 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

 إعداد توصيفات وتقارير المقررات

وحدة ضمان الجودة 

بكلية اآلداب /جامعة 

 القاهرة

 الحضور 27/22/1122

 

Scientific thinking and 

argumentation skills for 

proplem solving   

 

DAAD 

 جامعة القاهرة
 الحضور   1122أبريل  24

المواصفات والمعايير فى مجال 

 المكتبات والمعلومات

 

المكتبة المركزية 

 الجديدة
 4102مارس  18 

 
 الحضور

 

زمنيا :تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب   

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب 

 

مركز تنمية فدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 

 جامعة القاهرة–

مركز تنمية فدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 

 جامعة القاهرة–

22/21 -22/21 

/1122 

 

 مهارات العرض الفعال 

 

مركز تنمية فدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 

 جامعة القاهرة–

مركز تنمية فدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 

 جامعة القاهرة–

1/21 – 

4/21/1121 

 آداب وسلوك المهنة فى العمل الجامعى 

 

 

مركز تنمية فدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 

 جامعة القاهرة–

مركز تنمية فدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 

 جامعة القاهرة–

12/10-

22/10/2013 

 

 استخدام التكنولوجيا فى التدريس 

 

مركز تنمية فدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 

 جامعة القاهرة–

مركز تنمية فدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 

 جامعة القاهرة–

8/2 – 9 /2/2014 
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: دارية والقيادية واألنشةة المؤسسيةالمهام اإل:  عاشرا  

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقةاعات الثقافية المحلية حادى عشر

 والدولية: 

 

: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   

 

 جائزة أ.د /محمد محمد الهادى 

 جائزة المرحوم الرئيس محمد أنور السادات 
  

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

 

 

توقيع                                                       توقيع واعتماد            

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 هدير محمد عبدهللا كامل 

  

   

 

 

 

 


