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 أوالً: المؤهالت العلمية:  

 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 كلية اآلداب _ جامعة القاهرة 2102 ماجستير فى تقنية المعلومات

 كلية اآلداب _ جامعة القاهرة 2112 فى تقنية المعلومات ليسانس آداب

    

   

 

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

 

مآلدمب  قسمما مكتباتممال ثمكق ممامع ثمكت بقلممال  بب مم 

 _ جال   مكقاهرة

 لساعدلدرس  _ 2102

 

مآلدمب  قسمما مكتباتممال ثمكق ممامع ثمكت بقلممال  بب مم 

 _ جال   مكقاهرة

 ل  د 2102 2112

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملف 
 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 حسام الدين مسعد محمد الزلبانياالسم )رباعى(: 

Name: hossam el-din mosaad Mohamed el-

zalapany 

          جامعة القاهرة  –الكلية : كلية اآلداب 

 القسم : المكتبات والوثائق والمعلومات

 التخصص العام : تقنية المعلومات

 التخصص الدقيق: 
                     zalabany@cu.edu.eg         : البريد االلكتروني

           zalpany2000@yahoo.com                      

  zalpany2000@hotmail.com              
       

ل 
نا
 ا
مكت

  
ص 

خ
ش

 مك
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mailto:Ahmed.elsalam@gmail.com
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 ثالثا: التدريس الجامعي:

 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

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

 

والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :سادسا  : الكتب   

 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 

ACCESS & VB 

 

  2003-2004 

 

النظام اآللي يونيكورن )مستوي 

 المستفيدين(

 

  2112 

 

النظام اآللي يونيكورن )مستوي متقدم 

 لالدارة والصيانة(

 

  2112 

 

شهادة معتمدة من 

 Microsoftميكروسوفت:

Certificate Corse in 

Windows Application 

development - 

 

  2112 

 

 

: دارية والقيادية واألنشةة المؤسسيةالمهام اإل:  عاشرا  
للجامعات، مركز معلومات التعليم العالي، وحدة  المجلس األعلي /System Administratorمدير نظم ( 0

 حتي اآلن. – 2112المكتبة الرقمية، مارس 

لدي عمالء النظام، والعمل علي حل المشكالت  Unicornالعمل علي الدعم الفني للنظام اآللي إلدارة المكتبات ( 2

 الفنية لديهم.

 2112مارس  – 2112أخصائي دعم فني بشركة تقنية المعارف، نوفمبر ( 3

اإلعداد الفني لمكتبة األستاذ الدكتور محمد عثمان نجاتي وإعداد قاعدة بيانات ببليوجرافية حصرية بما تحتويه  (2

 .2112تمهيدا إلهدائها 
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عملي/ الشركة المصرية لتقنية المعارف المسئولة عن الدعم الفني للنظام اآللي إلدارة المكتبات  تدريب(  2

 2112-2112"يونيكورن" 

 2112االشتراك في إعداد موقع قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية اآلداب جامعة القاهرة ( 2

 2112االشتراك في تصميم موقع كلية اآلداب جامعة القاهرة (  2

 2112االشتراك في تصميم موقع كلية الحقوق جامعة القاهرة ( 8

 Cybrariansعضو فريق البوابة العربية ألخصائي المكتبات والمعلومات (  2

جامعة  –محاضر لدورات تدريبية في مجال النظم اآللية المتكاملة لدي مركز بحوث نظم وخدمات المعلومات ( 01

 2112 - 2118القاهرة

 المجلس االعلي للجامعات –محاضر لدورات تدريبية في الفهرسة المقروءة آليا، بوحدة المكتبة الرقمية ( 00

جلسة تدريبية في الجامعات المصرية، للتعريف بالمكتبة الرقمية وكيفية االفادة من  31محاضر ألكثر من( 02

 المجلس االعلي للجامعات –المصادر الرقمية المتاحة من خالل المكتبة، بوحدة المكتبة الرقمية 

 2112، بدبي Springer Linkعضوية المجلس االستشاري للمستفيدين للناشر ( 03

 ( مهتم مهنيا باآلتى :02

 

1)  OS, Unix, windows X, win2003 server, Linux. 

2)  Applications, Word, Excel, PowerPoint, Access, PhotoShop, Flash, 

Swish, Front page, Dream weaver, for help4, Sound forge, GVIM. 

3) Library software, Ovid Search solver, Ovid Link Solver, Unicorn, 

Hyperion(DLS), Sirsi Rooms, Koha, Future Library, Alyaseer, ALIS, 

ALEPH,WIN/ISIS , CDS/ISIS, Automation Library system, Future 

library system 

4)  Good experience with Internet Applications, search engines. 

5)  Programming, VB.net, PHP, HTML, CSS 

6)  Computer Hardware and Software Maintenance. 

7)  Small Network Administration. 

8) Trainer for Egyptian Universities libraries Databases, SCOPUS, 

ScienceDirect, Springer, IEEE, ASME, Ovid MEDLINE, CAB Abstract, 

Global health, LWW, EBSCO, Emerald, Sage, Wilson etc. 

9)  Unicorn (Administration & User levels) 

10)  Millennium (User Level) 

11) Future(Analisist, Evaluating ,Administrating & User Levels) 

12)  Koha (Administration and Support) 

13)  Weblis(Administration and Support) 
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: المساهمة فى خدمة المجتمع والقةاعات الثقافية المحلية  حادى عشر

    والدولية: 

زيارة مجموعة من المكتبات األلمانية ببرلين، ليبزج للتعرف علي أحدث التقنيات في مجال المكتبات وكذلك   (0

 .2101نوفمبر  -ألمانيا أكتوبر –الربط بنظم التعلم االلكتروني 

 .2101، وفرنسا 2112االشتراك في برامج التبادل الثقافي وتمثيل مصر فيها بألمانيا  (2

التقديرية والشهادات :: الجوائز  ثانى عشر    

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

 0222 - 0228عضو إتحاد طالب الجمهورية للمرحة اإلعدادية لألعوام ( 0

 2112-2110عضو اتحاد طالب الجمهورية للمرحلة الثانوية لألعوام ( 2

 2112،2112، 2112، 2113لجنة األسر لألعوام  –عضو اتحاد طالب كلية اآلداب ( 3

 2112 -2113مقرر أسرة الرواد للعام الدراسي ( 2

 

 

 

توقيع واعتماد                                    توقيع                               

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  

                                
 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

       الزلبانيمحمد حسام الدين مسعد     
 

   


