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 أوالً: المؤهالت العلمية:

 

 

 المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

قسم المكتبات والوثائق وتقنية  0211 ليسانس 

 -كلية اآلداب -المعلومات

 جامعة القاهرة.

 التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:ثانياً: 
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

كليممة  -قسممم المكتبممات والوثممائق وتقنيممة المعلومممات

 جامعة القاهرة. -اآلداب
 معيد اآلن 0210

 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 

 التدريب الميداني   5

 األول
 الفهرسة الوصفية   5

 الفهرسة الموضوعية   4
 

 اإلنترنت وتطبيقاتها   3

السمعية والبصريةالمواد    5  الثاني 

 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

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

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 إيمان عادل محمد عبدربه: )رباعى(االسم 

Name:Eman Adel Mohammad Abd-Rabboh 

      .جامعة القاهرة –كلية اآلداب الكلية :

 .المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات:القسم

 .المكتبات التخصص العام :

 الفنية.العمليات التخصص الدقيق: .

 emanoo_132@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
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 المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا: : الندوات والمؤتمراتسابعا 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

 

مستقبل خدمات المكتبات والوثائق 

 والمعلومات ومؤسساتها

 في ضوء التشريعات العربية

 التحديات واإلصالحات

 

 

قسم المكتبات 

والوثائق 

كلية  -والمعلومات

جامعة  -اآلداب

 القاهرة

أبريل  01-02

0212 
 تنظيم

 

 

إتاحة المعرفة وحق الوصول 

للمعلومات في المجتمع العربي 

 المعاصر

قسم المكتبات 

والوثائق 

كلية  -والمعلومات

جامعة  -اآلداب

 القاهرة

مايو  12-11

0212 
 تنظيم

 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 

 التاريخ المكان اسم الجهة المنظمة العنوان

 النشر الدولي للكليات النظرية

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 

 بجامعة القاهرة

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 

 بجامعة القاهرة

إلى  2من 

1/1/0212 

 الكتابة الفنية
جامعة  -كلية اآلداب

 القاهرة

جامعة  -كلية اآلداب

 القاهرة

إلى  11/11من 

2/10/0212 

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 القاهرة

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس بجامعة 

 القاهرة

إلى  00من 

02/1/0212 

 استخدام التكنولوجيا في التدريس

مركز تنمية قدرات 

هيئة  أعضاء

جامعة  -التدريس

 القاهرة

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس بجامعة 

 القاهرة

إلى  12من 

12/1/0212 

 معايير الجودة في  العملية التدريسية

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 القاهرة

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 القاهرة

إلى  11من 

10/1/0212 

 الكتابة المتخصصة باللغة االنجليزية

مركز الدراسات 

والبحوث 

االجتماعية بالتعاون 

 مع مؤسسة فورد

مركز الدراسات 

والبحوث 

 االجتماعية

إلى  1/0212من 

2/0212 

 أخالقيات البحث العلمي

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 القاهرة

مركز تنمية قدرات 

هيئة أعضاء 

جامعة  -التدريس

 القاهرة

إلى  1من 

12/0212 

 االتجاهات الحديثة في التدريس
مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

إلى  0من 

2/2/0212 
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جامعة  -التدريس

 القاهرة

جامعة  -التدريس

 القاهرة

TOEFl 

مركز اللغات 

األجنبية والترجمة 

 المتخصصة

مركز اللغات 

األجنبية والترجمة 

جامعة  -المتخصصة

 القاهرة

إلى  1من 

12/0210 

مهارات البحث العلمي في العلوم 

 االجتماعية

مركز البحوث 

والدراسات 

 االجتماعية

مركز البحوث 

والدراسات 

 االجتماعية

إلى  8/7من 

17/7/0210 

 

العرض والتحليل اإلحصائي باستخدام 

SPSSWIN 

 

مشروع دعم البحث 

في العلوم العلمي 

جامعة  -االجتماعية

 كلية اآلداب -القاهرة

مركز الدراسات 

والبحوث 

 االجتماعية

إلى  02/1من 

1/7/0212 

 الكتابة العلمية للبحوث والتقارير

مشروع دعم البحث 

العلمي في العلوم 

جامعة  -االجتماعية

 كلية اآلداب -القاهرة

مركز الدراسات 

والبحوث 

 االجتماعية

إلى  01من 

08/2/0210 

Access Advanced 

كلية  -جامعة القاهرة

الحاسبات 

مركز  -والمعلومات

الدراسات وتطوير 

نظم الحاسبات 

 والمعلومات

كلية  -جامعة القاهرة

الحاسبات 

مركز  -والمعلومات

الدراسات وتطوير 

نظم الحاسبات 

 والمعلومات

إلى  2/8من 

12/8/0212 

 

ICDL 

 

 -جامعة القاهرة

لعلوم  المعهد القومي

مركز  -الليزر

 -تكنولوجيا الليزر

وحدة التدريب 

 والمعلومات

 11/8/0228من 

 11/1/0228إلى 
 

: دارية والقيادية واألنشةة المؤسسيةالمهام اإل:  عاشرا  

 المشاركة في أعمال وحدة الذاكرة اإللكترونية بالقسم.

للدكتور سعد محمد الهجرسي.المشاركة في الكتاب التذكاري   

 المشاركة في أعمال الجودة بالقسم.
: المساهمة فى خدمة المجتمع والقةاعات الثقافية المحلية والدولية: حادى عشر  

: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   

الهادي للطالب األوائل. زة األستاذ الدكتور محمد محمد جائ  

.جائزة األستاذ الدكتور أحمد أنور عمر للطالب األوائل   

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

 

توقيع                                                       توقيع واعتماد            

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم
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