
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أواًل: المؤهالت العلمية:

 
 

 المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل
جامعة  -كلية اآلداب  9002 ماجستير

 القاهرة
جامعة  -كلية اآلداب  9009 ليسانس

 القاهرة

 بتاريخ تسلسلي(:: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية ثانيا
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 
 جامعة القاهرة -كلية اآلداب 

 
 مدرس مساعد اآلن 9002

 جامعة القاهرة -كلية اآلداب 
 معيد 9002 9002 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 إيناس عباس توفيق خضراالسم )رباعى(: 

Name: Enas Abbas Tawfik Khedr 

      جامعة القاهرة  –كلية اآلداب الكلية : 

 المكتبات والوثائق والمعلوماتالقسم: 

 المكتباتالتخصص العام : 

 التخصص الدقيق : 

 enast.153@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
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 ثالثا: التدريس الجامعي:

 Courses Taughtالمواد التي تم تدريسها                              

 الوحدات التدريسية *
Teaching Units رقمها 

Course No. 
 اسم المادة

Course title 

 الفصل الدراسي
Studying 

Term العملي 
Lab. 

 المحاضرات
Lecture 

 النظم اآللية المتكاملة   
 

 التدريب العملي الميداني   

 مقدمة في تكنولوجيا المعلومات   
 

 المعلوماتمدخل إلى علم    
  المراجع العامة   
 المراجع المتخصصة   
  تحليل وتصميم النظم   
 شبكات المكتبات والمعلومات   
 التكشيف واالستخالص   
  الفهرسة الموضوعية   
 التصنيف   
  المواد السمعية والبصرية   

 :رابعا: اإلشراف على الرسائل
  



 

 :              ن ترتب زمنياأث المنشورة والمقبولة للنشر على : أوراق األبحاخامسا
فئة المجلة في  السنة المجلد عنوان الدورية عنوان البحث

التصنيف الدولي 
 والمحلى

الجهود الببليوجرافية في عصر ما 
قبل ابن النديم: ببليوجرافية جابر 

 بن حيان نموذًجا

  9002  تراثيات

قاموس أطلس للتعبيرات 
 Atlas Dictionaryاالصطالحية= 

of English idiomsعرض وتقييم : 
 22ع 11س الفهرست

يوليو 
9019 

 

: ببليوجرافيا نجيب محفوظ
 عرض وتقييم

 أبريل 28ع 11س الفهرست
9019 

 

 -معجم الفلكلور مع مسرد إنجليزي
 عرض وتقييمعربي: 

أكتوبر  22ع 10س الفهرست
9011 

 

 ة: عرض وتقييمالسيرة النبويمعجم 
 

أكتوبر  29ع  8س الفهرست
9010 

 

تقاليد المخطوط العربي: معجم 
مصطلحات وببليوجرافية: عرض 

 وتقييم

يناير  92ع 8س الفهرست
9010 

 

معجم مصطلحات المسرح والدراما: 
 عرض وتقييم

يناير  92ع 7س الفهرست
9002 

 

يوليو  97ع 7س الفهرست أطلس العالم: عرض وتقييم
9002 

 

قاموس المصطلحات الدينية: عرض 
 وتقييم

أكتوبر  98ع 7س الفهرست
9002 

 

 يوليو  92ع 2س الفهرستتطور بحوث الجريمة في مصر: 



 9008 عرض وتقييم
قاموس الكمبيوتر واإلنترنت: عرض 

 وتقييم
أبريل  99ع 2س الفهرست

9008 
 

معجم التعابير االصطالحية: عرض 
 وتقييم

أكتوبر  92ع 2س الفهرست
9008 

 

يناير    91ع 2س الفهرست القاموس الطبي: عرض وتقييم
9008 

 

إنجليزي:  -الموسوعة التربوية: عربي
 عرض وتقييم

أبريل  18ع 2س الفهرست
9007 

 

استدراك ما فات على المعجم الوسيط: 
 عرض وتقييم

يناير    17ع 2س الفهرست
9007 

 

القاموس الهندسي والتكنولوجي 
 المصور: عرض وتقييم

أكتوبر  12ع 2س الفهرست
9002 

 

قاموس تراجم مصر الحديثة: عرض 
 وتقييم

أكتوبر  12ع 2س الفهرست
9002 

 

عاًما على ثورة يوليو: عرض  20
 وتقييم

أبريل  12ع 2س الفهرست
9002 

 

معجم التعبير االصطالحي في 
 العربية المعاصرة: عرض وتقييم

أبريل  11ع 2س الفهرست
9002 

 

نجيب محفوظ في المرآة: عرض 
 وتقييم

أكتوبر  19ع 2س الفهرست
9002 

 

معجم المصطلحات النفسية بالمسارد 
فرنسي:  -إنجليزي –الثالثة عربي

 عرض وتقييم

يناير  12ع 2س الفهرست
9002 

 

 
 



 :ن ترتب زمنياأالكتب والتقارير والدراسات على  :سادسا
 التاريخ دار النشر عنوان الكتاب م

1 
 

: رحلة عربية في كتاب -هكذا أراه .
في المكتبات وعلم المعلومات: 

إلى األستاذ الدكتور  ةدراسات مهدا
حشمت قاسم بمناسبة بلوغه سن 

 السبعين

القاهرة: دار غريب للطباعة 
 والنشر

9012 

9 
جهود المستشرقين في مجال الضبط 

 الببليوجرافي لإلنتاج الفكري العربي

قسم  –كلية اآلداب –جامعة القاهرة
 المكتبات والوثائق والمعلومات

 رسالة )ماجستير(
9002 

2 
 

: في في كتاب -.بين ضفتين
المخطوطات والتراث: دراسات مهداة 
إلى األستاذ الدكتور عبد الستار 

 الحلوجي

اإلسماعيلية: مكتبة اإلمام البخاري 
 للنشر والتوزيع

9008 

 بحوث المؤتمرات:
 التاريخ المؤتمر والجهة المنظمةاسم  عنوان الورقة

رحلة في العبقرية: عن األستاذ الدكتور 
 كمال عرفات وكتابه

معهد  -يوم المخطوط العربي
مركز  -المخطوطات العربية
  ت العربيةالبحوث والدراسا

أبريل 
9012 

الجمعيات والمؤسسات المهتمة باللغة 
 العربية على اإلنترنت: عرض وتقييم

مكتبة  -العربية واإلنترنتندوة اللغة 
 مصر العامة

يوليو 
9010 

 
  



 :حلية والدولية على أن ترتب زمنيا: الندوات والمؤتمرات المسابعا

نوع  التاريخ الجهة المنظمة والمكان عنوان الندوة /المؤتمر
 المشاركة

 يوم المخطوط العربي
معهد المخطوطات 

 القاهرة  -العربية
أبريل 
9012 

حضور 
ومشاركة 
 بورقة بحثية

المؤتمر العلمي العاشر لقسم المكتبات 
إتاحة المعرفة وحق والوثائق والمعلومات "

الوصول إلى المعلومات في المجتمع 
 "العربي المعاصر: التحديات والتطلعات

قسم المكتبات والوثائق 
 والمعلومات

جامعة  –كلية اآلداب
 القاهرة

 تنظيم 9012مايو 

 –لكلية اآلداب المؤتمر الدولي األول 
الحريات جامعة القاهرة تحت عنوان "

 "وحقوق اإلنسان

جامعة  -كلية اآلداب
 القاهرة

أبريل 
 تنظيم 9012

المؤتمر العلمي التاسع لقسم المكتبات 
تخصص المكتبات والوثائق والمعلومات "

والوثائق والمعلومات في عالم متغيِّر: 
 "الهوية والمنهجية والتكوين

والوثائق قسم المكتبات 
 والمعلومات

جامعة  -كلية اآلداب
 القاهرة

أبريل 
9011 

 تنظيم

المؤتمر اإلقليمي األول لمديري المكتبات 
"نحو تحالف استراتيجي لبناء المركزية 

 مجتمعات المعرفة"

 
جامغة  -المكتبة المركزية
 القاهرة

المنظمة اإلسالمية للتربية 
 والثقافة والعلوم

اتحاد جامعات العالم 
 اإلسالمي

ديسمبر 
9010 

 حضور

   –مكتبة مصر العامة  ندوة اللغة العربية واإلنترنت



يوليو  الجيزة
9010 
 

حضور 
ومشاركة 
 بورقة بحثية

المؤتمر العلمي الثامن لقسم المكتبات 
إشكالية المصطلح والوثائق والمعلومات "

 "في مجال المكتبات والمعلومات

قسم المكتبات والوثائق 
 والمعلومات

جامعة  -كلية اآلداب
 القاهرة

أبريل 
9010 

 تنظيم

المؤتمر التاسع عشر لالتحاد العربي 
التعاون بين للمكتبات والمعلومات "

مؤسسات ومرافق المعلومات العربية في 
 "عصر الرقمنة

االتحاد العربي للمكتبات 
  -والمعلومات )أعلم( 

 القاهرة
 تنظيم 9008

المكتبات المؤتمر العلمي السابع لقسم 
قضايا البحث العلمي والوثائق والمعلومات "

في المكتبات والوثائق والمعلومات: قضايا 
 "الواقع وآفاق المستقبل

قسم المكتبات والوثائق 
 والمعلومات

جامعة  -كلية اآلداب
 القاهرة

أكتوبر 
9002 

 تنظيم

المؤتمر العلمي السادس لقسم المكتبات 
عاًما على خمسون والوثائق والمعلومات "

 "تخصص المكتبات والوثائق والمعلومات
 

قسم المكتبات والوثائق 
 والمعلومات

جامعة  -كلية اآلداب
 القاهرة

أكتوبر 
9001 
 

 تنظيم

 
  



 :ن ترتب زمنياأعلى  ش العمل والحلقات النقاشية: ور ثامنا
 

 المشاركةنوع  التاريخ الجهة المنظمة والمكان عنوان ورشة العمل / الحلقة النقاشية

ورشة "تجليد المخطوط العربي" ضمن 
 فعاليات يوم المخطوط العربي

 

معهد المخطوطات 
 العربية

 القاهرة -بيت السناري 
 حضور 9012أبريل 

"النشر ورشة عمل 
 "International Publishing"الدولي

 -مؤسسة داد األلمانية
 القاهرة

DAAD Kairo 
Akademic 

 حضور 9019

خطة البحث في  رشة عمل "كتابةو 
 العلوم االجتماعية"

 

 -مؤسسة داد األلمانية
 القاهرة

DAAD Kairo 
Akademic 

 
9019 

 
 حضور

 
ورشة عمل "مشروع توثيق الثورة 

 المصرية"
 

مركز الدراسات 
الحضارية وحوار 

كلية االقتصاد  -الثقافات
 -والعلوم السياسية
 جامعة القاهرة

 حضور 9011

تاحتها  ورشة عمل "وصف المصادر وا 
RDA" 
 

قسم المكتبات والوثائق 
كلية  -والمعلومات

 جامعة القاهرة -اآلداب
 حضور 9011

ورشة عمل "إعداد البحوث العلمية 
 للنشر في الدوريات العلمية المحكمة"

جامعة  -كلية اآلداب
 القاهرة

 حضور 9010



مفاهيم جودة وتطوير األداء الجامعي 
 التعليميةوالعملية 

وحدة تقويم وتطوير 
جامعة  -األداء الجامعي
 القاهرة

 حضور 9007

 

 :رات التدريبية على أن ترتب زمنيا: الدو تاسعا
 

 التاريخ المكان اسم الجهة المنظمة العنوان

دورة الكتابة العلمية باللغة 
 اإلنجليزية

مركز البحوث والدراسات 
 جامعة القاهرة –االجتماعية

مركز البحوث 
 –والدراسات االجتماعية
 جامعة القاهرة

 
9012- 9012 

 

 استخدام التكنولوجيا في التدريس
مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس
 9012 جامعة القاهرة

 تنظيم المؤتمرات العلمية
مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس
 9012 جامعة القاهرة

 أخالقيات البحث العلمي
أعضاء مركز تنمية قدرات 
 هيئة التدريس

 9012 جامعة القاهرة

معايير الجودة في العملية 
 التدريسية

مركز تنمية قدرات أعضاء 
 هيئة التدريس

 9019 جامعة القاهرة

مركز تنمية قدرات أعضاء  إدارة الوقت واالجتماعات
 هيئة التدريس

 9019 جامعة القاهرة

دارة الحياة مؤتمرات جامعة مركز  مؤسسة قادة صناعة القادة وا 
 األزهر

9011 

 مركز تنمية قدرات أعضاء نظم االمتحانات وتقويم الطالب
 هيئة التدريس

 9011 جامعة القاهرة



 
 الجوانب المالية والقانونية

مركز تنمية قدرات أعضاء 
 هيئة التدريس

 9002 جامعة القاهرة

مركز تنمية قدرات أعضاء  مهارات العرض الفعال
 هيئة التدريس

 9008 جامعة القاهرة

مركز تنمية قدرات أعضاء  مهارات التواصل
 هيئة التدريس

 9008 جامعة القاهرة

مركز تنمية قدرات أعضاء  االتصال الفعال
 هيئة التدريس

 9008 جامعة القاهرة

 فهرسة المخطوطات
 دار الكتب والوثائق القومية

مؤسسة الفرقان للتراث و 
 اإلسالمي

 9008 دار الوثائق القومية

برمجيات ولغات تصميم المواقع 
HTML, Java Script, Front 

Page 2003 
 مركز التكنولوجيا المتقدمة 

 
جامعة  -كلية الهندسة
 القاهرة

9002 

 ,Winisisالنظم اآللية المتكاملة 
aLIS 

قسم المكتبات والوثائق 
 -كلية اآلداب -والمعلومات

 جامعة القاهرة

قسم المكتبات والوثائق 
كلية  -والمعلومات

 جامعة القاهرة -اآلداب
9002 

مركز بحوث نظم وخدمات  Internetاإلنترنت 
 جامعة القاهرة -المعلومات

مركز بحوث نظم 
 -وخدمات المعلومات
 جامعة القاهرة

9001 

مقدمة الحاسب اآللي ونظم 
 Dos, Windows98التشغيل 

مركز بحوث نظم وخدمات 
 جامعة القاهرة -المعلومات

مركز بحوث نظم 
 -وخدمات المعلومات
 جامعة القاهرة

9001 

 



 :رية والقيادية واألنشطة المؤسسية: المهام اإلداعاشرا
  ،9012 -9019المشاركة في إعداد الفيلم الوثائقي لقسم المكتبات والوثائق والمعلومات 

  ،9011تم انتخابي كأول ممثل عن المعيدين والمدرسين المساعدين لحضور مجلس القسم- 

9019 

  ،عضو اللجنة المشرفة على انتخاب ممثل الهيئة المعاونة لحضور مجلس الكلية لعامين متتالين

 9019و  9011

 عضو  جامعة القاهرة -المشاركة في إنشاء وحدة تقويم وتطوير األداء الجامعي بكلية اآلداب(

 -الكلية ورؤيتها وأهدافها د رسالةمؤسس(، والمساهمة في إنجاز كافة أنشطتها المتمثلة في: )إعدا

الكلية حول جودة تصميم وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل ألعضاء هيئة التدريس ب

حصر االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة  -وصيف البرامج والمقررات الدراسيةوت التعليم الجامعي،

نماذج مختصرة ومفصلة لتوصيفات  إعداد -ة من خالل تطبيق استطالعات الرأيالتدريس بالكلي

راهن بمكتبة الكلية بكافة إعداد دراسة تقييمية للوضع ال -ارير المقررات والبرامج الدراسيةوتق

 -ة التعليمية والمشاركة في تطبيقهتصميم نموذج الستطالع رأي الطالب في العملي -عناصره

 9011حتى  9002إعداد التقارير السنوية للكلية... إلخ(، من عام 

  المشاركة في مشروع توثيق الثورة المصرية في إطار علمي جامع يشرف عليه مركز الدراسات

االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، من خالل جمع وتوثيق  الحضارية وحوار الثقافات بكلية

ية، اجتماعية، الشهادات الحية والخبرات الميدانية للمشاركين في الثورة من فئاتوشرائح مختلفة )عمر 

 9011فكرية( من القاهرة وكافة محافظات مصر، 



  9010لجنة تطوير المعمل الببليوجرافي لقسم المكتبات والوثائق والمعلومات، المشاركة في 

  9010تأسيس رابطة خريجي قسم المكتبات والوثائق والمعلومات، المشاركة في 

 جامعة القاهرة. –المشاركة في لجنة الموارد البشرية بكلية اآلداب 

  ،9002 -9008المشاركة كمفهرس في مشروع فهرسة مجاميع مخطوطات دار الكتب المصرية 

 جامعة القاهرة كمشرف ومراِجع على عمليات  -المشاركة في مشروع تحسيب مكتبة كلية اآلداب

دخال البيانات،   9007 -9002الفهرسة وا 

  والتنظيم والتحسيب لمكتبة قسم المكتبات والوثائق المشاركة واإلشراف على مشروع اإلعداد الفني

 9002 -9002جامعة القاهرة،  -والمعلومات بكلية اآلداب

  ،9002المشاركة واإلشراف على تنظيم مكتبة المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم 

  ،دارة موقع قسم المكتبات والوثائق والمعلومات على اإلنترنت حتى  9002المشاركة في إنشاء وا 

 اآلن.

 9002جامعة القاهرة،  -المشاركة في مشروع إعداد الدراسة الذاتية لكلية اآلداب 

  المشاركة في مشروع اإلعداد الفني والتنظيم لمكتبة ُمتحف مصطفى كامل بإشراف مؤسسة

 9002األهرام،

  المشاركة في مشروع اإلعداد الفني والتنظيم لمكتبة ُمتحف سعد زغلول بإشراف مؤسسة

 9002هرام،األ

 



 : المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية والدولية:حادى عشر
 

  ،عضو في جمعية رسالة وأشارك في األنشطة التطوعية المختلفة من قوافل داخلية وخارجية

 ودورات تدريبية، وحمالت تبرع بالدم.

 فرع الدقي -اإلشراف على تنظيم وتحسيب مكتبة جمعية رسالة. 

  دارة الورش والندوات األدبية واألمسيات عضو في جماعة "مغامير األدبية" وأشارك في تنظيم وا 

 الشعرية والثقافية.

  عضو في جمعية مصر اإلنسان للثقافة والتدريب وأشارك في إعداد وتنظيم الندوات والدورات

 التدريبية وأقوم بالتدريس في بعضها.

  لمركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات، كلية االقتصاد مشروع توثيق الثورة المصرية التابع

 والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.

 

 ثانى عشر: الجوائز التقديرية والشهادات:
 

 9002جامعة القاهرة،  -كلية اآلداب -جائزة األستاذ الدكتور أحمد أنور عمر ألوائل الخريجين 

  9002جامعة القاهرة،  -كلية اآلداب -ائل الخريجينجائزة األستاذ الدكتور محمد محمد الهادي ألو 

 9002جامعة القاهرة،  -جائزة أفضل معيد من قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية اآلداب 



 ية اآلداب،ميدالية وشهادة تقدير من نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة للمعيدة المثالية بكل 

9002 

  نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة للمدرس المساعد المثالي ميدالية وشهادة تقدير من

  9019بكلية اآلداب، 

 : مجاالت أخرى:ثالث عشر

 

 

 توقيع واعتماد            توقيع                            

 القسمرئيس                          عضو هيئة التدريس                  

 
 

 إيناس عباس توفيق خضر


