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 أوالً: المؤهالت العلمية:    

 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 كلية آداب، جامعة القاهرة 1122 ليسانس آداب مكتبات

تمهيدي ماجستير من قسم 

 المكتبات، شعبة تقنية معلومات

كلية اآلداب، جامعة  1122

 القاهرة
    

   

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:

 
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

 القاهرة جامعة، اآلداب كلية

 
 معيد _ 1122

 

 

 

 

 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 

 كريمان بكنام صدقي عبدالعزيز: )رباعى(االسم 

 

Name: Kareman Baknam Sedki Abdlaziz 

 

         جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

  

 : قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات  القسم

 

 التخصص العام :المكتبات

 

 التخصص الدقيق: تقنية المعلومات

 

 kareman14@gmail.comالبريد االلكتروني:
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 ثالثا: التدريس الجامعي:
 
 

 Courses Taught                                                          المواد التي تم تدريسها 
 الوحدات التدريسية *

Teaching Units رقمها 

Course No. 

 اسم المادة

Course title 

الدراسي الفصل  

Studying 

Term 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

 تحليل وتصميم النظم   4
 االول

    

 النظم آلية المتكاملة   4
 الثاني

    

 

 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

 

المؤتمر التاسع لقسم المكتبات والوثائئق 

 وتقنية المعلومات 

 

قسم المكتبات ، كلية 

اآلداب، جامعة 

 القاهرة

 حضور وتنظيم 1122مايو

لقسم المكتبات والوثائئق  العاشرالمؤتمر 

 وتقنية المعلومات

قسم المكتبات ، كلية 

اآلداب، جامعة 

 القاهرة

 1121مايو 

قسم المكتبات ، كلية 

اآلداب، جامعة 

 القاهرة

 

 RDAمؤتمر قواعد ال

 

البوابة العربية 

للمكتبات 

 والمعلومات

 حضور 1121ابريل 
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 النقاشية  على ان ترتب زمنيا :ثامنا : ورش العمل والحلقات 

 
 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

 

 12الفهرسة اآللية باستخدام مارك 

 MARC -للتسجيالت الببليوجرافية

21/  

 

 

البوابة العربية 

للمكتبات 

 والمعلومات

Cybrarians 

 حضور 1122

 

لوصف المصادر  RDAقواعد الـ

 وإتاحتها

 

البوابة العربية 

للمكتبات 

 والمعلومات

Cybrarians 

 حضور 2014

 

Scientific Thinking and 

Argumentation Skills for 

Problem Solving 

 

DAAD Kairo 

Akademie, 
1122 

 حضور

 

Proposal Writing Social 

Science 

 

DAAD Kairo 

Akademie, 

 حضور 2011

International Publishing 
 
 

DAAD Kairo 

Akademie, 

 حضور 2012

 
إعداد وكتابة المقاالت العلمية للنشر في 

 المجالت المحكمة دولياً.

كلية االداب، 

مشروع دعم البحث 

 العلمي

 حضور 1121

 
 الورشة اللغوية األولي

، كلية االداب

مشروع دعم البحث 

 العلمي

 حضور 1121

 الكتابة العلمية للبحوث والتقارير
كلية االداب، 

مشروع دعم البحث 

 العلمي

 حضور 1121

  العرض والتحليل اإلحصائي بإستخدام
SPSS WIN 

كلية االداب، 

مشروع دعم البحث 

 العلمي

 حضور 1121

 مهارات إعداد خطة البحث العلمي
كلية االداب، 

مشروع دعم البحث 

 العلمي

 حضور 2012

قواعد البيانات الدولية المتاحة  إستخدام
في المكتبة الرقمية بالمجلس األعلي 

 للجامعات المصرية

كلية االداب، 

مشروع دعم البحث 

 العلمي

 حضور 2012

مهارات البحث العلمي في العلوم 
 اإلجتماعية

كلية االداب، 

مشروع دعم البحث 

 العلمي

 حضور 2012
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على ان ترتب زمنيا :تاسعا : الدورات التدريبية   

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

استخدام التكنولوجيا الحديثه فى 

 التدريس

 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات الجامعية، 

 جامعة القاهرة

 1122 جامعة القاهرة 

دورة اللغة اإلنجليزية )التوفل 

TOEFL) 

 

 1122 جامعة القاهرة مركز اللغات األجنبية

 االتجاهات الحديثة فى التدريس

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات الجامعية، 

 جامعة القاهرة

  جامعة القاهرة

1122 

 أخالقيات البحث العلمي

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات الجامعية، 

 جامعة القاهرة

  جامعة القاهرة

1122 

 مهارات العرض الفعال

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات الجامعية، 

 جامعة القاهرة

  جامعة القاهرة

1121 

 
التدريب بالمكتبة المركزية الجديدة 

 لجامعة القاهرة

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات الجامعية، 

 جامعة القاهرة

  جامعة القاهرة

1122 

 
 1121 جامعة القاهرة كلية الهندسة Visual Basic.Netلغة البرمجه  --

 الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللى
(International Computer 
Driving License "ICDL")/ 

 1112  وزارة اإلتصاالت

 

 

 

 

: دارية والقيادية واألنشةة المؤسسيةالمهام اإل:  عاشرا  

 
 المشاركة في مشروع الذاكرة اإللكترونية / جامعة القاهرة، كلية اآلداب -

 المشاركة في أعمال وحدة الجودة بالكلية -

 .3102المشاركة في برنامج ويكيبيديا للتعليم في مصر/ مؤسسة ويكيميديا ، -

 محاضر في مركز البحوث العسكرية، وزارة الدفاع -

 كوها التدريب علي نظام الملينوم؛ نظام -

االشتراك في تنظيم المؤتمرات العلمية التى يعقدها القسم، بالتعاون مع مركز بحوث نظم وخدمات  -

 اآلن -3103المعلومات

تدريس التدريبات العملية لمقررات: تحليل وتصميم النظم )الفرقة الثالثة  معلومات(؛ النظم اآللية المتكاملة  - --

 معلومات –ب الميدانى )الفرقة الرابعة مكتبات(، التدري -)الفرقة الرابعة 

وصف المصادر وإتاحتها( الذي نظمته البوابة العربية للمكتبات والمعلومات في  )  RDAحضور مؤتمرعن قواعد -

 .3102إبريل  2-0الفترة من 
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: المساهمة فى خدمة المجتمع والقةاعات الثقافية المحلية  حادى عشر

       والدولية: 

 
 

: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   

 

جامعة القاهرة، كلية اآلداب،  –جائزة األستاذ الدكتور محمد محمد الهادى  -

3103 

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

 

توقيع                                                       توقيع واعتماد            

رئيس القسم                     عضو هيئة التدريس                       

  

                                
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 كريمان بكنام صدقي   

 

 

 

 


