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 أوالً: المؤهالت العلمية:

 

 

 المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 جامعة القاهرة 8991 ومعلوماتدكتوراه، مكتبات 

 جامعة القاهرة 8998 ماجستير، مكتبات 

 جامعة القاهرة 8911 ليسانس آداب، مكتبات 

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 

 معهد تدريب الشرطة )قطر(

 

 اآلن 9009
عضو هيئة التدريس 

والمشرف على المكتبة/ 

 وزارة الداخلية

جامعةةة القةةاهرة، كليةةة اآلداب، قسةةم المكتبةةات والوثةةا    -

 والمعلومات، 
9009 

حاليًا في 

إجازة 

 لإلعارة(
 أستاذ مساعد، مكتبات

 )قطر(،دار الكتب القطرية 

 
9002 9009 

خبير مكتبات ومعلومات، 

وزارة الثقافة والفنون 

 والتراث

جامعةةة قطةةةر، كليةةة اآلداب والعلةةةوال، قسةةم ا عةةةالال وعلةةةم 

 المعلومات،
 أستاذ مساعد 9002 9008

أكتةةوبر  2 –بالمعهةةد العةةالى لل اسةةب اآللةةى والمعلومةةات 

 (-)ندب( )
 مدرس 9008 8999

 مدرس بقسم ا عالال 9008 9000 جامعة عين شمس  –كلية اآلداب  –

–بكليةةة ا عةةالال والمعهةةد العةةالى لإلعةةالال وفنةةون االتصةةا  

 (  ندب) أكتوبر 2 جامعة
 مدرس 9008 8992

قسةةةم المكتبةةةات والوثةةةا   جامعةةةة القةةةاهرة، كليةةةة اآلداب،

 ،.والمعلومات
 مدرس  8991

 مدرس مساعد 8991 8998 المكتبات والوثا  ،جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم 

 ،معيد 8998 8911 ،قسم المكتبات والوثا  جامعة القاهرة، كلية اآلداب،

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 خالد م مد إماال ال لبي: )رباعى(االسم 

Name:Khaled Mohamed emam elhalby 

      جامعة القاهرة  –كلية اآلداب الكلية :

 : المكتبات والوثا   والمعلوماتالقسم

 المكتبات والمعلوماتالتخصص العاال 

 ........................................التخصص الدقي : 
 halaby62@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

  halaby62@hotmail.com   
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 ثالثا: التدريس الجامعي:
 Courses Taughtالمواد التي تم تدريسها 

 االشراف على الرسا ل : رابعاً:

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

اإلشرافنوع  تاريخ التسجيل   
 

 مشترك فردى

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

 

 )*(هذا البند فقط ألعضاء هيئة التدريس  

 

 :               إن ترتب زمنيا  ىعل للنشر: أوراق األب اث المنشورة والمقبولة خامسا 

 

فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث
التصنيف الدولي 
 والمحلى

اإلنتاج الفكري العربي في مجال 

تكنولوجيا المعلومات: دراسة 

 ببليومترية. )لندن(.
 

    مجلة المكتبات والمعلومات العربية

 
اإلنتاج الفكري القطري من 

 الكتب: دراسة تحليلية. 
   .0333 العربية

 

الدوريات اإلخبارية 

أجنبية على المصرية بلغات 

 اإلنترنت..
 

    الفهرست
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المكتبات العامة في قطر في 

ضوء معايير الجودة: دراسة 

 ميدانية. )لندن(

 
 مجلة المكتبات والمعلومات العربية

   

 

توجه دولة قطر نحو اقتصاد 

 المعرفة. )جامعة القاهرة

مجلة مركز بحوث نظم وخدمات 

 المعلومات
   

العامة قواميس الترجمة العربية 

المتاحة على اإلنترنت: دراسة 

 تقييمية. )لندن(

    مجلة المكتبات والمعلومات العربية

محركات البحث في مواقع 

الصحف الخليجية المتاحة على 

 اإلنترنت: دراسة تقييمية مقارنة.

.0333العربية      

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

الكتابعنوان  م  التاريخ  دار النشر 
 

 

المشاركة في ترجمة 

الموسوعة الدولية 

 للمكتبات والمعلومات.

  المجلس األعلى للثقافة بمصر

 

 

المشاركة في تعريب 

نظاال تصنيف ديوى 

العشري/ الجمعية 

المصرية للمعلومات 

والمكتبات واألرشيف 

لصالح المنظمة العربية 

 للتربية والثقافة والعلوال

المنظمة العربية للتربية 

 والثقافة والعلوال
 

 

 

مراكز المعلومات 

الص فية وأثرها في 

معلومات الدوريات؛ 

إشراف م مد فت ي 

أطروحة  عبدالهادي.

  –)ماجستير( 

، كلية اآلدابجامعة القاهرة،.

 قسم المكتبات والوثا  ،
8998 

 

 

ن و إنشاء نظاال 

معلومات بيئي لخليج 

 العقبة )فصل في كتاب

 باللغة ا نجليزية(

نشره معهد قانون البيئة 

 بواشنطن

 

نظم المعلومات  

 ا عالمية/ 

  

نظم المعلومات البيئية  

في مصر: دراسة للواقع 

والتخطيط  نشاء نظاال 

قومي للمعلومات البيئية 

إشراف  ؛في مصر

. شعبان عبدالعزيز خليفة

  –أطروحة )دكتوراه(

جامعة القاهرة، كلية اآلداب، 

قسم المكتبات والوثا   

.والمعلومات،  

8991 

 Towards 

establishing an 

Environmental 

Information 

System for the 

Golf of Aqaba.,. 

Washington: 

Environmental Law 

Institute 

1990 

 Protecting the 

Golf of Aqaba.,. 

Washington: 

Environmental Law 

1993 
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Institute 

 الم لية والدولية على ان ترتب زمنيا: الندوات والمؤتمرات :سابعا 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 الجهة

والمكانالمنظمة  
 مشاركةنوع ال التاريخ

لالتحاد العربي للمكتبات  12المؤتمر

والمعلومات حول "المكتبة الرقمية 

العربية: الضرورة، الفرص، التحديات" 

  -لبنان  –بيروت  –

التحاد العربي ا

للمكتبات 

 والمعلومات

 رئيس جلسة 1323أكتوبر 

لجمعية المكتبات  21السنوي المؤتمر

 -فرع الخليج العربي –المتخصصة 

المعرفة االفتراضية في مؤسسات "

 .. اتجاهات وقضايا المعلومات

 أبو ظبي "-

 
1323  

لالتحاد العربي للمكتبات  13المؤتمر 

والمعلومات حول "مهنة المكتبات 

الواقع والمستقبل ودورها في وتحديات 

الوصول الحر للمعلومات العلمية 

 –والتقنية" 

 

 

   الدار البيضاء

لجمعية المكتبات  21المؤتمر السنوي 

نحو  المتخصصة فرع الخليج العربي "

تحقيق الجودة في المكتبات وخدمات 

بناء ثقافة للتطوير المستمر :المعلومات

 " فيمكتبات الخليج العربي

 

 الدوحة

 
1332  

 
ندوة التراث الشعبي في دولة قطر: 

جهود جمعه وتوثيقه والتعريف به 

)ورقة عمل: مقترح خطة لرقمنة 

 التراث الشعبي لدولة قطر(
 

  1332 قطر

لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ا

حول "مهنة المكتبات وتحديات الواقع 

والمستقبل ودورها في الوصول الحر 

)ورقة  –والتقنية"  للمعلومات العلمية

عمل حول التحديات االقتصادية لمهنة 

المكتبات والمعلومات الحالية 

 والمستقبلية(

  1332 جدة

 
كلية االتصال،  –مؤتمر جامعة الشارقة 

حول "الصحافة العربية على اإلنترنت" 

)ورقة عمل أساليب البحث في مواقع 

 الصحف العربية(

  1332 الشارقة

التاسع لالتحاد  المؤتمر السنوي --

)ورقة  –العربي للمكتبات والمعلومات 

عمل حول االحتياجات التدريبية ألمناء 

المكتبات بمصر في مجال تكنولوجيا 

 المعلومات(
  2111 تونس

جامعة  –المؤتمر العلمي لقسم المكتبات 

  2111 دمشق)ورقة عمل حول تدريس تكنولوجيا 
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المعلومات كجزء من المقررات 

المكتبات الدراسية في أقسام 

 والمعلومات بمصر(

 ثامنا : ورش العمل وال لقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

 

 –"مصادر المعلومات اإللكترونية" 

 ،.–وزارة الثقافة والفنون والتراث 

 

 تخطيط والمشاركة 1322 الدوحة

الدورة التدريبية "االتجاهات الحديثة في 

 المكتبات ومراكز مصادر التعلم" 

 

 1323 الدوحة
 

 تخطيط وتنفيذ

 –ورشة عمل "أنشئ مستودعاً رقمياً" 

على هامش مؤتمر االتحاد العربي 

 ،. -للمكتبات والمعلومات 

 

 1323 بيروت
 

 تخطيط وتنفيذ

ورشة عمل "سياسات العمل في 

  –المكتبات ومراكز المعلومات" 

وزارة الثقافة 

 -والفنون والتراث 

 قطر،.

 تنظيم والمشاركة 1331

البرنامج التدريبي ألمناء المكتبات في 

قطر حول "االتجاهات الحديثة في إدارة 

–وتنظيم المكتبات ومراكز المعلومات" 

–  
 

شبكة إسالم أون 

 الين،.قطر
 تنفيذ والمشاركة 1332

ندوة "تأثير القنوات الفضائية على 

  –الثقافة العربية" 
 

 تخطيط واإلشراف  1332 قطر،.

ورشة عمل "معايير تقييم واختيار النظم 

اآللية المتكاملة للمكتبات ومراكز 

 المعلومات"
 

 تنظيم والمشاركة 1332 قطر

البرنامج التدريبي ألمناء المكتبات في 

،.–" 12" مارك  قطر حول  تنفيذ 1331 قطر 

التدريبي ألمناء المكتبات في قطر  البرنامج

حول " استخدام وسائل اإلعالم في 

الترويج لخدمات المكتبات ومراكز 

  المعلومات" تنظيم دار الكتب القطرية

 

 تنفيذ 1331 قطر

"الفهرسة اآللية في المكتبات ومراكز 

 المعلومات " تنظيم دار الكتب القطرية 
 تنفيذ 1330 قطر

تنفيذ البرنامج التدريبي ألمناء المكتبات في 

قطر حول "االستخدام اآللي في المكتبات 

  –ومراكز المعلومات" 

تنظيم اللجنة 

–الوطنية لليونسكو 

 قطر،.

 تنفيذ 1331
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الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :تاسعا :   

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 

)ثالثة  –االتجاهات الحديثة في المكتبات

 أشهر(.

 

 2121 إنجلترا جامعة الفبرا

 

 ON-LINEالبحث على الخط المباشر 

  فى قواعد البيانات

الشبكة القومية 

 للمعلومات 

 

 2121 مصر

 

 / إدارة قواعد البياناتنظم 

الشبكة القومية 

 ،.للمعلومات 

 

 2121 بمصر

 

تصميم قواعد البيانات باستخدام 

CDS/ISIS / 

الشبكة القومية 

 للمعلومات 

 

 2121 بمصر

تصميم قواعد البيانات باستخدام 

ACCESS/  ، 

مركز المعلومات 

ودعم اتخاذ القرار، 

معهد تكنولوجيا 

 (،.ITIالمعلومات )

 2112 الوزراءمجلس 

 إعداد ملف المقرر الجامعي/
 
 

مكتب التنمية 

المهنية وتطوير 

 عمليات التعليم

 1331 جامعة قطر

 
  –قياس األداء التدريسي للزميل/

مكتب التنمية 

المهنية وتطوير 

 عمليات التعليم

 1331 جامعة قطر،.

 أساليب تقويم الطالب الجامعي/ 
مكتب التنمية 

المهنية وتطوير 

 –عمليات التعليم 

 جامعة قطر،.
 

1332 

 معايير الجودة في العملية التدريسية/ 
مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 

 -الجامعية 

 1332 جامعة القاهرة،.

 اإلدارة الجامعية/

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 

 الجامعية

 1331 جامعة القاهرة،. -

 مهارات االتصال الفعال/ 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 

 الجامعية

 1331 جامعة القاهرة،. -

الدورة التدريبية حول الوظائف 

CDS-ISISاألساسية لنظام  ، / 

.)أسبوع(  

الشبكة 

  -القوميةللمعلومات 
 2121 مصر
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: المؤسسيةدارية والقيادية واألنشطة المهاال ا : عاشرا  
 عضوية المؤسسات المهنية: -

 اآلن( -8911عضو مؤسس في الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف ) --  

 اآلن( -8991تونس ) -عضو االت اد العربي للمكتبات والمعلومات )اعلم(  --  

 اآلن( -9009فرع الخليج العربي ) –عضو جمعية المكتبات المتخصصة  --  

 اآلن(-9001ثل االت اد العربي للمكتبات والمعلومات )اعلم( في دولة قطر )مم --  

 أنشطة أخرى:  - 

 أعما  االستشارات المهنية-

المستشار الببليوجرافي لفهرسة الكتب العربية النادرة والمخطوطات لمشروع رقمنة الكتب النادرة والمخطوطات  --  

مؤسسة قطر للتربية والعلوال وتنمية المت دة األمريكية( لصالح مكتبة التراثية بتنفيذ جامعة كارينجي ميلون )الواليات 

 (9080-9009) المجتمع

 (9009 -9001قطر لتطوير مكتبة معهد تدريب الشرطة وتنفيذ نظاال آلي ) –خبير وزارة الداخلية  --  

 (9001ا  نظاال آلي )مستشار مركز الشفلح لذوي االحتياجات الخاصة بقطر لتطوير المكتبة وإدخ --  

 (9001-9001مستشار الديوان األميري بقطر لتطوير مكتبة الديوان وتصميم نظاال آلي ) --  

 (9008-9000) جامعة القاهرة –كلية اآلداب  –المشرف على وحدة ال اسب اآللى  --  

 WINISIS (8999)تصميم بنك المعلومات الص في للمجلس العربي للطفولة والتنمية باستخداال برنامج  --  

 – 8991قيادة فري  عمل توثي  ا نتاج الفكري العربي المعروض بمعرض القاهرة الدولي للكتاب خال  السنوات ) --  

9000) 

 (8991 -8991المدير التنفيذي لمشروع نظاال المعلومات البيئي بجهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء بمصر ) --  

 (8991التدريب واالستشارات للمجموعة االستشارية العربية )إنشاء نظاال معلومات لقطاع  --  

 (8998إنشاء مركز معلومات متخصص للمشروع القومى لمكاف ة أمراض ا سها  بالقاهرة) --  

 (8990-8919إنشاء مكتبة قانونية خاصة بمكتب الشلقانى لالستشارات القانونية بالقاهرة ) --  

 (8991-8911امعية بمركز األهراال للتنظيم والميكروفيلم بمصر )مشرف قطاع توثي  الرسا ل الج --  

 رابعاً عضوية هيئات ت رير الدوريات: - 

 (9009 -9001عضو هيئة الت رير مجلة االت اد العربي للمكتبات والمعلومات ) --  

 (9001-8992مستشار الت رير لشئون المعلومات لمجلة منتدى البيئة ) --  

 (9008 -8998العربية ) تر ونا ب ر يس ت رير مجلة المكتبات والمعلوماسكرتير الت ري --  
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: المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية الم لية حادى عشر

 والدولية: 

 8992 –تركيا  –استانبو   –عضو الوفد المصري للمنظمات غير ال كومية لمؤتمر األمم "قمة المدن"  --       

 8991 –الهند  –في مؤتمر برنامج األمم المت دة للتنمية حو  البيئة والتنمية في الدو  النامية  ممثل مصر --  

 اآلن( -9002ممثل االت اد العربي للمكتبات والمعلومات بدولة قطر ) --  

 

: الجوا ز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   

 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

.......  

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................. 

 

 

 

 

واعتماد توقيع                                                       توقيع       

 عضو هيئة التدريس                                          ر يس القسم

  

 

 

 

 

  
 

   

 

 

 

 


