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 أوالً: المؤهالت العلمية:  

 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 جامعة القاهرة –كلية اآلداب  8002 الدكتوراه

 جامعة القاهرة –كلية اآلداب  8008 الماجستير

 جامعة القاهرة –كلية اآلداب  6991  الليسانس

   

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 سلطنة عمان –كلية صور الجامعية 

 
 حتى اآلن 8068

نظم  أستاذ مساعد

)بما يعادل  المعلومات

درجة مدرس 

 بالجامعات المصرية( 

كليةة اآلداب  –قسم المكتبات والوثائق والمعلومات 

 جامعة القاهرة  –

 

 مدرس 8068 8009

 

كليةة اآلداب  –قسم المكتبات والوثائق والمعلومات 

 جامعة القاهرة  –

 

 مدرس مساعد 8002 8008

 

كليةة اآلداب  –قسم المكتبات والوثائق والمعلومات 

 جامعة القاهرة  –

 

 معيد 8008 6991

 

 

 

 

 

 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 د. ليلى سيد سميع أبوسريع: )رباعى(االسم 

Name: Dr. Laila Samea Abo Sarea 

          جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

  المكتبات والوثائق وتكنولوجيا المعلومات:  القسم

 : مكتباتالتخصص العام 

 التحليل الموضوعي التخصص الدقيق: 

 Laila-mtu@yahoo.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 

 المعالجة اإللكترونية للبيانات     √ 

 
  مقدمة في الحاسب اآللي   √ 

     12الفهرسة اآللية باستخدام مارك   √ 

 
 √  

ومراكز  استخدام الحاسبات في المكتبات
 )دبلوم( المعلومات

  )دبلوم( التحليل الموضوعي  √ 

    

√    

 الفهرسة اآللية

 

 الفهرسة الوصفية )مستوى تمهيدي(   √

 

 الفهرسة الوصفية   √

     

    

 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 :               إن ترتب زمنيا  ىعل للنشر: أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة خامسا 
فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث

التصنيف الدولي 
 والمحلى 

 
مقررات الفهرسة الوصفية 
بأقسام المكتبات والمعلومات 
في مصر: دراسة تحليلية 
للمحتوى في ضوء البيئة 

 اإللكترونية المعاصرة 
 

 
 
 

 مجلة الفهرست
 
 

6، ع34مج   8063  

 
نظم الضبط االستنادي اآللي  

للموضوعات : الخصائص 
 والتجارب 

 

االتجاهات الحديثة في المكتبات 
 2009 48، ع61مج.  والمعلومات

 

 
اإلنتاج الفكري للمرأة في مجال 
المكتبات والمعلومات : 
الدكتورة يسرية زايد نموجاً / 
سحر ربيع، ليلى سميع، دينا 

 
 
 

 مجلة الفهرست
 

  
 

8002 
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 عبد الهادي
 

 
 

 
 

    

 

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م

 

 

سحر حسنين ربيع، ليلى سيد سميع، سهام 

الفهرسةشمس الدين.  المقروءة آلياً :  

الدليل العملي الستخدام الشكل االتصالي 

12مارك   "MARC  21" لبناء 

القاهرة : سحر  -الببليوجرافية . التسجيالت

 حسنين ربيع

 8001 المؤلفون

 

 

لطالب   دليل االستشهادات المرجعية -
، وفقًا لصيغة 2. ج. كلية صور الجامعية

، وفقًا للنظام الرقمي 1ج.  –هارفاد 
IEEE, ACM = SUC Referencing 

Guide. Pt. I, Author-Date 
System-- Harvard Citation 
Style -      Pt .II, Numerical 

System, IEEE, ACM 
   اإلنجليزية باللغة

 8064 دليل غير منشور

 

 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا : الندوات والمؤتمراتسابعا 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

المؤتمر العلمي التاسع لقسم المكتبات والوثائق 

 والمعلومات
تخصص المكتبات والوثائق " حــول

 والمعلومات في عالم متغيِّر
 "الهوية والمنهجية والتكوين

قسم المكتبات 

والوثائق وتقنية 

المعلومات، كلية 

 اآلداب جامعة القاهرة

مايو  61-61

8068 
اللجنة التنظيمية 

 بحثوالمشاركة ب

 

املؤمتر التاسع عشر لالحتاد العريب  
التعاون بني  "للمكتبات واملعلومات

مؤسسات ومرافق املعلومات العربية يف 
   عصر الرقمنة"

االتحاد العربي 

 للمكتبات والمعلومات

بالتعاون مع الجمعية 

المصرية للمكتبات 

 والمعلومات

كلية  –وقسم المكتبات 

جامعة  –اآلداب 

 القاهرة

 -مكتبة كلية الزراعة

42– 42 
 4002نوفمرب 

 

 اللجنة التنظيمية 
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جامعة القاهرة: 
 القاهرة

 

 

 

   

 

 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

االعتماد األكاديمي لمؤسسات التعليم 

 العالي

كلية صور 

الجامعية، سلطنة 

 عمان

 الحضور 8062

 المصادر التعليمية المفتوحة

كلية صور 

الجامعية، سلطنة 

 عمان

 الحضور 8068

 

 

ورشة عمل حول "وصف المصادر 
تاحتها )و.م.أ. :  ( : المالمح RDAوا 

 والتطبيق في بيئة عربية 

 

)المكتبة المركزية 

بجامعة القاهرة 

بالتعاون مع قسم 

المكتبات والوثائق 

وتقنية المعلومات 

 –بكلية اآلداب 

 جامعة القاهرة(.

8066 
المحاضرة في جلسة 

 التدريب العملي

    

 
 

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  
 

البحث القيام بتدريب الطالب على كيفية 
 في قواعد البيانات اإللكترونية

 

 مركز مصادر التعلم، 
 كلية صور الجامعية،

 
 8062 سلطنة عمان

 
القيام بتدريب الطالب على كيفية 

استخدام البرمجيات الجاهزة في صياغة 
 االستشهادات المرجعية

 

 مركز مصادر التعلم، 
 الجامعية،كلية صور 

 
 8062 سلطنة عمان

 
القيام بتدريب الطالب على كيفية 

 المصادر التعليمية المفتوحة استخدام 
 

 مركز مصادر التعلم، 
 كلية صور الجامعية،

 
 8062 سلطنة عمان

 
 معايير الجودة في العملية التدريسية

 

مركز تنمية قدرات أعضاء 
هيئة التدريس  والقيادات 

 بجامعة القاهرة
 8002 القاهرة

 
 العرض الفعال

 

مركز تنمية قدرات أعضاء 
هيئة التدريس  والقيادات 

 بجامعة القاهرة
 8002 القاهرة

 استخدام التكنولوجيا في التدريس
 

مركز تنمية قدرات أعضاء 
هيئة التدريس  والقيادات 

 بجامعة القاهرة
 8002 القاهرة
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 دورة مهارات االتصال الفعال

قدرات أعضاء مركز تنمية 
هيئة التدريس  والقيادات 

 بجامعة القاهرة
 8001 القاهرة

مركز تنمية قدرات أعضاء  دورة أخالقيات وآداب المهنة
هيئة التدريس  والقيادات 

 بجامعة القاهرة
 8001 القاهرة

دورة إعداد مدربي النظام اآللي المتطور 
 Advanced Library  للمكتبات

Information System - aLIS   
المعلومات معهد تكنولوجيا 

ITI 6999 مصر 

 86الفهرسة اآللية باستخدام شكل مارك 
 للبيانات الببليوجرافية

مركةةز نظةةم  -جامعةةة القةةاهرة 
 بحوث وخدمات المعلومات.

 
 6999 مصر

الدددورة المتكاملددة ءعضدداء هيئددة التدددريس 
+  Introductionبجامعدددددددددددة القددددددددددداهرة )

DOS  +WINDOWS  +Office 

97  +INTERNET). 

بمركدددددددددددز الحسددددددددددداب العلمدددددددددددي 
 بجامعة القاهرة

 6999 مصر

INTERNET   
الشدددددبكة القوميدددددة للمعلومدددددات، 
أكاديميدددددددددددة البحددددددددددد  العلمدددددددددددي 

 والتكنولوجيا
 6999 مصر

دورة الفهرسدددددددة اآلليدددددددة باسدددددددتخدام نظدددددددام 
CDS/ISIS -  

مركةةز نظةةم  -جامعةةة القةةاهرة 
 بحوث وخدمات المعلومات.

 
 6991 مصر

    

 

: دارية والقيادية واألنشةة المؤسسيةالمهام اإل:  عاشرا  
 الخبرات المهنية

  كلية صور الجامعية –حتى اآلن: مدير مركز مصادر التعلم  – 1121سبتمبر 

  عضو اللجنة العلمية لدار الكتب والوثائق القومية. 1121يونيو  – 1121يناير : 

  استشاري ضبط الجودة ومنسق عام الفهرس الموحد للمكتبات الجامعية المصرية  1121 – 1112يناير :– 
 المجلس اءعلى للجامعات. –وحدة المكتبة الرقمية 

 2221 – 1111.االشتراك في العديد من مشروعات التحويل اآللي لمكتبات جامعة القاهرة  : 

 التدريب

 1111- 1121  مصادر  -12المقروءة آليًا باستخدام شكل مارك : االشتراك في دورات )الفهرسة
تاحتها  -  المعلومات اإللكترونية بناء الملفات االستنادية ( التي ينظمها RDAمعيار وصف المصادر وا 

 مركز بحو  نظم وخدمات المعلومات التابع لكلية اآلداب جامعة القاهرة.

 1112 – 1121 اآللية ( التي تنظمها وحدة المكتبة  : االشتراك في دورات )ضبط الجودة في الفهارس
 الرقمية بالمجلس اءعلى للجامعات.

 1112 االشتراك في دورات )الفهرسة والتصنيف( التي نظممها الجهاز المركزي للمحاسبات : 
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: المساهمة فى خدمة المجتمع والقةاعات الثقافية المحلية  حادى عشر

       والدولية: 
 

 المشروعات

 1122  تحويل قاعدة بيانات المخطوطات العربية بمعهد المخطوطات العربية إلى أحد النظم اآللية : مشروع
 .12المتكاملة في مجال المكتبات باستخدام شكل مارك 

 1112 –  حتى اآلن : استشاري ضبط الجودة للفهرس الموحد للجامعات المصرية بوحدة المكتبة الرقمية
 بالمجلس اءعلى للجامعات.

 1112-1111 .االشتراك في مشروع تحسيب "المكتبة المركزية " لجامعة القاهرة : 

 1111  بكلية اآلداب بجامعة –: االشتراك في تنظيم والقيام بالعمليات الفنية لمكتبة قسم اللغة اإلنجليزية
 القاهرة.

 1112-1112 .االشتراك في مشروع تحسيب "مكتبة كلية اآلداب" بجامعة القاهرة : 

 2221-2221 شتراك في مشروع إعداد كشاف مجلة كلية اآلداب بجامعة القاهرة.: اال 

 2222-2222 بكلية اآلداب سم المكتبات والوثائق والمعلومات : االشتراك في مشروع تحسيب مكتبة ق
 بجامعة القاهرة.

 

: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   

كلية صور الجامعية،  –نظم وتكنولوجيا المعلومات جائزة أفضل أداء أكاديمي ءعضاء هيءة التدريس بقسم  -
 1122سلطنة عمان، 

 .2221جامعة القاهرة، كلية اآلداب،  –جائزة الرئيس الراحل محمد أنور السادات  -

 .2221جامعة القاهرة، كلية اآلداب،  –جائزة المرحوم اءستاذ الدكتور أحمد أنور عمر  -

  

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

 عروض الكتب والندوات :

االتجاهات الحديثة في  -البح  ومناهجه في علم المكتبات والمعلومات / محمد فتحي عبد الهادي . -2
 .721-711ص  –( . 2221)21، ع2مج. -. المكتبات والمعلومات

 االتجاهات الحديثة في المكتبات -أبريل. 22-22حول ندوة الثورة المعلوماتية . العين ، اإلمارات :  -1
 . 122-121ص  –( . 2221)21، ع2مج. -. والمعلومات
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االتجاهات الحديثة  -أبريل . 12-11ندوة "استخدام تكنولوجيا المعلومات في الحفاظ على الترا  :  -7
 122ص  –( . 2221)21، ع2مج. -. في المكتبات والمعلومات

، 2مج. -. والمعلوماتاالتجاهات الحديثة في المكتبات  -احتفالية تكريم الناشرين المصريين. . -2
 .122-122ص  –( . 2221)21ع

االتجاهات الحديثة في  -. بريلأ 17-12مائدة مستديرة لمناقشة واقع الكتاب المدرسى و مستقبله  -2
 .122-127ص  –( . 2221)21، ع2مج. -. المكتبات والمعلومات

 

توقيع                                                       توقيع واعتماد            

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  

                                
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

   

 

 

 

 


