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 أوالً: المؤهالت العلمية:

 

 

 المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 جامعة القاهرة–كلية اآلداب  1122 دكتوراه الفلسفة

 جامعة القاهرة–كلية اآلداب  1112 ماجستير في اآلداب

 جامعة القاهرة–كلية اآلداب  2111 ليسانس اآلداب

   

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

 
 كلية اآلداب –جامعة القاهرة 

 مدرس االن 1122

 كلية اآلداب –جامعة القاهرة 
 

 مدرس مساعد 1122 1112

 
 كلية اآلداب –جامعة القاهرة 

 معيد 1112 2111

 4102-4102لعام  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 

 االول معلومات 3تحليل وتصميم النظم س  3 -

 معلومات 4نظم معلومات نوعية س  4 -
 االول

 االول مكتبات 4التدريب الميداني س  ال ينطبق 3

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 محمد عبد المولى محمود عبد الرحمن: )رباعى(االسم 

Name:Mohamedabdelmawlamahmodabdelrahm

an 

      جامعة القاهرة  –كلية اآلداب الكلية :

  المكتبات والوثائق والمعلومات: القسم

 المكتباتالتخصص العام :

 المعلومات تقنياتالتخصص الدقيق: 

 mm_abdelmawla@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
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 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 

 
 -. 0111العربية  -األقراص المدمجة بمصر:دراسة ميدانية للنشر واإلتاحة:اطروحة ماجستير )عرض( .

 .118-281ص ص  -( .1112) 2،ع 2س

 

ص ص  -( .1111) 11،ع 20ماا  -المكتبااات والمعلومااات . االتجاهااات اليد  ااة فااي -قياسااات الو اا  .

281-121 . 
 

  . 21-11ص ص  -( .1111ا ار -)ما و 1س -. 0111العربية  -.الميتاداتا:هل هى فهرسة المستقبل 

،  8س -. 0111العربية  -. بنيتها وأسالي  االسترجاع:من أ ن بدأت والى أ ن انتهت : ميركات البيث

 .12-71ص ص  -( .1118فبرا ر-)شباط 11ع
 

-)تماو 02،ع  1س -. 0111العربياة  -.: الوضا  الاراهن والتياد ات  IPv6بروتوكول االنترنت الجد اد 

 . 282-272ص ص  -( .1111 وليه 
 

 02س  -والمعلوماات العربياة .المكتبات  -قياسات المعلومات والمعرفة : بين النظر ة والتطبيق )عرض( .

 (.1122)اكتوبر  2،ع
 

مجلاة المكتباات والمعلوماات  -الميتوى العربي على االنترنت تيت النطاقات العربية : دراسة و بومتر اة .

 .221 – 81ص ص  -( .1120)ابر ل  1، ع  00العربية . س 
 

 -والوثائق وتقنية المعلومات كلية األداب المؤتمر العلمي العاشر لقسم المكتبات مجتم  المعرفة في مصر . 

 1120ما و  22 – 27. القاهرة  جامعة القاهرة
 

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م
 

1 

تصميم وادارة قواعد 

 البيانات االرشيفية

مركز التعليم المفتوح جامعة 

 القاهرة
2014 
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لغات معالجة النصوص 

 االلكترونية

مركز التعليم المفتوح جامعة 

 القاهرة
2014 

 المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا: : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

 

 علااى وتاايثيره يالنشاار اإللكتروناا ال اااني حااول يالمااؤتمر العلماا 

أكتاااوبر  12 – 17والمعلوماااات فاااي مصااار،  المكتباااات مجتمااا 

 القاهرة.،2111

 تنظيم وحضور

  اااا علاااى تخصاااث المكتباااات والوثاااائق مؤتمــاااـر ومساااون عام 

 2-1، والمعلومااات فااي مصاار تيااد ات الواقاا  وقفااا  المسااتقبل 

 .القاهرة، 1112أكتوبر 

 تنظيم وحضور

  تنظيم وحضورالماااؤتمر العلماااي السااااب : قضاااا ا البياااث العلماااي فاااي المكتباااات 
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 2 -0 ،والوثاااائق والمعلوماااات: قضاااا ا الواقااا  وقفاااا  المساااتقبل 

 .القاهرة ، 1110أكتوبر 

  مؤتمر االتياد العربي للمكتبات والمعلومات )اعلم( التاس  عشر

 التعاااون بااين مؤسساات المعلومااات العربياة فااي عصاار "بعناوان

 ، القاهرة 1118نوفمبر 26 -، الرقمنة

 تنظيم وحضور

 المكتبااات والوثااائق والمعلومااات حااول المؤؤؤتمر العلمؤؤي الثؤؤامن لقسؤؤم: 

أبر ال  2،1إشكالية المصطلح في مجال المكتباات والوثاائق والمعلوماات 

1121 
 تنظيم وحضور

 االول لماد ر  المكتباات المركز اة للجامعاات   الماؤتمر االقليماي

بدول العالم االساممي )نياو تياالس اساتراتيجي لبناام مجتمعاات 

 .1121د سمبر  22-22المعرفة(، 

 تنظيم وحضور

  كلياة االداب  لمكتبات والوثائق والمعلومات القسم التاسعالمؤتمر العلمي

فاي عاالم  المكتباات والوثاائق والمعلوماات تخصث :حول جامعة القاهرة

 1121 ما و22،21متغير؛ الهو ة والمنهجية والتكو ن
 تنظيم وحضور

 كلياة اآلداب  المؤتمر العلمى العاشر لقسم المكتبات والوثاائق والمعلوماات

إتاحااة المعرفااة وحااق الوىااول إلااى المعلومااات فااى . جامعااة القاااهرة –

ماا و  22-27القااهرة  :التياد ات والتطلعااتالمجتما  العرباى المعاىار 

1120 

 تنظيم وحضور

 بيث

  

 

 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

وىس المصادر وإتاحتها ورشة عمل 

والبنام المممح  (RDA : )و م أ

والتطبيق في بيئة عربية وذلك ومل 

 . 1122أبر ل  21و  22 ومي 

قسم المكتبات 

والمكتبة المركز ة 

 لجامعة القاهرة

 حضور 1122ابر ل 

ورشة المواىفات القياسية المصر ة 

مارس  فى مجال المكتبات والمعلومات

1122 

قسم المكتبات 

والمكتبة المركز ة 

 لجامعة القاهرة

 حضور 1122مارس 

 

مكافية االنتيال في االبياث العلمية 

 1 وم  ithenticateبواسطة برنام  

 1122نوفمبر 

 

المكتبة المركز ة 

 لجامعة القاهرة
 حضور 1122نوفمبر 
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 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

  دورة التوفلTOFEL- 

 .1112ما و 

 

مركز اللغات 

 والترجمة
 1112 جامعة القاهرة

 

  الااى ثقافااة دورة ماادول

 -الجاااااااودة واالعتمااااااااد

 1112نوفمبر 

 1112 جامعة القاهرة وحدة الجودة بالكلية

  دورة مطور أوراكل

oracle developer 6i 

الشبكة القومية للمعلومات  -

 -مصر-العلمية والتقنية

 .1111 ونيو -1112د سمبر 

الشبكة القومية 

 للمعلومات
 2007 جامعة القاهرة

 

  مركز  –سلوكيات المهنة

تنمية قدرات أعضام هيئة 

التدر س والقيادات بجامعة 

 .1118 نا ر  -القاهرة

مركز تنمية قدرات 

أعضام هيئة 

 التدر س

 2008 جامعة القاهرة

 

  مركز تنمية   –النشر العلمي

قدرات أعضام هيئة التدر س 

-والقيادات بجامعة القاهرة

 .1118فبرا ر 

مركز تنمية قدرات 

أعضام هيئة 

 التدر س

 2008 جامعة القاهرة

 

  مركز تنمية   –العرض الفعال

قدرات أعضام هيئة التدر س 

-والقيادات بجامعة القاهرة

 .1118فبرا ر 

مركز تنمية قدرات 

أعضام هيئة 

 التدر س

 2008 جامعة القاهرة

 

  مركز   –الساعات المعتمدة

تنمية قدرات أعضام هيئة 

التدر س والقيادات بجامعة 

 .1118 ونيو -القاهرة

مركز تنمية قدرات 

أعضام هيئة 

 التدر س

 2008 جامعة القاهرة

   دورة التخطااااااااااااااااااااااي

االستراتيجي من مركز 

ضاااااااااااامان الجااااااااااااودة 

واالعتمااااااااد بجامعاااااااة 

نااااااااااوفمبر  -القاااااااااااهرة

1118. 

مركز ضمان 

 الجودة
 2008 جامعة القاهرة

  استخدام التكنولوجيا في

مركز تنمية   –التدر س 

قدرات أعضام هيئة التدر س 

 -والقيادات بجامعة القاهرة

 .1118نوفمبر 

مركز تنمية قدرات 

أعضام هيئة 

 التدر س

 2008 جامعة القاهرة
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  إدارة الوقت واالجتماعات–  

مركز تنمية قدرات أعضام 

هيئة التدر س والقيادات 

اغسطس -بجامعة القاهرة

1121. 

مركز تنمية قدرات 

أعضام هيئة 

 التدر س

 2010 جامعة القاهرة

  الروصة الدولية لقيادة

)معتمدة  ICDLالياسوب 

 .1111 وليو -من اليونسكو(
 2009 جامعة القاهرة اليونسكو

  دورةspss - معهد الدراسات

جامعة  –والبيوث اإلحصائية 

 .1121ابر ل  21-2 -القاهرة

معهد الدراسات 

والبيوث 

 االحصائية

 2010 جامعة القاهرة

  دورة تصميم مواق  االنترنت

مركز التكنولوجيا العالية  -

 -بكلية الهندسة جامعة القاهرة

 .1121اكتوبر 

مركز التكنولوجيا  -

 العالية بكلية الهندسة
 2010 جامعة القاهرة

  دورةdatabase design 

using SQL Server 

مركز التكنولوجيا  - 2008

العالية بكلية الهندسة جامعة 

 .1121نوفمبر-القاهرة

مركز التكنولوجيا  -

 العالية بكلية الهندسة
 2010 جامعة القاهرة

 IT Essentials I: PC 

Hardware and 

Software  (From 

Cisco Academy – 

Egypt)-2011 

 2011 جامعة القاهرة سيسكو

  مهارات تصميم تنمية دورة

مركز  –المقررات االلكترونية

جامعة  –التعلم االلكتروني 

 1122القاهرة اكتوبر 

مركز التعلم 

 االلكتروني
 2011 جامعة القاهرة

  اعداد عمل   "ورشة

 -"توىيفات المقررات

 .1122نوفمبر 
 2011 القاهرةجامعة  وحدة الجودة بالكلية

: دارية والقيادية واألنشةة المؤسسيةالمهام اإل:  عاشرا  
 1111 - 2111عضو لجان االمتيانات بالكلية من  .2

 1122 - 1111عضو لجنة تسليم اورا  االمتيانات بالكلية من  .1

 االن – 1122عضو لجنة طب  االمتيانات بالكلية من  .0

 التالية:المشاركة في لجان تنظيم واعداد المؤتمرات  .2

 والمعلوماات فاي  المكتبات مجتم  على وتيثيره اإللكتروني النشر العلمي ال اني حول المؤتمر

 القاهرة.،2111أكتوبر  12 – 17مصر، 

  ااا علااى تخصااث المكتبااات والوثااائق والمعلومااات فااي مصاار تيااد ات مؤتمــااـر ومسااون عام 

 ،القاهرة. 1112أكتوبر  2-1الواق  وقفا  المستقبل ، 

 ر العلمااي الساااب : قضااا ا البيااث العلمااي فااي المكتبااات والوثااائق والمعلومااات: قضااا ا المااؤتم

 ، القاهرة. 1110أكتوبر  2 -0الواق  وقفا  المستقبل ، 

 التعاااون بااين "مااؤتمر االتياااد العربااي للمكتبااات والمعلومااات )اعلاام( التاساا  عشاار بعنااوان 

 .، القاهرة 1118نوفمبر 26 -، مؤسسات المعلومات العربية في عصر الرقمنة
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 إشكالية المصطلح في مجال المكتباات  :المكتبات والوثائق والمعلومات حول المؤتمر العلمي الثامن لقسم

 1121أبر ل  2،1والوثائق والمعلومات 

  المؤتمر االقليماي االول لماد ر  المكتباات المركز اة للجامعاات بادول العاالم االساممي )نياو

 .1121د سمبر  22-22مجتمعات المعرفة(، تيالس استراتيجي لبنام 

  تخصاث :حاول كلية االداب جامعة القاهرة المكتبات والوثائق والمعلومات لقسم التاسعالمؤتمر العلمي 

 1121 ما و22،21في عالم متغير؛ الهو ة والمنهجية والتكو ن المكتبات والوثائق والمعلومات

  إتاحة المعرفاة . جامعة القاهرة –كلية اآلداب  والوثائق والمعلوماتالمؤتمر العلمى العاشر لقسم المكتبات

 22-27القااهرة K وحق الوىول إلى المعلوماات فاى المجتما  العرباى المعاىار :التياد ات والتطلعاات

 1120ما و 

  مساتقبل .جامعة القاهرة –كلية اآلداب  لقسم المكتبات والوثائق والمعلومات   عشردااليالمؤتمر العلمى

 1127ابر ل  10-12ودمات المكتبات والوثائق والمعلومات ومؤسساتها. 

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقةاعات الثقافية المحلية حادى عشر

 والدولية: 
  إعداد دورات لتنمية مهارات الموظفين في استخدام الحاسب االلي بالكلية 

 إعداد شروحات تعليمية نصية وفيديو ونشرها على االنترنت 

 

: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   
 المدرس المساعد الم الي من ناد  أعضام هيئة التدر س . 

  

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

توقيع                                                       توقيع واعتماد            

رئيس القسم             عضو هيئة التدريس                               

  د. محمد عبد المولى محمود

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

   

 

 

 

 


