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 أوالً: المؤهالت العلمية: 

 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 جامعة القاهرة ، كلية اآلداب 3002 دكتوراه

 القاهرة ، كلية اآلدابجامعة  7991 ماجستير

 جامعة القاهرة ، كلية اآلداب 7993 تمهيدي ماجستير

 جامعة القاهرة ، كلية اآلداب 7999 ليسانس

 

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

 مدرس 3072 3070 كلية اآلداب، قسم المكتبات جامعة القاهرة ،

 أستاذ  مساعد 3070 3002 جامعة الملك سعود، عمادة شؤون المكتبات

 مدرس 3002 3002 جامعة القاهرة ، كلية اآلداب، قسم المكتبات

 مدرس مساعد 3002 7991 جامعة القاهرة ، كلية اآلداب، قسم المكتبات

 معيد 7991 7999 كلية اآلداب، قسم المكتبات جامعة القاهرة ،

 

 ثالثا: التدريس الجامعي:
 

 Courses Taught                             المواد التي تم تدريسها                              
 الوحدات التدريسية *

Teaching Units رقمها 

Course No. 

 اسم المادة

Course title 

 الفصل الدراسي

Studying Term العملي 

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

 2204 -2202مكتبات / معلومات ؛  4: 2ف النظم اآللية في المكتبات  2 

 2200 -2202مكتبات / معلومات ؛  3: 2ف النشر التقليدي واإللكتروني  2 

 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 محمد أحمد محمد سالم غنيم: )رباعى(االسم 

Name: Mohammed A. M. Salem Goniem 

 

          جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

  : المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات القسم

 التخصص العام : تقنية المعلومات

 الدقيق: نظم استرجاع المعلومات التخصص

      m_salem98@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
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 الموارد المرجعية العامة مكت 054 2 
مكتبات ومعلومات )جامعة الملك  2: 2ف

 2222سعود( ؛ 

 مقدمة في الحاسب اآللي   2
 -0992مكتبات )جامعة القاهرة(،  2ممتد؛ 

0991 

 المدخل إلى علم المعلومات   2
 - 0991مكتبات )جامعة القاهرة(،   0ممتد؛ 

0999 

 2204 -2202معلومات؛  4: 0ف قواعد البيانات  3 

 2200 -2202مكتبات / معلومات ؛  3: 2ف شبكات المعلومات وتقنيات االتصاالت  2 

 الحاسب اآللي والنشر 005 3 
: برنامج النشر اإللكتروني؛ 0مستوى 

2202- 2204 

 2  
تطبيقات الحاسب اآللي في المكتبات 

 والمعلومات

 2200 -2202مكتبات / معلومات ؛  3: 2ف

 أسيوط() 2200 -2202مكتبات؛  3: 2ف تحليل وتصميم نظم المعلومات  2 

 اإلنترنت والنشر 022 3 
: برنامج النشر اإللكتروني؛ 2مستوى 

2202- 2204 

 2222مكتبات )جامعة القاهرة(،   0ممتد؛  األسس الحديثة للمكتبات والمعلومات   2

 2200 -2202دبلوم؛  0: 2ف التصنيف  2 

 2204 -2202دبلوم معلومات؛  2: 0ف النظم اآللية في المكتبات  2 

 قواعد البيانات  2 
دبلوم  مكتبات ومعلومات )عام(؛  0: 0ف

2202- 2204 

 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 تاريخ 
 التسجيل 

 نوع اإلشراف
 

  مشترك  فردى

0 
تطبيق بطاقات اإلداء المتوازن بالمكتبات الجامعية 

 في مصر
 عبدالخالقإبراهيم أحمد  د

2200-2204 

 نوقشت

 ن 

2 

تصميم قواعد البيانات الببليوجرافية ؛ نموذج 

معياري لتصميم قواعد البيانات وفقا لشكل 

 (: تحليل وتطبيق20الفهرسة المقروء آليًا )فما 

 هشام فتحي أحمد مكي د

2222-2203 

 نوقشت

 ن 

3 
برمجيات إدارة االستشهادات المرجعية: دراسة 

 مقارنةتحليلية 
 نهي ممدوح محمد مصطفى م

04/4 /2202  ن  

4 

اإلنتاج الفكري العربي عن ثورة الشعب المصرية 

: دراسة استكشافية الستنباط 2200يناير  25في 

 أسس توثيقية

 نجالء محمد عبدالعظيم م

01 /02 /2203  ن  

5 
المخطوطات العربية على اإلنترنت: دراسة تقييمية 

 للمواقع العربية
 إيمان عادل محمد عبدربه م

2/0 /2204  ن  

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

التصنيف الدولي 
 والمحلى

استرجاع المعلومات  الحالة الراهنة لنظم

العربية المعتمدة على اللغة الطبيعية: دراسة 

 في أدب الموضوع

مجلة مكتبة الملك فهد 

 الوطنية )الرياض(

ذو  -)رجب 2ع 2، ع03مج

  -هـ/ يوليو0421الحجة 

 م(2221ديسمبر 

2221  

 WINISISالمعالم الجديدة لمنظومة 

 : الجزء األول0.5للنوافذ: اإلصدارة 

cybrarians journal 2222 (2222 )مارس 1ع  
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فئة المجلة في  السنة المجلد عنوان الدورية عنوان البحث
التصنيف الدولي 

 والمحلى
 WINISISالمعالم الجديدة لمنظومة 

  : الجزء الثاني 0.5للنوافذ: اإلصدارة 
cybrarians journal 2222 (2222 )يونيو 9ع 

 

على  CDS/ISISكيف تضع قاعدة بيانات 

 قرص مكتنز )ترجمة(

cybrarians journal 2225 (2225)سبتمبر  2ع  

ليشن، روبرت. نموذج تطبيقي لتوصيف 

على الشبكة المحلية  WINISISمنظومة 

 )ترجمة(

cybrarians journal 2225 (2225)ديسمبر  1ع  

مكتبة اإلسكندرية في صفحات اإلنترنت 

 العربية؛ استعراض تاريخي

االتجاهات الحديثة في 

المكتبات والمعلومات 

 )القاهرة(

  2223 (2223)يناير  09، ع02مج

نحو مكنز متعدد اللغات لمكتبة اإلسكندرية؛ 

 مالمح التجربة وآفاق المستقبل

االتجاهات الحديثة في 

المكتبات والمعلومات 

 )القاهرة(

(2223)يناير  09، ع02مج  2223  

وقائع  السياسة الوطنية للمعلومات في مصر :

المائدة المستديرة التي عقدها المجلس األعلى 

ديسمبر  30 – 29للثقافة )القاهرة : 

 ( )متابعة(2220

دراسات عربية في المكتبات 

 وعلم المعلومات )القاهرة(

(2222)يناير  0، ع1مج  2222  

-0992النشر اإللكتروني في عشر سنوات )

 (باالشتراك(؛ دراسة ببليومترية )0999

عربية في المكتبات دراسات 

 وعلم المعلومات )القاهرة(

  2222 (2222)مايو  2، ع 1مج

-0992النشر اإللكتروني في عشر سنوات )

 (؛ قائمة وراقية )باالشتراك(0999

ت عربية في المكتبات ادراس

 وعلم المعلومات )القاهرة(

  2222 ؟؟؟

معالجات النصوص في  وورد مكتبيًا؛ توظيف

 –مجال المكتبات والمعلومات: الحلقة الثانية 

 استخراج البطاقة المعيارية

عالم المعلومات والمكتبات 

 والنشر )القاهرة(

  2222 (2222)يوليو  0، ع4مج 

: نموذج  CDS/ISISمنظومة برمجيات 

 تطبيقي لقاعدة بيانات غير ببليوجرافية

االتجاهات الحديثة في 

ت والمعلومات المكتبا

 )القاهرة(

(2220)يناير  05، ع1مج  2220  

قسم المجازة والمسجلة بطروحات األرصيد 

 –بكلية اآلدابالمكتبات والوثائق والمعلومات 

 2220جامعة القاهرة حتى إبريل 

ت عربية في المكتبات ادراس

 وعلم المعلومات )القاهرة(

  2220 (2220مايو )2ع، 2مج 

وورد مكتبيًا؛ توظيف معالجات النصوص في 

 مجال المكتبات والمعلومات

عالم المعلومات والمكتبات 

 والنشر )القاهرة(

  2220 (2220)يوليو  0، ع3مج 

أنماط االستشهاد المرجعي في اإلنتاج الفكري 

 المصري في التربية

مجلة المكتبات والمعلومات 

 العربية )الرياض(

  0999 (0999)أكتوبر  4، ع09س

االتجاهات الحديثة في  0992-0952الدوريات التربوية في مصر: 

المكتبات والمعلومات 

 )القاهرة(

 0991  

كشافات الدوريات التربوية المصرية : دراسة 

 تحليلية تقويمية.

دراسات عربية في المكتبات 

 وعلم المعلومات )القاهرة(

  0991 (0991)مايو  2، ع3مج
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فئة المجلة في  السنة المجلد عنوان الدورية عنوان البحث
التصنيف الدولي 

 والمحلى
فى اإلنتاج الفكرى العربى  العلم والمنهج

 )باالشتراك( المعاصر؛ قائمة وراقية

ت عربية في المكتبات ادراس

 وعلم المعلومات )القاهرة(

  0991 (0991) 2ع

 قائمة مختارة بالمؤلفات والمقاالت عن الكتاب

 )باالشتراك(

  0995 (0995)يناير  45ع (مجلة عالم الكتاب )القاهرة

 دار الكتب المصرية قائمة ببليوجرافية عن

 )باالشتراك(

  0994 (0994)يناير  40ع (مجلة عالم الكتاب )القاهرة

السلوك االتصالى للدكتور بطرس غالى من 

 )باالشتراك( خالل كتاباته وما كتب عنه

  0993 (0993)يناير  31ع (مجلة عالم الكتاب )القاهرة

أزمة الخليج وحربها فى الكتابات واإلبداعات 

 )باالشتراك( العربية

  0992 (0992)يناير  33ع (مجلة عالم الكتاب )القاهرة

ا  :ا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيً سادسً   
 

 التاريخ دار النشر عنوان الكتاب م

 الحاسب اآللي والنشر 0
جامعة القاهرة، مركز التعليم 

 المفتوح
2202 

 النشراستخدماتها في اإلنترنت و 2
جامعة القاهرة، مركز التعليم 

 المفتوح
2202 

3 
؟؛ ICDLكيف تجتاز اختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 

 3االختبارات الكاملة. ط 
 2202 البخاري للنشر والتوزيع

 2202 م. سالم غنيم  محاضرات في نظم إدارة قواعد البيانات 4

؛ دليل  WINISIS Ver. 1.5للنوافذ  :   CDS/ISISمنظومة  5

 2التشغيل الرسمي )تعريب(. ط

 2202 البخاري للنشر والوزيع

: النظام اآللي الجديد )يونيكورن(  20دليل إرشادي الستخدام صيغة مارك  2

 )إشراف(

عمادة شؤون المكتبات 

 )الرياض(

2221 

 دليل استخدام النظام اآللي الجديد )يونيكورن(: النظام الفرعي للفهرسة 1
 )إشراف(

عمادة شؤون المكتبات 

 )الرياض(

2221 

1 
؛ االختبارات ICDLكيف تجتاز اختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 

 (2،  0الكاملة )ط
 2221 م. سالم غنيم

 [0]ط -.الغموض وآفـاق الحلول نظم استرجاع المعلومات العربية؛ مظاهـر 9
مكتبة الملك فهد الوطنية 

 )الرياض(
2221 

اللقاء العلمي حول مصادر المعلومات اإللكترونية ؛ ماهيتها وكيفية اإلفادة  02

ذو القعدة  2منها برعاية معالي مدير جامعة الملك سعود )الرياض : 

 م( )تقرير(2221نوفمبر  02هـ /  0421

ات عمادة شؤون المكتب

 )الرياض(

2221 

 2222 م. سالم غنيم ICDLمنهاج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب :  00

 2222 جامعة الملك سعود مكت( )محاضرات( 054الموارد المرجعية العامة ) 02

؛ دليل  WINISIS Ver. 1.5للنوافذ  :   CDS/ISISمنظومة  03

 0التشغيل الرسمي )تعريب(. ط

 2225 م. سالم غنيم

 2223 م. سالم غنيم تطبيقات الحاسب اآللي في تنظيم المعلومات 04

http://www.kfnl.gov.sa/idarat/alnsher%20el/nothom/PubMain.htm
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 التاريخ دار النشر عنوان الكتاب م
(: 2222-0950قسم المكتبات والوثائق والمعلومات عبر خمسين عاًما ) 05

 كتاب تذكاري بمناسبة العيد الذهبي للقسم ]كتاب[ )تحرير(

 2222 المكتبة األكاديمية

الجمعية المصرية للمعلومات  في مصردليل الكفايات العلمية للعاملين بمرافق المعلومات  02

 والمكتبات

2222 

الجمعية العلمية لقسم المكتبات  ]كتاب[ )تحرير(مختصر الكلمات عن قسم المكتبات والوثائق والمعلومات 01

 والوثائق والمعلومات

0991 

جامعة القاهرة منذ  -دليل الرسائل الجامعية التى أجازتها كلية اآلداب  01

 ج )باالشتراك(2.  0992نهاية مايو إنشائها حتى 

وحدة النشر العلمى بكلية 

 جامعة القاهرة -اآلداب 

0992 

وحدة النشر العلمى بكلية  )باالشتراك( 0992دليل الرسائل المسجلة حتى مايو  09

 جامعة القاهرة -اآلداب 

0992 

المصرية اللبنانية الدار  )تعريب( دليل إنشاء وإدارة قواعد البيانات الببليوجرافية 22

 )مصر(

0992 

 

 ا:ن ترتب زمنيً أالمحلية والدولية على  : الندوات والمؤتمراتا سابعً 
 

 نوع المشاركة التاريخ الجهة المنظمة والمكان عنوان الندوة /المؤتمر

اللقاء العلمي حول مصادر المعلومات اإللكترونية ؛ 

 ماهيتها وكيفية اإلفادة منها

عمادة شؤون  جامعة الملك سعود،

 المكتبات )الرياض(

هـ  0421ذو القعدة  2: 2221

/ 

 م2221نوفمبر  02

 منظم

 العلمي السابع: قضايا البحث العلمي في مؤتمرال

الواقع  : قضاياالمكتبات والوثائق والمعلومات

 وآفاق المستقبل

 –كلية اآلداب  –قاهرة جامعة ال

قسم المكتبات والوثائق 

، باالشتراك مع والمعلومات

الجمعية المصرية للمكتبات 

 والمعلومات

  -3)القاهرة: : 2223

 (2223أكتوبر  4

 مشاركة 

 بورقة عمل

المؤتمر القومي السادس ألخصائيي المكتبات 

 والمعلومات 

الجمعية المصرية للمكتبات 

 والمعلومات، مكتبة اإلسكندرية

 21-22: )اإلسكندرية : 2222

 (2222مارس 
 مشاركة 

 بورقة عمل

المائدة المستديرة حول السياسة الوطنية 

 للمعلومات في مصر
 حضور ومتابعة 2220ديسمبر  30: 2220 المجلس األعلى للثقافة

ا على تخصص المكتبات خمسون عامً  رـــمؤتم

تحديات الواقع  والوثائق والمعلومات في مصر

 وآفاق المستقبل

قسم المكتبات والوثائق 

 والمعلومات
أكتوبر  4-2)القاهرة : : 2220

2220) 
مشاركة بورقة 

 عمل

المؤتمر القومي الخامس ألخصائيي المكتبات 

 والمعلومات

الجمعية المصرية للمكتبات 

 والمعلومات

 23-20: )أسيوط: 2220

 (2220إبريل 

 مشاركة 

 بورقة عمل

المؤتمر القومي الرابع ألخصائيي المكتبات 

 والمعلومات 

الجمعية المصرية للمكتبات 

 والمعلومات

 32-21)المنوفية : : 2222

 (2222يونيو 

 مشاركة 

 بورقة عمل

المؤتمر القومي الثالث ألخصائي المكتبات 

 والمعلومات

الجمعية المصرية للمكتبات 

 والمعلومات

 32-21: )اإلسكندرية : 0991

 (0999يوليو 

 مشاركة 

 بورقة عمل
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 ا :ن ترتب زمنيً أا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ثامنً 

 

 التاريخ الجهة المنظمة والمكان عنوان ورشة العمل / الحلقة النقاشية 
نوع 

 المشاركة

 RDA وصف المصادر وإتاحتها
قسم المكتبات والوثائق 

جامعة ، كلية اآلداب، المعلوماتو

 ةالقاهر

 حضور 2200

جامعة القاهرة، مركز ضمان  الطالب والخريجون والتعليم والتعلم

 الجودة واالعتماد
 حضور 2200إبريل 

حلقة نقاش "تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء 

 هيئة التدريس"
جامعة الملك سعود. عمادة تطوير 

 المهارات )السعودية(
 حضور 2221/ 2/ 2

زمنيا : ن ترتبأتاسعا : الدورات التدريبية على   

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 -مركز الحساب العلمي ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 

 جامعة القاهرة

 -مركز الحساب العلمي

 جامعة القاهرة
2200 

"الجوانب القانونية والمالية في األعمال الجامعية  

FLDC" 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس 

 بجامعة القاهرة

 جامعة القاهرة
2202 

 (03-05/02/2202 ) 

Introduction to Study Abroad for 
American Undergraduate Student 

مكتب رعاية الطالب 

الوافدين بجامعة 

 القاهرة ، إميديست

 جامعة القاهرة
2202 

(29-32 /02/2202) 

 كتابة ونشر البحوث العلمية في المجالت الدولية
الترجمة والنشر وحدة 

 الدولى بجامعة القاهرة

 جامعة القاهرة
2202 

(2-4 /00/2202) 

 Raptivityتصميم درس تفاعلي باستخدام برنامج 

المركز الوطني للتعلم 

اإللكتروني والتعليم عن 

 بعد )السعودية(

المركز الوطني للتعلم 

اإللكتروني والتعليم عن 

 بعد )السعودية(

 2229: يونيه 2229

 القراءة السريعة

جامعة الملك سعود، 

عمادة شؤون المكتبات، 

برنامج أصدقاء المكتبة 

 )السعودية(

 2229 عمادة شؤون المكتبات

 "Course Labبرمجيات "كورس الب 

المركز الوطني للتعلم 

اإللكتروني والتعليم عن 

 بعد )السعودية(

المركز الوطني للتعلم 

اإللكتروني والتعليم عن 

 )السعودية(بعد 

2229 

 بناء االختبارات اإللكترونية

المركز الوطني للتعلم 

اإللكتروني والتعليم عن 

 بعد )السعودية(

المركز الوطني للتعلم 

اإللكتروني والتعليم عن 

 بعد )السعودية(

2229 

 الجودة في التعلم اإللكتروني

المركز الوطني للتعلم 

اإللكتروني والتعليم عن 

 بعد )السعودية(

المركز الوطني للتعلم 

اإللكتروني والتعليم عن 

 بعد )السعودية(

2229 

 2221المركز الوطني للتعلم المركز الوطني للتعلم  تصميم برمجيات التعلم اإللكتروني؛ النظرية والتطبيق
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 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

اإللكتروني والتعليم عن 

 بعد )السعودية(

اإللكتروني والتعليم عن 

 بعد )السعودية(

 Training of Trainersتدريب المدربين 

مشروع تنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس 

،  FLDPوالقيادات  

 HEEPو 

قاعة التدريب: كلية 

 الزراعة

2224 

(1-02/5/2224) 

 (BBSAبرنامج المهارات األساسية )

جمعية جيل المستقبل 

(FGF و مؤسسة ،)

 Berlitzبرلتز 

 األلمانية

 جمعية جيل المستقبل
2223 

 2223يوليه  -إبريل  

 (PHEالطرق المؤدية للتعليم العالي )

مركز تطوير الدراسات 

كلية  –العليا والبحوث 

جامعة  -الهندسة 

القاهرة، ومؤسسة 

 فورد، أغسطس

 كلية الهندسة
2223 

 2223سبتمبر  –أغسطس  

 الجامعي المعلمإعداد 

جامعة القاهرة، معهد 

البحوث والدراسات 

إعداد مركز التربوية، 

 المعلم الجامعى

 2222 جامعة القاهرة

 أميدست TOFELالتوفل 

AMIDEST 

 أميدست

AMIDEST 
0999 

 TOFELالتوفل 

مركز  جامعة القاهرة،

اللغات األجنبية 

 والترجمة

مركز  جامعة القاهرة،

اللغات األجنبية 

 والترجمة

0999 

دورة إعداد مدربي النظام اآللي المتطور للمكتبات 

Advanced Library Information 
System - aLIS  

معهد تكنولوجيا 

التابع  (ITIالمعلومات )

 لرئاسة مجلس الوزراء

معهد تكنولوجيا 

 (ITIالمعلومات )
0999 

 إعداد القادة

وزارة التعليم العالي، 

 معهد إعداد القادة

 بحلوان

وزارة التعليم العالي، 

 معهد إعداد القادة

 بحلوان

0999 

لدورة المتكاملة ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة 

+  91+ األوفس  95)مقدمة + الدوس + ويندوز 

 اإلنترنت(

مركز الحساب العلمي 

 بجامعة القاهرة

مركز الحساب العلمي 

 بجامعة القاهرة
0991 

قواعد البيانات )ميكروسوفت أكسس مستوى متقدم 

Advanced MS- Access) 

معهد تكنولوجيا 

التابع  (ITIلمعلومات )ا

 لرئاسة مجلس الوزراء

معهد تكنولوجيا 

 (ITIالمعلومات )

0991 

 21/5/0991إلى  3/5

الدورة التدريبية حول الوظائف األساسية لنظام مينيزيس 

 MINISIS-SMA ver 8.02-القياسى 

مركز التوثيق 

والمعلومات باألمانة 

 جامعة الدول العربية
0992 

05-09/02/0992 
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 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

العامة لجامعة الدول 

العربية )مركز الدعم 

اإلقليمى لنظام مينيزيس 

 فى الوطن العربى(

 Libraryدورة برنامج المكتبات المتكامل 
Information System - LIS2 

معهد تكنولوجيا 

( التابع ITIالمعلومات )

 لرئاسة مجلس الوزراء

معهد تكنولوجيا 

 (ITIالمعلومات )

0995 

إلى  22/3/0995

32/3/0995 

 -MS 2دورة قواعد البيانات )ميكروسوفت أكسس
Access ver. 2.0) 

معهد تكنولوجيا 

( التابع ITIالمعلومات )

 لرئاسة مجلس الوزراء

معهد تكنولوجيا 

 (ITIالمعلومات )

0995 

 .09/0/0995إلى  1/0

 MS_Windowsالنوافذ )ميكروسوفت ويندوز 
ver. 3.11) 

تكنولوجيا  معهد

( التابع ITIالمعلومات )

 لرئاسة مجلس الوزراء

معهد تكنولوجيا 

 (ITIالمعلومات )

0995 

إلى  30/02/0994

5/0/0995 

 ونظام التشغيل INTRODUCTION  المقدمة
DOS - 6.0 

معهد تكنولوجيا 

( التابع ITIالمعلومات )

 لرئاسة مجلس الوزراء

معهد تكنولوجيا 

 (ITIالمعلومات )

0994 

إلى  01/02/0994

21/02/0994 

 اللغة االنجليزية

 المجلس البريطاني
BRITSH 

COUNCIL 

 0993 المجلس البريطاني

 0992 (NECC) مركز (NECC) مركز + DBASE IIIقواعد البيانات 

 +DBASE III  قواعد البيانات المتقدمة
Programming 

 0992 (NECC) مركز (NECC) مركز

 0992 (NECC) مركز (NECC) مركز BASIC Iلغة البيسيك 

 0992 (NECC) مركز (NECC) مركز BASIC IIلغة البيسيك المتقدم 

 CDS/ISISمجيات برمنظومة 
الشعبة القومية 

 لليونسكو بالقاهرة

الشعبة القومية 

 لليونسكو بالقاهرة
0990 

 3.3اإلصدارة ؛  DOSنظام التشغيل 
جامعة  -كلية الهندسة 

 القاهرة

 0990 الطيران نادي

 0990 (NECC) مركز (NECC) مركز PC-TOOLSبرنامج أدوات الحاسب الشخصى 

 0990 (NECC) مركز (NECC) مركز   INTRODUCTIONالمقدمة 

 0990 (NECC) مركز (NECC) مركز DOSنظام التشغيل 

 ونظم التشغيل وقواعد البيانات دورة شاملة : المقدمة

مركز كمبيوتر )لغة 

 العصر( بمصر الجديدة

بإشراف أ.د. محمد بهى 

 الدين عرجون

مركز كمبيوتر )لغة 

 العصر(
0990 
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 : دارية والقيادية واألنشطة المؤسسية: المهام اإل عاشرا

  نائب مدير دار جامعة القاهرة للنشرCairo University press  2202 - 2200، مايو. 
  2202 - 2202جامعة القاهرة، كلية اآلداب،  -المشرف على مركز الحاسب. 
  ،2229المشرف على برنامج وعي/ جامعة الملك سعود. 
  2224 - 2222، المشرف على وحدة الحاسب اآللي واإلنترنت لكلية اآلداب. 
 محمد فتحي عبدالهادي/ المكتبة األكاديمية سكرتير تحرير مجلة االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات؛ رئيس التحرير أ.د .

 .2224-2222)القاهرة(، 
  ،2224-0992المشرف على وحدة الحاسب اآللي والمعمل الببليوجرافي لقسم المكتبات والوثائق بجامعة القاهرة 

 

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

 املشروعات  -1

 2229 " ًمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم /  االشتراك في دراسات مشروع "توثيق اإلنتاج الفكري الوطني ]السعودي[ إلكترونيا

 .2229، والتقنية )الرياض(
 2229  ابكلية اآلد –مركز توثيق فعاليات الجامعة / فعاليات جامعة الملك سعودمرصد بيانات واإلشراف على تنفيذ تصميم ،

2229. 
 2221  2221، التخطيط واإلشراف على تنفيذ مشروع المكتبة الرقمية لجامعة الملك سعود/ عمادة شؤون المكتبات. 
 2221  2221، التخطيط واالشتراك في تنفيذ مشروع إثراء بوابة جامعة الملك سعود بالمعلومات/ جامعة الملك سعود. 
 2221  على شبكة اإلنترنت/ عمادة شؤون المكتبات ابة مكتبات جامعة الملك سعودالتخطيط واإلشراف على تنفيذ مشروع بو ،

2221. 
 2222   2222، دارة الملك عبدالعزيز/ اإلنتاج الفكري حول الملك سعود بن عبدالعزيز تصميم مرصد بيانات. 
 2222   2222، المكتباتإعداد الدراسات الالزمة لمشروع المكتبة الرقمية لجامعة الملك سعود/ عمادة شؤون. 
 2225  2225، على شبكة اإلنترنت/ عمادة شؤون المكتبات إعداد الدراسات الالزمة لتركيب بوابة مكتبات جامعة الملك سعود. 
 2224  ،2222-2224اإلشراف على تركيب النظام اآللي الجديد )يونيكورن( بمكتبات جامعة الملك سعود. 
 2224  2224، جامعة القاهرة –كلية دار العلوم / المعرب والدخيل في اللغة العربيةمرصد بيانات واإلشراف على تنفيذ تصميم-

2225. 
 2224  2224، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية/ الجريمة في مصرمرصد بيانات واإلشراف على تنفيذ تصميم-

2225. 
 2223   المركز القومي لبحوث أدب الطفل/ ري حول الطفل والطفولةاإلنتاج الفكمرصد بيانات واإلشراف على تنفيذ تصميم ،

2223-2224 
 2223   مركز بحوث النظم / كشاف الدوريات العربية في مجال المكتبات والمعلوماتمرصد بيانات واإلشراف على تنفيذ تصميم

 2224-2223،  وخدمات المعلومات بجامعة القاهرة
 2222   2222، مكتبة اإلسكندرية/ قائمة االستناد لرؤوس الموضوعاتانات مرصد بيواإلشراف على تنفيذ تصميم. 
 0999   0999، مكتبة اإلسكندرية/ قائمة االستناد ألسماء المؤلفينمرصد بيانات واإلشراف على تنفيذ تصميم. 
 0999   الجمعية المصرية / أعضاء الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيفمرصد بيانات واإلشراف على تنفيذ تصميم

 .0999، للمكتبات والمعلومات واألرشيف
 0999   الجمعية المصرية / الكفايات العلمية للعاملين بقطاع المعلومات في مصرمرصد بيانات واإلشراف على تنفيذ تصميم

 (www.mans.edu.eg/libr/ELA/activity/introd.doc) .0999، للمكتبات والمعلومات واألرشيف
 0992  المجازة والمسجلة لكلية اآلداب، جامعة القاهرة، تحت ” األطروحات الجامعية“اك فى مشروع إنشاء مرصد بيانات االشتر

 (0992أغسطس  -إشراف ا. د. حشمت قاسم )مايو 

 0995  - 0992  بمركز معلومات البيئة ” النظام الوطنى للمعلومات البيئية“اإلشراف على أعمال الفهرسة والتصنيف بمشروع

 (0992مارس  - 0995از شؤون البيئة التابع لرئاسة مجلس الوزراء )مايو بجه

 0995  - 0992  فرع البرج(، فضال عن تصميم قاعدة البيانات ” مكتبة البنك األهلى المصرى“إدارة مشروع الفهرس المحسب(

 (0992يوليو  - 0995)ديسمبر  CDS/ISISبرمجيات  باستخداموالملفات التابعة لها 

 0995 - 2223 بجامعة القاهرة، وذلك باستخدام برمجيات” مكتبة كلية اآلداب”اإلشراف على مشروع تحسيبCDS/ISIS 

(0995 - 2223) 

 0993-    بجامعة القاهرة، وذلك باستخدام ” مكتبة قسم المكتبات والوثائق والمعلومات” مشروع تحسيب فياالشتراك

 (0995، 0994، 0993)صيف أعوام  CDS/ISISبرمجيات

 0992- 0995 وحتى أكتوبر  -0992وذلك منذ يونيو ” مكتبة الجمعية الجغرافية المصرية”القيام بأعمال الفهرسة والتصنيف بـ

0995. 
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 0992 - 0993  بالتعاون ” مكتبة جامعة عين شمس المركزية”القيام بأعمال التصنيف والتحليل الموضوعي للرسائل الجامعية بـ

 (0993فبراير  - 0992)يونيو ” لميكروفيلممركز األهرام للتنظيم وا”مع 

 اربات املنية اخل -2

 02  المشرف والمالك لمدونة )الكتب والمكتبات والمعلومات والقراءة( و)التقنية العربية( على اإلنترنت )جوجل(:   -2222ديسمبر

http://bklibinfo.blogspot.com 
 22  المشرف والمالك لمدونة   -2222نوفمبرArabic_WinIsis  :)على اإلنترنت)جوجل

www.arabicwinisis.blogspot.com 
 21  المشرف والمالك لمدونة   -2222مايوWinISIS-Arabic  :)على اإلنترنت)جوجل

www.winisisarabic.blogspot.com 
 21  المشرف والمالك لمجموعة أسرة جامعة القاهرة البريدية على اإلنترنت:   -2225يونية

Cairo_University_Family@yahoogroups.com 
 02  المشرف والمالك لمجموعة االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات البريدية على اإلنترنت:   -2223إبريل

library_trends@yahoogroups.com  
 2222-2224  سكرتير تحرير مجلة االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات؛ رئيس التحرير أ.د. محمد فتحي

 .عبدالهادي/ المكتبة األكاديمية )القاهرة(
 2224- المكتبات. عمادة شؤون –استشاري النظم اآللية في المكتبات / جامعة الملك سعود  اآلن 
 2222-2224 .المستشار العملي لدار الشروق بالقاهرة ، واإلشراف على إعداد الببليوجرافية السنوية 
 2222-2224 .المستشار العملي للدار المصرية اللبنانية بالقاهرة، واإلشراف على إعداد الببليوجرافية السنوية 
 2222-2224 جامعة القاهرة. -ية اآلداب المشرف على وحدة الحاسب اآللي واإلنترنت لكل 
 2222- 2224 .)استشاري النظم اآللية في المكتبات / مركز الدراسات المعرفية )الزمالك 
 0992-2224 .المشرف على وحدة الحاسب اآللي والمعمل الببليوجرافي لقسم المكتبات والوثائق بجامعة القاهرة 
 0999-2222 .مستشار مكتبة اإلسكندرية لشؤون المعلومات 

 التدريب  -3

    التدريب ضمن برنامج "وعي": التوعية المعلوماتية الذي تشرف عليه عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود

 . 2229-2221بالرياض، 
    التدريب ضمن مشروع تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس الذي تشرف عليه عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك

 . 2221-2221سعود بالرياض، 
   ،2224التدريب بمركز تدريب الحاسب اآللي والهوايات التابع لعمادة لشؤون الطالب بجامعة الملك سعود بالرياض-

2221 . 
    ،2224-2222تنظيم الدورات التدريبية بمركز بحوث النظم وخدمات المعلومات بجامعة القاهرة . 
    مسؤول تنظيم واإلشراف على الدورات التدريبية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات بجمعية إدارة األعمال العربية )القاهرة

ة(، والمؤسسة العربية لالستشارات والتنمية )آكاد(، واإلسكندرية(، والمركز العربي لالستشارات والتدريب )القاهر

 اآلن. -0999ومركز األمل لالستشارات والتدريب، 
   الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر  القيام بتدريس دورات فى الحاسب اآللى فى بعض مراكز الكمبيوتر الخاصة(ICDL ؛

 .اآلن -0992أشهر(،  2أشهر و  3ودبلومات الحاسب اآللي 

   وزارة الثقافة، الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارةتقيمها بعض الجهات؛ مثل: فى بعض الدورات التدريبية التى لتدريب ا ،

وزارة الشباب والرياضة، ومركز بحوث نظم وخدمات المعلومات بجامعة القاهرة، والجمعية المصرية للمكتبات 

العربي لالستشارات والتدريب )القاهرة(، ومركز الشرق األوسط والمعلومات، وجمعية إدارة األعمال العربية، والمركز 

آكاد )القاهرة(، وتقنية المكتبات  –لالستشارات والتدريب )الدوحة، قطر(، والمؤسسة العربية لالستشارات والتنمية 

ياض... وغيرها، )الشارقة، اإلمارت العربية المتحدة(، ومركز تدريب الحاسب اآللي والهوايات بجامعة الملك سعود بالر

 اآلن. -0992
 

 ثانى عشر  : الجوائز التقديرية والشهادات :
  2204درع المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر ؛. 
  ،0991الميدالية التذكارية لكلية اآلداب جامعة القاهرة. 
   ،0995الميدالية التذكارية للجمعية الجغرافية المصرية. 
  أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.شهادة تقدير / نادي 

  

mailto:Cairo_University_Family@yahoogroups.com
mailto:Cairo_University_Family@yahoogroups.com
http://groups.yahoo.com/group/library_trends/
http://groups.yahoo.com/group/library_trends/
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 ثالث عشر : مجاالت أخرى:

 املقاالت العام  -1

 2225     .السبت  114، ع 32رسالة الجامعة )جامعة الملك سعود(. س  -محمد سالم غنيم. جامعاتنا العربية بين المثال والواقع(

    . )إضاءة(.2،  0، ع 2ص  -م( . 3/02/2225هـ الموافق  0/00/0422

 2225     .السبت  113، ع 32رسالة الجامعة )جامعة الملك سعود(. س  -محمد سالم غنيم. العملية التعليمية والمعنى الواسع(

   . )منبر الرسالة(3،  2، ع 1ص  -م( . 22/00/2225هـ الموافق  24/02/0422
 2225     السبت  112، ع 32رسالة الجامعة )جامعة الملك سعود(. س  -لمعنى الضيق.محمد سالم غنيم. بين المعنى الواسع وا(

      .2،  0، ع 9ص  -م( . 09/00/2225هـ الموافق  01/02/0422
 2225     .السبت  111، ع 32رسالة الجامعة )جامعة الملك سعود(. س  -محمد سالم غنيم. نقل التكنولوجيا إلى العالم النامي(

   . )منبر الرسالة(3،  2، ع 1ص  -م( . 24/02/2225وافق هـ الم 02/00/0422
 2225     .111، ع 30رسالة الجامعة )جامعة الملك سعود(. س  -محمد سالم غنيم. نقل التكنولوجيا ونجاحها بالعالم النامي 

   . )إضاءة(2،  0، ع 2ص  -م( . 30/02/2225هـ الموافق  29/00/0422)السبت 
 2225      السبت  112، ع 32رسالة الجامعة )جامعة الملك سعود(. س  -نيم. بين جهاد السالح وجهاد النفس.محمد سالم غ(

   .3،  2، ع 2ص  -م( . 01/02/2225هـ الموافق  05/00/0422
 2225     . م( . 02/02/2225شباب مصر اإللكترونية.  -محمد سالم غنيم. بين المعنى الواسع والمعنى الضيق: الحلقة األولى- 

http://www.shbabmisr.com/?xpage=view&EgyxpID=2118   

  املدونات واجملموعات الاربيدي  -2

  :)المشرف والمالك لمدونة )الكتب والمكتبات والمعلومات والقراءة( و)التقنية العربية( على اإلنترنت )جوجل

http://bklibinfo.blogspot.com ،02  اآلن. -2222ديسمبر 

  المشرف والمالك لمدونةArabic_WinIsis  :)على اإلنترنت )جوجلwww.arabicwinisis.blogspot.com ،22  نوفمبر

 اآلن. -2222

  المشرف والمالك لمدونةWinISIS-Arabic  :)على اإلنترنت )جوجلwww.winisisarabic.blogspot.com ،21  مايو

 اآلن -2222

  :المشرف والمالك لمجموعة أسرة جامعة القاهرة البريدية على اإلنترنت

Cairo_University_Family@yahoogroups.com ،21  اآلن. - 2225يونية 
  :المشرف والمالك لمجموعة االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات البريدية على اإلنترنت

library_trends@yahoogroups.com، 02  اآلن. -2223إبريل 

 الاربامج اإلذاعة  والتلفزيونة  والتعلةمة  -3

 2224 ."تسجيل برنامج تعليمي حول : "الفهرسة اآللية- ( القاهرة: قناة الجامعاتUNIV  )2224]3.  . ]تسجيل مرئي 

 حلقات.

 2224 ."تسجيل مرئي[2224القاهرة: قناة النيل لألخبار،  -تسجيل مقابلة تلفزيونية في برنامج عن "فلسطين[ . 

 2224 ."تسجيل مرئي[2224القاهرة: قناة األسرة والطفل،  -تسجيل مقابلة تلفزيونية في برنامج "الشباب واإلنترنت[ . 

 2224 تسجيل صوتي[2224القاهرة: إذاعة القاهرة الكبرى،  -ة الخميس" .تسجيل حلقة إذاعية من برنامج "سهر[ . 

 2223 . "تسجيل صوتي[2223القاهرة: إذاعة القاهرة الكبرى،  -تسجيل حلقة إذاعية من برنامج "وقتك من ذهب[ . 

 2220  مكتبة مبارك العامة،القاهرة:  -[.فيديوشريط  ]دورة أمناء المكتبات: محاضرة النظم اآللية المتكاملة فى المكتبات 

 .V.102229رقم التصنيف بمكتبة مبارك الرئيسية:  -(.ندوات مكتبة مبارك العامة) -شريط فيديو. 0 -.2220

 

توقيع                                                       توقيع واعتماد          
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