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 أوالً: المؤهالت العلمية:

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

 

جامعةةا قاهةةا كلي  اآلةةا ققسق ي مكةةا قاالوثةةا   قا  ةةا   

   قااعا ما 

 مدرس مكاعد - 4102

 

ي مكةةا قاالوثةةا   قا  ةةا    جامعةةا قاهةةا كلي  اآلةةا ققسق 

   قااعا ما 

 معآلد 4102 4112

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 4102/ 4/9 سرجا قاااجكوآلك في ققسق 
مكا   -ي  اآلا ققسق  جامعا قاها كل

 قاالوثا   قا  ا    تهنآلا قااعا ما 

 4112ي نآل   شعثا ملوثا  -تاهآلدى ماجكوآلك
مكا   -ققسق ي  اآلا  جامعا قاها كل

 قاالوثا   قا  ا    تهنآلا قااعا ما 

 42/7/4117 ملوثا  شعثا -اآلكانس آسق 
مكا   -ي  اآلا ققسق  جامعا قاها كل

 قاالوثا   قا  ا    تهنآلا قااعا ما 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 مها نبوى محمود أحمد: )رباعى(االسم 

Name: Maha Nabawy Mahmoud Ahmed  

      جامعة القاهرة  –كلية اآلداب الكلية :

  : المكتبات والوثائق وتقنية المعلوماتالقسم

 التخصص العام : مكتبات

 الببليوجرافية التخصص الدقيق: نظم استرجاع المعلومات

 

   Cityqueen24@hotmail.comالبريد االلكتروني:

        maha.nabawy@hotmail.com               
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 ثالثا: التدريس الجامعي:
 
 

 Courses Taughtالمواد التي تم تدريسها 
 التدريسية *الوحدات 

Teaching Units رقمها 

Course No. 

 اسم المادة

Course title 

الدراسي الفصل  

Studying Term العملي 

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

 الفرقة األولى مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات   2
 الدراسيالفصل 

 األول
 المراجع العامة   2

 التصنيف   2
 الفرقة الثانية

 الدراسيالفصل 
     الثاني

شعبة  -الفرقة الثالثة الفهرسة الموضوعية   2
 مكتبات

 الدراسيالفصل 
األول + الفصل 

الثانى الدراسي  
 خدمات المكتبات والمعلومات   2

 تدريب ميدانى   4
شعبة  -الفرقة الرابعة
 مكتبات

 الدراسيالفصل 
     األول

 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 :               إن ترتب زمنيا  ىعل للنشر: أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة خامسا 

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :
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 المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا: : الندوات والمؤتمراتسابعا 
وة /المؤتمرلندعنوان ا والمكان المنظمة الجهة   مشاركةنوع ال التاريخ 

 قاالوثا  اهكا قاعاشك قاعااى قااؤتاك

 – اآلا ققسق   – قااعا ما    قا  ا  

 قااعكفا جامعا قاها كل تحت عن قن "إتاحا

 قااجواع فى قااعا ما  إاى قا ص ل  ح 

 .قاوحديا   قاوطاعا  :قااعاصك قاعكبى

 اآلا  -مكا قاالوثا 

 جامعا قاها كل -ققسق 

مايو  51 -51
3152 

 تنظآلا

 

ند ل تك ي  قالوا  قااصكى تحت رعايا 

 اجنا قالوا   قانشك باااجاس قالعاى ااثهافا

ماعا قااؤتاكق  

باااجاس قألعاى ااثهافا 

 قاجزيكل -قأل بكق –

إبكيل  2ي4

4104 
 حض ر

 

 قاالوثا  اهكا قاواسع قااؤتاك قاعااي

رحا   قااعا ما  قاانعهد فى   قا  ا  

قاها كل بااوعا ن مع مك ز بح ث جامعا 

ققسق  تحت  نظا  خدما  قااعا ما  بلاآلا

تخصص قاالوثا   قا  ا   عن قن "

قاه يا   قااعا ما  في عااا موغآلِّك

 " قاانهجآلا  قاول ين

 اآلا  -مكا قاالوثا 

 جامعا قاها كل -ققسق 

مايو  51-51
3153 

 تنظآلا

قااؤتاك قإلماآلاى قأل ل ااديكى قاالوثا  

قااك زيا "نح  تحااف قسوكقتآلجى اثناء 

مجواعا  قااعكفا" ااجامعا  قألعضاء فى 

 قتحاس جامعا  قاعااا قإلسالمى

 

قاانظاا قإلسالمآلا 

ااوكبآلا  قاعا م 

 قاثهافا إيكآلكل  

 قاالوثا قااك زيا 

 قاجديدل اجامعا قاها كل

02- 01 

 4101سيكاثك 
 حض ر

 

 021 -قااؤتاك قاد اى "سقر قالوب قااصكيا

 "كعاماً من قاون ي

 

 -سقر قالوب قااصكيا

   رنآلش قانآلل

47- 41 

 4101ن فاثك 
 حض ر

 قاالوثا  اهكا ثامنقا قاعااى قااؤتاك

 – اآلا ققسق   – قااعا ما    قا  ا  

بااوعا ن مع مك ز بح ث  جامعا قاها كل

نظا  خدما  قااعا ما ي بلاآلا ققسق ي 

قااصطاح في جامعا قاها كلي ح ل إشلااآلا 

 .مجال قاالوثا   قا  ا    قااعا ما 

 

 اآلا  -مكا قاالوثا 

 جامعا قاها كل -ققسق 

إبكيل  7ي1

4101 
 تنظآلا
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 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 
 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   نوع المشاركة التاريخ الجهة المنظمة والمكان 

 

إعدقس ت صآلفا   تهاريك قااهكرق   شاات 

 -:قاا ض عا  ققتآلا

تدريب  -) آلفآلا إعدقس ت صآلفا  قااهكرق 

 آلفآلا  -عااى عاى إعدقس ت صآلف قااهكر

تدريب عااى عاى  -إعدقس تهاريك قاو صآلفا 

 إعدقس تهكيك قااهكر(

 - حدل ضاان قاج سل

جامعا  - اآلا ققسق 

 قاها كل

ن فاثك  07

4100 
 حض ر

/ "RDA صف قااصاسر  إتاحوها "   م أ : 

 إعدقس مصطفى أمآلن حكام قادين

مكا قاالوثا   قا  ا   

 اآلا  - تهنآلا قااعا ما 

 جامعا قاها كل  -ققسق 

 42ي 47

 4100مارس 
 حض ر

 

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 جامعا قاها كل قاكاعا  قااعوادلنظام 
أعضاء  مدرق  مك ز تناآلا

 بجامعا قاها كل  آلئا قاودريس
4104ينايك   

 جامعا قاها كل نظا قالموحانا   ته يا قاطال 
أعضاء  مدرق  مك ز تناآلا

 بجامعا قاها كل  آلئا قاودريس
  4100ن فاثك 

قاد رل قاودريثآلا قاالثفا قااهاما تحت 

قاهاسل  إسقرل قاحآلال قاوى عن قن صناعا 

 -تحو ى عاى )قاوخطآلط قالسوكقتآلجى

قاهآلاسل  -قانج مآلا -قاوخطآلط قاوشغآلاى

قافعااا(ي  مام بااودريب قاد و ر طارق 

 قاك يدقني  قااهندس  انى قاانآلعى.

ماسل شثا  أ اسياا 

 إعدقس قاهاسل باصك

مدينا  -كماعا مؤتاكق  قألز 

 قاها كل -نصك

أ و بك  49ي 42

4100 

 جامعا قاها كل إسقره قا مت  قإلجوااعا 
أعضاء  مدرق  مك ز تناآلا

 بجامعا قاها كل  آلئا قاودريس
4101فثكقيك   

 جامعا قاها كل قسوخدقم قاولن ا جآلا فى قاودريس
أعضاء  مدرق  مك ز تناآلا

 بجامعا قاها كل  آلئا قاودريس
4101فثكقيك   

 قاها كلجامعا  قالتجا ا  قاحديثا فى قاودريس
أعضاء  مدرق  مك ز تناآلا

 بجامعا قاها كل  آلئا قاودريس
4101ي اآل    

 جامعا قاها كل قانشك قاعااى
أعضاء  مدرق  مك ز تناآلا

 بجامعا قاها كل  آلئا قاودريس
4119أغكطس   

 

 MARC قافهكسا ققاآلا باسوخدقم مارك

21   
 

ي  جامعا قاها كل

  مك ز بح ث نظا 

  خدما  قااعا ما 

 خدما    مك ز بح ث نظا 

 قااعا ما 
4117 
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قاكخصا قاد اآلا اهآلاسل قاحاسب ققاى 

(International Computer 

Driving License "ICDL") 
 

 جامعا قاها كل

ي مك ز   اآلا قاهندسا

 قاولن ا جآلا قاعااآلا
4111 

 جامعا قاها كل  Microsoft Access XPس رل 
ي مك ز   اآلا قاهندسا

 قاعااآلاقاولن ا جآلا 
4111 

 قاودريب بالوثا قاثنك قأل اى قااصكى

 

 

قاثنك قأل اى 

 قااصكى

قاثنك قأل اى قااصكى 

قااك ز قاك آلكى ي إسقره 

 قاثح ث

4112 

 س رل مجاعا 

(Windows, Word and Internet)  
 ملوثا مثارك قاعاما

ملوثا مثارك  -ماعا قالنوكنت

 بااجآلزلقاعاما 
4112 

 

: دارية والقيادية واألنشةة المؤسسيةالمهام اإل:  عاشرا  
: المساهمة فى خدمة المجتمع والقةاعات الثقافية المحلية والدولية: حادى عشر  

: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   
.4112جامعا قاها كل ي  اآلا ققسق  ي  –جا زل قااكح م قألسواذ قاد و ر أحاد أن ر عاك  --  

.4112جامعا قاها كل ي  اآلا ققسق  ي  –جا زل قألسواذ قاد و ر محاد محاد قاهاسى  --  

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

 المشاركة فى أعمال بعض اللجان 

جامعا قاها كل. - اآلا ققسق  -اجنا إعدقس فآلاا   ا هى عن مكا قاالوثا   قا  ا    قااعا ما  --  

جامعا  - اآلا ققسق  -اجنا إنشاء  إسقرل قاا مع قإلالوك نى اهكا قاالوثا   قا  ا    قااعا ما  --

 قاها كل.

 جامعا قاها كل. -اجنا إنشاء  إسقرل قاا مع قإلالوك نى الاآلا ققسق  --

 المشروعات

.4117مآللنا ملوثا  اآلا ققسق / جامعا قاها كل ي  اآلا ققسق  ي مشك ع  --  

 .4112مآللنا ملوثا مكا قااغا قإلنجاآلزيا / جامعا قاها كل ي  اآلا ققسق  ي  مشك ع --

.4119مشك ع مآللنا ملوثا مكا عاا قانفس / جامعا قاها كل ي  اآلا ققسق  ي  --  

 عضوية الجمعيات

.4111ي  قاجاعآلا قااصكيا ااالوثا   قااعا ما  --  

 

توقيع واعتماد                  توقيع                                                       

رئيس القسم          عضو هيئة التدريس                                            

 مها نبوى محمود أحمد

 

 

   

  

 

 

 

 


