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 أوالً: المؤهالت العلمية: 
المؤهالت 

  العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

في تقنية ليسانس اآلداب 

 المعلومات

كلية  -جامعة القاهرة  0223

قسم المكتبات  –اآلداب 

تقنية والوثائق و

شعبة تقنية  –المعلومات 

 المعلومات

كلية  -جامعة القاهرة  0202 ماجستير في تقنية المعلومات

قسم المكتبات  –اآلداب 

تقنية والوثائق و

 المعلومات

 

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:

 
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

قسةةم المكتبةةات  –كليةةة اآلداب  –جامعةةة القةةاهرة 

 والوثائق وتقنية المعلومات
 معيد 0202 0224

قسةةم المكتبةةات  –كليةةة اآلداب  –جامعةةة القةةاهرة 

 والوثائق وتقنية المعلومات
 مدرس مساعد اآلن 0202

 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 منى محمود محمد عبد الهادي: )رباعى(االسم 

Name: MONA MAHMOUD MOHAMED ABD 

EL HADY 

          جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

  : المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات القسم

 تقنية المعلومات التخصص العام :

في دوريات المكتبات  االستشهادات المرجعيةالتخصص الدقيق: 

 ، وضمان جودة التعليم في مكتبات الكلياتوالمعلومات

 ooshaoona_ss@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 

 الفصل الدراسي

Studying 

Term 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

األول للعام  للمعلومات اآللية المعالجة الفنية   3

الدراسي 

0204/0202     

 – الفهرسة األلية -الوصفيةالفهرسة  : السكاشن الخاصة بها في السنوات السابقة **. مواد سبق تدريس

ومراكز  الزيارات الميدانية للمكتبات –المعلومات  تكنولوجيامقدمة في  –التصنيف  –الفهرسة الموضوعية 

 .في الفرقة الرابعة المعلومات

 

 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 : إن ترتب زمنيا ىللنشر عل: أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة خامسا 

 
فئة المجلة في  السنة المجلد عنوان الدورية ان البحثعنو

التصنيف الدولي 

 والمحلى

الفلسةةفة والتنريةةر فةةي علةةم 

 المكتبةةةةةةةةات والمعلومةةةةةةةةات 

 )عرض لكتاب (

االتجاهةات الحديثةةة فةةي المكتبةةات 

 والمعلومات 

(03) 

 (02)العدد 

يوليو 

0222 

 محلي

 
دراسةةة تحليليةةة  ؛ومةةات الجاريةةة فةةي مصةةراالستشةةهادات المرجعيةةة فةةي دوريةةات المكتبةةات والمعل -

. (منشةورة غيةر ماجسةتير)  أطروحة.  أسامة السيد محمود إشراف( /  0202)  مقارنة

 .والمعلومات والوثائق المكتبات قسم ، اآلداب كلية ، القاهرة جامعة – ص002

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا :

 

 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا ؤتمرات: الندوات والمسابعا 

 

 عنوان الندوة /المؤتمر
الجهة المنرمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

المةةةؤتمر العلمةةةي لقسةةةم المكتبةةةات 

والوثةةةةائق والمعلومةةةةات بجامعةةةةة 

 القاهرة

 –جامعة القاهرة 

-كليةةةةةةةةةةة اآلداب 

قسةةةةةم المكتبةةةةةات 

والوثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائق 

 والمعلومات

 -لجنةةةةةة ا عةةةةةالم 0224

 الحضورو
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المةةةةؤتمر العلمةةةةي التاسةةةة  لقسةةةةم 

المكتبةةات والوثةةائق والمعلومةةات، 

بكليةةة اآلداب ـ جامعةةة القةةاهرة، 

بعنةةةةةةوان: تخصةةةةةةص المكتبةةةةةةات 

والمعلومةةةةات فةةةةي عةةةةالم مت ييةةةةر 

 الهوية والمنهجية والتكوين 

 –جامعة القاهرة 

-كليةةةةةةةةةةة اآلداب 

قسةةةةةم المكتبةةةةةات 

والوثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائق 

 والمعلومات

مايو  01 -02

0200 

التسةةجيل  لجنةةة -

–واالشةةةةةتراكات 

 الحضورو

المةةةةؤتمر العلمةةةةي العاشةةةةر لقسةةةةم 

المكتبةةات والوثةةائق والمعلومةةات، 

بكليةةة اآلداب ـ جامعةةة القةةاهرة، 

بعنةةةةوان: إتاحةةةةة المعرفةةةةة وحةةةةق 

الوصول للمعلومةات فةي المجتمة  

 العربي المعاصر

 –جامعة القاهرة 

-كليةةةةةةةةةةة اآلداب 

قسةةةةةم المكتبةةةةةات 

والوثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائق 

 والمعلومات

مايو  02 – 02

0203 

لجنةةة التسةةجيل  -

–واالشةةةةةتراكات 

 الحضورو

 

 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 
 

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :
 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنرمة  العنوان  

/  Accessدورات 

power point 

وحةةةةةدة دعةةةةةم وت هيةةةةةل 

 -جينشةةةةةةةباب الخةةةةةةةري

وزارة االتصةةةةةةةةةةةةةةةاالت 

وتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 المعلومات.

نةةادي تكنولوجيةةا 

المعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 بالجيزة. 

0220 

/   power pointدورة 

Access /Graphic  - 

برنامج ت هيل شباب 

 الخريجين

المركةةةةةةةةةةةز القةةةةةةةةةةةومي 

 (NRCللبحةةةةةةةةةةةةةةةةوث)

 بالدقي.

المركةةةز القةةةومي 

المبنةةى  -للبحةةوث

 ا داري.

0222 

   htmlــدورة ل ة ال
ندسةةةة جامعةةةة كليةةةة اله

 القاهرة

كليةةةةةة الهندسةةةةةة 

 جامعة القاهرة
-- 

  TOEFLدورة 

والترجمة مركز الل ات 

 –كليةةةةةةةةةةةةةةةةةة اآلداب  –

 جامعة القاهرة

مركةةةةةةز الل ةةةةةةات 

كلية  –والترجمة 

جامعةةةةة  –اآلداب 

 القاهرة 

0222 

فة دورة مدخل إلى ثقا

 الجودة واالعتماد 

جامعةةةة  –كليةةةة اآلداب 

مشةةةةروع  – -القةةةةاهرة 

وحةةةدة تقةةةويم وت ةةةوير 

 األداء الجامعي

 –كليةةةةةةةةةة اآلداب 

 جامعة القاهرة 
0222 

 

 دورة التدريس الفعال 

مركةةز تنميةةة قةةدرات  –

أعضاء هيئةة التةدريس 

والقيةةةةةةةادات بجامعةةةةةةةة 

 القاهرة 

مركةةةةز تنميةةةةة  –

رات أعضةةةةاء قةةةةد

هيئةةةةة التةةةةدريس 

والقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادات 

 بجامعة القاهرة 

0222 

 0222مركةةةةز تنميةةةةة  –مركةةز تنميةةة قةةدرات  –دورة مهارات االتصال 

 

http://www.egyedu.com/vb/forumdisplay.php?163-TOEFL
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أعضاء هيئةة التةدريس  الفعال 

والقيةةةةةةةادات بجامعةةةةةةةة 

 القاهرة 

قةةةةدرات أعضةةةةاء 

هيئةةةةة التةةةةدريس 

والقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادات 

 بجامعة القاهرة 

 

دورة االتجاهات الحديثة في 

 التدريس 

ركةةز تنميةةة قةةدرات م –

أعضاء هيئةة التةدريس 

والقيةةةةةةةادات بجامعةةةةةةةة 

 القاهرة 

مركةةةةز تنميةةةةة  –

قةةةةدرات أعضةةةةاء 

هيئةةةةة التةةةةدريس 

والقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادات 

 بجامعة القاهرة 

0222 

 دورة التخ يط االستراتيجي 

مركةةةز تنميةةةة قةةةدرات  -

أعضاء هيئةة التةدريس 

والقيةةةةةةةادات بجامعةةةةةةةة 

 القاهرة 

مركةةةةةز تنميةةةةةة  -

قةةةةدرات أعضةةةةاء 

يس هيئةةةةة التةةةةدر

والقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادات 

 بجامعة القاهرة

0222 

دورة أخالقيات البحث 

 العلمي 

مركةةةز تنميةةةة قةةةدرات  -

أعضاء هيئةة التةدريس 

والقيةةةةةةةادات بجامعةةةةةةةة 

 القاهرة 

مركةةةةةز تنميةةةةةة  -

قةةةةدرات أعضةةةةاء 

هيئةةةةة التةةةةدريس 

والقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادات 

 بجامعة القاهرة

0222 

 دورة العرض الفعال 

مركةةةز تنميةةةة قةةةدرات  -

أعضاء هيئةة التةدريس 

يةةةةةةةادات بجامعةةةةةةةة والق

 القاهرة 

مركةةةةةز تنميةةةةةة  -

قةةةةدرات أعضةةةةاء 

هيئةةةةة التةةةةدريس 

والقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادات 

 بجامعة القاهرة 

0222 

 إدارة الفريق البحثي

مركةةةز تنميةةةة قةةةدرات  -

أعضاء هيئةة التةدريس 

والقيةةةةةةةادات بجامعةةةةةةةة 

 القاهرة

مركةةةةةز تنميةةةةةة  -

قةةةةدرات أعضةةةةاء 

هيئةةةةة التةةةةدريس 

والقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادات 

 بجامعة القاهرة

0202 

 

 

 

 عاشرا : المهام ا دارية والقيادية واألنش ة المؤسسية :
 فةيأو المعالجة الفنية اآللية للمعلومةات  اآللية الفهرسة في تدريبية دورات إع اء -

 الكتةب دارو ، القةاهرة لجامعةة التةاب  المعلومةات وخةدمات نرم بحوث مركز: كل من

 .   المصرية

 الل ةةة قسةةم مكتبةةةل نيف() الفهرسةةة والتصةةالفنةةي تنرةةيمالالمشةةاركة فةةي مشةةروع  -

 . (0224/ 0223) القاهرة جامعة اآلداب بكلية ا نجليزية

جامعةةة القةةاهرة  –العمةةل فةةي الفريةةق المشةةرف علةةى ت ةةوير مكتبةةة كليةةة اآلداب  -

(0203.) 
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 (.0203الذاكرة ا لكترونية بالكلية )وحدة المشاركة في أعمال مشروع  -

 للمؤتمرات العلمية للقسم. تااالشتراكوالتسجيل المشاركة في لجنة  -

 ، والندوات العلمية.حضور سيمنار القسم -

نةةب الفنيةةة والتجهيزيةةة لمعمةةل لقسةةم؛ ألغةةراض تةةدريس إعةةداد تقةةارير عةةن الجوا -

 الجانب العملي للمقررات الدراسية.

الوضة   بالكلية مثةل تقريةرالجودة مشروع وحدة المتعلقة ب التقاريرإعداد عدد من  -

 .سم، و تقرير نشاطات أعضاء هيئة التدريس بالقسمالتنافسي للق

 

حادى عشر : المساهمة فى خدمة المجتم  والق اعات الثقافية المحلية 

 والدولية:       

 

 ثانى عشر : الجوائز التقديرية والشهادات :

 
، ومجال شهادات تقدير للتفوق الدراسي في المرحلة الجامعية األولى من القسم  -

 في بالكلية.النشاط الثقا

محمد محمد الهادي ألول شعبة المعلومات بقسم المكتبات والوثائق . / د . جائزة أ   -

 (. 0224)والمعلومات من كلية اآلداب جامعة القاهرة 

 

شهادات تقدير عن المشاركة في ا عداد والتنريم للمؤتمر العلمي السنوي لقسم  -

 (.0203/ 0200) المكتبات والوثائق والعلومات

 

جامعة القاهرة من  اآلدابالمعيد المثالي لقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية  -

 ( .0202) نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة 
  

 ثالث عشر : مجاالت أخرى:

 

توقي                                                        توقي  واعتماد            

 دريس                                            رئيس القسمعضو هيئة الت

                   منى محمود محمد 

 


