
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوالً: المؤهالت العلمية: 

 

 

 المؤهالت العلمية 

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 ليسانس االداب الممتازة

 

7711 

 

جامعة القاهرة  اآلدابكلية 

 قسم المكتبات

كلية اآلداب جامعة القاهرة  7791 ماجستير المكتبات

 قسم المكتبات

كلية اآلداب جامعة القاهرة  7777 الدكتوراه فى اآلداب

 قسم المكتبات

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

 

 كلية االداب قسم المكتباتجامعة القاهرة 
 معيد 7791 7711

 

 جامعة القاهرة كلية اآلداب قسم المكتبات
 مدرس مساعد 7777 7791

 

 جامعة القاهرة كلية اآلداب قسم المكتبات
 مدرس 4001 7777

 

 جامعة القاهرة كلية اآلداب قسم المكتبات

4001 

 

4077 

 

 أستاذ مساعد

 

 

 المكتباتجامعة القاهرة كلية اآلداب قسم 
 أستاذ اآلن 4077

 

  

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 منى محمد امين شاكر عبد اللطيف: )رباعى(االسم 

Name: mona mohammed amen shaker abdel atif 

 جامعة القاهرة –كلية اآلداب  الكلية :

: .المكتبا ت والوثائق و المعلومات القسم         

 التخصص العام : المكتبات

 : مصادر المعلومات.التخصص الدقيق 

 abdelatif.mona@yahoo.comالبريد االلكترونى : 
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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 

 حلقة بحث فى مصادر المعلومات  ساعات3 
الفصل الدراسى 

 مصادر دراسة علم المعلومات  """"  االول

  مجتمع المعلومات  """"" 

الفصل الدراسى  المراجع العامة  """"" 
 الثانى

 التحليل الموضوعى  """"" 

  المكتبات المدرسية  """"" 

 المراجع المتخصصة  """""" 

 مصادر التراث العربى  '""""" 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

  مشترك  فردى

7 

استخدام الطالب و اعضاء 

هيئة التدريس فى جامعة 

 دمشق لشبكة االنترنت

 غانم فادى ماجستير

  فردى اجيزت

2 
المؤلفات الموسوعية فى 

 التراث العربى
 شيماء الشربينى ماجستير

  فردى 2001

3 
االنتاج الفكرى المصرى 

 فى مجال الجغرفيا
 اميرة الدجوى ماجستير

  فردى اجيزت

1 

معايير اختيار مصادر 

المعلومات فى مكتبات 

المدارس االجنبية فى دولة 

 الكويت

علىنهاد  ماجستير  

  فردى 2001

5 
مكتبات الكنائس و االديرة 

 فى سوريا
 يسار دكتوراه

  فردى اجيزت

 
توحيد و تقنين مصطلحات 

المكتبات و المعلومات: 

 دراسة تحليلية مقارنة

 
 عبد العزيز النهارى

 

   اجيزت



3 

 

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

 
 
 

 عنوان البحث

فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية
التصنيف الدولي 
 والمحلى 

حشمت محمد على قاسم. 

)عرض  مصادر المعلومات

 كتاب(

 مجلة المكتبات والمعلومات العربية

 

 

2ع  

 

 

 

 

7792 

 

 

 

 

 

أحمد بدر. المكتبات الجامعية/ 

أحمد بدر , محمد فتحى عبد 

 ( الهادى    ) عرض كتاب

 مجلة المكتبات والمعلومات العربية

 

 

 2ع

 

 

7791 

 

أحمد عبدهللا العلى. المكتبات 

المدرسية و العامة : االسس و 

الخدمات و االنشطة  )عرض 

 كتاب(

االتجاهات الحديثة فى المكتبات و 

 المعلومات

  7771 2مج

البحوث الزراعية في المملكة 

العربية السعودية: دراسة 

 تحليلية

االتجاهات الحديثة فى المكتبات و 

 المعلومات

1مج  7779  

تحسين خدمات المصغرات 

الفيلمية بالمكتبة المركزية 

لقسم الطالبات بجامعة الملك 

: دراسة ميدانية.زعبد العزي  
 

2مج عالم المعلومات والمكتبات والنشر  2007  

اإلنتاج الفكري المصري في 

مجال الجغرافيا: دراسة 

 ببليومترية.

 مجلة المكتبات والمعلومات العربية

 

2ع  2007  

استخدام الباحثين المصريين في 

مجال السياحة لمصادر 

 المعلومات: دراسة ميدانية

1مج عالم المعلومات والمكتبات والنشر  2002  

اإلسهام الفكري في مجال 

المكتبات والمعلومات في ثالث 

دوريات عربية: دراسة تحليلية 

نةمقار  

دراسات عربية فى المكتبات وعلم 

 المعلومات

9مج  2003  

مجموعة الكتب المرجعية 

بمكتبات المدارس الثانوية في 

محافظة الجيزة: دراسة 

 تحليلية.

 مجلة المكتبات والمعلومات العربية

 

29ع  2009  

الدراسات و االستشهادات 

المرجعية فى صحيفة دار العلوم 

 المصرية: دراسة تحليلية.

االتجاهات الحديثة فى المكتبات و 

 المعلومات

71مج  2007  

األطروحات التى أجازتها 

الجامعات المصرية فى قطاع 

السياحة حتى العام 

؛دراسة تحليلية 2001

 احصائية

دراسات عربية فى المكتبات وعلم 

 المعلومات

71مج  2007  

تطبيق معاير الجودة الشاملة 

فى تعليم علوم المكتبات و 

المعلومات, دراسة حالة لقسم 

دراسات عربية فى المكتبات وعلم 

 المعلومات

 2070  
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المكتبات و الوثائق و 

 المعلومات بجامعة القاهرة

تحليل مضمون النشرات الفنية 

الزراعية الصادرة عن اإلدارة 

العامة للثقافة الزراعية 

در للمعلومات خالل كمصا

.2009 -7771االعوام   

 مجلة المكتبات والمعلومات العربية

 

1ع  2070  

 

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م
 

7 

 

كتب المراجع 

الصادرة في البالد 

العربية: دراسة 

 تحليلية

جامعة القاهرة _ كلية 

اآلداب _ قسم المكتبات 

 والوثائق والمعلومات

 رسالة ) ماجستير (

7791 

 

2 

 

الدوريات بدار الكتب 

في مصر: دراسة 

 وتخطيط

جامعة القاهرة _ كلية 

اآلداب _ قسم المكتبات 

 والوثائق والمعلومات

 رسالة ) دكتوراه (

7777 

 

3 

 

دراسة لمدخل 

 المراجع

مكتبة االمام البخارى 

التوزيعللنشر و   
2072 

 

 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

 

خمسون عاما على تخصص المكتبات 

 و الوثائق و المعلومات فى مصر

 

 حضور 2007 قسم المكتبات 

:قضايا البحث المؤتمر العلمى السابع 

 العلمى

 

 

 حضور 2001 القسم 

 

 المؤتمر العلمى الثامن لقسم المكتبات 

 

 حضور 2070 القسم

 

 المؤتمر العلمى التاسع لقسم المكتبات 

 

 حضور 2072 القسم

 
 المؤتمر العلمى العاشر لقسم المكتبات

 
 حضور 2073 القسم
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 ترتب زمنيا :ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان 

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 تنظيم المؤتمرات

 

 

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

جامعة الجامعية ب

 . القاهرة

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

جامعة الجامعية ب

 . القاهرة

2007 

 

 استخدام التكنولوجيا فى التدريس

 

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

جامعة الجامعية ب

 . القاهرة

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

جامعة الجامعية ب

 . القاهرة

2070 

 

 التخطيط االستراتيجى

 

مركز تنمية 

أعضاء قدرات 

هيئة التدريس 

 والقيادات

جامعة الجامعية ب

 . القاهرة

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

جامعة الجامعية ب

 . القاهرة

2070 

 االتجاهات الحديثة فى التدريس

 

 

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

جامعة الجامعية ب

 . القاهرة

مركز تنمية 

أعضاء قدرات 

هيئة التدريس 

 والقيادات

جامعة الجامعية ب

 . القاهرة

2070 

 
 إدارة الوقت واإلجتماعات --
 

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

جامعة الجامعية ب

 . القاهرة

 

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

جامعة الجامعية ب

. القاهرة  

 

 

2070 

 
 النشر العلمى

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

جامعة الجامعية ب

 . القاهرة

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

جامعة الجامعية ب

 . القاهرة

2070 
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: دارية والقيادية واألنشطة المؤسسيةالمهام اإل:  عاشرا  
واألرشيف.( عضو بالجمعية المصرية للمعلومات والمكتبات 7  

( عضو لجنة إعداد قاعدة بيانات الرسائل الجامعية/ جامعة القاهرة, كلية اآلداب, قسم المكتبات 2

 والوثائق والمعلومات.

( عضو لجنة التوصيفات المقررات/جامعة القاهرة, كلية اآلداب, قسم المكتبات والوثائق 3

 والمعلومات.

 جامعة القاهرة-كلية االداب -( رئيس قسم المكتبات والوثائق والمعلومات1

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

: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر    

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

 

توقيع                                                       توقيع واعتماد            

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  

                                
 

 

 منى شاكر عبد اللطيف 
 

   

 

 

 

 


