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 أوالً: المؤهالت العلمية:
 

المؤهالت 

 العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

تقنية في ليسانس اآلداب 

 المعلومات

كلية  -جامعة القاهرة  2002

قسم المكتبات  –اآلداب 

تقنية والوثائق و

شعبة تقنية  –المعلومات 

 المعلومات

كلية  -جامعة القاهرة  2002 ماجستير في تقنية المعلومات

قسم المكتبات  –اآلداب 

تقنية والوثائق و

 المعلومات

 األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة 
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

قسةةم المكتبةةات  –كليةةة اآلداب  –جامعةةة القةةاهرة 

 والوثائق وتقنية المعلومات
 معيد 2002 2002

قسةةم المكتبةةات  –كليةةة اآلداب  –جامعةةة القةةاهرة 

 والوثائق وتقنية المعلومات
 مدرس مساعد اآلن 2000

 

  

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 منيرة محمد مظهر لطفي محمد مظهر: )رباعى(االسم 

Name:Moneera Mohammed MazharLotfy 

Mohammed Mazhar 

      جامعة القاهرة  –كلية اآلداب الكلية :

  المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات:القسم

 المعلوماتشعبة تقنية التخصص العام :

اإلفادة من المصادر اإللكترونية والفهرسة التخصص الدقيق: 

 والميتاداتا

 tmmazher2006@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
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 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 

األول للعام  الفهرسة اآللية   2

الدراسي 

2002/2002     

 –الفهرسة الوصفية  -الفهرسة األلية : في السنوات السابقةالسكاشن الخاصة بها  **. مواد سبق تدريس

الزيارات الميدانية للمكتبات  –مقدمة في علم المعلومات  –المواد السمعية والبصرية  –الفهرسة الموضوعية 

 في الفرقة الرابعة

 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

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

 
فئة المجلة في  السنة المجلد عنوان الدورية عنوان البحث

التصنيف الدولي 

 والمحلى

التكامل المعرفي لعلم 

والمعلومات  المكتبات

 )عرض لكتاب (

االتجاهات الحديثة في المكتبات 

 والمعلومات

العدد  02

22 

يوليو 

2002 

 

 
 اإللكترونية المصادر من والمعلومات المكتبات مجال في العرب الباحثين إفادة أنماط -

( ماجستيرغيرمنشورة)  أطروحة. قاسم حشمت إشراف( /  9002)  للمعلومات
 .والمعلومات والوثائق المكتبات ،قسمبكلية اآلدا،ةجامعة القاهر – ص 43 ، 671.

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا :

 المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا: : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 

 وة /المؤتمرلندعنوان ا
 الجهة

 والمكانالمنظمة
 مشاركةنوع ال التاريخ

المؤتمر العلمي لقسم المكتبات 

والوثائق والمعلومات بجامعة 

 القاهرة

 –جامعة القاهرة 

-كلية اآلداب 

قسم المكتبات 

والوثائق 

 والمعلومات

 الحضور 2002

المؤتمر العلمي التاسع لقسم 

المكتبات والوثائق والمعلومات، 

بكلية اآلداب ـ جامعة القاهرة، 

 –جامعة القاهرة 

-كلية اآلداب 

قسم المكتبات 

مايو  01 -02

2002 

 الحضور
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بعنوان: تخصص المكتبات 

والمعلومات في عالم متغيير 

 الهوية والمنهجية والتكوين 

والوثائق 

 والمعلومات

المؤتمر العلمي العاشر لقسم 

المكتبات والوثائق والمعلومات، 

بكلية اآلداب ـ جامعة القاهرة، 

بعنوان: إتاحة المعرفة وحق 

الوصول للمعلومات في المجتمع 

 العربي المعاصر

 –جامعة القاهرة 

-كلية اآلداب 

قسم المكتبات 

والوثائق 

 والمعلومات

مايو  02 – 02

2002 
 الحضور

 

 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 
 

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 

 العنوان  
اسم الجهة 

 المنظمة 
 التاريخ  المكان

  htmlدورة لغة ال
الهندسة كلية 

 جامعة القاهرة

كلية الهندسة 

 جامعة القاهرة
 

 TOEFLدورة 

 –مركز اللغات 

 –كلية اآلداب 

 جامعة القاهرة

 –مركز اللغات 

 –كلية اآلداب 

 جامعة القاهرة 

7002 

دورة مدخل إلى ثقافة الجودة 

مشروع وحدة تقويم  –واالعتماد 

 وتطوير األداء الجامعي 

 –كلية اآلداب 

 جامعة القاهرة 

 –كلية اآلداب 

 جامعة القاهرة 
7002 

 

 دورة التدريس الفعال 

مركز تنمية  –

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

والقيادات 

 بجامعة القاهرة 

مركز تنمية  –

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

والقيادات 

 بجامعة القاهرة 

7002 

 دورة مهارات االتصال الفعال 

مركز تنمية  –

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

والقيادات 

 بجامعة القاهرة 

مركز تنمية  –

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

والقيادات 

 بجامعة القاهرة 

7002 

 

دورة االتجاهات الحديثة في 

 التدريس 

مركز تنمية  –

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

والقيادات 

 بجامعة القاهرة 

مركز تنمية  –

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

والقيادات 

 بجامعة القاهرة 

7002 

 دورة التخطيط االستراتيجي 

مركز تنمية  -

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

والقيادات 

مركز تنمية  -

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

والقيادات 

7002 

 

http://www.egyedu.com/vb/forumdisplay.php?163-TOEFL
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 بجامعة القاهرة ة بجامعة القاهر

 دورة أخالقيات البحث العلمي 

مركز تنمية  -

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

والقيادات 

 بجامعة القاهرة 

مركز تنمية  -

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

والقيادات 

 بجامعة القاهرة

7002 

 دورة العرض الفعال 

مركز تنمية  -

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

والقيادات 

 بجامعة القاهرة 

مركز تنمية  -

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

والقيادات 

 بجامعة القاهرة 

7002 

يق البحثيردارة الفإ  

مركز تنمية  -

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

والقيادات 

 بجامعة القاهرة

مركز تنمية  -

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

والقيادات 

 بجامعة القاهرة

7002 

 

 

 عاشرا :المهام اإلدارية والقيادية واألنشطة المؤسسية :
 نظم مركزبحوث: منها عدةأماكن في الفهرسةاآللية في تدريبية دورات إعطاء -

 .  المصرية الكتب القاهرة،دار لجامعة التابع المعلومات وخدمات

 . (9003/ 9004)القاهرة جامعة اآلداب بكلية اإلنجليزية اللغة قسم مكتبة تنظيم -

 البيطري الطب كلية مكتبة آلي فهرس إنشاء مشروع على الفني اإلشراف -

 (.9060)القاهرة بجامعة

 .(9064العمل في وحدة المكتبة الرقمية في المجلس األعلى للجامعات ) -

تحت إشراف وحدة المكتبة مشروع تكشيف دوريات جامعة القاهرة العمل في  -

 (.9064الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات )

جامعة القاهرة  –العمل في الفريق المشرف على تطوير مكتبة كلية اآلداب  -

(9064). 

 للمؤتمرات العلمية للقسم.المشاركة في لجنة االشتراك والتسجيل  -

 .حضور سيمنار القسم -

 حضور مجلس القسم كممثل عن الهيئة المعاونة بالقسم. -

إعداد عدد من البيانات المتعلقة بالجودة عن القسم مثل بيان بنشاطات أعضاء  -

 هيئة التدريس بالقسم، الوضع التنافسي للقسم.
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حادى عشر: المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية 

 والدولية: 

 

 ثانى عشر : الجوائز التقديرية والشهادات :

 

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

 (. 2002)والمعلومات من كلية اآلداب جامعة القاهرة 

 

جامعة القاهرة من  اآلدابالمعيد المثالي لقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية  -

 ( .2002) نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة 
  

 ثالثعشر : مجاالت أخرى:

 

واعتماد توقيع                                                       توقيع       

 رئيس القسم                                            عضو هيئة التدريس

 منيرة محمد مظهر                  

 


