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 أوالً: المؤهالت العلمية:

 

 

 المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

قسم المكتبات والوثائق   2102ونيو ي علومات درجة الدكتوراه في علم الم

 -كلية اآلداب -والمعلومات

 جامعة القاهرة

 ،،          ،،       2112مايو  علوماتدرجة الماجستير في علم الم

 ،،          ،،       2110 في اآلدابدرجة الليسانس 

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

 

 المكتبات والوثائق والمعلوماتقسم 

مارس 

2102 
 مدرس اآلن

،،            ،،          ،،     ،، 

 

 مايو 

2112 

 يونيو

2102 
 مدرس مساعد

 

،،            ،،         ،،     ،، 

أبريل 

2112 

 مايو 

2112 
 معيدة

 2112 2110 مركز معلومات جريدة األهرام 

 أخصائى معلومات 

ومراجع فى مشروع 

تكشيف الصور 

 توجرافية وتوثيها والف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 نرمين عبد القادر إمبابى د. : )رباعى(االسم 

Name:Dr. nermeenAbdle Kader Embaby 

      جامعة القاهرة  –كلية اآلداب الكلية :

  : المكتبات والوثائقالقسم

 المعلومات التخصص العام :تقنية 

 تشريعات المعلومات التخصص الدقيق: 

 dr.nermeen_kader@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 

 االستخدام اآللى فى المكتبات   5 3
دبلوم مكتبات 
 عامة وأطفال 

 سلوك البحث عن المعلومات  5 3
دبلوم مكتبات 

 بحث وأكاديمية 

 تسويق المعلومات   6 3
دبلوم تقنيات 
 المعلومات 

 تسويق المعلومات  6 2
الفرقة الرابعة 

 مكتبات 

 الفرقة الثالثة  الفهرسة الوصفية   4

 نظم إدارة قواعد البيانات    3
 الفرقة الرابعة 

 معلومات 

 الفرقة الثانية  التصنيف    4

 الفرقة الثالثة  الفهرسة اآللية    3

 الفرقة الرابعة  تشريعات المعلومات  6 

 الفرقة األولى  مدخل إلى علم المعلومات   4

 الفرقة الرابعة  نظم استرجاع المعلومات   4

 الفرقة األولى  مقدمة فى تكنولوجيا المعلومات    5

 الفرقة الثالثة  شبكات المعلومات    3

 الفرقة األولى  علم اإلدارة    3

 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

 مشترك فردى

0 

التعليم المبرمج فى 

تدريس المراجع : 

 دراسة تجريبية مقارنة

 ماجستير 
روحية جمعه عبد 

 الجليل  

 *  2102مايو 
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 :               إن ترتب زمنيا  ىعل للنشر: أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة خامسا 

 

فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث
التصنيف الدولي 
 والمحلى 

 

برامج الرقابة على شبكة 

اإلنترنت : دراسة ميدانية 

على المكتبات العامة 

 بمحافظتى القاهرة والجيزة

االتجاهات الحديثة فى المكتبات 

 والمعلومات

 محلى  

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م
 2102 سبتمبر  مطبعة جامعة القاهرة حقوق الملكية الفكرية  0

 

 المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا: : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 

 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

 

المؤتمر السنوي لقسم المكتبات 

 والوثائق والمعلومات

 

 -قسم المكتبات

 -كلية اآلداب

 جامعة القاهرة

 2112منذ عام 

 وحتى اآلن
 وحضورتنظيم 

 مكافحة الجريمة المعلوماتية ندوة 

 –قسم المكتبات 

 –كلية اآلداب 

 جامعة القاهرة 

 حضور ومناقشة   2101

 

 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 
 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

المواصفات والمعايير  ورشة عمل

 في مجال المكتبات والمعلومات

المكتبة المركزية 

 جامعة القاهرة 
 حضور  2102مارس 

    

 
  



4 

 

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 ELISنظام 
مكتبة القاهرة 

 الكبرى
مكتبة القاهرة 

 الكبرى
1002 

 عمليات التكشيف و الفهرسة
مركز معلومات 

 جريد األهرام 
مركز معلومات 

 جريد األهرام
1002  

 
 

العمليات الفنية والنظام اآللى 
لمركز معلومات جامعة الدول 

 العربية

مركز معلومات 
جامعة الدول 

 العربية 

مركز معلومات 
جامعة الدول 

 العربية
1001  

 
  12و مارك   Win Isisنظام 

 

قسم المكتبات 
 –كلية اآلداب 

 جامعة القاهرة 

قسم المكتبات 
 –كلية اآلداب 

 جامعة القاهرة
1002 

 
 

 الكتابة العلمية

مركز الدراسات 
األفريقية بجامعة 

 القاهرة

الدراسات 
األفريقية بجامعة 

 القاهرة
1002 

 ACCESSدورة 
معهد تكنولوجيا 

 المعلومات 
معهد تكنولوجيا 

 1002 المعلومات 

 
 دورة التويفل 

 

مركز اللغات و 
الترجمة  بكلية 
اآلداب جامعة 

 القاهرة

مركز اللغات و 
الترجمة  بكلية 
اآلداب جامعة 

 القاهرة

1002  

 
 إجادة اللغة اإلنجليزية، محادثة ، 

الجامعة 
 االمريكية 

الجامعة 
 1002 االمريكية

مدددددددددددخل إلددددددددددى ثقافددددددددددة الجددددددددددودة و 
 االعتماد 

 

وحدة تقويم و 
تطوير األداء 

الجامعى بكلية 

وحدة تقويم و 
تطوير األداء 
الجامعى بكلية 

 12الفترة من 
إلى  22/1002/

12 /22/1002 
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اآلداب جامعة 
 القاهرة ،

اآلداب جامعة 
 القاهرة ،

. 

 دورة الساعات المعتمدة 

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة

1002 

 دورة الجوانب القانونية والمالية 

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة

1002 

 دورة إدارة الوقت و االجتماعات 

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة

1002 

 دورة النشر العلمى 

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة

1002 

دورة االتجاهات الحديثة فى 
 التدريس 

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة

1002 

الدورة المتكاملة فى إجادة الحاسب 
 اآللى 

كلية الحاسبات و 
 –المعلومات 

كلية الحاسبات و 
 –المعلومات 

 جامعة القاهرة 
1020  
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 جامعة القاهرة 

 دورة أخالقيات النشر العلمى 

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة 

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة 

1022 

 دورة المشروعات التنافسية 

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة

1021 

لدورة مهارات االتصال الفعا  

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة  

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة  

1021 

دورة مهارات االتصال بوسائل 
 التعليم المختلفة 

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة

مركز تنمية 
أعضاء قدرات 

هيئة التدريس 
والقيادات بجامعة 

 القاهرة

1021 

 

 

: دارية والقيادية واألنشةة المؤسسيةالمهام اإل:  عاشرا  

 

جامعة  -كلية اآلداب –االشتراك فى فهرسة و ترفيف مكتبة قسم علم نفس  -1
 .6002القاهرة،

 – 2102تولى مهام أمين مجلس قسم المكتبات والوثائق والمعلومات منذ  -2
 حتى اآلن . 

 
اإلشراف على قاعدة بيانات الرسائل الجامعية بالقسم والنصاب القانونى  -3

 ألعضاء هيئة التدريس . 
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للعام إعداد التقرير السنوى ألنشطة قسم المكتبات والوثائق والمعلومات  -4

  2103- 2102الجامعى 
 

حتى  – 2102أمين المؤتمر العلمى لقسم المكتبات والوثائق والمعلومات منذ  -5
 اآلن . 

 
المؤتمر الدولى العاشر لقسم إعداد قاعدة بيانات لألبحاث العلمية الخاصة ب -6

 .  2103المكتبات والوثائق والمعلومات لعام 
 

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقةاعات الثقافية المحلية حادى عشر

 والدولية: 

 

: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   

 
 الدكتور/ محمد محمد الهادي للتفوق من قسم المكتبات والمعلوماتجائزة  -

  

توقيع                                                       توقيع واعتماد            

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

 

 

 
 

 

  

   

   

 

 

 

 


