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 أوالً: المؤهالت العلمية:  

 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 جامعة القاهرة –كلية اآلداب  2102 دكتوراه فى المعلومات

 جامعة القاهرة –كلية اآلداب  2112 المعلوماتماجستير فى 

 جامعة القاهرة –كلية اآلداب  0991  ليسانس اآلداب فى المعلومات

   

 

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

 

 كلية اآلداب –جامعة القاهرة 
 مدرس _ 2102

 كلية اآلداب –جامعة القاهرة 

 
 مدرس مساعد 2102 2112

 كلية اآلداب –جامعة القاهرة 

 
 معيد 2112 0999

 

 ثالثا: التدريس الجامعي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 نيفين محمد المهدى عوض هللا: )رباعى(االسم 

Name: Neveen mohamed El-mahdi awd allah 

          جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

 المكتبات والوثائق والمعلومات:  القسم

 التخصص العام :تقنية المعلومات

 تقنية المعلوماتالتخصص الدقيق: 

 neveen_elmahdy@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
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 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 

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

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

على أنشطة  يالتدريبالبرنامج 

 وخدمات المعلومات

المركز الثقافي 

 USISاألمريكي 

 .بالقاهرة

المركز الثقافي 

 USISاألمريكي 

 .بالقاهرة

_ 

 التدريس الفعالمهارات 

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

، جامعة الجامعية

 .القاهرة

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

، جامعة الجامعية

 .القاهرة

_ 

 الساعات المعتمدة

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

، جامعة الجامعية

 .القاهرة

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

، جامعة الجامعية

 .القاهرة

_ 

 الفعالمهارات اإلتصال 

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

، جامعة الجامعية

 .القاهرة

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

، جامعة الجامعية

 .القاهرة

_ 

 أخالقيات البحث العلمى

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

، جامعة الجامعية

 .القاهرة

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

، جامعة الجامعية

 .القاهرة

_ 

 مهارات العرض الفعال

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

، جامعة الجامعية

 .القاهرة

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

، جامعة الجامعية

 .القاهرة

_ 
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 نظم اإلمتحانات

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

، جامعة الجامعية

 .القاهرة

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

، جامعة الجامعية

 .القاهرة

_ 

على الخدمات  يالتدريبالبرنامج 

واألنشطة المكتبية والمهارات 

 اإلدارية

 مكتبة مبارك

 .العامة )الجيزة(

 مكتبة مبارك

 .العامة )الجيزة(
_ 

 

شهادة الرخصة الدولية لقيادة 

 ICDLالحاسوب 

 

_ _ _ 

للحصول على المؤهلة دورة ال

لقيادة الحاسوب الدولية  لرخصةا

(ICDL) 

الجهاز المركزي 

للتعبئة العامة 

 –واإلحصاء 

قطاع تكنولوجيا 

 المعلومات.

الجهاز المركزي 

للتعبئة العامة 

 –واإلحصاء 

قطاع تكنولوجيا 

 المعلومات.

_ 

 

 

 Windows مقدمة ونظام تشغيل

أكاديمية البحث 

العلمي 

 –والتكنولوجيا 

الشبكة القومية 

للمعلومات 

Enstinet. 

أكاديمية البحث 

العلمي 

 –والتكنولوجيا 

الشبكة القومية 

للمعلومات 

Enstinet. 

_ 

 

    Windowsمقدمة ونظام تشغيل

 

، جامعة القاهرة

كلية العلوم، 

مركز الحاسب 

 اآللي.

، جامعة القاهرة

كلية العلوم، 

مركز الحاسب 

 اآللي.

_ 

 
نظم إدارة قواعد البيانات 

Access 

، جامعة القاهرة

كلية العلوم، 

مركز الحاسب 

 اآللي.

، جامعة القاهرة

كلية العلوم، 

مركز الحاسب 

 اآللي.

_ 

 
نترنت وتصميم الصفحات إلا

Internet 

، القاهرةجامعة 

كلية الصيدلة، 

مركز الحاسب 

 اآللي.

، جامعة القاهرة

كلية الصيدلة، 

مركز الحاسب 

 اآللي.

_ 

WINWORD 
 

أكاديمية البحث 

العلمي 

 –والتكنولوجيا 

الشبكة القومية 

للمعلومات 

Enstinet 

أكاديمية البحث 

العلمي 

 –والتكنولوجيا 

الشبكة القومية 

للمعلومات 

Enstinet 

2111 
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  ة  الجداول االلكتروني 

EXCEL 

 أكاديمية البحث

العلمي  

 –والتكنولوجيا 

الشبكة القومية 

للمعلومات 

Enstinet 

أكاديمية البحث 

العلمي 

 –والتكنولوجيا 

الشبكة القومية 

للمعلومات 

Enstinet 

2111 

 INTERNET  اإلنترنت 

أكاديمية البحث 

العلمي 

 –والتكنولوجيا 

الشبكة القومية 

للمعلومات 

Enstinet 

أكاديمية البحث 

العلمي 

 –والتكنولوجيا 

الشبكة القومية 

للمعلومات 

Enstinet 

2111 

 

: دارية والقيادية واألنشطة المؤسسيةالمهام اإل:  عاشرا  
 

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية  حادى عشر

       والدولية: 

: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   

 

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

 

 

توقيع                                                       توقيع واعتماد            

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  

                                
 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

عوض هللا نيفين محمد المهدى   
 

   

 

 

 

 


