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 أوالً: المؤهالت العلمية:

 

 

 المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

نظام الساعات  -برنامج الدكتوراه  

قسم المكتبات والوثائق  -المعتمدة 

 شعبة المكتبات –والمعلومات 

جامعة  -كلية اآلداب   4102

 القاهرة

قسم المكتبات  -درجة الماجستير 

شعبة  –والوثائق والمعلومات 

 المكتبات

جامعة  -كلية اآلداب   4102

 القاهرة

قسم المكتبات  -تمهيدي ماجستير 

شعبة  –والوثائق والمعلومات 

 المكتبات

جامعة  -كلية اآلداب   4112

 القاهرة

قسم المكتبات  –ليسانس آداب 

شعبة  –والوثائق والمعلومات 

 المكتبات

جامعة  -كلية اآلداب   5002

 القاهرة

 تسلسلي(:ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ 
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

 جامعة القاهرة -كلية اآلداب  

 

 

 مدرس مساعد حتى اآلن 4102

 جامعة القاهرة -كلية اآلداب   -معيد  

 
 معيد 4102 4112

 

 

 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 رجاء حسين محمد سنوسي: )رباعى(االسم 

Name: Ragaa Hussien Mohammed Sanosy 

      جامعة القاهرة  –كلية اآلداب الكلية :

 المكتبات والوثائق والمعلومات: القسم

 المكتباتالتخصص العام/

  برامج تعليم المكتبات والمعلومات التخصص الدقيق:

 msragaa@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
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 ثالثا: التدريس الجامعي:

 Courses Taughtالمواد التي تم تدريسها 
 التدريسية *الوحدات 

Teaching Units رقمها 

Course No. 

 اسم المادة

Course title الدراسي الفصل  

Studying 

Term 

 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

 التدريب العملي الميداني   

 طرق البحث العلمي   
 

 نظم استرجاع المعلومات   

  الفهرسة الوصفية   

 المواد السمعية والبصرية   

 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

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

 

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

قاموس قاموس الشامل: 
 -عربي –صيني: صيني

 انجليزي

 محلي 2009 27 الفهرست

دليل الرسائل الجامعية التي 
جامعة  -أجازتها كلية اآلداب

القاهرة والمسجلة من 
 9009حتى يوليو 6991يناير

 محلي 2009 26 الفهرست
 

 

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م
المكتبات الرقمية  1

المصرية: دراسة 
لمعايير التقييم 

 والتصميم

9062يناير  جامعة القاهرة  
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 المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا: : الندوات والمؤتمراتسابعا 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 الجهة

والمكانالمنظمة  
 مشاركةنوع ال التاريخ

 

للقسم المؤتمر العلمي العاشر 

" إتاحة المعرفة وحق بعنوان

في المجتمع  الوصول إلى المعلومات

 طلعات"تالعربي: التحديات وال

 

قسم المكتبات 

والوثائق 

 –والمعلومات 

 -كلية اآلداب  

 جامعة القاهرة

مايو  02- 01

4102 
 حضور

 ندوة  "تسويق الكتاب المصري"

 

 

لجنة الكتاب 

المجلس  –والنشر 

 األعلى للثقافة

ابريل  2-2

4102 
 حضور

 

 ندوة " االتاحة الحرة للمعرفة"

 

المكتبةالمركزية 

بالتعاونمع لجنة 

الكتاب والنشر 

بالمجلس األعلى  

 للثقافة

أكتوبر 42

4104 
 حضور

كتابة االستشهادات المرجعية وفقاً 

APA Style 

قسم المكتبات 

والوثائق 

والمعلومات بكلية 

 اآلداب_ ج القاهرة

 حضور 4104

 

المؤتمر العلمي الثامن للقسم 

 بعنوان"إشكالية المصطلح"

 

قسم المكتبات 

والوثائق 

 –والمعلومات 

 -كلية اآلداب  

 جامعة القاهرة

أبريل  2-2

4101 
 حضور

 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

 

تطبيقات الحوسبة السحابية فى 

توثيق المراجع العلمية وقواعد 

المعلومات العالمية : دراسة 

تطبيقية على محرك البحث 

Summon  إلدارة قواعد

 المعلومات اإللكترونية

 

 

المكتبة المركزية 

الجديدة لجامعة 

 القاهرة

 حضور 21-9-4102

 

ورشة عمل "المواصفات 

والمعايير في مجال المكتبات 

 والمعلومات" 

 

المكتبة المركزية 

الجديدة بجامعة 

 القاهرة

مارس  01

4102 
 حضور



4 

 

 

ورشة عمل" التفكير العلمي لحل 

 المشكالت"

 

الهيئة األلمانية 

 للتبادل العلمي

أبريل  02

4102 
 حضور

ورشة عمل "الطالب والخريجون 

 والتعلم"والتعليم 

مركز ضمان 

 الجودة واالعتماد

مارس  41

4102 
 حضور

ورشة عمل "وصف المصادر 

 "RDA وإتاحتها

قسم  

المكتبات 

والوثائق 

 -والمعلومات

 -كلية اآلداب

 جامعة القاهرة 

 حضور 4100

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 -كلية ا آلداب إدارة الوقت واالجتماعات
 القاهرة امعةج

مركز تنمية 
مهارات وقدارت 

أعضاء هيئة 
 التدريس

4102 

 -كلية ا آلداب استخدام التكنولوجيا في التدريس
 القاهرة امعةج

مركز تنمية 
مهارات وقدارت 

أعضاء هيئة 
 التدريس

4104 

 
 نظم االمتحانات وتقويم الطالب

 

 -كلية ا آلداب
 القاهرة امعةج

مركز تنمية 
مهارات وقدارت 

أعضاء هيئة 
 التدريس

4119 

 
 أخالقيات البحث العلمي

 -كلية ا آلداب
 القاهرة امعةج

مركز تنمية 
مهارات وقدارت 

أعضاء هيئة 
 التدريس

4111 

 12دوره الفهارس اآللية مارك 
 -كلية ا آلداب

 القاهرة امعةج

مركز بحوث 
نظم وخدمات 

 المعلومات
1228 

 التدريس الفعال
 
 

 -كلية ا آلداب
 القاهرة امعةج

مركز تنمية 
مهارات 

وقدارتأعضاء 
 هيئة التدريس

4112 

 مدخل إلى ثقافة الجودة واالعتماد
 

 -كلية ا آلداب
 القاهرة امعةج

وحدة تقويم 
وتطوير االداء 

 الجامعي
4112 

 مهارت االتصال الفعال
 

 -كلية ا آلداب
 القاهرة امعةج

تنمية مركز 
مهارات وقدارت 

أعضاء هيئة 
 التدريس

4112 
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: دارية والقيادية واألنشةة المؤسسيةالمهام اإل: عاشرا  
: المساهمة فى خدمة المجتمع والقةاعات الثقافية المحلية والدولية: حادى عشر  

جامعة  -عتماد األكاديمي بكلية اآلداب  المشاركة في أنشةة وحدة ضمان الجودة واال-

 القاهرة.

 -كلية اآلداب   -المشاركة في لجنة الجودة بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات   -

.جامعة القاهرة  

جامعة القاهرة. –كلية اآلداب  - المشاركة في أعمال لجنة امتحانات الدراسات العليا   

جامعة القاهرة. –كلية اآلداب  –المشاركة في لجنة امتحانات ذوي االحتياجات الخاصة   

 

: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   
 5002. أحمد أنور عمر ، جائزة أ.د. 

  5002، محمد محمد الهادي. جائزة أ.د. 

 

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

 

واعتماد توقيع                                                       توقيع       

رئيس القسم                                   عضو هيئة التدريس         

  

 

 

 

 رجاء حسين محمد سنوسي 
 

 

 


