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 أوالً: المؤهالت العلمية: 
 

 

 

 

 المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

ليسانس آداب، مكتبات 

)جيد جًدا مع مرتبة 

 (الشرف
 

القاهرة، كلية  جامعة 9002

 اآلداب

 تمهيدى ماجستير، مكتبات

 

جامعة القاهرة، كلية  9000

 األداب

 

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

 

 كلية اآلداب -جامعة القاهرة
 معيدة األن 9000

 

 

 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 

 صفاء على توفيق حسين: )رباعى(االسم 

 

Name: Safaa Ali Tawfeek Hussein 

 

      جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

     

 : المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات القسم

 

 التخصص العام :المكتبات والمعلومات

 

 الدقيق: المكتبات التخصص

 

 safaaali2009@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
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 الجامعي: ثالثا: التدريس
 
 

 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 

   314 مصادر ومراجع تقليدية وإلكترونية متخصصة 

 األول
   114 طرق البحث 

    التدريب الميدانى 

    الثانى التكشيف واإلستخالص 

 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 

 

الموسوعة العربية : 

 عرض وتقييم

29ع مجلة الفهرست  محلى (9000)أكتوبر8 

 

قاموس مختصرات علوم 

المكتبات والمعلومات فى 

بيئة اإلنترنت : عرض 

 وتقييم

 (9000)أبريل2 23ع مجلة الفهرست

 

 محلى

 

دليل الدوريات المصرية : 

 وتقييم عرض

 محلى (9000)يولية2 23ع مجلة الفهرست

 

الكافى فى مفاهيم علوم 

المكتبات والمعلومات : 

 عرض وتقييم

23ع مجلة الفهرست (9000)أكتوبر2   محلى 

 

معجم المصطلحات 

73ع مجلة الفهرست (2102)أبريل01   محلى 
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المعاصرة فى العلوم 

 اإلنسانية : عرض وتقييم

قاموس المصطلحات 

السياسية والدبلوماسية 

والعالقات الدولية : 

 عرض وتقييم(

73ع مجلة الفهرست )أكتوبر 01 

2102)  
 محلى

 

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 
وة /المؤتمرلندعنوان ا والمكان المنظمة الجهة   مشاركةنوع ال التاريخ 

 

لقسم  الثامنالمؤتمر العلمي 

 المكتبات والوثائق والمعلومات

إشكالية المصطلح في مجال حول 

 المكتبات والوثائق والمعلومات

 

قسم  الجهة المنظمة:

المكتبات والوثائق 

والمعلومات بالتعاون مع 

مركز بحوث ونظم 

خدمات المعلومات بكلية 

 جامعة القاهرة-األداب

قاعة  المكان:

المعهد  -المؤتمرات

 -القومي لعلوم الليزر

 جامعة القاهرة

 9000أبريل  3،6
اإلشتراك فى تنظيم 

 المؤتمر

 

لمؤتمر اإلقليمى األول لمديرى ا

المكتبات المركزية للجامعات 

االعضاء فى اتحاد جامعات العالم 

"نحو تحالف استـراتيجي  اإلسالمى

 "لبناء مجتمعات المعرفة

 

جامعة  الجهة المنظمة

القاهرة بالتعاون مع 

المنظمة اإلسالمية 

للتربية والعلوم والثقافة" 

  "إيسيكو

قاعة المؤتمرات  المكان:

بالمقر الجديد للمكتبة 

 المركزية لجامعة القاهرة

ديسمبر  14-16

9000 

اإلشتراك فى تنظيم 

 المؤتمر

 

المؤتمر العلمي التاسع لقسم 

 المكتبات والوثائق والمعلومات

خصص المكتبات والوثائق تحول 

 والمعلومات في عالم متغيِّر

 الهوية والمنهجية والتكوين

 

قسم  الجهة المنظمة:

المكتبات والوثائق 

والمعلومات بالتعاون مع 

مركز بحوث ونظم 

خدمات المعلومات بكلية 

 جامعة القاهرة.-األداب

قاعة المؤتمرات  المكان:

بالمقر الجديد للمكتبة 

 المركزية لجامعة القاهرة

مايو  03،06

9009 

اإلشتراك فى تنظيم 

 المؤتمر

 

 

لقسم  العاشرالمؤتمر العلمي 

 المكتبات والوثائق والمعلومات

إتاحة المعرفة وحق الوصول حول 

 إلى المعلومات فى المجتمع العربى

 المعاصر :التحديات والتطلعات

قسم  الجهة المنظمة:

المكتبات والوثائق 

والمعلومات بالتعاون مع 

مركز بحوث ونظم 

خدمات المعلومات بكلية 

 جامعة القاهرة.-األداب

قاعة المؤتمرات  المكان:

بالمقر الجديد للمكتبة 

 المركزية لجامعة القاهرة

مايو  03،03

9002 

تنظيم  اإلشتراك فى

 المؤتمر

لقسم  حادى عشرالمؤتمر العلمي ال
 المكتبات والوثائق والمعلومات

قسم  الجهة المنظمة:

المكتبات والوثائق 

أبريل  90-92

9003 

اإلشتراك فى تنظيم 

 المؤتمر



4 

 

مستقبل خدمات المكتبات  حول
 والوثائق والمعلومات ومؤسساتها

في ضوء التشريعات العربية : 
 التحديات واإلصالحات

  

والمعلومات بالتعاون مع 

مركز بحوث ونظم 

خدمات المعلومات بكلية 

 جامعة القاهرة.-األداب

مؤتمرات قاعة  المكان:

بالمقر الجديد  القاسمى

للمكتبة المركزية لجامعة 

 القاهرة

 

 : ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا

 
 

ورشة العمل / الحلقة عنوان 
 النقاشية 

 نوع المشاركة التاريخ الجهة المنظمة والمكان

 

كتابة ونشر البحوث العلمية 

 فى المجالت الدولية.

 

 

وحدة  الجهة المنظمة:

الترجمة والنشر الدولى، 

جامعة   -كلية اآلداب

 القاهرة

قاعة المؤتمرات المكان: 

جامعة  -بكلية األداب

 القاهرة

9000 
حضور ورشة 

 العمل

 

إعداد توصيفات وتقارير 

 المقررات

 

 

وحدة : الجهة المنظمة

ضمان الجودة واالعتماد 

جامعة  –، كلية اآلداب 

 القاهرة 

قاعة المؤتمرات  المكان:

جامعة  -بكلية األداب

 القاهرة

 

9000 
حضور ورشة 

 العمل

"Proposal Writing 

Social Sciences" / 

DAAD Kairo 

Akademie  

 

 

كلية  الجهة المنظمة:

 جامعة القاهرة -األداب

قاعة المؤتمرات  المكان:

جامعة  -بكلية األداب

 القاهرة

 

9009 
حضور ورشة 

 العمل

"Scientific Thinking 

and Argumentation 

Skills for Problem 

Solving" / DAAD 

Kairo Akademie  

 

كلية  الجهة المنظمة:

 القاهرةجامعة  -األداب

قاعة المؤتمرات  :المكان

جامعة  -بكلية األداب

 القاهرة

 

9002 
حضور ورشة 

 العمل
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 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 

شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 

ICDL  )معتمدة من اليونسكو( 

وزارة اإلتصاالت 

 وتكنولوجيا المعلومات
 9008 ـ

 إدارة الوقت واإلجتماعات

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات، جامعة 

 القاهرة

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات، 

 جامعة القاهرة

9000 

 

 استخدام التكنولوجيا فى التدريس 

تنمية قدرات  مركز

أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات، جامعة 

 القاهرة

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات، 

 جامعة القاهرة

2011 

 

التحليل اإلحصائى باستخدام برنامج 

spss  

معهد الدراسات 

والبحوث اإلحصائية، 

 جامعة القاهرة

معهد الدراسات 

والبحوث 

 اإلحصائية، جامعة

 القاهرة

2011 

 

 نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات، جامعة 

 القاهرة

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات، 

 جامعة القاهرة

2012 

 
 معايير الجودة فى العملية التدريسية 

تنمية قدرات  مركز

أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات، جامعة 

 القاهرة

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات، 

 جامعة القاهرة

2012 

 
 النشر الدولى للبحوث العلمية 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات، جامعة 

 القاهرة

تنمية قدرات  مركز

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات، 

 جامعة القاهرة

2012 

 تنظيم المؤتمرات العلمية 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات، جامعة 

 القاهرة

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات، 

 جامعة القاهرة

2013 

 

: واألنشطة المؤسسيةدارية والقيادية المهام اإل:  عاشرا  

 

 املشاركة فى املشروعات وألانشطة املهنية التى يرعاها القسم وترعاها الكلية والجامعة 

 .)عضو فىى مشروع إعداد وإتاحة بوابة إلكترونية لكلية آلاداب بجامعة القاهرة )لجنة املكتبة 

 3102-3102(  عضو فى مشروع تكشيف دوريات كليات جامعة القاهرة) 
 

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية  عشر حادى

       والدولية: 
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: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   

 
 9000أحمد أنور عمر، .جائزة أ.د. 

 9000، محمد محمد الهادي .جائزة أ.د. 

 

 

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

 ( 9000 -0230لقسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات ) اإلشتراك فى إعداد الكتاب التذكارى 

  9000جامعة القاهرة  -كلية اآلداب –المشاركة فى إنشاء وتحسيب مكتبة قسم علم النفس . 

 

 

توقيع                                                       توقيع واعتماد            

رئيس القسم                        عضو هيئة التدريس                    

  

                                
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

   

 

 

 

 


