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 أوالً: المؤهالت العلمية:

 

 

 المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 جامعة القاهره 4002 دكتوراة

 جامعة القاهره 7991 ماجيستير

 جامعة القاهره 7994 ليسانس اداب

 )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:ثانياً: التدرج الوظيفي 
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

 استاذ مساعد  االن 4072 قسم المكتبات والوثائق –جامعة القاهره 

 مدرس 4072 4002 قسم المكتبات والوثائق –جامعة القاهره 

 مدرس مساعد 4002 7991 قسم المكتبات والوثائق –جامعة القاهره 

 معيد 7991 7994 قسم المكتبات والوثائق –جامعة القاهره 
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 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 سحر حسنين محمد ربيع)رباعى(: االسم 

Name:Sahar hassanien rabei 

       جامعة القاهرة  –كلية اآلداب الكلية :

  قسم المكتبات والوثائق والمعلومات: القسم

 المكتباتالتخصص العام :

 التخصص الدقيق: 
 saharrabei@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 

 التصنيف    

 
    

 المعالجة الفنية اآللية للمعلومات    
 

    

  الفهرسة اآللية    

 ا   

  نظم المعلومات النوعية    

    

 نظم اآللية للضبط االستنادي    

  الفهرسة والميتاداتا   
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 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

 مشترك فردى

 

 

املتطلبات  تطبيقات

الوظيفية للتسجيالت 

 FRBR)الببليوجرافية)

ةـعلي التسجيالت العربي  

ةـة ميدانيــدراس  

 

 ماجستير
دعاء على محمد 

 على 

 مشترك  4072

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

 

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

مقررات تنظيم المعلومات في أقسام 

دراسات المعلومات العربية : دراسة 

تحليلية للوضع الحإلى  و تطلعات 

المستقبل :قسم المكتبات والوثائق 

 والمعلومات بجامعة القاهرة نموذجا  

االتجاهات الحديثة في 

 المكتبات والمعلومات

 4072  

اتاحة معلومات المجتمع بإستخدام 
:دراسة تجريبية  12تطبيقات مارك

 على مكتبة مصر العامة

جلة مركز نظم وخدمات م
 المعلومات

 1122  

المقروءة آليًا تطبيقات شكل الفهرسة 
للبيانات الببليوجرافية  12مارك

بالفهارس اآللية لمكتبة اإلسكندرية 
 ودار الكتب المصرية : دراسة تقييمية

 23ع  مجلة الفهرست
يناير 
1121 

 

االتجاهات الحديثة للفهرسة آثناء 
النشر في شكلها االلكتروني : دراسة 
لتجربة دار الكتب المصرية مقارنة 

يات المتحدة االمريكية مع تجارب الوال
 وكندا والمملكة المتحدة

مجلة المكتبات والمعلومات 
 العربية

 2، ع 12س 
 
 
 4ع 

يوليو 
1112 
 

اكتوبر 
1112 

 

االنتاج الفكري العربي للمرأة في 
تخصص المكتبات والمعلومات : 

 الدكتورة يسرية زايد نموذجاً 
 66، ع 6س  مجلة الفهرست

ابريل 
1112 

 

في فهرسة مواقع  256استخدام حقل 
 االنترنت

مجلة المكتبات والمعلومات 
 العربية

،  52مج 
 1ع

5002  

  5002 3مج جامعة  –مجلة كلية االداب أشكال الفهرسة المقروءة آليًا : دراسة 
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 القاهره وتخطيط إلنشاء شكل اتصالي عربي
التبادل اإللكتروني للتسجيالت 
الببليوجرافية في ظل مواصفات 

 FTPبروتوكول نقل الملفات  
،  1مج  مكتبات نت

 7،6ع
يوليو 
5000  

الملف االستناد لألسماء بمكتبة 
 الكونجرس :دراسة تحليلية وتقيمية

جامعة  –مجلة كلية االداب 
  1996 1مج  القاهره

القديمة:قائمة مداخل األسماء العربية 
االستناد للمكتبات ومراكز 

المعلومات/تأليف شعبان خليفة 
 ،محمد عوض العايدي

االتجاهات الحديثة في 
 المكتبات والمعلومات

يوليو  6، ع 2مج 
2226 

 

المكتبة الرقمية /محاضرة الدكتور 
 جيمس بلينجتون

االتجاهات الحديثة في 
 المكتبات والمعلومات

 4، ع1مج 
يونيو 
2225 

 

     
 

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م

 

 

أشكال الفهرسة المقروءة آليًا : 
دراسة وتخطيط إلنشاء شكل 

 اتصالي عربي

الدار المصرية 
 اللبنانية

1116 

 

 

الدليل : الفهرسة المقروءة آلياً 
العملي إلستخدام الشكل 

: 12اركماالتصالي" 
MARC21  لبناء التسجيالت   "

 الببليوجرافية

 1116 دار النهضة العربية

 

 
الملف االستناد لألسماء 

بمكتبة الكونجرس :دراسة 

تحليلية وتقيمية ؛ إشراف 

سعد محمد الهجرسي 

،مصطفى أمين حسام 

 الدينأطروحة ماجستير 

جامعة القاهرة 

 ،كلية اآلداب
7991. 
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 المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا: : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 

 عضو دائم  في لجان المؤتمرات التي يعقدها القسم 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

المؤتمر الرابع والعشرون لالتحاد 

 للمكتبات والمعلومات )اعلم(العربي 

مهنة ودراسات المكتبات والمعلومات : 

 الواقع والتوجهات المستقبلية 

 

برعاية أمير منطقة 

المدينة المنورة 

وبالتعاون مع 

 جامعة طيبة 

نوفمبر  41-42

4072 
 تقديم بحث 

المؤتمر الدولي العاشر لقسم المكتبات 

والوثائق والمعلومات بعنوان "إتاحة 

المعرفة وحق الوصول للمعلومات في 

 المجتمع العربي المعاصر "

 

 

قسم المكتبات 

والوثائق 

والمعلومات ،كلية 

اآلداب ،جامعة 

 القاهرة 

مايو  71-71

4072 
 تقديم بحث 

لقسم المكتبات العلمي التاسع المؤتمر 

تخصص والوثائق والمعلومات بعنوان "

المكتبات والوثائق والمعلومات في عالم 

 " متغير،الهوية والمنهجية والتكوين

قسم المكتبات 

والوثائق 

والمعلومات ،كلية 

اآلداب ،جامعة 

 القاهرة

مايو  71-71

4074 

 اإلعداد والتنظيم 

 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 
 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   نوع المشاركة التاريخ الجهة المنظمة والمكان 

 

مبادرة اإلطار الببليوجرافي في 

 فهارسالمكتبات
The BIBFRAME 

Initiative in OPACs 

المكتبة المركزية / 

 االستاذ مؤمن النشرتي 
 حضور 4072ديسمبر 

 محاضر  4071مارس المكتبة المركزية /  ورشة عمل وصف المصادر وإتاحتها 
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االستاذ الدكتور محمد 

فتحي عبد 

 الهادي،الدكتورة 

 سحر حسنين ربيع 

 

ورشة عمل الوصول الحر للمعلومات 

 على شبكة االنترنت 

 

المكتبة المركزية / 

االستاذ الدكتور شريف 

شاهين ،الدكتور امجد 

 الجوهري 

سبتمبر 1-9

4072 
 حضور

 ورشة عمل بعنوان "

Building Authority Files 

Using RDA 

 برعاية 

Cybrarians: the 

Arabic Portal for 

Librarianship and 

Information,in 

Cairo,Egypt 

ابريل  4-2

4072 
 حضور

 

ورشة عمل وصف المصادر إتاحتها : 

 المالمح والبناء والتطبيق في بيئة عربية 

 

المكتبة المركزية 

بالتعاون مع قسم 

المكتبات والوثائق 

/ االستاذ والمعلومات 

الدكتور مصطفى حسام 

 الدين 

77-74 

 4077أبريل
 حضور و مشاركة

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 نظم الساعات المعتمدة
 

مركز  تنمية قدرات أعضاء هيئة 
 التدريس والقيادات

 1121 جامعة القاهرة

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب 
قدرات أعضاء هيئة مركز تنمية 

 التدريس
 1112 جامعة القاهرة

 
 النشر العلمي

 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 
 التدريس

 2007 جامعة القاهره

 
 أستخدام التكنولوجيا  في التدريس

 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 
 التدريس

 جامعة القاهره

2007 

 
 أخالقيات وآداب المهنة

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
 التدريس

 جامعة القاهره
2007 

 
 مدخل الجودة البرامج التعليمية

 2006 جامعة القاهره وحدة تقويم وتطوير األداء الجامعي

Course in:HTML 
;Java Script Front 

Page 

 
HIGH 

TECH.CENTER,Faculty 

of Engineering  

Cairo 

University 
2006 

 

 إعداد المعلم الجامعي اتدور 
 

البحوث والدراسات التربوية ، معهد 
 مركز إعداد المعلم الجامعى

 2001 جامعة القاهره
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 وزارة التعليم العالي دورة إعداد القادة
معهد إعداد القادة 

 بحلوان
1999 

2226مايو  هرهلقاجامعة ا مركز بحوث نظم وخدمات المعلومات الفهرسة اآللية )مستوى تمهيدي(  

الدورة التدريبية حول الوظائف 
األساسية لنظام المكتبات المتكامل 

aLIS 

مجلس الوزراء ، مركز المعلومات 
ودعم اتخاذ القرار ، معهد تكنولوجيا 

 (ITI)المعلومات 

مجلس الوزراء ، 
مركز المعلومات 
ودعم اتخاذ القرار 
، معهد تكنولوجيا 

 (ITI)المعلومات 

1995 

 

: دارية والقيادية واألنشةة المؤسسيةالمهام اإل:  عاشرا  
   والعمل على تجهيز 4001   -4001استشاري مركز معلومات مجلس الوزراء بداية من

"نظام الفهرسة اآللية لنظام المكتبة اإللكترونية الذي يطوره مركز معلومات مجلس الوزراء 

 (ELIS . والمساهمة في اعداد دليل االستخدام الخاص به ) 

  والعمل 4071مارس -4071المكتبة الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات مارساستشاري

المكتبة الرقمية في إطار دعمها طوره تالذي  النظام اآللى للضبط االستنادي "" تطوير على 

والمساهمة في اعداد دليل االستخدام الخاص  "  Futurوتطبيقها لنظام الفهرسة " المستقبل : 

 به .

 

 

 
 

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقةاعات الثقافية المحلية حادى عشر

 والدولية: 
 

  تدريب وتنفيذ العاملين بالقطاع الفني بمكتبة مصر العامة على أصول معالجة معلومات

 4074ديسمبر  –المجتمع وإعداد دليل االستخدام الخاص به وذلك خالل الفترة من فبراير 

 كلية اآلداب جامعة القاهرة تحت رئاسة أساتذة القسم  المساهمه  في مشروعات تحسيب مكتبة

وحاليا   ،هناك سعى نحو ربط  فهرس مكتبة كلية اآلداب بمنظومة الفهرس الموحد للجامعات 

المصرية وذلك كخطوة أساسية لتطوير فهرس  مكتبة قسم المكتبات والوثائق والمعلومات  

 في خطوة الحقة. 

 ر س المكتبة المركزية )القديمة(  بجامعة القاهرة  في المساهمه في مشروعات تحسيب  فه

 فترة سابقة

: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

توقيع                                                       توقيع واعتماد            

رئيس القسم              عضو هيئة التدريس                              

  

 
 سحر حسنين محمد ربيع 
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