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 أوالً: المؤهالت العلمية:

 

 

 المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 جامعة القاهرة 7991 مكتبات  ،دكتوراه

 جامعة القاهرة 7991  -ماجستير، مكتبات 

 جامعة القاهرة 7991 ليسانس آداب، مكتبات 

   

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

 اآلداب، قسم المكتبات، كلية السلطان قابوسجامعة 

 ،.والمعلومات )سلطنة عمان(
 أستاذ مشارك، مكتبات  0272

والوثةةةا    جامعةةةة القةةةاهرة، كليةةةة اآلداب، قسةةةم المكتبةةةات

 )معار حاليا( ،.والمعلومات
 أستاذ مساعد، مكتبات  0272

قسةةةم المكتبةةةات والوثةةةا    ،جامعةةةة القةةةاهرة، كليةةةة اآلداب

 .-،والمعلومات
 مكتبات ،مدرس 0272 7991

 مكتبات مدرس مساعد، 7991 7991 .-جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم المكتبات والوثا  ،

 ، مكتباتمعيد  7991 7991 .-،والوثا   جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم المكتبات

 

 ثالثا: التدريس الجامعي:
 Courses Taughtالمواد التي تم تدريسها 

 الفهرسة األلية  -1

 الميتاداتا  -2

 التحليل الموضوعي  -3

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 فيزوأحمد سلوى السعيد عبدالكريم: )رباعى(االسم 

Name:Salwa  EL-Said  Abd EL-kareem 

      جامعة القاهرة  –كلية اآلداب الكلية :

  المعلوماتالمعلومات  اتكنولوجي: المكتبات والوثائق والقسم

 والمعلوماتالتخصص العام :.المكتبات 

والميتاداتا  الفهرسة اآللية تنظيم المعلومات )التخصص الدقيق: .

 والتحليل  الموضوعي 

   salwaa@squ.edu.omالبريد االلكتروني: 
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 التكشيف واالستخالص  -4

 نصوص متخصصة باللغة االنجليزية  -5

 خدمات المعلومات  -6

 دراسات المستفيدين  -7

 اتجاهات حديثة في المكتبات والمعلومات  -8

 مناهج البحث في علوم المكتبات والمعلومات  -9

 يالنشر اإللكترون -11

 مصادر التراث العربي  -11

 شبكات التواصل االجتماعي  -12
 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:
 

 م
 عنوان الرسالة 

 
 اسم الطالب الدرجة 

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

 مشترك فردى

7 

"االستشهاد المرجعية 

فى الرسا ل الجامعية 

المجازة من جامعة 

السلطان قابوس: دراسة 

 ببليومترية " 

 ماجستير

 علية الميمنى

 

 

 

0229   

0 

"بناء المجموعات  --

وتنميتها فى مراكز 

مصادر التعلم بمدارس 

التعليم األساسي 

( فى 72 -5)للصفوف 

سلطنة عمان: دراسة 

وصفية تحليلية وسياسة 

 مقترحة للتزويد

 على الهنا ى  ماجستير

0221   

1 

فهرسة الصور فى 

المكتبات العمانية فى 

ضوء المعايير الدولية 

دراسة للفهرسة: 

 ميدانية"

 أمل البوسعيدى ماجستير

0229   

4 

"اتجاهات األطباء نحو 

استخدام شبكة االنترنت 

بجامعة السلطان 

 قابوس:دراسة حالة 

 مريم السنانى ماجستير

0229   

5 

"الضبط االستنادى 

ألسماء المؤلفين 

العمانيين فى المكتبات 

العمانية: دراسة ميدانية 

 وبناء قا مة موحدة " 

 محمد البوسعيدى 

0229   

:6 

االحتياجات التدريبية 
ألخصائي مراكز التعلم 

فى  سلطنة عمان فى 
ضوء البيئة الرقمية: 

دراسة ميدانية وبرنامج 
 تدريبى مقترح

 بدرية الدغيشى ماجستير

0270    
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7 

كفايات اختصاصى 

المعلومات في المكتبات 

الجامعية بسلطنة عمان 

في ضوء معايير جمعية 

 المكتبات المتخصصة 

 عفاف عبدهللا العلوى  ماجستير

0274    

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

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

 

جاهزية فهارس المخطوطات 

العربية المتاحة على الخط 

المباشر كبوابات للمعرفة : 

دراسة تقويمية في ضوء 

 المعايير الدولية

 

مجلة التحاد العربى للمكتبات 

 والمعلومات )أعلم(

 محلى  0275 الخامس عشر

Competencies of 

information specialists  

in university libraries in 

the Sultanate of Oman 

light standards Special 

Libraries Association: 

A field study with the 

proposed training 

program 

 

مجعية  –اجمللة الدولية للمكتبات واملعلومات 
 املكتبات املصرية 

 دوىل 5102 

األكاديمية في مواكبة البرامج 

الجامعات العربية في مجال 

المكتبات والمعلومات 

الحتياجات مجتمع المعرفة 

الرقمي : مقررات معالجة 

 وحصاد المعلومات نموذجا.

 

االتجاهات الحديثة في المكتبات 

 والمعلومات 

 محلى   0275 يونيو   

 قرا ي " أثر برنامج

تنمية  فيمقترح 

المهارات القرا ية 

لدى الطالبات ذوات 

 فيصعوبات التعلم 

مرحلة التعليم 

األساسي بسلطنة 

دراسة عمان : 

 تجريبية "

 

 محلى  0274    41عدد  مجلة الفهرست 

"جاهزية المكتبات المصرية 

لتطبي  نموذج المتطلبات 

الوظيفية للتسجيالت 

للكيانات :FRBRالببليوجرافية 

دراسة ميدانية على  المترابطة :

0، ع،14س مكتبات والمعلومات العربيةمجلة ال  محلي 0274 
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 مكتبات القاهرة الكبرى" 

دور البرمجيات مفتوحة 

المصدر في تحسين جودة 

المحتوى الرقمي لبرنامج قسم 

دراسات المعلومات بكلية اآلداب 

بجامعة السلطان قابوس : دراسة 

 تقويمية 

 تونس  –مجلة المعهد االعلى للتوثي  
 14- 11عدد 

 ديسمبر
0271 

 محلى 

"وثيقة المواصفات المصرية 

للنظم اآللية المتكاملة: دراسة 

وصفية مع التطبي  على نظام 

(."/ سلوى 0آفاق المعرفة )

السعيد عبد الكريم ، ناهد محمد 

 سالم..

 مجلة المكتبات والمعلومات العربية
، ع  09س 

،0 
0229 

 محلي

وثيقة المواصفات المصرية 

للنظم اآللية المتكاملة: دراسة 

وصفية مع التطبي  على نظام 

("/ سلوى 7آفاق المعرفة )

السعيد عبد الكريم ، ناهد محمد 

 سالم.. 

، ع  09س  مجلة المكتبات والمعلومات العربية

7 
 محلي 0229

طه حسين فى ذاكرة األمة 

العربية: دراسة ببليوجرافية 

 للسمات والعوامل المؤثرة". 

 محلي 7999  مجلة كلية اآلداب

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م
محاضرة عن " القراءة ودورها فى التنمية  

 المجتمعية" 
 

 0272 مسقط مهرجان

 

فى  العشرى مشكالت تطبي  تصنيف ديوى

المكتبات الجامعية: دراسة تطبيقية على 

مكتبات كليات التربية بجامعة اإلسكندرية "/ 

سلوى السعيد عبد الكريم ، ناهد محمد سالم. 

 اإلسكندرية،.

دار الثقافة العلمية   0221 

 
 -" تنمية المهارات القرا ية لدى الشباب " 

 محاضرة 

ضمن األنشطة 

الثقافية لمهرجان 

 مسقط.

0224 

 
" دور أخصا ي المعلومات فى تنمية المهارات 

 ذوى صعوبات التعلم "  بالقرا ية لدى الطال

محاضرة فى يوم 

 الجامعة.

 

0224 

  

 محاضرة حول " فهرسة األوعية غير التقليدية 

 

كلية اآلداب والعلوم 

جامعة  -االجتماعية 

 السلطان قابوس

0221 

معهد اإلدارة العامة مجموعة محاضرات  

حول: فهرسة المواد السمعية والبصرية 

وفهرسة المصادر اإللكترونية ، والتكشيف 

 واالستخالص.

 
 0227 مسقط -

 
بكتب البالد العربية األخرى. طه حسين 

عطاءات أسرة طه حسين الببليوجرافية، أو في:
 0222 دار الثقافة العلمية
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طه حسين في الخالدين/ إخراج سعد محمد 

أماني  ،الهجرسي؛ وإسهام يونان لبيب رزق

7ط .سحر يوسف ،سلوى السعيد ،رفعت  

 

بالمصريات المسموعة والمر ية. طه حسين 

عطاءات أسرة طه حسين الببليوجرافية، في: 

أو طه حسين في الخالدين/ إخراج سعد محمد 

أماني  ،الهجرسي؛ وإسهام يونان لبيب رزق

.: 7ط .سحر يوسف ،سلوى السعيد ،رفعت  

 0222 دار الثقافة العلمية.

 

طه حسين بالكتب المصرية وفصولها. في: 

أو،طه  ،عطاءات أسرة طه حسين الببليوجرافية

حسين في الخالدين/ إخراج سعد محمد 

أماني  ،وإسهام يونان لبيب رزق ؛الهجرسي

..:7ط .سحر يوسف ،سلوى السعيد ،رفعت  

العلميةدار الثقافة   0222 

 

 المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا: : الندوات والمؤتمراتسابعا 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  

 الجهة
والمكانالمنظمة  

 

 

 مشاركةنوع ال التاريخ

 

 مؤتمر البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر 

0275فبراير  79 -79 جامعة السلطان قابوس   حضور  

التدريبية الختصاصي مراكز مصادر  جمواكبة البرام

التعلم بسلطنة عمان لمتطلبات البيئة الرقمية : دراسة 

.تقويمية وبرنامج تدريبي مقترح  

 

مقدم للمؤتمرالدولى 

السادس لكلية العلوم 

 التربوية بجامعة الزرقاء 

التربية في بيئة رقمية 

 ”متجددة "

 –جامعة الزرقاء 

 االردن

 

 بحث           0275

, سلوى السعيد , نايفة ال  العلوى  العلوى , عفاف
( .كفايات اختصاصي المعلومات في 4102سليم )

المكتبات الجامعية بسلطنة عمان في ضوء معايير 
جمعية المكتبات المتخصصة :دراسة ميدانية و 

 برنامج تدريبي مقترح 

 

 خامسالللمؤتمرالسنوي
والعشرونلالتحاد 

العربي للمكتبات 

والمعلومات 

"معايير حول)اعلم(

جودة األداء في 

المكتبات ومراكز 

المعلومات 

مدينة  واألرشيفات"

تونس –الحمامات   

 بحث            0274اكتوبر  

مواكبة البرامج األكاديمية في الجامعات العربية في 

مجال المكتبات والمعلومات الحتياجات مجتمع 

المعرفة الرقمي : مقررات معالجة وحصاد المعلومات 

 نموذجا.

 

 

المؤتمر السنوي 

العشرون لجمعية 

 –المكتبات المتخصصة 

 فرع الخليج العربي 

تعزيز احتياجات ”

مجتمع المعرفة الرقمي 

 من المعلومات"

قطر –الدوحة   

 

 

0274مارس   بحث        

فى تحسين جودة المحتوى اإللكترونيور التعليم د

لتطبي  للبرامج األكاديمية: دراسة تقويمية  الرقمي

المودل" بقسم دراسات المعلومات بكلية "برنامج 

. المؤتمر الدولي الثاني للتعليم اإللكتروني –اآلداب 

 والتعليم عن بعد 

وزارة التعليم 

 –الرياض  –العالي

المملكة العربية 

 السعودية

 بحث 0272
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التنمية الثقافية  ى" دور القراءة ف ندوة حول

ضمن فعاليات معرض عية للمجتمع العماني واالجتما

 الدولى للكتاب بمسقط 

الجمعية العمانية 

للمكتبات 

 والمعلومات.

 ورقة علمية 0272

ورقة عمل بعنوان " أندية األطفال ومهرجاناتهم 

ودورها فىإيثارة الدافعية لتنمية المهارات الثقافية 

 واالجتماعية لديهم "،.

وزارة التنمية 

سلطنة  -االجتماعية 

 عمان

 ورقة علمية  0222

أثر برنامج مقترح فى تنمية المهارات القرا ية لدى 

الطالبات ذوات صعوبات التعلم فى مرحلة التعليم 

األساسي: دراسة تجريبية ". بحث مقدم فى ندوة" 

 المعلم إبداع وطموح" 

 

وزارة التربية 

والتعليم ، سلطنة 

 عمان

 ورقة علمية  0224

محاضرة حول فهرسة  –-مجلس الشورى 

اإللكترونية ضمن الدورة التدريبية  المعلوماترمصاد

ألمناء مكتبات مجالس الشورى، األمة ،الوطني، 

 بدول مجلس التعاون الخليجي. 

 

 ورشة عمل  0227 سلطنة عمان

 

 على ان ترتب زمنيا : ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية 

 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

ورشة عمل حول دور القراءة فى 

تنمية  توإجراءاالتنمية الثقافية للطفل 

 مكتبات األطفال. 
مهرجان خريف 

 صاللة
 تقديم ورشة عمل  0229

معهد اإلدارة العامة  ورشة عمل فى الفهرسة اآللية 

 سلطنة عمان –
 تقديم ورشة عمل  0229

 

 ةورش عمل فى الفهرسة اآللي

مركز تكنولوجيا 

المكتبات 

 –والمعلومات 

 جامعة القاهرة،.

 تقديم ورشة عمل  7999

 ورش عمل فى التعليم اإللكتروني/ 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات 

الجامعية، جامعة 

 القاهرة،.

0222  

 ورش عمل فى التعليم اإللكتروني/ 

التعلم،  تمركز تقنيا

جامعة السلطان 

 قابوس،.

0222  

البحث اإلجرا ي لتحسين مستوى 

 المطالعة الخارجية .

مدرسة شمساء 

 مسقط. -الخليلي 
0225 

اإلشراف على 

عملالورشة   

ورشة عمل فى " طرا   القياس 

 والتقويم فى الجامعة " 

كلية اآلداب والعلوم 

االجتماعية، جامعة 

 السلطان قابوس، 

0225  
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"مكتبة األسرة ودورها فى التنمية -

 الثقافية واالجتماعية "..
 

محاضرة ضمن 

األنشطة الثقافية 

 لمهرجان مسقط

0224  

ورشة عمل حول " دور البرامج 

القرا ية القصيرة فى عالج صعوبات 

 التعلم " 

قدمت لمعلمي الحلقة 

الثانية بمدرسة 

الشيخ ناصر بن 

–زيد الخروصى

 مسقط.

 

0224  

ورشة عمل حول " دور البرامج 

القرا ية القصيرة فى عالج صعوبات 

التعلم " قدمت لمعلمي الحلقة الثانية 

بمدرسة الشيخ ناصر بن زيد 

مسقط.–الخروصى   

مدرسة الشيخ ناصر 

بن زيد 

 مسقط–الخروصى

0224  

ورشة عمل حول " التوثي  العلمى 

 لمصادر معلومات اإلنترنت ". 

 
 
 

كلية اآلداب والعلوم 

 –االجتماعية 

جامعة السلطان 

 قابوس

0221  

    

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 0221 سلطنة عمان  -معهد اإلدارة العامة – دورة تدريبية فى فهرسة مارك 

 ورة تدريبية فى االعتماد والجودةد
مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس 

 والقيادات الجامعية،

 0221 جامعة القاهرة،

 عداد المشاريع البحثية والنشر الدولىإ

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس 

 والقيادات الجامعية

 0222 جامعة القاهرة

 تطبي  نظام الساعات المعتمدة "/

 

 

تنمية قدرات مركز 

أعضاء هيئة التدريس 

 والقيادات الجامعية

 0222 جامعة القاهرة،

 "MARC21" الفهرسة اآللية
جمعية المكتبات 

 المصرية،
 0222 

فى برمجيات on lineدورة تدريبية 

 Moodleال 
 مركز تقنيات التعلم، 

جامعة السلطان 

 قابوس،
0222 

دورة تدريبية عن " البرنامج  --

 وتطبيقاته/  SPSSاألحصا ى

 كلية اآلداب، 

 

جامعة السلطان 

 قابوس،.
0225 

 0224 سلطنة عمان -معهد اإلدارة العامة –دورة تدريبية فى الفهرسة اآللية  

ة تدريبية فى التكشيف دور

 واإلستخالص
 0224 سلطنة عمان  معهد اإلدارة العامة
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 / ، تالحاسب اآللي فى المكتبا تطبيقات

   

جمعية المكتبات 

 المصرية
 7991 

المواد  ة" الفهرسة اآللية وفهرس

 السمعية والبصرية"،.

 

امعة ج

 Laughbroughلفبرا

– 

UK 7991 

: دارية والقيادية واألنشةة المؤسسيةالمهام اإل: عاشرا  
 0222جامعة السلطان قابوس.  -والعلوم االجتماعيةاإلشراف على فهرسة المواد الجديدة بمكتبة كلية اآلداب   -

األشراف على المشروع الطالبى"التغطية اإلعالمية النتخابات مجلس الشورى العمانى بجريدة الوطن " كشاف  -

 0225تحليلى .

 0225اإلذاعة العمانية حديث حول " العالج بالقراءة " -  -

 0224صعوبات التعلم " إلذاعة العمانية حديث حول "دور القراءة فى عالج  -

 0224اإلذاعة العمانية حديث حول " مكتبة األسرة والتنمية اإلجتماعية "   -

 0224التخطيط والتنسي  للفعاليات الثقافية لمهرجان مسقط   -

 . 0221التخطيط والتنسي  لفعاليات مهرجان القراءة للجميع مسقط  -   -

 0271 -0221-جامعة السلطان قابوس  -اآلداب كلية  -إصدار نشرة اإلحاطة الجارية بمجموعات   -

وزارة البحث –اإلشراف على مشروع تنظيم وفهرسة مجموعات مكتبة "الهيئة القومية لالستشعار عن بعد" 

 7999مصر . –العلمي 

 7994فهرسة وتنظيم مجموعات مركز "دىالسال إلعاقات السمع والكالم " مصر   -

والقةاعات الثقافية المحلية : المساهمة فى خدمة المجتمع حادى عشر

 والدولية: 
 عضوية الجمعيات

 الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف. --  

 .0222، فرع الخليج العربي –عضو جمعية المكتبات المتخصصة  --  

 عضو االتحاد العربى للمكتبات والمعلومات  -        

 عضوية اللجان

الدراسية بقسم المكتبات والمعلومات، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة السلطان عضو لجنة تطوير المناهج -- 

 .0272قابوس، 

 .0229، جامعة السلطان قابوس، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية –عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي  --

االجتماعية، جامعة السلطان قابوس، عضو لجنة الدراسات العليا بقسم المكتبات والمعلومات، كلية اآلداب والعلوم 

 -0221اعتبارا من 

قسم المكتبات والمعلومات، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة السلطان قابوس،  -عضو لجنة الطالب المحولين  -

0225 . 

 .0221كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة السلطان قابوس،  -عضو اللجنة الثقافية واإلعالمية .

 .0229/ 0220كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة السلطان قابوس،  -عضو لجنة االمتحانات  -

 .0220 - 0222كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة السلطان قابوس،  -عضو لجنة المكتبات  -



9 

 

 .0272،  0220، 0227، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة السلطان قابوس -عضو اللجنة االجتماعية  --

: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   

 

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

 .0272تحكيم علمي لمشروع" ملف استناد األسماء العمانية " لصالح الجمعية العمانية للمكتبات والمعلومات، يناير  --

 بأقسام المكتبات بجامعات القاهرة والسلطان قابوس. ساإلشراف على التدريب العملي لطالب البكالوريو -

 اإلرشاد األكاديمي للطالب المحولين لقسم المكتبات والمعلومات بجامعة السلطان قابوس. --  

 بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة السلطان قابوس سالمساهمة فى تطوير برنامج البكالوريو --  

 بة البكالوريوس بجامعة السلطان قابوس.اإلشراف على مشروع التخرج لطل --  

والميتادتا"  اقتراح وتوصيف مقرري "دراسات المستفيدين" و "فهرسة المواد غير التقليدية"و"الفهرسة --  

 القراءة " بجامعة السلطان قابوس. ةو"سيكولوجي

 

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

 

   

  

 


