
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوالً: المؤهالت العلمية: 
 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

امعة ج – كلية اآلداب 4102 تمهيدى دكتوراه

 القاهرة

امعة ج – كلية اآلداب 4102 فى المكتبات ماجستير

 القاهرة

امعة ج – كلية اآلداب 4112 شعبة مكتبات -ماجستير تمهيدى

 القاهرة

امعة ج – اآلدابكلية  4112 شعبة مكتبات –ليسانس آداب 

 القاهرة

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 

كليةة اآلداب  –قسم المكتبات والوثائق والمعلومات 

 جامعة القاهرة –

 مدرس مساعد _ 4102

 

 

كليةة اآلداب  –قسم المكتبات والوثائق والمعلومات 

 جامعة القاهرة –

   معيدة 4102 4112

 

 

 

 

 

 

 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 سامية حسين فهمى علىاالسم )رباعى(: 

Name: Samia Hussien Fahmy Ali 

         جامعة القاهرة  –كلية اآلداب الكلية : 

 المكتبات والوثائق والمعلومات:  القسم

 مكتبات التخصص العام :

نظم وأدوات التنظيم الموضوعى للمعرفة على التخصص الدقيق: 

 الويب                                                          

 samialib2000@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

samia.fahmy@cu.edu.eg        
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 ثالثا: التدريس الجامعي:
 
 

 Courses Taught                             المواد التي تم تدريسها                              
 الوحدات التدريسية *

Teaching Units رقمها 

Course No. 

 اسم المادة

Course title 

 الفصل الدراسي

Studying 

Term 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

 التدريب العملى الميدانى   

 
 المراجع العامة    

 شبكات المكتبات والمعلومات   
 

 التكشيف واإلستخالص   

  الفهرسة الموضوعية   

 المواد السمعية والبصرية   

  نظم استرجاع المعلومات   

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 :   على إن ترتب زمنيا  : أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة للنشرخامسا 

     
عروض وتقييمات للمراجع فى مجلة "الفهرست" التى يصدرها مركز  تم عمل 

الخدمات الببليوجرافيه والحاسب اآللى بدار الكتب والوثائق القوميه وهذه العروض 
        : اآلتية مراجعلل

 

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

 

قاموس المحادثه على 
 اإلنترنت

"مجلة " الفهرست  62ع  إبريل  
6002 

 
_ 

 

 معجم لغة الحياه اليوميه
 62ع "مجلة " الفهرست 

يوليو 
6002 

_ 

 

 

الخالدون: ألف شخصيه 
 عالميه

أكتوبر  62ع "مجلة " الفهرست 
6002 

 

_ 

 

نجيب محفوظ: 
ببليوجرافيه بأعماله 

62ع "مجلة " الفهرست  يناير  
6000 

 

_ 
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 المنشوره فى الدوريات

 

موسوعة الطفل: مصر 
 بعيون جغرافيه

"مجلة " الفهرست  00ع  إبريل  
6000 

 

_ 

معجم الفروق الدالليه فى 
القرآن الكريم لبيان 

بين األلفاظ المالمح الفارقه 
متقاربة المعنى والصيغ 

 واألساليب المتشابهة

"مجلة " الفهرست  00ع  يوليو  
6000 

 
 

_ 

كتب األطفال فى مصر: 
 ببليوجرافيه معياريه

"مجلة " الفهرست  06ع  أكتوبر  
6000 

 
_ 

"مجلة " الفهرست  دليل المكتبات السعوديه 00ع  يناير  
6000 

 
_ 

والدراسات على ان ترتب زمنيا  :سادسا  : الكتب والتقارير   

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م

1 

 

مقاهى ونوادى 

اإلنترنت فى القاهرة 

الكبرى : دراسة 

 ميدانية

كلية  –جامعة القاهرة

قسم المكتبات  –اآلداب

 والوثائق والمعلومات

 رسالة )ماجستير(

3112 

 

 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا : الندوات والمؤتمراتسابعا 

لندوة /المؤتمرعنوان ا  
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

المؤتمر التاسع عشر لالتحاد 

العربي للمكتبات والمعلومات 

"التعاون بين مؤسسات ومرافق 

المعلومات العربية في عصر 

 الرقمنة"

االتحاد العربي 

للمكتبات 

والمعلومات 

  -)أعلم( 

 القاهرة

 تنظيم 3112

المؤتمر العلمي الثامن لقسم 

المكتبات والوثائق والمعلومات 

"إشكالية المصطلح في مجال 

 المكتبات والمعلومات"

قسم المكتبات 

والوثائق 

 والمعلومات

 -بكلية اآلدا

 جامعة القاهرة

 تنظيم 3111إبريل 

المؤتمر اإلقليمي األول لمديري 

المركزية "نحو تحالف المكتبات 

استراتيجي لبناء مجتمعات 

 المعرفة"

المكتبة 

 جامعة -المركزية

 القاهرة

المنظمة 

اإلسالمية 

للتربية والثقافة 

 والعلوم

اتحاد جامعات 

 العالم اإلسالمي

 حضور 3111ديسمبر
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المؤتمر العلمي التاسع لقسم 

المكتبات والوثائق والمعلومات 

"تخصص المكتبات والوثائق 

والمعلومات في عالم متغيِّر: 

 الهوية والمنهجية والتكوين"

قسم المكتبات 

والوثائق 

 والمعلومات

 -بكلية اآلدا

 جامعة القاهرة

 تنظيم 3111إبريل 

 

 الحرة للمعرفة" اإلتاحةندوة " 

Open access 

 

لمركزية المكتبة ا

بالتعاون مع 

 لجنة الكتاب

والنشر بالمجلس 

 األعلى  للثقافة

32- 11 - 

3113 
 حضور

 

المؤتمر الدولي العاشر للقسم 

بعنوان " اتاحة المعرفة وحق 

الوصول للمعلومات في المجتمع 

العربي المعاصر في الفترة من 

 "3112مايو  11-11

 

قسم المكتبات 

والوثائق 

 والمعلومات

 -كلية اآلداب

 جامعة القاهرة

 تنظيم 3112

 

 المصريمشكالت تسويق الكتاب 

 تجربة شخصية -

لجنة الكتاب 

والنشر بالمجلس 

 األعلى للثقافة

33- 1 - 

3112 
 حضور

 

 النشر وعشوائية المعلومات

 

لجنة الكتاب 

والنشر بالمجلس 

 األعلى للثقافة

32- 1 - 

3112 
 حضور

 أزمة النشر فى مصر

 
 

لجنة الكتاب 

والنشر بالمجلس 

 األعلى للثقافة

 حضور 3112 - 1 – 7

مجموعة الندوات المتعلقة 

 اإللكتروني العلميبأدوات البحث 

بعنوان: "أسبوع توعية لخدمات 

المعلومات اإللكترونية باللغة 

 العربية بجامعة القاهرة "
 
 

المكتبة المركزية 

الجديدة بجامعة 

القاهرة بالتعاون 

مع مؤسسة تك 

نوليدج بالمكتبة 

المركزية الجديدة 

 بجامعة القاهرة

11:2-11-

3112 
 حضور

دور التعليم األكاديمى فى تنمية 

المهنة فى صالون الهجرسى 

 الخامس

المكتبة المركزية 

الجديدة بجامعة 

القاهرة بالتعاون 

مع صالون 

 الهجرسى 

Library 

experts 

17- 13 - 

3112 
 حضور
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 على ان ترتب زمنيا :: ورش العمل والحلقات النقاشية  ثامنا

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

ورشة عمل "إعداد البحوث 

العلمية للنشر في الدوريات 

 العلمية المحكمة"

 -كلية اآلداب

 جامعة القاهرة
 حضور 3111

ورشة عمل "وصف المصادر 

 "RDAوإتاحتها 

 

قسم المكتبات 

والوثائق 

 -والمعلومات

 -اآلدابكلية 

جامعة القاهرة 

 بمعمل القسم

 حضور 3111

 قواعد البيانات العالمية

المكتبة الرقمية 

بالمجلس األعلى 

للجامعات ف 

المكتبة المركزية 

الجديدة بجامعة 

 القاهرة

 حضور 3113

كتابة االستشهادات المرجعية 

 APA Styleوفقاً 

قسم المكتبات 

والوثائق 

والمعلومات 

_ ج كلية اآلدابب

 القاهرة

 حضور 3113

المواصفات والمعايير فى مجال 

 المكتبات والمعلومات

 

قسم المكتبات 

بكلية اآلداب 

جامعة القاهرة 

بالتعاون مع 

مكتبة المركزية ال

الجديدة بجامعة 

 بالمكتبةالقاهرة 

 حضور 12-2-3112

 

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 21-2-3112

 
 
 
 
 



6 

 

 ترتب زمنيا :تاسعا : الدورات التدريبية على ان 

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

  60اآللية مارك  ةسردوره الفه
ج  - كلية اآلداب

 القاهرة

مركز بحوث 
نظم وخدمات 

 المعلومات
6002 

  التدريس الفعال
ج  - آلدابكلية ا

 القاهرة

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

 والقيادات
 الجامعية

 – 2 : 2من 
0/6002 

 
 نظم االمتحانات وتقويم الطالب

 

ج  - آلدابكلية ا
 القاهرة

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

 والقيادات
 الجامعية

 – 02:  06من 
2/6002 

 أخالقيات البحث العلمى
 

ج  - كلية اآلداب
 القاهرة

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

 والقيادات
 الجامعية

 – 60:  02من 
6002/2 

 مهارات اإلتصال الفعال
 

ج  - كلية اآلداب
 القاهرة

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

 والقيادات
 الجامعية

 – 60:  02من 
6002/2 

 
دورة اللغة اإلنجليزية )التوفل 

TOEFL) 

ج  - كلية اآلداب
 القاهرة

اللغات مركز 
األجنبية 
 والترجمة

6002 

 

الحديثه فى إستخدام التكنولوجيا 
 التدريس

ج  - كلية اآلداب
 القاهرة

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

 والقيادات
 الجامعية

 – 02:  02من 
6000/0 

سلوكيات المهنة فى العمل 
 الجامعى

 

ج  - كلية اآلداب
 القاهرة

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

 والقيادات
 الجامعية

 – 01:  06من 
6000/2 

 الحزم برنامج إستخدام
 البحوث في االحصائية
 (SPSS)   االجتماعية

 

برنامج دعم 
البحث العلمى 

فى العلوم 
 االجتماعية

 –كلية الزراعة 
 جامعة القاهرة

 – 00:  62من 
6006/0 

 – 2:  6ومن 
6006/6 
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خطة البحث فى إعداد وكتابة 
"  العلوم اإلجتماعية

Proposal Writing 
Social Sciences" 

مؤسسة 
DAAD 
 األلمانية

ج  - كلية اآلداب
 القاهرة

6006 

International 
Publishing 

مؤسسة 
DAAD 
 األلمانية

ج  - كلية اآلداب
 القاهرة

6006 

Scientific Thinking 
and Argumentation 
Skills for Problem 

Solving 
 

مؤسسة 
DAAD 
 األلمانية

ج  - كلية اآلداب
 القاهرة

6000 

دورة اللغة اإلنجليزية )التوفل 
TOEFL) 

ج  - كلية اآلداب
 القاهرة

اللغات مركز 
األجنبية 
 والترجمة

02_06_6001  

ج  - كلية اآلداب إدارة الوقت واإلجتماعات
 القاهرة

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

 والقيادات
 الجامعية

 – 60:  02من 
6002/0 

: والقيادية واألنشطة المؤسسيةدارية : المهام اإل عاشرا  

بكلية  في مشروع الجودة الخاص بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات المشاركة_ 1
 جامعة القاهرة. -اآلداب

دارةفي  المشاركة_2  على اإلنترنت سم المكتبات والوثائق والمعلوماتموقع لق إنشاء وا 
 . والوثائق والمعلوماتتأسيس رابطة خريجي قسم المكتبات _ المشاركة فى 3
عداد قاعدة بيانات ، _إعداد فهرسة وتصنيف لمقتنيات مكتبة قسم اللغة األلمانية 4 وا 

 بهذه المقتنيات .
جامعة القاهرة كمشرف ومراِجع  -مشروع تحسيب مكتبة كلية اآلداب_ المشاركة فى 5

دخال البيانات  على عمليات الفهرسة وا 
 . انتظام_االشتراك في أعمال االمتحانات مع لجنة قسم تاريخ 6
 _االشتراك في أعمال االمتحانات مع لجنة الدراسات العليا )دبلومات( .7

 

حادى عشر : المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية 

 والدولية:       

في جمعية رسالة وأشارك في األنشطة التطوعية المختلفة من دورات تدريبية، وحمالت تبرع  ةعضو 

 ... إلخ . بالدم
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 ثانى عشر  : الجوائز التقديرية والشهادات :

 
 .2005. أحمد أنور عمر ، جائزة أ.د( 1
 .2005، محمد محمد الهادي. جائزة أ.د( 2
من قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية اآلداب جامعة القاهرة  ( شهادة شكر وتقدير3        

" إتاحة المعرفة وحق للقسم بعنوان  العاشرالعلمى  المؤتمرتنظيم المبذول فى للمجهود 
فى الفترة من لومات فى المجتمع العربى المعاصر: التحديات والتطلعات لمعالوصول إلى ا

 " . 2013مايو  15-16
( شهادة شكروتقديرمن قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية اآلداب جامعة القاهرة للمجهود 4        

تخصص المكتبات والوثائق والمعلومات في المبذول فى تنظيم المؤتمرالعلمى التاسع بعنوان " 
 2011 عالم متغيِّر: الهوية والمنهجية والتكوين"

( شهادة شكروتقديرمن قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية اآلداب جامعة القاهرة للمجهود 5        
إشكالية المصطلح في مجال المكتبات المبذول فى تنظيم المؤتمرالعلمى الثامن بعنوان " 

 . 2010 والمعلومات"
 

 ثالث عشر : مجاالت أخرى:         

توقيع                                                       توقيع واعتماد        

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  سامية حسين فهمى     

                                

    

  

 

 

 

 


