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 أوالً: المؤهالت العلمية:

 

 

 المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 جامعة القاهرة 3991 مكتباتدكتوراه، 

 جامعة القاهرة 3991  -مكتباتماجستير، 

 جامعة القاهرة 3919 -مكتباتليسانس آداب، 

   

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

 
 جامعة القاهرة، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات

 أستاذ مساعد، مكتبات   9009

 م3999 3991 الرئاسة العامة لتعليم البنات بمدينة الرياض،كلية اآلداب، 
رئيس قسم المكتبات 

 والمعلومات

 مكتبات –مدرس  3991 3991 جامعة القاهرة، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات
جامعةةةة القةةةاهرة، كليةةةة اآلداب، قسةةةم المكتبةةةات والوثةةةائق  -

 والمعلومات،
 مدرس مساعد 3991 3991

 جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم المكتبات،.

 
 معيد  3991 3919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 سميرة خليل محمد خليل: )رباعى(االسم 

Name:Samera khalil mohamed 

      جامعة القاهرة  –كلية اآلداب الكلية :

 المكتبات والوثائق والمعلومات: القسم

 ...المكتبات والمعلومات التخصص العام :..

 ........................................التخصص الدقيق: 

  samira_57cairo@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 

 إدارة المكتبات ومراكز المعلومات   

 
 -مدخل لعلم المكتبات و المعلومات   

 مصادر ومراجع المعلومات العامة   

 
 مصادر ومراجع المعلومات المتخصصة   

  مراجع التراث العربي   

 الفهرسة الوصفية للمواد المطبوعة   

  غير المطبوعةالفهرسة الوصفية للمواد    

 ناء وتنمية المقتنياتب   

 مناهج البحث فى علوم المكتبات والمعلومات   

  المخطوط العربي   

 ةنظم المعلومات الببليوجرافي   

 الفهرسة الموضوعية   

  التصنيف   

 طرق البحث العلمي   

 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

 مشترك فردى

3 

المكتبات الوطنية لدول 

مجلس التعاون الخليجي 

ومجاالت التعاون بينها: 

 واقعها ومستقبلها" 

 ماجستير

الجوهرة بنت عبد 

الرحمن بن محمد 

 عبد ا لجبار.

   

9 

الببليوجرافيات العربية 

العامة عند المسلمين 

من بداية القرن الحادى 

عشرى الهجرى 

 دكتوراة
حنان عبد هللا 

 محروس عبد القوى
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)السابع عشر 

الميالدي( حتى منتصف 

القرن الرابع عشر 

الهجرى )العشرين 

 الميالدى(

1 

مطبوعات جامعة 

القاهرة: دراسة 

 ببليومترية

 ماجستير
ياسين رشا صالح 

 احمد على

   

4 

اتجاه مجتمع جامعة 

القاهرة نحو المكتبة 

المركزية الجديدة 

 للجامعة

 شيماء جمال سليمان ماجستير

   

5 

اتجاهات القراءة لدى 

المترددين على مكتبات 

المراكز الثقافية بالمنطقة 

الغربية من الجماهيرية 

 الليبية: دراسة تحليلية/ 

 
اسامة شعبان على 

 طاحون

   

6 

برمجيات إدارة 

االستشهادات 

المرجعية:دراسة تحليلية 

 مقارنة

 ماجستير
نهى ممدوح محمد 

 مصطفى

   

7 

مواقع تجارة الكتب 

المستعملة على شبكة 

االنترنت: دراسة 

 تحليلية تقييمية مقارنة/ 

 
محمد عبد الفتاح 

 كامل

   

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

 

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

التصنيف الدولى لبراءا ت 

االختراع: دراسة تحليلية لبنية 

 نظام ا لتصنيف و خصائصه. 

بحوث فى علم المكتبات و 

المعلومات.كتاب غير دورى يصدر 

نظم و خدمات عن مركز بحوث 

 كليةاآلدابجامعةالقاهرة–المعلومات 

9ع   محلي 9009 

علم المكتبات و المعلومات فى 

خطة تصنيف ديوى العشرى: 

 دراسة تحليلية تقييمية.. 

1، ع 99س  مجلة المكتبات والمعلومات العربية  محلي 9009 

علم المكتبات و المعلومات فى 

خطة تصنيف ديوى العشرى: 

 دراسة تحليلية تقييمية.. 

1، ع 99س  مجلة المكتبات والمعلومات العربية  محلي 9009 

اإلنتاج الفكري العربي حول 

التراث اإلسالمي المخطوط: 

دراسة تحليلية لتحديد السمات 

 والخصائص

 . مجلة المكتبات و المعلومات العربية. 
 9،ع  99س 
 

9009 

 محلي

 محلي 9004 3، ع  6مج  عالم المعلومات والمكتبات والنشرخدمات المكتبات والمعلومات 
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المقدمة لطالب المعاقين 

 بمكتبات كليات جامعة القاهرة.. 
اإلنتاج الفكري العربي حول 

التراث اإلسالمي المخطوط: 

دراسة تحليلية لتحديد السمات 

 والخصائص

 . مجلة المكتبات و المعلومات العربية. 
 9،ع  99س 
 

9009 

 محلي

الترتيب الهجائى وكيفيات 

استخدامه فى كتب التراجم حتى 

 القرن السادس الهجرى. 

1، ع1س مجلة المكتبات والمعلومات العربية.   محلي 3991 

تصنيف المعايير و المواصفا ت 

القياسية: دراسة حالة لمجموعا 

الهيئة المصرية العامة ت مكتبة 

 للمواصفات والجودة

 محلي 9030 4، ع30س مجلة المكتبات والمعلومات العربية.

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 

 التاريخ دار النشر  عنوان الكتاب م

 

حركة نشر الكتب في 

مصر في النصف األول 

من القرن العشرين: 

تحليلية/سميرة دراسة 

خليل محمد خليل؛ 

إشراف محمد فتحي 

أطروحة  عبدالهادي.

 )دكتوراه( 

جامعة القاهرة، كلية اآلداب،  –

قسم المكتبات والوثائق وتقنية 

 المعلومات

3999 

 

 

كتب التراجم في التراث 

العربي اإلسالمي حتى 

القرن السادس الهجري: 

دراسة لتغطيتها 

وتنظيمها؛ إشراف سعد 

 الهجرسى.محمد 

 أطروحة )ماجستير( 

جامعة القاهرة، كلية اآلداب 

.قسم المكتبات والوثائق،  
3991 

 

 

 المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا: : الندوات والمؤتمراتسابعا 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 الجهة

والمكانالمنظمة  
 مشاركةنوع ال التاريخ

الكتب المطبوعة بطريقة برايل فى 

مصر. فى: متاح على الخط المباشر 

فى: 

HTTP//www.elaegypt.com. 

 

 

المؤتمر السنوي 

الخصائى التاسع 

المكتبات و 

المعلومات فى 

 مصر

9002  
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 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 
 
 

   

 
    

 
    

    

 
 
 
 

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 

 االتجاهات الحديثة فى التدريس

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 جامعة القاهرة،. 

 
9001 

 تصميم مقرر

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 جامعة القاهرة،. 

 
9001 

 

 الكتابة العلمية والنشر الدولى

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 جامعة القاهرة،.

 
9001 
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 التدريس

 

 الجوانب القانونية والمالية

تنمية قدرات مركز 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 جامعة القاهرة،.

 
9001 

 
 الساعا ت المعتمدة

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 جامعة القاهرة،.

 
9001 

 اتخاذ القرارت وحل المشكالت
مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 جامعة القاهرة،.

 
9001 

 مقدمة الستخدام الحاسب اآللي 
 األمريكىالمركز 

 للبحوث،.

المركز الثقافي 

 األمريكى بالقاهر
9001 

 
دورة "مدخل الى جودة البرامج 

 التعليمية "

وحدة تقويم و 

 تطوير األداء،

جامعة القاهرة، كلية 

 اآلداب،
م9006  

 3996 إنجلترا جامعة الفبرا االتجاهات الحديثة في المكتبات

  WINDOWSنظام تشغيل 

مركز المعلومات 

اتخاذ القرار، ودعم 

معهد تكنولوجيا 

 .(ITIالمعلومات )

  مجلس الوزراء

 

 

 

 

: دارية والقيادية واألنشطة المؤسسيةالمهام اإل: عاشرا  

 
 

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية حادى عشر

 والدولية: 
الجهاز المركزي –وزارة الثقافة –المشاركة فى الدورات التدريبية التي تعقدها كل من: وزارة التربية والتعليم  - 

اإلدارة ألمناء المكتبات غير المؤهلين العاملين بالمكتبات المصرية وذلك بهدف رفع الكفاءة وتحسين و للتنظيم

 األداء.

 

 

: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   

 

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

 عضوية الجمعيات
 الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات. --  

 الجمعية السعودية للمكتبات والمعلومات --  

واعتماد توقيع                                                       توقيع       
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رئيس القسم      عضو هيئة التدريس                                      

  
   

  

 

 

 

 

 


