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 أوالً: المؤهالت العلمية:

 

 

 المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 دكتوراه ، مكتبات ومعلومات 

 

 جامعة القاهرة 1998

 ماجستير، مكتبات ومعلومات

 

 جامعة القاهرة 1991

 جامعة القاهرة 1991 ليسانس آداب، مكتبات ووثائق

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

  قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية

 جامعة القاهرة.   –اآلداب 

 

 مساعد أستاذ -------- 1011

كليممممة العلممممو   -قسممممم علممممم المعلومممممات  -

جامعممة أ  القممرل مالمملكممة  –االجتماعيممة 

 العربية السعودية(

 أستاذ مشارك 1011 1010

كليممممة العلممممو   -قسممممم علممممم المعلومممممات  -

مالمملكممة  القممرل جامعممة أ  –االجتماعيممة 

 العربية السعودية(

 أستاذ مساعد 1010 1002

كليممة اآلداب  -قسممم المعلومممات واالعمم   -

 مدولة قطر(جامعة قطر –العلو  و
 أستاذ مساعد 1002 1001

كلية -قسم المكتبات والوثائق والمعلومات  -

 جامعة القاهرة -اآلداب
  مدرس  1009 1999

كلية -والمعلومات مكتبات والوثائق قسم ال -

  جامعة القاهرة -اآلداب
 مدرس مساعد 1991 1991

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 سرفيناز أحمد محمد حافظ: )رباعى(االسم 

Name: Servinaz Ahmed MohammedHafez 

      جامعة القاهرة –كلية اآلداب الكلية :

  المعلومات.تقنية المكتبات والوثائق و: القسم

 المكتبات وعلم المعلوماتالتخصص العام: 

مراكز المعلومات المتخصصة ونظم استرجاع التخصص الدقيق: 

 المعلومات

 servinahafez@gmail.comالبريد االلكتروني: 
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كلية -مكتبات والوثائق والمعلومات قسم ال -

   جامعة القاهرة  -اآلداب
 معيد 1991 1991

 

 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 

/ /  

/ الفهرسة الوصفية / الفهرسة الموضوعية
المعلومات والمجتمع/ االتصاالت انسانية/ 
مقدمة فى علم المعلومات/ تاريخ المكتبات/ 

مقدمة فى تقنيات المعلومات/ المصادر 
/ادارة وتنمية المجموعاتالعامةوالمراجع    

/ /  

المصادر المرجعية المتخصصة /  التكشيف 
مناهج البحث فى علم المكتبات/  واالستخالص  

/نظم استرجاع موضوع خاص فى علم المكتبات
/ خدمات المعلوماتالمعلومات  

 /  
 مدخل الى علم المكتبات والمعلومات

 األول )دبلوم(
    

والمجتمع )دبلوم(المكتبة   /   الثانى  

 مصادر ومراجع المكتبات المدرسية )دبلوم(  / 

 
 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 تم المشاركة فى مناقشة بعض الرسائل الجامعية )ماجستير&دكتوراه( 

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

الدوريةعنوان  عنوان البحث فئة المجلة في  السنة المجلد 
التصنيف الدولي 
 والمحلى 

الكتب الصـــــادرة فـــى مجـال 

 القانون : دراسة ببليوجرافيــة

جــــلـــــة المكتبــــــــات م

 المعلومات العــــــــربيةو

،  31س

،4ع  

أكتوبر 

3991 

 

البحث الذكى فى )عروض الكتب( 

 شبكة اإلنترنت / 

" البحث الذاتى فى شبكة اإلنترنت    

: أدوات وتقنيات للحصول على أفضل 

النتائج إعداد تشيرل غولد ؛ تعريب      

 عبد المجيد بوعزة 

مجلة المكتبات والمعلومات 

 العربية

3، ع31س 3001يناير     

استخـــدام الفهرس اآللـــى 

(OPACفى مكتبة جامعــــة قطــر )

  

والمعلومات مجلة المكتبات 

 العربية

3، ع 34س يناير  

(3004) 
 

 أكتوبر  4، ع  32سجــــلـــــة المكتبــــــــات محقوق الملكية الفكرية فى عصر 
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 3002 المعلومات العــــــــربيةو   اإلنترنت 

تطوير أعضاء هيئة التدريس نحو 

الخطط الدراسيـــة الحديثة بأقســـام 

بجامعات المكتبات والمعلومات 

 المملكة العربيـــة السعوديـــة

  3007أكتوبر 32،ع7س 1000العربية 

تأثير الوصول الحـــر للمعلومـــات 

على البحث و الباحثين العرب فى 

 مجــال المكتبات و المعلومات 

 

مجلة المكتبات والمعلومـــات 

 العربيــة

3،ع32س أبريل  

(3002)  
 

المكتبات خدمات المعلومات فى عصر 

الرقمية : دراسة تقييميــة لمكتبــة 

جامعة أم القرى الرقمية ) مكتبة 

( عبد هللا بن عبد العزيز الرقمية الملك

فى ضوء تجربة مكتبتين جامعيتين 

مؤتمر نحو تحقيق الجودة " عالميتين

في المكتبات وخدمات المعلومات: 

بناء ثقافة للتطوير المستمر في 

أبريل  37-32مكتبات الخليج العربي

"قطر –الدوحة  3002   

بحث مقدم إلى المؤتمر الرابع 

عشر لجمعية المكتبات 

المتخصصة / فرع الخليج 

 الدوحة

البحث متاح 

 CD على

الرسمى 

 للمؤتمر

3002إبريل    

أخالقيـــات أخصائــى المعلومــات فـى 

البيئـــة الرقمية : دراســـة ميدانيـــة 

فى  على أخصائى المعلومــــات

(3)السعوديــــة ةالمكتبات الجامعيـــ

  

1000العربية  32، ع7س  أكتوبر  

3007 

 

أخالقيـــات أخصائــى المعلومــات فـى 

البيئـــة الرقمية : دراســـة ميدانيـــة 

على أخصائى المعلومــــات فى 

المكتبات الجامعيـــة السعوديــــة   

(3)   

1000العربية  ، 30س 

12ع  

3030يناير    

اإلتاحة الحرة لإلنتاج الفكرى العربى 

فى مجال المكتبات والمعلومات : 

 دراسة استكشافية تقييميه

  

مجلة المكتبات والمعلومات 

 العربية

4،ع39مج أكتوبر  

3009 

 

بين حماية حقوق الملكية الفكرية 

فى  Fair Useواالستخدام العادل 

المكتبات: دراسة تطبيقية على بعض 

 المكتبات السعودية

بمؤتمر جمعية  مقدمبحث 

المكتبات والمعلومات 

السعودية السادس والذى 

سيعقد تحت عنوان" البيئة 

المعلوماتية اآلمنة: المفاهيم 

 والتشريعات والتطبيقات "

البحث متاح 

 CD على

الرسمى 

 للمؤتمر

نوفمبر 

3009 

 

كلية العلوم  استخدام طالبات

االجتماعية بجامعة أم القرى للفهرس 

اآللى المتاح على الويب : دراسة 

  حالة

ندوة الفهرسة لبحث مقدم 

العربية اآللية فى القرن 

المركز "الحادى والعشرين

أبو  "الوطنى للوثائق والبحوث

 ظبى

البحث متاح 

 CD على

الرسمى 

 للمؤتمر

مارس 

3030 

 

العربية : قوائم رؤوس الموضوعات 

دراسة تحليلية  وتقييمية للقائمة 

 الكبرى لرؤوس الموضوعات العربية

11ع مجلة الفهرست   3033يناير  

المستودعات الرقمية للرسائل 

 الجامعية العربية : دراسة تقييمية

 

بحث مقدم إلى المؤتمر الحادى 

والعشرون لإلتحاد العربى 

 -بيروت/للمكتبات والمعلومات 

 لبنان

الموسوم بــ: المكتبة الرقمية 

البحث متاح 

 CD على

الرسمى 

 للمؤتمر

أكتوبر 

3030 
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العربية : الضرورة والفرص 

 والتحديات

تخصص دراسات المكتبات 

حاضر والمستقبل والمعلومات بين ال

 :دراسة تحليليةفى جامعة القاهرة

44ع مجلة الفهرست أكتوبر  

3031 

 

 

والدراسات على ان ترتب زمنيا  :سادسا  : الكتب والتقارير   

 

 التاريخ دار النشر عنوان الكتاب م
 

1 

تعريب خطة تصنيف 

 ديول العشرل

 تحت النشر تحت النشر.

2 

 

دائــرة المعــارف 

الدوليــــة لعلم المعلومات 

مج( 1و المكتبات م   

 }ترجمة جماعية {

المجلس األعــــلى للثقافة ترجمة

القاهــــرة - - 

 ج.  . ع

 1/1002مج

 1/1002مج

3 

 

إط لة جديدة فى عالم 

المعلومات والمكتبات

  

   

 1010 دار الثقافة العربية

 المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا: : الندوات والمؤتمراتسابعا 
 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

حقوق الملكية الفكرية فى عصر 

 اإلنترنت . ندوة علمية. 

قسم علم المعلومات 

 / جامعة قطر
 محاضر 1002

ل تحاد العربى للمكتبات  19المؤتمر 

"مهنة المكتبات وتحديات والمعلومات

الواقع والمستقبل ودورها فى الوصول 

 الحر للمعلومات العلمية والتقنية

االتحاد العربى 

للمكتبات 

 والمعلومات مأعلم(

 باحث ومنظم 1001نوفمبر 

ندوة أخصائى المكتبات والمعلومات: 

التأهيل واحتياجات سوق العمل بدول 

 مجلس التعاون 

قسم علم 

المعلومات_جامعة 

 أ  القرل

 باحث ومنظم  1001فبراير 

 المؤتمر الخامس لجمعية المكتبات

"  والمعلومات السعودية تحت عنوان

دور مؤسسات المعلومات بالمملكة في 

 عصر مجتمع المعرفة

 تحديات الواقع وتطلعات المستقبل "

جمعية المكتبات 

والمعلومات 

 –جدة /السعودية 

المملكة العربية 

 السعودية

 باحث  1009أكتوبر 

ندوة الفهرسة العربية اآللية فى القرن 

 الحادل والعشرين

 

 

المركز الوطنى 

 –والبحوثللوثائق 

 أبو ظبى

 باحث 1010مارس 

المؤتمر الخامس لجمعية المكتبات 

 والمعلومات السعودية تحت عنوان

"البيئة المعلوماتية اآلمنة: المفاهيم 

 والتشريعات والتطبيقات"

جمعية المكتبات 

والمعلومات 

 الرياضالسعودية /

المملكة العربية  –

 السعودية

 باحث 1010أبريل 

المؤتمر العربية " المكتبة الرقمية

الحادل والعشرين ل تحاد العربى 

 مبيروت( "للمكتبات والمعلومات

االتحاد العربى 

للمكتبات 

 والمعلومات مأعلم(

 باحث 1010أكتوبر 
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 تسويق الكتاب المصرل 

لجنة الكتاب 

والنشر/ المجلس 

 األعلى للثقافة 

 حضور 1012أبريل 

لقسم المكتبات  المؤتمر العلمى العاشر

والوثائق وتقنية المعلومات "اتاحة 

المعرفة وحق الوصول الى المعلومات 

فى المجتمع العربى المعاصر: التحديات 

 والتطلعات

لقسم المكتبات 

والوثائق وتقنية 

كلية –المعلومات

جامعة –اآلداب 

 القاهرة

 منظم وحضور 2102مايو 

مهنة ودراسات المكتبات والمعلومات: 

والتوجهات المستقبلية "المؤتمر  الواقع

الرابع والعشرين ل تحاد العربى 

 (للمكتبات والمعلومات"مالمدينة المنورة

االتحاد العربى 

للمكتبات 

 والمعلومات مأعلم(

 حضور 1012نوفمبر 

 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 

ورشة العمل / الحلقة النقاشيةعنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

 التخطيط االستراتيجى 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس/ جامعة 

 القاهرة

 حضور 1012

 تصميم مقرر الكترونى
المكتبة المركزية/ 

 جامعة القاهرة
 حضور 1012

أخ قيات أخصائى المعلومات فى 

 المكتبات األكاديمية

مكتبة جامعة أ  

 القرل
 محاضر 1011

 

التخطيط االستراتيجى الفعال فى 

 المكتبات األكاديمية

 

العربية النظم 

المتطورة 

 وجامعة أ  القرل&

 حضور 1011

 Articulateحزمة برامج 

المركز الوطنى 

للتعلم اإللكترونى 

 والتعليم عن بعد

 حضور 1010

 مشروعات البحوث التنافسية

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس/ جامعة 

 القاهرة

 حضور 1009

 إدارة الوقت واالجتماعات

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس/ جامعة 

 القاهرة

 حضور 1009

 معايير الجودة فى التدريس 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس/ جامعة 

 القاهرة

 حضور 1009

 االتجاهات الحديثة فى التدريس 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس/ جامعة 

 القاهرة

 حضور 1009

 ادارة فريق بحثى

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس/ جامعة 

 حضور 2009
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 القاهرة

 الجوانب القانونية والمالية

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس/ جامعة 

 القاهرة

 حضور 2009

 جماليات التدريس

 

 

وحدة التطوير 

والجودة الجامعى 

جامعة أ  النوعية /

 القرل

 حضور 1001

 

 القياس والتقويم 

وحدة التطوير 

الجامعى والجودة 

النوعية /جامعة أ  

 القرل

 حضور 1001

 ورش عمل االعتماد األكاديمى

عمادة التطوير 

الجامعى والجودة 

/جامعة أ  النوعية

 القرل 

 حضور 1009 -1002

تطبيقـــــــات ل دورة تدريبيـــة حــــــــو

أساسيات البحث باألنترنت اإلنتــــرنت و

  محاضرات 

المجلس األعلى 

لشئون األســــــرة 

 دولة قطر 

 محاضر 1002

مجموعة دورات تدريبية

 ومحاضرات 
 محاضر 1001-1999 وزارة الثقافة

مجموعة دورات تدريبية

 ومحاضرات 
 1001-1991 مركز إعداد القادة

 محاضر

تدريبية مجموعة دورات

 ومحاضرات 

مركز خدمـات 

 ونظم المعلومات

 محاضر 1999-1001

مجموعة دورات تدريبية

 ومحاضرات 
 محاضر 1001-1999 وزارة األوقاف

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 

 تصميم مواقع االنترنت

 

القاهرة، جامعة 

 معهد اإلحصاء
 1012 القاهرة

 

الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللى    

 (/ ICDLم  

 

مركز 

نيوهورايزون 

  قطر –الدوحة 

 1002 قطر

دورة تدريبيــــة فـــــــــى المكتبـــــات 

 Loughboroughو المعلومات

University/ UK 2/7/1986-

20/09/1986. 

 

British Council 1986 بريطانيا 

CDS/ISIS  الشبكــــة القوميـــــة

1991للمعلومات ج.  . ع  مايو  

الشبكــــة القوميـــــة 

 للمعلومات ج.  . ع

 القــاهــــرة
1991 

 دورة إعــــداد المعلم الجــــامعــــى 

 
 ةجامعـــة القــاهــــر

 القــاهــــرة
1991 

 تطبيقات برامج الحــــــاسب اآللى  

 

كلية اآلداب / جامعة 

 القاهرة 

 القــاهــــرة
1991 
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  تطبيقات برامــج الحــــاسب
كلية اآلداب / جامعة 

 القاهرة  

 القــاهــــرة
1998 

برامج الحــاسب اآللى و تطبيقــــات 

 اإلنترنت 

كلية اآلداب / جامعة 

 القاهرة  

 القــاهــــرة
2000 

برامج الحـاسب اآللى و تطبيقـــــات 

 اإلنترنت 

   

مركز الحاسب 

 اآللى / جامعة قطر
 1002 جامعـــة قـطــــر

الدورات التدريبية الخاصة بالتطوير 

األكاديمى وإعداد ملف 

  Portfolioالمقرر

   

مركز التنمية 

جامعة  –المهنية 

 قطر

 1002-1002 جامعـــة قـطــــر

: دارية والقيادية واألنشطة المؤسسيةالمهام اإل:  عاشرا  

  

 

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية حادى عشر

 والدولية: 

 : االستشارات المهنية

 مركز خدمات  عن طريق تطوير مكتبة الهيئة المصرية العامة للمساحة

)إستشـــــــــارى  3003-3000  جامعة القاهرة  -و نظم المعلومات

 (منفــــذو

 التاريخ نوع المشاركة مستوى اللجنة اللجنة م

رئيس /  الجامعة الكلية القسم   

 مقرر

 إلى من عضو

لجنة تطوير و تسيير  1

المكتبات الجامعية 

 بجامعة قطر 

قسم علم 

المعلومات 

 واإلع  

اآلداب 

 والعلو 

جامعة 

 قطر

 1001 1002أبريل  عضو -

لجنة المكتبات و  1

 المعدات الفنية 

 1001 1002 عضو - "" "" ""

لجنة الندوات و خدمة  2

 المجتمع 

 1001 1002 عضو - "" "" ""

لجنة تقييــــم أعضـــاء  2

 هيئـــــة التدريس 

 1001 1002 عضو - "" "" ""

  1001يناير  عضو - "" "" "" لجنة الترشيحات  1

لجنــــة اعتذارات  2

 الطلبـــــة و الطالبات

ربيع  1001ربيع  عضو - "" "" ""

1002 

 ل عتماداللجنة الدائمة  1

محور  /األكاديمى 

 خدمات المعلومات

قسم علم 

المعلومات 

– 

العلو  

 االجتماعية

جامعة 

أ  

 القرل

رئيس 

 محور

أبريل  1001ديسمبر -

1009 

لجنة تطوير الخطة  9

الدراسية وتصميم 

 برنامج دراسات عليا 

قسم علم 

المعلومات 

– 

العلو  

 االجتماعية

جامعة 

أ  

 القرل

 1011 1010 عضو 

المنسق األكاديمى لقسم  9

 علم المعلومات 

قسم علم 

 المعلومات 

العلو  

 االجتماعية

جامعة 

أ  

 القرل

منسق  

 أكاديمى

1010 1011 

لجنة الجودة واالعتماد  10

 األكاديمى 

قسم 

المكتبات 

والوثائق 

 والمعلومات

كلية 

 االداب 

جامعة 

 القاهرة

مقرر  

 اللجنة

1012 --- 
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 إستشـــــــــارى ) 3000-3992الجمعية الجغرافية  تطوير مكتبة

 )منفــــذو

  3992-3991تطوير مكتبة مركز الشلقانى لالستشارات القانونية 

 : الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر 

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

توقيع                                                       توقيع واعتماد            

 عضو هيئة التدريس

رئيس القسم                                          سرفيناز أحمد حافظ  

  

 

  
 

  

 


