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 أوالً: المؤهالت العلمية:   

 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 القاهرةكلية اآلداب _ جامعة  1991 دكتوراه فى المكتبات

كلية المكتبات  _ليدزجامعة  1991 مكتباتال فىماجستير

 بريطانيا-ودراسات المعلومات

 كلية اآلداب _ جامعة القاهرة 1991  ليسانس اآلداب فى المكتبات

معهد مصر  -وزارة الطيران 1991 إجازة طيار خاص "مدني"

 للطيران

 بتاريخ تسلسلي(:ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية 
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

 
 كلية اآلداب _ جامعة القاهرة

 ورئيس القسم أستاذ 1012 1002مارس 

 
 كلية اآلداب _ جامعة القاهرة

 أستاذ مساعد 1002 1999يناير

 
 كلية اآلداب _ جامعة القاهرة

 أستاذ مشارك  1992سبتمبر

 
 _ جامعة القاهرة كلية اآلداب

 1991أكتوبر 
ديسمبر 

1999 
 مدرس

 1991أكتوبر  كلية اآلداب _ جامعة القاهرة
أكتوبر 

1991 
 مدرس مساعد

 1991أكتوبر  كلية اآلداب _ جامعة القاهرة
أكتوبر 

1991 
 معيد

 

 

 

 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 شريف كامل محمود شاهين : )رباعى(االسم 

Name:  sherif kamel Mahmoud shahein  

          جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

 المكتبات والوثائق والمعلومات :  القسم

 التخصص العام : المكتبات

 التخصص الدقيق: 

 sherifshn@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
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 ثالثا: التدريس الجامعي:
 

 : المقررات الدراسية التى تم تدريسهاأوال : 

 

الفهرسة  -الببليوجرافيا -الفهرسة الموضوعية -الفهرسة الوصفية -علم المعلومات فيمقدمة 

 استخدام -إدارة المكتبات ومراكز المعلومات -المكتبات في الحاسب االلى استخدام -ألياالمقرؤة 

خدمات المكتبات  -إدارة وتنمية المقتنيات -المراجع المتخصصة - معالجة الوثائق فيالحاسب االلى 

 نصوص متخصصة باللغة اإلنجليزية -الموضوعيالتحليل - للمكتبات التاريخيالمدخل  -لمعلوماتوا

تحليل وتصميم وتقويم  - اإلنسانيات فيمصادر المعلومات المتخصصة  - التكشيف واإلستخالص-

-الهندسيمصادر المعلومات لدبلوم السكرتير  - مناهج البحث ومصادر المعلومات- نظم المعلومات

 الضبط ةالمرجعية اإللكتروني الخدمات –تنظيم المعلومات  -الدوريات- المكتبات المتخصصة

نظم – مهارات البحث المباشر– يالنشر اإللكترون– التقييم في مرافق المعلومات- الببليوجرافي

 .اقتصاديات المعرفة – إدارة قواعد البيانات

 : المستويات الدراسية : ثانيا  

 الهندسى.دبلوم السكرتير - المكتبات فيالدبلوم المتخصص  - الدكتوراه- لماجستيرا -البكالوريوس 

 Courses Taught                                                          المواد التي تم تدريسها 
 الوحدات التدريسية *

Teaching Units رقمها 

Course No. 

 اسم المادة

Course title 

الدراسي الفصل  

Studying 

Term 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 
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 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

  مشترك  فردى

1 

 الفكريةاإلسهامات 

السعودية فى مجال 

 اإلعالم:تحليل

اإلستشهادات المرجعية 

للرسائل الجامعية 

واألبحاث العلمية خالل 

الى  1990الفترة من 

-هـ 1211

 م1991الى1910

قسم ) ماجستير

المكتبات 

والمعلومات.كلية 

اآلداب والعلوم 

-اإلنسانية 

جامعة الملك 

–عبد العزيز 

_  جدة

 (السعودية

_ 

 

 

 

 

1991 

 

 

 

 

√ 

 

1 

الفهرس اآللى  استخدام

بالمكتبة المركزية 

لجامعة الملك عبد 

 العزيز بجدة:دراسة

 حالة

قسم ماجستير )

المكتبات 

والمعلومات.كلية 

اآلداب والعلوم 

-اإلنسانية 

جامعة الملك 

–عبد العزيز 

_  جدة

 (السعودية

 عبد هللا أحمد باقادر

 

 

 

 

1991 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

9 

التخطيط لنظام تعاوني 

بين المكتبات الجامعية 

السعودية مبنى على 

اإلنترنت لدعم برامج 

 التعليم عن بعد

قسم دكتوراه )

المكتبات 

والمعلومات.كلية 

اآلداب والعلوم 

-اإلنسانية 

جامعة الملك 

–عبد العزيز 

_  جدة

 (السعودية

 عاطف قطان

 

 

 

 

 

1002 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

2 

اليسير: منتدى لإلتصال 

بين المكتبيين على 

اإلنترنت: دراسة شبكة 

 تقويمية

قسم ماجستير )

المكتبات 

والمعلومات.كلية 

اآلداب والعلوم 

-اإلنسانية 

جامعة الملك 

–عبد العزيز 

_  جدة

 (السعودية

 منى الثنيان

 

 

 

 

1001 

 

 

 

 

√ 

 

5 
مركز توثيق التراث 

الحضاري والطبيعي: 

 دراسة حالة

قسم ماجستير )

المكتبات 

والوثائق 

والمعلومات. 

اآلداب. كلية 

 (جامعة القاهرة

 هناء عصفور

 

 

 

1002 

 

 

 

√ 

 

استخدام الباحثين  6

األكاديميين لمصادر 

 ماجستير

 )جامعة القاهرة(

فادي عبد هللا 

 الحولي

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

المعلومات اإللكترونية 

في فلسطين: دراسة 

تقيمية على محافظات 

 غزة

1002 √ 

7 

توزيع خدمات المكتبات 

العامة في القاهرة 

الكبرى: دراسة تحليلية 

تقيمية لبناء قاعدة 

بيانات مكانية إلدارة 

مواقع المكتبات العامة 

 وخدماتها

)جامعة ماجستير

 القاهرة(

ابراهيم صبري 

 المتولي.

 

 

 

1002 

 

 

 

 

√ 

 

8 
المكتبة الوطنية 

الرقمية: دراسة 

تخطيطية لمتطلبات 

إنشائها لخدمة مجتمع 

 المعلومات الليبي

)جامعة  دكتوراه
 القاهرة(

ظافر عمر سالم 

 المرابط.

 

 

1002 

 

 

√ 

 

9 

نحو استراتيجية عربية 

للمحتوى العربي 

الرقمي: دراسة 

تقويمية لمبادرات 

وخطط وسياسات 

 ةالحكومات العربي

دكتوراه )جامعة 
 المنوفية(

 رامى عبود

 

 

 

1002 

 

 

 

√ 

 

01 
واصفات بيانات الحفظ 

الرقمي: دراسة تحليلية 

للمصادر تقييمية 

الرقمية الموجودة 

 بالمكتبات المصرية

ماجستير 
)جامعة 
 المنوفية(

أحمد محمد عبد 

 الرؤوف شرف.

 

 

1002 

 

 

 

√ 

 

00 
دار الكتب الوطنية 

بدولة اإلمارات العربية 

 المتحدة: دراسة حالة

ماجستير 
)جامعة 
 المنوفية(

محمد سعيد 

 رمضان

 

1002 

 

√ 

 

01 
الضغوط المهنية في 

األكاديمية المكتبات 

المصرية: دراسة 

 مسحية

ماجستير 
)جامعة 
 المنوفية(

 وائل شاهين

 

 

1002 

 

 

√ 

 

01 
مكتبات القوات البحرية 

الملكية السعودية: 

دراسة لواقعها 

والتخطيط إلنشاء نظام 

 تعاوني بينها

ماجستير 
 )جامعة القاهرة(

فهد عبد هللا حسن 

 معافا

 

 

1001 

 

 

 

√ 

 

01 

البرنامج الوطني 

المصري للفهرسة 

أثناء النشر )فان(: 

دراسة تقيمية في ضوء 

تجارب بعض الدول 

 األخرى

ماجستير 
 )جامعة القاهرة(

محمد رمضان عبد 

 الحفيظ

 

 

1001 

 

 

√ 

 

01 
شبكة تعاونية لمكتبات 

أجهزة الشرطة في 

مصر: دراسة للواقع 

ماجستير 
 )جامعة القاهرة(

مصطفى على طه 

نصرمحمد   

 

 

1001 

 

 

√ 

 



5 

 

 والتخطيط للمستقبل

01 
قطاع المعلومات في 

مجال الكهرباء والطاقة 

في مصر: دراسة 

 ميدانية

دكتوراه )جامعة 
 القاهرة(

أسماء محمد السيد 

 إبراهيم

 

 

1001 

 

 

√ 

 

01 
المرشد اإللكتروني 

المتنقل: دراسة 

تطبيقية على المكتبة 

المركزية الجديدة 

 لجامعة القاهرة

ماجستير 
 )جامعة القاهرة(

 داليا محمود علي

 

 

1009 

 

 

√ 

 

08 
اتحاد مكتبات مؤسسات 

التعليم العالي بدولة 

 :  اإلمارات العربية

 دراسة حالة

دكتوراه )جامعة 
 القاهرة(

عبد هللا خليفة 

 الحفيتي

 

 

1009 

 

 

√ 

 

09 
اختزان واسترجاع 

النصوص الشعرية في 

البيئة اإللكترونية: 

دراسة تقويمية 

 للموسوعة الشعرية

دكتوراه )جامعة 
 بنها(

محسن عابد محمد 

 السعدني.

 

 

1009 

 

 

√ 

 

11 
المكتبة الرقمية الدولية 

لألطفال: دراسة 

تقويمية من وجهة نظر 

 الطفل المصري

ماجستير 
 )جامعة بنها(

 سها بشير

 

 

1009 

 

 

√ 

 

10 
أنماط إفادة رجال الدين 

المسيحي من مصادر 

المعلومات: دراسة 

 ميدانية

ماجستير 
 )جامعة بنها(

 تريزا وليم عزمي

 

 

1009 

 

 

√ 

 

 

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

 
فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث

التصنيف الدولي 

 والمحلى 

Towards a Regional 

Bibliographic 

Database for the Arab 

Countries 

 

Arab Journal of 

Librarianship & 

Information Science 

 

Vol.12 

 

January 

1992 

 

 

Automating the IBS : 

Istitute of Banking 

Studies Library : 

Aneeds analysis Study 

Arab Journal of 

Librarianship & 

Information Science 

Vol.12 April 1992 

 

 

نحو إستراتيجية لتسويق 

خدمات المكتبات والمعلومات 

 

 

 مجلة المكتبات والمعلومات العربية

 

 

 2ع

 

 

 1991أكتوبر 
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 في مكتباتنا العربية

 

 

تقرير عن الندوة الدولية حول 

 -2تسوبق المعلومات )تونس :

 (1991مايو  2

 

 مجلة المكتبات والمعلومات العربية

 

1ع  

 

1999يناير   

 

 

كتاب : تاريخ الكتابمراجعة   

 

 مجلة المكتبات والمعلومات العربية

 

9ع  

 

1999يوليو   

 

Aproposed for 

establishing on 

outomated Library 

System for the 

National Control of 

Diarrheal diseases 

Project (NCDDP) in 

Egypt 

 

 

Arab Journal of 

Librarianship & 

Information Science 

 

 

 

 

Vol.13 

 

 

 

October 

1993 

 

 

اإلسهامات الفكرية لإلستاذ 

 الدكتور أحمد أنور عمر

 

 عالم الكتاب

 

21ع  

 

1999 

 

 

شبكة الجامعات المصرية 

وإنعكاساتها على المكتبات مع 

دراسة تفصيلية لمراحل إنشاء 

نظام آلي متكامل لمكتبة كلية 

 الحقوق بجامعة القاهرة

 

الرابعة  بحث قدم الى الندوة العربية

حول " المكتبات الجامعية دعامة 

للبحث العلمي والعمل التربوي في 

 الوطن العربي " تونس

 

 

 

_ 

 

 

1999ديسمبر   

 

 

قياس قدرة طالب مقرر " 

إدارة المكتبات ومراكز 

المعلومات " على إتخاذ القرار 

المناسب في حل المشكالت 

اإلدارية : نمط غير تقليدي في 

الطالب تدريس المقرر وتقييم  

 

 

اإلتجاهات الحديثة في المكتبات 

 والمعلومات

 

 

1مج  

 

 

1992يناير   

 

مراجعة كتاب : تنظيم مصادر 

المعلومات في المكتبات 

 واإلرشيفات

 

 مجلة المكتبات والمعلومات العربية

 

1ع  

 

1992يناير   

 

 

النشر المكتبي : المفهوم 

والخصائص والمقومات أو 

منافسة الحاسبات الشخصية 

 لدور النشر

 

 

 عالم الكتاب

 

 

 

21 ع  

 

 

 

1992إبريل   

 

A Plan to establish an 

Integrated Online 

Library System for 

the Egyption Opera 

House 

 

Arab Journal of 

Librarianship & 

Information Science 

 

Vol.14 

 

April 1994 

 

شبكة الجامعات المصرية 

مع وإنعكاساتها على المكتبات 

دراسة تفصيلية لمراحل إنشاء 

نظام آلي متكامل لمكتبة كلية 

 الحقوق بجامعة القاهرة

 

 

اإلتجاهات الحديثة في المكتبات 

 والمعلومات

 

 

1مج   

 

 

1992يولية   

 

نظم إدارة قواعد البيانات 

DBMS :

 

 مجلة المكتبات والمعلومات العربية

 

12س  

 

1992يناير   
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 المفاهيم,اإلمكانات,التطبيق

األساليب المختلفة لتقييم 

المقتنيات في المكتبات ومراكز 

المعلومات مع دراسة لمنهج 

النظرة الشاملة 

Conspectus وإستخداماته  

 المختلفة

 

 

 مجلة كلية اآلداب بجامعة القاهرة

 

 

22ع   

 

1992يوليو   

 

منهج مقترح لتقييم مجموعات 

المكتبات مع دراسة تطبيقية 

على مجموعات مكتبة كلية 

 اآلداب بجامعة القاهرة

 

 مجلة كلية اآلداب بجامعة القاهرة

 

21ع  

 

1992سبتمبر   

 

قياس معامل اإلرتباط بين 

خلفية الطالب وتقييمه بعد 

إنتهاء مقرر " إستخدام 

الحاسب االلي في المكتبات " 

بقسم المكتبات والوثائق 

 والمعلومات بجامعة القاهرة

 

 

 مجلة المكتبات والمعلومات العربية

 

 

12س   

 

 

يوليو /أكتوبر 

1992 

 

شبكة الجامعات المصرية 

وإنعكاساتها على المكتبات مع 

دراسة تفصيلية لمراحل إنشاء 

نظام آلي متكامل لمكتبة كلية 

الحقوق بجامعة القاهرة 

 )الجزء الثاني(.

 

 

اإلتجاهات الحديثة في المكتبات 

 والمعلومات

 

 

1مج  

 

 

1991يناير   

 

دراسة لوائح المكتبات : 

مقارنة لمجموعة من لوائح 

 مكتبات المؤسسات التعليمية

 

 مجلة المكتبات والمعلومات العربية

 

11س   

 

1991إبريل   

 

أوعية الوسائط المتعددة 

Multimedia بما فى ذلك  

النصوص الفائقة 

Hypertexts وإستخداماتها  

فى المكتبات ومراكز 

 المعلومات

بحث يتضمن عرضاً لإلتجاهات 

فى المجال )قدم كمتطلب  الحديثة

للترقية لدرجة أستاذ مساعد بجامعة 

 القاهرة(.

 

_ 

 

 

1992 

 

واقع الخدمات الفنية ألوعية 

المعلومات المحسبة فى 

المكتبات العربية :دراسة 

للتقنينات ومسح للتطبيقات فى 

 مصر والسعودية

 

بحث مقدم للندوة العربية الثامنة 

والعلوماتلإلتحاد العربى للمكتبات   

 

_ 

 

1991 

 

عالمات فارقة فى مسار 

تكنولوجيا المعلومات : التتابع 

 والتكامل

 

 مجلة المكتبات والمعلومات العربية

 

11س  

 

1991يوليو   

 

علم معلومات التنمية أو 

التنمية بالمعلومات : واجهة 

قديمة لقرن جديد .مخطط لعدة 

أبحاث متكاملة تغطى جوانب 

 الموضوع

 

للمؤتمر القومى الثانى بحث قدم 

ألخصائى المكتبات والمعلومات فى 

 مصر

 

 

_ 

 

 

. 1999يونية  

 

مصطلحات اإلنترنت: دراسة 

تحليلية مقارنة لواقعها فى 

 اإلنتاج الفكرى العربى

 

بحث مقدم للمؤتمرالعربى التاسع 

لإلتحاد العربى للمكتبات والمعلومات 

حول: اإلستراتيجية العربية الموحدة 

للمعلومات فى عصر اإلنترنت 

 ,دمشق

 

 

 

_ 

 

 

.1999أكتوبر   

 



8 

 

النصوص الفائقة 

Hypertexts التعريف  

 والنشأة

2ع مجلة المكتبات والمعلومات العربية 1999أكتوبر     

إتجاهات المكتبات والمعلومات 

فى مصر:تحليل مضمون 

صحيفة األهرام خالل األعوام 

1999-1991من   

 

القومى الثالث بحث مقدم للمؤتمر 

ألخصائى المكتبات والمعلومات 

 باإلسكندرية

 

_ 

 

1999يونية   

 

على  اإللكترونيتأثير النشر 

بالمكتبة  االجتماعدوريات علم 

المركزية بجامعة الملك عبد 

 االستخدامالعزيز:دراسة 

 والمستخدمين

 

بحث قدم للمؤتمر العاشر لإلتحاد 

العربى للمكتبات و المعلومات حول 

المكتبة اإللكترونية والنشر 

اإللكترونى وخدمات المعلومات فى 

 الوطن العربى ,تونس

 

 

_ 

 

 

1999أكتوبر   

 

بناء وتنمية مقتنيات المكتبات 

من أوعية المعلومات 

 المحوسبة:مراجعة علمية

 

 المجلة العربية للمعلومات

 

10مج  

 

1999 

 

مشروع األلفية الجديدة لجمعية 

 المكتبات األمريكية

1مج مكتبات.نت 1000أغسطس    

فكرة سلسلة نحو إنترنت أكثر 

 تهذيباً:إقتراح لهيئة تحرير

1مج مكتبات.نت 1000سبتمبر    

اإلنترنت ومخاوفها: مسئولية 

الفرد أوالً وأخيراً.سلسلة نحو 

 إنترنت أكثر تهذيباً 

 

 مكتبات.نت

 

1مج  

 

1000سبتمبر  

 

شبكة  استخدام انتشارأثر 

المكتبة  استخداماإلنترنت على 

 ميدانية الجامعية: دراسة

لطالب وطالبات المرحلة 

الجامعية األولى 

 )البكالوريوس( بكليات جامعة

العزيز الملك عبد  

 

 

 مجلة المكتبات والمعلومات العربية

 

 

_ 

 

 

1001أكتوبر   

 

 فيالعامة للتجارة  االتفاقية

( GATSالخدمات )الجاتس

على المكتبات:  وانعكاساتها

 فيردود فعل عالمية وغموض 

: دراسة العربيالموقف 

آلراء المتخصصين  استكشافية

 العرب

 

 

 

مجلة دراسات عربية في المكتبات 

 والمعلومات

 

 

 

_ 

 

 

 

1001 

 

واصفات  البيانات 

Metadata مصدرا   

لتسجيالت الفهرسة القياسية 

لمصادر المعلومات اإللكترونية 

الشبكية العربية :دراسة 

 استكشافية تجريبية

 

 

الحديثة في  االتجاهاتمجلة 

 المكتبات والمعلومات

 

 

_ 

 

 

2002 

 

تشريعات استخدام اإلنترنت 

واالنضباط الذاتي والتجربة 

 الكندية

 

 مكتبات. نت

 

9مج  

 

1009أغسطس  

 

المجتمعات المعلوماتية وسيمة 

 األلفية الجديدة

 

 مكتبات. نت

9مج أغسطس  

1009 

 

مصادر المعلومات الصحفية 

المتاحة على شبكة 

"اإلنترنت" وسبل البحث 

 المختلفة

 

 مكتبات. نت

 

9مج  

 

أغسطس 

1009 
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الحكومة اإللكترونية واألمية 

 المعلوماتية

9مج مكتبات. نت أغسطس  

1009 

 

اإللكترونية واألمية التجارة 

 المعلوماتية

9مج مكتبات. نت أغسطس  

1009 

 

المقبول  لالستخدامنحو سياسة 

لشبكة اإلنترنت بالمكتبات 

 الجامعية السعودية

 

 مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية

 

_ 

 

1002إبريل   

 

فهارس المكتبات العربية 

المتاحة عبر شبكة اإلنترنت: 

دراسة تقويمية على ضوء 

إرشادات  توصيات

" لشاشات IFLA"اإلفال:

عرض التسجيالت 

 الببليوجرافية ومضمونها

 

 

 

مقدم لـندوة الفهرسة العربية اآللية 

في القرن الحادي والعشرين:الواقع 

 والتحديات

 

 

 

_ 

 

 

 

1001فبراير   

 

المكتبات في قلب مجتمع 

 المعلومات العربي

ورقة البحث المفتاحية للمؤتمر 

العربي الخامس عشر لإلتحاد 

 للمكتبات والمعلومات, بتونس

 

_ 

 

.1001مارس   

 

النظم اآللية في المكتبات 

ومراكز المعلومات بين منهجية 

االختيار وعشوائية التفضيل 

(1991-1001)  

 

ورقة مفتاحية مقدمة لملتقى 

األساليب الحديثة إلدارة المكتبات 

 ومراكز المعلومات بالجودة الشاملة

 

_ 

 

 

1001ديسمبر   

 

 االستنادي والضبط التكشيف

 دولي نحو مدخل سياق في

مصادر لمتكامل  موضوعي

 Indexing and المعلومات 

Authority Control in 

an International 

Context: Towards an 

Integrated Subject 

Approach to 

Information sources 

 

 

ورقة عمل مقدمة للمائدة المستديرة 

حول : بناء المكانز اإللكترونية _ 

_ مشكالت وحلول _وزارة األوقاف 

 الكويت

 

 

 

_ 

 

 

 

1001 

 

البنية التحتية للمعلومات 

واالتصاالت أساساً لبناء 

مجتمع المعلومات قراءة ناقدة 

 لوثائق القمة العالمية

 

ورقة بحث مقدمة للمؤتمر العربي 

األول لالستثمار في بنية المعلومات 

 للتنمية العربية والمعرفة المنظمة

اإلسكندرية–اإلدارية  

 

_ 

 

أغسطس 

1001 

 

 

صناعات ثقافية أم صناعات 

إبداعية: حاضرها ومستقبلها 

 في مجتمع المعلومات المصري

 

ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي 

الصناعات الثقافية حول تطوير 

وسبل تمويلها في العالم اإلسالمى_ 

 أصفهان .

 

_ 

 

1002نوفمبر   

 

محاضرة عامة ضمن النشاط الثقافى  التكنولوجيا فى خدمة التراث

لمركز تحقيق التراث التابع للمراكز 

العلمية بالهيئة العامة لدار الكتب 

القوميةوالوثائق   

1002مايو  _   

المحلية  الكتاب اإللكتروني بين

دار الكتب المصرية  -والعالمية 

بين بوابة المحتوى العربي 

 والمكتبة الرقمية العالمية.

 

محاضرة عامة بمناسبة اليوم 

 العالمي للكتاب

 

 

_ 

 

 

1001إبريل   

 

تحالف المكتبات لوطنية 

العربية: ضرورة تفرضها  

 :CANLالبيئة الرقمية: 

 

 

ورقة عمل مقدمة للملتقى األول 
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Consortium of Arabic 

National Libraries, An 

Obligatory need by 

Digital Era 

للمكتبات الوطنية في العالم العربي 

 _ الجزائر

1001مايو  _  

 

 

مجتمع المعرفة والمكتبة 

الرقمية العالمية: نموذج 

مقترح لمعايير اختيار المحتوى 

لضمان التكامل المعرفي = 

Knowledge Society 

and World Digital 

Library: A suggested 

model for Content 

Selection criteria to 

guarantee Knowledge 

Integration 

 

 

بحث مقدم للمؤتمر الثامن عشر 

لإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 

: مهنة المكتبات وتحديات الواقع 

والمستقبل ودور ها في الوصول 

للمعلومات العلمية جدةالحر   

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

1001نوفمبر  

 

اتجاهات التغيير والتحديث في 

برامج تدريس علم المعلومات 

دراسة استكشافية للتوجهات 

العالمية خالل الفترة من عام 

م = 1001إلى عام  1991

Changes directions 

and updating in 

Information science 

teaching programs: 

An exploratory for the 

Global Trends during 

the period 1995 – 2007 

ورقة بحث مقدمة للندوة العلمية 

حول المعلومات في عصر الرقمنة 

وحاجات سوق العمل لمواكبة 

المتطلبات في مجاالت التدريس 

–والتدريب وتشبيك المؤسسات 

المنظمةالعربيةللتربية والعلوم 

نة الوطنية والثقافة بالعاون مع اللج

 المصرية لليونسكو

 

 

 

_ 

 

 

 

1001ديسمبر   

 

القوى العاملة بالمكتبات 

األكاديمية ومستحدثات القرن 

الحادي والعشرين: دراسة 

حالة للمكتبة المركزية الجديدة 

لجامعة القاهرة = 

Academic libraries 

Manpower and the 

21st century 

inventions: The New 

Central library for 

Cairo University- 

Case study 

 

ورقة بحث مقدمة لمؤتمر القوى 

العاملة في المكتبات ومراكز 

المعلومات واألرشيفات الذي ينظمه 

مركز الوثائق والبحوث )وزارة 

شئون الرئاسة بأبوظبي( بالتعاون 

مع عمادة المكتبات الجامعية بجامعة 

 اإلمارات

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

1009فبراير   

 

 نالدبلوماسييثقافة 

ؤولية من؟ المعلوماتية:مس

Diplomats' 

Information Literacy: 

Who's Responsibility? 

بحث قدم لندوة المكتبات المتخصصة 

للعاملين فى  المعرفي واالحتياج

الحقل الدبلوماسى _ الرياض _ 

وزارة الخارجية _ معهد الدراسات 

 الدبلوماسية 

 

 

_ 

 

 

1009 

 

العلوم في مصر القديمة: 

دراسة مسحية وقياسات 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

ببليوجرافية للمصادر الرقمية 

للمعلومات المتاحة على شبكة 

اإلنترنت:               

Science in Ancient 

Egypt: A survey and 

bibliometric study for 

Digital Information 

sources on the 

Internet. 

"العلوم ورقة بحث مقدمة لندوة عن 

في الحضارة المصرية القديمة" 

تنظيم مركز دراسات التراث العلمي 

 بجامعة القاهرة,

_  

.1009فبراير   

مبادرات الوصول الحر 

للمعرفة: دراسة وثائقية لوضع 

األطر العامة لمبادرة عربية: 

Open Access to 

Knowledge Initiatives: 

a documentary study 

towards an Arabic 

Initiative 

 

 

 

بحث مقدم للملتقى العربي الثالث, 

تنظيم شبكة أخصائي المكتبات 

 والمعلومات,

 

 

 

_ 

 

 

 

1009مارس   

 

من يحكم اإلنترنت؟ أتطلع 

لإلجابة من أي فرد أو هيئة 

يتصف بالحكمة؟ رسالة إلى    

العالم =                     

Who is governing the 

Internet? I'm looking 

for an answer from 

someone wise! A 

message to the World 

 

 

 

 البوابة العربية للمكتبات والمعلومات

 

 

_ 

 

 

 

 

1009مارس   

 

الكتاب اإللكتروني : صناعة 

عالمية واقتصاد معرفي ومنتج 

 محلي

محاضرة عامة للمنتدى األول 

للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية, 

النوعية, بورسعيدكلية التربية   

 

_ 

 

1009إبريل   

 

اقتصاديات صناعة 

الموسوعات والمعاجم في 

البيئة الرقمية: دراسة 

استكشافية للسوق المصرية: 

The economics of 

Dictionaries and 

Encyclopedias 

Industry in the digital 

era: An exploratory 

study for the Market 

in Egypt 

لمؤتمر صناعة ورقة بحث مقدمة 

المعاجم والموسوعات العربية 

القاهرة _ إشراف –والمعربة 

–وتنظيم لجنة الكتاب والنشر

 المجلس األعلى للثقافة.

 

_ 

 

1010إبريل   

 

نحو خطة إستراتيجية إلعداد 

المواطن اإللكتروني في 

المجتمع الليبي كخطوة إلعداد 

 قيادات اإلدارة اإللكترونية

Towards a strategic 

plan for building e-

citizen in the Libyan 

Society as a step to 

prepare leaders in e-

Management 

ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العالمي 

تحت –األول لإلدارة اإللكترونية 

شعار"من أجل إدارة إلكترونية 

فاعلة للمجتمع الجماهيري": ضمن 

المحور البشري: تهيئة أفراد 

ل اإللكتروني, مدينة المجتمع للتعام

 طرابلس

 

 

_ 

 

 

1010يونيو   

 

فهرسة اإلنتاج الفكري بمفهوم 

المشاركة االجتماعية 

ورقة بحث في الملتقى العربي الرابع 

لتكنولوجيا المكتبات والمعلومات 
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 Social)الفهرسة االجتماعية 

Cataloging) الحاضر  

عالمياً والغائب في الفهارس 

اإللكترونية العربية:              

Social Cataloguing: Is 

a trend globally and 

absent locally in 

Arabic Web-PACS. 

الذي عقد تحت عنوان الجيل الثاني 

للويب وتأثيره على قطاع المكتبات 

 والمعلومات بالقاهرة

 

_ 

 

1010يوليو   

المسؤولية االجتماعية لمرافق 

المعلومات في البيئة الرقمية: 

دراسة حالة للمكتبة المركزية 

 الجديدة لجامعة القاهرة

الرابع  يللمؤتمر الدولبحث مقدم 

 تمركز المؤتمرا, االجتماعيةللعلوم 

 بجامعة الكويت

 

_ 

 

1010ديسمبر   

 

الجامعات العربية بين مطالب 

الهوية العربية وطموحات 

الترتيب العالمي: جامعة 

 القاهرة نموذجاً 

جودة األداء بحث مقدم لمؤتمر 

الجامعي في ليبيا: إمكانيات التطبيق 

 -وتحديات الواقع, جامعة قاريونس

 بنغازي

 

_ 

 

1010 

 

الملكية الفكرية في بيئة التعلم 

اإللكتروني, نحو مبادرة 

لإلتاحة المجانية للكتب 

الدراسية                    

Open Textbooks في    

الجامعات المصرية على شبكة 

اإلنترنت: جامعة القاهرة 

 نموذجاً 

الثاني  يللمؤتمر الدولبحث مقدم 

 –للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد 

 الرياض

1011فبراير  _   

كيف يرى الشباب المكتبات في 

زمن اإلنترنت؟ دراسة 

استكشافية لطالب جامعة 

 القاهرة

العربي للملتقى  مقدمة بحث ورقة

حول الشباب والمطالعة, تنظيم 

وزارة الثقافة والمحافظة على 

 التراث, بنزرت, تونس

 

_ 

 

1011فبراير   

 

إدارة المكتبات الجامعية بفكر 

االقتصاد القائم على المعرفة: 

 مكتبة جامعة القاهرة نموذجاً 

لجمعية  11للمؤتمر بحث مقدم 

المكتبات المتخصصة فرع الخليج 

العربى الدور المتغير إلختصاصى 

المعلومات فى اقتصاد المعرفة : 

   التحديات والفرص , مسقط 

 

 

_ 

 

 

1011مارس   

 

 

 

 

 

 

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :
 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م

 

1 

 

المعلومات اإلدارية نظم 

 للمكتبات ومراكز المعلومات
 1992 دار المريخ

 مقدمة فى علم المعلومات 1
دار الخلود للنشر 

 والتوزيع
1992 

 

9 

 

لمصطلحات  الموسوعيالمعجم 

مع  عربي-إنجليزي: اإلنترنت

قائمة بالمختصرات 

 واإلستهالليات

 1999 المؤلف
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2 

 

 االقتصادمكتبة مركز أبحاث 

اإلسالمى بجامعة الملك عبد 

العزيز:تقرير ميدانى عن 

الوضع الراهن مع مقترحات 

 للتطوير

قسم المكتبات 

والمعلومات,كلية اآلداب 

 والعلوم اإلنسانية بجدة

1999 

 

1 

 

 

مقرر" المكتبة و البحث" فى 

المرحلة الثانوية بمدارس 

البنين بمدينة جدة 

بالسعودية:دراسة تقويمية 

ميدانية,تقرير نهاية المرحلة 

األولى لمشروع البحث 

( المدعم من 211/219رقم)

مجلس البحث العلمى بجامعة 

 الملك عبد العزيز

 

 

 

 

مجلس البحث العلمى 

بجامعة الملك عبد 

 العزيز

 

 

 

 

 

1999 

آثار مقرر " المكتبة والبحث"  2

على طالب جامعة الملك عبد 

العزيز بجدة, تقرير نهاية 

المرحلة الثانية لمشروع البحث 

المرحلة -211/219رقم)

الثانية( المدعم من مجلس 

البحث العلمى بجامعة الملك 

 عبد العزيز

 

 

 

 

مجلس البحث العلمى 

بجامعة الملك عبد 

 العزيز

 

 

 

 

1000 

 

 

 

1 

تصميم وتنفيذ قاعدة بيانات 

ببليوجرافية تشتمل على 

ملخصات محتويات الدوريات 

المحكمة الصادرة عن العلمية 

تقرير :  الجامعات السعودية

نهاية مشروع البحث 

( المدعم من 211/210رقم)

مجلس البحث العلمى بجامعة 

 الملك عبد العزيز

 

 

 

 

 

 

 

مجلس البحث العلمى 

بجامعة الملك عبد 

 العزيز

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

مصادر المعلومات اإللكترونية  9

فى المكتبات و مراكز 

 المعلومات

 

 الدار المصرية اللبنانية

 

1000 

نحو سياسة لإلستخدام المقبول  9

لإلنترنت فى المكتبات الجامعية 

السعودية :تقرير نهاية 

مشروع البحث 

( المدعم من 219/211رقم)

مجلس البحث العلمى بجامعة 

 الملك عبد العزيز

 

 

 

مجلس البحث العلمى 

بجامعة الملك عبد 

 العزيز

 

 

 

1001 

الحديثة في التحليل  اإلتجاهات 10

 الموضوعي : مراجعة علمية

 

مقدمة للجنة الدائمة 

للترقيات العلمية في 

تخصص الوثائق و 

المكتبات و المعلومات 

بالمجلس األعلى 

 للجامعات

 

1009 

دائرة المعارف المتخصصة في  11

 المكتبات وعلم المعلومات

 

المجلس 

 

1009 
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 األعلى لثقافة

اإللكترونية الخدمة المرجعية  11

المتاحة عبر مواقع المكتبات 

العربية على شبكة اإلنترنت: 

 واقعها ومستقبلها

 

حيث أنه بحث المؤلف 

مقدم للجنة الدائمة 

للترقيات العلمية فى 

تخصص الوثائق 

والمكتبات والمعلومات 

بالمجلس األعلى 

 للجامعات

 

 

1002 

المكتبات العامة والوطنية  19

:دراسة لواقعها بالدول العربية 

 والتخطيط لمستقبلها

 

المنظمة العربية للتربية 

و الثقافة و العلوم , 

إدارة التوثيق 

 والمعلومات

 

1002 

12 Information 

Technology (IT) 

applications in the 

Information work in 

Egypt: A puzzle 

missing some pieces, 

In: The Impact of 

Technology on Asian, 

African and Middle 

Eastern Library 

Collections 

 

 

 

 

Scarecrow 

(Libraries and 

Librarianship: 

An International 

Perspective, 

 

 

 

 

 

1002 

بمشاركة عبد  المؤلف الحاسب اآللي وتطبيقاته 11

هللا حسين متولي وأمل 

 وجيه حمدي

1001 

إعداد خطة العمل المقترحة  12

االتصال والمعلومات لمجال 

ضمن خطة العمل المستقبلي 

للمنظمة العربية للتربية 

 – 1011والثقافة والعلوم )

1012)  

 

 

 

 األليكسو

 

 

 

1010فبراير   

 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا : الندوات والمؤتمراتسابعا 
 للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات ةالسنوي اتالمشاركة في المؤتمر -               

 لإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات )أعلم(  ةلسنويا اتالمؤتمرالمشاركة في –               

المؤتمرات وورش العمل وندوات مكتبة اإلسكندرية في مجال المكتبات والنشر  _  

 اإللكتروني وحقوق المؤلف...وغيرها.

المجلس األعلى للثقافة في –ل وندوات لجنة الكتاب والنشر المؤتمرات وورش العم _  

 جال المكتبات والنشر اإللكتروني وحقوق المؤلف...وغيرها.م

المؤتمرات وورش العمل وندوات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )تونس(  _  

 في مجال المكتبات والمعلومات...وغيرها.

ات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية )القاهرة( في مجال المؤتمرات وورش العمل وندو _  

 المكتبات الرقمية وإدارة المعرفة ...وغيرها.
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المؤتمرات وورش العمل وندوات المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم  _  

 )المغرب( في الصناعات الثقافية في دول العالم اإلسالمي.

 الدولي لجمعيات المكتبات )إفال( )عواصم العالم(المؤتمر السنوي لإلتحاد  _  

 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 
 
 

   

 
    

 
    

    

 
 
 
 
 

 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 
 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ
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 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 

 المعلم الجامعيإعداد 

 

جامعة القاهرة, 

معهد البحوث 

والدراسات 

 التربوية

مركز إعداد 

 المعلم الجامعى
 1990ديسمبر 

 

الدورة التدريبية حول الوظائف 

 CDS-ISISاألساسية لنظام 

 

الشبكة القومية 

 للمعلومات

 الشبكة القومية

 -للمعلومات 

 مصر

 1990سبتمبر

 

 

البحث المباشر في قواعد البيانات 

 المعلوماتوبنوك 

الشبكة القومية 

 للمعلومات

 الشبكة القومية

 -للمعلومات 

 مصر

1991مارس   

استخدام برنامج قواعد البيانات 

DBASEIII 
 جامعة ليدز

مركز الحاسبات 

 إنجلترا -
1992نوفمبر  

 

دعم اللغة اإلنجليزية )محادثة 

 وكتابة(

 

 -مدرسة "بل"

 إنجلترا

 -مدرسة "بل"

 إنجلترا
1991سبتمبر  

 
تدريب ميدانى على أعمال 

 المكتبات
 

مكتبة جامعة 

 إسن بالمانيا

مكتبة جامعة 

 إسن بالمانيا
1991يوليو   

 
تدريب ميدانى على أعمال 

 المكتبات
 

مكتبة جامعة 

 إسن بالمانيا

مكتبة جامعة 

 إسن بالمانيا
1990يوليو   

 

 : الهيئات التاليةالتدريس فى الدورات التدريبية التى نظمتها  فى االشتراكتم أيضا 

 ة .القاهر –جامعة الدول العربية, المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ( 1
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 تونس. -, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إدارة التوثيق والمعلومات( 1

 مصر. - وزارة الثقافة( 9

 مصر. - وزارة األوقاف( 2

 مصر. -داد القادةمركز إع -الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة( 1

 مصر. -مؤسسة األهرام( 2

 .مصر –)ميج( القاهرة  المجموعة اإلستشارية فى الشرق األوسط( 1

 مصر. -جمعية إدارة األعمال العربية, القاهرة( 9

 السعودية. - إدارة التطوير اإلدارى بجامعة الملك عبد العزيز, جدة( 9

 السعودية. - عزيز, جدةمركز التطوير الجامعي بجامعة الملك عبد ال( 10

 السعودية. - عمادة خدمة المجتمع, الدبلوم العام التربوي بجامعة الملك عبد العزيز, جدة( 11

: دارية والقيادية واألنشطة المؤسسيةالمهام اإل:  عاشرا  

 
عام للمكتب الفني للدراسات العليا والبحوث لجامعة القاهرة منذ مايو منسق فني والعمل ك (1

 م.1009

عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية )فرانكلين سابقاً( مايو  (1

 م.1009

عضو مجلس إدارة مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر بقرار رئيس الجامعة في نوفمبر  (9

 م.1009

  الصادرعن" والمعلومات المكتبات علم في بحوثمستشار تحرير الكتاب الدوري المحكم " (2

 يولية منذ القاهرة جامعة –اآلداب لكلية التابع–المعلومات وخدمات نظم ركزبحوثم

 .اآلن حتى م1009

جامعة  -عضو مجلس إدارة مركز صيانة وترميم األثار والمخطوطات التابع لكلية اآلثار ( 1

 م.1009القاهرة في يوليو 

–فبراير) –العامة مبارك بمكتباتة" عضو لجنة إعداد ركن لخدمات ذوي االحتياجات الخاص( 2

 .م1009( مارس

الطب )القصر  كلية –القاهرة جامعة–عضو لجنة التقييم لمشروع المكتبة الطبية الرقمية ( 1

 م1001 –للجامعاتى األعل المجلس من تمويل–العيني( 

 التعليم برنامج لمشروع القاهرة جامعة–عضو لجنة التقييم لمشروع معهد الدراسات التربوية  (9

 (م1002/1001 –اإللكتروني

عضو العديد من اللجان بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ومن بينها: اللجنة العلمية  (9

 لمكتبة لمقتنيات نقال لجنة العموم المديرين إلختيار الهيئة قيادات لجنة–لدار الكتب 

 لجنة–المصرية للحضارة القومي المتحف لجنة–المخطوطات قانون لجنة–الخلق باب

 (م1001 -1001...) المتنقلة المكتبات لشراء البت

 حتى اآلن( 1001عضو مجلس قسم المكتبات والوثائق والمعلومات )أكتوبر ( 10

 م1001 أكتوبر) مصر الثقافة وزارة–للثقافة األعلى المجلس–عضو لجنة الكتاب والنشر ( 11

 (اآلن حتى
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 .العلمي البحث أكاديمية–مركز القومي للبحوث عضو لجنة تطوير مكتبات ال( 11

 (.م1001 ديسمبر –م 1001عضو لجنة تطوير مكتبات جامعة القاهرة )يناير ( 19

 .م1001 ديسمبر–الصادرة عن النادي العربي للمعلومات  9000مستشار مجلة العربية ( 12

 Cybrarianحة عبر اإلنترنت المجلة اإللكترونية المتخصصة المتمستشار تحرير ا( 11

Journal– م1002 مايو 

المساهمة في ترجمة العديد من المقاالت ضمن المشروع الوطني لترجمة الموسوعة العالمية ( 12

-م1009يوليو –مصر, للثقافة األعلى المجلس, الثقافة وزارة–للمكتبات والمعلومات 

 م1002يناير

 بجامعة الملك عبد العزيز على شبكة اإلنترنت. اآلداب( تقويم موقع كلية (11

مستشار تحرير الدورية العربية المتخصصة المحكمة "دراسات عربية في المكتبات ( 19

 م1000يناير –والمعلومات" 

 والتخطيط إلنشاء نظام ألى متكاملتقويم النظام القائم بمكتبة مركز أبحاث اإلقتصاد اإلسالمى ( 19

 1999إبريل 

ء مكتبة طبية متخصصة تابعة للمشروع القومى لمكافحة أمراض اإلسهال التابع لوزارة إنشا( 10

  1991أغسطس الصحة المصرية.

 )ثمانية أشهر( 1990يناير إنشاء نظام ألى لمكتبة معهد الدراسات المصرفية بدولة الكويت.( 11

 انونية بالقاهرة بمصر.إنشاء مكتبة قانونية متخصصة تابعة لمكتب الشلقانى لإلستشارات الق( 11

  1999ديسمبر

 إنشاء مركز معلومات تابع لمركز تنمية الصحراء التابع للجامعة األمريكية بالقاهرة.( 19

  1999يونيو

 إنشاء مكتبة خاصة لمقتنيات الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية.( 12

 1991نوفمبر

الببليوجرافى والتحليل الموضوعى للرسائل الجامعية ضمن اإلشتراك فى عمليات الوصف ( 11

تحت إشراف مركز  -مشروع إنشاء مركز الرسائل الجامعية بجامعة عين شمس

 1991مايو . ظيم والميكروفيلم بمؤسسة األهرامالتن

تقويم النظام القائم بمكتبة مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي والتخطيط إلنشاء نظام آلي  (12

  1999إبريل  ,متكامل

إنشاء مكتبة طبية متخصصة تابعة للمشروع القومي لمكافحة أمراض اإلسهال التابع لوزارة ( 11

  1991أغسطس ,الصحة المصرية

 )ثمانية أشهر(. 1990يناير ,إنشاء نظام آلي لمكتبة معهد الدراسات المصرفية بدولة الكويت( 19

لشلقانى لالستشارات القانونية بالقاهرة بمصر, إنشاء مكتبة قانونية متخصصة تابعة لمكتب ا( 19

  1999ديسمبر

 ,إنشاء مركز معلومات تابع لمركز تنمية الصحراء التابع للجامعة األمريكية بالقاهرة( 90 

  1999يونيو

 ,إنشاء مكتبة خاصة لمقتنيات الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية( 91

  1991نوفمبر
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ل الموضوعي للرسائل الجامعية ضمن عمليات الوصف الببليوجرافي والتحلي االشتراك في( 91

تحت إشراف مركز  -مشروع إنشاء مركز الرسائل الجامعية بجامعة عين شمس

 1991مايو ,التنظيم والميكروفيلم بمؤسسة األهرام

 

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية والدولية:  حادى عشر
       

المشاركة في العديد من البرامج التلفزيونية على القنوات األرضية والفضائية, منها برنامج  --  

"شارع الكالم" المذاع على قناة النيل الثقافية, وبرنامج "كالم اليوم" المذاع على القناة الثانية 

حال صباح" وقناة المصرية األرضية, وبرامج "صباح الخير يا مصر", و"صباحك سعيد".... و"أ

Otv هذا فضالً عن البرامج اإلذاعية وتشمل "إذاعة الشباب" و"اإلذاعة التعليمية" و"إذاعة  

 الكبار" وإذاعة القرآن الكريم" و"صوت العرب" و"الشرق األوسط"

 المشاركة فى الصحف اليومية المصرية )األهرام واألخبار والجمهورية...(  --

مات العالمية "اإلنترنت" بالعديد من األخبار والمقاالت التي تواكب المشاركة فى شبكة المعلو --

مشروعات أو أفكار وسياسات تم العمل على تنفيذها في الحياة العملية سواء أثناء إدارتنا لدار 

    الكتب المصرية أو للمكتبة المركزية الجديدة لجامعة القاهرة.

 

: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   

 
م شهادة تقدير من المؤتمر العالمي األول لإلدارة اإللكترونية بمدينة طرابلس  1010( 1            

 يونيه. 2-1من 

م درع جامعة القاهرة وشهادة تقدير للجهد المتميز في إعداد وتنظيم مهرجان 1010( 1  

 . إبريل–" األزبكية سورجامعة القاهرة الثاني "

فرع الخليج -لسادس عشر لجمعية المكتبات المتخصصةم درع المؤتمر ا1010 (9  

 مارس . 2- 1ظبي  أبو-العربي

م درع الندوة الثانية عن الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين 1010 (2  

 .أبوظبي, مارس 1 –فبراير 19 –

 المكتبةم درع الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات ألفضل مكتبة مصرية "1009 (1  

 م1009 يوليو–القاهرة لجامعة الجديدة المركزية

م درع جامعة القاهرة وشهادة تقدير للجهد المتميز في إعداد وتنظيم مهرجان 1009( 2  

 م1009 إبريل–" سوراألزبكيةجامعة القاهرة األول "

م االلتحاق ببرنامج الزائر الدولي للمكتبات األمريكية على نفقة وزارة 1001 (1  

 م(1001يونيو  19- 1يوما ) 11الخارجية األمريكية لمدة 

م درع اإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات تقديراً للجهود المتميزة في 1002 ( 9  

 .م1002 الجزائر–تخصص المكتبات والمعلومات 

ع الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات تقديراً للجهود المتميزة في م در1002 (9  

 .م1002 أكتوبر 2 مدينة–القاهرة–رفع شأن المهنة 

م درع قسم المكتبات والمعلومات بجامعة الملك عبد العزيز للجهود 1001 (10  

 مايو. 12واإلسهامات المتميزة في القسم. 
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ئق والمعلومات, كلية اآلداب, جامعة القاهرة, م درع قسم المكتبات والوثا1002 (11  

: والمعلومات والوثائق المكتبات في العلمي البحث قضاياالمؤتمر العلمي السابع "

 .أكتوبر 2-1 –المستقبل وآفاق الواقع قضايا

م الدعم المالي من مجلس البحث العلمى بجامعة الملك عبد العزيز إلنجاز 1001( 11  

 هـ11/1/1219في ( 211/211البحث رقم)

م جائزة الدولة التشجيعية في العلوم االجتماعية)المكتبات والمعلومات( 1001 (19  

 م1001بجمهورية مصر العربية عن عام 

م الدعم المالي من مجلس البحث العلمى بجامعة الملك عبد العزيز إلنجاز 1001 (12  

 هـ11/9/1211( في 219/211البحث رقم )

المالي من مجلس البحث العلمى بجامعة الملك عبد العزيز إلنجاز م الدعم 1000 (11  

 هـ11/9/1211( في 211/210البحث رقم )

م الدعم المالي من مجلس البحث العلمى بجامعة الملك عبد العزيز إلنجاز 1000 (12  

 هـ90/1/1211( في 211/219المرحلة الثانية من البحث رقم )

س البحث العلمى بجامعة الملك عبد العزيز إلنجاز م الدعم المالي من مجل1999 (11  

 هـ90/1/1210( في 211/219المرحلة األولي من البحث رقم )

منحة مقدمة من المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة لدراسة الماجستير ببريطانيا  (19  

 م1992م إلي ديسمبر1991بجامعة ليدز من سبتمبر

األلمانية للتدريب الميداني  DAADة من مؤسسةجائزة التفوق األكاديمي مقدم (19  

 1991بألمانيا من يونيو إلي سبتمبر Essenبمكتبة جامعة إسن

األلمانية للتدريب الميداني  DAADجائزة التفوق األكاديمي مقدمة من مؤسسة (10  

  1991بألمانيا من يونيو إلي سبتمبر Essenبمكتبة جامعة إسن

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................  

 

توقيع واعتماد          توقيع                                                            

مرئيس القس     عضو هيئة التدريس                                          

  

                                
 

 

    

                   ريف كامل محمود شاهينش    
 

   

 

 

 

 


