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 أوالً: المؤهالت العلمية:

 

 

 المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 جامعة القاهرة 9111    مكتبات دكتوراه

 جامعة القاهرة 9111 مكتبات  ماجستير

 جامعة القاهرة 9191 مكتبات آدابليسانس 

   

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

كليةةةةة العلةةةةو  ا،جتسا يةةةةة   سةةةة   لةةةة   القةةةةر جامعةةةةة    

 السعلومات
9001 

 .اآلن

 

  مكتبات  ستاذ مشارك

 ومعلومات

 سةةةة  السكتبةةةةات والو ةةةةا    اآلدابكليةةةةة  القةةةةاهرةجامعةةةةة 

 )معار( والسعلومان
  ستاذ مسا د  مكتبات اآلن 9001

العلو  ا،جتسا ية   س   ل   كلية  القر جامعة    

 السعلومات
9009 9001 

  مكتبات  ستاذ مسا د

 ومعلومات

 
 سةةةة  السكتبةةةةات والو ةةةةا    اآلدابكليةةةةة  القةةةةاهرةجامعةةةةة 

 والسعلومات 
 مكتبات مدرس 9001 9111

 سةةةة  السكتبةةةةات والو ةةةةا    اآلدابكليةةةةة   القةةةةاهرةجامعةةةةة 

 والسعلومات
 

   مكتباتمدرس مسا د 9111 9111

 سةةةة  السكتبةةةةات والو ةةةةا    اآلدابكليةةةةة  القةةةةاهرةجامعةةةةة 

    والسعلومات
   مكتباتمعيد  9111 9191

 
 ملف 

  عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 / أسامة أحمد جمال السيد القلشاالسم )رباعى(: 

Name: Osama ahmed gamel elsayed alklsh 

      جامعة القاهرة  –كلية اآلداب الكلية :

 القسم: المكتبات والوثائق والمعلومات

 التخصص العام :. المكتبات والمعلومات

 المكتبات: الدقيقالتخصص 

 uaqlsh@uqu.edu.saالبريد االلكتروني: 

                 - alqlsh@yahoo.com  

 /http://sites.google.com/site/alqlshia2 :الموقع االلكترونى
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 ثالثا: التدريس الجامعي:
 Courses Taughtالمواد التي تم تدريسها 

 السعلوماتإدارة السكتبات ومراكز   والبحثالسكتبة  ت السعلوماتدريس السقررات الدراسية التالية: مدخل إلى  ل  

  السراجع العامة  الفهرسة الوصفية  الفهرسة ةالسسع بصريالسواد   السقتنياتتنسية   والسعلوماتتشريعات السكتبات  

التكشيف وا،ستخالص  السكتبات النو ية  السكتبات الشاملة  مكتبات   الستقد السوضو ية  التصنيف  التصنيف 

خدمات   ومؤسساتهتكنولوجيا الطبا ة والنسخ والتجليد  والنشر   الببليوجرافيةنظ  السعلومات   الببليوجرافيا األطفال

وجامعة  حلوانة وجامع سويفوبجامعة القاهرة فرع بنى  القاهرة.. بجامعة  مناهج بحث  موضوع خاص السعلومات

 -وكلية اللغة العربية بأسيوط  بالقاهرةبنات  -وكلية الدراسات اإلنسانية   سيوطوجامعة  السنياوجامعة  الز ازي 

  كتوبر. 6جامعة األزهر وكلية العلو  ا،جتسا ية بجامعة 

 

 على الرسائل : اإلشراف رابعاً:

 

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

 

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

الدوريات العسكرية السصرية: 

  بببليوجرافيةدراسة 

 

91 ع6س الفهرست  محلي 9009 

 التعاون بين   سا  السكتبات

والسعلومات السعودية 

ومؤسسات السعلومات في 

 التدريب العسلي السيداني. 

99ع 91ج  مجلة السكتبات والسعلومات العربية.  محلي 9002 

الصحف الجامعية العربية: 

 دارسة استطال ية. 

 

9  ع6مج  ال  السكتبات والسعلومات والنشر.  محلي 9001 

اتجاهات فنون  دب األطفال 

السصري. صنا ة الورق في 

الوا ع واآلفاق السستقبلية مصر  

 مجلة السكتبات والسعلومات العربية.

 
1  ع99س   محلي 9009 

النشر الذي تتو،ه الجسعية 

السصرية لنشر السعرفة والثقافة 

 العالسية: دراسة تحليلية

 

9  ع1مج    محلي 9009 

الدوريات الشامية في القرن 

دراسة  مصرالتاسع  شر في 

 تاريخية ببليوجرافية

 

  99. س  مجلة السكتبات والسعلومات العربية.

1ع  

 محلي 9009

مكتبات السعاهد األزهرية: 

 دراسة استطال ية 

9  ع1مج   ال  السعلومات والسكتبات والنشر  محلي 9009 

الجرد وا،ستبعاد بالسكتبات 

 السصرية

9  ع1مج   ال  السعلومات والسكتبات والنشر  محلي 9009 

  من مراف  السعلومات السصرية

 

9  عمج99 مجلة السكتبات والسعلومات العربية.  محلي 9009 
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تقرير  ن التعاون بين   سا  

السكتبات ومراف  السعلومات 

 السصرية في التدريب السيداني. 

 

9  ع9مج  ال  السعلومات والسكتبات والنشر..  محلي 9000 

جسعيات السكتبات والسعلومات 

السصرية: التشريعات والخدمات 

 واألفاق السستقبلية. 

9  ع9مج  ال  السكتبات والسعلومات والنشر  محلي 9000 

إدارة مكتبات شركات 

 الصنا ات السعدنية بحلوان 

دراسات  ربية في السكتبات و ل  

 السعلومات

1  ع5مج  محلي 9000 

خدمات السعلومات بسكتبات 

شركات الصنا ات السعدنية 

 بحلوان 

9  ع9مج  ال  السعلومات والسكتبات والنشر  محلي 9000 

تقيي  مراف  السعلومات بشركات 

 الصنا ات السعدنية بحلوان 

ا،تجاهات الحديثة في السكتبات 

 والسعلومات

91  ع2مج  محلي 9000 

النشر العلسى للجسعيات العلسية 

 السصرية

  1  ع91س مجلة السكتبات والسعلومات العربية.

1 

 محلي 9111

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 التاريخ دار النشر  عنوان الكتاب م

9 

 

مراف  السعلومات في 

مؤسسات الصنا ات 

السعدنية: دراسة ميدانية 

 لى منطقة حلوان 

الصنا ية؛ إشراف شعبان 

 بدالعزيز خليفة.  طروحة 

 )دكتوراه( 

كلية اآلداب القاهرةجامعة   9111 

9 

 

دور مكتبات الجسعيات 

العلسية في القاهرة الكبر  

 العلسيفي خدمة البحث 

إشراف شعبان  بدالعزيز 

(ماجستير طروحة ).خليفة  

 9111 جامعة القاهرة   كلية اآلداب  

 المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا: : الندوات والمؤتمراتسابعا 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 الجهة

والمكانالمنظمة  
 مشاركةنوع ال التاريخ

لتعاون بين   سا  السكتبات والسعلومات ا

السعودية ومؤسسات السعلومات في 

فى:ندوه -.التدريب العسلي السيداني

اخصا ى السكتبات والسعلومات التأهيل 

واحتياجات سوق العسل بدول مجلس 

 التعاون

مكة السكرمه 

السعوديه :جامعه ا  

 القر 

ابريل  91-92

9002 
 بحث

 

دراسة  مصردوريات األطفال في 

تاريخية تقويسية. في:السؤتسر القومي 

الخامس ألخصا يي السكتبات 

 والسعلومات

 

 

جامعه  -.  سيوط

  اسيوط 

إبريل  91- 99

9009 
 بحث

كتب القراءة السدرسية: استعراض 

. السضسونللدراسات التقويسية لتحليل 

في:   سال السؤتسر القومي الرابع 

  -. ألخصا يي السكتبات والسعلومات

جامعة -شبين الكو  .

كلية   السنوفية

 اآلداب

 10- 99 السنوفية

 9000يونيو 
 يحث
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ا،تجاهات الحديثة للسعلومات 

واستخدامها في الحاسب اآللي وبناء 

استراتيجية لسركز  السعلوماتمراكز 

إ داد محسد  والتغليفمعلومات التعبئة 

جالل غندور  زينب محفوظ   سامة 

القلش. مؤتسر القاهرة الدولى الثاني 

 لتطوير التعبئة والتغليف 

 القاهرة

 كتوبر  91-92: 

9119 

 

 

 بحث

 هسية مراكز السعلومات في مؤسسات 

البحوث وا،ستشارات الصنا ية  حالة 

دراسية وحدة معلومات التعبئة والتغليف 

بسركز تنسية الصادرات السصرية/ 

إ داد محسد جالل غندور  زينب 

محفوظ   سامة القلش. الندوة الدولية 

الثانية والثال ون للجسعية السصرية 

 لتطوير التعبئة والتغليف 

 القاهرة
يونيو  95-92: 

9119 
 بحث

 
 

 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 
 

 

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان

 

 إ داد مشروع بحثي

 

مركز تنسية  درات 

  ضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 الجامعية

 9002 جامعة القاهرة

 تصسي  مقرر

مركز تنسية  درات 

  ضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 الجامعية

 9002 جامعة القاهرة

 ا،تجاهات الحديثة في التدريس

 

مركز تنسية  درات 

  ضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 الجامعية

 9002 جامعة القاهرة

 

 تقيي  التدريس

 

 

 

مركز تنسية  درات 

  ضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 الجامعية

 9002 جامعة القاهرة 

 مهارات العرض الفعال

 

مركز تنسية  درات 

  ضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 الجامعية

 9002 جامعة القاهرة

 

 بالسعتسدةنظا  السا ات 

 

مركز تنسية  درات 

  ضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 الجامعية

 9002 جامعة القاهرة 
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دورة اللغة اإلنجليزية )التوفل 

TOEFL  /) 

مركز اللغات 

 األجنبية .

 

كلية  القاهرةجامعة 

 اآلداب
9111 

 دورة إ داد القادة

معهد  

 إ داد القادة

  .بحلوان

  

 9119 وزارة التعلي  العالي

الدورة الستكاملة في الحاسب اآللي 

DOS, WINDOWS, 

WINWORD, EXCEL, 

POWERPOINT,INTERNET/ 

مركز الحساب 

 العلسي .
 9119 جامعة القاهرة

الدورة التدريبية حول الوظا ف 

األساسية لنظا  السكتبات الستكامل 

LIS-2 

مركز السعلومات 

ود   اتخاذ القرار  

معهد تكنولوجيا 

 السعلومات .

 

 9111 مجلس الوزراء

مقدمة ونظا  تشغيل الحاسب اآللي 

DOS, WINDOWS/ 

مركز السعلومات 

اتخاذ القرار  ود   

معهد تكنولوجيا 

 ( .ITIالسعلومات )

 9111 مجلس الوزراء 

 الجامعي السعل دورة إ داد 
مركز إ داد السعل  

 الجامعى

 جامعة القاهرة 

معهد البحوث 

 والدراسات التربوية

9111 

 لغة إنجليزية/
السركز الثقافي 

 البريطانى
 9111 

 

: واألنشطة المؤسسيةدارية والقيادية المهام اإل: عاشرا  
 الخبرات السهنية

 .التكشيف  السشرو ات الببليوجرافية  التصنيف  السوضو يالفهرسة؛ التحليل  --  

 .9199  9192صيف  امى  لإلسسنتتدريب ميدانى بسكتبة الشركة القومية  --  

وزارة التعلي  العالي  وزارة الشباب والرياضة   والتعلي متنو ة تقيسها كل من: وزارة التربية  تدريبيةدورات  --  

جامعة  سيوط  جامعة السنيا  ومركز معلومات  األزهرجامعة  ين شسس  جامعة  القاهرةوزارة الثقافة  جامعة 

الجهاز السركز  للتنظي  واإلدارة  الهيئة العامة لقصور الثقافة  واإلدارة العامة للسعاهد األزهرية   الوزراءمجلس 

الجسعية السصرية للسعلومات  القاهرةمركز بحوث نظ  وخدمات السعلومات بجامعة  والتليفزيوناد اإلذا ة اتح

والسركز العربي للبحوث واإلدارة )آراك( بدار السعارف  الز،زلوالجسعية السصرية لهندسة  واألرشيفوالسكتبات 

ومؤسسة  درات  والتدريبعربي لالستشارات والسركز ال الدفاعوهيئة البحوث العسكرية بوزارة   كتوبرومجلة 

 البشرية )السعودية(.

 عضوية الجمعيات

 .9196 واألرشيفالجسعية السصرية للسعلومات والسكتبات  --  

 .9119  الجسعية السصرية للصحة النفسية --  

 

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية حادى عشر

 والدولية: 
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: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

 جامعة القاهرة: اآلدابأنشطة داخل كلية  

 مشروعات داخلية: -أ 

/ إشراف  حسد 9000-9115: 9 ا سة ببليوجرافية مشروحة. مج ا،جتساعاإلنتاج الفكري العربي في  ل   --  

كلية  القاهرةجامعة  القاهرةزايد  ومحسد الجوهري؛ إشراف ببليوجرافي محسد فتحي  بدالهاد    سامة القلش. 

 ص. 215.  9001 مركز البحوث والدراسات ا،جتسا ية   اآلداب

/ إشراف  حسد 9115-9191: 9ة ببليوجرافية مشروحة. مج  ا س ا،جتساعاإلنتاج الفكري العربي في  ل   --  

كلية  القاهرةجامعة  القاهرةزايد  ومحسد الجوهري؛ إشراف ببليوجرافي محسد فتحي  بدالهاد    سامة القلش. 

 ص. 215.  9009 مركز البحوث والدراسات ا،جتسا ية   اآلداب

إبراهي   بد الحافظ   الجوهريإ داد محسد  ببليوجرافيةب ا سة  الفولكلوراإلنتاج الفكري العربي في  ل   --  

 اآلدابكلية  القاهرةجامعة  القاهرة. 9مصطفي جاد؛ إشراف ببليوجرافي محسد فتحي  بدالهاد    سامة القلش. ط

 . 9000 مركز البحوث والدراسات ا،جتسا ية  

 .9111 اآلدابكلية  القاهرةجامعة  ا،جتساعتنظي  مكتبة  س   --  

 المشروعات العامة -ب  

تطبي  تشريعات السلكية الفكرية  لى السصادر الر سية في السكتبات الجامعية  وا ع   :محك  خارجى لبحث --

  ) 9095بجامعه السلطان  ابوس   ) ا،جتسا يةمجله ا،داب والعلو  - (الحكومية في األردن )دراسة تقويسية

لبحث :تقيي  برنامج دبلو   الي  مين مكتبة طبية في  س  دراسات السعلومات بجامعة السلطان  محك  خارجى --
-.(MLA)  ابوس في ضوء الكفايات السهنية التي   رتها جسعية السكتبات الطبية  ا،جتسا يةمجله ا،داب والعلو  

9095بجامعه السلطان  ابوس   )  

دراسة حالة للسكتبة الر يسية بجامعة السعلومات:الرضا الوظيفي لد  خريجي   سا  دراسات   خارجى لبحث محك  --- 

9091بجامعه السلطان  ابوس   ) ا،جتسا يةمجله ا،داب والعلو  -السلطان  ابوس. )  

 ير صعوبات العسل  لى جودة األداء األكاديسي:دراسة تأ دراسة حالة للسكتبة الر يسية بجامعةمحك  خارجى لبحث  --

بجامعه السلطان  ابوس    ا،جتسا يةمجله ا،داب والعلو  -حالة أل ضاء هيئة التدريس بجامعة السلطان  ابوس.

(2013)  

مجله ا،داب والعلو  -محك  خارجى لبحث :التشارك في السعرفة بين السؤسسات الصنا ية في سلطنة  سان. --

9091بجامعه السلطان  ابوس   جتسا يةا،   

 الخاصةحاله  لى مدرسه السلطان  دراسةمحك  خارجى لبحث:الطفل العسانى وسبل حسايته  لى ا،نترنت: --

9099) 1بجامعه السلطان  ابوس  ع ا،جتسا يةمجله ا،داب والعلو  - سان . بسلطنةبسحافظه مسقط   

9090لجامعه السلك فهد للبترول والسعادن  العربيةث تحكي  مجالت  لسيه لسكتب د   البحو    -- 

 .9002ا،شراف  لى   سال الجرد بسكتبة معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية   --  

التجارية/ إشراف  سامة القلش.  توالدراسا  البحوث 9كشاف بحوث ودراسات مجالت الجامعات العربية. ج --  

 .9009اتحاد الجامعات العربية  : القاهرة

السر ة العاملة: ببليوجرافية شارحة لأل سال العلسية/   دت بإشراف  زت حجاز    مانى السيد   سامة  --  

 .9009 والتكنولوجيا كاديسية البحث العلسي : القاهرةالقلش. 

   ماني السيد   سامة القلش. ببليوجرافيا شارحة لأل سال العلسية/   دت بإشراف  زت حجازي السسنون --  

 .9009السركز القومي للبحوث ا،جتسا ية والجنا ية : القاهرة

القانونية/ إ داد وإشراف  سامة  توالدراسا  البحوث 9كشاف بحوث ودراسات مجالت الجامعات العربية. ج --  

 .9009اتحاد الجامعات العربية  : القاهرةالقلش. 
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عية لعلو  ا،دارة في العال  العربي/ اشراف محسد فتحي  بدالهادي   اسامة القلش. دات السرجاكشاف ا،ستشه --  

 9009-9000القاهرة   السنظسة العربية لتنسية ا،دارية   

سيناء: ببليوجرافية شارحة لأل سال العلسية/   دت بإشراف  زت حجاز    مانى السيد   سامة القلش.  --  

 .9000 والتكنولوجياي  كاديسية البحث العلس: القاهرة

إشراف  سامة  السصرييناتحاد الناشرين  ا،نترنتالتخطيط إلتاحة كتالوجات الناشرين السصريين  لى  --  

 .9111 الشروقالقلش  دار 

 .9111 معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية تنظي  مكتبة --  

اتحاد  القاهرة. 9دليل دوريات الجامعات العربية/ إ داد  سامة القلش؛ إشراف شعبان  بدالعزيز خليفة. ط  --  

 .9111الجامعات العربية  

 .9119تنظي  مكتبة الهيئة القومية لالستشعار من بعد و لو  الفضاء   --  

 .9116 - 9111تنظي  مكتبة الجسعية الجغرافية   --  

 .9115 السصريالبنك األهلي تنظي  مكتبة  --  

 .9111وزارة الدفاع   واألركاناإلشراف  لى تنظي  مكتبة كلية القادة  --  

 

واعتماد توقيع                                                       توقيع       

رئيس القسم               عضو هيئة التدريس                                

  

 

 

شسامة احمد جمال السيد القلأ  

 


