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 المؤهالت الدراسية

 املكتبات واملعلومات يفدكتوراه الفلسفة  أعلى درجة علميــة:                                 

 1999 جامعة اإلسكندرية -قسم املكتبات واملعلومات  

 ماجستري املكتبات واملعلومات الدرجة اجلامعية الثانية:                            

 1994قسم املكتبات واملعلومات بكلية اآلداب جامعة املنوفية  

كلية اآلداب جامعة  قسم الوثائق واملكتبات   ليسانس اآلداب الدرجة اجلامعية األوىل:                           

 1988القاهرة 

 التاريخ الوظيفي

 .7/6/1994:  28/12/1991 صرم - معيد بقسم املكتبات واملعلومات بكلية اآلداب جامعة املنوفية

 .27/6/1999:  8/6/1994 مصر - مدرس مساعد بقسم املكتبات والوثائق واملعلومات بكلية اآلداب جامعة املنصورة

 27/10/2007: 28/6/1999 مصر - مدرس بقسم املكتبات والوثائق واملعلومات بكلية اآلداب جامعة املنصورة

 9/3/2016:  27/10/2007 مصر - والوثائق واملعلومات بكلية اآلداب جامعة املنصورةأستاذ مساعد بقسم املكتبات 

 :  حتى اآلن   30/3/2016 مصر - أستاذ بقسم املكتبات والوثائق واملعلومات بكلية اآلداب جامعة املنصورة

 27/12/2020:   10/12/2007 مصر - رئيس قسم املكتبات والوثائق واملعلومات بكلية اآلداب جامعة املنصورة

 2016:   2013 مصر - املشرف على قسم املكتبات والوثائق واملعلومات بكلية اآلداب جامعة دمياط

 15/08/2020:  16/09/2019 مصر - االشراف على قسم الدراسات اليونانية والالتينية بكلية اآلداب جامعة املنصورة

 7/08/2020:  8/11/2017 مصر - ة البيئة بكلية اآلداب جامعة املنصورةنائب العميد لشئون خدمة اجملتمع وتنمي

 27/12/2020:  16/08/2020 مصر - نائب العميد لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية اآلداب جامعة املنصورة

االمارات العربية  –دبي  –جامعة الوصل اآلدابرئيس قسم علوم املكتبات واملعلومات بكلية 

 املتحدة

 2021يناير 

 2021ابريل  االمارات العربية املتحدة –دبي  – عميد كلية اإلدارة جامعة الوصل

االمارات العربية  –دبي  – رئيس قسم علوم املكتبات و املعلومات بكلية اآلداب جامعة الوصل

 املتحدة

 2021أغسطس 
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 اللغات   -

   ممتاز          اللغة العربية: 

 اللغة اإلجنليزية:    جيد جدا

 

 مهارات تكنولوجيا المعلومات -

Operating Systems  
(Dos, Win98, Win2000, WinMe, Winxp , Vista, System 7 , system8.1 , Win 10) 
International Computer Driving License Certificate (ICDL.V4/UNESCO)      
Library Integrated Systems (aLIS 2) 
CDS\ISIS 

Future System for Library Automation 

Horizon system for Library Automation 

Koha system for Library Automation 

Internet Software 

Microsoft office package  
Graphic Software (Photoshop, Freehand …etc) 
Microsoft Teams , Google meet , Zoom 
Microsoft Forms 

 

 دورات الجودة واالعتماد( –الدورات التدريبية )دورات تنمية القدرات  -

 دورات تنمية القدرات -

 1993 ملعلوماتواللمكتبات  الدولياالحتاد         برنامج اإلتاحة الدولية للمطبوعات

 1995 جامعة املنوفية –كلية الرتبية                         اجلامعيدورة تأهيل املعلم 

 2007 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة املنصورة دورة اإلدارة الفعالة للوقت وضغوط العمل

 2007 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة املنصورة دورة اختاذ القرارات وحل املشكالت

 2007 قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة املنصورةمركز تنمية  دورة تقييم التدريس

 2007 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة املنصورة دورة التدريس بالتقنية

 2007 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة املنصورة دورة كتابة البحوث العلمية ونشرها دوليا

 2007 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة املنصورة دورة اجلوانب القانونية باجلامعات

 2008 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة املنصورة دورة الساعات االكادميية املعتمدة

 2008 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة املنصورة دورة تنظيم املؤمترات العلمية

 2009 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة املنصورة  التنافسية والعامليةدورة مشروعات البحوث 

 2009 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة املنصورة دورة التخطيط االسرتاتيجي

  2009 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة املنصورة دورة اإلدارة اجلامعية



الصفية االفرتاضية واالختبارات إدارة القاعة 

 االلكرتونية

 2021 دبي -جامعة الوصل 

 2021 دبي -جامعة الوصل  مهارات اإلدارة النفسية للفصول االفرتاضية

 2021 دبي -جامعة الوصل  فاعلية القاعة الصفية االلكرتونية

 2021 دبي -جامعة الوصل  مهارات تصميم االختبارات االلكرتونية

 2021 دبي -جامعة الوصل  االختبارات االلكرتونيةبناء 

استخدام التطبيقات االلكرتونية يف التعليم 

 االفرتاضي

 2021 دبي -جامعة الوصل 

 دورات الجودة واالعتماد -

 2004 مركز ضمان اجلودة جامعة املنصورة ورشة عمل اعتماد وتوكيد اجلودة يف التعليم اجلامعي

 2008 مركز ضمان اجلودة  جامعة املنصورة  واالعتماد يف مؤسسات التعليم العاليمعايري اجلودة 

 2008 مركز ضمان اجلودة جامعة املنصورة  العملية التدريسية يفمعايري اجلودة 

 2009 اهليئة القومية لضمان اجلودة واالعتماد املراجعة اخلارجية ومناذج احملاكاة ملؤسسات التعليم العالي

عة اخلارجية ومناذج احملاكاة ملؤسسات التعليم قبل املراج

 اجلامعي

 2009 اهليئة القومية لضمان اجلودة واالعتماد

 2009 اهليئة القومية لضمان اجلودة واالعتماد التعلم الفعال ملؤسسات التعليم العالي

 2009 واالعتماداهليئة القومية لضمان اجلودة  تقويم نواتج التعلم ملؤسسات التعليم العالي

 2009 اهليئة القومية لضمان اجلودة واالعتماد مهارات العرض والتقديم ملؤسسات التعليم العالي

نظم معلومات املراجعني اخلارجيني ملؤسسات التعليم قبل 

 اجلامعي

 2010 اهليئة القومية لضمان اجلودة واالعتماد

ليم الدورة املكثفة للمراجعني اخلارجيني ملؤسسات التع

 العالي

 رؤساء الفرق املراجعة اخلارجية للتعليم قبل اجلامعي

 2010 اهليئة القومية لضمان اجلودة واالعتماد

2012 

 2013 اهليئة القومية لضمان اجلودة واالعتماد املراجعة املتقدمة ملؤسسات التعليم العالي 

 2013 لضمان اجلودة واالعتماداهليئة القومية  مراجعة رياض األطفال                        

 2016 اهليئة القومية لضمان اجلودة واالعتماد الدورة الفنية املتقدمة العتماد مؤسسات التعلم قبل اجلامعي

 

 الخبرات واألنشطة المهنية

 الجامعيوالتعليم قبل  العاليزيارات المراجعة الخارجية للجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم  -

 الزيارات التاريخ املؤسسات

 زيارة مراجعة خارجية واعتماد مؤسسي 2015 كلية اآلداب جامعة سوهاج

 زيارة مراجعة خارجية واعتماد مؤسسي 2016 كلية اآلداب جامعة عني مشس

 زيارة مراجعة خارجية واعتماد مؤسسي 2017 كلية اآلداب جامعة بنها



 زيارة مراجعة خارجية واعتماد مؤسسي 2017 كلية اللغة العربية شبني الكوم جامعة االزهر

 زيارة مراجعة خارجية واعتماد برامج 2019 قنا الواديكلية اآلداب جامعة جنوب 

 زيارة مراجعة خارجية واعتماد برامج 2019 كلية اآلداب جامعة االسكندرية

 زيارة مراجعة خارجية واعتماد برامج 2019 كلية اآلداب جامعة املنوفية

 زيارة مراجعة خارجية حماكاه 2017 االعالم وااللسن جامعة مصر الدوليةكلية 

 زيارة مراجعة داخلية وحماكاة 2014 كلية الرتبية النوعية جامعة املنصورة

 زيارة دعم فنى 2017 كلية الدراسات اإلنسانية واإلسالمية بنات جامعة االزهر

 ) عن بعد( زيارة دعم فنى 2021 كلية اآلداب جامعة عني مشس 

 ) عن بعد(زيارة مراجعة خارجية  2021 كلية الرتبية جامعة بنها 

 زيارة مراجعة خارجية 2009 مدرسة احلضرة االبتدائية باإلسكندرية

 زيارة مراجعة خارجية 2012 مدرسة ههيا اإلعدادية بنات بالشرقية

 زيارة مراجعة خارجية 2013 مدرسة اصالح شاملا بكفر الشيخ

 زيارة مراجعة خارجية 2013 عاطف السادات باملنوفيةمدرسة 

 زيارة مراجعة خارجية 2014 مدرسة حملة زيان بالغربية

 زيارة مراجعة خارجية 2013 روضة أطفال جابر طلبة بالزقازيق 

 زيارة تفقدية هليئة اجلودة 2014 جممع مدارس اخلانكة بالقليوبية

 التدريبيةالمشاركة كمحاضر في الدورات  -

 2000/2001،  99/2000 مركز التدريب اإلداري جامعة املنيا دورة متخصصة ألمناء املكتبات

 2000/2001، 99/2000 التنظيم واإلدارة جبامعة املنصورة دورة متخصصة ألمناء املكتبات

 2009 مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية دورة متخصصة ألمناء املكتبات

 2010 مديرية الشباب والرياضة بدمياط ألمناء املكتباتدورة متخصصة 

 2001 دار الكتب العامة باملنصورة دورة متخصصة ألمناء املكتبات

 2009 قصر ثقافة املنصورة دورة متخصصة ألمناء املكتبات

 2010 قصر ثقافة دمياط دورة متخصصة ألمناء املكتبات

 2012 العامة بالدقهلية مكتبة مصر دورة التنمية البشرية للمكتبيني

 2006 السودان -املركز الدولي للجودة باخلرطوم  دورة املكتبات ونظم املعلومات

 2012 االمارات -وزارة الشباب وتنمية اجملتمع  دورة املكتبات الرقمية

 2012 االمارات -وزارة الشباب وتنمية اجملتمع  21دورة مارك 

 2013 - 2006 ة األوقاف املصريةوزار دورة متخصصة ألمناء املكتبات

 2016 املنظمة العربية للتنمية االدارية دورة إدارة اجلودة الشاملة

 2017 املنظمة العربية للتنمية االدارية دورة االرشيفات الرقمية

 2019 املنظمة العربية للتنمية االدارية دورة تقييم وقياس األداء باملكتبات

دورة تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 التدريس 

 2019 كلية اآلداب جامعة املنصورة

 

 



 المشاركة في المؤتمرات والملتقيات وورش العمل -

شبكة أخصائي املكتبات واملعلومات  امللتقى العربي لتكنولوجيا الوثائق واألرشيف  

 العربية

2007 

 2016 املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ملتقى مديري املكتبات الوطنية بالدول العربية

 2016 جامعة بنى سويف –قسم علوم املعلومات  مؤمتر جمتمع املعرفة واملستقبل

امللتقى العربي الثالث للمكتبات ومراكز املعلومات )أمن 

 (توسالمة املكتبا

شبكة أخصائي املكتبات واملعلومات 

 العربية

2008 

 2003 امعة املنصورةج املوسم الثقايف لكلية اآلداب

شبكة أخصائي املكتبات واملعلومات  امللتقى العربي الرابع لتكنولوجيا املكتبات واملعلومات

 العربية

2009 

ورشة عمل موصفات أبنية وجتهيزات املكتبات املدرسية يف 

 مصر

 2014 مكتبة املعادي العامة 

حضور ورئاسة اجللسات العلمية فى املؤمترات السنوية للجمعية 

 مؤمتر( 22)املصرية للمكتبات واملعلومات. 

اجلمعية املصرية للمكتبات واملعلومات 

 واالرشيف

1997 - 

2019 

 حضور املؤمترات السنوية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 واالعتماد. 

يم اهليئة القومية لضمان جودة التعل

 واالعتماد

2017 - 

2019 

 2019 العاصمة االدارية –املاسة  املؤمتر الرئاسي الدولي لتطوير التعليم العالي

 باألزهرامللتقى الرابع لربنامج التوعية االسرية واجملتمعية 

 الشريف

 2019 الغرفة التجارية مبحافظة الدقهلية

معرفية حماضرة بعنوان الكتاب االلكرتوني و املطبوع : رؤية 

 تكاملية

 2021 دبي -الفعاليات الثقافية جلامعة الوصل 

 اللجان:اإلدارية وأعمال  الخبرات -

 1996ابريل  جامعة املنصورة -األول لكلية اآلداب  العلميتنظيم وإدارة املؤمتر عضو جلنة 

املكتبات عضو اللجنة التحضريية العامة للمؤمتر األول للجمعية املصرية لدراسات خدمات 

 والوثائق والنظم املعلوماتية

 2004مارس

  – 2007 املكتبات بكلية اآلداب جامعة املنصورة   جلنة عضو 

 2017 -2015 عضو جلنة املكتبات اجلامعية جبامعة املنصورة

 2019 - 2012 عضو جلنة تسيري مكتبة مصر العامة باملنصورة

 2017 - 2012 ضمان اجلودة بكلية اآلداب جامعة املنصورةوحدة ل اجمللس التنفيذي عضونائب الرئيس و

 2016 - 2010 رئيس جلنة اإلشراف على إدارة وحتديث املوقع االلكرتوني لكلية اآلداب جامعة املنصورة

 2012 - 2009 مدير البوابة االلكرتونية لكلية اآلداب جامعة املنصورة

 2012 - 2010 جبامعة املنصورة عضو جملس إدارة املركز احلضاري للرتاث الشعيب

 2013 جامعة املنصورة –مقرر املؤمتر الدولي ملستقبل التعاون العربي األفريقي 

 2013 عضو اللجنة العليا املنظمة ملؤمتر اجلمعية العلمية لعمداء كليات اآلداب يف الوطن العربي.

 2019 - 2018 لضمان جودة التعليم واالعتمادعضو جلنة مراجعة معايري املكتبات والوثائق باهليئة القومية 

 2016 عضو جلنة التحكيم جلائزة شوقي سامل )املكتيب املتميز(



 2018 عضو جلنة تقييم النظام األىل ملكتبة اإلسكندرية اجلديدة

 -2018  عضو اهليئة العلمية للمجلة العلمية للمكتبات والوثائق واملعلومات جبامعة القاهرة

 - 2018 العلمية جمللة املركز العربي للبحوث والدراسات يف علوم املكتبات باجلزائر عضو اهليئة

 2019 مصر -حبوث يف علوم املكتبات و املعلومات عضو اهليئة العلمية جمللة 

 2019 سنة منصورة 800رئيس جلنة التوثيق يف احتفالية 

 2019 رئيس جلنة التوثيق يف محلة خليك إجيابي

 2019 مصر - ةجبامعة املنصور ةالعليا خلدمة اجملتمع وتنمية البيئ عضو اللجنة

 2019 مصر - مليون صحة بكلية اآلداب جامعة املنصورة 100منسق محلة 

 2019 )مودة( ةرئيس جلنة مبادرة دعم الشباب املقبلني على الزواج جبامعة املنصور

 2019 ة البيئة جبامعة املنصورةرئيس جلنة االعتماد املؤسسي لقطاع خدمة اجملتمع وتنمي

 2019 مصر - عضو جملس ادارة مركز تعليم الكبار جبامعة املنصورة

 2019 بأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا ةعضو جلنة حتكيم جائزة املعلوماتي

 2019 عضو جلنة حتكيم أفضل كتاب باجلمعية املصرية للمكتبات واملعلومات 

 2019 مصر - واالعداد لسوق العمل  جبامعة املنصورةعضو جلنة  التوظيف 

 2019 مصر - عضو جلنة القوافل املتكاملة جبامعة املنصورة

 2021 2020/2021عضو جملس اجلامعة 

 2021 عضو جلنة التعيينات املركزية جبامعة الوصل

 2021 االمارات العربية املتحدة –دبي  – عضو جلنة دليل األنشطة الصفية جبامعة الوصل

 2021 االمارات العربية املتحدة –دبي  – عضو جلنة املعادالت جبامعة الوصل

 2021 االمارات العربية املتحدة –دبي  – رئيس حترير جملة كلية اآلداب جامعة الوصل

 2021 ضابط االتصال جامعة الوصل  لدى احتاد اجلامعات العربية

 2021 االمارات العربية املتحدة –دبي  –  تكنولوجيا املعلومات جبامعة الوصل رئيس جلنة سياسة

 2021 االمارات العربية املتحدة –دبي  – رئيس جلنة تطوير املوقع االلكرتوني جلامعة الوصل

 2021 االمارات العربية املتحدة –دبي  – عضو جلنة اخلطط والربامج االكادميية جبامعة الوصل

 2021 االمارات العربية املتحدة –دبي  – جامعة الوصل –رئيس جلنة التصرف يف أصول اجلامعة 

 2021 االمارات العربية املتحدة –دبي  – جامعة الوصل -رئيس جلنة مقابالت التوظيف  

 المهنية:األنشطة  -

التابعة للمركز الثقايف القومي )دار األوبرا املصرية( من خالل مركز  كتبة املوسيقيةمسئول قاعدة البيانات الببليوجرافية بامل

 جملس رئاسة الوزراء. –معلومات ودعم اختاذ القرار 

 املصرية.كتبة اجلمعية اجلغرافية اإلعداد الببليوجرايف مل

 بالقاهرة.اإلعداد الببليوجرايف ملكتبة منظمة العمل العربية التابعة جلامعة الدول العربية 

 حمافظة اجليزة. –اإلعداد الببليوجرايف ملكتبة مجعية احملافظة على القرآن الكريم 

 املشاركة يف إصدار العدد التذكاري عن توفيق احلكيم من جملة عامل الكتاب الصادرة عن اهليئة املصرية العامة للكتاب.

 جتماعي / عزة صيام. إعداد الكشاف العام لكتاب املشكالت االجتماعية والنقد اال

 املنصورة -اإلعداد الببليوجرايف وميكنة مكتبة أكادميية الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 

 إنشاء وتنفيذ األرشيف االلكرتوني ملديرية امن حمافظة الدقهلية.



 

 الخبرات التدريسية )بيان المقررات( -

 التالية:قررات التدريس بأقسام املكتبات واملعلومات بكليات اآلداب امل -

 جامعيت أسيوط ، املنيا   خدمات املعلومات                                                                             

 جامعة أسيوط نصوص مكتبية باللغة اإلجنليزية                                                  

 جامعيت املنيا وأسيوط                                                  املطبوعات.الفهرسة الوصفية لغري 

 جامعة األزهر فرع أسيوط املصادر واملراجع العامة                                                                    

 جامعة املنصورة                                      احلاسب اآللي                                              

 جامعة أسيوط، املنصورة نظم اسرتجاع املعلومات                                                                  

 امعة املنياج بناء وتنمية املقتنيات                                                                    

 جامعة املنيا تاريخ الكتب واملكتبات                                                                    

 جامعة املنصورة ، دمياط اإلحصاء املتقدم

 جامعيت املنصورة ، دمياط اإلحصاء

 التحليل املوضوعي

 مناهج البحث

 دمياط املنصورة،جامعيت 

 جامعة دمياط

 جامعة املنصورة اجلودة يف املكتبات

 جامعة املنصورة ابنية وجتهيزات مؤسسات املعلومات

 جامعة املنصورة االتصال العلمي وقياسات املعلومات

 جامعة املنصورة صيانة وترميم اوعية املعلومات

 جامعة الوصل اإلحصاء باللغة االجنليزية

 جامعة الوصل تنظيم املعلومات

 جامعة الوصل االتصاالت و املعلوماتتكنولوجيا 

 جامعة الوصل علم االرشيف

 جامعة الوصل مدخل علوم املكتبات واملعلومات

 جامعة الوصل مدخل للفهرسة

 جامعة الوصل مصادر املعلومات

 التدريس بأقسام تكنولوجيا التعليم بكليات الرتبية النوعية املقررات التالية: -

 جامعيت املنصورة ، املنيا      نظم املعلومات الببليوجرافية                                                          

 جامعيت املنصورة ، املنيا      املكتبات الشاملة                                                                             

 جامعيت املنصورة ، املنيا      التصنيف العشري                                                                         

 جامعيت املنصورة ، املنيا      بناء وتنمية اجملموعات                                                                   

 جامعيت املنصورة ، املنيا                                                                              التحليل املوضوعي 

 التالية:التدريس بقسم اإلعالم بكلييت اآلداب والرتبية النوعية املقررات  -

 جامعة املنصورة التوثيق اإلعالمي ونظم املعلومات .

 جامعة املنصورة                              لصحافة.ااستخدام احلاسب األىل فى جمال 

 



 التدريس بالدبلوم املهنية للرتبية بكلية الرتبية املقرر التالي: -

 الوثائق واملكتبات                            جامعة املنصورة 

 :ةالتالي تاراملقرالتدريس بالدبلوم التأهيلي للمكتبات بكلية اآلداب  -

 التحليل املوضوعي                                     جامعة املنصورة   

 تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات                جامعة املنصورة   

 :ةالتاليالتدريس بالسنة التمهيدية للماجستري بكلية اآلداب املقررات  -

 جامعة املنصورةمناهج البحث فى علوم املكتبات واملعلومات          

 علم املكتبات الدولي واملقارن                          جامعة املنصورة  

 التدريس بربامج التعليم املفتوح بكلييت اآلداب والسياحة والفنادق: -

 دمياط املنصورة،احلاسب اآللي                         كلية اآلداب                     جامعيت 

 كلية السياحة والفنادق    جامعة املنصورة                2،  1 احلاسب اآللي

 التدريس بربنامج اللغة الفرنسية التخصصية: -

 احلاسب اآللي                         كلية اآلداب                     جامعة املنصورة 

 

 اإلنتاجية العلمية -

 والمقاالت البحوث  -

: دراسة ببليوجرافية 2002 - 1979املنصورة جملة كلية اآلداب جامعة 

 وكشاف حتليلي ةببليومرتي

 2002 جملة كلية اآلداب جامعة املنصورة

مواقع املتاجر االلكرتونية للكتب على شبكة االنرتنت. دراسة حتليلية 

مع إشارة     Amazon.com –Barnes&Noble.comمقارنة بني موقعي

 عربية للكتبإىل مواقع املتاجر االلكرتونية ال

 2002 جملة املكتبات واملعلومات العربية

جملة دراسات عربية يف املكتبات وعلم  أطروحات السينما املصرية يف ربع قرن: دراسة يف املؤشرات العددية والنوعية

 املعلومات

2003 

مقاهي االنرتنت فى مصر، دراسة فى احتياجات وسلوك البحث عن املعلومات 

 لدى املستفيدين منها: دراسة تطبيقية على مدينة حلوان 

 2003 جملة عامل املعلومات واملكتبات والنشر

اجلمعية املصرية للمكتبات واملعلومات: دراسة يف املالمح النوعية والعددية 

 2002 – 1997ألعمال املؤمتر السنوي 

املؤمتر القومي السابع للجمعية املصرية 

 للمكتبات واملعلومات

2003 

حالة لقسم  ةالرضي الدراسي لدى طالب أقسام املكتبات واملعلومات: دراس

 املكتبات والوثائق واملعلومات جبامعة املنيا

 2004 جملة املكتبات واملعلومات العربية

غري املصريني يف دوريات املكتبات اإلنتاجية العلمية للباحثني العرب 

 واملعلومات العربية: دراسة حتليلية مقارنة

جملة االجتاهات احلديثة يف املكتبات 

 واملعلومات

2004 

معارض الكتاب العربية ودورها يف اإلعالم الببليوجرايف: دراسة استطالعية 

 مقارنة ملعارض الكتاب يف العامل العربي

 2004 جملة الفهرست



لكتب العامة والوثائق القومية مبدينة املنصورة، الواقع واملستقبل: دراسة دار ا

 حالة

 2005 جملة كلية اآلداب جامعة املنصورة

حركة الرتمجة يف العصور الوسطى: دراسة للكتب العربية املرتمجة إىل 

 يف جمال الطب ةاللغة الالتيني

 2006 جملة عامل املعلومات واملكتبات والنشر

املعلومات يف شبكات اهلاتف احملمول يف مصر: دراسة حتليلية خدمات 

 مقارنة

 2007 جملة املكتبات واملعلومات العربية

االجتاه املكتيب عند طالب اجلامعات املصرية: دراسة ميدانية مقارنة بني 

 طالب جامعيت املنصورة وحلوان

 2007 جملة عامل املكتبات واملعلومات والنشر

يف الضبط الببليوجرايف لإلنتاج الفكري العربي: مراجعة دور املستشرقني 

 علمية.

حبث مرجعي مقدم اىل اللجنة العلمية 

 للرتقيات

2007 

 2008 جملة تراثيات مكتبات املساجد يف مصر: دراسة ميدانية ملكتبات مساجد حمافظة دمياط

على اهلوية السياسية لطالب أقسام املكتبات واملعلومات: دراسة تطبيقية 

 طالب قسم الوثائق واملكتبات واملعلومات جبامعة املنصورة

املؤمتر الثاني عشر للجمعية املصرية 

 للمكتبات واملعلومات

2008 

استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة املنصورة لشبكة االنرتنت: دراسة 

 تطبيقية على أقسام التاريخ واآلثار واملواد االجتماعية

 2009 واملعلومات والنشرجملة عامل املكتبات 

مصطلحات املكتبات واملعلومات بني الداللة االصطالحية والرضا اجملتمعي: 

 دراسة ميدانية جملتمع مدينة املنصورة

املؤمتر الثامن لقسم الوثائق واملكتبات 

 بكلية اآلداب جامعة القاهرة

2010 

 ةحتليلي اجلودة: دراسةاملكتبات وتكنولوجيا املعلومات يف ضوء معايري 

 ملعايري اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد للتعليم قبل اجلامعي

املؤمتر اخلامس عشر للجمعية املصرية 

 للمكتبات واملعلومات

2011 

غالف الكتاب بني قضايا احملتوى والتسويق الفعال: دراسة تطبيقية للكتب 

 الصادرة يف جمال املكتبات واملعلومات

 2013 آلداب جامعة املنصورةجملة كلية ا

اجتاهات األطباء األكادمييني حنو مصادر املعلومات االلكرتونية: دراسة 

 تطبيقية على املراكز الطبية املتخصصة جبامعة املنصورة

 2014 جملة كلية اآلداب جامعة املنصورة

التشريع يف احلقبة املعلوماتية: دراسة يف ثقافة اتفاقيات ترخيص املستخدم 

نهائي حلسابات الربيد االلكرتوني والشبكات االجتماعية وشيوعها لدى ال

 اجملتمع اجلامعي

 2015 جملة املكتبات واملعلومات العربية

املكتبات الوطنية اإلفريقية ودورها يف بناء جمتمع املعرفة: مواقع املكتبات 

الوطنية لدول جنوب الصحراء اإلفريقية الكربى على االنرتنت: دراسة 

 حتليلية تقيميه

جملة االجتاهات احلديثة يف املكتبات 

 واملعلومات

2015 

دراسة حتليلية العاملية: قواعد البيانات  يفاإلنتاجية العلمية املصرية 

 للمخرجات البحثية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة املنصورة

 2016 جملة حبوث يف علم املكتبات واملعلومات

 :باجلامعات املصرية املكتبات واملعلومات ختصصبرامج التعليم املفتوح يف 

 دراسة حتليلية مقارنة

 2016 جملة الفهرست

تدريس مقرر الفهرسة الوصفية وأثرها  التعاوني يف التعلم اسرتاتيجية فاعلية

التحصيل األكادميي وتكوين االجتاه حنو املقرر لدى طالب املكتبات  على

 واملعلومات. 

 2016 ملكتبات واملعلوماتاجمللة الدولية لعلوم ا

 الكتب -



دراسة ببليوجرافية حتليلية وحصر شامل للرسائل  اإلعالمي:التوثيق  يفحبوث 

 1998 – 1952الصحافة  يفاجلامعية املصرية 

 2000 العربي للنشر والتوزيع

 املعماريالعالقة بني التصميم  يفدراسة  املعلومات:أبنية املكتبات ومراكز 

 وخدمات املعلومات

 2000 العربي للنشر والتوزيع

 2005 دار الوفاء للطباعة والنشر املكتبات واملعلومات: دراسات نظرية وحبوث تطبيقية

 

 عروض الكتب -

 2003 جملة الفهرست العرض العلمي لكتاب التجارة االلكرتونية  

النهضة األوربية كنموذج حلوار العرض العلمي لكتاب دور احلضارة العربية اإلسالمية يف 

 احلضارات

 2003 جملة الفهرست

 2004 جملة الفهرست العرض العلمي لكتاب الدليل الشامل يف تلوث اهلواء وتكنولوجيات التحكم

 2005 جملة الفهرست العرض العلمي لكتاب التعليم االلكرتوني عرب شبكة االنرتنت

 2006 جملة الفهرست والصحافة االلكرتونيةالعرض العلمي لكتاب تكنولوجيا الصحافة 

 

 االطروحات والرسائل العلمية

 االشراف على الرسائل -

مصادر املعلومات الرقمية وأثرها على البنية املعرفية ألعضاء هيئة التدريس 

 جبامعة املنصورة: دراسة ميدانية

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2012 

إدارة نظام معلومات التأمينات االجتماعية املتكامل يف مصر: دراسة يف البنية 

 واإلفادة  

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2013 

أنظمة اإلدارة اإللكرتونية جلامعة املنصورة كمصدر معلومات للمجتمع 

 اجلامعي: دراسة تطبيقية.

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2014 

كتبات واملعلومات مهنيا وأكادمييا يف عصور النخبة السياسية املصرية امل

 2010 -1952احلاكمة للفرتة من 

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2014 

املوارد البشرية باملكتبات اجلامعية العراقية: دراسة ميدانية مقارنة بني مكتبات 

 يف بغداداجلامعة املستنصرية ومكتبات الكليات األهلية 

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2014 

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة بناء مكنز عربي يف جمال الفلسفة اإلسالمية: دراسة حتليلية جتريبية   

2014 

نظام تصنيف  إلنشاء: دراسة حتليلية تطبيقية اآلثارتصنيف موضوعات جمال 

 مقرتح

 ماجستري ةكلية اآلداب جامعة املنصور

2014 

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة املكتبات املدرسية يف مدينة البيضاء الليبية: دراسة ميدانية

2014 

دراسة  العربية:مرافق املعلومات وإدارات التقنية بقطاع البنوك جبمهورية مصر 

 الواقع ورؤية املستقبل

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2015 



اإلفادة من خدمات املعلومات واألنشطة الثقافية بساقية عبد املنعم الصاوي: دراسة 

 حالة

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2015 

هـ( 662: 41) مصائر الكتب واملكتبات عرب عصور احلضارة اإلسالمية

 م( 1924: 1340)

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2015 

دراسة تطبيقية على مكتبات  اجلامعياجملتمع  يفاملكتبات اجلامعية ودورها 

 حممد حممد ورد . سارةجامعة دمياط

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2015 

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة مكتبة املركز الثقايف القومي دار األوبرا املصرية: دراسة حالة

2015 

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة املكتبية لألطفال يف حمافظة الدقهلية: دراسة ميدانيةاخلدمات 

2015 

أمناط اإلفادة من اإلنتاج الفكري بقاعدة بيانات احتاد مكتبات اجلامعات 

 املصرية يف جمال تكنولوجيا التعليم: دراسة تطبيقية

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2015 

ج الفكري املتخصص يف جمال التاريخ اإلسالمي: دراسة يف الضبط اإلنتا

 الببليوجرايف وتصميم قاعدة بيانات متخصصة

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2015 

خدمات املعلومات باجملالس واجلمعيات النسائية املصرية: دراسة حتليلية مع 

 تصميم موقع للمكتبات النسائية على شبكة االنرتنت

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2016 

التعليم االلكرتوني يف أقسام املكتبات واملعلومات باجلامعات املصرية: دراسة 

 حتليلية مع تصميم بيئة تعلم مدمج

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2016 

 ماجستري اآلداب جامعة املنصورة كلية النظم والعمليات الفنية بدار الكتب املصرية: دراسة تارخيية حتليلية

2016 

مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس لتقنية االنفو جرافيك يف جامعة املنصورة: 

 دراسة ميدانية

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2016 

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة املستودع الرقمي للرسائل اجلامعية املصرية: دراسة حالة

2016 

الوعي املعلومات لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة الزيتونة بليبيا وانعكاساته 

 على البحث العلمي

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2016 

حنيفة النعمان اجلامعة أبو  األعظم اإلماممتطلبات حتويل نظام املكتبات بكلية 

 اىلنظام  إىل

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2016 

-م662هـ/41) اإلسالمياحلواضر العراقية عرب التاريخ  يفالكتب واملكتبات 

 الكوفة( منوذجا-بغداد-م( )البصرة1258هـ/656

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2016 

مكتبات املدارس الثانوية يف حمافظة بابل العراق، واقعها وسبل النهوض بها: 

 دراسة ميدانية

 ماجستري جامعة املنصورةكلية اآلداب 

2016 

التصميم الداخلي للمكتبات وأثره على خدمات املعلومات: دراسة ميدانية مقارنة 

 بني مكتبات حمافظيت القاهرة والدقهلية

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2016 

تكشيف دوريات الكليات باجلامعات املصرية على نظام املستقبل: دراسة 

 حتليلية

 ماجستري اآلداب جامعة املنصورة كلية

2016 

 (RDA) املصادر وإتاحةوفقا ملعيار وصف  اإلسالمي العربيفهرسة كتب الرتاث 

 دراسة حتليلية تطبيقية

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2017 



 2000الرسائل العلمية اجملازة من أقسام املكتبات واملعلومات بليبيا يف الفرتة من 

 دراسة ببليومرتية وإنشاء مستودع رقمي: 2015 –

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2017 

حتسني كفاءة خدمات املعلومات باملكتبات اجلامعية  يف اإلداري األداءجودة  أثر

 احلكومية واخلاصة دراسة تطبيقية مقارنة

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2017 

يف اجلامعات الليبية: دراسة ميدانية على طالب جامعة اإلفادة من شبكة االنرتنت 

 الزيتونة

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2017 

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة إدارة املعرفة يف مكتبة األكادميية الليبية: دراسة يف التطبيق واإلفادة

2017 

مبؤسسات التعليم العالي يف البنية املعلوماتية لطالب وأعضاء هيئة التدريس 

حمافظة الدقهلية: دراسة تقوميية القرتاح برنامج متكامل لتنمية القدرات 

 املعلوماتية

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2017 

قياس أثر استخدام برامج كشف االنتحال األدبي يف اإلنتاجية البحثية جلامعة 

 املنصورة: دراسة تطبيقية

 ماجستري جامعة املنصورةكلية اآلداب 

2018 

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة مكتبة احلرم املكي الشريف مبكة املكرمة: دراسة حالة

2018 

خدمات املعلومات واألنشطة البحثية باملعاهد األجنبية املتخصصة يف الدراسات       

 واالثار الشرقية مبصر: دراسة يف اإلفادة والنشر

 ماجستري جامعة املنصورةكلية اآلداب 

2018 

االرشفة االلكرتونية ودورها يف إدارة وصيانة نظم املعلومات اإلدارية باجلامعات 

 املصرية: دراسة تطبيقية

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2018 

املستودع الرقمي للرسائل العلمية باجلامعات الليبية، املتطلبات واليات التنفيذ: 

 قيةدراسة تطبي

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2019 

منصات قواعد البيانات العربية املتاحة على شبكة االنرتنت: دراسة يف التقييم      

 واالفادة

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2019 

املكتبة املدرسية ودورها يف دعم النظم التعليمية ومراحل تطورها مبصر: دراسة 

 مقارنةحتليلية 

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2019 

التنمية البشرية ودورها يف حتسني القدرات املهنية و اإلدارية للعاملني باملكتبات 

 املصرية : دراسة ميدانية

 ماجستري كلية اآلداب جامعة املنصورة

2019 

إدارة املعلومات الرقمية يف القطاع احلكومي األردني، دائرة اجلمارك: دراسة 

 حالة 

 دكتوراه كلية اآلداب جامعة املنصورة

2019 

منصات التدريب عن بعد يف جمال املكتبات واملعلومات مع انشاء منصة عربية 

 لتدريب أخصائي املكتبات واملعلومات

 دكتوراه كلية اآلداب جامعة املنصورة

2019 

السينات  –املكتبات املصرية يف ضوء النظريات اليابانية لإلدارة )الكايزن 

 ( دراسة تطبيقية Zنظرية  -  - 5Sاخلمس 

 دكتوراه كلية اآلداب جامعة املنصورة

2019 

دوريات األطفال العربية ودورها يف اكساب الوعى املعلوماتي لدى األطفال : 

 لرقمنةارافى  ودراسة يف النشر والضبط الببليوج

 دكتوراه كلية اآلداب جامعة املنصورة

2019 

 

 



 مناقشة الرسائل العلمية -

 ماجستري كلية اآلداب جامعة القاهرة مكتبات اهليئة العامة لألبنية التعليمية: دراسة حتليلية للمقتنيات واخلدمات

2009 

املعلومات القياسات االلكرتونية يف املكتبات وتطبيقاتها على مصادر 

االلكرتونية وخدماتها يف املكتبات املصرية واألمريكية: دراسة حتليلية 

 مقارنة

 دكتوراه كلية اآلداب جامعة القاهرة

2016 

مكتبات مدارس الصم والبكم يف مصر: دراسة الواقع ووضع مقرتحات 

 التطوير

 دكتوراه كلية اآلداب جامعة القاهرة

2016 

 دكتوراه كلية اآلداب جامعة القاهرة ودة األداء يف مكتبات كليات جامعة القاهرةتأثري اعتماد الكليات يف ج

2019 

مدى تأثري االتاحة االلكرتونية للمحتوى على كل من القراءة االكادميية 

والقراءة الرتفيهية : دراسة ميدانية على طالب الدراسات العليا واعضاء هيئة 

 التدريس جبامعة القاهرة

 ماجستري جامعة القاهرة اآلدابكلية 

2019 

الوعي املعلوماتي لدى الباحثني يف ليبيا: دراسة تطبيقية على طالب الدراسات 

 العليا جبامعة طرابلس واألكادميية الليبية للدراسات

 ماجستري كلية اآلداب جامعة بنها

2014 

بية: مقررات تكنولوجيا املعلومات بأقسام املكتبات واملعلومات باجلامعات اللي

 دراسة ميدانية

 دكتوراه كلية اآلداب جامعة بنها

2016 

بناء االرشيفات االلكرتونية باستخدام نظم إدارة الوثائق مفتوحة املصدر: 

 دراسة تطبيقية

ماجستري  كلية اآلداب جامعة بنها

2018 

منهج مقرتح لتدريس ويب ديوي بأقسام املكتبات واملعلومات باجلامعات 

 جتريبيةاملصرية: دراسة 

 دكتوراه كلية اآلداب جامعة بنها

2018 

الثقافة املعلوماتية باجملتمع اجلامعي: دراسة ميدانية على جمتمع جامعة عمر 

 املختار

 دكتوراه كلية اآلداب جامعة طنطا

2014 

تنمية املوارد البشرية للعاملني باملكتبات املدرسية الثانوية مبدينة طنطا 

 يدانية وختطيط  حمافظة الغربية: دراسة م

 ماجستري كلية اآلداب جامعة طنطا

2015 

االستخدام السيئ لألنرتنت: دراسة ميدانية على طالب مرحلة الليسانس جبامعة 

 طنطا

 دكتوراه كلية اآلداب جامعة طنطا

2015 

محاية املخطوطات والوثائق الورقية من تدمري الفطريات باستخدام عناصر 

 طبيعية نباتية

 ماجستري اآلداب جامعة طنطاكلية 

2016 

 دكتوراه كلية اآلداب جامعة طنطا اخلدمة املكتبية العامة لألطفال يف ليبيا: دراسة للواقع والتخطيط للمستقبل

2016 

 دكتوراه كلية اآلداب جامعة طنطا املكتبات االكادميية العربية ودورها يف إدارة وقياس رأس املال الفكري

2019 

نادي لألمساء على االنرتنت، مشروع امللف االفرتاضي االستنادي الضبط االست

 الدولي منوذجا: دراسة حتليلية تقييميه

 ماجستري كلية اآلداب جامعة حلوان

2016 

نظم االقتناء وعالقتها بالشبكات االجتماعية للناشرين يف املكتبات اجلامعية 

 بدولة الكويت: دراسة ميدانية

 دكتوراه نكلية اآلداب جامعة حلوا

2017 



خدمات املعلومات االلكرتونية يف مكتبات جامعة سوهاج: دراسة تطبيقية 

 للجودة الشاملة

 ماجستري كلية اآلداب جامعة سوهاج

2016 

 ماجستري كلية اآلداب جامعة سوهاج خدمات املعلومات مبكتبات اجلامعات اخلاصة بدولة الكويت: دراسة ميدانية

2017 

االجتماعي ودورها يف تقديم خدمات املعلومات مبكتبات جامعة مواقع التواصل 

 الكويت: دراسة حتليلية

 دكتوراه كلية اآلداب جامعة سوهاج

2017 

كلية اآلداب جامعة جنوب  جمموعات مكتبة امللك فاروق املصادرة: دراسة حالة

 الوادي قنا

 ماجستري

2017 

 1990اإلسالمي مبصر منذ عام اإلنتاج الفكري الصادر يف جمال التاريخ 

 : دراسة ببليومرتية2014وحتى 

كلية اآلداب جامعة 

 االسكندرية

 ماجستري

2017 

أمناط افادة طالب قسم املكتبات واملعلومات باإلسكندرية من اخلدمات 

 املرجعية االلكرتونية: دراسة حتليلية

كلية اآلداب جامعة 

 االسكندرية

 ماجستري

2018 

كلية اآلداب جامعة  ن الكتب املسموعة يف حمافظة اإلسكندرية: دراسة ميدانيةأمناط اإلفادة م

 االسكندرية

 ماجستري

2019 

 دكتوراه كلية اللغة العربية جامعة االزهر الوعي املعلوماتي لدى طالب جامعة االزهر بالقاهرة: دراسة ميدانية

2017 

دكتوراه  كلية اآلداب جامعة الفيوم للمحتوى والنمط املعلوماتيمواقع القران الكريم على الويب: دراسة حتليلية 

2017 

 

 االزهر(العلمية للترقيات بالجامعات المصرية وجامعة  )اللجنةتحكيم األبحاث العلمية  -

االجتاهات احلديثة يف املكتبات          الدوريات العلمية جبامعة ام القرى: دراسة حتليلية

 واملعلومات

 عكاشةمنال جابر 

االجتاهات احلديثة يف املكتبات  دراسة اجتاهات املستفيدين من املكتبة الرقمية جلامعة ام القرى

 واملعلومات

 منال جابر عكاشة

 منال جابر عكاشة جملة كلية اآلداب جامعة بنها عبد السالم هارون حمققا : دراسة بيوجرافية ببليوجرافية ببليومرتية

املكتبات واملعلومات مبحافظة القليوبية:  سوق العمل خلرجيي اقسام

دراسة ميدانية ملدى وفاء مقررات قسم املكتبات واملعلومات جبامعة 

 بنها للمهارات املطلوبة

اجمللة الدولية لعلوم املكتبات           

 واملعلومات

 منال جابر عكاشة

املعهد القومي للقياس واملعايرة ودوره يف النشر األكادميي: دراسة 

 ببليومرتية

 منال جابر عكاشة جملة كلية اآلداب جامعة بنها

مقررات الفهرسة الوصفية بأقسام املكتبات واملعلومات يف مصر: 

 دراسة حتليلية للمحتوى يف ضوء البيئة االلكرتونية املعاصرة

 ليلي سيد مسيع جملة الفهرست

راسة ضبط اجلودة باملكتبات االكادميية ما بني الغاية والوسيلة: د

حالة على مركز مصادر التعلم بكلية صور اجلامعية ودوره يف دعم 

 العملية التعليمية والبحثية

االجتاهات احلديثة يف املكتبات 

 واملعلومات

 ليلي سيد مسيع

ومتطلبات التطبيق على املستوى  RDAقواعد وصف وإتاحة املصادر 

 الوطين: خطة مقرتحة 

 ليلي سيد مسيع جملة الفهرست



Information Literacy skills among the 
Undergraduate Students Sur University College 

case 

 ليلي سيد مسيع جملة املكتبات واملعلومات العربية

Academic library consortia in Arab countries: An 
investing study of origins, development, and 

services 

علوم املكتبات اجمللة الدولية ل

 واملعلومات

 ليلي سيد مسيع

 

 العطاء الفكري حلفيد راجناثان : الربوفسيور شباهت حسني

 

اجمللة الدولية لعلوم املكتبات 

 واملعلومات

 

 رباح فوزى حممد

مواقع الويب للكليات املعتمدة حمليا يف ضوء تصنيف ويبومرتكس: 

 دراسة تقييمية

جملة حبوث يف علم املكتبات 

 واملعلومات

 رباح فوزى حممد

االجتاهات احلديثة ملنهجية البحث فى علم املكتبات واملعلومات: 

 دراسة استكشافية

 رباح فوزى حممد جملة اعلم

تطبيقات معايري احلوكمة يف املكتبات اجلامعية من وجهة نظر 

 العاملني بها : دراسة ميدانية

 نصار رمضان عمر جملة الفهرست

ختصص املكتبات واملعلومات جبامعة كفر الشيخ من تقويم مقررات 

 وجهة نظر اخلرجيني: دراسة ميدانية

جملة كلية اآلداب جامعة كفر 

 الشيخ

 نصار رمضان عمر

دور أقسام املكتبات باجلامعات املصرية فى خدمة اجملتمع: دراسة 

 ميدانية لواقعه، ووضع تصور للنهوض به

اجمللة الدولية لعلوم املكتبات 

 علوماتوامل

 نصار رمضان عمر

املكتبات العامة وتنمية اجملتمع: دراسة تطبيقية على املكتبات العامة 

 مبحافظة سوهاج

 زينب حسن أبو اخلري جملة كلية اآلداب جامعة املنوفية

أخصائي املعلومات وعامل املعرفة: دراسة تطبيقية على املكتبات 

 اجلامعية املصرية

 زينب حسن أبو اخلري املعلوماتاجمللة املصرية لعلوم 

استخدام شبكات التواصل االجتماعي العلمية باجلامعات املصرية: 

 دراسة حتليلية

 زينب حسن أبو اخلري جملة املكتبات واملعلومات العربية

اإلنتاج العلمي العربي فى جمال اإلنسانيات دراسة حتليلية لقاعدة 

 بدار املنظومة Human indexبيانات 

 زينب حسن أبو اخلري ة املصرية لعلوم املعلوماتاجملل

تقنية االنفوجرافيك يف تدريس وحدة مبقرر الربجميات بقس 

 املكتبات جامعة املنيا : دراسة جتريبية

اجمللة الدولية لعلوم املكتبات 

 واملعلومات

 يارة ماهر قناوى

ة تطبيقات انرتنت األشياء يف بعض املكتبات املصرية : دراسة حتليلي

 ورؤية مستقبلية

جملة حبوث يف علم املكتبات 

 واملعلومات

 يارة ماهر قناوى

فعالية استخدام كتب الواقع املعزز املصورة يف الشعور بالسعادة لدى 

 عينة من تالميذ رياض األطفال مبصر

 يارة ماهر قناوى جملة املكتبات واملعلومات العربية

اىل صيغة االطار الببليوجرافى  21تهجري البيانات من صيغة مارك 

bibframe  يف املكتبات املصرية : دراسة الواقع وحتديات املستقبل 

 يارة ماهر قناوى اجمللة املصرية لعلوم املعلومات

دور منصات التعلم الذاتي عرب االنرتنت يف تعزيز خدمات املكتبات 

 اجلامعية : دراسة حالة

لة الدولية لعلوم املكتبات اجمل

 واملعلومات

 يارة ماهر قناوى

جملة حبوث يف علم املكتبات  بني التقميش والتفتيش: دراسة حتليلية حول االقتباسات العلمية

 واملعلومات

 حممد سامل غنيم



مفهوم بطاقات قياس األداء املتوازن ومتطلبات التطبيق فى املكتبات 

 املركزية

 حممد سامل غنيم فهد العامةجملة مكتبة امللك 

 ( دراسة حالة1997 -1951شوقى ضيف مشرفا )

 

 حممد سامل غنيم جملة تراثيات

تطبيق بطاقات قياس األداء املتوازن فى املكتبات املركزية اجلامعية 

 فى مصر: منظور مقارن

 حممد سامل غنيم جملة املكتبات واملعلومات العربية

الوجود يف الفضاء االلكرتوني حنو منوذج متكامل لدراسة 

 اهلجرسي منوذجا

 حممد سامل غنيم جملة الفهرست

 حامد معروف الزيات جملة كلية االداب جامعة املنوفية االفالم الوثائقية مصدرا للمعلومات التارخيية " دراسة تارخيية"

الصورة وتصميم غالف الكتاب العربي املطبوع: دراسة  مائيةنسي

 لدورها فى عمليات التسويق ميدانية حتليلية

 حامد معروف الزيات جملة كلية اآلداب جامعة بنها

سياسات دور النشر العربية فى تسعري الكتاب املطبوع: دراسة 

 ميدانية

اجمللة الدولية لعلوم املكتبات 

 واملعلومات

 حامد معروف الزيات

العلمية هليئات حترير دوريات املكتبات واملعلومات  تاالنتماءا

: دراسة  ISI WEB OF KNOWLEDGEاملكشفة بقاعدة بيانات 

 تطبيقية

جملة حبوث يف علم املكتبات 

 واملعلومات

 حامد معروف الزيات

الببليوبيجيا االنثروبوديرميكية او جتليد الكتب باستخدام جلود 

 البشر: دراسة تارخيية

 

ب جبامعة جازان معرض الكتا

باململكة العربية السعودية: دراسة 

 حالة

 حامد معروف الزيات

فهارس مكتبات اجلامعات السعودية املتاحة عرب شبكة االنرتنت 

 IFLAدراسة مسحية تقوميية على ضوء توصيات ارشادات االفال 

جملة حبوث يف علم املكتبات 

 واملعلومات

 ممدوح على حممود

جمالت مراكز النشر العلمي باجلامعات السعودية قواعد النشر فى 

 املتاحة عري شبكة االنرتنت: دراسة حتليلية مقارنة

 

جملة حبوث يف علم املكتبات 

 واملعلومات

 ممدوح على حممود

معرض الكتاب جبامعة جازان باململكة العربية السعودية: دراسة 

 حالة

اجمللة الدولية لعلوم املكتبات 

 واملعلومات

 على حممود ممدوح

   

دور احملاضرات االلكرتونية املقدمة من قاعة اليسري للتعليم عن بعد 

 يف التنمية املهنية للمكتبيني: دراسة حتليلية

 حممد سعيد حممد جملة كلية اآلداب جامعة املنوفية

مكتبات  أخصائيمدى وجود اعراض متالزمة مباني املكتبات على 

 العمل: دراسة ميدانيةمصر العامة وأثر ذلك على سري 

اجمللة الدولية لعلوم املكتبات 

 واملعلومات

 حممد سعيد حممد

مدى افادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكليات الشرعيى 

على شبكة  اإلسالميجبامعة االزهر من احملتوى الرقمى لعلوم الدين 

 االنرتنت

 حممد سعيد حممد جامعة املنوفية اآلدابجملة كلية 

فاعلية تطبيقات اهلواتف الذكية لتعلم اجلوانب العملية لتصنيف 

ديوي العشري: دراسة جتريبية على طالب قسم املكتبات جامعة 

 كفر الشيخ

اجمللة الدولية لعلوم املكتبات 

 واملعلومات

 عماد طه زيدان



الثغرات األمنية يف مواقع الويب: دراسة تطبيقية على مواقع اقسام 

 لومات املصريةاملكتبات واملع

اجمللة الدولية لعلوم املكتبات 

 واملعلومات

 عماد طه زيدان

خدمات املعلومات لنزالء املدينة اجلامعية جبامعة االزهر بأسيوط: 

 دراسة حتليلية

عبد احلميد أبو  جملة الفهرست

 خرص

االستخدامات املختلفة لشبكات التواصل االجتماعي لدى مدرسي 

 ينة اسيوطاملدارس التجريبية مبد

عبد احلميد أبو  جملة املكتبات واملعلومات العربية

 خرص

اسرتجاع املعلومات: دراسة يف  العربيةباللغة  الصوتيفعالية البحث 

 جتريبية على تطبيقات اهلواتف الذكية

 مينا رمزى  

التوعية بالتصيد االلكرتونى فى املكتبات العامة املصرية :دراسة 

 استشكافية

 مينا رمزى 

دراسة استكشافية لواقع استخدامها فى فهارس  نظم التوصيات:

 املكتبات الوطنية العربية املتاحة على اخلط املباشر

 مينا رمزى 

دراسة جتريبية على نظم حبث الصور  الكشف عن الصور الزائفة:

 العكسي

 مينا رمزى 

قواعد نشر دوريات املكتبات واملعلومات العربية : دراسة حتليلية 

 اقعها التطبيقىلو

 مينا رمزى 

جملة االجتاهات احلديثة يف  سياسات تضارب املصاحل يف اجلامعات البحثية : دراسة استكشافية

 2019املكتبات و املعلومات 

 مشرية امحد صاحل

التأليف املشرتك للتخصصات البينية يف علوم املكتبات و املعلومات : 

 دراسة حتليلية

املكتبات          جملة حبوث يف علم 

 2020واملعلومات 

 مشرية امحد صاحل

تعليم علم البيانات بأقسام ومدارس املكتبات واملعلومات باجلامعات 

 االمريكية : دراسة حتليلية

اجمللة الدولية لعلوم املكتبات          

 2020واملعلومات 

 مشرية امحد صاحل

املعلومات : دراسة خصائص الدوريات الزائفة يف علوم تكنولوجيا 

 حتليلية

اجمللة الدولية لعلوم املكتبات          

 2021واملعلومات 

 مشرية امحد صاحل

إرشادات هوية العالمة التجارية يف املواقع االلكرتونية للمكتبات 

 العامة االمريكية : دراسة حتليلية

جملة حبوث يف علم املكتبات          

 2021واملعلومات 

 احلمشرية امحد ص

بالدوريات األجنبية املتخصصة يف دراسات  19-جائحة كوفيد

 املكتبات و املعلومات : دراسة ببليومرتية

حوليات كلية اآلداب جامعة عني 

 2021مشس 

 مشرية امحد صاحل

اسرتاتيجية احمليط األزرق ودرجة توافر ابعادها مبكتبات جامعة 

 أسيوط : دراسة استكشافية

للمكتبات والوثائق اجمللة العلمية 

 2021واملعلومات جامعة القاهرة 

 

جملة كلية اآلداب جامعة املنصورة  التدريب عن بعد : املفهوم واملقومات واملعايري

2021 

 

  2021جملة جامعة الوصل  دور املعرفة يف دعم نظم معلومات املوارد البشرية

 

 

 



 العلمية(الجوائز  )ترشيحاتتحكيم األبحاث العلمية  -

توظيف انرتنت األشياء يف املكتبات: نظرة عامة على االفاق 

 احملتملة للتطبيق

جائزة املعلوماتية اكادميية البحث  حممد إبراهيم حسن

 2019العلمي والتكنولوجيا العام 

صالحية القياسات البديلة للتنبوء بالتأثري العلمى للمقاالت 

 وذج مفاهيمىالبيوطبية : دراسة تطبيقية الستنباط من

جائزة املعلوماتية اكادميية البحث  حممد إبراهيم حسن

 2019العلمي والتكنولوجيا العام 

فاعلية التعليم املتنقل يف تدريس علوم املكتبات واملعلومات: 

 دراسة استطالعية الستشراف االجتاهات املستقبلية

جائزة املعلوماتية اكادميية البحث  حممد إبراهيم حسن

 2019والتكنولوجيا العام العلمي 

دور املنظمات احلقوقية الدولية واإلقليمية والوطنية يف دعم حرية 

 تداول املعلومات يف ظل توجهات بناء جمتمعات املعرفة

جائزة املعلوماتية اكادميية البحث  نرمني عبد القادر االمبابى

 2019العلمي والتكنولوجيا العام 

شبكة االنرتنت : دراسة حالة االستخدام االمن لألطفال على 

 اللجنة الوطنية املصرية

جائزة املعلوماتية اكادميية البحث  نرمني عبد القادر االمبابى

 2019العلمي والتكنولوجيا العام 

حقوق امللكية الفكرية كمجال للدراسة يف اقسام املكتبات 

واملعلومات العربية : قسم املكتبات والوثائق وتقنية املعلومات 

 جامعة القاهرة منوذجا

جائزة املعلوماتية اكادميية البحث  نرمني عبد القادر االمبابى

 2019العلمي والتكنولوجيا العام 

فاعلية استخدام تكنولوجيا التعليم عن بعد يف تدريس مقرر 

بناء مواقع املكتبات لطالب الفرقة الرابعة بقسم املكتبات 

 جامعة بنها اآلدابواملعلومات بكلية 

جائزة املعلوماتية اكادميية البحث  سها بشري عبد العال

 2019العلمي والتكنولوجيا العام 

 االكادمييدور أعضاء هيئة التدريس جبامعة بنها يف النشر 

 : الواقع واملعوقات واحللول الدولي

جائزة املعلوماتية اكادميية البحث  سها بشري عبد العال

 2019العلمي والتكنولوجيا العام 

استخدام طالب قسم املكتبات واملعلومات جبامعة بنها 

الفيسبوك كمصدر من مصادر املعلومات االلكرتونية اليت 

 تدعم املقررات الدراسية

جائزة املعلوماتية اكادميية البحث  سها بشري عبد العال

 2019العلمي والتكنولوجيا العام 

االنرتنت: النشر العلمي الدولي يف الدوريات الزائفة على شبكة 

 دراسة وصفية احصائية

جائزة املعلوماتية اكادميية البحث  ضياء الدين عبد الواحد 

 2019العلمي والتكنولوجيا العام 

مهارات الوعى املعلوماتى كنواتج للتعلم يف املعايري القومية 

 القياسية لربامج التعليم العاىل : دراسة حتليلية

املعلوماتية اكادميية البحث جائزة  ضياء الدين عبد الواحد

 2019العلمي والتكنولوجيا العام 

التميز البحثى يف مصر من منظور ببليومرتى : دراسة خلصائص 

 اإلنتاج الفكرى املميز وفقا ملؤشرات العلوم االساسية

جائزة املعلوماتية اكادميية البحث  ضياء الدين عبد الواحد

 2019العلمي والتكنولوجيا العام 

األساس الفلسفى التنظريى لعلم املكتبات واملعلومات  كتاب

  B.B.Tالعربي: نظرية شجرة البانيان 

جائزة أفضل كتاب اجلمعية  أجمد مجال حجازي

املصرية للمكتبات واملعلومات 

 2019واألرشيف العام 

 

 

 



 عضوية الهيئات العلمية والجمعيات المهنية واالهلية

 واالرشيف واملعلوماتاجلمعية املصرية للمكتبات  -

 االحتاد العربي للمكتبات واملعلومات )اعلم( -

 اجلمعية املصرية للدراسات التارخيية -

 

 الجوائز والتكريمات

شهادة تقدير العطاء املتميز كلية اآلداب جامعة  -

 املنصورة 

- 2004 

شهادة تقدير من رعاية الطالب بكلية اآلداب جامعة  -

 املنصورة             

- 2009 

 2010 - شهادة تقدير ومتيز من مكتبة مصر العامة بالدقهلية -

 2013 - ميدالية كلية اآلداب للنشاط املتميز -

 2013 - درع مؤمتر مجعية كليات اآلداب يف العامل العربي                                -

جائزة اجلمعية املصرية للمكتبات واملعلومات  -

 واالرشيف                                   

- 2013 

درع مؤمتر قسم املكتبات واملعلومات جامعة  -

 االسكندرية

- 2017 

 2019 - درع جامعة املنصورة )محلة خليك إجيابي( -

 2019 - درع كلية اآلداب جامعة املنصورة  -

 2019 - رةسنة منصو 800درع احتفالية  -

 2021 - شهادة مشاركة يف األنشطة الثقافية جلامعة الوصل -

 

 

 


