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وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

التدرج االكادیمي ثالثا: 
الجامعةالكليةالسنةالوظيفة

فرع بني - القاهرةاآلداب١٩٩٠معيد
سويف

فرع بني - القاهرةاآلداب١٩٩٨مدرس مساعد
سويف

بني سويفاآلداب٢٠٠٤مدرس

:یھاالورش التدریبیة التي تم الحصول علالدورات و رابعا: 
السنةالجهةطبيعة الدورةالورشةالدورة أواسمم
م ٨/٧/٢٠٠٠من وحدة إعداد المعلم الجامعة بجامعة القاهرةتأهيليةدورة إعداد المعلم الجامعي١

م٢٠/٧/٢٠٠٠إلى 
مركز اللغات األجنبية والترجمة التخصصية تأهيليةTOEFLدورةاللغةاإلنجليزية ٢

بجامعة القاهرة     
٣/١١/٢٠٠١

دورةالفهرسة المقروءة آلًيا ٣
)MARC(مارك 

إلى ١٠/٩/٢٠٠٥من بمكتبة مبارك العامة ببني سويفتخصصية
٢٢/٩/٢٠٠٥

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس تأهيليةمهارات العرض الفعالتنمية٤
والقيادات بجامعة بني سويف

١٦/٥/٢٠٠٦من  
١٨/٥/٢٠٠٦إلى 

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس تأهيليةاتخاذ القرارات وحل المشكالت٥
والقيادات بجامعة بني سويف

٢٣/٥/٢٠٠٦من 
٢٥/٥/٢٠٠٦إلى 

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس تأهيليةمهارات االتصال الفعال٦
والقيادات بجامعة بني سويف

١٠/٦/٢٠٠٦من 
١٢/٦/٢٠٠٦الى

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس تأهيليةإدارة الوقت وضغوط العمل٧
والقيادات بجامعة بني سويف

٢٤/٦/٢٠٠٦من 
٢٦/٦/٢٠٠٦إلى 

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس تأهيليةإعداد مشروع بحثي٨
والقيادات بجامعة بني سويف

٢٢/٨/٢٠٠٦من 
٢٤/٨/٢٠٠٦إلى 

ريب على نظام دورة التد٩
المستقبل لميكنة المكتبات 

جامعة المنيا، بإشراف المجلس األعلى تخصصية
للجامعات 

.٢٠٠٧يوليو ٥-١
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مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس تأهيليةنظم االمتحانات وتقويم الطالب١٠
والقيادات بجامعة بني سويف

٣/٢/٢٠٠٩من 
٥/٢/٢٠٠٩الى 

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس تأهيليةتمدةنظم الساعات المع١١
والقيادات بجامعة بني سويف

٢/١٠/٢٠١٢
٤/١٠/٢٠١٢الى

األساليب االحصائية في البحوث ١٢
spss)العلمية(

مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية اآلداب تخصصية
،جامعة بني سويف

٢٦/٣/٢٠١٣-٨

ي استخدام الخرائط الذهنية ف١٣
التدريس

٢٤/٩/٢٠١٣كلية اآلداب ،جامعة بني سويفتخصصية

اعداد خبير استراتيجي في التعليم ١٤
العالي

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة تأهيلية
بني سويف ، باشراف المجلس األعلى 

للجامعات

١١/٥/٢٠١٤-٢٩/٣

٢٠١٤رديسمبHP Life Elearningتأهيليةالقيادة الفعالة١٥
اآلليالحاسبدورات

التاریخجهة االنعقادعنوان الدورة
إعداد مدربين تخصص إنترنت واشتمل على البرامج التالية:

Typing , Operating Systems , Networks , Adv. Word
2000  , Power.Point 2000  , Internet & E.Mail ,

H.T.M.L   , Front Page  ,  Java Script
رات تدريبمها

مركز تدريب علوم الحاسب 
وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة 

بني سويف

٤/٩/٢٠٠٥من
إلى

٢٦/١٢/٢٠٠٥

ACCESS 1,2 نادي تكنولوجيا المعلومات
بمركز شباب بني سويف 

النموذجي

إلى ٢٤/٨/٢٠٠٤من 
٩/٩/٢٠٠٤

واشتملت على البرامج التالية :ICTPدورة 
Basic Concepts of IT , Using Computerand

Managing Files, Word Processing
Spreadsheets, Introduction to PC,  Maintenance and

Protection, Presentations,
Database, Information and communication

٢٠٠٦أغسطس المجلس األعلى للجامعات
الى

٢٠٠٦أكتوبر 

مركز الدراسات المالية Internetدورة في                
جامعة –والتجارية بكلية التجارة 

القاهرة ، فرع بني سويف

٢٥/٤/٢٠٠من 
٣/٥/٢٠٠٤الى
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:خامسا: المناصب اإلداریة
إلى اآلن- ٢٠١٤/ ١٣/٥تحرير المجلة المصرية لعلوم المعلومات من مدير

حتى اآلن-٢٠١٤مدير تحرير مجلة كلية األداب  

.٢٠١٣ير مجلة كلية األداب سكرتير تحر 

)٢٠١٣- ٢٠٠٨(من مدير مشروع المكتبة الرقمية والمستودع الرقمي للرسائل الجامعية بجامعة بني سويف

حتى اآلن٢٠١٢مكتبة كلية اآلداب من تطويرعلىمشرف 

عضو دائم بلجنة طباعة االمتحانات بالكلية (مرحلة جامعية اولى ودراسات عليا)

في علوم المكتبات والمعلومات (الكترونية) وتحكيم بمجلة المركز العربي للبحوث والدراسات حرير يئة تعضو ه

سادسا: اإلنتاج العلمي
الرسائل العلمية .أ

الجامعةالرسالةعنوان
المانحة

التقديرالدرجةاإلجازةتاريخالقسم/ الكلية

الكتاب الجامعي : دراسة في 
في مشكالت نشره وتسويقه 

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
فرع بني سويف

اآلداب،قسم 
المكتبات والوثائق

مرتبة الشرف األولىدكتوراه٢٠٠٤

االنتاج الفكري المصري في 
- ١٩٥٠علم االجتماع من 

: دراسة ببليومترية١٩٩٠

اآلداب،قسم جامعة القاهرة
المكتبات والوثائق

جيد جداماجستير١٩٩٨
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:الدورياتي النشر فب ) 

عنوان البحث
المؤلف/ المؤلفين

اسم الدورية
بيانات النشر

العدد/ 
المجلد 

السنة 

"المشروع القومي للترجمة بالمجلس األعلى 
للثقافة": دراسة تحليلية لإلنتاج الفكري 

حتى نهاية ١٩٩٥الصادر عنه منذ النشأة 
م٢٠٠٤عام 

د. آمال طه محمد
د. عزة فاروق عبد 

ودالمعب

جامعة بني -مجلة كلية اآلداب
سويف، 

٢٠٠٨أبريل ١٢ع

اتجاهات الطالب نحو الدراسة بقسم 
المكتبات والوثائق بكلية اآلداب، جامعة بني 

سويف : دراسة ميدانية

د. آمال طه محمد
د. سهير عبد الباسط 

عيد

دراسات عربية في المكتبات 
٢ع١٣والمعلومات مج

١٣مج 
٢ع

٢٠٠٨مايو 

إفادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مدى
بجامعة بني سويف من قواعد البيانات 

المتاحة من خالل مشروع المكتبة الرقمية 
بالمجلس األعلى للجامعات: دراسة مسحية

د. آمال طه محمد
د. سهير عبد الباسط 

عيد

٢٠١١ع أبريلالفهرست، 

استخدام الطالب لإلنترنت والمكتبة 
اسة مقارنة لعينة من طالب الجامعية: در 

السنوات النهائية بكليات جامعة القاهرة  
،فرع بني سويف

د. آمال طه محمد
د. فايزة دسوقي أحمد

األعمال الكاملة للمؤتمر العلمي 
الرابع لخدمة المجتمع وتنمية 
البيئة تحت عنوان" نحو بناء 

استراتيجية للتنمية المعرفية في 
المجتمع المصري

٢٠٠٥أبريل 

بوابة إتحاد المكتبات الجامعية المصرية  
ودورها في اتاحة خدمات المعلومات 

للباحثين بجامعة بني سويف: دراسة حالة

٣٢٠١٥عالمجلة المصرية لعلوم المعلوماتآمال طه محمدد. 

دور الشبكات االجتماعية في دعم العملية 
التعليمية لطالب قسم علوم المعلومات 

دراسة تحليليةبجامعة بني سويف:

٢٠١٦قيد النشرد. آمال طه محمد
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)بورقة عمل (المشاركةد) بحوث مؤتمرات
السنةمكان انعقادهالجهة الراعيةعنوان  المؤتمرالمؤلف/ المؤلفينعنوان البحث

الوقف الخيرى ودوره في دعم البحث 
العلمي بجامعة بني سويف:دراسة 

استطالعية

لمؤتمر نحو بناء استراتيجية د. آمال طه محمد
بحثية للجامعة في العقد القادم

جامعة بني 
سويف

نوفمبر ١٣-١٢بني سويف
٢٠١٣

مشروع المكتبة الرقمية بجامعة بني 
سويف : خطوة نحو مجتمع معلومات 

متميز

لمؤتمر األول لوحدة اد. آمال طه محمد
المشروعات بجامعة بني سويف 

بعنوان
ويرفي تنمية دور مشروعات التط

الجامعة ومحافظة بني سويف

جامعة بني 
سويف

٢٠٠٩أكتوبر بني سويف

العلمي الدولي ألبحاث النشر 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني 

سويف: دراسة ببليومترية

المؤتمر الدولي لقياسات د. آمال طه محمد
المعلومات ومعامل التأثير 

( قبول المستخلص)العربي

مؤسسة نشر دار
العلوم الطبيعية

٢٠١٦االسكندرية

ه) عروض مؤتمرات
تاریخ النشرالمجلة الناشرةالعنوان م

عرض ألعمال المؤتمر العلمي الثالث لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ١
بعنوان"العلوم االنسانية وتحديات المجتمع"

مجلة كلية اآلداب جامعةالقاهرة،فرع
بنى سويف

٢٠٠٤،أكتوبر٧ع

"عرض ألعمال المؤتمر العربي األول لعلوم المعلومات بعنوان"" ٢
ت""معمارية المعلوما

٢٠١٥أبريل ٦-٥جامعة بني سويف 

٢٠١٥أبريل١ع٢مجالمجلة المصرية لعلوم المعلومات
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سابعا: الخبرات األكادیمیة
:اإلشراف على الرسائل الجامعية)أ

المسئوليةسنة اإلجازةسنة التسجيلالجهةالدرجةنوان الرسالةع
.مصادر المعلومات ثالثية األبعاد على 

الويب:دراسة تحليلية لخصائص التنظيم 
والمعالجة واالسترجاع

اشراف مشترك٢٠١١جامعة بني سويفماجستير

أنماط االفادة من مصادر الوصول الحر 
جال لدى الباحثين المصريين في م

المكتبات والمعلومات

اشراف مشترك٢٠١٢جامعة بني سويفماجستير

رأس المال المعرفي في مكتبات جامعة 
القاهرة ودوره في تحقيق الميزة التنافسية

اشراف مشتركقيد التسجيل٢٠١٤جامعة بني سويفماجستير

سلوكيات البحث عن المعلومات في البيئة 
لعليا بجامعة الرقميةلدى طالب الدراسات ا

بني سويف

اشراف مشتركقيد التسجيل٢٠١٤جامعة بني سويفماجستير

: ) المقررات الدراسية التي تم تدريسهاج
الدولةالجامعةالكليةالمرحلةاللغةاسم المقرر

مصربني سويفاآلدابالجامعية األولىالعربيةالفهرسة الوصفية للمكتبات
مصربني سويفاآلدابالجامعية األولىالعربيةالمصادر والمراجع العامة

مصربني سويفاآلدابالجامعية األولىالعربيةتشريعات المعلومات

مصربني سويفاآلدابالجامعية األولىالعربيةالتحليل الموضوعي

مصربني سويفاآلدابالجامعية األولىالعربيةالببليوجرافيا

مصربني سويفاآلدابلجامعية األولىاالعربيةالمكتبات الجامعية

مصربني سويفاآلدابالجامعية األولىالعربيةالحاسب اآللي وتطبيقاته ( شبكات )

مصربني سويفاآلدابالجامعية األولىالعربيةبناء وتنمية المقتنيات
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مصربني سويفاآلدابالجامعية األولىالعربيةالتوثيق االعالمي

الكويتخالدة بنت األسودالمرحلة الثانويةلعربيةامناهج البحث

: ) األعمال االستشارية العلميةد
إلى ١/٣/٢٠٠٥إلقاء محاضرة في موضوع الفهرسة الوصفية في الدورة التدريبية لموجهي المكتبات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف من

٧/٣/٢٠٠٥
مركزإعدادالقادة بمديرية -صفية ، والتحليل الموضوعي، والمراجع العامة في الدورات التدريبية ألخصائيي المكتبات المشاركة بتدريس مقررات الفهرسة الو 
م٢٠٠٩-٢٠٠٥التنظيم واإلدارة بالقاهرة بشكل دوري 

١/٣/٢٠٠٥تعليم بمحافظة بني سويف. من المشاركة "بإلقاء محاضرة في الفهرسة الموضوعية" في الدورة التدريبية لموجهي المكتبات. مديرية التربية وال
٧/٣/٢٠٠٥إلى

٢٠٠٧إلى٢٠٠٤المشاركة بالتدريس في الدورات التدريبية ألخصائيي المكتبات. مركز إعداد القادة بمديرية التنظيم واإلدارة بالقاهرة. من 
م٢٠٠٦/ ١١/ ٢٧إلى ٢٠لمركزية بمنطقة بني سويف األزهرية. من المشاركة بالتدريس في الدورة التدريبية ألمناء مكتبات المعاهد األزهرية. اإلدارة ا

م٢٠٠٨مارس ٢٧-٢٧-٢٦اعداد ورشة عمل للتدريب على استخدام قواعد البيانات العالمية تحت اشراف المجلس االعلى للجامعات 

) المعد بواسطة جامعة المنصورة باالشتراك futureبات (اعداد دورة تدريبية على ادخال مقتنيات المكتبات الجامعية على نظام المستقبل لميكنة المكت
٢٠٠٨يونيو ١٨-١٥مع جامعة الزقازيق تحت اشراف المجلس االعلى للجامعات من 

٢٢/٢/٢٠٠٩المشاركة بتدريب العاملين بهيئة قصور الثقافة ببني سويف ، بالتعاون مع جامعة بني سويف     
٧/٥/٢٠٠٩الثقافة ببني سويف ، بالتعاون مع جامعة بني سويف المشاركة بتدريب العاملين بهيئة قصور

١/١٠/٢٠١١إلى ٢٤/٩ومن ٢٠١١/ ١٧/٩إلى ٥المشاركة بالتدريس في دورة الفهرسة اآللية (مارك) كلية اآلداب جامعة بني سويف من 
م٢٠١٢للمكتبة  تدريب طالب كلية األداب وأخصائي المكتبات بكلية األداب على استخدام الفهرس األلي

: والجمعيات المهنيةاللجانج) عضوية 
الفترة الزمنیةالتبعیةاللجنة

عضو دائم بلجنة كنترول الكلية ( تداول، ورصد، ١
فحص التماسات)

كلية اآلداب جامعة 
بني سويف

إلى ١٩٩٨من 
٢٠١١

كلية اآلداب جامعة عضو لجنة طباعة أسئلة االمتحانات٢
بني سويف

حتى   / ٢٠١١مايو دور
اآلن

يناير ودور مايو دور كلية اآلداب، جامعة عضو لجنة التكويد والرصد٣
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٢٠١٢/٢٠١٣بني سويف
مسئول اللجنة الثقافية بقسم المكتبات بجامعة ٤

بني سويف
كلية اآلداب جامعة 

بني سويف
/ ٢٠١٢العام الجامعي 

٢٠١٣
جامعة كلية اآلدابعضو لجنة مكتبة كلية اآلداب٥

بني سويف
إلى اآلن٢٠١٢

كلية اآلداب جامعة مكتبة كلية اآلدابتطويرعضو لجنة٦
بني سويف

إلى اآلن٢٠١٢

كلية الحقوق جامعة عضو لجنة تطوير مكتبة كلية الحقوق٧
بني سويف

اآلن-٢٠١٤/ ٣/٣

الجديدةعضو لجنة إنشاء المكتبة المركزية٨
.لجامعة بني سويف 

اآلن-٣٠/٢/٢٠١٣بني سويفجامعة

عضو لجنة االرشاد األكاديمي بكلية اآلداب ٨
جامعة بني سويف

حتى اآلن٢٠١٤جامعة بني سويف

عضو اللجنة العلمية و هيئة تحرير مجلة المركز 
العربي للبحوث والدراسات في علوم المكتبات 

والمعلومات االلكترونية

)حتى اآلن٢٠١٤(مارس 

معية المصرية للمكتبات والمعلومات عضو الج١٠
واألرشيف

٢٠٠٠-١٩٩٢من 

٢٠٠٦جامعة بني سويفعضو مؤسس بجمعية أهاب اسماعيل الخيرية ١١
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تاسعا: أنشطة عامة
: ندوات عامة)أ

بات والوثائق بكلية المشاركة في تنظيم مؤتمرات الوثائق واألرشيف (من المؤتمر األول حتى المؤتمر الخامس). قسم المكت
٢٠٠٤إلى٢٠٠٠اآلداب ببني سويف. من

(من المؤتمر الثاني حتى المؤتمر السادس) كلية اآلداب ببني =المشاركة في تنظيم مؤتمرات خدمة المجتمع وتنمية البيئة
٢٠٠٧إلى٢٠٠٣سويف من

ولوجيا المعلومات واالتصاالت في تطوير المشاركة في  تنظيم المؤتمر العلمي الثاني لوحدة مشروعات التطوير (دور تكن
التعليم العالي)

مصر -المشاركة في مؤتمر دور التعليم المفتوح في تحقيق التنمية البشرية في مصر والعالم العربي :جامعة بني سويف
٢/٣/٢٠١٢(دراسة حالة) جامعة بني سويف 

سانية وتفعيل دور مؤسسات العمل التطوعي) كلية المشاركة في مؤتمر كلية اآلداب ،جامعة بني سوبف (العلوم االن
١٠/٤/٢٠١٣-٩اآلداب، جامعة بني سويف 

١٦/٤/٢٠١٣مؤتمر جامعة بني سويف( تقييم وتطوير نظام االنتساب في الجامعات المصرية والعربية) 
المشاركة في المؤتمر األول لوحدة الجودة (تطوير نظم الجودة بكليات جامعة بني سويف) 

٦/٣/٢٠١٣-٥
٢٠١٣نوفمبر ١٣-١٢نحو بناء استراتيجية بحثية للجامعة في العقد القادممؤتمر 

. التعليم عن بٌعد ودوره في تطوير منظومة التعليم الجامعي بالوطن العربيالمؤتمر الدولي األول للتعليم عن بعد  بعنوان
٢٠١٣ديسمبر ١٨،١٧بني سويف : جامعة بني سويف بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية 

٢٠١٤مارس ٤مؤتمر الوقف البحثي : ضوابطه، موارده، مصارفه،جامعة بني سويف 
،جامعة بني التطبيقات وآفاق المستقبل:بعد التعليم عن بعد في الجامعات العربية المؤتمر الدولي الثاني للتعليم عن

٢٠١٤ديسمبر١٧- ١٦سويف 
رايت بالتعاون مع جامعة بني سويفندوة المنح البحثية مع هيئة الفولب

ندوة مصر تخترع  جامعة بني سويف بالتعاون مع نقابة المخترعين
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٢٠١٥أبريل ٦-٥بعنوان "معمارية المعلومات"جامعة بني سويف المؤتمر العربي األول لعلوم المعلومات
١٨/٥/٢٠١٥-١٧مؤتمر انقاذ صناعة النشر في مصر القاهرة ،المجلس األعلى للثقافة 

٢٠١٥أكتوبر ١١ندوة ترتيب جامعة بني سويف طبقا لنظم التصانيف العالمية للجامعات ،جامعة بني سويف،كلية العلوم،
٢٠١٥أكتوبر ١٨ندوة آليات التحول الى جامعة الكترونية ،جامعة بني سويف،كلية الحاسبات والمعلومات 

٢٠١٥نوفمبر ١٨-١٧هرة ومعالجتها،جامعة بني سويف مؤتمر السرقات العلمية في األوساط األكاديمية:الظا
التدريب السنوي الستخدام قواعد البيانات العالمية ،برعاية وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات وجامعة بني 

٢٠١٥نوفمبرسويف 


