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٣(Level 8تنمیة المھارة اللغویةBeni Suef English Institute٣٠/٥/١٩٩٦
٤(Level 7 Advancedتنمیة المھارة اللغویةBeni Suef English Institute١٣/٣/١٩٩٦
٥(Level 6 Intermediateتنمیة المھارة اللغویةBeni Suef English Institute٣٠/١١/١٩٩٥

دورات تدریبیة (حاسب آلي)ب. 

السنةالجھةاسم الدورةم

١(Photoshop تدریب علوم الحاسب وتكنولوجیا المعلومات بكلیة مركز
٢٠١١العلوم جامعة بني سویف

٢(SPSS مركز تدریب علوم الحاسب وتكنولوجیا المعلومات بكلیة
العلوم جامعة بني سویف

٢٥/٥-
٣/٨/٢٠١٠

٣(TOT1 مركز تدریب علوم الحاسب وتكنولوجیا المعلومات بكلیة
العلوم جامعة بني سویف

٣١/١٠/٢٠٠٩ -
٦/١/٢٠١٠

٤(Oracle University Course١٢/١٠شبكة المعلومات بجامعة بني سویف -
١٨/١٢/٢٠٠٨

٥(ICDL
وزارة االتصاالت وتكنولوجیا-مكتب الیونسكو بالقاھرة

مركز بیت - والتدریببرامج التنمیة البشریة-المعلومات
الخبرة ببني سویف

١٤/٠٩/٢٠٠٨

٦("Teaching Assistant I &
Teaching Assistant II:"٠٨/٠٨/٢٠٠٦المجلس األعلى للجامعات -

٢٠/٠١/٢٠٠٧

مركز تدریب علوم الحاسب وتكنولوجیا المعلومات بمحافظة إعداد مدربین تخصص إنترنت)٧
بني سویف

٠٦/٠٣-
١٤/٠٦/٢٠٠٤

مركز تدریب علوم الحاسب وتكنولوجیا المعلومات بمحافظة إعداد مدربین تخصص برمجة)٨
بني سویف

٠٤/١٠ -
٢٨/٠٢/٢٠٠٤

مركز تدریب علوم الحاسب وتكنولوجیا المعلومات بمحافظة صیانة حاسبات)٩
بني سویف

١٢/٠٤ -
٢٧/٠٤/٢٠٠٣

١٠(ACCESS ٠١/١١/١٩٩٨مركز الحاسبات–نقابة التجاریین ببني سویف

١١(MS WORD 6١٧/٠٧المركز اإلسالمي للكمبیوتر التابع لجمعیة علي بن أبي طالب -
٢٠/٠٨/١٩٩٧

١٢(WINDOWS ٢٥/٠٧/١٩٩٦مركز الحاسبات–نقابة التجاریین ببني سویف
١٣(DATABASES ٢٥/٠٢/١٩٩٦مركز الحاسبات–نقابة التجاریین ببني سویف

١٤(Introduction & DOS ١٣/٠٦مركز الحاسبات–نقابة التجاریین ببني سویف -
٢٠/٠٧/١٩٩٥

قدرات)الدورات التدریبیة (تنمیة .ج

السنةالجھةاسم الدورةم

-٢٣كلیة اآلداب جامعة بني سویفالخرائط الذھنیة)١
م٢٤/١٢/٢٠١٥

٢(Scientific Thinking andم٢٢/١٢/٢٠١٥جامعة بني سویف بالتعاون مع الھیئة األلمانیة
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السنةالجھةاسم الدورةم
Argumentation Skills for
Problem Solving

٣(Teambuilding for Team
membersم١٠/١١/٢٠١٥سویف بالتعاون مع الھیئة األلمانیةجامعة بني

٤(
في RDAوصف المصادر وإتاحتھا 

البیئة اإللكترونیة وواقع المكتبات 
العربیة

م٢٠/١٠/٢٠١٥قسم علوم المعلومات كلیة اآلداب جامعة بني سویف

٥(How to present Scientific
Papersم٤/١٠/٢٠١٥جامعة بني سویف بالتعاون مع الھیئة األلمانیة

٦(How to present Scientific
Dataم٣/١٠/٢٠١٥جامعة بني سویف بالتعاون مع الھیئة األلمانیة

برنامج التنمیة المعرفیة للباحثین في الجامعات المصریة مھارات التدریس اإلبداعي)٧
بكلیة اآلداب جامعة بني سویف

١٠-
م١١/١٢/٢٠١٤

برنامج التنمیة المعرفیة للباحثین في الجامعات المصریة اإلنسانیةاإلدارة الفعالة للعالقات )٨
بكلیة اآلداب جامعة بني سویف

٢٥/١١ ،
م٨/١٢/٢٠١٤

برنامج التنمیة المعرفیة للباحثین في الجامعات المصریة إدارة الفریق البحثي)٩
بكلیة اآلداب جامعة بني سویف

١٦-
م١٧/١١/٢٠١٤

التنمیة المعرفیة للباحثین في الجامعات المصریة برنامجتنمیة االبداع الشخصي)١٠
بكلیة اآلداب جامعة بني سویف

٣-
م٤/١١/٢٠١٤

مركز إدارة الموارد البشریة، كلیة التجارة، جامعة بني اإلدارة الجامعیة)١١
سویف

٢٦-
م٢٧/٨/٢٠١٤

برنامج إعداد الخبیر االستراتیجي في )١٢
التعلیم الجامعي

ة، كلیة التجارة، جامعة بني مركز إدارة الموارد البشری
سویف

٩/٣ -
م٦/٥/٢٠١٤

برنامج التنمیة المعرفیة للباحثین في الجامعات المصریة مھارات التفكیر الناقد)١٣
بكلیة اآلداب جامعة بني سویف

٤-
م١٨/١١/٢٠١٣

برنامج التنمیة المعرفیة للباحثین في الجامعات المصریة الخرائط الذھنیة)١٤
بني سویفبكلیة اآلداب جامعة 

١٧-
م١٩/٩/٢٠١٣

برنامج التنمیة المعرفیة للباحثین في الجامعات المصریة مھارات القراءة السریعة)١٥
بكلیة اآلداب جامعة بني سویف

٢٤-
م٢٧/٦/٢٠١٣

برنامج التنمیة المعرفیة للباحثین في الجامعات المصریة مھارات الكتابة العلمیة)١٦
بكلیة اآلداب جامعة بني سویف

١٥/٤-
م١٣/٥/٢٠١٣

برنامج التنمیة المعرفیة للباحثین في الجامعات المصریة مھارات التواصل الفعال)١٧
بكلیة اآلداب جامعة بني سویف

٢٠/٥-
م١٠/٦/٢٠١٣

مھارات التعامل مع مصادر )١٨
المعلومات

برنامج التنمیة المعرفیة للباحثین في الجامعات المصریة 
٢٥/٣/٢٠١٣-٤بكلیة اآلداب جامعة بني سویف

-كلیة التجارة-مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریسنظم االمتحانات وتقویم الطالب)١٩
٧/٣/٢٠١٣-٥جامعة بني سویف

برنامج التنمیة المعرفیة للباحثین في الجامعات المصریة بناء العقلیة البحثیة)٢٠
٢٥/٢/٢٠١٣-٤بكلیة اآلداب جامعة بني سویف

-١٢مشروع الطرق المؤدیة إلى التعلیم العاليPathways TOTتدریب المدربین )٢١
١٦/٢/٢٠١٣

٦/٩/٢٠١٢-٤-كلیة التجارة-مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریساستخدام التكنولوجیا في التدریس)٢٢
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جامعة بني سویف

-١٥مشروع الطرق المؤدیة إلى التعلیم العاليتنمیة المھارات القیادیة)٢٣
١٧/٧/٢٠١٢

-كلیة التجارة-مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریستنظیم المؤتمرات العلمیة)٢٤
جامعة بني سویف

٢٦-
٢٨/٦/٢٠١٢

-كلیة التجارة-مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریسإعداد المشروعات التنافسیة)٢٥
جامعة بني سویف

١٣-
١٥/٣/٢٠١٢

٢٦(TOTة التجارةكلی-مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس-
جامعة بني سویف

٨-
١٢/١٢/٢٠١١

المراجعة الخارجیة لمؤسسات التعلیم )٢٧
العالي

-كلیة التجارة-مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس
جامعة بني سویف

١١-
١٤/٠٧/٢٠١٠

-كلیة التجارة-مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریسالتقویم الذاتي لمؤسسات التعلیم العالي)٢٨
جامعة بني سویف

٠٤-
٠٨/٠٧/٢٠١٠

الدورة التدریبیة الستخدام قواعد )٢٩
/٣٠/٠٣-٢٩جامعة بني سویف تحت إشراف المجلس األعلى للجامعاتالبیانات

٢٠١٠

الدورة التدریبیة الستخدام قواعد )٣٠
٠٥/١١-٠٤جامعة بني سویف تحت إشراف المجلس األعلى للجامعاتالبیانات

٢٠٠٩

التدریبیة الستخدام قواعد الدورة )٣١
٠٩/٠٤-٠٨جامعة بني سویف تحت إشراف المجلس األعلى للجامعاتالبیانات

٢٠٠٩

دورة البحث في قواعد البیانات )٣٢
-٢٦جامعة بني سویف تحت إشراف المجلس األعلى للجامعاتالعالمیة

٢٧/٠٣/٢٠٠٨

ھیئة التدریس والقیادات مشروع تنمیة قدرات أعضاء استخدام التكنولوجیا في التدریس)٣٣
بجامعة بني سویف

٠٣-
٠٦/٠٨/٢٠٠٦

مشروع تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات أسالیب البحث العلمي)٣٤
بجامعة بني سویف

١٨-
٢٢/٠٧/٢٠٠٦

مشروع تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات مھارات العرض الفعال)٣٥
بجامعة بني سویف

٢٧-
٢٩/٠٦/٢٠٠٦

مشروع تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات مھارات التفكیر)٣٦
بجامعة بني سویف

٢٤-
٢٦/٠٦/٢٠٠٦

مشروع تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات إدارة الوقت وضغوط العمل)٣٧
بجامعة بني سویف

٢٠-
٢٢/٠٦/٢٠٠٦

التدریس والقیادات مشروع تنمیة قدرات أعضاء ھیئة اتخاذ القرارات وحل المشكالت)٣٨
بجامعة بني سویف

٠٦-
٠٨/٠٦/٢٠٠٦

مشروع تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات تنمیة مھارات االتصال الفعال)٣٩
بجامعة بني سویف

٢٧-
٢٩/٠٥/٢٠٠٦

-٢١/٠٦وحدة إعداد المعلم الجامعي- جامعة القاھرةدورة إعداد المعلم الجامعي)٤٠
٠٩/٠٧/٢٠٠٣

ورش العمل.د

السنةالجھةاسم الورشةم
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م١٢/١٢/٢٠١٥وحدة الجودة بكلیة اآلداب جامعة بني سویفتوصیف المقررات)١

مشروع المكتبة الرقمیة باالشتراك مع المجلس األعلى التدریب على قواعد البیانات العالمیة)٢
م٠٦/١٢/٢٠١٥للجامعات

م٢٤/١١/٢٠١٥بني سویفوحدة الجودة بكلیة اآلداب جامعة التخطیط االستراتیجي)٣
م١٦/٠٥/٢٠١٥وحدة الجودة بكلیة اآلداب جامعة بني سویفتوصیف المقررات والبرامج)٤

مشروع المكتبة الرقمیة باالشتراك مع المجلس األعلى التدریب على قواعد البیانات العالمیة)٥
م١٥/١٢/٢٠١٤-١٤للجامعات

-واالمتحانات كلیة الحقوقمشروع تطویر نظم التقویم إعداد بنوك األسئلة)٦
١٩/٢٠/٠٤/٢٠١١ج بني سویف

١٥/٠٢/٢٠١١ج بني سویف-مشروع تطویر نظم التقویم واالمتحانات األھداف التعلیمیة نواتج التعلم)٧

إعداد األسئلة تمھیدا إلعداد بنوك )٨
٢٦/٠١/٢٠١١ج بني سویف-مشروع تطویر نظم التقویم واالمتحانات األسئلة

٢٤/١٠/٢٠١٠ج بني سویف- مشروع الجودة  كلیة اآلدابالجودة الشاملةإدارة )٩

المعاییر األكادیمیة القیاسیة لكلیات )١٠
١٩/١٠/٢٠١٠ج بني سویف-مشروع الجودة كلیة اآلداباآلداب

تقریر البرامج والمقررات الدراسیة )١١
٠٤/١٠/٢٠١٠ج بني سویف-مشروع الجودة كلیة اآلدابالتقاریر السنویةوإعداد

٠٣/١٠/٢٠١٠ج بني سویف-مشروع الجودة كلیة اآلدابالتعلیم اإللكتروني)١٢

مشروع المكتبة الرقمیة باالشتراك مع المجلس األعلى التدریب على قواعد البیانات العالمیة)١٣
٣/٣/٢٠١٠-٢٩للجامعات

٠٩/٠٢/٢٠١٠ج بني سویف-مشروع الجودة كلیة اآلدابنظم تقویم الطالب واالمتحانات)١٤
٢٤/٠١/٢٠١٠ج بني سویف-مشروع الجودة كلیة اآلدابالدعم األكادیمي واإلرشادي)١٥
٢٢/١٢/٢٠٠٩ج بني سویف-مشروع الجودة كلیة اآلدابتوصیف البرامج والمقررات الدراسیة)١٦

إعالن رؤیة الكلیة ورسالتھا وأھدافھا )١٧
٠٤/١٠/٢٠٠٩سویفج بني -مشروع الجودة كلیة اآلداباالستراتیجیة

SWOTالتحلیل الرباعي )١٨
Analysis

٢٨/٠٧/٢٠٠٩ج بني سویف-مشروع الجودة كلیة اآلداب

١٩/٠٧/٢٠٠٩ج بني سویف-مشروع الجودة كلیة اآلدابARS–NARSالمعاییر األكادیمیة)١٩
١٢/٠٧/٢٠٠٩ج بني سویف-مشروع الجودة كلیة اآلدابالخطة التدریبیة في مجال الجودة)٢٠

إعداد رسالة الكلیة ورؤیتھا وأھدافھا )٢١
٣٠/٠٦/٢٠٠٩ج بني سویف-مشروع الجودة كلیة اآلداباالستراتیجیة

١٩/٠٥/٢٠٠٩ج بني سویف-مشروع الجودة كلیة اآلدابالتخطیط االستراتیجي)٢٢

٢٣(
اللقاء التعریفي الموسع بمشروع 
الجودة بالكلیة وتحدید احتیاجات 

الكلیة وخططھا المستقبلیة
١٢/٠٤/٢٠٠٩ج بني سویف-مشروع الجودة كلیة اآلداب

مشروع المكتبة الرقمیة باالشتراك مع المجلس األعلى التدریب على قواعد البیانات العالمیة)٢٤
٩/٤/٢٠٠٩-٨للجامعات

مشروع المكتبة الرقمیة باالشتراك مع المجلس األعلى التدریب على قواعد البیانات العالمیة)٢٥
٢٧/٣/٢٠٠٨-٢٦للجامعات



١٦من ٦صفحة 

كلیـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

:خامسا: المناصب اإلداریة

بدایة الخدمةالوظیفةم
الجھةونھایتھا

بنھا-ج.م.ع-م٢٠١٦ینایر رئیس اللجنة اإلعالمیة بمؤسسة التربیة الخاصة والتأھیل )١
جمھوریة مصر العربیة-م٢٠١٦ینایر عضو باالتحاد العربي للتنمیة المستدامة )٢

للبحوث والدراسات في علوم المكتبات المركز العربي عضو ب)٣
الجزائر- م٢٠١٥دیسمبر بمجلة المركز، ومحكم باللجنة العلمیة والمعلومات

كلیة اآلداب جامعة بني سویف- م٢٠١٥أكتوبر المسئول اإلعالمي والتدریب والمؤتمرات )٤
سویفجامعة بني -م٢٠١٥ابریل بجامعة بني سویفالتدریب والمؤتمراتمدیر وحدة )٥

مركز جیل البحث العلمي - ٢٠١٤بمجلة جیل العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةباللجنة العلمیة محكم )٦
طرابلس/لبنان

منسق لجنة صیاغة مقترح تعدیل قانون تنظیم الجامعات )٧
وزارة التعلیم العالي والبحث العلميم٢٠١٤(الدراسات العلیا والبحوث)

المكتبات الرقمیة لجامعة بني مدیر مشروع تطویر خدمات )٨
جامعة بني سویف٢٠١٤- ٢٠١٣سویف

جامعة بني سویف٢٠١٥- ٢٠١٢مدرب معتمد بمركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس)٩

عضو بفریق إعداد برنامج الدراسات الدولیة المتوسطیة، )١٠
جامعة بني سویف–كلیة اآلداب ٢٠١٣- ٢٠٠٩ومرشد أكادیمي بالبرنامج

جامعة بني سویف–كلیة اآلداب ٢٠١٣لجنة دعم البحوث بالكلیةمنسق )١١
جامعة بني سویف–كلیة اآلداب ٢٠١٤- ٢٠١٣منسق برنامج التنمیة المعرفیة للباحثین)١٢
جامعة بني سویف–كلیة اآلداب ٢٠١٣منسق دورة تدریب المدربین بالكلیة)١٣
جامعة بني سویف–كلیة اآلداب ٢٠١٣- ٢٠١٢وتحریرھاإعداد مقترح الئحة التعلیم المفتوح للكلیة )١٤

مدیر مشروعات التدریب على تكنولوجیا المعلومات، ونظم )١٥
جامعة بني سویف–كلیة اآلداب ٢٠١٢فبرایر المعلومات اإلداریة، وشبكات المعلومات

إعداد الدراسة الذاتیة للكلیة وتحریرھا لمشروع ضبط الجودة )١٦
جامعة بني سویفم٢٠١٠م٢٠١٠–٢٠٠٨واالعتماد عن الفترة من 

جامعة بني سویفم٢٠١١- م٢٠١٠المدیر التنفیذي لمشروعات تطویر التعلیم بالكلیة)١٧
جامعة بني سویف–كلیة اآلداب م٢٠١١- م٢٠١٠مدیر البوابة اإللكترونیة لكلیة اآلداب)١٨
جامعة بني سویف–كلیة اآلداب م٢٠١٠المنسق العام للجان التداول والكنترول)١٩

عضو لجنة توثیق المعلومات على موقع الكلیة، والمنسق )٢٠
جامعة بني سویف-كلیة اآلدابم٢٠٠٩- م٢٠٠٨لموقع جامعة بني سویف.

بالتعاون مع شبكة المعلومات ICDLمنسق كلیة اآلداب لدورة )٢١
جامعة بني سویفم٢٠٠٨بالجامعة

المنسق العام للجنة رقمنة بیانات السادة أعضاء ھیئة التدریس )٢٢
جامعة بني سویف-كلیة اآلدابم٢٠٠٩- م٢٠٠٨ومعاونیھم بكلیة اآلداب

بني سویفجامعة- كلیة اآلداب م٢٠١١- م٢٠٠٨سكرتیر تحریر المجلة العلمیة لكلیة اآلداب)٢٣
جامعة بني سویف- كلیة اآلداب م٢٠٠٩- م٢٠٠٨أمین مجلس قسم المكتبات والوثائق)٢٤

سكرتیر تنفیذي للمجلة العلمیة لكلیة اآلداب ـ جامعة القاھرة ـ )٢٥
جامعة القاھرة ـ فرع - كلیة اآلداب م٢٠٠٨-م ٢٠٠٣فرع بني سویف

بني سویف



١٦من ٧صفحة 

كلیـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

بدایة الخدمةالوظیفةم
الجھةونھایتھا

٢٦(
رصد، فحص عضو دائم بلجنة كنترول الكلیة تداول، 

التماسات، واإلشراف على عملیة تحویل أعمال الكنترول 
للشكل اإللكتروني.

جامعة بني سویف- كلیة اآلداب م٢٠١٠-م ٢٠٠٠

عضو لجنة تسییر مشروع "تعمیق فكر العمل الحر لخریجي )٢٧
وطلبة وطالبات الجامعات والمعاھد المصریة"

جامعة بني سویف - كلیة اآلداب م٢٠٠٨
بالتعاون مع الصندوق االجتماعي 

للتنمیة

عضو مشروع میكنة مكتبات جامعة بني سویف بإشراف )٢٨
جامعة بني سویفم٢٠٠٩- م٢٠٠٨المجلس األعلى للجامعات

جامعة بني سویف-كلیة اآلدابم٢٠١١- م٢٠٠٨عضو لجنة الجودة واالعتماد األكادیمي)٢٩

سادسا: اإلنتاج العلمي

العلمیة الرسائل أ. 

الجامعةالرسالةعنوان
التقدیرالدرجةاإلجازةتاریخالقسم/ الكلیةالمانحة

استرجاع المواد غیر النصیة على 
شبكة اإلنترنت: دراسة تحلیلیة 
تقییمیة ألدلة بحث الخرائط 

الطبوغرافیة

جامعة بني 
سویف

اآلداب/ 
المكتبات 
والوثائق

الدكتوراهم٢٩/٦/٢٠٠٨
أولى مع مرتبة شرف 

التوصیة بطبع الرسالة 
وتبادلھا مع الجامعات

نشر الدوریات العلمیة اإللكترونیة 
في مصر: دراسة حالة مع دراسة 

التوقعات المستقبلیة

جامعة 
فرع -القاھرة

بني سویف

اآلداب/ 
المكتبات 
والوثائق

ممتازالماجستیرم٣١/٧/٢٠٠٢

: الكتابب. 

/ المؤلفالكتابعنوان
تاریخالنشرمكانالناشراسمالمؤلفین

الصفحاتالنشر

مصادر الوصول للدوریات اإللكترونیة على 
-والنشر القضایا--الماھیة:شبكة اإلنترنت

مصادر اإلیجاد

رحاب فایز 
أحمد سید

مكتبة الملك 
ص٢٠١٠٢٩٦الریاضفھد الوطنیة

استرجاع المواد غیر النصیة على شبكة 
تحلیلیة تقییمیة ألدلة بحث اإلنترنت: دراسة 

الخرائط الطبوغرافیة

رحاب فایز 
أحمد سید

مكتبة الملك 
ص٢٠٠٩٦٥١الریاضفھد الوطنیة

الدوریاتج. 



١٦من ٨صفحة 

كلیـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

المؤلف/ عنوان البحثم
اسم الدوریةالمؤلفین

بیانات النشر
العدد/ 
السنةالمجلد

١(
قیاس رأس المال المعرفي للباحثین 

تحلیلیة بجامعة بني سویف: دراسة
لتحقیق المیزة التنافسیة للجامعة

االتحاد العربي للمكتبات رحاب فایز
م٢٠١٦قید النشروالمعلومات (اعلم)

دراسة حالة : تقییم المكتبات الرقمیة )٢
االتحاد العربي للمكتبات رحاب فایزللمكتبة الرقمیة العالمیة

م٢٠١٦قید النشروالمعلومات (اعلم)

٣(
اإلمارات في التصدي تجربة دولة 

الواقعة على التجارة للجرائم المعلوماتیة
االلكترونیة

عمر حوتیھ
رحاب فایز

المجلة األردنیة للمكتبات 
والمعلومات

، ٤ع
٥٠٠١/١٢/٢٠١٥مج

٤(
معماریة المعلومات وتعزیز مشاركة 
األطفال في البیئة االفتراضیة دراسة 

تقییمیة لبعض المواقع التعلمیة
قید النشررحاب فایز

٥(
تقییم مواقع المكتبات الرقمیة على بوابات 
الجامعات المصریة دراسة تحلیلیة 

مقارنة
مجلة جیل العلوم اإلنسانیة رحاب فایز

م٢٠١٥یولیو٩عواالجتماعیة

٦(
خدمات بوابات الجامعات لنظام االنتساب 
على الویب: دراسة تحلیلیة مقارنة بین 

مصر والسعودیة
مجلة جیل العلوم اإلنسانیة رحاب فایز

م٢٠١٥یونیو٨عواالجتماعیة

دراسة تحلیلیة : جرائم الكتب اإللكترونیة)٧
أكتوبر - أبریل٢١عمجلة مكتبة الملك فھد الوطنیةرحاب فایزلوضع استراتیجیة حمایة لھا

م٢٠١٥

٨(
التنقیب عن بیانات مؤسسات العمل 

–٣٥٥ص ص - .التطوعي على الویب
٤٤٢.

المجلة العلمیة لكلیة اآلداب فایزرحاب 
جامعة بني سویف

، ٢مج
م٢٠١٣أبریل ٢٧ع

٩(
: الحوسبة السحابیة مفتوحة المصدرنظم

-١٧ص ص - .دراسة تحلیلیة مقارنة
٤١.

رحاب فایز
الجمعیة العراقیة لتكنولوجیا 
المعلومات : المجلة العراقیة 

لتكنولوجیا المعلومات
م٢٢٠١٣، ع٥مج

١٠(
المواقع الحكومیة لتكنولوجیا النانو تحلیل 

- .على شبكة اإلنترنت: دراسة ویبومتریة
.١٤١- ٦١ص ص 

رحاب فایز
جمعیة المكتبات األردنیة: 
المجلة األردنیة للمكتبات 

والمعلومات

، ٤٨مج
٢٠١٣مارس ١ع

١١(
بوابات مشروعات تطویر الجامعات 
المصریة الحكومیة: دراسة تحلیلیة 

.٣٤٧- ٢٥٩ص ص - .تقییمیھ مقارنة
مجلة مكتبة الملك الریاض: رحاب فایز

فھد الوطنیة
، ١٩، مج
- م.٢٠١٢نوفمبر ١ع

١٢(
تكنولوجیا النانو في مجال المعلومات 

ص - .واالتصاالت: الفرص والتحدیات
.٩٠- ٤٣ص 

االتحاد العربي للمكتبات رحاب فایز
م٢٠١٢أكتوبر١١ععلموالمعلومات: ا

١٣(
عصر الویب: حمایة حقوق المؤلف في

-٤٣ص ص - .دراسة تحلیلیة مقارنة
٨٧.

رحاب فایز
المركز العربي للدراسات 
والبحوث: المجلة العربیة 

،للدراسات المعلوماتیة
م٢٠١٢یولیو ١ع

نظم المكتبات الرقمیة الداللیة: دراسة )١٤
االتحاد العربي للمكتبات رحاب فایز.٦٦-٩ص ص - .تحلیلیة مقارنة

-٢٠١١أكتوبر١٠-٩عوالمعلومات: اعلم
م٢٠١٢أبریل 

استرجاع الجیل الثالث من الویب: دراسة )١٥
.٢٦٠- ١٩١ص ص - .تحلیلیة مقارنة

رحاب فایز
&

جمعیة المكتبات السعودیة: 
م٢٠١١سبتمبر ١٢عدراسات المعلومات



١٦من ٩صفحة 

كلیـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

المؤلف/ عنوان البحثم
اسم الدوریةالمؤلفین

بیانات النشر
العدد/ 
السنةالمجلد

أحمد فایز

١٦(
تحدیات وقضایا الجیل الثاني للویب في 

ص ص - .المكتبات ومراكز المعلومات
١٤٥-٨٥.

رحاب فایز
&

أحمد فایز

جمعیة المكتبات األردنیة: 
مجلة رسالة المكتبة

، ٤٦مج
٤ع

كانون أول 
م٢٠١١

١٧(
تطبیقات الجیل الثاني للمكتبات: دراسات 

- .حالة لوضع مقترحات للعالم العربي
٢٥١- ١٦٧ص ص 

رحاب فایز
&

أحمد فایز

–المجلة العلمیة لكلیة اآلداب 
م٢٠١٠أكتوبر ١٨عجامعة بني سویف

الجیل الثاني للویب وأدواتھ: دراسة )١٨
٧٦- ١ص ص -.مقارنة

رحاب فایز
&

أحمد فایز

–المجلة العلمیة لكلیة اآلداب 
جامعة بني سویف

، ٢مج
م٢٠٠٩أبریل ١٤ع

دلیل بحث مقترح للھیئة المصریة العامة )١٩
للمساحة

رحاب فایز
&

أحمد فایز

–المجلة العلمیة لكلیة اآلداب 
م٢٠٠٩أبریل ١٥عجامعة بني سویف

بورقة عملالمشاركةبحوث مؤتمرات. د

مكان الجھة الراعیةعنوان  المؤتمرعنوان البحثم
السنةانعقاده

١(

معماریة المعلومات وتعزیز 
مشاركة األطفال في البیئة 

االفتراضیة: دراسة تقییمیة لبعض 
المواقع التعلمیة

لمعماریة المؤتمر العربي األول 
المعلومات

جامعة بني 
سویف

جامعة بني 
سویف

أبریل ٦-٥
٢٠١٥

٢(

مواقع مشروعات تطویر خدمات 
المكتبات الرقمیة على بوابات 

الجامعات المصریة: دراسة تحلیلیة 
مقارنة

الدولي الثالث لجامعة بني المؤتمر
سویف "دور البوابة اإللكترونیة 
بالجامعات في النھوض بالبحث 

لخدمة المجتمع وتنمیة العلمي 
البیئة"

جامعة بني 
سویف

جامعة بني 
سویف

مایو ٢١
٢٠١٣

٣(
تقییم خدمات بوابات الجامعات 
لنظام االنتساب: دراسة تحلیلیة 

مقارنة

تقییم مؤتمر جامعة بني سویف "
فيوتطویر نظام االنتساب

"والعربیةالجامعات المصریة

جامعة بني 
سویف

جامعة بني 
سویف

أبریل١٦
٢٠١٣

التنقیب عن بیانات مؤسسات العمل )٤
التطوعي على الویب

المؤتمر العلمي التاسع لكلیة اآلداب 
"العلوم اإلنسانیة وتفعیل دور 

مؤسسات العمل التطوعي"

–كلیة اآلداب 
جامعة بني 

سویف

جامعة بني 
سویف

أبریل ١٠-٩
٢٠١٣

٥(
بوابات مشروعات تطویر الجامعات 

سة تحلیلیة المصریة الحكومیة: درا
تقییمیھ مقارنة

المؤتمر العلمى األول لمشروعات 
تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

بجامعة بنى سویف
"دور تكنولوجیا المعلومات 

واالتصاالت في تطویر التعلیم 
العالي"

جامعة بني 
سویف

جامعة بني 
سویف

أبریل ٢٠
٢٠١٢

أبریل ١٠كلیة –كلیة اآلداب لكلیة المؤتمر السنوي الثامن تكنولوجیا النانو في مجال )٦



١٦من ١٠صفحة 

كلیـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

مكان الجھة الراعیةعنوان  المؤتمرعنوان البحثم
السنةانعقاده

الفرص المعلومات واالتصاالت:
والتحدیات

بعنوانجامعة بني سویف-اآلداب
"الحلم المصري: اآلفاق 

والتحدیات"

جامعة بني 
سویف

–اآلداب 
جامعة بني 

سویف

٢٠١٢

حمایة حقوق المؤلف في عصر )٧
الویب: دراسة تحلیلیة مقارنة

مصر عدم المكتبات والدولة فى 
إدراك أم ال مباالة

جمعیة 
المكتبات 

والمعلومات 
المصریة

المكتبة 
العامة 
بالغردقة

١٥-
١٧/١١/٢٠١١

تطبیقات الجیل الثاني من المكتبات )٨
٢.٠في ظل تكنولوجیا ویب 

المؤتمر الدولي الثاني لبرنامج 
الدراسات الدولیة المتوسطیة 

وعنوانھ "تفعیل الحوار الثقافي في 
المتوسطي"المجتمع 

جامعة بني 
سویف

جامعة بني 
سویف

٢٤/٠٣-٢٣ /
٢٠١٠

دلیل بحث مقترح للھیئة المصریة )٩
العامة للمساحة

السابع للكلیة تحت المؤتمر العلمي 
عنوان مراجعات نقدیة في العلوم 

اإلنسانیة

كلیة اآلداب ج 
بني سویف

كلیة 
اآلداب ج 
بني سویف

١٤-
١٥/٠٤/٢٠٠٩

األكادیمیةسابعا: الخبرات 

:شراف على الرسائل الجامعیةاإل.أ

المسئولیةسنة اإلجازةسنة التسجیلالجھةالدرجةعنوان الرسالة

معماریة المكتبات الرقمیة واالفتراضیة 
ماجستیرالبنیة وأسالیب االسترجاع

–كلیة اآلداب 
جامعة بني 

سویف
اشراف ------- ٢٠١٥

مشارك

الداللیة: دراسة نظم المكتبات الرقمیة 
تحلیلیة مقارنة لوضع مواصفات في 

البیئة العربیة
الماجستیر

–كلیة اآلداب 
جامعة بني 

سویف
اشراف ----- ٢٠١٣

مشارك

:تحكیم األعمال العلمیةب.

السنةالجھةاسم الطالب/الدرجةعنوان الدراسةم

١(
استبانة التعرف على مھارات الوعي 

األزھر المعلوماتي لدى طالب جامعة
بالقاھرة

عبدالرحمن إبراھیم 
سید أحمد/ الدكتوراه

فرع البنات- جامعة األزھر 
كلیة الدراسات اإلنسانیة بالقاھرة

قسم الوثائق والمكتبات والمعلومات
شعبة المكتبات والمعلومات

سبتمبر
٢٠١٥

استبانة موجھة إلى العاملین في المكتبة )٢
رسالة بالمركزیة بجامعة أسیوط الخاص 

محمد عبد هللا محمد 
أحمد الشاھد

كلیة الدراسات رـــــة األزھـــــجامع
قسم الوثائق بالقاھرةنسانیة اإل

سبتمبر 
٢٠١٥



١٦من ١١صفحة 

كلیـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

السنةالجھةاسم الطالب/الدرجةعنوان الدراسةم
ماجستیر " استخدامات تكنولوجیا 
المعلومات في المكتبات المركزیة بجامعات 

صعید مصر: دراسة میدانیة "

والمكتبات/ ماجستیر

٣(
قطاعفيالمعلوماتخدمات"استبانة حول 

میدانیةدراسة": مصرصعیدفيالسیاحة
وأسواناألقصرمحافظتيعلى

ھشام محروص كمال 
الدین/ ماجستیر

جامعة الفیوم كلیة اآلداب قسم المكتبات 
والمعلومات 

یولیو 
٢٠١٥

٤(
بطاقة مالحظة األداء العملي لمھارات 
التربیة المكتبیة ألخصائیي المكتبات 

المدرسیة

بھاء فتحي خلیفة 
محمد/ ماجستیر

كلیة التربیة جامعة األزھر قسم 
تكنولوجیا التعلیم

أبریل 
٢٠١٥

٥(

استبانة للتعرف على الكفایات الالزمة 
ألخصائى تكنولوجیا التعلیم أثناء الخدمة 

والبرنامج ، للتعامل مع شبكات الكمبیوتر
التدریبى المقترح لتنمیة كفایات شبكات 

اخصائى تكنولوجیا التعلیم الكمبیوتر لدى 
.أثناء الخدمة

الحفنى ابراھیم 
الحفنى/ دكتوراه

المنظمة العربیة -جامعة الدول العربیـة
معھد البحوث -للتربیة والثقافة والعلـوم
قسم البحوث - والدراسات العربیـة

والدراسات التربویة

أبریل 
٢٠١٥

فيخدمات المعلومات ل حواستبانة)٦
محافظة قنابالمجالس المحلیة 

حمد اسماعیل أ
البغدادي/ ماجستیر

فــرع البنـات-جامعة األزھـر
قسـم كلـیة الدراسات اإلنسانیة بالقاھـرة

والمعلوماتمكتبات والالوثائق 

أبریل 
٢٠١٥

٧(
تطبیقات مواقع خصائص قائمة مراجعة 

البث اإللكتروني المسموعتقنیة 
Podcasting األكادیمیةالمكتبات فى

عاطف عباس عبد 
الحمید أحمد/ ماجستیر

قسم المكتبات والمعلومات كلیة اآلداب  
جامعة اإلسكندریة

أبریل 
٢٠١٥

٨(
حول صالحیةاستطالع رأى المحكمین

قائمة معاییر مبادئ التعلیم والتعلم 
يساساألبمرحلة التعلیمااللكتروني

عطایا یوسف عطایا 
عابد/ دكتوراه

معھد الدراسات والبحوث التربویة ، -
القاھرةجامعة

أبریل 
٢٠١٥

٩(

استبانة موجھة إلى المترددین على المكتبة 
استخدامات المركزیة بجامعة أسیوط حول 

تبات المركزیة تكنولوجیا المعلومات في المك
: دراسة میدانیةبجامعات صعید مصر

محمد عبد هللا محمد 
/ ماجستیرأحمد الشاھد

كلیة اللغة العربیة قسم الوثائق والمكتبات 
سیوطبجامعة أ

مارس 
٢٠١٥

١٠(

مدیري مشروع المستودع الرقمىاستبیــان
حول تكشیف الرسائل الجامعیة بإستخدام 

دراسة نظام المستقبل بالجامعات المصریة: 
"میدانیة للواقع وتخطیط للمستقبل

دینا مجدى عبدهللا 
/ ماجستیرعبدالمجید

والمعلوماتالمكتباتقسم 
جامعة بنھا- كلیة اآلداب

مارس 
٢٠١٥

١١(

فاعلیة اختالف مستویات الدمج في برنامج 
تدریبي إلكتروني لتنمیة مھارات التربیة 
المكتبیة لدى أخصائي المكتبات "قائمة 
مھارات التربیة المكتبیة ألخصائي المكتبات 

المدرسیة"

بھاء فتحي خلیفة 
محمد/ ماجستیر

-كلیة التربیة–قسم تكنولوجیا التعلیم 
جامعة األزھر

فبرایر 
٢٠١٥

١٢(
جلسات برنامج إرشادي عقالني انفعالي 
لخفض التعصب لدى عینة من طالب 

الصف الثاني الثانوي

حنـان أحـمـد محـمـد 
/ ماجستیرعلـي

جامعة –كلیة اآلداب-قسم علم النفس
فبرایر أسیوط

٢٠١٥

١٣(
األبحاث المنشورة في المساھمة في تحكیم 

العدد الرابع من مجلة جیل العلوم اإلنسانیة 
واالجتماعیة 

مركز جیل البحث 
العلمي 

دیسمبر لبنان-طرابلس 
٢٠١٤



١٦من ١٢صفحة 

كلیـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

السنةالجھةاسم الطالب/الدرجةعنوان الدراسةم

١٤(

حول تصمیم تعلم بیئـة استطالع رأي
مھارات إنتاج عناصر افتراضیة لتنمیــة

والتنظیم الذاتي لدى ادـة األبعـثالثیتعلم 
كنولوجیا التعلیمتطالب قسم

محمود محمد حسین 
أحمد/ دكتوراه

كلیة التربیة –بقسم تكنولوجیا التعلیم 
م٢٠١٤النوعیة بقنــا

موقع علم اإلنترنت المبسط)١٥
http://eznetworld.net/

قسم المكتبات والمعلومات، كلیة اآلداب، غدیر مجدي/ دكتوراه
م٢٠١٤جامعة االسكندریة

١٦(

واتجاھات المستفیدین األجانب أنماط استبانة 
نحو استخدام مجموعات علم المصریات 

ةبمكتبھ مبارك العامة باألقصر : دراسة حال

عبد الرحمن محمد 
خیري/ عیسى

ماجستیر

، كلیة اآلداب، قسم المكتبات والمعلومات
م٢٠١٤جامعة حلوان

١٧(
التعرف على أنماط إفادة أعضاء انةاستب

ھیئة التدریس بجامعة اإلسكندریة من 
الفھارس االلكترونیة

أحمد خمیس فؤاد عبد 
/ شرفالعزیز

ماجستیر

قسم المكتبات والمعلومات
م٢٠١٤جامعة اإلسكندریة–اآلدابكلیة 

١٨(
المستفیدین نحو اتجاھاتحولانةاستب

بني خدمات مشروع المكتبة الرقمیة بجامعة
سویف

/ منى منیر احمد احمد 
ماجستیر

قسم المكتبات والوثائق، كلیة اآلداب، 
م٢٠١٤جامعة بني سویف

: المقررات الدراسیة التي تم تدریسھاج. 

الجامعةالكلیةالمرحلةاللغةاسم المقرر
بني سویفاآلداباألولىاإلنجلیزیةمھارات اإلنترنت

بني سویفاآلداباألولىالعربیةالعلوم االجتماعیة واإلنسانیةمقدمة الحاسب اآللي في مجال 
بني سویفاآلداباألولىالعربیةمقدمة في علوم الحاسب اآللي
بني سویفاآلدابالثالثةالعربیة)النظم اآللیة(تطبیقات على الحاسب اآللي 
بني سویفاآلدابالثانیةالعربیة)قواعد البیانات(تطبیقات على الحاسب اآللي 

بني سویفاآلدابالرابعةالعربیةتشریعات المعلومات
بني سویفاآلدابالرابعةالعربیة)شبكات المعلومات(تطبیقات على الحاسب اآللي 

بني سویفاآلدابالرابعةالعربیةالتكشیف واالستخالص
بني سویفاآلدابالرابعةالعربیةعلم المعلومات
بني سویفاآلدابالرابعةالعربیةالمعلوماتنظم استرجاع 

:بھاالتدریبیة التي تم تدریاو الورشالدوراتد.

السنةالجھةاسم المحوراسم الدورةم

برنامج التنمیة المعرفیة للباحثین في الجامعات تنمیة مھاراتمھارات التواصل الفعال)١
المصریة بكلیة اآلداب جامعة بني سویف

٢٠/٥-
م١٠/٦/٢٠١٣

مھارات التعامل مع )٢
برنامج التنمیة المعرفیة للباحثین في الجامعات تنمیة مھاراتمصادر المعلومات

٢٥/٣/٢٠١٣-٤المصریة بكلیة اآلداب جامعة بني سویف



١٦من ١٣صفحة 

كلیـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

السنةالجھةاسم المحوراسم الدورةم

كلیة -مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریستنمیة قدراتنظم التقویم واالمتحانات)٣
م٢٠١١جامعة بني سویف- التجارة

استخدام التكنولوجیا في )٤
كلیة -مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریستنمیة قدراتالتدریس

م٢٠١١جامعة بني سویف- التجارة

كلیة -مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریستنمیة قدراتتنظیم المؤتمرات العلمیة)٥
م٢٠١١جامعة بني سویف- التجارة

تنمیة مھارات أخصائي )٦
المكتبات الحدیثة

أدلة ومحركات 
م٢٠١١جامعة بني سویف/ كلیة اآلدابالبحث

تنمیة مھارات أخصائي )٧
م٢٠١٠مكتبة مبارك العامة بالقاھرةحاسب آليالمكتبات الحدیثة

تنمیة مھارات أخصائي )٨
م٢٠٠٩قصر ثقافة الجیزةقواعد البیاناتالمكتبات الحدیثة

الفھرسة اآللیة في )٩
المكتبات مارك

الفھرسة اآللیة في 
م٢٠٠٩مكتبة مبارك العامة ببني سویفالمكتبات مارك

: مشاركة بدون ورقة عملالندوات والملتقیات.ھـ

بدایة الخدمةالوظیفةم
الجھةونھایتھا

١(
المؤتمر العلمي لمؤسسة دار نشر رئیس لجنة اإلعالم والتواصل بالمؤتمر 

ومعامل التأثیر المؤتمر الدولي لقیاسات المعلومات بعنوان العلوم الطبیعیة
العربي

اإلسكندریةم١١/٨/٢٠١٦-٩

٢(
لتطویر الخدمات التعلیمیة والطالبیة االول المؤتمرأمین عام مؤتمر 

تعلم للجامعات فى ضوء تحدیات سوق العمل ( تجارب ورؤى مستقبلیة)
نافس-تدرب–

١٩-١٨ /
جامعة بني سویفم٤/٢٠١٦

٣(
لجنة اإلعالم والتواصل بالمؤتمر العلمي الثاني لعلوم المعلومات رئیس 

بعنوان "التحول إلى مجتمع المعرفة: رؤى معلوماتیة" تحت شعار 
المعرفة أساس التقدم

١٢-
م١٣/٤/٢٠١٦

كلیة اآلداب جامعة بني 
سویف

األنشطة الطالبیة ودورھا أمین مؤتمر الطالب األول لكلیة اآلداب  بعنوان )٤
كلیة اآلداب جامعة بني م٢٧/٣/٢٠١٦تنمیة االبداع والتفكیر الریاديفي 

سویف

٥(
أمین مؤتمر كلیة اآلداب العاشر بالتعاون مع االتحاد العربي للتنمیة 

نحو بناء استراتیجیة للتنمیة المستدامة في صعید مصر المستدامة بعنوان 
في ظل العلوم اإلنسانیة

١٤-١٣ /
م٣/٢٠١٦

جامعة بني كلیة اآلداب 
سویف

مقرر مؤتمر جامعة بني سویف األول نحو بناء استراتیجیة لتحویل )٦
جامعة بني سویفم١/٣/٢٠١٦الطالب إلى باحث

أمانة المؤتمر األول ألطفال الشوارع بعنوان أطفال بال مأوى تحت شعار )٧
جامعة بني سویفم٢٢/١٢/٢٠١٥تعلم وانتج وارجع لبیتك

كلیة اآلداب ج بني م١٥/١٢/٢٠١٥استراتیجیة إلدارة التطرف الفكريمنسق ندوة نحو بناء )٨
سویف

جامعة بني سویفم٠٨/١٢/٢٠١٥منسق ندوة أخالقیات ومعاییر استخدام الحیوانات في البحث العلمي)٩
كلیة الطب البیطري ج م٠٦/١٢/٢٠١٥منسق ندوة التقنیات الحدیثة في التغذیة)١٠



١٦من ١٤صفحة 
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بدایة الخدمةالوظیفةم
الجھةونھایتھا

بني سویف

مركز تنمیة الموھوبین م٠١/١٢/٢٠١٥وتنمیة الفكر اإلبداعيمنسق ندوة اكتشاف)١١
ج بني سویف

جامعة بني سویفم٢٢/١١/٢٠١٥الجامعةفياختراعبراءةمائةمنسق ندوة نحو)١٢

-٢١أحدث التطورات العلمیة في مجال النانومتریةمنسق ورشة عمل )١٣
م٢٢/١١/٢٠١٥

كلیة الدراسات العلیا 
للعلوم المتقدمة ج بني 

سویف

From Protein Posttranslational Modificationمنسق ندوة )١٤
and Engineering to Antibiotic Biosynthesisكلیة الصیدلة ج بني م١٧/١١/٢٠١٥

سویف
جامعة بني سویفم٠٨/١١/٢٠١٥الزائریناألساتذةاستقطابمنسق ندوة آلیات)١٥

لتطویر (+ERASMUS)منسق الیوم التعریفي لكیفیة التقدم لبرنامج )١٦
جامعة بني سویفم٠٣/١١/٢٠١٥التعلیم العالي الممول من االتحاد األوروبي

جامعة بني سویفم١٨/١٠/٢٠١٥إلكترونیةجامعةإلىالتحولبآلیاتالتعریفيمنسق الیوم)١٧

منسق ندوة ترتیب جامعة بني سویف طبقا لنظم التصانیف العالمیة )١٨
جامعة بني سویفم١١/١٠/٢٠١٥للجامعات

منسق ندوة القدرات البحثیة للجامعة ودورھا في حل مشكالت المؤسسات )١٩
الصناعیة واإلنتاجیة والخدمیة بالمجتمع

سبتمبر ١٣
جامعة بني سویف٢٠١٥

جامعة بني سویف٢٠١٥سبتمبر ٨أبعاد التعاون البحثي والعلمي مع المكتب الثقافي الكوريمنسق ندوة )٢٠

منسق الیوم التعریفي بالمكتب الوطني لبرنامج االتحاد األوربي للتعلیم )٢١
جامعة بني سویف٢٠١٥سبتمبر ١(+ERASMUS)العالي 

أغسطس ٢٣ندوة طریق الباحثین في جامعة بني سویف إلى المنح الدولیةمنسق )٢٢
جامعة بني سویف٢٠١٥

أغسطس ١٦بالجامعةللمبتعثینالفعالةلإلدارةاستراتیجیةمنسق ندوة نحو)٢٣
جامعة بني سویف٢٠١٥

أغسطس ٩منسق ندوة الجوائز العلمیة: أنواعھا وكیفیة الحصول علیھا)٢٤
جامعة بني سویف٢٠١٥

أغسطس ٢المؤسسات االكادیمیة والمعلوماتیةفيسیجما ٦منسق ندوة تقنیات)٢٥
جامعة بني سویفم٢٠١٥

جامعة بني سویفم٢٠١٥مایو ٢٦األلمانیة للتبادل العلمي"منسق ندوة "برامج ومنح الھیئة )٢٦
جامعة بني سویفم٢٠١٥مایو ١٤منسق ندوة  "قواعد ترقیات األساتذة واألساتذة المساعدین")٢٧
جامعة بني سویفم٢٠١٥مایو ١٠منسق ندوة  "دور كلیة الطب البشري في رفع التصنیف الدولي للجامعة")٢٨

لجنة الدعایة واإلعالن بالمؤتمر العربي األول لعلوم المعلومات بعنوان )٢٩
جامعة بني سویف٢٠١٥أبریل ٦-٥"معماریة المعلومات" 

جامعة بني سویفم٢٠١٥أبریل ٧المنسق العام للیوم الترفیھي لألطفال األیتام)٣٠

مارس ٢٩المنسق العام الحتفالیة عید العلم الرابع لجامعة بني سویف)٣١
جامعة بني سویفم٢٠١٥

مارس ٢٤المنسق العام للندوة التعریفیة ببرامج ھیئة الفولبرایت األمریكیة )٣٢
جامعة بني سویفم٢٠١٥



١٦من ١٥صفحة 

كلیـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

بدایة الخدمةالوظیفةم
الجھةونھایتھا

مارس ١١منسق ندوة  "التأمین الصحي الشامل" )٣٣
م٢٠١٥

كلیة - قسم العقاقیر
الصیدلة ج بني سویف

مارس ١٠والتصنیف الدولي للجامعاتQSمنسق ندوة  "التعریف بمعاییر مؤسسة )٣٤
جامعة بني سویفم٢٠١٥

٢٠١٥مارس ٨أمین مؤتمر "مصر تخترع" )٣٥
جامعة بني سویف 
بالتعاون مع نقابة 

المخترعین المصریین

حضور المؤتمر الدولي الثاني للتعلیم عن ُبعد بجامعة بني سویف بعنوان )٣٦
التطبیقات وآفاق المستقبل""التعلیم عن ُبعد في الجامعات العربیة:  

دیسمبر ١٧-١٦
جامعة بني سویفم٢٠١٤

رئیس لجنة الدعایا واإلعالن في فعالیات المؤتمر الدولي الثاني لمتحدي )٣٧
جامعة بني سویفم٢٠١٤دیسمبر ٢اإلعاقة لجامعة بني سویف تحت عنوان "شبابنا... طاقة ال إعاقة"

والمحلیة بجامعة بني سویف وسبل منسق ندوة  "االتفاقیات الدولیة )٣٨
جامعة بني سویف٢٠١٤أكتوبر ٢٦تفعیلھا"

منسق ندوة  "المشروعات التنافسیة : مصادر فعالة لتمویل البحث العلمي )٣٩
من خارج الجامعة"

سبتمبر ١٦
جامعة بني سویف٢٠١٤

جامعة بني سویفم٢٠١٤سبتمبر ٢منسق ندوة  "تشجیع تسجیل براءات االختراع: المعاییر والتقییم")٤٠

أغسطس ٢٤منسق ندوة  "فاعلیة البحوث المدعومة من الجامعة")٤١
جامعة بني سویف٢٠١٤

أغسطس ٥منسق ندوة  "آلیات تشجیع النشر الدولي")٤٢
جامعة بني سویف٢٠١٤

أمین مؤتمر جامعة بني سویف بعنوان "مراكز التمیز البحثي: المعاییر )٤٣
جامعة بني سویفم٢٠١٤یونیو ٦المجتمعي"والمھام والعائد 

أمین مؤتمر جامعة بني سویف بعنوان "الوقف البحثي لجامعة بني سویف: )٤٤
جامعة بني سویفم٢٠١٤مارس ٤ضوابطھ وموارده ومصارفھ"

٤٥(
عضو بأمانة المؤتمر الدولي الرابع لجامعة بني سویف باالشتراك مع 

مؤسسات األعمال الخاصة والمجتمع اتحاد الجامعات العربیة بعنوان "دور 
المدني في رفعة الشعوب وتقدمھا"

فبرایر ١٩-١٨
جامعة بني سویفم٢٠١٤

عضو بأمانة مؤتمر جامعة بني سویف "نحو بناء استراتیجیة بحثیة )٤٦
للجامعة في العقد القادم"

نوفمبر ١٣-١٢
جامعة بني سویف٢٠١٣

تقییم وتطویر نظام "عضو بأمانة مؤتمر جامعة بني سویف بعنوان )٤٧
"والعربیةالجامعات المصریةفياالنتساب

أبریل ١٧-١٦
جامعة بني سویف٢٠١٣

عضو بأمانة مؤتمر كلیة اآلداب التاسع بجامعة بني سویف بعنوان "العلوم )٤٨
اإلنسانیة وتفعیل دور مؤسسات العمل التطوعي" ورئیس لجنة البحوث

أبریل ١٠-٩
جامعة بني سویف٢٠١٣

جامعة بني سویف-لكلیة اآلدابالمؤتمر السنوي الثامن عضو بأمانة )٤٩
جامعة بني سویف٢٠١٢أبریل ١٠"الحلم المصري: اآلفاق والتحدیات"بعنوان

٥٠(
المؤتمر الدولي الثاني لبرنامج فيلجنة البحوث والطباعةرئیس

الدراسات الدولیة المتوسطیة وعنوانھ "تفعیل الحوار الثقافي في المجتمع 
المتوسطي".

مارس ٢٤-٢٣
جامعة بني سویفم٢٠١٠

السابع للكلیة تحت في المؤتمر العلمي لجنة البحوث والطباعةرئیس)٥١
عنوان مراجعات نقدیة في العلوم اإلنسانیة

ابریل ١٥–١٤
م٢٠٠٩

جامعة - كلیة اآلداب 
بني سویف

جامعة - كلیة اآلداب أبریل ٤- ٢لقسم الدراسات األول في المؤتمر الدولي لجنة البحوث والطباعةرئیس)٥٢



١٦من ١٦صفحة 

كلیـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

بدایة الخدمةالوظیفةم
الجھةونھایتھا

جذور تاریخیة : مصر ودول البحر المتوسط"الدولیة المتوسطیة بعنوان
"ورؤیة مستقبلیة

بني سویفم٢٠٠٩

الطباعة بالمؤتمر العلمي القومي السادس للوثائق عضو لجنة البحوث و)٥٣
الوثائق والحكومة اإللكترونیة""واألرشیف والمعلومات بعنوان 

١٩-
م٢٠/٣/٢٠٠٥

جامعة - كلیة اآلداب 
القاھرة ـ فرع بني 

سویف

العلوم اإلنسانیة وتحدیات المجتمع في مؤتمر "لجنة طباعة الكتابعضو )٥٤
م٧/٤/٢٠٠٤-٦بني سویففرع - القاھرةكلیة اآلداب جامعةب"المصري

جامعة - كلیة اآلداب 
القاھرة ـ فرع بني 

سویف

٥٥(
عضو لجنة تنظیم المعارض بالمؤتمر العلمي القومي الخامس للوثائق 
واألرشیف والمعلومات بعنوان "نظم المعلومات األرشیفیة ودورھا في 

حوار الحضارات"

٢٠-
م٢١/٣/٢٠٠٤

جامعة - كلیة اآلداب 
القاھرة ـ فرع بني 

سویف

في مؤتمر "تحدیث مصر من منظور العلوم لجنة السكرتاریة الفنیةعضو )٥٦
بني سویففرع - كلیة اآلداب جامعة القاھرةباإلنسانیة"

٢٩-
م٣٠/٤/٢٠٠٣

جامعة - كلیة اآلداب 
القاھرة ـ فرع بني 

سویف

للوثائق عضو بلجنة التنظیم والضیافة بالمؤتمر العلمي القومي الرابع)٥٧
واألرشیف والمعلومات بعنوان " وثائقنا العربیة بین الواقع والطموحات

١٦/٣-١٥ /
م٢٠٠٣

جامعة - كلیة اآلداب 
القاھرة ـ فرع بني 

سویف

"بني سویف على مر العصورفي مؤتمر "لجنة البحوث والطباعةعضو )٥٨
بني سویففرع - كلیة اآلداب جامعة القاھرةب

٢٧-
م٢٨/٤/٢٠٠٢

جامعة - اآلداب كلیة 
القاھرة ـ فرع بني 

سویف

ثامنا: الخبرات العملیة

: عضویة الجمعیات العلمیة. أ

سنة االشتراكالجھةالجمعیةاسم 
م٢٠١١یة المصریةعالجمالجمعیة المصریة للمكتبات والمعلومات

ب. الجوائز

سنة الحصول علیھاالجھةاسم الجائزة / المشروع
جامعة بني التشیجعیةجائزة الجامعة 

م٢٠١٤سویف

قیاس رأس المال المعرفي للباحثین "مشروع بحثي بعنوان الفوز بتمویل 
"بجامعة بني سویف: دراسة تحلیلیة لتحقیق المیزة التنافسیة للجامعة

جامعة بني 
م٢٠١٤سویف


