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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

المكتبات ٢٠٠١مدرس
والمعلومات

فرع بني –اآلداب 
سویف

مصرجامعة القاھرة

المكتبات ٢٠٠٨أستاذ مساعد
والمعلومات

مصرجامعة بني سویفكلیة اآلداب

:الورش التدریبیة التي تم الحصول علیھاالدورات و رابعا: 
السنةالجهةطبيعة الدورة الورشةالدورة أواسم

دورات التنمیة البشریة 
ألعضاء ھیئة التدریس 

بالجامعات المصریة

٢٠١٥- ٢٠١٤جامعة بني سویف

دور كلیة الطب البشري في 
رفع التصنیف الدولي للجامعة 

٢٠١٥جامعة بني سویف

ترتیب جامعة بني سویف طبقا 
لنظم التصنیف العالمیة 

للجامعات

٢٠١٥جامعة بني سویف

الملتقى العالمي للمبدعین في 
التدریس الجامعي

-، الریاض جامعة اإلمام
السعودیة

٢٠١٣

استخدام شبكات التواصل 
االجتماعي

عمادة تطویر التعلیم الجامعي، 
-، الریاض جامعة اإلمام

السعودیة

٢٠١٢

ھیكلیة بناء بوابات اإلنترنت 
تقییمھاومعاییر 

جمعیة المكتبات والمعلومات 
السعودیة

٢٠١١

في فعالیات: مؤتمر المحتوى الرقمنة لدعم المحتوى العربي
العربي في اإلنترنت: التحدیات 

، جامعة اإلماموالطموحات. 
السعودیة-الریاض 

٢٠١١

استراتیجیات البحث في 
اإلنترنت وقواعد البیانات: 
الطریق إلى وعي معلوماتي 

ضلأف

جمعیة المكتبات والمعلومات 
فرع مكة المكرمة–السعودیة 

٢٠١١

مصادر المعلومات اإللكترونیة: 
رقمنتھا وتطبیقاتھا

قسم دراسات المعلومات، 
-جامعة اإلمام، الریاض 

السعودیة

٢٠٠٨

خدمات المعلومات في المكتبات 
الرقمیة

مركز المصادر التربویة، وزارة 
- الریاض التربیة والتعلیم ،

السعودیة

٢٠٠٥
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

:خامسا: المناصب اإلداریة
الدولةالجهة نهاية الخدمة بداية الخدمةالدرجة األكاديميةالوظيفة

قسم علوم ٢٠١٦منسق الجودة
كلیة -المعلومات 

جامعة –اآلداب 
بني سویف

مصر

سادسا: اإلنتاج العلمي
الرسائل العلمية .أ

الجامعةالرسالةعنوان
المانحة

تاریخالقسم/ الكلیة
اإلجازة

التقدیرالدرجة

التي الدوریات المتخصصة
صدرت في الوطن العربي في 

: دراسة ١٩٤٠- ١٨٦٥المدة 
في نظام االتصال العلمي 

جامعة 
القاھرة

كلیة اآلداب، قسم 
والوثائق المكتبات

والمعلومات

مرتبة الشرف األولىدكتوراه٢٠٠١

أطروحات علوم الدین
اإلسالمي التي أجازتھا 

الجامعات المصریة حتى عام 
م: دراسة ببلیومتریة ١٩٩٠

جامعة 
القاھرة

كلیة اآلداب، قسم 
والوثائق المكتبات

والمعلومات

ممتازماجستیر١٩٩٤

: الكتاب) ب
الصفحاتالنشرتاریخالنشرمكانالناشراسمالمؤلفین/ المؤلفالكتابعنوان

تاریخ المملكة العربیة السعودیة في 
الرسائل العلمیة المجازة من الجامعات 
العربیة والغربیة: وراقیة، ودراسة 

تحلیلیة

جامعة اإلمام محمد بن سعود د. عبدالرحمن فراج
اإلسالمیة، كرسي الشیخ 

زیز التویجري عبدالع
للدراسات اإلنسانیة

ص٢٠١٥٣٣٥الریاض

رحلة عربیة في المكتبات وعلم 
المعلومات؛ دراسات مھداة إلى 

دار غریب للطباعة والنشر عبدالرحمن فراجد. تحریر 
والتوزیع

٢٠١٣القاھرة



4

كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

األستاذ الدكتور حشمت قاسم بمناسبة 
بلوغھ سن السبعین

مركز الملك عبدالعزیز للحوار د. عبدالرحمن فراجالحوار: قائمة ببلیوجرافیة
الوطني 

٢٠١٣الریاض

األطروحات السعودیة في مجال 
المكتبات والمعلومات : دراسة 

وراقیةتحلیلیة، وقائمة

جمعیة المكتبات والمعلومات د. عبدالرحمن فراج
یة : دار أجنادین للنشر السعود

والتوزیع

ص٢٠٠٦١٦٥الریاض

:الدورياتب ) 
اسم الدوريةالمؤلف/ المؤلفينعنوان البحث

بيانات النشر
السنة العدد/ المجلد 

التأثیر االجتماعي للجامعات 
السعودیة على تویتر، في 
ضوء مواقعھا في بعض 

التصنیفات الدولیة للجامعات

االتجاھات الحدیثة في د. عبدالرحمن فراج
المكتبات والمعلومات

)٢٠١٧قید النشر (

لتقییم الدوریات نحو منھج 
تحلیل : التخصصیة العربیة

اإللكترونیة الوقائعسجالت
مع دراسة تطبیقیة ، نموذًجا

Cybrariansلمجلة  
Journal

، ود. د. عبدالرحمن فراج
محمود خلیفة

بحوث في علم مجلة 
المكتبات والمعلومات

مارس قید النشر (١٨
٢٠١٧(

مستقبل وسائل التواصل 
االجتماعي

)٢٠١٦(یولیو ٨٣أحوال المعرفةعبدالرحمن فراجد. 

التواصل االجتماعيلوسائ
التطوعيالعملودورھا في 

)٢٠١٦(أبریل ٨٢أحوال المعرفةد. عبدالرحمن فراج

دراسة علمیة على ١٠٠أبرز 
منصات التواصل االجتماعي 

: "موقع ألتمتریقا ٢٠١٥لعام 
"أو القیاسات البدیلة

Cybrariansفراجد. عبدالرحمن 
Journal

)٢٠١٥(دیسمبر ٤٠ع

الفھرس الجامع لمستودعات 
البیانات (داتا بب). 

)٢٠١٥(أكتوبر ٨٠عأحوال المعرفةد. عبدالرحمن فراج
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وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

المنافع العلمیة واالجتماعیة 
للمكتبة الرقمیة العربیة

)٢٠١٥(ینایر ٣٠عالتسجیلةد. عبدالرحمن فراج

المكتبات الرقمیة على تطبیقات 
الھواتف الخلویة

)٢٠١٤(أكتوبر ٢٩ع التسجیلةد. عبدالرحمن فراج

دوریات الوصول الحر: خدمة 
إلكترونیة بدون نفقات

)٢٠١٤(مایو ٧٤ع أحوال المعرفةد. عبدالرحمن فراج

نحو مكتبة وطنیة في مجاالت 
العلوم والتقنیة: مشروع 

الوطني (توثیق اإلنتاج الفكري 
إلكترونیـًا) نموذًجا

)٢٠١٤(أبریل ٢٧ع التسجیلةد. عبدالرحمن فراج

تقنیات الھاتف الخلوي 
للمكتبات: قائمة بتطبیقات 
الھاتف الخلوي، ومصادر 

للتطویر

لوري باریل؛ ترجمة 
عبدالرحمن فراج

)٢٠١٢(ینایر ١٣عدراسات المعلومات

مؤسسات البحث العلمي في 
ة السعودیـة: المملكة العربی

دراسة تحلیلیة

جلة المكتبات مد. عبدالرحمن فراج
والمعلومات العربیة

)٢٠١٢(یولیو ١، ع٣٣س

الجامعات السعودیة ودورھا 
في دعم الوصول الحر؛ دراسة 

استكشافیة 

، د. عبدالرحمن فراج
وسلیمان الشھري

مجلة المكتبات 
والمعلومات العربیة

)٢٠١٠(ینایر ١، ع٣٠س

:أجزاء من كتبج) 
رقم اإليداع الصفحاتتاريخ النشرمكان النشر الناشراسم المؤلف/ المؤلفينعنوان الكتاب والمحررعنوان البحث( الفصل ) 

األستاذ الدكتور حشمت 
قاسم ودوره في تطور 

علم المعلومات في 
المجتمع العربي

رحلة عربیة في 
المكتبات وعلم 

المعلومات؛ دراسات 
إلى األستاذ مھداة 

الدكتور حشمت قاسم 
بمناسبة بلوغھ سن 

السبعین/ تحریر 
عبدالرحمن فراج

د. عبدالرحمن 
فراج

دار غریب 
للطباعة 
والنشر 
والتوزیع

ص ص ٢٠١٣القاهرة
١٧٤-١٣٦

إسھامات األستاذ 
الدكتور حشمت قاسم 

في قطاع تنظیم 

رحلة عربیة في 
المكتبات وعلم 

المعلومات؛ دراسات 
مھداة إلى األستاذ 

د. عبدالرحمن 
فراج

دار غریب 
للطباعة 
والنشر 
والتوزیع

٢٠١٣القاهرة
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وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

الدكتور حشمت قاسم المعلومات
بمناسبة بلوغھ سن 

السبعین/ تحریر 
عبدالرحمن فراج

اإلنتاج الفكري لألستاذ 
الدكتور حشمت قاسم؛ 

وراقیة

رحلة عربیة في 
المكتبات وعلم 

المعلومات؛ دراسات 
مھداة إلى األستاذ 

الدكتور حشمت قاسم 
بمناسبة بلوغھ سن 

تحریر السبعین/ 
عبدالرحمن فراج

د. عبدالرحمن 
فراج

دار غریب 
للطباعة 
والنشر 
والتوزیع

٢٠١٣القاهرة

)بورقة عمل (المشاركةد) بحوث مؤتمرات
السنةمكان انعقادهالجهة الراعيةعنوان  المؤتمرالمؤلفينالمؤلف/عنوان البحث

اتجاھات البحث في الرسائل 
الملك عن تاریخالجامعیة

عبدالعزیز والمملكة في عھده
.ھـ١٤٣٤- ١٤١٩

المؤتمر العالمي الثاني د. عبدالرحمن فراج
عن تاریخ الملك 

عبدالعزیز

جامعة اإلمام محمد 
بن سعود 
اإلسالمیة

٢٠١٥الریاض

دور المكتبات العامة في 
مصر في تحقیق شعار (عیش 

؛ حریة ؛ عدالة اجتماعیة)

المكتبات العامة ”مؤتمر د. عبدالرحمن فراج
“ في العصر الرقمي

الجمعیة المصریة 
للمكتبات 
والمعلومات

٢٠١٥اإلسماعیلیة

مؤسسات البحث العلمي في 
عربیة السعودیـة: المملكة ال

دراسة تحلیلیة

منتدى الشراكة المجتمعیة د. عبدالرحمن فراج
في مجال البحث العلمي؛ 
صناعة البحث العلمي في 

المملكة

جامعة اإلمام محمد 
بن سعود 

اإلسالمیة، عمادة 
البحث العلمي

٢٠١١الریاض

الرسائل الجامعیة المجازة من 
أقسام علم النفس بالجامعات 
السعودیة؛ دراسة تحلیلیة 

، راجد. عبدالرحمن ف
ود.عبدالرحمن العبید

ندوة أقسام علم النفس في 
مؤسسات التعلیم العالي 

السعودیة (الواقع
واستشراف المستقبل)

جامعة اإلمام محمد 
بن سعود 

اإلسالمیة، كلیة 
العلوم االجتماعیة، 

قسم علم النفس

٢٠٠٩الریاض

التحكیم ودوره في نظام 
االتصال العلمي: الدوریات 

المتخصصة نموذجـًا. 

ندوة التحكیم العلمي: د. عبدالرحمن فراج
أحكام موضوعیة أم رؤى 

ذاتیة؟

جامعة اإلمام محمد 
بن سعود 

اإلسالمیة، عمادة 
البحث العلمي

٢٠٠٨الریاض

: أعمال مترجمة) هـ
تاريخ النشرمكان النشر  اسم الناشر مؤلف العمل األصليعنوان العمل  باللغة األصليةالمترجمونالمترجم / العمل المترجمعنوان

تطویر وتعزیز 
مبادئ : الوصول الحر

تتوجیھیة للسیاسا

د. سلیمان 
الشھري، ود. 
عبدالرحمن فراج

Policy guidelines
for the

development and

مدینة الملك آلما سوان
عبدالعزیز 

للعلوم 

٢٠١٦الرياض
(قيد النشر)
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وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

promotion of open
access

والتقنیة

سابعا: الخبرات األكادیمیة
:اإلشراف على الرسائل الجامعية)أ

المسئوليةسنة اإلجازةسنة التسجيلالجهةالدرجةعنوان الرسالة

الجامعيةمناقشة وتحكيم الرسائل )ب
المسئوليةسنة اإلجازةالجهةالدرجةعنوان الرسالة

: ) المقررات الدراسية التي تم تدريسهاج
الدولةالجامعةالكليةالمرحلةاللغةاسم المقرر

في البیئة االتصال العلمي
الرقمیة

مصربني سویفاآلدابالدكتوراهالعربیة

فيعلیاالدراسات الدبلوم العربیةالمخطوطاترقمنة 
علوم المخطوطات

معھد 
المخطوطات 

العربیة

جامعة الدول 
العربیة

مصر

مصربني سویفاآلدابالمرحلة الجامعیة األولىالعربیةوالمراجع العامةالمصادر
والمراجع المصادر

المتخصصة
مصرسویفبني اآلدابالمرحلة الجامعیة األولىالعربیة

مدخل إلى المكتبات 
والمعلومات

مصربني سویفاآلدابالمرحلة الجامعیة األولىالعربیة

مصربني سویفاآلدابالمرحلة الجامعیة األولىالعربیةالتحلیل الموضوعي
مدخل إلى المكتبات 

والمعلومات
العلوم المرحلة الجامعیة األولىالعربیة

االجتماعیة
اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمیة

السعودیة

العلوم المرحلة الجامعیة األولىالعربیةالتصنیف
االجتماعیة

اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمیة

السعودیة

العلوم المرحلة الجامعیة األولىالعربیةالتصنیف المقارن
االجتماعیة

اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمیة

السعودیة
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وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

العلوم الجامعیة األولىالمرحلة العربیةطرق البحث
االجتماعیة

اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمیة

السعودیة

العلوم المرحلة الجامعیة األولىالعربیةتنمیة المقتنیات
االجتماعیة

اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمیة

السعودیة

المكتبات العامة 
والمدرسیة

العلوم المرحلة الجامعیة األولىالعربیة
االجتماعیة

اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمیة

السعودیة

مصادر المعلومات عن 
العالم اإلسالمي

العلوم المرحلة الجامعیة األولىالعربیة
االجتماعیة

اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمیة

السعودیة

مصادر المعلومات عن 
الخلیج العربي

العلوم المرحلة الجامعیة األولىالعربیة
االجتماعیة

محمد بن اإلمام 
سعود اإلسالمیة

السعودیة

: ) األعمال االستشارية العلميةد
السنةالجهةالمهام

Arabمستشار لمشروع معامل التأثیر العربي 
Impact Factor

Natural Sciences Publishing
(NSP)؛ الوالیات المتحدة

حتى اآلن–٢٠١٥

: ) األعمال االستشارية الفنيةهـ
السنةالجهةالمهام

لمستودع جامعة نایف للعلوم مستشار فني 
األمنیة

٢٠١٤جامعة نایف للعلوم األمنیة

مستشار لمشروع المكتبة الرقمیة الوطنیة
ـفي العلوم والتقنیة الموسوم بالسعودیة

)توثیق اإلنتاج الفكري الوطني إلكترونیـًا(

؛ مدینة الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیة
الریاض

٢٠١٥-٢٠٠٨

:) تحكيم األعمال العلميةو
السنةالدولةالجهةعنوان الدراسة

بغرض دراسات ٥تحكیم خمس
لترقیة ألستاذ مشارك ألحد ا

التدریس بجامعة أعضاء ھیئة
الملك عبدالعزیز بجدة

جامعة - مجلس النشر العلمي 
الملك عبدالعزیز بجدة

٢٠١١السعودیة

تحكيم برامج تعليميةز) 
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وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

السنةالجهةالمهام
منافسة إثراء المحتوى العربي ) والتي (تحكیم

نظمتھا مبادرة الملك عبدهللا للمحتوى العربي 
التابع Knolبالتعاون مع موقع وحدة المعرفة

بمشاركة مجموعة من طلبة ,Googleلـ
وطالبات و أعضاء ھیئة التدریس في كل من 

وجامعة الملك فھد للبترول جامعة الملك سعود
والمعادن من المملكة العربیة السعودیة، 

ومجموعة من طلبة جامعات اإلسكندریة و 
.القاھرة و أسیوط من جمھوریة مصر العربیة

٢٠٠٩مدینة الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیة

:التدريبية التي تم تدريسهااو الورش) الدوراتح
السنةالجهةالمحوراسم اسم الدورة

مشروع توثیق اإلنتاج الفكري 
الوطني إلكترونیـًا (مصدر): 

اإلنجازات–المراحل –األھداف 

لقاء عمداء شؤون المكتبات 
المشاركین في المشروع

للعلوم مدینة الملك عبدالعزیز
الریاض- والتقنیة

٢٠١٤

سبل تطویر مجلة الدراسات 
اإلسالمیة بجامعة الملك سعود

كلیة –قسم الدراسات اإلسالمیة 
جامعة الملك سعود–التربیة 

٢٠١٣

المحتوى العربي على اإلنترنت؛ 
نظرة عامة في ضوء مبادئ 

(متحدث خبیر)الوصول الحر

ورشة عمل "المحتوى العربي 
المفتوح"

مدینة الملك عبدالعزیز للعلوم 
والتقنیة، معھد بحوث الحاسب

٢٠٠٩

نظام المدونات ودورھا في 
االتصال العلمي

جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمیة، قسم دراسات 

المعلومات

٢٠٠٧

: (مشاركة بدون ورقة عمل)ط) الندوات والملتقيات
السنةالمدينةالجهةاسم اللجنة العلمية
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

ثامنا: الخبرات العملیة
: عضوية اللجان العلمية)أ

السنةالدولةالجهةالمهاماسم اللجنة العلمية
تقییم مخططات عضو لجنة الدراسات العلیا

الماجستیر والدكتوراه 
المقدمة من طالب 

الكلیة

–كلیة العلوم االجتماعیة 
جامعة اإلمام

٢٠٠٦السعودیة

التخطیط للدراسات اللجنة العلمیةعضو 
العلیا بالقسم

–قسم دراسات المعلومات 
جامعة اإلمام

٢٠٠٦السعودیة

:عضوية اللجان الفنية)ب
السنةالدولةالجهةالمهاماسم اللجنة العلمية

اإلشرافیة لجنةال
Steering Committee

مشروع على مشروع 
توثیق اإلنتاج الفكري 

الوطني إلكترونیـًا

نظام المستودع اختیار
الرقمي، واإلشراف 
العام على إنجاز 

المشروع

مدینة الملك عبدالعزیز 
للعلوم والتقنیة بالریاض

٢٠١٥- ٢٠٠٨السعودیة

اختیار النظام اآللي لجنة
بمكتبات جامعة الملك 

سعود

اختیار النظام آلي 
لمكتبات الجامعة

–عمادة شؤون المكتبات 
جامعة الملك سعود 

بالریاض

٢٠٠٦السعودیة

: ج) عضوية النقابات والجمعيات المهنية
سنة االشتراكالجهةاسم النقابة

٢٠١٦القاھرةالجمعیة المصریة للمكتبات والمعلومات
٢٠١١الریاضجمعیة المكتبات والمعلومات السعودیة

: د) عضوية الجمعيات العلمية
االشتراكسنة الجهةالجمعية اسم 
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

تاسعا: أنشطة عامة
: ندوات عامة)أ

تاريخ الندوةمكان الندوةندوةعنوان ال

:نشرات)ب
بيانات النشراسم الناشرعنوان النشرة

:) مقاالت أدبيةج
عنوان الموقعالحالةاسم الناشرعنوان المقال

(مقدمة الكتاب / تقديم عمل / كلمة تحرير .........):) أوراق طائرةد
الحالةالدوريةعنوان المقال

٤٠. عCybrarians Journalعاًما على تعرف اإلنسانیة على الدوریة التخصصیة٣٥٠
)٢٠١٥(دیسمبر 

كلمة المحرر

٢٦. عCybrarians Journalالدوریات التخصصیة العربیة في مھب الریح
)٢٠١١(سبتمبر 

كلمة المحرر

٢٤. ع Cybrarians Journalإغفال العربیة في النشر العلمي، والعودة إلى نقطة الصفر
.)٢٠١٠(دیسمبر 

كلمة المحرر
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

: واألوسمةعاشرا: الجوائز 
السنةالجهةاسم الجائزة

النظام اآللي بمكتبات جامعة الملك شھادة تقدیر للمشاركة في تركیب
سعود

جامعة –عمادة شؤون المكتبات 
الملك سعود بالریاض

٢٠٠٦

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية المؤتمر العالمي الثاني عن تاریخ الملك عبدالعزیزدرع المشاركة في 
الرياض–

٢٠١٥


