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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

سیـــــرة ذاتیــــــة
:الشخصیةالبیانات: أوالً 



: العلمیةالمؤھالت: ثانیا
تاریخ الحصول الدرجة

علیھا
الدولةالجھةالكلیةالتخصص العام

المكتبات ٢٠٠٤الدكتوراه
ماتوالمعلو

-جامعة القاھرةاآلداب
فرع بني سویف

مصر

المكتبات ١٩٩٩الماجستیر
والمعلومات

-جامعة القاھرةاآلداب
فرع بني سویف

مصر

المكتبات ١٩٩٢البكالوریوس
والمعلومات

-جامعة القاھرةاآلداب
فرع بني سویف

مصر

التدرج االكادیمي ثالثا: 
معةالجاالكليةالقسمإلىمنالوظيفة

بني سویفاآلداب علوم المعلومات اآلن٢٠١١أستاذ مساعد 
المعلومات اآلن٢٠١١أستاذ مشارك 

ومصادر التعلم
والعلوم اآلداب 

اإلنسانیة
طیبة

د/ فایزة دسوقي أحمد: االسم
متزوجة: االجتماعیة الحالة 
٩/١٢/١٩٧٠: المیالد تاریخ 
بني سویف: المیالدمكان 

مصریة: الجنسیة
العربیة: التي یجیدھا اللغة 

علم المعلومات: التخصص العام 
أمن وأخالقیات المعلومات: قصص الدقیخالت

:الھاتف رقم 
٥٥٧٤٨٣٦٨٠/٠٠٩٦٦رقم الموبایل : 

fayzadesokky@yahoo.comالبرید االلیكتروني

الصورة 
الشخصیة
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المعلومات ٢٠١٠٢٠١١أستاذ مساعد
ومصادر التعلم

والعلوم اآلداب 
اإلنسانیة

طیبة

دراسات ٢٠١٠٢٠١٠أستاذ مساعد
تالمعلوما

اإلمام محمد بن علوم الحاسب
سعود اإلسالمیة

المكتبات ٢٠٠٧٢٠١٠أستاذ مساعد
والمعلومات

اإلمام محمد بن العلوم االجتماعیة
سعود اإلسالمیة

بني سویفاآلدابالمكتبات والوثائق٢٠٠٤٢٠١١مدرس
بني سویفاآلدابالمكتبات والوثائق١٩٩٩٢٠٠٤مدرس مساعد

بني سویفاآلدابالمكتبات والوثائق١٩٩٤١٩٩٩معید

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

إدخال الجداول الدراسیة عن 
طریق األوركل

٢٠١٦جامعة طیبةتقنیة

٢٠١٥جامعة طیبةالبحث العلميإدارة الفرق البحثیة
٢٠١٥جامعة طیبةالجودة واالعتماد األكادیميوات نحو االعتماد األكادیميخط

المقررات اإللكترونیة ھائلة 
MOOCsااللتحاق 

٢٠١٥جامعة طیبةتعلیم إلكتروني

Partnership and
Collaboration and
Quality Issues in

Transnational Education

المركز الوطني للتعلم أسالیب تدریس
- اإللكتروني والتعلیم عن بعد

السعودیة

٢٠١٥

ثقافة الجودة الشاملة في التعلیم 
العالي

٢٠١٤جامعة طیبةالجودة واالعتماد األكادیمي

إنشاء وإعداد الجداول على نظام 
ASC time table

٢٠١٤جامعة طیبةتقنیة

٢٠١٤جامعة طیبةأسالیب تدریساستراتیجیات التدریس الحدیثة
Blackboard Learn

Administration
الجامعة السعودیة اإللكترونیة و تعلیم إلكتروني

Blackboard Master
Distributor for the

Middle East

٢٠١٤

إعداد العروض برنامج 
ProShow Producer

٢٠١٤جامعة طیبةتقنیة

٢٠١٤جامعة طیبةتقنیةمھارات انتاج الوسائط المتعددة
تقییم انتقال أثر استراتیجیات 

التدریب
٢٠١٤جامعة طیبةمیة البشریة وتطویر الذاتنالت

٢٠١٤جامعة طیبةتعلیم إلكترونيالسبورة الذكیة
٢٠١٤الفھرس العربي الموحدتخصصیة/علم المعلوماتفھرسة المصادر اإللكترونیة

٢٠١٣قاعة الیسیرتخصصیة/علم المعلوماتالكتب الصوتیة والنشر
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االتحاد العربي للمكتبات تخصصیة/علم المعلومات: الفرص والتحدیات٢.٠تبة المك
والمعلومات(أعلم)

٢٠١٣

التعھید الجمعي بالمشروعات 
الرقمیة.

االتحاد العربي للمكتبات تخصصیة/علم المعلومات
والمعلومات(أعلم)

٢٠١٣

٢٠١٣جامعة طیبةتعلیم إلكترونيتطویر المقررات اإللكترونیة
واءمة مخرجات كلیات اآلداب م

مع احتیاجات سوق العمل
٢٠١٣جامعة طیبةإداریة

استخدام توتیر في العملیة 
التعلیمیة

٢٠١٣جامعة طیبةتعلیم إلكتروني

استخدامات محرر مستندات 
جوجل

٢٠١٣جامعة طیبةتقنیة

صناعة الدروس المرئیة 
camtasia

٢٠١٣جامعة طیبةتعلیم إلكتروني

م المواد التعلیمیة تصمی
Swishmax

٢٠١٣جامعة طیبةتعلیم إلكتروني

تدریب المدربات في التدریب 
اإللكتروني

٢٠١٣جامعة طیبةالتنمیة البشریة وتطویر الذات

إنشاء موقع ویب باستخدام خدمة 
pbworksالمدونات المجانیة 

٢٠١٣جامعة طیبةتقنیة

استخدام الفصول االفتراضیة في 
سورنظام ج

٢٠١٢جامعة طیبةتعلیم إلكتروني

كیف تستخدمین القاعة 
الصوتیة؟

٢٠١٢جامعة طیبةتقنیة

تصمیم الكتاب 
Autoplayاإللكتروني

Media Studio

٢٠١٢جامعة طیبةتعلیم إلكتروني

ثقافة التعلیم اإللكتروني والتعلیم 
عن بعد... لماذا جسور؟

٢٠١٢جامعة طیبةتعلیم إلكتروني

٢٠١٢جامعة بني سویفتعلیمم االختبارات وتقویم الطالبنظ
٢٠١٢جامعة بني سویفالتنمیة البشریة وتطویر الذاتإدارة الوقت واالجتماعات

٢٠١٢جامعة بني سویفإداریةاإلدارة الجامعیة
إعداد ھیئة التدریس في التعلم 

اإللكتروني
شركة المعلم اإللكتروني، تعلیم إلكتروني

عیة الكوریة لتكنولوجیة الجم
التعلیم

٢٠١٢

٢٠١٢جامعة طیبةإداریةالتخطیط االستراتیجي
٢٠١٢جامعة طیبةتعلیمالسیمنارات العلمیة

في ٢تطبیق تقنیات الویب 
التعلیم

الجمعیة الكوریة لتكنولوجیة تعلیم إلكتروني
التعلیم

٢٠١٢

٢٠١٢جامعة طیبةتعلیم إلكترونيالسبورات الذكیة
٢٠١٢جامعة طیبةالتنمیة البشریة وتطویر الذاتالطاقة البشریة

فن الحوار (آداب وثقافة 
وممارسات)

٢٠١٢جامعة طیبةالتنمیة البشریة وتطویر الذات

٢٠١٢جامعة طیبةالجودة واالعتماد األكادیميتوصیف البرامج وتوصیف 
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المقررات
٢٠١١جامعة طیبةالبشریة وتطویر الذاتالتنمیةإعداد المدربات المعتمدة دولیًّا
٢٠١١جامعة طیبةالجودة واالعتماد األكادیميتصمیم المقررات الدراسیة
- الملتیمیدیا (الفوتوشوب

السویش ماكس)
معھد الجزیرة التقني العالي. تقنیة

المدینة المنورة
٢٠١٢

أخالقیات المھنة ألعضاء ھیئة 
التدریس بالجامعات

٢٠١١عة طیبةجامإداریة

صیاغة أھداف المقرر في 
منظومة التعلم

٢٠١١جامعة طیبةتعلیم

٢٠١١جامعة طیبةتعلیم)Portfolioملفات التدریس (
اإلرشاد الطالبي واإلرشاد 

األكادیمي
٢٠١١جامعة طیبةتعلیم- إداریة

٢٠١١جامعة طیبةالتنمیة البشریة وتطویر الذاتمھارات التفكیر
٢٠١١جامعة طیبةتعلیمختبارات التحصیلیةبناء اال

الوسائط المتعددة في المقررات 
اإللكترونیة

٢٠١١جامعة طیبةتعلیم إلكتروني

األرشفة الذاتیة ألعضاء ھیئة 
التدریس بالجامعات السعودیة

٢٠١١جامعة طیبةتقنیة

كفاءة األستاذ الجامعي في بیئة 
رقمیة متفاعلة

٢٠١١ة طیبةجامعتعلیم إلكتروني

نظام "جسور" إلدارة التعلم 
اإللكتروني"

٢٠١١جامعة طیبةتعلیم إلكتروني

البرنامج التدریبي الخاص 
بأعضاء ھیئة التدریس الجدد

٢٠١١جامعة طیبةتعلیم- إداریة

أدوات الفصول االفتراضیة في 
جسور

المركز الوطني للتعلم تعلیم إلكتروني
عد اإللكتروني والتعلیم عن ب

(السعودیة)

٢٠١٠

جامعة اإلمام محمد بن سعود تعلیمتخطیط وتصمیم المناھج
اإلسالمیة

٢٠١٠

الجمعیة السعودیة للمكتبات إداریةاإلتیكیت الوظیفي
والمعلومات بالتعاون مع جمعیة 

التوعیة والتأھیل االجتماعي 
"واعي"

٢٠١٠

ت الجمعیة السعودیة للمكتباإداریةالعالقات العامة
والمعلومات بالتعاون مع جمعیة 

التوعیة والتأھیل االجتماعي 
"واعي"

٢٠١٠

Leading in
Academic Settings

جامعة اإلمام محمد بن سعود إداریة
اإلسالمیة

٢٠١٠

تجھیز البیانات 
واالختبارات اإلحصائیة 

البارامتریة والالبارامتریة 

٢٠٠٩جامعة الملك سعودبحثیة
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SPSSباستخدام 

المركز الوطني للتعلم تعلیم إلكترونيمقدمة في التعلم المتنقل
اإللكتروني والتعلیم عن بعد 

(السعودیة)

٢٠٠٩

نظام جسور إلدارة محتوى 
)LCMSالتعلم (

المركز الوطني للتعلم تعلیم إلكتروني
اإللكتروني والتعلیم عن بعد 

(السعودیة)

٢٠٠٩

تقنیات الجیل الجدید في 
ترونيالتعلم اإللك

جامعة اإلمام محمد بن سعود تعلیم إلكتروني
اإلسالمیة

٢٠٠٩

مھارات التصمیم 
والتدریس في التعلم 

اإللكتروني

جامعة اإلمام محمد بن سعود تعلیم إلكتروني
اإلسالمیة

٢٠٠٩

أسالیب التدریس في التعلیم 
الموجھ نحو االقتصاد 

المعرفي

جامعة اإلمام محمد بن سعود تعلیم
میةاإلسال

٢٠٠٩

تصمیم النماذج المتحركة
بالفالش

المركز الوطني للتعلم تعلیم إلكتروني
اإللكتروني والتعلیم عن بعد 

(السعودیة)

٢٠٠٩

جامعة اإلمام محمد بن سعود إداریةأخالقیات المھنة
اإلسالمیة

٢٠٠٩

المركز الوطني للتعلم تعلیم إلكترونيبناء االختبارات إلكترونیًّا
تروني والتعلیم عن بعد اإللك

(السعودیة)

٢٠٠٩

تصمیم عروض تقدیمیة 
فعالة في التعلم اإللكتروني

المركز الوطني للتعلم تعلیم إلكتروني
اإللكتروني والتعلیم عن بعد 

(السعودیة)

٢٠٠٩

جامعة اإلمام محمد بن سعود تعلیم إلكترونيأساسیات التعلم اإللكتروني
اإلسالمیة

٢٠٠٩

ة أسئلة طرق صیاغ
االختبار

جامعة اإلمام محمد بن سعود تعلیم
اإلسالمیة

٢٠٠٩

Working Toward
Program

Accreditation

جامعة اإلمام محمد بن سعود الجودة واالعتماد األكادیمي
اإلسالمیة

٢٠٠٩

تصمیم درس تفاعلي 
باستخدام برنامج 

)CourseLab(

المركز الوطني للتعلم تعلیم إلكتروني
كتروني والتعلیم عن بعد اإلل

(السعودیة)

٢٠٠٩

Building a World
Class Program

جامعة اإلمام محمد بن سعود تعلیم
اإلسالمیة

٢٠٠٩
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وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

بوابات اإلنترنت: المفاھیم، 
البناء الھیكلي، التصانیف، 

واآلفاق المستقبلیة

جامعة اإلمام محمد بن سعود تخصصیة/علم المعلومات
اإلسالمیة

٢٠٠٩

وصول الحر للمعلومات: ال
نظرة إلى مجتمع 

المعلومات للبرمجیات 
مفتوحة والمصادر

المصدر

جامعة اإلمام محمد بن سعود تخصصیة/علم المعلومات
اإلسالمیة

٢٠٠٩

Web 2.0 المفاھیم والخدمات
والتطبیقات في مؤسسات 

المعلومات

جامعة اإلمام محمد بن سعود تخصصیة/علم المعلومات
اإلسالمیة

٢٠٠٩

البرمجیات الحاسوبیة في 
خدمة اللغة العربیة 
والدراسات اإلسالمیة

جامعة اإلمام محمد بن سعود تقنیة
اإلسالمیة

٢٠٠٩

جامعة اإلمام محمد بن سعود تقنیةتصمیم مواقع اإلنترنت
اإلسالمیة

٢٠٠٩

٢٠٠٨جامعة الفیومبحثیةالنشر العلمي

معاییر الجودة في العملیة 
ةالتدریسی

٢٠٠٨جامعة الفیومتعلیم

جامعة اإلمام محمد بن سعود الجودة واالعتماد األكادیميالتقویم البرامجي
اإلسالمیة

٢٠٠٨

مھارات البحث عن مصادر 
المعلومات، وإجراء الدراسات 

المسحیة عبر اإلنترنت

جامعة اإلمام محمد بن سعود تخصصیة/علم المعلومات
اإلسالمیة

٢٠٠٨

ر المعلومات في تنظیم مصاد
البیئة اإللكترونیة

جامعة اإلمام محمد بن سعود تخصصیة/علم المعلومات
اإلسالمیة

٢٠٠٨

مصادر المعلومات اإللكترونیة: 
رقمنتھا وتطبیقاتھا

جامعة اإلمام محمد بن سعود تخصصیة/علم المعلومات
اإلسالمیة

٢٠٠٨

القیادة األكادیمیة في ظل 
التغییر

مام محمد بن سعود جامعة اإلإداریة
اإلسالمیة

٢٠٠٧

Database (Access)-
Power Point
(Presentation) -

Information and
communication

- المجلس األعلى للجامعاتتقنیة
مصر

٢٠٠٧

Basic concept of IT -٢٠٠٦- المجلس األعلى للجامعاتتقنیة
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Using computer and
managing files -

Word processing -
Spreadsheets

(Excel)-
Introduction to PC
maintenance and

protection

مصر

٢٠٠٦جامعة بني سویفبحثیةإعداد مشروع بحثي

٢٠٠٦جامعة بني سویفالجودة واالعتماد األكادیميتقویم التدریس

٢٠٠٦جامعة بني سویفالتنمیة البشریة وتطویر الذاتتنمیة مھارات االتصال الفعال

٢٠٠٦جامعة بني سویفالتنمیة البشریة وتطویر الذاتمھارات العرض الفعال

٢٠٠٥جامعة القاھرةإداریةاتخاذ القرارات وحل المشكالت

الفھرسة المقرؤة آلیًّا (مارك 
MARC(

٢٠٠٥مكتبة مبارك العامة ببني سویفتخصصیة/علم المعلومات

Typing-Operating
System -Adv. Word -

Internet -Networks -
Flash-HTML

مركز تدریب علوم الحاسب تقنیة
وتكنولوجیا المعلومات (محافظة 

بني سویف)

٢٠٠٥

Access 1,2نادي تكنولوجیا المعلومات تقنیة
بمدیریة الشباب والریاضة 

(محافظة بني سویف)

٢٠٠٤

٢٠٠٢جامعة القاھرةتعلیم- إداریةإعداد المعلم الجامعي

- Word –Windows
Internet -Power Point -

Excel

٢٠٠١جامعة القاھرة، فرع الفیومتقنیة

دورة في اللغة اإلنجلیزیة 
)TOEFL(

٢٠٠٠جامعة القاھرةاللغة

:خامسا: المناصب اإلداریة
الدولةالجهة نهاية الخدمة بداية الخدمةالدرجة األكاديميةالوظيفة

مشرف الشؤون 
األكادیمیة

أستاذ مساعد
(مشارك)

وكالة عمادة التعلیم ٢٠١٤٢٠١٥
عن بعد. جامعة 

طیبة

السعودیة
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

رئیس وحدة 
التطویر والتدریب 

بكلیة اآلداب والعلوم 
اإلنسانیة (شطر 

الطالبات)

أستاذ مساعد 
(مشارك)

كلیة اآلداب والعلوم حتى اآلن٢٠١٤
جامعة - اإلنسانیة

طیبة

السعودیة

رئیس وحدة التعلیم
اإللكتروني بكلیة 
اآلداب والعلوم 
اإلنسانیة (شطر 

الطالبات)

أستاذ مساعد 
(مشارك)

كلیة اآلداب والعلوم حتى اآلن٢٠١١
جامعة - اإلنسانیة

طیبة

السعودیة

سادسا: اإلنتاج العلمي
الرسائل العلمية .أ

الجامعةالرسالةعنوان
المانحة

تاریخالقسم/ الكلیة
اإلجازة

التقدیرالدرجة

المكتبات المتخصصة في 
مدیریات محافظة بني سویف: 

دراسة لواقعھا والتخطیط 
لمستقبلھا

–القاھرة 
فرع بني 

سویف

اآلداب/ المكتبات 
والوثائق

ممتازاجستیرم١٩٩٩

الممارسات غیر السویة 
للمستفیدین في المكتبات 

ا: دراسة  وطرق تقویمھا إدارّیً
ف میدانیة حول السرقة واإلتال

والشغب في المكتبات 
المصریة 

–القاھرة 
فرع بني 

سویف

اآلداب/ المكتبات 
والوثائق

مرتبة الشرف األولىدكتوراه٢٠٠٤

: الكتاب) ب
الصفحاتالنشرتاریخالنشرمكانالناشراسمالمؤلفین/ المؤلفالكتابعنوان

السلوك غیر السوي للمستفیدین في 
المكتبات 

٢٠٠٦٢٣٧الریاضمكتبة الملك فھد الوطنیةأحمدفایزة دسوقي



9

كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

:الدورياتب ) (
اسم الدوريةالمؤلف/ المؤلفينعنوان البحث

بيانات النشر
السنة العدد/ المجلد 

الحسابات اإللكترونیة على 
اإلنترنت بعد موت مستخدمیھا: 

دراسة استكشافیة استطالعیة

المجلة المصریة لعلوم دسوقي أحمدفایزة
المعلومات

٢٢٠١٥، ع٢مج

أمن معلومات السجالت الطبیة 
اإللكترونیة: مدینة الملك فھد 

الطبیة نموذًجا

و س ٤٣، ع ١١س ٣٠٠٠العربیة فایزة دسوقي أحمد
٤٥، ع ١١

٢٠١١

الموسوعات العربیة الحرة: 
دراسة استكشافیة

كتبات مجلة المفایزة دسوقي أحمد
والمعلومات العربیة

٣٢٠١١، ع٣١س 

السلوك القیادي للمرأة في 
المكتبات الجامعیة ومدى 

فعالیتھ: دراسة میدانیة على 
مكتبات جامعتي القاھرة وبني 

سویف

فایزة دسوقي أحمد و 
سھیر عبد الباسط عید

دراسات عربیة في 
المكتبات وعلم 

المعلومات

٣٢٠١٠، ع ١٥مج 

: قدم Facebookالفیس بوك 
نفسك لآلخرین وتعرف علیھم

١٢٩٢٠٠٩ع التدریب والتقنیةفایزة دسوقي أحمد

سیاسات الخصوصیة في 
محركات البحث: دراسة تحلیلیة 

مقارنة

٥٢٠٠٩ع دراسات المعلوماتفایزة دسوقي أحمد

خصوصیة البحث على 
اإلنترنت

١٨٢٠٠٩ع Cybrarians Journalفایزة دسوقي أحمد

ھـ٢٢١٤٢٩ع المعلوماتیةفایزة دسوقي أحمد: تقنیة واعدةWikiیكي الو
مرآة الجامعة [جامعة فایزة دسوقي أحمدWikiتقنیة الویكي 

اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمیة]

٤٥٠٢٠٠٨، ع٢٧س

التطور التاریخي لتعلیم 
أخصائیي المكتبات والمعلومات

االتجاھات الحدیثة في فایزة دسوقي أحمد
المكتبات والمعلومات

٢١٢٠٠٤، ع ١٢ج 

:ج) أجزاء من كتب
عنوان الكتاب ) لفصلاعنوان البحث(

والمحرر
الدوليرقم الالصفحاتتاريخ النشرمكان النشر الناشراسم المؤلف/ المؤلفين



10

كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

خصوصیة البرید 
اإللكتروني

أخالقیات 
/ حسن المعلومات

السریحي

شعبان خلیفة، 
محمد مجاھد، 

سن ح
السریحي، 

ربحي علیان، 
ناریمان متولي، 

نجیب 
شربجي، ال

فایزة دسوقي، 
حنان بیزان، 
نجالء خلیل، 

منال الحناوي، 
فخري خلیل، 
محمد األغا، 
بالل جامع، 

سھیلة مھري، 
عبد هللا 

الشھري، أحمد 
الجھني

االتحاد 
العربي 

للمكتبات 
والمعلومات

٢٠١٣٦٦٩٩٧٨٦٠٣٩٠٥٠٦٥جدة

المكتبات 
اإلنتاج الفكري في 

لألستاذ الدكتور 
حشمت قاسم

رحلة عربیة في 
المكتبات وعلم 
المعلومات: 

دراسات مھداة 
إلى األستاذ 

الدكتور حشمت 
قاسم بمناسبة 
بلوغھ سن 

السبعین

٢٠١٣القاھرةدار غریب

المعلومات: 
السیاسات 
واألخالقیات

أساسیات 
دراسات 
المعلومات

حمد العمران، 
، مریم العوشن

ھدیل العبیدي، 
مسفرة 
عبد الخثعمي،

الرشید حافظ، 
أحمد فرج، 

خالد الجبري، 
بندر المبارك، 
فایزة دسوقي

جمعیة 
المكتبات 

والمعلومات 
السعودیة

٢٠٠٨٣٦٦٩٧٨٦٠٣٩٠٠٥١٠٠الریاض
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

)بورقة عمل (المشاركةد) بحوث مؤتمرات
السنةمكان انعقادهلراعيةالجهة اعنوان  المؤتمرالمؤلف/ المؤلفينعنوان البحث

الكشاف العربي لالستشھاد 
المرجعي:

دراسة تخطیطیة

المؤتمر الدولي لقیاسات فایزة دسوقي أحمد
المعلومات ومعامل 

التأثیر العربي

األكادیمیة العربیة 
للعلوم 

والتكنولوجیا 
والنقل البحري، 
دار العلوم 
الطبیعیة للنشر 

الدولي

٢٠١٦مصر

ارة كلمات برمجیات إد
المرور:

دراسة تحلیلیة مقارنة

المؤتمر العلمي الثاني فایزة دسوقي أحمد
لعلوم المعلومات

قسم علوم 
كلیة -المعلومات

جامعة -اآلداب
بني سویف

٢٠١٦مصر

خدمات المعلومات المعتمدة 
على الویب بمكتبات جامعة 

طیبة

لمؤتمر الرابع افایزة دسوقي أحمد
والعشرین لالتحاد 

لعربي للمكتبات ا
والمعلومات

التحاد العربي ا
للمكتبات 
والمعلومات

٢٠١٣السعودیة

االنتھاكات األخالقیة في 
العالم االفتراضي

المؤتمر السابع لجمعیة فایزة دسوقي أحمد
المكتبات والمعلومات 

السعودیة

جمعیة المكتبات 
والمعلومات 

السعودیة

٢٠١٢السعودیة

یئة التعلیم عن بعد في الب
االفتراضیة: الحیاة الثانیة 

Second Lifeنموذًجا

ندوة التعلیم الجامعي في فایزة دسوقي أحمد
عصر المعلوماتیة: 
التطلعات والتحدیات

٢٠١١السعودیةجامعة طیبة

القیاسات الحیویة وأمن 
Biometricsالمعلومات 

&Information
Security

یة المؤتمر السادس لجمعفایزة دسوقي أحمد
المكتبات والمعلومات 

السعودیة

جمعیة المكتبات 
والمعلومات 

السعودیة

٢٠١٠السعودیة

الرقمنة في مكتبة الملك فھد 
دراسة حالةالوطنیة:

المؤتمر الخامس لجمعیة فایزة دسوقي أحمد
المكتبات والمعلومات 

السعودیة

جمعیة المكتبات 
والمعلومات 

السعودیة

٢٠٠٨السعودیة

دور اإلنترنت في التنمیة 
المعرفیة ألعضاء ھیئة 
التدریس بجامعة القاھرة 

فرع بني سویف

لمؤتمر العلمي الرابع افایزة دسوقي أحمد
لخدمة المجتمع وتنمیة 

البیئة

ج. -كلیة اآلداب
بني سویف

٢٠٠٦مصر

استخدام الطالب لإلنترنت 
والمكتبة الجامعیة: دراسة 
مقارنة لعینة من طالب 

فایزة دسوقي أحمد، 
آمال طھ محمد

لمؤتمر العلمي الرابع ا
لخدمة المجتمع وتنمیة 

البیئة

ج. -كلیة اآلداب
بني سویف

٢٠٠٦مصر
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

نوات النھائیة بكلیات الس
جامعة القاھرة فرع بني 

سویف
الحكومة اإللكترونیة: 

مفاھیم أساسیة
المؤتمر العلمي القومي فایزة دسوقي أحمد

السادس للوثائق 
رشیف والمعلوماتواأل

ج. -كلیة اآلداب
بني سویف

٢٠٠٥مصر

المكتبات المتخصصة في 
مدیریات محافظة بني 

سویف

لمؤتمر العلمي األول افایزة دسوقي أحمد
لخدمة المجتمع وتنمیة 

البیئة

ج. -كلیة اآلداب
بني سویف

٢٠٠٢مصر

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

سابعا: الخبرات األكادیمیة
:اإلشراف على الرسائل الجامعية)أ

ةالمسئوليسنة اإلجازةسنة التسجيلالجهةالدرجةعنوان الرسالة
خدمات المعلومات 

اإللكترونیة في بعض 
المكتبات القومیة والعامة 
المصریة: دراسة میدانیة 

إلدارة الجودة الشاملة

-جامعة بني سویفدكتوراه
قسم -كلیة اآلداب

المكتبات والوثائق

إشراف ٢٠٠٧
مشارك

مناقشة وتحكيم الرسائل الجامعية)ب
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

المسئوليةاإلجازةسنة الجهةالدرجةعنوان الرسالة

: ) المقررات الدراسية التي تم تدريسهاج
الدولةالجامعةالكلیةالمرحلةاللغةاسم المقرر

اآلداب والعلوم األولىالعربیةمشروع التخرج
اإلنسانیة

السعودیةطیبة

اآلداب والعلوم األولىالعربیةقواعد البیانات
اإلنسانیة

السعودیةةطیب

اآلداب والعلوم األولىالعربیةتطبیقات الحاسب اآللي
اإلنسانیة

السعودیةطیبة

مصادر المعلومات 
مفتوحة المصدر

اآلداب والعلوم األولىالعربیة
اإلنسانیة

السعودیةطیبة

الخدمات المرجعیة 
الرقمیة

اآلداب والعلوم األولىالعربیة
اإلنسانیة

السعودیةطیبة

رات الحاسب اآللي مھا
)١(

اآلداب والعلوم األولىالعربیة
اإلنسانیة

السعودیةطیبة

إدارة مشاریع تقنیة 
المعلومات

اآلداب والعلوم األولىالعربیة
اإلنسانیة

السعودیةطیبة

اآلداب والعلوم األولىالعربیةدراسات المستفیدین
اإلنسانیة

السعودیةطیبة

أخالقیات وتشریعات 
وماتالمعل

اآلداب والعلوم األولىالعربیة
اإلنسانیة

السعودیةطیبة

نظم المعلومات اآللیة 
المتكاملة

اآلداب والعلوم األولىالعربیة
اإلنسانیة

السعودیةطیبة

اآلداب والعلوم األولىالعربیةأمن المعلومات
اإلنسانیة

السعودیةطیبة

علوم اآلداب والاألولىالعربیةتنظیم المعلومات
اإلنسانیة

السعودیةطیبة

اآلداب والعلوم األولىالعربیةمؤسسات المعلومات
اإلنسانیة

السعودیةطیبة

مقدمة في علم 
المعلومات

اآلداب والعلوم األولىالعربیة
اإلنسانیة

السعودیةطیبة

تطبیقات إحصائیة في 
العلوم اإلنسانیة

اآلداب والعلوم األولىالعربیة
اإلنسانیة

السعودیةطیبة
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

Content Analysisاآلداب والعلوم األولىاإلنجلیزیة
اإلنسانیة

اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمیة

السعودیة

اآلداب والعلوم األولىالعربیةشبكات المعلومات
اإلنسانیة

اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمیة

السعودیة

م اآلداب والعلواألولىالعربیةالمكتبات الرقمیة
اإلنسانیة

اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمیة

السعودیة

نظم استرجاع 
المعلومات

اآلداب والعلوم األولىالعربیة
اإلنسانیة

اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمیة

السعودیة

اآلداب والعلوم األولىالعربیةعلم المعلومات
اإلنسانیة

اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمیة

السعودیة

اآلداب والعلوم األولىالعربیةواالستخالصالتكشیف 
اإلنسانیة

اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمیة

السعودیة

اآلداب والعلوم األولىالعربیةالفھرسة الوصفیة
اإلنسانیة

اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمیة

السعودیة

الفھرسة التحلیلیة 
وفھرسة المواد الخاصة

اآلداب والعلوم األولىالعربیة
اإلنسانیة

اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمیة

السعودیة

اآلداب والعلوم األولىالعربیةالفھرسة الموضوعیة
اإلنسانیة

اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمیة

السعودیة

اآلداب والعلوم األولىالعربیةالتصنیف
اإلنسانیة

اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمیة

السعودیة

نصوص مكتبیة باللغة 
إلنجلیزیةا

اآلداب والعلوم األولىالعربیة
اإلنسانیة

اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمیة

السعودیة

المكتبات الجامعیة 
والمتخصصة

اآلداب والعلوم األولىالعربیة
اإلنسانیة

اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمیة

السعودیة

المكتبات العامة 
والمدرسیة

اآلداب والعلوم األولىالعربیة
نسانیةاإل

اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمیة

السعودیة

مصربني سویفاآلداباألولىالعربیةالفھرسة الوصفیة
مصربني سویفاآلداباألولىالعربیةالفھرسة الموضوعیة

نظم استرجاع 
المعلومات

مصربني سویفاآلداباألولىالعربیة

الحاسب اآللي 
(الشبكات)

مصربني سویفاآلداباألولىالعربیة

مصربني سویفاآلداباألولىالعربیةالمكتبات النوعیة

: ) األعمال االستشارية العلميةد
السنةالجهةالمهام
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وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

-جامعة طيبة-عمادة شؤون المكتباتمستشارة عمادة شؤون المكتبات بجامعة طيبة
السعودية

حتى اآلن-٢٠١٣

: رية الفنية) األعمال االستشاهـ
السنةالجهةالمهام

جامعة -وكالة عمادة التعلیم عن بعدمشرف الشؤون األكادیمیة 
طیبة

٢٠١٥- ٢٠١٤

:) تحكيم األعمال العلميةو
السنةالدولةالجھةعنوان الدراسة

أبحاث طالب الجامعات 
المؤتمر العلمي -السعودیة

لیم السادس لطالب وطالبات التع
العالي

٢٠١٤السعودیةجامعة طیبة

أبحاث طالب الجامعات 
المؤتمر العلمي -السعودیة

الخامس لطالب وطالبات التعلیم 
العالي

٢٠١٤السعودیةوزارة التعلیم العالي 

أبحاث طالب الجامعات 
المؤتمر العلمي -السعودیة

الخامس لطالب وطالبات التعلیم 
العالي

٢٠١٣السعودیةجامعة طیبة

األبحاث المدعمة في جامعة 
طیبة

-عمادة البحث العلمي
جامعة طیبة

٢٠١٣السعودیة

-أبحاث طالب جامعة طیبة
المؤتمر العلمي الرابع لطالب 

وطالبات التعلیم العالي

٢٠١٢السعودیةجامعة طیبة

أبحاث ندوة التعلیم الجامعي في 
عصر المعلوماتیة: التطلعات 

٢٠١١السعودیةطیبةجامعة 
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

والتحدیات
المؤتمر العلمي األول لطالب 

وطالبات التعلیم العالي
٢٠١٠السعودیةوزارة التعلیم العالي 

أبحاث منافسة إثراء المحتوى 
العربي

مدینة الملك عبد العزیز 
للعلوم والتقنیة ومبادرة 
الملك عبد هللا للمحتوى 

العربي

٢٠٠٩السعودیة

يةز) تحكيم برامج تعليم
السنةالجهةالمهام

:التدريبية التي تم تدريسهااو الورش) الدوراتح
السنةالجهةاسم المحوراسم الدورة

٢٠١٦جامعة طیبةحاسب آليبرنامج الوورد المتقدم
إدارة المراجع البحثیة باستخدام 

mendeleyبرنامج مندلي
٢٠١٦جامعة طیبةالبحث العلمي

إدارة المراجع البحثیة باستخدام 
برنامج الوورد

٢٠١٦جامعة طیبةحاسب آلي

٢٠١٦جامعة طیبةالجودة واالعتماد األكادیميالجودة الشاملة
٢٠١٦جامعة طیبةالجودة واالعتماد األكادیميتوصیف المقرر

الخرائط الذھنیة والمفاھیمیة 
اإللكترونیة

٢٠١٦جامعة طیبةتعلیم إلكتروني

نظم تأمین الملفات في البیئة 
اإللكترونیة

٢٠١٦جامعة طیبةتخصصیة / علم المعلومات

التنمیة البشریة وتطویر تسویق الذات
الذات

٢٠١٦جامعة طیبة
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

التنمیة البشریة وتطویر الفشل بدایة النجاح
الذات

٢٠١٥الجامعة السعودیة اإللكترونیة

٢٠١٥، ٢٠١٤امعة طیبةجتقنیةاالستبیانات اإللكترونیة
إعداد الموسمیین للعمل في 

المسجد النبوي
التنمیة البشریة وتطویر 

الذات
٢٠١٥،٢٠١٦جامعة طیبة

المشاركة الفعالة في تنظیم 
الحشود

التنمیة البشریة وتطویر 
الذات

٢٠١٥جامعة طیبة

التنمیة البشریة وتطویر فن التعامل مع ضغوط العمل
الذات

٢٠١٥، ٢٠١٢جامعة طیبة

االستخدام المتقدم لبرنامج 
الوورد في إعداد الرسائل 

العلمیة

٢٠١٥جامعة طیبةحاسب آلي

التنمیة البشریة وتطویر مھارات اإلتیكیت الوظیفي
الذات

٢٠١٥جامعة طیبة

التنمیة البشریة وتطویر تنظیم الحشود
الذات

٢٠١٥جامعة طیبة

طویر التنمیة البشریة وتإدارة الحشود
الذات

٢٠١٥جامعة طیبة

٢٠١٥جامعة طیبةتخصصیة / علم المعلوماتاألرشفة اإللكترونیة
٢٠١٥جامعة طیبةتعلیم إلكترونيملفات اإلنجاز اإللكترونیة
٢٠١٤جامعة طیبةتقنیةإعداد العروض الممیزة
التعرف على المكتبات 

اإللكترونیة وطرق االستفادة 
منھا

٢٠١٤جامعة طیبةلمعلوماتتخصصیة / علم ا

٢٠١٤جامعة طیبةتعلیم إلكترونيBlackboardاستخدام نظام 
مھارات كتابة السیرة الذاتیة 

والمقابلة الشخصیة
التنمیة البشریة وتطویر 

الذات
٢٠١٤جامعة طیبة

٢٠١٤جامعة طیبةتخصصیة / علم المعلوماتقواعد البیانات
٢٠١٤جامعة طیبةقنیةتنظم إدارة المراجع البحثیة

٢٠١٤جامعة طیبةتعلیم إلكترونياستخدام الفیس بوك في التعلیم
نظام التعلیم اإللكتروني 

"جسور"
٢٠١٣جامعة طیبةتعلیم إلكتروني

نظام التعلیم عن بعد "طیبة 
LMS"

٢٠١٣جامعة طیبةتعلیم إلكتروني

األسالیب المعاصرة في بناء 
ن الجھة المعلومات والتواصل بی

والمستفیدین من خدماتھا

٢٠١٣جامعة طیبةتخصصیة / علم المعلومات

التنمیة البشریة وتطویر كیف تصبحین مدربة متمیزة؟
الذات

٢٠١٣جامعة طیبة

٢٠١٣جامعة طیبةالتنمیة البشریة وتطویر فن التحفیز في بیئة العمل
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

الذات
الخدمات اإللكترونیة لعمادة 

شؤون المكتبات
٢٠١٣جامعة طیبةصصیة / علم المعلوماتتخ

٢٠١٣جامعة طیبةتقنیةاإلشارات المرجعیة االجتماعیة
في التعلیم ٢.٠تطبیقات الویب 

اإللكتروني
٢٠١٣جامعة طیبةتعلیم إلكتروني

الوصول للمعلومات العلمیة على 
اإلنترنت

٢٠١٣جامعة طیبةتخصصیة / علم المعلومات

التنمیة البشریة وتطویر لفعالمھارات االتصال ا
الذات

٢٠١٣جامعة طیبة

٢٠١٣جامعة طیبةحاسب آلي)Wordبرنامج الكتابة (
٢٠١٤، ٢٠١٣، ٢٠١٢جامعة طیبةتقنیةالتقاویم اإللكترونیة

٢٠١٢جامعة طیبةتخصصیة / علم المعلوماتالمصادر اإللكترونیة
المشاركة الفعالة في االجتماعات 

ذھنيوالعصف ال
التنمیة البشریة وتطویر 

الذات
٢٠١٢جامعة طیبة

إعداد الدلیل اإلرشادي للتعامل 
مع الحاالت الطارئة

التنمیة البشریة وتطویر 
الذات

٢٠١٢جامعة طیبة

٢٠١٢جامعة طیبةتخصصیة / علم المعلوماتقواعد بیانات البحث العربیة
إلعداد Preziاستخدام برنامج 

ةالعروض التعلیمی
٢٠١٤، ٢٠١٣، ٢٠١٢جامعة طیبةتعلیم إلكتروني

التنمیة البشریة وتطویر العصف الذھني
الذات

٢٠١٢جامعة طیبة

التنمیة البشریة وتطویر الخرائط الذھنیة
الذات

٢٠١٤، ٢٠١٢جامعة طیبة

كیف تحمین خصوصیتك أثناء 
البحث على اإلنترنت؟

٢٠١٢جامعة طیبةتخصصیة / علم المعلومات

دورات تنشیطیة حول استخدام 
نظام "جسور" لعضوات ھیئة 

التدریس

٢٠١١جامعة طیبةتعلیم إلكتروني

تصمیم المقررات اإللكترونیة 
باستخدام برنامج كورس الب 

)CourseLab(

٢٠١١جامعة طیبةتعلیم إلكتروني

مھارات استخدام الحاسب اآللي 
مھنیًّا وإداریًّا

٢٠١١جامعة طیبةحاسب آلي

التنمیة البشریة وتطویر القراءة السریعة
الذات

٢٠١١جامعة طیبة

مھارات البحث في اإلنترنت 
وقواعد البیانات

جامعة األمیرة نورة بنت عبد تخصصیة / علم المعلومات
الرحمن

٢٠١٠

مھارات البحث عن المعلومات 
في اإلنترنت وقواعد المعلومات

مام محمد بن سعود جامعة اإلتخصصیة / علم المعلومات
اإلسالمیة

٢٠١٠و ٢٠٠٩
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

جمعیة المكتبات والمعلومات تخصصیة / علم المعلوماتتنظیم المعلومات
السعودیة ومركز األبحاث 

الوطني

٢٠٠٨

دورات تدریبیة متنوعة 
الموضوعات

الجھاز المركزي للتنظیم تخصصیة / علم المعلومات
واإلدارة التابع لرئاسة مجلس 

صريالوزراء الم

٢٠٠٧- ٢٠٠٤

دورات تدریبیة متنوعة 
الموضوعات

مدیریة الشباب والریاضة. تخصصیة / علم المعلومات
محافظة بني سویف

٢٠٠٣- ١٩٩٩

: (مشاركة بدون ورقة عمل)ط) الندوات والملتقيات
السنةالمدينةالجهةالندوة / الملتقى اسم 

خبرات العملیةثامنا: ال
: عضوية اللجان العلمية)أ

السنةالدولةالجهةالمهاماسم اللجنة العلمية
عضو اللجنة العلمیة 

بملتقى األبحاث العلمیة 
الرابع لعضوات ھیئة 
التدریس بجامعة طیبة

تلقي ومراجعة 
األبحاث من عضوات 

ھیئة التدریس، 
وإدراجھا في محاور 

الملتقى

٢٠١٢السعودیةجامعة طیبة
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وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

:عضوية اللجان الفنية)ب
السنةالدولةالجهةالمهامالفنيةاسم اللجنة 

وضع جداول عضو لجنة الجداول. 
المحاضرات الخاصة 
بالقسم وتسكینھا في 
القاعات الدراسیة 

والمعامل، وإدخالھا 
إلى النظام اإللكتروني

قسم المعلومات ومصادر 
- طر الطالبات)التعلم (ش

جامعة طیبة

حتى اآلن- ٢٠١٦السعودیة

وضع جداول رئیس لجنة الكنترول
االختبارات في القسم، 
وتوزیع اللجان على 
القاعات، وتوزیع 

المراقبات، وإدخال 
إلى االختباراتجدول 

النظام اإللكتروني

قسم المعلومات ومصادر 
- التعلم (شطر الطالبات)

جامعة طیبة

حتى اآلن- ٢٠١٥السعودیة

رئیس وحدة التطویر 
والتدریب

اإلشراف على جمیع 
المھام المتعلقة 

بالتطویر والتدریب 
في الكلیة

كلیة اآلداب والعلوم 
اإلنسانیة (شطر 

الطالبات)

حتى اآلن–٢٠١٤السعودیة

عضو ھیئة تحریر مجلة 
كلیة اآلداب والعلوم 

اإلنسانیة

تلقى األبحاث 
المطلوب نشرھا في 

لة، وتوزیعھا المج
على المحكمین، وتلقي 

نتیجة التحكیم

كلیة اآلداب والعلوم 
جامعة طیبة-اإلنسانیة

٢٠١٤- ٢٠١٢السعودیة

رئیس وحدة التعلیم 
اإللكتروني

اإلشراف على جمیع 
المھام المتعلقة بالتعلیم 
اإللكتروني في الكلیة

كلیة اآلداب والعلوم 
اإلنسانیة (شطر 

الطالبات)

حتى اآلن–٢٠١١السعودیة

عضو لجنة الجودة 
واالعتماد األكادیمي

متابعة اإلجراءات 
الخاصة بتطبیق  

معاییر الجودة 
واالعتماد األكادیمي 

-قسم دراسات المعلومات
كلیة علوم الحاسب اآللي 

جامعة -والمعلومات
اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمیة

٢٠١٠السعودیة

عضو لجنة توصیف 
الوظائف

وصیف وضوع ت
للوظائف بالقسم 

-قسم دراسات المعلومات
كلیة علوم الحاسب اآللي 

٢٠١٠السعودیة
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وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

جامعة -والمعلومات
اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمیة
وضع جداول عضو لجنة الجداول 

المحاضرات
-قسم دراسات المعلومات

كلیة علوم الحاسب اآللي 
جامعة -والمعلومات

اإلمام محمد بن سعود 
میةاإلسال

٢٠١٠السعودیة

رئیس لجنة النشاط 
الطالبي لقسم المكتبات 

والمعلومات

اإلشراف على النشاط 
بالقسم (شطر الطالبي

الطالبات)

قسم المكتبات 
كلیة العلوم -والمعلومات

جامعة - االجتماعیة
اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمیة

٢٠٠٨السعودیة

عضو في لجان مؤتمرات 
ة خدمة المجتمع وتنمی

البیئة

القیام بالمھام المنوطة 
باللجنة 

جامعة بني -كلیة اآلداب 
سویف

٢٠٠٧- ٢٠٠٢مصر

مؤتمرات عضو في لجان
الوثائق واألرشیف

القیام بالمھام المنوطة 
باللجنة

-قسم المكتبات والوثائق
جامعة بني -كلیة اآلداب 

سویف

٢٠٠٤- ٢٠٠٠مصر

االشتراك في أعمالعضو لجنة الكنترول 
الكنترول العام، 
وكنترول األسئلة 

جامعة بني -كلیة اآلداب 
سویف

٢٠٠٧- ١٩٩٣مصر

: ج) عضوية النقابات والجمعيات المهنية
سنة االشتراكالجهةاسم النقابة

الجمعیة المصریة للمكتبات والمعلومات 
واألرشیف

مصر

االتحاد العربي للمكتبات المعلومات
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

: ة الجمعيات العلميةد) عضوي
سنة االشتراكالجهةالجمعية اسم 

تاسعا: أنشطة عامة
: ندوات عامة)أ

تاريخ الندوةمكان الندوةندوةعنوان ال

:نشرات)ب
بيانات النشراسم الناشرعنوان النشرة

:) مقاالت أدبيةج
عنوان الموقعالحالةاسم الناشرعنوان المقال
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

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

٢، ع ٣٠مجلة المكتبات والمعلومات العربیة، س الندوة الدولیة الثانیة عن الحاسب واللغة العربیة
)٢٠١٠(إبریل

عرض مؤتمر

المؤتمر العلمي القومي السادس للوثائق واألرشیف والمعلومات: 
٢٠٠٥/ ٢٠/٣-١٩الوثائق والحكومة اإللكترونیة 

٣، ع ٢٥مجلة المكتبات والمعلومات العربیة، س 
)٢٠٠٥(یولیو، 

عرض مؤتمر

الممارسات غیر السویة في المكتبات وطرق تقویمھا إداریًّا: 
ة حول السرقة واإلتالف والشغب في المكتبات دراسة میدانی

المصریة

٢، ع ٢٥مجلة المكتبات والمعلومات العربیة، س 
)٢٠٠٥(إبریل، 

عرض إنتاج 
فكري

مجتمع المعلومات والمكتبات الرقمیة والحكومة اإللكترونیة في 
م٢٠٠٣الرسائل الجامعیة األجنبیة المجازة عام 

والمعلومات، مج االتجاھات الحدیثة في المكتبات 
)٢٠٠٤(یولیھ، ٢٢، ع ١٢

عرض إنتاج 
فكري

المؤتمر العلمي الخامس للوثائق واألرشیف والمعلومات: نظم 
/ ٢١/٣-٢٠المعلومات األرشیفیة ودورھا في حوار الحضارات 

٢٠٠٤

فرع بني -مجلة كلیة اآلداب (جامعة القاھرة
)٢٠٠٤(إبریل، ٦سویف)، ع 

عرض مؤتمر

امة في الرسائل الجامعیة األجنبیة المجازة عام المكتبات الع
م٢٠٠٢

مج -االتجاھات الحدیثة في المكتبات والمعلومات.
)٢٠٠٣(یولیھ، ٢٠، ع ١١

عرض إنتاج 
فكري

١، ع ٤عالم المعلومات والمكتبات والنشر، مج المؤتمر العلمي الثالث للوثائق واألرشیف
)٢٠٠٢(یولیو، 

عرض مؤتمر

تخصصة في مدیریات محافظة بني سویف: دراسة المكتبات الم
لواقعھا والتخطیط لمستقبلھا

١، ع ٢عالم المعلومات والمكتبات والنشر، مج 
)٢٠٠٠(یولیو، 

عرض إنتاج 
فكري

: عاشرا: الجوائز واألوسمة
السنةالجهةاسم الجائزة

عضو ھیئة ٥٠جائزة التمیز في استخدام نظام جسور "من أفضل 
لى مستوى جامعة طیبة وفروعھا"تدریس ع

٢٠١١جامعة طیبة


