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:الورش التدریبیة التي تم الحصول علیھاورات والدرابعا: 
المؤتمراتقاعة –. المجلس الرئاسي االستشاريالدورة التدریبیة للمدربین على مصادر بنك المعرفة المصري٢٠١٦

م٢٠١٦أبریل ٢٨–٢٤، بكلیة الزراعة جامعة القاھرة

یة إلعداد المراجع الخارجي في مجال التعلیم العالي) برنامج إعداد خبیر الجودة الشاملة (عدد خمس دورات تدریب٢٠١٤
م.٢٠١٤مایو- . بالتعاون بین جامعة بني سویف والھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد . أبریل

ساعة). جامعة بني سویف بالتعاون مع ١١٠برنامج إعداد خبیر استراتیجي في مؤسسات التعلیم العالي (٢٠١٤
م٢٠١٤مایو-. مارسلى للجامعاتالمجلس األع

م.٢٠١٣فبرایر ٢٥-٤مصر من: –مشروع الطرق المؤدیة إلى التعلیم العالي –بناء العقلیة البحثیة ٢٠١٣

Building Research Mentality (BRM) – Pathways to Higher Education ,
Egypt – conducted in cooperation with Faculty of Arts , Beni-Suef
University , held from 4 to 25 February 2013 , with net training hours
of 25

م.٢٠١٣فبرایر ١٦-١٢مصر من: –مشروع الطرق المؤدیة إلى التعلیم العالي –دورة إعداد المدربین ٢٠١٣

Program "Training of Trainers" (TOT) – Pathways to Higher
Education , Egypt – conducted in cooperation with Faculty of Arts ,
Beni-Suef University , held from 12 to 16 February 2013 , with net
training hours of 25

٢٠١٢ جامعة بني سویف.–كلیة اآلداب –م ٢٠١٢-٩-٢٤استخدام الخرائط الذھنیة في التدریس
٢٠١٢ م١٩/٧/٢٠١٢-١٥مصر من: –وع الطرق المؤدیة إلى التعلیم العالي مشر–تنمیة المھارات القیادیة

 Development of Leadership skills (DLS) Batch 8 , Class A , ID7749 –
Pathways to Higher Education ,Egypt – conducted in cooperation
with Beni-Suef University and held from 15 to 19 July 2012 , with net
training hours of 50

٢٠١١ دورة إعداد المدربین التمھیدیةTOT1 المركز القومي لتنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس، بفرع الشرق ،
م.٢٠١١فبرایر 28، في IBCTاألوسط وشمال إفریقیا للمجلس الدولي للمدربین المعتمدین 

٢٠١٠٢٢،٢١-الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد-لتخطیط االستراتیجي لمؤسسات التعلیم العاليا
م.٢٠١٠مارس
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٢٠١٠ دورة التقویم الذاتي المؤسسي لمؤسسات التعلیم العالي، الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد، في
م.٨/٧/٢٠١٠-٤الفترة من 

٢٠١٠ارجیة لمؤسسات التعلیم العالي، الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد، في الفترة دورة المراجعة الخ
م.١٥/٧/٢٠١٠- ١١من 

٢٠٠٨ "جامعة –مركز اللغات األجنبیة والترجمة التخصصیة –"دورة اللغة اإلنجلیزیة الخاصة بالمھمات العلمیة
م٢٠٠٨/فبرایر٢٠-٥القاھرة 

٢٠٠٨خاصة بالبحث في قواعد البیانات العالمیة التي نظمتھا جامعة بني سویف تحت إشراف الدورة التدریبیة ال
.٢٠٠٨مارس ٢٧، ٢٦المجلس األعلى للجامعات خالل یومي 

٢٠٠٨جامعة القاھرة -دورة تحقیق المخطوطات، التي عقدت بالتعاون فیما بین مؤسسة الفرقان وكلیة دار العلوم
م.٢٨/٤/٢٠٠٨- ٢٨/٢في الفترة 

٢٠٠٧ Staff Member2 according to following syllabus:  presenta ons- data
base- information and Communication- الوحدة المركزیة -المجلس األعلى للجامعات

.٢٠٠٧ینایر -للتدریب
٢٠٠٦٢٧،٢٦/٤/٢٠٠٦-جامعة بني سویف- مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات- تصمیم المقرر.
٢٠٠٦ ١٦- جامعة بني سویف- مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات-تنمیة مھارات العرض الفعال -

م.١٨/٥/٢٠٠٦
٢٠٠٦ جامعة بني سویف- مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات-اتخاذ القرارات وحل المشكالت-

م.٢٥/٥/٢٠٠٦- ٢٣
٢٠٠٥وءة آلیاً نظام الفھرسة المقر(Machine Readable Cataloging) MARC مكتبة مبارك .

م.٢٠٠٥العامة ببني سویف، سبتمبر 
٢٠٠٤حاصل على دورة إعداد مدربي برمجة (مستویات متقدمة فيTyping - adv.WORD(2levels) -

adv.EXCEL(2levels)- ACCESS(2levels)-VISUAL BASIC(2levels) بمركز تكنولوجیا (
مات وعلوم الحاسب ـ محافظة بني سویف التابع لمعھد تكنولوجیا المعلومات برئاسة مجلس الوزراء المعلو

م١٤/١/٢٠٠٤- ١٥/٩.
٢٠٠٤حاصل على دورة إعداد مدربي انترنت (مستویات متقدمة فيInternet Introduction -

Networking maintenance - Power Point- HTML – Front page – Java
script – Training skills بمركز تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسب ـ محافظة بني سویف التابع (

م١٤/٦/٢٠٠٤-٦/٣لمعھد تكنولوجیا المعلومات برئاسة مجلس الوزراء.
٢٠٠٢ ٢٠٠٢ینایر ١٧-١٥–المنیا –مركز خدمات المنظمات غیر الحكومیة –حلقة عمل: اإلدارة المالیة.
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٢٠٠٢م٢٠٠٢سب اآللي من مركز الحاسب اآللي بكلیة التربیة ـ جامعة القاھرة ـ فرع الفیوم، أبریل دورة الحا
٢٠٠١ الشبكة العربیة –الدورة التدریبیة لمشروع التطویر اإلداري والبناء المؤسسي للجمعیات األھلیة العربیة

م.٢٠٠١فبرایر ١٥-١١- المنیا- للمنظمات األھلیة
٢٠٠١مركز طلعت حرب للتدریب على إدارة األعمال - راسات الجدوى للمشروعات الصغیرةدورة تدریبیة: د

م٢٠٠١دیسمبر ٣-١–القاھرة - والتسویق
١٩٩٩" دورة اللغة اإلنجلیزیةTOEFLجامعة القاھرة.-" من مركز اللغات والترجمة بكلیة اآلداب
١٩٩٩ م "دورة تربویة"،  _ وحدة إعداد المعلم ١١/١١/١٩٩٩ـ ٢٣/١٠دورة إعداد المعلم الجامعي خالل الفترة

جامعة القاھرة.- الجامعي 
١٩٩٥Introduction -DOS-WINDOWS-WORD-EXCEL حتى ٤/١١في الفترة من

م بمعھد تكنولوجیا المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء .٦/١٢/١٩٩٥
١٩٨٩Introduction -DOS- BASIC،م.١٩٨٩. بمركز بن عرجون ـ مصر الجدیدة

:خامسا: المناصب اإلداریة
الدولةالجهة نهاية الخدمة بداية الخدمةالدرجة األكاديميةالوظيفة

المدير التنفيذي 
لوحدة ضمان الجودة 

والتأهيل لالعتماد 

–جامعة بني سويف ٢٠٠٩٢٠١٥
كلية اآلداب

مصر

مدير مكتبة مبارك 
فرع بني –العامة 

سويف

سادسا: اإلنتاج العلمي
الرسائل العلمية .أ

الجامعةالرسالةعنوان
المانحة

تاریخالقسم/ الكلیة
اإلجازة

التقدیرالدرجة
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برنامج الیونسكو العام 
للمعلومات ودوره في 

النھوض بخدمات المكتبات 
والمعلومات ومدى استفادة 

مصر منھ

جامعة القاهرة 
فرع بني –

سويف

امتيازماجستير١٩٩٧المكتبات–كلية اآلداب 

المخطوطات العربیة بالمكتبة 
المركزیة لجامعة القاھرة: 

دراسة في تكوین المجموعات 
وضبطھا وإتاحتھا

جامعة القاهرة 
فرع بني –

سويف

مرتبة الشرف األولىدكتوراه٢٠٠٣المكتبات–كلية اآلداب 

: الكتاب) ب
الصفحاتالنشرتاریخالنشرمكانالناشراسمالمؤلفین/ المؤلفالكتابعنوان

:الدورياتب ) 

المؤلف/ عنوان البحث
المؤلفين

اسم الدورية
بيانات النشر

العدد/ 
المجلد

السنة

جامعة –رصید األطروحات الجامعیة بكلیة اآلداب 
فرع بني سویف–القاھرة 

حسن محمد
عبد العظيم

جامعة –مجلة كلیة اآلداب 
فرع بني سویف–القاھرة 

٢٠٠٣أكتوبر٥ع

- ١٨٧٥مطبوعات الجمعیة الجغرافیة المصریة 
م: دراسة ببلیومتریة٢٠٠٥

محمد حسن 
–عبد العظيم
عبد سهير 

الباسط عید  
أنور سید 

كامل

دراسات عربیة في 
المكتبات وعلم المعلومات

، ١٣مج
٣ع

٢٠٠٨مایو

جامعة بني سویف: –المجلة العلمیة لكلیة اآلداب 
دراسة تحلیلیة وكشاف

محمد حسن 
عبد العظيم

جامعة -مجلة كلیة اآلداب
بني سویف.

، ١٢ع-
٢ج

٢٠٠٨
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الحرب المعلوماتیة: دراسة حالة للویكیلیكس 
Wikileaks

محمد حسن 
عبد العظيم

مجلة التعلیم عن بعد 
والتعلیم المفتوح

-١ع-٠
١مج

-یھ یون
٢٠١٣دیسمبر

الوعي المعلوماتي وسلوك المرض لدى عینة من 
مرضى االلتھاب الكبدي

محمد حسن 
–عبد العظيم

حسني إبراھیم 
عبد العظیم

مجلة المكتبات 
والمعلومات العربیة

 .
١،ع٣٥مج

٢٠١٥ینایر

مشاركة المعرفة بین أعضاء مجالس إدارات 
.الجمعیات األھلیة ببني سویف: دراسة مسحیة

)(مقبول للنشر

محمد حسن 
عبد العظيم

مجلة بحوث في علم 
المكتبات والمعلومات

٢٠١٧( سبتمبر١٩ع

معاییر اعتماد المكتبات الجامعیة: دراسة تطبیقیة 
لمعاییر الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم 

واالعتماد. (مقبول للنشر)

محمد حسن 
عبد العظيم

)٢٠١٧(أكتوبر٦٠عالفھرست

لمكتبات والمعلومات بین نظم التصنیف العامة علم ا
قارنة. (مقبول للنشر)متحلیلیةدراسةوالمتخصصة: 

محمد حسن 
عبد العظيم

المجلة المصریة لعلوم 
المعلومات

،  ٣مج
٢ع

)٢٠١٦(أكتوبر

:ج) أجزاء من كتب
رقم اإليداع الصفحاتتاريخ النشرالنشر مكانالناشراسم المؤلف/ المؤلفينعنوان الكتاب والمحررعنوان البحث( الفصل ) 

)بورقة عمل (المشاركةد) بحوث مؤتمرات
السنةمكان انعقادهالجهة الراعيةعنوان  المؤتمرالمؤلف/ المؤلفينعنوان البحث

برنامج إدارة السجالت 
والمحفوظات التابع للیونسكو 

ئق.ودوره في عولمة الوثا

المؤتمر القومي األول محمد حسن عبد العظيم
للوثائق واألرشیف

قسم المكتبات 
والوثائق بكلیة 

جامعة –اآلداب 
فرع بني –القاھرة 

سویف

٢٠٠٠جامعة بني سويف

األطروحات الجامعیة المجازة 
والمسجلة بكلیة اآلداب ببني 
سویف: دراسة تحلیلیة (بحث 

مشترك)

محمد حسن عبد العظيم
هير عبد الباسط عيدس

المؤتمر العلمي الثالث 
لخدمة المجتمع وتنمیة 

البیئة بكلیة اآلداب جامعة 
القاھرة ، فرع بني سویف 

والمعنون بـ" العلوم 

–جامعة بني سويف 
كلية االداب

٢٠٠٤جامعة بني سويف
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اإلنسانیة وتحدیات 
المجتمع المصري "

التراث: ضرورة حتمیة 
كاملة.للتنمیة المعرفیة المت

المؤتمر العلمي الرابع محمد حسن عبد العظيم
لخدمة المجتمع وتنمیة 

البیئة بكلیة اآلداب جامعة 
القاھرة ، فرع بني سویف 
والمعنون بـ" نحو بناء 

استراتیجیة للتنمیة 
المعرفیة في المجتمع 

المصري

–جامعة بني سويف 
كلية االداب

٢٠٠٥جامعة بني سويف

ي الدراسات المیدانیة ف
أطروحات المكتبات 

والمعلومات المجازة في 
مصر: دراسة تحلیلیة

المؤتمر العلمي السادس محمد حسن عبد العظيم
لخدمة المجتمع وتنمیة 

البیئة بكلیة اآلداب جامعة 
بني سویف والمعنون 

بـ"دور التدریب والدراسة 
المیدانیة في تطویر العلوم 

اإلنسانیة"

–جامعة بني سويف 
كلية االداب

٢٠٠٧جامعة بني سويف

المؤتمر العلمي لكلیة اآلداب،  
جامعة بني  سویف: دراسة 
لالتجاھات العددیة والنوعیة 

وكشاف

للمؤتمر العلمي السابع محمد حسن عبد العظيم
لخدمة المجتمع وتنمیة 

البیئة بكلیة اآلداب جامعة 
بني سویف

–جامعة بني سويف 
كلية االداب

٢٠٠٩جامعة بني سويف

حرب المعلوماتیة: دراسة ال
حالة للویكیلیكس 
Wikileaks

الخامس للمؤتمر القوميمحمد حسن عبد العظيم
عشر ألخصائیي المكتبات 
والمعلومات: "المكتبات 

والدولة في مصر: ال 
مباالة  أم عدم إدراك"، 

"المكتبة أداة التقدم 
وعتاده وعدتھ"،

الجمعية المصرية 
للمكتبات 
والمعلومات

٢٠١١الغردقة

مواقع الوسائط المعلوماتیة 
ودورھا في تفعیل التعلیم عن 

بعد:  الیوتیوب نموذجاً 

المؤتمر الدولي األول محمد حسن عبد العظيم
بعنوان "التعلیم عن بعد 

ودوره في تطویر منظومة 
التعلیم الجامعي بالوطن 

العربي

٢٠١٣جامعة بني سويفجامعة بني سويف

سمیة دور التنظیمات غیر الر
في التنمیة المعرفیة 

والمعلوماتیة للمجتمع : 
دراسة حالة للویكیلیكس 

Wikileaks

المؤتمر الدولى الرابع محمد حسن عبد العظيم
لجامعة بنى سویف 
باإلشتراك مع إتحاد 

الجامعات العربیة حـول: 
دور مؤسسات األعمال 

الخاصة والمجتمع المدنى 
فى رفعة الشعوب وتقدمھا

ويفجامعة بني س
اتحاد الجامعات 

العربية

٢٠١٤جامعة بني سويف

: أعمال مترجمة) هـ
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

تاريخ النشرمكان النشر  اسم الناشر مؤلف العمل األصليعنوان العمل  باللغة األصليةالمترجم / المترجمونالعمل المترجمعنوان

یةسابعا: الخبرات األكادیم
:اإلشراف على الرسائل الجامعية)أ

المسئوليةسنة اإلجازةسنة التسجيلالجهةالدرجةعنوان الرسالة
مدى فاعلیة نظم التصنیف 
الببلیوجرافیة بالمقارنة 
مع محركات البحث في 
بیئة اإلنترنت: دراسة 

تطبیقیة

كلية –جامعة بني سويف دكتوراه
قسم –اآلداب 

وثائقالمكتبات وال

إشراف مشترك٢٠٠٧

استخدامات الطالب 
المراھقین واتجاھاتھم 
نحو اإلنترنت وتأثیرھا 

على قراءاتھم الحرة

كلية –جامعة بني سويف دكتوراه
قسم –اآلداب 

المكتبات والوثائق

إشراف مشترك٢٠١٠

رومنة األسماء العربیة
لإلفادة منھا في تخزین 
واسترجاع المعلومات:

یة إلنشاء ملف دراسة فن
استناد موحد

كلية –جامعة بني سويف ماجستير
قسم –اآلداب 

المكتبات والوثائق

إشراف مشترك٢٠١٢

أنماط إفادة الباحثین من 
خدمات المعلومات 
االلكترونیة في مصر

كلية –جامعة بني سويف دكتوراه
قسم –اآلداب 

المكتبات والوثائق

إشراف مشترك٢٠١٢

ت ملفات قواعد بیانا
الفیدیو على الویب: 

التحلیل دراسة في 
والتكشیف الموضوعي

اآللي

كلية –جامعة بني سويف دكتوراه
قسم –اآلداب 

المكتبات والوثائق

إشراف مشترك٢٠١٣

محركات بحث المواد 
الصوتیة على االنترنت: 
دراسة تحلیلیة آللیات 
البحث واالسترجاع 

واقتراح مواصفات محرك 
اللغة العربیةصوت یدعم 

كلية –جامعة بني سويف ماجستير
قسم –اآلداب 

المكتبات والوثائق

إشراف مشترك٢٠٠٧٢٠١٤
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

اإلنتـرنت في استخدامات
العملیات الفنیة بالمكتبات 
الجامعیة: دراسة مقارنة 
لمكتبات جامعتي القاھرة 

الجامعة األمریكیة و
بالقاھرة

كلية –جامعة بني سويف دكتوراه
قسم –ب اآلدا

المكتبات والوثائق

إشراف مشترك٢٠٠٨٢٠١٤

مكتبةخدماتجودةمدى
دراسة: العامةمصر
أسلوب ضوءفيتطبیقیة

(Sigma 6)سیجما٦

كلية –جامعة بني سويف ماجستير
قسم علوم –اآلداب 

المعلومات

إشراف مشترك٢٠١٥

تقییم أداء أقسام المكتبات 
والمعلومات في جامعات 

ل الصعید: دراسة شما
میدانیة في ضوء معاییر 

الجودة واالعتماد

كلية –جامعة بني سويف ماجستير
قسم علوم –اآلداب 

المعلومات

إشراف مشترك٢٠١٥

مناقشة وتحكيم الرسائل الجامعية)ب
المسئوليةسنة اإلجازةالجهةالدرجةعنوان الرسالة

: لدراسية التي تم تدريسها) المقررات اج
الدولةالجامعةالكليةالمرحلةاللغةاسم المقرر

مصربني سويفاألدابالليسانسالعربيةالتصنيف
خدمات المكتيات 

والمعلومات
مصربني سويفاألدابالليسانسالعربية

مصربني سويفاألدابالليسانسالعربيةالمصادر والمراجع العامة
لمراجع المصادر وا

خصصةالمت
مصربني سويفاألدابالليسانسالعربية

مقدمة في المكتبات 
والمعلومات

مصربني سويفاألدابالليسانسالعربية

مصربني سويفاألدابالليسانسالعربيةعلم المعلومات
مصربني سويفاألدابالليسانسالعربيةعلم االتصال

مصربني سويفألداباالليسانسالعربيةالمخطوط العربي
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

مصربني سويفاألدابالليسانسالعربيةالتوثيق اإلعالمي
مصربني سويفاألدابالليسانسالعربيةالتكشيف واالستخالص

مصربني سويفاألدابالليسانسالعربيةبناء وتنمية المقتنيات

: ) األعمال االستشارية العلميةد
السنةالجهةالمهام

: ) األعمال االستشارية الفنيةهـ
السنةالجهةالمهام

:) تحكيم األعمال العلميةو
السنةالدولةالجهةعنوان الدراسة

ز) تحكيم برامج تعليمية
السنةالجهةالمهام
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

:لتي تم تدريسهاالتدريبية ااو الورش) الدوراتح
السنةالجهةاسم المحوراسم الدورة

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

ثامنا: الخبرات العملیة
: ميةعضوية اللجان العل)أ

السنةالدولةالجهةالمهاماسم اللجنة العلمية
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

:عضوية اللجان الفنية)ب
السنةالدولةالجهةالمهاماسم اللجنة العلمية

: ج) عضوية النقابات والجمعيات المهنية
سنة االشتراكالجهةاسم النقابة

١٩٩٢المصرية للمكتبات والمعلوماتالجمعية

: د) عضوية الجمعيات العلمية
سنة االشتراكالجهةالجمعية اسم 

تاسعا: أنشطة عامة
: ندوات عامة)أ

تاريخ الندوةمكان الندوةندوةعنوان ال
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

:نشرات)ب
بيانات النشراسم الناشرعنوان النشرة

:) مقاالت أدبيةج
عنوان الموقعالحالةاسم الناشرعنوان المقال

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

: عاشرا: الجوائز واألوسمة
السنةالجهةجائزةاسم ال


