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a.:المناصب األداریة
الدولةالجھة إلىمنذالوظیفة

مصركلیة اآلداب  جامعة بني سویفـ ٢٠١٥مدیر وحدة االرشاد االكادیمي (الدراسات العلیا )
مصركلیة اآلداب  جامعة بني سویف٢٠١٥دة ضمان الجودة والتأھیل لالعتمادمدیر وح

مصركلیة اآلداب  جامعة بني سویف٢٠١١٢٠١٥نائب مدیر وحدة ضمان الجودة والتأھیل لالعتماد

b.:عضویة اللجان
الدولةالجھة إلىمنذالوظیفة

مصرعة بني سویفكلیة اآلداب  جامـ ٢٠١٥عضو لجنة الدراسات العلیا 
مصركلیة اآلداب  جامعة بني سویف٢٠١٥المنسق العام لدورة الكتابة الفنیة للبحث العلمي 

مصرجامعة بني سویفـ ٢٠١٥لجنة تحویل الدوریات الى دوریات دولیة أمین 
مصرجامعة بني سویف٢٠١٥عضو لجنة السرقات العلمیة 

مصرجامعة بني سویف٢٠١٦سویفبنيجامعةعنالصادرةالعلمیةالدوریاتإدارةمسئول
مصر جامعة بني سویف ــ ٢٠١٩٢٠١٣- ٢٠١٤عضو اللجنة الفنیة للخطة االستراتیجیة للجامعة 

مصرجامعة بني سویف٢٠١٤في التعلیم الجامعيخبیر استراتیجي 
تونسالعربي للمكتبات والمعلومات االتحادــ ٢٠١٣محرر قاعدة الھادي لإلنتاج الفكري العربي

مصرجامعة بني سویف المجلس األعلى للجامعات ـ٢٠١٣عضو فریق النشر االلكتروني لمجلة كلیة اآلداب جامعة بني سویف 
مصرجامعة بني سویف–كلیة اآلداب قسم المكتبات والوثائق- ٢٠١٠عضو لجنة تطویر وتحدیث اللوائح الدراسیة 

مصرجامعة بني سویفكلیة اآلداب- ٢٠١٢نة تطویر وتحدیث اللوائح الدراسیةعضو لج
مصرجامعة بني سویف–كلیة اآلداب قسم المكتبات والوثائقـ٢٠١٢عضو اللجنة الثقافیة واالجتماعیة 

مصرجامعة بني سویف–كلیة اآلداب قسم المكتبات والوثائقـ٢٠١٢عضو لجنة الدراسات العلیا 
مصرجامعة بني سویف–كلیة اآلداب وحدة ضمان الجودة واالعتماد االكادیمي٢٠١١٢٠١٤رئیس فریق الدراسة الذاتیة لكلیة اآلداب 

مصرفجامعة بني سوی–كلیة اآلداب وحدة ضمان الجودة واالعتماد االكادیمي٢٠١١٢٠١٤عضو اللجنة التنفیذیة لوحدة ضمان الجودة واالعتماد االكادیمي
مصرجامعة بني سویف–كلیة اآلداب وحدة ضمان الجودة واالعتماد االكادیمي٢٠١١٢٠١٢رئیس لجنة البرامج التعلیمیة / المقررات الدراسیة

مصرجامعة بني سویفكلیة اآلدابـ٢٠١٠عضو فریق لجنة المعامل
مصرجامعة بني سویفكلیة اآلدابـ٢٠١٠عضو فریق لجنة المكتبة

مصرجامعة بني سویفوحدة نظم التقویم واالمتحانات ـ٢٠١٠عضو فریق لجنة نظم التقویم واالمتحانات.
مصرجامعة بني سویفكلیة اآلدابـ٢٠١٠عضو فریق المستودع الرقمي للرسائل الجامعیة

جامعة اإلمام محمد بن سعود لوماتكلیة علوم الحاسب والمعقسم دراسات المعلومات.٢٠٠٨٢٠٠٩عضو لجنة توصیف الوظائف
اإلسالمیة

السعود
یة
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جامعة اإلمام محمد بن سعود قسم دراسات المعلومات . كلیة علوم الحاسب والمعلومات١٤٢٥ممتحن مشارك في لجنة االمتحان الشامل لمرحلة الدكتوراه
اإلسالمیة

السعود
یة

c.:الدوریات والمجالت العلمیة
الدولةة الجھإلىمنذالوظیفة

The International Journal of Informatics, Media  andنائب رئیس تحریر 
Communication  Technology

مصر جامعة بني سویف - ٢٠١٦

BSU International Journal of Humanities and Socialنائب رئیس تحریر 
Science(BSU-IJHSS)

مصر جامعة بني سویف - ٢٠١٦

SABA JOURNAL OF INFORMATIONدوریة الھیئة االستشاریة ومحكم عضو
TECHNOLOGY AND NETWORKING (SJITN)

٢٠١٦ -UniversitySabaSaba, Dutch
Caribbean

مصركلیة اآلداب  جامعة بني سویفـ٢٠١٣تحریرحولیة كلیة اآلداب . جامعة بني سویف نائب رئیس 
مصرجامعة بني سویفاتحاد الجامعات العربیة بالتعاون مع كلیة اآلداب  ـ ـ٢٠١٣یم عن بعد والتعلیم المفتوحتحریر مجلة التعلنائب رئیس 

مصركلیة اآلداب  جامعة بني سویف٢٠١٢٢٠١٣مدیر تحریرحولیة كلیة اآلداب . جامعة بني سویف 
مصرجامعة بني سویفكلیة اآلداب - ٢٠١٤المجلة المصریة لعلوم المعلومات مدیر تحریر

d.:المشاركة في تنظیم المؤتمرات والندوات العلمیة
الدولةالجھة إلىمنذالوظیفة

مصرجامعة القاھرة ـ فرع بني سویف قسم المكتبات والوثائق٢٠٠٠٢٠٠٤المشاركة في اإلعداد والتنظیم في المؤتمر العلمي السنوي للوثائق واألرشیف  
مصرجامعة القاھرة ـ فرع بني سویفكلیة اآلداب٢٠٠٢٢٠٠٤لكلیة اآلداباد والتنظیم في المؤتمر السنوي المشاركة في اإلعد

دور البوابة االالكترونیة بالجامعات فى النھوض بالبحث العلمى "في المؤتمر الدولى الثالث عضو اللجنة العلمیة
"لخدمة المجتمع والبیئة

مصرجامعة بني سویفاتحاد الجامعات العربیة٢٠١٣

نحو بناء استراتیجیة بحثیة للجامعة في العقد عضو اللجنة العلمیة في المؤتمر العلمي لجامعة بني سویف " 
"القادم

مصرجامعة بني سویفجامعة بني سویف٢٠١٣

التعلیم عن بعُد ودوره في تطویر منظومة التعلیم بعنوان " أمین عام المؤتمر الدولي األول للتعلیم عن بعًد
" امعي بالوطن العربيالج

مصرجامعة بني سویفاتحاد الجامعات العربیة٢٠١٣

فاق في الجامعات العربیة:  التطبیقات وأالتعلیم عن بعُد بعنوان " للتعلیم عن بعًدالثانيأمین عام المؤتمر الدولي 
"المستقبل 

مصرجامعة بني سویفاتحاد الجامعات العربیة٢٠١٤

Informationمعماریة المعلومات" لعلوم المعلومات بعنواناألولالعربيعضو اللجنة العلمیة في المؤتمر
Architecture (IA2015)

مصرجامعة بني سویفجامعة بني سویف٢٠١٥

مصرجامعة بني سویفجامعة بني سویف٢٠١٥مؤسسات األكادیمیة والمعلوماتیة"فى ال)SigmaSix(سیجما٦"تقنیات تطبیق مقرر ندوة 
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مصرجامعة بني سویفجامعة بنى سویف٢٠١٥" السرقات العلمیة في األوساط األكادیمیةبعنوان "سویف العلمي جامعة بنيمؤتمرأمین عام
مصرجامعة بني سویفتك نولیدج ٢٠١٥مقرر  ورشة عمل برامج كشف االنتحال و السرقات العلمیة 

مصرجامعة بني سویفاتحاد الجامعات العربیة٢١٠٥": البیئات ،التطورات ،الخبرات التعلیم عن بعُد بعنوان " للتعلیم عن بعًدالثالثعام المؤتمر الدولي مقرر
رؤى:المعرفةمجتمعإلىالتحول"بعنوانالمعلوماتلعلومالثانيالعلميعضو اللجنة العلمیة في المؤتمر

معلوماتیة
مصرجامعة بني سویفجامعة بني سویف٢٠١٦

األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا ٢٠٦المؤتمر الدولي لقیاسات المعلومات ومعامل التأثیر العربي في المنظمةعضو اللجنة 
بحريوالنقل ال

مؤسسة دار نشر العلوم الطبیعیةمعبالتعاون
(NSP)والتكنولوجیاالعلمىالبحثوأكادیمیة
المتمیزالتعلیمىراشدبنحمدانجائزةوبرنامج

مصر

مصرجامعة بني سویفسویفجامعة بني٢٠١٦رفة التكوینیة في البیئة الرقمیةاإلبداع العلمي والمعاألول لإلبداع بعنوان :عام المؤتمر الدوليمقرر
مصرجامعة بني سویفجامعة بني سویف٢٠١٦اللجنة التنفیذیة العلیا لجائزة أوسكار الجامعة لإلبداعنائب رئیس 

:الورش التدریبیة التي تم الحصول علیھاالدورات و ا: خامسً 
السنةالجھةاسم الدورة أو الورشة

المعلوماتأ) دورات متخصصة في مجال المكتبات و
١٣/٨/١٩٩٨ـ ٨مركز بحوث نظم وخدمات المعلومات بكلیة اآلداب جامعة القاھرةدورة تحلیل نظم وقواعد بیانات

١٦/٧/١٩٩٨ـ١١مركز بحوث نظم وخدمات المعلومات بكلیة اآلداب جامعة القاھرةدورة في الفھرسة اآللیة
٢٠٠٥/ ٢٢/٩ـ١٠كنولوجیا المعلومات بمكتبة مبارك العامة فرع بني سویفنادي ت"MARCدورة الفھرسة المقرؤة آلیاً " 

:Electronic Information Resourcesرقمنتھا وتطبیقاتھا:دورة مصادر المعلومات اإللكترونیة
Digitization and Application

١٤٢٩/ ٢/ ١٨ـ١٥جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةكلیة علوم الحاسب والمعلومات .

/ ٣/ ٢ـ١٤٢٩/ ٢/ ٣٠جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةكلیة علوم الحاسب والمعلومات .دورة تنظیم مصادر المعلومات في البیئة اإللكترونیة
١٤٢٩

ضمن مشروع تنمیة اإلبداع والتمیز ألعضاء ھیئة التدریس في معھد البحوث والخدمات االستشاریة دورة مھارات البحث عن مصادر المعلومات وإجراء الدراسات المسحیة عبر اإلنترنت
الجامعات السعودیة . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

١٨/٣/١٤٢٩ـ ١٤

١٤٣٠/ ١/ ٢٢ـ ٢٠إلسالمیةة اإلمام محمد بن سعود اكلیة علوم الحاسب والمعلومات . جامعالتطبیقات في مؤسسات المعلومات–الخدمات –المفاھیم : Web 2.0" تطبیقات 
" مصادر الوصول الحر : نظرة إلى مجتمع المعلومات للبرمجیات والمصادر مفتوحة 

المصدر"
١٤٣٠/ ٥/ ٢٩ـ٢٨كلیة علوم الحاسب والمعلومات . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

١٤٣٠/ ٢٢/٦ـ٢٠كلیة علوم الحاسب والمعلومات . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةالمستقبلیةالمفاھیم ، البناء الھیكلي ، التصانیف ، واآلفاقبوابات اإلنترنت : 
٥/١١/٢٠٠٩ـ٤وحدة  المكتبة الرقمیة بالمجلس األعلى للجامعات بالتعاون مع مشروع المكتبة الرقمیة بجامعة بني سویفاستخدام قواعد البیانات العالمیة

١٥/٣/٢٠١٠ـ١٤وحدة  المكتبة الرقمیة بالمجلس األعلى للجامعات بالتعاون مع مشروع المكتبة الرقمیة بجامعة بني سویفبیانات العالمیةالبحث في قواعد ال
٢٠١٢/ ٤/ ٢٠فوحدة  المكتبة الرقمیة بالمجلس األعلى للجامعات بالتعاون مع مشروع المكتبة الرقمیة بجامعة بني سویالبحث في قواعد البیانات العالمیة
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ب) دورات الحاسب اآللي واإلنترنت
١٩٩٧مركز الحساب العلمي التابع لجامعة القاھرةدورة في الحاسب اآللي
١٩٩٨شعبة إعداد المعلم الجامعي .جامعة القاھرةدورة في الحاسب اآللي

٢٠٠٢بني سویفالنادي الثقافي بالشبان المسلمین بمحافظة Windows 98 / Word 2000دورة 
٢٠٠٣النادي الثقافي بالشبان المسلمین بمحافظة بني سویفExcel 2000 / Access2000دورة 

٢٠٠٣النادي الثقافي بالشبان المسلمین بمحافظة بني سویفINTERNT-HTMLدورة 
ویف التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس رئاسة مركز تدریب علوم الحاسب وتكنولوجیا المعلومات بمحافظة بني سدورة إعداد مدربین إنترنت

الوزراء
٢٠٠٤

م٢٠٠٦/ھـ ١٤٢٦جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة بالمملكة العربیة السعودیة ./ كلیة علوم الحاسب والمعلومات دبلوم تطبیقات الحاسب اآللي
٢٠٠٦. جامعة بني سویفICTPلمشروع تطویر نظم وتكنولوجیا المعلومات ICTPت التدریب علي استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاال

٢٠٠٨جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة بالمملكة العربیة السعودیةكلیة علوم الحاسب والمعلومات تصمیم مواقع اإلنترنت
رعایة المتكاملة ومركز تدریب علوم الحاسب وتكنولوجیا المعلومات بالتعاون مع جمعیة الMicrosoft Unlimited Potentialبرعایة TOTدورة 

بكلیة العلوم جامعة بني سویف
٢٠٠٩/ ١٠/ ٣١
٦/١/٢٠١٠حتى

٢٠١٠الوطنیة أكادیمي ببني سویف- ریبوالتدبرامج التنمیة البشریة- المعلوماتوزارة االتصاالت وتكنولوجیا- مكتب الیونسكو بالقاھرة)ICDL )International Computer DrivingLicenseدورة 

ج ) دورات اللغة اإلنجلیزیة
٢٠٠٠مركز اللغات األجنبیة والترجمة ـ جامعة القاھرةTOEFLدورة اللغة اإلنجلیزیة 

١٩٩٨مركز اللغات األجنبیة والترجمة ـ جامعة القاھرةدورات في اللغة اإلنجلیزیة
٢٠١١المركز العلمي للغات والكمبیوتر" بالتعاون مع" AMIDEASTامدیست The General English course , Pre-Intermediate Stage, Level 6دورة  في اللغة اإلنجلیزیة

٢٠١١لغات والكمبیوتر" بالتعاون مع "  المركز العلمي لAMIDEASTامدیست The General English course, Intermediate Stage, Level 7في اللغة اإلنجلیزیةدورة 
٢٠١١" بالتعاون مع " المركز العلمي للغات والكمبیوترAMIDEASTامدیست The General English course, Intermediate Stage, Level 8في اللغة اإلنجلیزیةدورة 

د) دورات متخصصة في تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس البحثیة والتدریسیة
٢٠٠٠وحدة إعداد المعلم الجامعي بجامعة القاھرةد المعلم الجامعيدورة إعدا

٢٠٠٥جامعة القاھرةFLDPمركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات تنمیة المھارات اإلداریة
٢٠٠٦جامعة بني سویفFLDPمركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات تقییم التدریس

٢٠٠٦جامعة بني سویفFLDPمركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات وضغوط العملإدارة الوقت
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٢٠٠٦جامعة بني سویفFLDPمركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات تصمیم المقرر
٢٠٠٦ة بني سویفجامعFLDPمركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات استخدام التكنولوجیا في التدریس

معھد البحوث والخدمات االستشاریة ضمن مشروع تنمیة اإلبداع والتمیز ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعات السعودیة . جامعة اإلمام محمد أسالیب التدریس في التقویم في التعلیم الموجھ نحو االقتصاد المعرفي
بن سعود اإلسالمیة

١٤٢٩

Building a World Class Program معھد البحوث والخدمات االستشاریة ضمن مشروع تنمیة اإلبداع والتمیز ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعات السعودیة . جامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمیة

١٤٣٠

Working Toward Program Accreditation ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعات السعودیة . جامعة اإلمام محمد معھد البحوث والخدمات االستشاریة ضمن مشروع تنمیة اإلبداع والتمیز
بن سعود اإلسالمیة

١٤٣٠

٢٠١٢جامعة بني سویفFLDPمركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات نظم الساعات المعتمدة 
٢٠١٢بني سویفجامعةFLDPمركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات إدارة الفریق البحثي

٢٠١٢جامعة بني سویفFLDPمركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات أخالقیات البحث العلمي 
Communication and rhetorical techniquesInternationalRelations Office-Beni-Suef University٢٠١٣
Being an Editor of an International Journal ، أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیاElsevier٢٠١٤

ھـ ) دورات متخصصة في التعلم االلكتروني والتعلیم عن بعد
ه١٤٢٩المركز الوطني للتعلم االلكتروني والتعلیم عن بعد . المملكة العربیة السعودیةالتقنیات الحدیثة في التعلیم
١٤٣٠.ة اإلستراتیجیة للتعلم االلكتروني . عمادة التعلیم عن بعد . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةمشروع الخطأساسیات التعلم االلكتروني

١٤٣٠بعد . المملكة العربیة السعودیةالمركز الوطني للتعلم االلكتروني والتعلیم عنStream Authorتصمیم درس تفاعلي باستخدام برنامج 
١٤٣٠المركز الوطني للتعلم االلكتروني والتعلیم عن بعد . المملكة العربیة السعودیةArticulateرنامج تصمیم درس تفاعلي باستخدام ب

٢٠١٠مشروع ضمان الجودة واالعتماد . جامعة بني سویف  كلیة اآلداب  وحدة ضمان الجودة واالعتمادالتعلیم اإللكتروني
٢٠١٢مركزالتعلیم االلكتروني جامعة بني سویفمنھاادةوكیفیةاالستفاإللكترونىللتعلیمالجدیدةالخدمات

و ) دورات متخصصة في ضمان الجودة واالعتماد
٢٠١٠مشروع ضمان الجودة واالعتماد . جامعة بني سویف  كلیة اآلداب  وحدة ضمان الجودة واالعتماد)١توصیف وتقریر المقررات الدراسیة(

٢٠١٠مشروع ضمان الجودة واالعتماد . جامعة بني سویف  كلیة اآلداب  وحدة ضمان الجودة واالعتماد)٢ة(توصیف وتقریر المقررات الدراسی
٢٠١٠مشروع ضمان الجودة واالعتماد . جامعة بني سویف  كلیة اآلداب وحدة ضمان الجودة واالعتماداإلعداد لزیارات المتابعة

٢٠١٠ان الجودة واالعتماد . جامعة بني سویف  كلیة اآلداب  وحدة ضمان الجودة واالعتمادمشروع ضمالمعاییر األكادیمیة لكلیات اآلداب 
٢٠١٠مشروع ضمان الجودة واالعتماد . جامعة بني سویف  كلیة اآلداب  وحدة ضمان الجودة واالعتمادإدارة الجودة الشاملة

٢٠١٠ن الجودة واالعتماد . جامعة بني سویف  كلیة اآلداب  وحدة ضمان الجودة واالعتمادمشروع ضمامشكالت التخطیط االستراتیجي لمؤسسات التعلیم العالي
٢٠١٢جامعة بني سویفFLDPمركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات التخطیط االستراتیجي
FLDPمركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات إعداد الدراسة الذاتیة  ٢٠١٢ني سویفجامعة ب

٢٠١٢جامعة بني سویفFLDPمركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات توصیف المقررات الدراسیة والبرامج االكادمیة
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٢٠١٦المكتبة الرقمیة بالمجلس األعلى للجامعات أخالقیات النشر العلمي
٢٠١٦المكتبة الرقمیة بالمجلس األعلى للجامعات المتاحة ببنك المعرفة المصري) على مصادر المعلوماتTOTالدورة التدریبیة لتدریب المدربین (

٢٠١٦المكتبة الرقمیة بالمجلس األعلى للجامعات )RDAوصف وإتاحة المصادر (
Writing a research article and getting it published ٢٠١٦المكتبة الرقمیة بالمجلس األعلى للجامعات

. جامعة قسم علوم المعلومات .كلیة اآلداب" معلوماتیةالتحول إلى مجتمع المعرفة : رؤىبعنوان" المؤتمر العلمي الثاني لعلوم المعلومات DSpaceباستخدامالرقمیةستودعاتالمانشاء
بني سویف

٢٠١٦

األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري. معامل التأثیر العربيالمؤتمر الدولي لقیاسات المعلومات وكأداة للقیاسات البدیلةPlumXمجموعة تطبیقات 
والتكنولوجیاالعلمىالبحثوأكادیمیةNatural Sciences Publishing (NSP)مؤسسة دار نشر العلوم الطبیعیةمعبالتعاون
المتمیزالتعلیمىراشدبنحمدانجائزةوبرنامج

٢٠١٦

األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحريالمؤتمر الدولي لقیاسات المعلومات ومعامل التأثیر العربي . : تحقیق االنتشار الدولى للمجالت األكادیمیةEBSCOالشراكة مع  
مؤسسة دار نشر العلوم الطبیعیةمعبالتعاون Natural Sciences Publishing (NSP) لتكنولوجیاواالعلمىالبحثوأكادیمیة

المتمیزالتعلیمىراشدبنحمدانجائزةوبرنامج

٢٠١٦

األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحريالمؤتمر الدولي لقیاسات المعلومات ومعامل التأثیر العربي . قیاسات المعلومات في المستودعات الرقمیة 
مؤسسة دار نشر العلوم الطبیعیةمعبالتعاون Natural Sciences Publishing (NSP) والتكنولوجیاالعلمىالبحثوأكادیمیة

المتمیزالتعلیمىراشدبنحمدانجائزةوبرنامج

٢٠١٦

: اإلنتاج العلميسادسا
الرسائل العلمیة .أ

التقدیرالدرجةتاریخ اإلجازةالكلیة / القسمالجامعة المانحةعنوان الرسالة
ممتازالدكتوراه١٩٩٥سم المكتبات والوثائق/ قاآلدابكلیة فرع بني سویف/ القاھرة جامعة دراسة ببلیوجرافیة  ببلیومتریة: في مجال المكتبات والمعلوماتبیةالدوریات العر

ـ  مرتبة الشرف الماجستیر٢٠٠١المكتبات والوثائقكلیة اآلداب/ قسمجامعة القاھرة / فرع بني سویفیةتحلیلدراسةالمستفیدون من المكتبات العامة في مدینة بني سویف 
األولى

الكتب: .ب

مكان اسم الناشرالمؤلف/ المؤلفینعنوان الكتاب
النشر

تاریخ 
رقم اإلیداعالصفحاتالنشر
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٢٠٠٢٤٨٦،٨2002/19402القاھرةالمؤلفمھا أحمد إبراھیم محمدخدمات اإلنترنت في مطلع األلفیة الثالثة: دراسة تقیمیھ

ـ ببلیوجرافیةاألسرة المحمدیة العلویة:  محمد جالل سید غندورد. (مشترك)دراسة بیو 
٢٠٠٣2182003/20501القاھرةالمؤلفمحمدمھا أحمد إبراھیم

دراسة میدانیة علي المكتبات العامة الرضا الوظیفي للعاملین في المكتبات : 
٧،١٩٦2006/15410،و–أ٢٠٠٦القاھرةدار الثقافة العربیة مھا أحمد إبراھیم محمدفي مدینة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة

٢٠٠٤1252004/16208القاھرةدار الثقافة العربیةمھا أحمد إبراھیم محمدتحلیل األنظمة اآللیة في المكتبات ومراكز المعلومات
٢٠٠٤1392004/16206القاھرةدار الثقافة العربیةاھیم محمدمھا أحمد إبرقواعد البیانات في المكتبات ومراكز المعلومات

المواد السمعیة والبصریة والمصغرات الفیلمیة في المكتبات ومراكز 
٢٠٠٤1702004/16207القاھرةدار الثقافة العربیةمھا أحمد إبراھیم محمدالمعلومات

٢٠٠٩2422009/23771القاھرةالكتاب الجامعي دار دمھا أحمد إبراھیم محمInformation Scienceعلم المعلومات 
٢٠١٠1772010/7206القاھرةالكتاب الجامعيدار مھا أحمد إبراھیم محمدعلم المكتبات والمعلوماتمقدمة في 

محمد جالل سید غندورد. (مشترك)إدارة المعرفة : رؤیة معلوماتیة
٢٠١٦القاھرةالنشرتحت محمدمھا أحمد إبراھیم

٢٠١٦القاھرةتحت النشرمھا أحمد إبراھیم محمدالویب وتطبیقاتھ في المكتبات ومراكز المعلومات

:الدوریاتمقاالت ) ج
بیانات النشراسم الدوریةالمؤلف/ المؤلفینعنوان البحث

)٢٠٠٤(مارس١ع،١ساألكادیمیةمھا أحمد إبراھیمات القیاسیةتقویم الدوریات العربیة في مجال المكتبات والمعلومات وفقاً للمعاییر والمواصف
مھا أحمد إبراھیمالدوریات العربیة المتخصصة في مجال األرشیف والوثائق : دراسة تحلیلیة لمقاالت الدوریات( مشترك)

)؛ ٢٠٠٤ر( ینای١،ع٢٤سمجلة المكتبات والمعلومات العربیةعزة فاروق جوھري
)٢٠٠٤(یولیو ٣،ع٢٤س

،جامعة القاھرة فرع بني مجلة كلیة اآلدابمھا أحمد إبراھیمسالسل الكتب في مجال المكتبات والمعلومات: دراسة تحلیلیة.
)٢٠٠٤(أكتوبر ٦ع سویف

ة القاھرة مدى إفادة أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم من مصادر المعلومات اإللكترونیة المتاحة على شبكة االنترنت: دراسة میدانیة على جامع
)٢٠٠٦(إبریل ١٠عمجلة كلیة اآلداب بني سویفمھا أحمد إبراھیمفرع بني سویف

مھا أحمد إبراھیمالدوریات األكادیمیة بجامعتي الفیوم وبني سویف:دراسة تقویمیة(مشترك)
)٢٠٠٦(إبریل ١٤ع الفھرستعزة فاروق جوھري
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)٢٠٠٦(یولیو٣،ع٢٦سمجلة المكتبات والمعلومات العربیةمھا أحمد إبراھیملمتعددةالفھرست البن الندیم : قراءة نقدیة بین طبعاتھ ا
)٢٠٠٩(١، ع ١٥مج مجلة مكتبة الملك فھد الوطنیةمھا أحمد إبراھیماإلنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات في مطلع القرن الحادي والعشرین : دراسة ببلیومتریة

)٢٠٠٩( سبتمبر٣عحوث في علم المكتبات والمعلوماتبمھا أحمد إبراھیملحر في مجال المكتبات والمعلومات : دراسة نظریة وتحلیلیة التجاھاتھا العامةدوریات الوصول ا
ن تلك مصادر المعلومات اإللكترونیة : دراسة التجاھات األكادیمیین في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة بالریاض نحو إفادتھم م

٢٠١٠ع ینایر االتجاھات الحدیثة في المكتبات والمعلوماتمھا أحمد إبراھیمالمصادر
دور التدریب والتعلیم المستمر في تطویر مھارات اختصاصي المكتبات والمعلومات : دراسة میدانیة آلراء اختصاصیي المكتبات العامة 

)، ٢٠١٠(ینایر ١،ع٣٠سالعربیةمجلة المكتبات والمعلومات مھا أحمد إبراھیمبالریاض
)٢٠١٠(أكتوبر٤ع،٣٠س

)٢٠١٠(مارس ٤ع وث في علم المكتبات والمعلوماتحبمھا أحمد إبراھیمالوعي المعلوماتي ضرورة ملحة في القرن الحادي والعشرین : دراسة نظریة وإطاللة على اإلنتاج الفكري العربي واألجنبي
)٢٠١٠(إبریل ١٧عمجلة كلیة اآلداب بني سویفمھا أحمد إبراھیممدونات األكادیمیین العرب : دراسة تحلیلیة

٢٠١٠ع یولیھ تاالتجاھات الحدیثة في المكتبات والمعلومامھا أحمد إبراھیممصطلح الرضا الوظیفي : دراسة في المفاھیم والدالالت
)٢٠١٠(یونیو ٢٢ع Cybrarians Journalمھا أحمد إبراھیمالوصول الحر للمعلومات : المفھوم ، األھمیة ، المبادرات

٢٠١١دیسمبر ،٢٧ع Cybrarians Journalمھا أحمد إبراھیمدراسة تحلیلیة:)DOAJسمات دوریات الوصول الحر في مجال المكتبات والمعلومات المتاحة بدلیل (
مھا أحمد إبراھیمالمعلومات للمدونات االلكترونیة المتاحة على الویب(مشترك)واستخدام أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم في مجال المكتبات 

م)٢٠١٢دیسمبر–أكتوبر(٢٥عمجلة كلیة اآلداب بني سویفالجوھرة العبد الجبار
في مجال العلوم االجتماعیة   الدوریات مفتوحة المصدرسمات 

)٢٠١٤دیسمبرـ أكتوبر(٣٣ع مجلة كلیة اآلداب بني سویفمھا أحمد إبراھیمالمتاح على الویبDirectory of Open Access Journalبدلیل 

)م٢٠١٤(ینایر/مایو ٢،ع٢مجیم عن بعُد والتعلیم المفتوحالتعلمجلةحمد إبراھیممھا أطار التخطیطي إلنشاء بوابة إلكترونیة للمكتبات الجامعیة لجامعة بني سویف في ظل تقنیات الویباإل
٢٠١٥ونیھ/دیسمبری٥ع،٣مج

٢٠١٥ونیھ/دیسمبری٥ع،٣مجعُد والتعلیم المفتوحیم عن بالتعلمجلةمھا أحمد إبراھیمقاعدة الیسیر أنموذجاً  : للمتخصصین في مجال المعلوماتیة ودورھا في مجتمع المعرفةwebinarاالتصال العلمي عن بعد 
The Awareness of the Faculty Members And Their Assistants in Beni-Suef University towards the

Applications of Web 2.0مھا أحمد إبراھیم
BSU International  Journal of

Humanities and Social Science
(BSU-IJHSS).

٢٠١٦

The Use of Biometrics in Informative Institutions: Academic Libraries as an Exampleتحت النشرمھا أحمد إبراھیم
)ورقة عمل بأبحاث و (المشاركة) بحوث مؤتمراتد

السنةمكان انعقادهالجھة الراعیةعنوان  المؤتمرعنوان البحث
١٩٩٧جامعة القاھرةقسم المكتبات والوثائقالمؤتمر القومي األول للجمعیة المصریة للمكتبات والمعلوماتة في مدینة بني سویف (دراسة تحلیلیة )المستفیدون من المكتبات العام

مجال األرشیف والوثائق في الدوریات العربیة المتخصصة: دراسة تحلیلیة لمقاالت الدوریات في اإلنتاج الفكري 
الوثائقي( مشترك)

مؤتمر العلمي الرابع للوثائق واألرشیف "وثائقنا العربیة بین الواقع ال
جامعة القاھرةقسم المكتبات والوثائقوالطموحات"

٢٠٠٣فرع بني سویف

المؤتمر الثاني لكلیة اآلدابالدوریات اإللكترونیة: مصدر من مصادر المعلومات
جامعة القاھرةكلیة اآلداب"تحدیث مصر من منظور العلوم اإلنسانیة "

٢٠٠٣فرع بني سویف

٢٠٠٤جامعة القاھرةكلیة اآلدابالمؤتمر العلمي الثالث لكلیة اآلدابالدوریات األكادیمیة بجامعة القاھرة فرع بني سویف والفیوم: دراسة تقویمیة (مشترك)
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فرع بني سویف" العلوم اإلنسانیة وتحدیات المجتمع المصري
رضا الوظیفي للعاملین في المكتبات العامة بالمملكة العربیة السعودیة: دراسة میدانیة على مدینة العوامل المؤثرة على ال

جامعة الملك سعود/ كلیة اآلدابندوة المكتبات العامة في المملكة: تحدیات الواقع وتطلعات المستقبلالریاض
٢٠٠٥السعودیة

في تخصص المكتبات والمعلومات بالجامعات السعودیة: أبعاد الوعي المعلوماتي لدى طالبات الدراسات العلیا
دراسة لواقعھا واتجاھاتھا المستقبلیة

المؤتمر الخامس لجمعیة المكتبات والمعلومات السعودیة " دور 
مؤسسات المعلومات في المملكة في عصر مجتمع المعرفة : 

تحدیات الواقع وتطلعات المستقبل
٢٠٠٨سعودیةجدة / الجمعیة المكتبات السعودیة

web 2.0المدونات االلكترونیة أحد تطبیقات 
دراسة تحلیلیة لمدونات أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم في الوطن العربي

المؤتمر العلمي الثاني لمشروعات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تطویر التعلیم بجامعة بني سویف " 

عالي والبحث العلمي .ال
٢٠١٢جامعة بني سویفوحدة إدارة المشروعات

٢٠١٢جامعة بني سویفكلیة اآلدابمؤتمر الحلم المصرى : التحدیات واألفاقبین الواقع والمأمولweb 2.0مستقبل الـ 

في ظل تقنیات الویببني سویف ة عجاملمكتباتموحدة نحو إنشاء بوابة إلكترونیة 
دور البوابة اإللكترونیة : الدولي الثالث لجامعة بني سویف لمؤتمرا

بالجامعات في النھوض بالبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمیة 
البیئة"بني سویف

٢٠١٣جامعة بني سویفاتحاد الجامعات العربیة

التعلیم عن بعُد: "المؤتمر الدولي للتعلیم عن بعُد لجامعة بني سویف أنموذجاً Edmodo: شبكةاستخدام بیئات التعلم االجتماعي في منظومة التعلیم عن بعُد في القرن الحادي والعشرین
٢٠١٣جامعة بني سویفاتحاد الجامعات العربیةودوره في تطویر منظومة التعلیم الجامعي بالوطن العربي

المعلوماتبعنوان" معماریةالمعلوماتلعلوماألولالعربيالمؤتمرلومات العربیة دراسة تخطیطیةمعماریة المعلومات والبناء المعلوماتي لبوابة مواقع أقسام المكتبات والمع
Information Architecture (IA2015)"،

قسم علوم المعلومات .كلیة اآلداب 
بالتعاون مع كلیة الحاسبات 

والمعلومات
٢٠١٥سویفبنيجامعة

السرقات العلمیة في مؤتمر جامعة بني سویف العلمي بعنوان"نحو برنامج عربي لكشف السرقات العلمیة
: الظاھرة ومعالجتھا"األوساط األكادیمیة

٢٠١٥جامعة بني سویف جامعة بني سویف 

عن بعُد لجامعة بني سویف "التعلیم عن للتعلیمالثالث المؤتمر الدولي یفاستخدام تطبیقات الویب في تطویر التعلیم المفتوح بجامعة بني سو
٢٠١٥امعة بني سویفجاتحاد الجامعات العربیة"الخبرات–التطورات - البیئات : بعُد 

التحول إلى مجتمع بعنوان" لمي الثاني لعلوم المعلومات المؤتمر العالویب االجتماعي ودوره في ارساء قواعد التواصل العلمي الرقمي وتبادل المعرفة فیما بین الباحثین
معلوماتیةالمعرفة : رؤى

قسم علوم المعلومات .كلیة 
٢٠١٦سویفبنيجامعةاآلداب

H Indexاالنترنت لرفع معامل أدوات قیاس االنتاجیة العلمیة والتأثیر العلمي للباحثین على شبكة
International Conference of Informatics' and

Arab Impact Factor

األكادیمیة العربیة للعلوم 
والتكنولوجیا والنقل 

البحري
مؤسسة دار معبالتعاون

نشر العلوم 
(NSP)الطبیعیة

Alexandria٢٠١٦
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العلمىالبحثوأكادیمیة
وبرنامجوالتكنولوجیا

راشدبنحمدانجائزة
المتمیزالتعلیمى

المؤتمر السابع والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات Big6الثقافة المعلوماتیة الرقمیة للباحثین في مجال العلوم الطبیة باستخدام نموذج
"بعنوان " مجتمع المعرفة العربي ـ تحدیات الواقع ورھات المستقبل 

لمكتبات التحاد العربي لا
٢٠١٦والمعلومات

استراتیجیةبناء"نحومؤتمر جامعة بني سویف العلمي بعنوان المصریةالجامعاتفيالباحثینللطالبالمعلوماتيالوعيمھاراتكفاءةلرفعدراسیاً برنامجاً نحو
٢٠١٦جامعة بني سویفقطاع الدراسات العلیا"باحثإلىالطالبلتحویل

ت األكادیمیة: الخبراسابًعا
المرحلة الجامعیة األولى: المقررات الدراسیة التي تم تدریسھا)أ

الدولةالجامعةالمرحلةاسم المقرر
مصرالقاھرة . فرع بني سویفمرحلة اللیسانسنظم إدارة قواعد البیانات

مصرالقاھرة . فرع بني سویفمرحلة اللیسانستحلیل األنظمة اآللیة في المكتبات

مصرالقاھرة . فرع بني سویفمرحلة اللیسانسالتكشیف واالستخالص
السعودیة اإلمام محمدبن سعود اإلسالمیة مرحلة البكالوریوس

السعودیةاإلمام محمدبن سعود اإلسالمیةمرحلة البكالوریوسعلم المعلومات
مصر بني سویف مرحلة اللیسانس

مصربني سویف مرحلة اللیسانسعلوماتمدخل إلى علم المكتبات والم
مصربني سویف مرحلة اللیسانسالببلیوجرافیا

السعودیةاإلمام محمدبن سعود اإلسالمیةمرحلة البكالوریوس
مصربني سویف مرحلة اللیسانسبناء وتنمیة المقتنیات

السعودیةاإلمام محمدبن سعود اإلسالمیةمرحلة البكالوریوس
مصربني سویف مرحلة اللیسانسفالتصنی

السعودیةاإلمام محمدبن سعود اإلسالمیةمرحلة البكالوریوس
السعودیةاإلمام محمدبن سعود اإلسالمیةمرحلة البكالوریوسالمصادر والمراجع المتخصصة

دیةالسعواإلمام محمدبن سعود اإلسالمیةمرحلة البكالوریوسمصادر التراث العربي واإلسالمي
مصربني سویف مرحلة اللیسانسالفھرسة الوصفیة

السعودیةاإلمام محمدبن سعود اإلسالمیةمرحلة البكالوریوس
السعودیةاإلمام محمدبن سعود اإلسالمیةمرحلة البكالوریوسطرق البحث ( مناھج البحث) 
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السعودیةم محمدبن سعود اإلسالمیةاإلمامرحلة البكالوریوسالفھرسة التحلیلیة وفھرسة المواد الخاصة

مصربني سویف مرحلة اللیسانسالفھرسة الموضوعیة
السعودیةاإلمام محمدبن سعود اإلسالمیةمرحلة البكالوریوس

السعودیةاإلمام محمدبن سعود اإلسالمیةمرحلة البكالوریوسوسائل االتصال التعلیمي
مصربني سویف سانسمرحلة اللیخدمات المكتبات والمعلومات

مصربني سویف مرحلة اللیسانسشبكات المعلومات
السعودیةاإلمام محمدبن سعود اإلسالمیةمرحلة البكالوریوسمصادر معلومات العالم اإلسالمي

مصربني سویف مرحلة اللیسانسالمواد السمعیة والبصریة  
السعودیةإلمام محمدبن سعود اإلسالمیةامرحلة البكالوریوسالمكتبات الجامعیة والمتخصصة

مرحلة الدراسات العلیا  
الدولةالجامعةالمرحلةاسم المقرر

مصربني سویفالدكتوراهمرحلة قیاسات المعلومات 
مصربني سویفالدكتوراهمرحلة الجرائم المعلوماتیة واألمن القومي

مصربني سویفالدكتوراهمرحلة الوعي المعلوماتي 
مصربني سویفالماجستیر مرحلة الویب وتطبیقاتھ في مؤسسات المعلومات 

مصربني سویفالماجستیر مرحلة إدارة المعرفة 
مصربني سویفالماجستیر مرحلة مناھج البحث العلمي في البیئة الرقمیة  

مصربني سویفالماجستیر مرحلة المكتبة الرقمیة
مصربني سویفالماجستیر مرحلة بات والمعلومات علم المكتمناھج البحث في 

النقابات والجمعیات المھنیةعضویة ثامنًا: 
سنة االشتراكالجھةالجمعیةاسم 

١٩٨٩مصرالجمعیة المصریة للمكتبات والمعلومات
١٩٩٠مصرالجمعیة المصریة لنظم المعلومات وتكنولوجیا الحاسبات

٢٠٠٣مصرت المكتبات والوثائق والنظم المعلوماتیةالمصریة لدراسات خدماالجمعیة
٢٠٠٦السعودیة جمعیة المكتبات والمعلومات السعودیة

:(متدرب)الدورات او الورش التدریبیة التي تم تدریسھا: تاسعاً 
السنةالجھةاسم المحوراسم الدورة

Technical Writing for Scientific،Researchالعلميللبحثالفنیةالكتابةبرنامج
Program (TWSRP)

أخالقیات البحث العلمي و كیفیة صیاغة 
٢٠١٥كلیة اآلداب ـ جامعة بني سویفاالستشھادات المرجعیة في البیئة  التقلیدیة 
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وااللكترونیة
Technical Writing for Scientific،Researchالعلميللبحثالفنیةالكتابةبرنامج

Program (TWSRP)
تقان مھارات التعامل مع مصادر المعلومات ا

٢٠١٥كلیة اآلداب ـ جامعة بني سویفالتقلیدیة وااللكترونیة

Technical Writing for Scientific،Researchالعلميللبحثالفنیةالكتابةبرنامج
Program (TWSRP)

مھارات واستراتیجیات البحث ھلى الشبكة 
٢٠١٥معة بني سویفكلیة اآلداب ـ جاالعنكبوتیة

م٢٠١٤كلیة اآلداب ـ جامعة بني سویفوحدة االرشاد األكادیمي ورشة عمل عن الئحة الدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة 
(التنمیة المعرفیة )ـ جامعة بني سویف حول االشتراك في الدورات التدریبیة التي تعدھا كلیة اآلداب

٢٠١٣كلیة اآلداب ـ جامعة بني سویفتعامل مع مصادر المعلوماتمھارات الللھیئة المعاونة

بناء وتنمیة المقتنیاتاالشتراك في الدورات التدریبیة التي یعدھا الجھاز المركزي للتنظیم واإلدارة
اإلدارة العامة للبرامج - مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي

لس الوزراء التخصصیة والمكتبیة الحدیثة) التابع لرئاسة مج
المصري

٢٠١٣

قواعد البیانات وبنوك المعلوماتاالشتراك في الدورات التدریبیة التي یعدھا الجھاز المركزي للتنظیم واإلدارة
اإلدارة العامة للبرامج - مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي

التخصصیة والمكتبیة الحدیثة) التابع لرئاسة مجلس الوزراء 
المصري

٢٠١٢

خدمات المعلومات ومشاكل اخصائي شتراك في الدورات التدریبیة التي یعدھا الجھاز المركزي للتنظیم واإلدارةاال
المعلومات

اإلدارة العامة للبرامج - مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي
التخصصیة والمكتبیة الحدیثة) التابع لرئاسة مجلس الوزراء 

المصري
٢٠١١

ـ الجیزةنظم استرجاع المعلوماتاء مكتبات " مكتبة مبارك العامة . الجیزةاالشتراك في تدریب أمن ٢٠١٠لجنة التدریب بمكتبة مبارك 
ـ الجیزةمصادر المعلومات االلكترونیةاالشتراك في تدریب أمناء مكتبات " مكتبة مبارك العامة . الجیزة ٢٠٠٩لجنة التدریب بمكتبة مبارك 

٢٠٠٨لجنة التدریب بجمعیة المكتبات والمعلومات السعودیةتنظیم مصادر المعلوماتت مكتبة " مركز األبحاث الوطني بالمملكة العربیة السعودیةاالشتراك في تدریب أمینا

قسم المكتبات والمعلومات. كلیة العلوم االجتماعیة. جامعة اإلمام الفھرسة المقروءة آلیًاورشة عمل ألعضاء ھیئة التدریس
٢٠٠٨عود اإلسالمیةمحمد بن س

٢٠٠٣قصر الثقافة . محافظة بني سویفمیة القراءة والمكتبة لألطفالأهمحاضرات في مھرجان القراءة للجمیع
٢٠٠٣قصر الثقافة . محافظة بني سویفأھمیة القراءة والمكتبة للمرأةمحاضرات في مھرجان القراءة للجمیع

٢٠٠١وزارة الشباب في محافظة بني سویفالفھرسة الوصفیةالشباب محافظة الفیوماالشتراك في تدریب أمناء مكتبات مراكز 
٢٠٠١وزارة الشباب في محافظة بني سویفالفھرسة الوصفیةتبات مراكز الشباب محافظة المنیااالشتراك في تدریب أمناء مك

٢٠٠٠وزارة الشباب في محافظة بني سویفلوصفیةالفھرسة ااالشتراك في تدریب أمناء مكتبات مراكز الشباب محافظة بني سویف
١٩٩٨وزارة الثقافة في محافظة بني سویفالفھرسة الوصفیة والتحلیل الموضوعياالشتراك في تدریب أمناء مكتبات قصور ثقافة محافظة بني سویف

١٩٩٨سویفقصر الثقافة . محافظة بنيأھمیة القراءة والمكتبةمحاضرات في مھرجان القراءة للجمیع

١٩٩٧وزارة الثقافة في محافظة بني سویفالفھرسة الوصفیة والتحلیل الموضوعياالشتراك في تدریب أمناء مكتبات قصور ثقافة محافظة بني سویف
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حضور المؤتمرات والندوات:: اعاشرً 
في بعضها بحوث وأوراق عمل. تالمشاركة في عدد من الندوات والمؤتمرات، قدم* 
المؤتمرات : أ) 

تاریخ مكان االنعقادـ الجھة المنظمةعنوان المؤتمر
االنعقاد

١٩٩٧جامعة القاھرة ـ الجمعیة المصریة للمكتبات والمعلوماتالمؤتمر القومي األول ألخصائي المكتبات والمعلومات في مصر " المكتبة قیمة مصریة " 
١٩٩٨الجمعیة المصریة للمكتبات والمعلوماتلومات في مصر المكتبة أداة للتنمیة الشاملةالمؤتمر القومي الثاني ألخصائي المكتبات والمع

٢٠٠٠الجمعیة المصریة للمكتبات والمعلوماتالمؤتمر القومي الرابع ألخصائي المكتبات والمعلومات في مصرالقراءة والمعلومات للجمیع
المعلومات تكنولوجیا المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات الندوة العربیة الثامنة لالتحاد العربي للمكتبات و

العربیة : الواقع والمستقبل
١٩٩٧جامعة الدول العربیة ـ االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

الندوة العلمیة لمركز بحوث نظم وخدمات المعلومات، كلیة اآلداب حول االستخدام اآللي في المكتبات ومراكز 
ات المصریة بین الحاضر والمستقبلالمعلوم

مركز بحوث نظم وخدمات المعلومات، كلیة اآلداب، بالتعاون مع الھیئة العامة لدار الكتب والوثائق 
جامعة القاھرةـ القومیة

١٩٩٦

١٩٩٨كلیة اآلداب ، جامعة القاھرةمركز بحوث نظم وخدمات المعلومات ،المؤتمر العلمي الثاني لمركز بحوث نظم وخدمات المعلومات النشر اإللكتروني
٢٠٠٠جامعة القاھرة ـ فرع بني سویفـ قسم المكتبات والوثائقالمؤتمر العلمي األول للوثائق واألرشیف
٢٠٠١جامعة القاھرة ـ فرع بني سویفـ قسم المكتبات والوثائقالمؤتمر العلمي الثاني للوثائق واألرشیف 

٢٠٠٢جامعة القاھرة ـ فرع بني سویفـ قسم المكتبات والوثائقثائق واألرشیف المؤتمر العلمي الثالث للو
٢٠٠٢جامعة القاھرة ـ فرع بني سویفـ كلیة اآلدابالمؤتمر األول لكلیة اآلداب 

٢٠٠٣جامعة القاھرة ـ فرع بني سویفـ قسم المكتبات والوثائقالمؤتمر العلمي الرابع للوثائق واألرشیف 
٢٠٠٣جامعة القاھرة ـ فرع بني سویفـ كلیة اآلدابر الثاني لكلیة اآلدابالمؤتم

٢٠٠٤جامعة القاھرة ـ فرع بني سویفـ قسم المكتبات والوثائقالمؤتمر العلمي الخامس للوثائق واألرشیف
٢٠٠٤جامعة القاھرة ـ فرع بني سویفـ كلیة اآلدابالمؤتمر الثالث لكلیة اآلداب 

بالتعاون مع الجمعیة المصریة لدراسات خدمات المكتبات والوثائق قسم المكتبات والوثائق كلیة اآلداب،تبات والمعلومات في مجتمع المعرفة . الحاضر والمستقبل تحت شعار "المكتبة عین المعرفة " مؤتمر المك
جامعة عین شمسـ والنظم المعلوماتیة

٢٠٠٤

٢٠٠٥جامعة الملك سعود بالریاضبیة السعودیة : تحدیات الواقع وتطلعات المستقبل ندوة المكتبات العامة في المملكة العر
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٢٠٠٦جامعة الملك سعود بالریاضـ جمعیة المكتبات السعودیةالمؤتمر السنوي الرابع لجمعیة المكتبات السعودیة : إدارة المعلومات اإللكترونیة 
لسعودیة : دور مؤسسات المعلومات في المملكة في عصر مجتمع المؤتمر الخامس لجمعیة المكتبات والمعلومات ا

المعرفة : تحدیات الواقع وتطلعات المستقبل 
٢٠٠٨جدةـ جمعیة المكتبات السعودیة

المؤتمر العلمي الثامن لقسم المكتبات والوثائق والمعلومات حول " إشكالیة المصطلح في مجال المكتبات والوثائق 
والمعلومات "

ـ مكتبات والوثائق والمعلومات. كلیة اآلداب، بالتعاون مع مركز بحوث نظم وخدمات المعلوماتقسم ال
جامعة القاھرة

٢٠١٠

٢٠١٠جامعة بني سویفـ داب برنامج الدراسات الدولیة المتوسطیة . كلیة اآلالمؤتمر الدولي الثاني لبرنامج الدراسات الدولیة المتوسطیة وعنوانھ "تفعیل الحوار الثقافي في المجتمع المتوسطي
٢٠١٢جامعة بني سویفـ كلیة اآلدابالمؤتمر العلمي التاسع لكلیة اآلداب "العلوم اإلنسانیة وتفعیل دور مؤسسات العمل التطوعي"

المؤتمر العلمي الثاني لمشروعات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بجامعة بني سویف " دور تكنولوجیا 
التصاالت في تطویر التعلیم العالي والبحث العلميالمعلومات وا

٢٠١٢جامعة بني سویفـ وحدة إدارة المشروعات

٢٠١٣جامعة بني سویفـ كلیة اآلدابالمؤتمر العلمي العاشر لكلیة اآلداب " المؤتمر الحلم المصرى : التحدیات واألفاق
٢٠١٣جامعة بنى سویفـ قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بالجامعة  باالشتراك مع اتحاد الجامعات العربیةامعات فى اإلرتقاء بالمجتمعات الحدیثة وتنمیة البیئة" المؤتمر الدولى الثانى لجامعة بنى سویف بعنوان "دور الج

٢٠١٣جامعة بنى سویفـ قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بالجامعة  باالشتراك مع اتحاد الجامعات العربیةیئة المؤتمر الدولى الثالث حول دور البوابة االلكترونیة بالجامعات فى النھوض بالبحث العلمى لخدمة المجتمع والب
٢٠١٣جامعة بني سویفـ مركز التعلیم المفتوحالجامعات المصریة والعربیة مؤتمر جامعة بني سویف "تقییم وتطویر نظام االنتساب في

٢٠١٣جامعة بني سویفـ  قطاع الدراسات العلیا والبحث العلمي بالجامعة ویف " نحو بناء استراتیجیة بحثیة للجامعة في العقد القادم"المؤتمر العلمي لجامعة بني س
ـلومالمؤتمر األول لتطویر نظم الجودة بكلیات جامعة بني سویف ــ ٢٠١٣جامعة بني سویفمركز ضمان الجودة بالتعاون مع  كلیة الـع

بعنوان " التعلیم عن بعُد ودوره في تطویر منظومة التعلیم الجامعي بالوطن ر الدولي األول للتعلیم عن بعًدالمؤتم
العربي" 

٢٠١٣جامعة بني سویفـ تحاد الجامعات العربیةاجامعة بني سویف بالتعاون مع

٢٠١٤جامعة بنى سویفـ اك مع اتحاد الجامعات العربیةقطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بالجامعة  باالشترالمؤتمر الدولى الرابع بعنوان " دور مؤسسات األعمال الخاصة والمجتمع المدنى فى رفعة الشعوب وتقدمھ" 
تنمیة الموھوبین بالجامعات : الطریق المتالك "المؤتمر القومي الثاني للتدریب والتطویر بمؤسسات التعلیم العالي

The Second National Conference of Training and Development in Higher"المستقبل
EducationUnlockYour Talent and Own the Future"

٢٠١٤جامعة بني سویف

٢٠١٤جامعة بني سویفـ  قطاع الدراسات العلیا والبحث العلمي بالجامعة مؤتمر جامعة بني سویف بعنوان " مراكز التمیز البحثي: المعاییر والمھام والعائد المجتمعي
٢٠١٤جامعة بنى سویفـ قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بالجامعة  عاقة" مؤتمر جامعة بني سویف بعنوان "شبابنا طاقة ... ال إ

٢٠١٤جامعة بني سویفـ  قطاع الدراسات العلیا والبحث العلمي بالجامعة مؤتمر الوقف البحثي لجامعة بني سویف :ضوابطھ وموارده ومصارفھ" 
٢٠١٤جامعة بني سویفـ تحاد الجامعات العربیةاجامعة بني سویف بالتعاون مععن بُعد في الجامعات العربیة : التطبیقات وأفاق المستقبل "بعنوان " التعلیم المؤتمر الدولي الثاني للتعلیم عن بعًد

٢٠١٥جامعة بني سویفـ قطاع الدراسات العلیا والبحث العلمي  بالجامعة بالتعاون مع نقابة المخترعین"Egypt Inventsالمؤتمر الدولي تحت شعار " مصر تخترع

Information Architectureیة المعلوماتالمؤتمر العربي األول لعلوم المعلومات بعنوان" معمار
(IA2015)"

٢٠١٥جامعة بني سویفـ قسم علوم المعلومات .كلیة اآلداب بالتعاون مع كلیة الحاسبات والمعلومات

السرقات العلمیة مؤتمر جامعة بني سویف العلمي بعنوان"
: الظاھرة ومعالجتھا"في األوساط األكادیمیة

٢٠١٥جامعة بني سویف

٢٠١٥جامعة بني سویفـ تحاد الجامعات العربیةاجامعة بني سویف بالتعاون مع"الخبرات–التطورات - البیئات : "التعلیم عن بعُدعن بعُد لجامعة بني سویف للتعلیمالثالث لمؤتمر الدولي ا
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٢٠١٥جامعة بنى سویفـ قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بالجامعة  مؤتمر الجامعة األول بعنوان " أطفال بال مأوى " تحت شعار (تعلم وإنتج وارجع بیتك) 
٢٠١٦جامعة بني سویفـ كلیة اآلداب نیة"االعاشر لكلیة اآلداب بعنوان" نحو استراتیجیة للتنمیة المستدامة في صعید مصر في ظل العلوم اإلنسالمؤتمر 

٢٠١٦سویفجامعة بنيـ كلیة اآلداب المؤتمر الطالبي األول لكلیة اآلداب بعنوان" األنشطة الطالبیة ودورھا في تنمیة االبداع والتفكیر الریادي
: الندوات وورش العمل) ب

تاریخ الجھة المنظمة و مكان االنعقادعنوان الندوة 
االنعقاد

٢٠٠٥وزارة التربیة والتعلیم بالمملكة العربیة السعوديمركز المصادر التربویة.ندوة بعنوان "خدمات المعلومات في المكتبة الرقمیة "
فیصل عبد السالم ، د." د. عبد الستار الحلوجيطات العربیة" ماذا قدمنا للمخطومحاضرة بعنوان

الحفیان
م٢٠٠٦المربع ـ الریاضفرع مكتبة الملك عبد العزیز العامة بمركز الملك عبد العزیز التاریخي 

١٤٢٧مكتبة الملك عبد العزیز العامة بالریاضورشة عمل اللقاء األول ألعضاء الفھرس العربي الموحد
٢٠٠٨مكتبة الملك عبد العزیز العامة بالریاضھند على لبان.د. ھند عبد الرحمن الغانم، د.وان" الكتاب وحقوق ملكیتھ الفكریةمحاضرة بعن

عمادة البحث العلمي ـ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة  "التحكیم العلمي : أحكام موضوعیة أم رؤى ذاتیة بعنوان"ندوة
٢٠٠٩مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة، معھد بحوث الحاسب واإللكترونیاتالمحتوى العربي المفتوح:بعنوانورشة عمل
كلیة علوم الحاسبات والمعلومات ـ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة"البرمجیات الحاسوبیة في خدمة اللغة العربیة والدراسات اإلسالمیةبعنوان ورشة عمل

كلیة علوم الحاسب والمعلومات ـ جامعة الملك سعودالوطنیة الثانیة لتقنیة المعلومات الندوة
٢٠١٢قسم علم المكتبات والوثائق. كلیة اآلداب . جامعة بني سویفإدارة رأس المال المعرفي"/األستاذ الدكتور محمد جالل غندور":ندوة بعنوان
األستاذ الدكتور زین عبد "ینایر : واقع وطموحات٢٥دار الكتب المصریة بعد ثورة "ندوة بعنوان

الھادي استاذ علم المعلومات واالتصال .جامعة حلوان ومدیر دار الكتب المصریة سابقًا 
قسم علم المكتبات والوثائق. كلیة اآلداب . جامعة بني سویف

٢٠١٣كلیة اآلداب . جامعة بني سویفErasmus MundusGreen IT Action 2, Partnershipالندوة التعریفیة لمشروع 
٢٠١٤قطاع الدراسات العلیا والبحث العلمي. جامعة بني سویف"ندوة " االتفاقیات الدولیة والمحلیة بجامعة بنى سویف وسبل تفعیلھا

جامعة بني سویفورشة عمل بعنوان "دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في دعم مشروع محور قناة السویس
جامعة بني سویف بالتعاون مع مكتبة األسكندریة " دعم نشر البحوث دولیًا والتعاون الخارجي والتدریب" بعنوان ندوة 

وحدة الخدمات اإللكترونیة بالكلیة بالتعاون مع مركز التعلیم اإللكتروني بالجامعةورشة عمل حول المقررات اإللكترونیة المنتجة بالجامعات المصریة
وحدة النشر الدولي .مركز البحوث . جامعة بني سویفالدولي" " آلیات تشجیع النشرة بعنوان " ندو

المنتدى العلمي لقسم علوم المعلومات . كلیة اآلداب . جامعة بني سویفالمعاییر الموحدة للمكتبات والمعلومات
Q Sللتعریف بمعاییر مؤسسةندوة  بعنوان " التصنیفات الدولیة للجامعات وما یناسب جامعتنا" 

مدیر المؤسسة والمسئول عن منطقة الشرق - للتصنیف الدولي للجامعات" السید/ اشون فیرناندیز 
األوسط وشمال أفریقیا

٢٠١٥قطاع الدراسات العلیا والبحوث . جامعة بني سویف

أحمد عثمان أستاذ ندوة بعنوان " الوعى من منظور: نفسي وفسیولوجي وعصبي" / األستاذ الدكتور
بجامعة أسیوطعلم النفس التربوى

قسم علم النفس. كلیة اآلداب . جامعة بني سویف

جامعة بني سویف" السرقات العلمیة في األوساط األكادیمیة بعنوانعلى ھامش مؤتمر جامعة بني سویف ورشة عمل 
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.الظاھرة ومعالجتھا"
قطاع الدراسات العلیا والبحوث . جامعة بني سویفلالرتقاء بالعملیة التعلیمیة"تكنولوجیا المعلومات كخطوةندوة بعنوان "

٢٠١٦
قطاع الدراسات العلیا والبحوث . جامعة بني سویفحفل عید العلم الخامس لجامعة بني سویف 

بحوث . جامعة بني سویفقطاع الدراسات العلیا والالنشر الدولي في العلوم االجتماعیة :خطوات وتوصیات "ندوة بعنوان "
كلیة اآلداب –قسم علوم المعلومات القراءة في مجتمع المعرفة "ندوة بعنوان "

قطاع الدراسات العلیا والبحوث . جامعة بني سویفندوة بعنوان " الباحث الجید والنشر الدولي"


