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ثال ًثا :المؤهالت العلمية:
الدرجة

التاريخ

الدكتوراه

2001

المكتبات والمعلومات

الماجستير

1995

المكتبات والمعلومات

اآلداب

البكالوريوس

1989

المكتبات والمعلومات

اآلداب

ابعا :التدرج األكاديمي
ر ً

.a

التخصص العام

الكلية

الجامعة

التقدير

اآلداب

جامعة القاهرة – فرع بني سويف

مرتبة الشرف األولى

جامعة القاهرة – فرع بني سويف

ممتاز

جامعة القاهرة – فرع بني سويف

جيد جدًا

نهاية

الجهة

الدولة

الوظيفة

بداية

كلية اآلداب  -جامعة بني سويف

مصر

أستاذ مساعد

2014

-----

مصر

مدرس

2009

2014

كلية اآلداب  -جامعة بني سويف

أستاذ مساعد

2004

2009

كلية علوم الحاسب والمعلومات  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

السعودية

مدرس

2001

2004

كلية اآلداب – جامعة القاهرة فرع بني سويف

مصر

مدرس مساعد

1996

2001

كلية اآلداب – جامعة القاهرة فرع بني سويف

مصر

معيد

1989

1996

كلية اآلداب – جام عة القاهرة فرع بني سويف

مصر

خامسا :األنشطة الجامعية:
ً
المناصب اإلدارية:

الوظيفة

منذ

إلى

الجهة

مدير وحدة اإلرشاد األكاديمي (الدراسات العليا )

2015

-

كلية اآلداب جامعة بني سويف

مدير وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

2015

2018

كلية اآلداب جامعة بني سويف

نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

2011

2015

كلية اآلداب جامعة بني سويف

منسق المجالت العلمية المحكمة الصادرة عن جامعة بني سويف

2020

-

جامعة بني سويف

أمين اللجنة العليا لإلشراف على المجالت العلمية المحكمة الصادرة عن جامعة بني سويف

2020

-

جامعة بني سويف
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.b

الدوريات والمجالت العلمية:
الوظيفة

نائب رئيس تحرير المجلة الدولية للمعلوماتية واإلعالم وتكنولوجيا االتصال

منذ

إلى

الجهة

2018

-

قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي  .جامعة بني
سويف

The International Journal of Informatics, Media and Communication Technology
)(IJIMCT
رئيس تحرير مجلة جامعة بني سويف الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

2019

-

)BSU International Journal of Humanities and Social Science(BSU-IJHSS
نائب رئيس تحرير مجلة جامع ة بني سويف الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

سويف
2018

2019

)BSU International Journal of Humanities and Social Science(BSU-IJHSS
عضو اللجنة العلمية لمجلة جيل العلوم االنسانية واالجتماعية Member of the Scientific Committee

قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي .جامعة بني
قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي .جامعة بني
سويف

2019

-

مركز جيل للبحث العلمي  .لبنان

Journal of Jil Humanities and Social Sciences
عضو الهيئة االستشارية ومحكم دورية

SABA JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY

2016

-

Saba University

AND NETWORKING (SJITN) Saba, Dutch Caribbean
عضو الهيئ ة االستشارية ومحكم لمجلة بحوث ودراسات الطفوله.

2019

-

كليه التربيه للطفوله المبكرة .جامعه بني سويف.

رئيس تحرير حولية كلية اآلداب  .جامعة بني سويف

2018

-

كلية اآلداب جامعة بني سويف

نائب رئيس تحرير حولية كلية اآلداب  .جامعة بني سويف

2013

2018

كلية اآلداب جامعة بني سويف

نائب رئيس تحرير مجلة التعليم عن بعد والتعليم المفتوح

2013

-

مدير تحرير حولية كلية اآلداب .جامعة بني سويف

2012

2013

كلية اآلداب جامعة بني سويف

مدير تحرير المجلة المصري ة لعلوم المعلومات

2014

-

كلية اآلداب جامعة بني سويف

أمين لجنة تحويل الدوريات إلى دوريات دولية

2015

-

جامعة بني سويف

مسئول إدارة الدوريات العلمية الصادرة عن جامعة بني سويف

2016

-

جامعة بني سويف

اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع كلية اآلداب -
جامعة بني سويف
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مسئول إدارة الدوريات العلمية الصادرة عن جامعة بني سويف ال تاحتها على بنك المعرفة المصري EKB

2019

-

جامعة بني سويف

منسق المجالت العلمية الصادرة عن جامعة بني سويف

2019

-

جامعة بني سويف

.c

المهام اإلدارية:

منذ

إلى

الجهة

الدولة

الوظيفة
عضو استشاري وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

2019

-

جامعة بني سويف

مصر

2018

-

كلية اآلداب جامعة بني سويف

مصر

منسق عام برنامج سفراء المكتبات العربية

2018

-

الخريطة الرقمية للمكتبات وم اركز المعلومات العربية

مصر

المنسق العام لبرنامج التحرير العلمي للدراسات العليا (الكتابة الفنية للبحث العلمي )

2015

-

كلية اآلداب جامعة بني سويف

مصر

رئيس لجنة البحث العلمي

2018

-

كلية اآلداب جامعة بني سويف

مصر

خبير استراتيجي في التعليم الجامعي

2014

-

جامعة بني سويف

مصر

عضو وحدة االرشاد االكاديمي

محرر قاعدة الهادي لإلنتاج الفكري العربي

2013

-

كلية اآلداب جامعة بني سويف

2013

-

االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

تونس

رئيس فريق الدراسة الذاتية بوحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي.

2011

2014

كلية اآلداب – جامعة بني سويف

مصر

رئيس لجنة البرامج التعليمية/المقررات الدراسية بوحدة ضمان الجودة واالعتماد األ كاديمي.

2011

2012

كلية اآلداب – جا معة بني سويف

مصر

عضو ضبط الجودة بمشروع المكتبة الرقمية بجامعة بني سويف

2010

2011

جامعة بني سويف

مصر

ممتحن مشارك في لجنة االمتحان الشامل لمرحلة الدكتوراه

1425

نائب رئيس اللجنة العليا ألخالقيات البحث العلمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية

قسم دراسات المعلومات .كلية علوم الحاسب

السعودية

والمعلومات .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

.d

عضوية اللجان المنبثقة :
الوظيفة

منذ

إلى

الجهة

الدولة

عضو لجنة الدراسات العليا بكلية اآلداب

2015

-

كلية اآلداب جامعة بني سويف

مصر

عضو لجنة مكافحة السرقات العلمية

2015

-

جامعة بني سويف

مصر

عضو فريق النشر االلكتروني لمجلة كلية اآلداب جامعة بني سويف

2013

-

جامعة بني سويف ،المجلس األعلى للجامعات

مصر
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عضو اللجنة الفنية للخطة اإلستراتيجية للجامعة 2019- 2014

2013

2014

جامعة بني سويف

مصر

عضو اللجنة الثقافية واالجتماعية بقسم المكتبات والوثائق

2012

-

كلية اآلداب – جامعة بني سويف

مصر

عضو لجنة الدراسات العليا بقسم المكتبات والوثائق

2012

-

كلية اآلداب – جامعة بني سويف

مصر

عضو اللجنة التنفيذية لوحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

2011

2014

كلية اآلداب – جامعة بني سويف

مصر

عضو فريق لجنة المعامل

2010

2012

كلية اآلداب – جامعة بني سويف

مصر

عضو فريق لجنة المكتبة

2010

-

كلية اآلداب – جامعة بني سويف

مصر

عضو فريق لجنة نظم التقويم واالمتحانات.

2010

2014

وحدة نظم التقويم واالمتحانات .جامعة بني سويف

مصر

عضو فريق المستودع الرقمي للرسائل الجامعية

2010

-

كلية اآلداب – جامعة بني سويف

مصر

عضو لجنة توصيف الوظائف

2008

2009

قسم دراسات المعلومات .كلية علوم الحاسب

السعودية

والمعلومات .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

.e
م

المشاركة في تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية:

.1

المؤتمر العلمي السنوي للوثائق واألرشيف لقسم المكتبات والوثائق

الوظيفة

عام

الجهة

المؤتمر

عضو اللجنة المنظمة

- 2000

قسم المكتبات والوثائق .جامعة القاهرة  -فرع

2004

بني سويف

.2

المؤتمر العلمي السنوي لكلية اآلداب

عضو اللجنة المنظمة

- 2002

كلية اآلداب.جامعة القاهرة  -فرع بني سويف

.3

المؤتمر الدولي الثالث للدراسات الدولية المتوسطية

رئيس لجنة التنظيم والضيافة

.4

المؤتمر العلمي الثاني لوحدة إدارة مشروعات التطوير" دور تكنولوجيا المعلومات

عضو اللجنة المنظمة

2004

واالتصاالت في تطوير التعليم العالي"
.5

المؤتمر الدولي الثالث" دور البوابة االلكترونية بالجامعات فى النهوض بالبحث العلمى

.6

2012

عضو اللجنة العلمية

لخدمة المجتمع والبيئة"
المؤتمر العلمي لجامعة بني سويف " نحو بناء استراتيجية بحثية للجامعة في العقد

2010

جامعة بني سويف
قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة بني

2013
عضو اللجنة العلمية

جامعة بني سويف

سويف بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية
جامعة بني سويف
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القادم"
.7

بعد ودوره في تطوير منظومة
بعد بعنوان " التعليم عن ُ
المؤتمر الدولي األول للتعليم عن ً
التعليم الجا معي بالوطن العربي"

أمين عام المؤتمر

.8

بعد في الجامعات
بعد بعنوان " التعليم عن ُ
أمين عام المؤتمر الدولي الثاني للتعليم عن ً
العربية :التطبيقات وأفاق المستقبل "

أمين عام المؤتمر

.9

المؤتمر العربي األول لعلوم المعلومات بعنوان" معمارية المعلومات Information

عضو اللجنة العلمية

اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة بني
سويف

2014

اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة بني
سويف
جامعة بني سويف

)Architecture (IA2015
 . 10ندوة "تقنيات تطبيق 6سيجما ( )Six Sigmaفى المؤسسات األكاديمية والمعلوماتية"

مقرر عام الندوة

. 11

م ؤتمر جامعة بني سويف العلمي بعنوان "السرقات العلمية في األوساط األكاديمية"

أمين عام المؤتمر

. 12

مقرر ورشة عمل برامج كشف االنتحال والسرقات العلمية

مقرر عام الورشة

. 13

بعد :البيئات ،التطورات،
بعد بعنوان" التعليم عن ُ
المؤتمر الدولي الثالث للتعليم عن ً
الخبرات"

مقرر عام المؤتمر

جامعة بني سويف
2015

جامعة بني سويف
مؤسسة تك نوليدج بالتعاون مع جامعة بني
سويف

. 14

المؤتمر العلمي الثاني لعلوم المعلومات بعنوان"التحول إلى مجتمع المعرفة :رؤى

اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة بني
سويف
جامعة بني سويف

عضو اللجنة العلمية

معلوماتية
. 15

المؤتمر الدولي لقياسات المعلومات ومعامل التأثير العربي

عضو اللجنة المنظمة

. 16

ندوة مبادرة جامعة بني سويف Researcher ID Profile

مقدم المبادرة ومنسق عام الندوة

. 17

الم ؤتمر العلمي الثالث لعلوم المعلومات بعنوان :اقتصاد المعرفة والتنمية الشاملة

عضو اللجنة العلمية

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل

2016

البحري بالتعاون مع مؤسسة دار نشر العلوم
الطبيعية ) (NSPوأكاديمية البحث العلمى
والتكنولوجيا وبرنامج جائزة حمدان بن راشد
التعليمى المتميز

للمجتمعات :الفرص والتحديات خالل الفترة من  11 – 10أكتوبر 2017م

جامعة بني سويف
2017

جامعة بني سويف
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. 18

المؤتمر العلمي األول للتعليم المدمج بعنوان :مستقبل التعليم االلكتروني :رؤية نحو

مركز التعليم المدمج  .جامعة بني سويف

مقرر عام المؤتمر

التطوير  The Future of e-Learning - A Vision for Developmentخالل
الفترة 28 – 26فبراير 2019
. 19

ورشة عمل بعنوان انترنت األشياء وتطبيقاتها في المؤسسات المعلوماتية

المنسق العام للورشة

. 20

ورشة عمل بعنوان الخريطة الرقمية للمكتبات ومراكز المعلومات العربية " تحت شعار

المنسق العام للورشة

2019

كلية اآلداب .جامعة بني سويف
كلية اآلداب .جامعة بني سويف

تعزيزوتنمية مهارات شركاء العمل التطوعي"

سادسا :األنشطة البحثية (اإلنتاج العلمي)
ً

 . Aالرسائل العلمية

عنوان الرسالة

الجامعة المانحة

الكلية

تاريخ اإلجازة

الدرجة

التقدير

الدوريات العربية في مجال المكتبات والمعلومات :دراسة ببليوجرافية ببليومترية

جامعة القاهرة  /فرع بني سويف

اآلداب

2001

الدكتوراه

ممتاز

المستفيدون من المكتبات العامة في مدينة بني سويف  -دراسة تحليلية

جامعة القاهرة  /فرع بني سويف

اآلداب

1995

الماجستير

مرتبة الشرف األولى

 . Bالكتب:
م

عنوان الكتاب

اسم الناشر

مكان النشر

الطبعة

تاريخ

رقم اإليداع

النشر

 . 1خدمات اإلنترنت في مطلع األ لفية الثالثة :دراسة تقيميه

المؤلف

القاهرة

2002

2002/19402

 . 2األسرة المحمدية العلوية :دراسة بيو  -ببليوجرافية (مشترك د .محمد جالل سيد غندور)

المؤلف

القاهرة

2003

2003/20501

دار الثقافة العربية

القاهرة

2006

2006/15410

 . 4تحليل األنظمة اآللية في المكتبات ومراكز المعلومات

دار الثقافة العربية

القاهرة

2004

2004/16208

 . 5قواعد البيانات في المكتبات ومراكز المعلومات

دار الثقافة العربية

القاهرة

2004

2004/16206

 . 6المواد السمعية والبصرية والمصغرات الفيلمية في المكتبات ومراكز المعلومات

دار الثقافة العربية

القاهرة

2004

2004/16207

 . 7علم المعلومات Information Science

دار الكتاب الجامعي

بني سويف

2009

2009/23771

 . 3الرضا الوظيفي للعاملين في المكتبات :دراسة ميدانية علي المكتبات العامة في مدينة الرياض بالمملكة
العربية السعودية

ط1
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دار الكتاب الجامعي

بني سويف

 . 8مقدمة في علم المكتبات والمعلومات
 . 9إدارة المعرفة :رؤية معلوماتية (مشترك د .محمد جالل سيد غندور)

قيد النشر

القاهرة

 . 10الويب وتطبيقاته في المكتبات ومراكز المعلومات

قيد النشر

القاهرة

 . 11الجرائم المعلوماتية واألمن القومي

قيد النشر

القاهرة

ط1

2010

2010/7206

2019

 . Cالكتب الدراسية
دار الكتاب الجامعي

المكتبة والبحث (مشترك  ،إعداد قسم علوم المعلومات .كلية اآلداب  .جامعة بني سويف  .تقديم أ.د .محمد جالل غندور)

بني سويف

2017

 . Dاألبحاث ومقاالت الدوريات:
م
.1
.2
.3

عنوان البحث
تقويم الدوريات العربية في مجال المكتبات والمعلومات وفق ًا للمعايير
والمواصفات القياسية

الدوريات العربية المتخصصة في مجال األرشيف والوثائق :دراسة
تحليلية لمقاالت الدوريات
سالسل الكتب في مجال المكتبات والمعلومات :دراسة تحليلية.
مدى إفادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من مصادر المعلومات

.4

اإللكترونية المتاحة على شبكة االنترنت :دراسة ميدانية على جامعة
القاهرة فرع بني سويف

طبيعة المشاركة

اسم الدورية

بيانات النشر

مها أحمد إبراهيم

األكاديمية

س،1ع(1مارس)2004

مها أحمد إبراهيم  ،عزة فاروق جوهري

مجلة المكتبات والمعلومات العربية

مها أحمد إبراهيم

مجلة كلية اآلداب،جامعة القاهرة

مها أحمد إبراهيم

فرع بني سويف
مجلة كلية اآلداب بني سويف

س،24ع )1يناير)2004؛
س،24ع( 3يوليو )2004
ع ( 6أكتوبر )2004

ع( 10إبريل )2006

.5

الدوريات األكاديمية بجامعتي الفيوم وبني سويف:دراسة تقويمية

مها أحمد إبراهيم  ،عزة فاروق جوهري

الفهرست

ع ( 14إبريل )2006

.6

الفهرست البن النديم  :قراءة نقدية بين طبعاته المتعددة

مها أحمد إبراهيم

مجلة المكتبات والمعلومات العربية

س،26ع(3يوليو)2006

اإلنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات في مطلع القرن

مها أحمد إبراهيم

مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية

مج  ، 15ع )2009(1

.7

الحادي والعشرين  :دراسة ببليومترية

9
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.8

دوريات الوصول الحر في مجال المكتبات والمعلومات  :دراسة نظرية
وتحليلية التجاهاتها العامة
مصادر المعلومات اإللكترونية  :دراسة التجاهات األكاديميين في

.9

جام عة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض نحو إفادتهم من

مها أحمد إبراهيم

مها أحمد إبراهيم

تلك المصادر

بحوث في علم المكتبات
والمعلومات
االتجاهات الحديثة في المكتبات
والمعلومات

دور التدريب والتعليم المستمر في تطوير مهارات اختصاصي المكتبات
. 10

والمعلومات  :دراسة ميدانية آلراء اختصاصيي المكتبات العامة

مها أحمد إبراهيم

مجلة المكتبات والمعلومات العربية

بالرياض
. 11

الوعي المعلوماتي ضرورة ملحة في القرن الحادي والعشرين  :د ارسة
نظرية وإطالل ة على اإلنتاج الفكري العربي واألجنبي

مها أحمد إبراهيم

. 12

مدونات األكاديميين العرب  :دراسة تحليلية

مها أحمد إبراهيم

. 13

مصطلح الرضا الوظيفي  :دراسة في المفاهيم والدالالت

مها أحمد إبراهيم

. 14

الوصول الحر للمعلومات :المفهوم ،األهمية ،المبادرات

. 15
. 16
. 17

. 18

سمات دوريات الوصول الحر في مجال المكتبات والمعلومات المتاحة
بدليل ( : )DOAJدراسة تحليلية
استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مجال المكتبات
والمعلومات للمدونات االلكترونية المتاحة على الويب
هانئ محيي الدين عطية :إطاللة على شخصيته وإنتاجه الفكري
اإلطار التخطيطي إلنشاء بوابة إلكترونية للمكتبات الجامعية لجامعة
بني سويف في ظل تقنيات الويب

بحوث في علم المكتبات
والمعلومات
مجلة كلية اآلداب بني سويف
االتجاهات الحديثة في المكتبات
والمعلومات

ع (3سبتمبر)2009

ع يناير 2010

س،30ع(1يناير ،)2010
س،30ع(4أكتوبر)2010
ع ( 4مارس ) 2010
ع( 17إبريل )2010
ع يوليه 2010

مها أحمد إبراهيم

Cybrarians Journal

ع ( 22يونيو )2010

مها أحمد إبراهيم

Cybrarians Journal

ع  ،27ديسمبر 2011

مها أحمد إبراهيم ،الجوهرة العبد الجبار

مجلة كلية اآلداب بني سويف

مها أحمد إبراهيم

مها أحمد إبراهيم

حولية كلية اآلداب  .جامعة بني
سويف
بعد والتعليم
مجلة التعليم عن ُ
المفتوح

ع( 25أكتوبر –
ديسمبر2012م)
2013
مج،2ع(2يناير/مايو 2014م)،
مج ، 3ع
5يونيه/ديسمبر2015
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. 19

. 20

االتصال العلمي عن بعد  webinarللمتخصصين في مجال
المعلوماتية ودورها في مشاركة المعرفة :قاعدة اليسير أنموذج ًا
الويب االجتماعي ودوره في التواصل العلمي الرقمي ومشاركة المعرفة
بين الباحثين بالجامعات المصرية

مها أحمد إبراهيم

بعد والتعليم
مجلة التعليم عن ُ
المفتوح

مج،4ع(7يونيه/ديسمبر)2016

مها أحمد إبراهيم

المجلة المصرية لعلوم المعلومات

مج  ،4ع ( 2أكتوبر2017م)

BSU International

The Awareness of the Faculty Members And Their
. 21

Assistants in Beni-Suef University towards the

مها أحمد إبراهيم

Applications of Web 2.0
. 22

and Social Science
(BSU-IJHSS).

مهارات الثقافة المعلوماتية للباحثين في مجال العلوم الطبية باستخدام
نموذج Big 6

مها أحمد إبراهيم

الهندسة االجتماعية وشبكات التواصل االجتماعي وتأثيرها على
. 23

Journal of Humanities

مج ،1ع)2019(1

مها أحمد إبراهيم

المجتمع العربي

المجلة العربية لألرشيف والتوثيق

س  ، 22ع ( 44ديسمبر

والمعلومات

2018م)

المجلة الدولية لعلوم المكتبات

مج . 6ع ( 4أكتوبر  -ديسمبر

والمعلومات

)2019

The International Journal
. 24

The Use of Biometrics in Informative Institutions:
Academic Libraries as an Example

مها أحمد إبراهيم

of Informatics Media and
Communication

مج ،1ع)2019(1

)Technology (IJIMCT

 . Eبحوث مؤتمرات (المشاركة بأبحاث و ورقة عمل )
عنوان البحث

عنوان المؤتمر

المستفيدون من المكتبات العامة في مدينة بني سويف (دراسة

المؤتمر القومي األول للجمعية المصرية للمكتبات

تحليلية )

والمعلومات

الجهة الراعية

مكان انعقاده

السنة

قسم المكتبات والوثائق

جامعة القاهرة

1997

11
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مجال األرشيف والوثائق في الدوريات العربية المتخصصة:

دراسة تحليلية لمقاالت الدوريات في اإلنتاج الفكري الوثائقي(
مشترك)
الدوريات اإللكترونية :مصدر من مصادر المعلومات
الدوريات األكاديمية بجامعة القاهرة فرع بني سويف والفيوم:
دراسة تقويمية (مشترك)

المؤتمر العلمي الرابع للوثائق واألرشيف "وثائقنا
العربية بين الواقع والطموحات"
المؤتمر الثاني لكلية اآلداب "تحديث مصر من منظور
العلوم اإلنسانية "
المؤتمر العلمي الثالث لكلية اآلداب " العلوم اإلنسانية
وتحديات المجتمع المصري

العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي للعاملين في المكتبات

ندوة المكتبات العامة في المملكة :تحديات الواقع

العامة بالمملكة العربية السعودية :دراسة ميدانية على مدينة الرياض

وتطلعات المستقبل

أبعاد الوعي المعلوماتي لدى طالبات الدراسات العليا في
تخصص المكتبات والمعلومات بالجامعات السعودية :دراسة
لواقعها واتجاهاتها المستقبلية

قسم المكتبات والوثائق

كلية اآلداب
كلية اآلداب
كلية اآلداب

جامعة القاهرة فرع بني
سويف
جامعة القاهرة .فرع بني
سويف
جامعة القاهرة .فرع بني
سويف
جامعة الملك
سعود.السعودية

2003

2003
2004
2005

المؤتمر الخامس لجمعية المكتبات والمعلومات
السعودية " دور مؤسسات المعلومات في المملكة في
عصر مجتمع المعرفة :تحديات الواقع وتطلعات

جمعية المكتبات السعودية

جدة  /السعودية

2008

المستقبل
المؤتمر العلمي الثاني لمشروعات تكنولوجيا

المدونات االلكترونية أحد تطبيقات  web 2.0دراسة تحليلية

المعلومات واالتصاالت بجامعة بني سويف " دور

لمدونات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الوطن العربي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تطوير التعليم

وحدة إدارة المشروعات

جامعة بني سويف

2012

العالي والبحث العلمي .
مستقبل ال  web 2.0 -بين الواقع والمأمول
نحو إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لمكتبات جامعة بني
سويف في ظل تقنيات الويب

مؤتمر الحلم المصري  :التحديات واألفاق

كلية اآلداب

جامعة بني سويف

2012

المؤتمر الدولي الثالث لجامعة بني سويف  :دور
البوابة اإللكترونية بالجامعات في النهوض بالبحث

اتحاد الجامعات العربية

جامعة بني سويف

العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة"بني سويف
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2013
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استخدام بيئات التعلم االجتماعي في منظومة التعليم عن ب ُعد
في القرن الحادي والعشرين :شبكة  Edmodoأنموذجاً
معمارية المعلومات والبن اء المعلوماتي لبوابة مواقع أقسام
المكتبات والمعلومات العربية دراسة تخطيطية

نحو برنامج عربي لكشف السرقات العلمية

بعد لجامعة بني
المؤتمر الدولي للتعليم عن ُ
بعد ودوره في تطوير منظومة
سويف":التعليم عن ُ
التعليم الجامعي بالوطن العربي

المؤتمر العربي األول لعلوم المعلومات بعنوان"
معمارية المعلومات Information Architecture
)"(IA2015

والمعلومات

مؤتمر جامعة بني سويف العلمي بعنوان"السرقات

جامعة بني سويف

جامعة بني سويف

الويب االجتماعي ودوره في إرساء قواعد التواصل العلمي

المؤتمر العلمي الثاني لعلوم المعلومات بعنوان"

2015

جامعة بني سويف
2015

العلمية في األوساط األكاديمية :الظاهرة ومعالجتها"

استخدام تطبيقات الويب في تطوير التعليم المفتوح بجامعة

الرقمي وتب ادل المعرفة فيما بين الباحثين

قسم علوم المعلومات .كلية اآلداب
بالتعاون مع كلية الحاسبات

بعد لجامعة بني
المؤتمر الدولي الثالث للتعليم عن ُ
بعد :البيئات  -التطورات –
سويف "التعليم عن ُ

بني سويف

اتحاد الجامعات العربية

جامعة بني سويف

2013

اتحاد الجامعات العربية

جامعة بني سويف

2015

الخبرات"

التحول إلى مجتمع المعرفة  :رؤى معلوماتية

قسم علوم المعلومات .كلية اآلداب

جامعة بني سويف

2016

األكاديمية العربية للعلوم

أدوات قياس اإلنتاجية العلمية والتأثير العلمي للباحثين على
شبكة االنترنت لرفع معامل H Index

International Conference of
Informatics' and Arab Impact Factor

والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون
مع مؤسسة دار نشر العلوم
الطبيعية ) (NSPوأكاديمية البحث

اإلسكندرية

العلمي والتكنولوجيا وبرنامج جائزة
الثقافة المعلوماتية الرقمية للباحثين في مجال العلوم الطبية

المؤتمر السابع والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات

باستخدام نموذجBig6

والمعلومات بعنوان " مجتمع المعرفة العربي  -تحديات

حمدان بن راشد التعليمي المتميز
االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

األقصر
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2016
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الواقع ورهانات المستقبل "
نحو برنامجاً دراسياً لرفع كفاءة مهارات الوعي المعلوماتي

مؤتمر جامعة بني سويف العلمي بعنوان "نحو بناء

للطالب الباحثين في الجامعات المصرية

The Use of Biometrics in Informative
Institutions: Academic Libraries as an
Example

2016

إستراتيجية لتحويل الطالب إلى باحث"
الدولي األول لالتجاهات الحديثة في العلوم
المؤتمر
َ
اإلنسانية واالجتماعية The First International
Conference on Modern Trends in

قطاع الدراسات العليا

المحفل العلمي الدولي

جامعة بني سويف

2016

جزيرة لنكاوي  -ماليزيا 2017

Human and Social Sciences

المؤتمر (الثامن والعشرون) لالتحاد العربي للمكتبات
الهندسة االجتماعية وشبكات التواصل االجتماعي وتأثيرها

والمعلومات – اعلم بعنوان " شبكات التواصل

على المجتمع العربي

االجتماعي وتأثيراتها في مؤسسات المعلومات في

االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

2017

القاهرة

العالم العربي "
فعالية أدوات وبرمجيات االبداع واالبتكار في دعم

المؤتمر العلمى بعنوان مؤتمر االبتكار واتجاهات

مناهج  STEMبالمكتبات المدرسية انموذجاً" ملصق

التجديد في المكتبات

مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات
الوقفية بالتعاون مع الجامعة

المدينة المنورة

2019

االسالمية

 . Fالبحوث المدعومة والمشاريع البحثية:
عنوان البحث
سمات الدوريات مفتوحة المصدر في مجال العلوم االجتماعية بدليل Directory of Open Access
 Journalالمتاح على الويب

بيانات النشر
مجلة كلية اآلداب بني سويف.
ع ( 33أكتوبر  -ديسمبر
)2014

فاز البحث المقدم في مشروع دعم البحث
العلمي .كلية اآلداب.

جامعة بني سويف،

أبريل 2013م
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 . Gأعمال أخرى:
السنة

عنوان العمل
كلية اآلداب  .جامعة بني سويف رحلة عطاء على مر  25عام
الالئحة اإلدارية والمالية للمجالت العلمية الصادرة عن جامعة بني سويف (الئحة موحدة) .

2012

إعداد :د .مها أحمد إبراهيم أ .فاطمة مصطفى أحمد أ .محمد ربيع عبد
الظاهر

2015

وافق مجلس جامعة بني سويف جلسته رقم  124بتاريخ 2015/8/30
برئاسة أ.د/أمين لطفي  -رئيس الجامعة ورئيس المجلس ،على الالئحة

جامعة بني سويف

والعمل بها.

الالئحة الداخلية لكلية اآلداب بجامعة بني سويف بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة الدراسات العليا
الالئحة الداخلية لك لية اآلداب بجامعة بني سويف بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس
وفقا للساعات المعتمدة إلجراءات التسجيل للرسائل
دليل الطالب الجامعي لمرحلة الدراسات العليا ً

2015

إعداد :أ.د /هانئ محي الدين عطية ؛ جمع وتحريرد .حسن إبراهيم حسن ،د.
سهير عبد الباسط  ،د .مها أحمد إبراهيم

2015

إعداد :أ.د /هانئ محي الدين عطية؛ جمع وتحرير .د .حسن إبراهيم حسن،
د .سهير عبد الباسط  ،د .مها أحمد إبراهيم

2016

جمع وتحرير د .مها أحمد إبراهيم ،د .منال سيد محمد

2016

جمع وتحرير د .مها أحمد إبراهيم ،د .منال سيد محمد

دليل المرشد األكاديمي لمرحلة الدراسات العليا

2016

أ.م.د .مها أحمد إبراهيم

مبادرة جامعة بني سويف Researcher ID Profile

2016

أ.م.د .مها أحمد إبراهيم

الئحة المجالت العلمية المحكمة الموحدة الصادرة عن جامعة بني سويف

2019

أ.م.د .مها أحمد إبراهيم

الالئحة التنفيذية لبرنامج سفراء المكتبات العربية (كن سفير مكتبتك)

2019

أ.م.د .مها أحمد إبراهيم

دليل الطالب الجامعي الجتياز المقررات الدراسية

 . Hاألعمال اإللكترونية:
مدونة المبادرات العربية في الوصول الحر Arab Initiatives
of Open Access

http://aioa.blogspot.com/2014/10/ope
n-access-journal-arab-world-

أ.م.د .مها أحمد إبراهيم بالمشاركة مع د.سليمان الشهري ،د
عصام عبيد ،د عبد الرحمن فراج ،د.أمل سالم ،أ.أنعام هللا

english.html
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 مها أحمد إبراهيم.د.م.أ
 مها أحمد إبراهيم.د.م.أ

http://indexabstract.blogspot.com
https://libraryworld-

مدونة التكشيف واالستخالص
مدونة علوم المعلومات

maha.blogspot.com/
 مها أحمد إبراهيم.د.م.أ

https://github.com/maha-ahmedmohamed?tab=repositories

 مها أحمد إبراهيم.د.م.أ

https://new.edmodo.com/groups/digita

 على منصةInformation sciences Repositories
Edmodo
Edmodo  على منصةDigital Library

l-library-13474957
 مها أحمد إبراهيم.د.م.أ

https://new.edmodo.com/groups/infor

Edmodo  على منصةInformation Crime

mation-crime-30719990
 مها أحمد إبراهيم.د.م.أ

https://new.edmodo.com/groups/meas

Edmodo  على منصةMeasurements information

urements-informationphd-30719961
 مها أحمد إبراهيم.د.م.أ

https://new.edmodo.com/groups/catal

Edmodo  على منصةcataloging

oging-18832703
 مها أحمد إبراهيم.د.م.أ

https://new.edmodo.com/groups/web and-application-in-library-and-

Web and application in Library & Information
Edmodo على منصة

information-13063017
 مها أحمد إبراهيم.د.م.أ

https://new.edmodo.com/groups/data base-11064561
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سابعا :األنشطة التدريسية والخبرات األكاديمية
ً
 ) aاإلشراف على الرسائل الجامعية:

سنة

عنوان الرسالة

الدرجة

الجهة

فاعلية أساليب كشف السرقات العلمية في البيئة الرقمية :دراسة تقييمية تجريبية

الماجستير

قسم علوم المعلومات .كلية اآلداب .جامعة بني

األرجونوميكس فى المكتبات المدرسية فى محافظة بنى سويف  :دراسة تقويمية

الماجستير

استثمار رأس المال المعرفى و البحث العلمى فى جامعة بنى سويف فى ضوء

الماجستير

سنة اإلجازة

المسئولية

التسجيل
2015

رئيسي

2108

سويف
قسم علوم المعلومات .كلية اآلداب .جامعة بني

رئيسي

2017

سويف
قسم علوم المعلومات .كلية اآلداب .جامعة بني

مؤشرات اقتصاد المعرفه  :دراسة ميدانيه
نظم استرجاع المحتوى الحسي على الويب :دراسة تجريبية

رئيسي

2017

سويف
الماجستير

قسم علوم المعلومات .كلية اآلداب .جامعة بني

رئيسي

2019

سويف

 ) bمناقشة وتحكيم الرسائل الجامعية
عنوان الرسالة

الدرجة

الجهة

سنة اإلجازة

المسئولية

نظم استرجاع معلومات الويب المبنية علي االدراك :دراسة تحليلية تطبيقية

الدكتواره

قسم علوم المعلومات  .كلية اآلداب .جامعة بني

2018

مناقشا
ً

المقررات االلكترونية في مجال علم المكتبات والمعلومات :دراسة تحليلية مع قياس أنماط

الماجستير

2019

مناقشا
ً

سويف
األفادة منها في مصر

قسم علوم المعلومات  .كلية اآلداب .جامعة بني
سويف
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 ) cالمقررات الدراسية التي تم تدريسها:
 .1مرحلة الدراسات العليا

مرحلة الماجستير

مرحلة الدكتوراه

اسم المقرر

الكلية

البرنامج

الويب وتطبيقاته في المكتبات ومؤسسات المعلومات

قسم علوم المعلومات  .كلية اآلداب

دراسات المعلومات

إدارة المعرفة في المكتبات ومؤسسات المعلومات

قسم علوم المعلومات  .كلية اآلداب

دراسات المعلومات

دراسات المستفيدين في مؤسسات المعلومات

قسم علوم المعلومات  .كلية اآلداب

دراسات المعلومات

مناهج البحث في علم المكتبات والمعلومات

قسم علوم المعلومات  .كلية اآلداب

دراسات المعلومات

مناهج البحث العلمي في البيئة الرقمية

قسم علوم المعلومات  .كلية اآلداب

المعلوماتية واالتصال

إدارة المعلومات والمعرفة

قسم علوم المعلومات  .كلية اآلداب

المعلوماتية واالتصال

مناهج البحث في المعلوماتية واالتصال

قسم علوم المعلومات  .كلية اآلداب

المعلوماتية واالتصال

دراسات الويب

قسم علوم المعلومات  .كلية اآلداب

المعلوماتية واالتصال

المكتبة الرقمية في العلوم النفسية

قسم علم النفس  .كلية اآلداب

علم النفس

قياسات المعلومات في المكتبات ومؤسسات المعلومات

قسم علوم المعلومات  .كلية اآلداب

دراسات المعلومات

الجرائم المعلوماتية واألمن القومي

قسم علوم المعلومات  .كلية اآلداب

دراسات المعلومات

البحث العلمي في البيئة الرقمية

قسم علوم المعلومات  .كلية اآلداب

المعلوماتية واالتصال

قياسات المعلومات والمعرفة

قسم علوم المعلومات  .كلية اآلداب

المعلوماتية واالتصال

الوعي المعلوماتي

قسم علوم المعلومات  .كلية اآلداب

دراسات المعلومات
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 .2المرحلة الجامعية األولى
اسم المقرر

المرحلة

الجامعة

الدولة

نظم إدارة قواعد البيانات

مرحلة الليسانس

القاهرة  .فرع بني سويف

مصر

تحليل األنظمة اآللية في المكتبات

مرحلة الليسانس

القاهرة  .فرع بني سويف

مصر

مرحلة الليسانس

القاهرة  .فرع بني سويف

مصر

مرحلة البكالوريوس

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

السعودية

مرحلة البكالوريوس

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

السعودية

مرحلة الليسانس

بني سويف

مصر

مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات

مرحلة الليسانس

بني سويف

مصر

قواعد البيانات

مرحلة الليسانس

بني سويف

مصر

الببليوجرافيا

مرحلة الليسانس

بني سويف

مصر

مرحلة البكالوريوس

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

السعودية

مرحلة الليسانس

بني سويف

مصر

مرحلة البكالوريوس

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

السعودية

مرحلة الليسانس

بني سويف

مصر

مرحلة البكالوريوس

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

السعودية

مرحلة البكالوريوس

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

السعودية

مصادر التراث العربي واإلسالمي

مرحلة البكالوريوس

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

السعودية

الفهرسة الوصفية

مرحلة الليسانس

بني سويف

مصر

مرحلة البكالوريوس

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

السعودية

مرحلة البكالوريوس

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

السعودية

مرحلة الليسانس

بني سويف

مصر

التكشيف واالستخالص
علم المعلومات

بناء وتنمية المقتنيات
التصنيف
المصادر والمراجع المتخصصة

طرق البحث ( مناهج البحث)
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مرحلة البكالوريوس

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

السعودية

الفهرسة التحليلية وفهرسة المواد الخاصة

مرحلة الليسانس

بني سويف

مصر

مرحلة البكالوريوس

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

السعودية

وسائل االتصال التعليمي

مرحلة البكالوريوس

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

السعودية

مدخل إلى علم االتصال

مرحلة الليسانس

بني سويف

مصر

خدمات المكتبات والمعلومات

مرحلة الليسانس

بني سويف

مصر

شبكات المعلومات

مرحلة الليسانس

بني سويف

مصر

مصادر معلومات العالم اإلسالمي

مرحلة البكالوريوس

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

السعودية

المواد السمعية والبصرية

مرحلة الليسانس

بني سويف

مصر

المكتبات الجامعية والمتخصصة

مرحلة البكالوريوس

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

السعودية

الحاسب اآللى

برنامج الدراسات الدولية المتوسطية

بني سويف

مصر

الفهرسة الموضوعية

 ) dالمشاركة في أعمال االمتحانات
منذ

إلى

الجهة

الوظيفة
عضو لجنة أعمال االمتحانات والكنترول

1996

1998

كلية اآلداب  .جامعة بني سويف

عضو لجنة كنترول الكلية لمرحلة الليسانس( التداول والرصد)

2002

2004

كلية اآلداب  .جامعة بني سويف

عضو لجنة كنترول الكلية لمرحلة الليسانس (تداول ورصد .فحص التماسات)

2010

2013

كلية اآلداب  .جامعة بني سويف

عضو لجنة أسئلة االمتحانات

2011

2011

كلية اآلداب  .جامعة بني سويف

عضو لجنة التكويد والرصد

2011

2013

كلية اآلداب  .جامعة بني سويف

عضو لجنة كنترول الكلية لمرحلة الدراسات العليا (تداول  .ورصد .وفحص التماسات)

2014

-

كلية اآلداب  .جامعة بني سويف

 ) eتطويروتحديث اللوائح الدراسية

الوظيفة

عام

الجهة

الدولة

وفقا لنظام الساعات المعتمدة
عضو لجنة تعديل الئحة الدراسات العليا ً

2019

كلية اآلداب – جامعة بني سويف

مصر
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عضو لجنة البرامج المميزة قسم علوم المعلومات

2018

كلية اآلداب – جامعة بني سويف

مصر

وفقا لنظام الساعات المعتمدة
عضو لجنة إعداد الئحة كلية اآلداب لمرحلتي الليسانس والدراسات العليا ً

2012

كلية اآلداب – جامعة بني سويف

مصر

عضو لجنة تطوير وتحديث اللوائح الدراسية لقسم المكتبات والوثائق كلية اآلداب .جامعة بني سويف
عضو لجنة تطوير وتحديث اللوائح الدراسية لقسم دراسات المعلومات

 2010قسم المكتبات والوثائق  -كلية اآلداب – جامعة بني سويف
2008

قسم دراسات المعلومات .كلية علوم الحاسب والمعلومات.

مصر
السعودية

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ثامًنا  :األنشطة التدريبية

 )aالدورات و الورش التدريبية التي تم الحصول عليها(متدرب):
اسم الدورة أو الورشة

السنة

الجهة
أ) دورات متخصصة في مجال المكتبات والمعلومات

دورة تحليل نظم وقواعد بيانات

مركز بحوث نظم وخدمات المعلومات بكلية اآلداب جامعة القاهرة

دورة في الفهرسة اآللية

مركز بحوث نظم وخدمات المعلومات بكلية اآلداب جامعة القاهرة

دورة الفهرسة المقرؤة آلياً " "MARC

نادي تكنولوجيا المعلومات بمكتبة مبارك العامة فرع بني سويف

دورة مصادر المعلومات اإللكترونية:رقمنتها وتطبيقاتها Electronic

1998
2005

كلية علوم الحاسب والمعلومات  .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

Information Resources: Digitization and Application
1429

دورة تنظيم مصادر المعلومات في البيئة اإللكترونية

كلية علوم الحاسب والمعلومات .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

دورة مهارات البحث عن مصادر المعلومات وإجراء الدراسات المسحية عبر

معهد البحوث والخدمات االستشارية ضمن مشروع تنمية اإلبداع والتميز ألعضاء هيئة التدريس

اإلنترنت

في الجامعات السعودية .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

" تطبيقات  : Web 2.0المفاهيم – الخدمات – التطبيقات في مؤسسات

كلية علوم الحاسب والمعلومات  .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

المعلومات
" مصادر الوصول الح ر :نظرة إلى مجتمع المعلومات للبرمجيات والمصادر

كلية علوم الحاسب والمعلومات  .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

1430

مفتوحة المصدر"
بوابات اإلنترنت  :المفاهيم  ،البناء الهيكلي  ،التصانيف  ،واآلفاق المستقبلية

كلية علوم الحاسب والمعلومات  .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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استخدام قواعد البيانات العالمية

وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات بالتعاون مع مشروع المكتبة الرقمية بجامعة
بني سويف

البحث في قواعد البيانات العالمية

وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات بالتعاون مع مشروع المكتبة الرقمية بجامعة
بني سويف

البحث في قواعد البيانات العالمية

وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات بالتعاون مع مشروع المكتبة الرقمية بجامعة
بني سويف

إنشاء المستودعات الرقمية باستخدام D Space

قسم علوم المعلومات .كلية اآلداب  .جامعة بني سويف

دورة تدريبية بعنوان قواعد وصف المصادر وإتاحتها ()RDA

المكتبة الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات

 PlumX Suite: Measuring Research Impactمجموعة تطبيقات

ورشة عمل مؤسسة دار نشر العلوم الطبيعية)Natural Sciences Publishing (NSP

 Plum Xكأداة للقياسات البديلة

على هامش المؤتمر الدولي لقياسات المعلومات ومعامل التأثير العربي  .األكاديمية العربية للعلوم

2009
2010
2012

والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبرنامج جائزة حمدان
بن راشد التعليمي المتميز

2016
EBSCO Databases: Gain Global Exposure To Your

ورشة عمل مؤسسة دار نشر العلوم الطبيعية)Natural Sciences Publishing (NSP

 Publications.قياسات المعلومات في المستودعات الرقمية

على هامش المؤتمر الدولي لقياسات المعلومات ومعامل التأثير العربي  .األكاديمية العربية للعلوم

والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبرنامج جائزة حمدان
بن راشد التعليمي المتميز
مكتبة مصر العامة

ورشة عمل ( المدخل لنظام كوها المتكامل إلدارة المكتبات)
ب) دورات الحاسب اآللي واإلنترنت
دورة في الحاسب اآللي

مركز الحساب العلمي التاب ع لجامعة القاهرة

1997

دورة في الحاسب اآللي

شعبة إعداد المعلم الجامعي .جامعة القاهرة

1998

دورة Windows 98 / Word 2000

النادي الثقافي بالشبان المسلمين بمحافظة بني سويف

2002
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دورة Excel 2000 / Access2000

النادي الثقافي بالشبان المسلمين بمحافظة بني سويف

دورة INTERNT - HTML

النادي الثقافي بالشبان المسلمين بمحافظة بني سويف

دورة إعداد مدربين إنترنت تضم كل من

مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة بني سويف

 TYPING , OPERATING SYSTEM, Networks, ADV.WORD 2000,

التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس رئاسة الوزراء

POWER POINT 2000, INERNET & E.MAILT, H.T.M.L, FRONT

2003

2004

PAGE, JAVA, Training Skills
دبلوم تطبيقات الحاسب اآللي

كلية علوم الحاسب والمعلومات  /جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
بالمملكة العربية السعودية .

تضم كل من ICTP:التدريب علي استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

لمشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات  .ICTPجامعة بني سويف

 Basic Concepts of IT, Using Computer and Managing

2006

Files, Word Processing, Spreadsheets ,Presentations ,
Database ,Information and Communication
 Training Program "Staff Member2" :تضم كل من Presentations ,

و ازرة التعليم العالي بالتعاون مع المجلس األعلى للجامعات ()CUICTT

Database ,Information and Communication

Supreme Council of Universities Central Unit of ICT

2007

Training
تصميم مواقع اإلنترنت

كلية علوم الحاسب والمعلومات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
بالمملكة العربية السعودية
برعاية  Microsoft Unlimited Potentialبالتعاون مع جمعية

دورة  TOTتضم كل من : TOT1:
IT ,Windows ,Word2003 ,Excel2003 ,Access2003 ,Internet ,

الرعاية المتكاملة ومركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بكلية

PowerPoint2003 , Microsoft Project ,TOT ,Maintenance

العلوم جامعة بني سويف

دورة  )International Computer Driving License ( ICDLتضم كل من:

مكتب اليونسكو بالقاهرة  -و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  -برامج

:ICDL

التنمية البشرية والتدريب  -الوطنية أكاديمي ببني سويف

2008
2009 /10 /31
حتى2010/1/6

2010

 Basic Concepts of IT , Using Computer and Managing
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Files ,Word Processing ,Spreadsheets , Presentations ,
Database ,Information and Communication
ج ) دورات اللغة اإل نجليزية
دورات في اللغة اإلنجليزية

مركز اللغات األجنبية والترجمة  -جامعة القاهرة

1998

دورة اللغة اإلنجليزية TOEFL

مركز اللغات األجنبية والترجمة  -جامعة القاهرة

2000

The General English course , Pre-Intermediate Stage, Level 6

امديست  AMIDEASTبالتعاون مع المركز العلمي للغات والكمبيوتر

The General English course, Intermediate Stage, Level 7
The General English course, Intermediate Stage, Level 8

امديست  AMIDEASTبالتعاون مع المركز العلمي للغات والكمبيوتر

2011

امديست  AMIDEASTبالتعاون مع المركز العلمي للغات والكمبيوتر

د) دورات متخصصة في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس البحثية والتدريسية
دورة إعداد المعلم الجامعي

وحدة إعداد المعلم الجامعي بجامعة القاهرة

2000

تنمية المهارات اإلدارية

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  FLDPجامعة القاهرة

2005

تقييم التدريس

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  FLDPجامعة بني سويف

إدارة الوقت وضغوط العمل

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  FLDPجامعة بني سويف

تصميم المقرر

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  FLDPجامعة بني سويف

استخدام التكنولوجيا في التدريس

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  FLDPجامعة بني سويف

القيادة األكاديمية في ظل التغيير..
أساليب التدريس في التقويم في التعليم الموجه نحو االقتصاد المعرفي

2006

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

2007

معهد البحوث والخدمات االستشارية ضمن مشروع تنمية اإلبداع والتميز ألعضاء هيئة

1429

التدريس في الجامعات السعودية  .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
Building a World Class Program

معهد البحوث والخدمات االستشارية ضمن مشروع تنمية اإلبداع والتميز ألعضاء هيئة
التدريس في الجامعات السعودية  .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

Working Toward Program Accreditation

معهد البحوث والخدمات االستشارية ضمن مشروع تنمية اإلبداع والتميز ألعضاء هيئة
التدريس في الجامعات السعودية  .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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نظم الساعات المعتمدة

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  FLDPجامعة بني سويف

إدارة الفريق البحثي

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  FLDPجامعة بني سويف

أخالقيات البحث العلمي

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  FLDPجامعة بني سويف

استخدام األساليب اإلحصائية في البحوث العلمية باستخدام SPSS

كلية اآلداب  .جامعة بني سويف

استخدام الخرائط الذهنية في التدريس

كلية اآلداب  .جامعة بني سويف

Communication and Rhetorical techniques

DAAD International Relations Office - Beni-Suef University

دورة األساليب اإلحصائية في البحوث العلمية

مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية اآلداب جامعة بني سويف

Being an Editor of an International Journal

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا Elsevier ،

دورة إعداد خبير استراتيجي في التعليم العالي

2012

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالتعاون مع وحدة التخطيط االستراتيجي

2013

2014

بو ازرة التعليم العالي
أخالقيات النشر العلمي

المكتبة الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات

الدورة التدريبية لتدريب المدربين ( )TOTعلى مصادر المعلومات المتاحة ببنك

المكتبة الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات

المعرفة المصري
Writing a research article and getting it published

المكتبة الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات

الشراكة مع  : EBSCOتحقيق االنتشار الدولي للمجالت األكاديمية

المؤتمر الدولي لقياسات المعلومات ومعامل التأثير العربي  .األكاديمية العربية للعلوم

2016

والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع مؤسسة دار نشر العلوم الطبيعية Natural

)Sciences Publishing (NSPوأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبرنامج جائزة
حمدان بن راشد التعليمي المتميز
ندوة "أسس إعداد المراجعات العلمية

كلية اآلداب  .جامعة بني سويف

Avoiding Plagiarism: Principles Of Academic Writing

وحدة تطوير البحوث .جامعة بني سويف

The Best Software to Prepare your Exams and Model

وحدة تطوير البحوث .جامعة بني سويف

2017

Answers with A Few Simple Clicks
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How To Use Citations Programs : End Note X7

وحدة تطوير البحوث .جامعة بني سويف

how to get indexed in Ei Compendex

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا Elsevier ،

How To get Published

2018

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا  ،بنك المعرفة المصري

إدارة الفريق البحثي

مركز تنمية الموارد البشرية  .جامعة بني سويف

أداب وسلوك المهنة في العمل الجامعي

مركز تنمية الموارد البشرية  .جامعة بني سويف

النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد

مركز تنمية الموارد البشرية  .جامعة بني سويف

تنظيم المؤتمرات العلمية

مركز تنمية الموارد البشرية  .جامعة بني سويف

إدارة الوقت واالجتماعات

مركز تنمية الموارد البشرية  .جامعة بني سويف

معايير الجودة في العملية التعليمية

مركز تنمية الموارد البشرية  .جامعة بني سويف

2019

2020

ه  ) -دورات متخصصة في التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد
1429ه

التقنيات الحديثة في التعليم

المركز الوطني للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد  .المملكة العربية السعودية

أساسيات التعلم االلكتروني

مشروع الخطة اإلستراتيجية للتعلم االلكتروني .عمادة التعليم عن بعد .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

تصميم درس تفاعلي باستخدام برنامج Stream Author

المركز الوطني للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد  .المملكة العربية السعودية

تصميم درس تفاعلي باستخدام برنامج Articulate

المركز الوطني للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد  .المملكة العربية السعودية

تصميم عروض تقديمية فعالة في التعلم االلكتروني

المركز الوطني للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد  .المملكة العربية السعودية

التعليم اإللكتروني

مشروع ضمان الجودة واالعتماد  .جامعة بني سويف كلية اآلداب وحدة ضمان الجودة واالعتماد

2010

الخدمات الجديدة للتعليم اإللكتروني وكيفية االستفادة منها

مرك ازلتعليم االلكتروني جامعة بني سويف

2012

1430

و ) دورات متخصصة في ضمان الجودة واالعتماد
التقويم البرامجي

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ورشة عمل بعنوان "نظم تقويم الطالب االمتحانات "

وحدة الجودة بكلية اآلداب جامعة بني سويف

إعالن رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها االستراتيجية "

وحدة الجودة بكلية اآلداب جامعة بني سويف

التحليل الرباعيAnalysis SWOT

وحدة الجودة بكلية اآلداب جامعة بني سويف

2008
2009
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المعايير األكاديميةNARS–ARS

وحدة الجودة بكلية اآلداب جامعة بني سويف

اللقاء التعريفي الموسع مشروع الجودة وتحديد احتياجات

وحدة الجودة بكلية اآلداب جامعة بني سويف

الكلية وخططها المستقبلية
توصيف وتقرير المقررات الدراسية()1

مشروع ضمان الجودة واالعتماد  .جامعة بني سويف كلية اآلداب وحدة ضمان الجودة واالعتماد

توصيف وتقرير المقررات الدراسية()2

مشروع ضمان الجودة واالعتماد  .جامعة بني سويف كلية اآلداب وحدة ضمان الجودة واالعتماد

اإلعداد لزيارات المتابعة

مشروع ضمان الجودة واالعتماد  .جامعة بني سويف كلية اآلداب وحدة ضمان الجودة واالعتماد

المعايير األكاديمية القياسية لكليات اآلداب

مشروع ضمان الجودة واالعتماد  .جامعة بني سويف كلية اآلداب وحدة ضمان الجودة واالعتماد

إدارة الجودة الشاملة

مشروع ضمان الجودة واالعتماد  .جامعة بني سويف كلية اآلداب وحدة ضمان الجودة واالعتماد

مشكالت التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي

مشروع ضمان الجودة واالعتماد  .جامعة بني سويف كلية اآلداب وحدة ضمان الجودة واالعتماد

تقرير البرامج والمقررات الدراسية وإعداد التقارير السنوية

وحدة الجودة بكلية اآلداب جامعة بني سويف

"الدعم األكاديمي واإلرشادى"

وحدة الجودة بكلية اآلداب جامعة بني سويف

التخطيط االستراتيجي

جامعة بني سويف FLDPمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

إعداد الدراسة الذاتية

جامعة بني سويفFLDPمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

توصيف المقررات الدراسية والبرامج االكادمية

جامعة بني سويفFLDPمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

التخطيط اإلستراتيجى

مشروع ضمان الجودة واالعتماد  .جامعة بني سويف كلية اآلداب وحدة ضمان الجودة واالعتماد

توصيف المقررات الدراسية

مشروع ضمان الجودة واالعتماد  .جامعة بني سويف كلية اآلداب وحدة ضمان الجودة واالعتماد

التخطيط اإلستراتيجى

مشروع ضمان الجودة واالعتماد  .جامعة بني سويف كلية اآلداب وحدة ضمان الجودة واالعتماد

توصيف المقررات بين الواقع والمأمول

مشروع ضمان الجودة واالعتماد  .جامعة بني سويف كلية اآلداب وحدة ضمان الجودة واالعتماد

2010

2012

2015
2016

 )bالدورات و الورش التدريبية التي تم القيام بها(مدرب):
اسم الدورة

اسم المحور

الجهة

السنة

الدراسة الذاتية للبرنامج الدراسي

معايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي

كلية اآلداب  -جامعة بني سويف

2019

دورة المراجعين الداخليين بكلية اآلداب  -جامعة بني سويف

معايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي

كلية اآلداب  -جامعة بني سويف

2018
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توصيف المقررات الدراسية

توصيف المقررات الدراسية

كلية اآلداب  -جامعة بني سويف

2018

ورشة عمل Researcher ID Profile

Researcher ID Profile

جامعة بني سويف

... - 2016

برنامج الكتابة الفنية للبحث العلمي Technical Writing for

أخالقيات البحث العلمي وكيفية صياغة

Research Program (TWSRP)، Scientific

االستشهادات المرجعية في البيئة التقليدية

... - 2015

كلية اآلداب  -جامعة بني سويف

وااللكترونية
برنامج الكتابة الفنية للبحث العلمي Technical Writing for

إتقان مهارات التعامل مع مصادر المعلومات

Research Program (TWSRP)، Scientific

التقليدية وااللكترونية

برنامج الكتابة الفنية للبحث العلمي Technical Writing for

مهارات واستراتيجيات البحث على الشبكة

Research Program (TWSRP)، Scientific

العنكبوتية

ورشة عمل عن الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة

وحدة اإلرشاد األكاديمي

كلية اآلداب  -جامعة بني سويف

... - 2015

كلية اآلداب  -جامعة بني سويف

... - 2015
... - 2014

كلية اآلداب  -جامعة بني سويف

االشتراك في" مشروع الطرق المؤدية للتعليم العالي " في الدورات التدريبية
التي تعدها كلية اآلداب  -جامعة بني سوي ف حول (برنامج التنمية المعرفية

مهارات التعامل مع مصادر المعلومات

2013

كلية اآلداب  -جامعة بني سويف

للباحثين في الجامعات المصرية)
مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي -اإلدارة العامة للبرامج

االشتراك في الدورات التدريبية التي يعدها الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة

بناء وتنمية المقتنيات

االشتراك في الدورات التدريبية التي يعدها الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة

قواعد البيانات وبنوك المعلومات

االشتراك في الدورات التدريبية التي يعدها الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة

خدمات المعلومات ومشاكل أخصائي المعلومات

2013

التخصصية والمكتبية الحديثة) التابع لرئاسة مجلس
الوزراء المصري

مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي -اإلدارة العامة للبرامج
2012

التخصصية والمكتبية الحديثة) التابع لرئاسة مجلس
الوزراء المصري

مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي -اإلدارة العامة للبرامج
2011

التخصصية والمكتبية الحديثة) التابع لرئاسة مجلس
الوزراء المصري
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االشتراك في تدريب أمناء مكتبات " مكتبة مبارك العامة  .الجيزة

نظم استرجاع المعلومات

لجنة التدريب بمكتبة مبارك  -الجيزة

2010

االشتراك في تدريب أمناء مكتبات " مكتبة مبارك العامة  .الجيزة

مصادر المعلومات اال لكترونية

لجنة التدريب بمكتبة مبارك  -الجيزة

2009

االشتراك في تدريب أمينات مكتبة " مركز األبحاث الوطني بالمملكة العربية

تنظيم مصادر المعلومات

السعودية

لجنة التدريب بجمعية المكتبات والمعلومات

2008

السعودية
قسم المكتبات والمعلومات .كلية العلوم

ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس

الفهرسة المقروءة آلًيا

2008

االجتماعية .جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية

محاضرات في مهرجان القراءة للجميع

أهمية القراءة والمكتبة لألطفال

قصر الثقافة  .محافظة بني سويف

2003

محاضرات في مهرجان القراءة للجميع

أهمية القراءة والمكتبة للم أرة

قصر الثقافة  .محافظة بني سويف

2003

االشتراك في تدريب أمناء مكتبات مراكز الشباب محافظة الفيوم

الفهرسة الوصفية

و ازرة الشباب في محافظة بني سويف

2001

االشتراك في تدريب أمناء مكتبات مراكز الشباب محافظة المنيا

الفهرسة الوصفية

و ازرة الشباب في محافظة بني سويف

2001

االشتراك في تدريب أمناء مكتبات مراكز الشباب محافظة بني سويف

الفهرسة الوصفية

و ازرة الشباب في محافظة بني سويف

2000

االشتراك في تدريب أمناء مكتبات قصور ثقافة محافظة بني سويف

الفهرسة الوصفية والتحليل الموضوعي

و ازرة الثقافة في محافظة بني سويف

1998

محاضرات في مهرجان القراءة للجميع

أهمية القراءة والمكتبة

قصر الثقافة  .محافظة بني سويف

1998

االشتراك في تدريب أمناء مكتبات قصور ثقافة محافظة بني سويف

الفهرسة الوصفية والتحليل الموضوعي

و ازرة الثقافة في محافظة بني سويف

1997

تاسعا :عضوية الجمعيات المهنية
ً

اسم الجمعية

الجهة

سنة االشتراك

الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات

مصر

1989

الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات

مصر

1990

جمعية المكتبات والمعلومات السعودية

السعودية

2006

االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

مصر

2016

29

C.V Prof. Maha A. Mohamed

عاشرا :المشاركة وحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل:
ً
م

.1
.2
.3

عنوان المؤتمر

السنة

الجهة المنظمة  -مكان االنعقاد

الندوة العلمية لمركز بحوث نظم وخدمات المعلومات ،كلية اآلداب حول االستخدام اآللي في

مركز بحوث نظم وخدمات المعلومات ،كلية اآلداب ،بالتعاون مع الهيئة

المكتبات ومراكز المعلومات المصرية بين الحاضر والمستقبل

العامة لدار الكتب والوثائق القومية  -جامعة القاهرة

المؤتمر القومي األول ألخصائي المكتبات والمعلومات في مصر " المكتبة قيمة مصرية "

الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات  -جامعة القاهرة

الندوة العربية الثامنة لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات تكنولوجيا المعلومات في المكتبات ومراكز
المعلومات العربية  :الواقع والمستقبل

االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات  -جامعة الدول العربية

.4

المؤتمر القومي الثاني ألخصائي المكتبات والمعلومات في مصر المكتبة أداة للتنمية الشاملة

الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات

.5

المؤتمر العلمي الثاني لمركز بحوث نظم وخدمات المعلومات النشر اإللكتروني

مركز بحوث نظم وخدمات المعلومات ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة

.6

المؤتمر القومي الثالث ألخصائي المكتبات والمعلومات في مصر " نحو استراتيجية وطنية
للمعلومات في مصر "

الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات

.7

المؤتمر العلمي األول للوثائق واألرشيف

.8

المؤتمر القومي الرابع ألخصائي المكتبات والمعلومات في مصر القراءة والمعلومات للجميع

الجمعية المصرية لل مكتبات والمعلومات

.9

المؤتمر العلمي الثاني للوثائق واألرشيف

قسم المكتبات والوثائق  -جامعة القاهرة  -فرع بني سويف

. 10

وجداننا "

الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات

. 11

المؤت مر العلمي الثالث للوثائق واألرشيف

. 12

المؤتمر األول لكلية اآلداب

كلية اآلداب  -جامعة القاهرة  -فرع بني سويف

. 13

نافذة مصر على العالم "

1998

2000

2001

قسم المكتبات والوثائق  -جامعة القاهرة  -فرع بني سويف

المؤتمر القومي السادس ألخصائي المكتبات والمعلومات في مصر " مكتبة اإلسكندرية الجديدة

1997

1999

قسم المكتبات والوثائق  -جامعة القاهرة  -فرع بني سويف

المؤتمر القومي الخامس ألخصائي المكتبات والمعلومات في مصر " مصر القارئة العالمة في

1996

2002

الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات

. 14

المؤتمر العلمي الرابع للوثائق واألرشيف

قسم المكتبات والوثائق  -جامعة القاهرة  -فرع بني سويف

. 15

المؤتمر الثاني لكلية اآلداب

كلية اآلداب  -جامعة القاهرة  -فرع بني سويف
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. 16

المؤتمر العلمي الخامس للوثائق واألرشيف

قسم المكتبات والوثائق  -جامعة القاهرة  -فرع بني سويف

. 17

المؤتمر الثالث لكلية اآلداب

كلية اآلداب  -جامعة القاهرة  -فرع بني سويف

. 18

مؤتمر المكتبات والمعلومات في مجتمع المعرفة  .الحاضر والمستقبل تحت شعار "المكتبة عين
المعرفة "

قسم المكتبات والوثائق كلية اآلداب ،بالتعاون مع الجمعية المصرية
لدراسات خدمات المكتبات والوثائق والنظم المعلوماتية  -جامعة عين
شمس

. 19

ندوة المكتبات العامة في المملكة العربية السعودية  :تحديات الواقع وتطلعات المستقبل

. 20

ندوة خدمات المعلومات في المكتبة الرقمية

. 21

المؤتمر السنوي الرابع لجمعية المكتبات السعودية  :إدارة المعلومات اإللكترونية

جمعية المكتبات السعودية  -جامعة الملك سعود بالرياض

محاضرة بعنوان " ماذا قدمنا للمخطوطات العربية" د .عبد الستار الحلوجي ،د .فيصل عبد السالم

مكتبة الملك عبد العزيز العامة بمركز الملك عبد العزيز التاريخي فرع

الحفيان

المربع  -الرياض

ورشة عمل اللقاء األول ألعضاء الفهرس العربي الموحد

مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض

. 22
. 23
. 24
. 25
. 26
. 27

جامعة الملك سعود بالرياض
مركز المصادر التربوية  -و ازرة التربية والتعليم بالمملكة العربية

محاضرة بعنوان" الكتاب وحقوق ملكيته الفكرية .د.هند عبد الرحمن الغانم ،د .هند على لبان
ندوة بعنوان" التحكيم العلمي  :أحكام موضوعية أم رؤى ذاتية "

عمادة البحث العلمي  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

المعلومات العربية في عصر الرقمنة "
المؤتمر الخامس لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية  :دور مؤسسات المعلومات في المملكة
في عصر مجتمع المعرفة  :تحديات الواقع وتطلعات المستقبل

. 28

محاضرة بعنوان" فنون التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة"

. 29

ورشة عمل بعنوان :المحتوى العربي المفتوح

. 30

ورشة عمل بعنوان "البرمجيات الحاسوبية في خدمة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية

2005

السعودية.

مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض

المؤتمر القومي التاسع ألخصائي المكتبات والمعلومات في مصر " التعاون بين مؤسسات ومرافق

2004

الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات

2006

2008

جمعية المكتبات والمعلومات السعودية
مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،معهد بحوث الحاسب
واإللكترونيات
كلية علوم الحاسبات والمعلومات  -جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية
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. 31

الندوة الوطنية الثانية لتقنية المعلومات

. 32

ندوة بعنوان أخالقيات مهنة المكتبات والمعلومات

. 33

ورشة عمل بعنوان "التدريب على قواعد البيانات العالمية"

. 34

المؤتمر الدولي الثاني لبرنامج الدراسات الدولية المتوسطية وعنوانه "تفعيل الحوار الثقافي في
المجتمع المتوسطي"

كلية علوم الحاسب والمعلومات  -جامعة الملك سعود
كلية علوم الحاسبات والمعلومات  -جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية
المكتبة الرقمية جامعة بني سويف باالشتراك مع المجلس األعلى للجامعات
جا معة بني سويف

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

قسم المكتبات والوثائق والمعلومات .كلية اآلداب ،بالتعاون مع مركز

المكتبات والوثائق والمعلومات "

بحوث نظم وخدمات المعلومات  -جامعة القاهرة

. 36

نحو تفعيل الحوسبة السحابية في مصر وتطبيقاتها

مركز المؤتمرات بجامعه القاهرة.

. 37

ورشة عمل بعنوان "التدريب على قواعد البيانات العالمية"

. 38

ورشة عمل مشروع تطوير نظم التقويم االمتحانات جامعة بني سويف بعنوان "إعداد بنوك األسئلة

. 35

. 39
. 40
. 41
. 42
. 43

ورشة عمل مشروع تطوير نظم التقويم االمتحانات جامعة بني سويف بعنوان "األهداف التعليمية "
نواتج التعلم
ندوة بعنوان":إدارة رأس المال المعرفي"/األستاذ الدكتور محمد جالل غندور
ندوة بعنوان"دار الكتب المصرية بعد ثورة  25يناير  :واقع وطموحات" األستاذ الدكتور زين عبد
سابقا
الهادي استاذ علم المعلومات واالتصال .جامعة حلوان ومدير دار الكتب المصرية ً

2010

مشروع المكتبة الرقمية جامعة بني سويف باالشتراك مع المجلس
األعلى للجامعات
مركز تطوير نظم التقويم االمتحانات جامعة بني سويف
2011

مركز تطوير نظم التقويم االمتحانات جامعة بني سويف
قسم علم المكتبات والوثائق .كلية اآلداب  .جامعة بني سويف
قسم علم المكتبات والوثائق .كلية اآلداب  .جامعة بني سويف

المؤتمر العلمي التاسع لكلية اآلداب "العلوم اإلنسانية وتفعيل دور مؤسسات العمل التطوعي"

جامعة بني سويف

المؤتمر العلمي الثاني لمشروعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بجامعة بني سويف " دور

وحدة إدارة المشروعات .جامعة بني سويف،

2012

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تطوير التعلي م العالي والبحث العلمي .

. 44

المؤتمر العلمي العاشر لكلية اآلداب مؤتمر الحلم المصرى  :التحديات واألفاق .

كلية اآلداب  .جامعة بني سويف

. 45

الندوة التعريفية لمشروع Erasmus Mundus Green IT Action 2, Partnership

كلية اآلداب  .جامعة بني سويف

2013
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المؤتمر الدولى الثالث حول دور البوابة االلكترونية بالجامعات فى النهوض بالبحث العلمى لخدمة

قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة باالشتراك مع اتحاد

المجتمع والبيئة

الجامعات العربية  -جامعة بنى سويف

. 47

مؤتمر جامعة بني سويف "تقييم وتطوير نظام االنتساب في الجامعات المصرية والعربية

مركز التعليم المفتوح  -جامعة بني سويف

. 48

المؤتمر العلمي لجامعة بني سويف " نحو بناء استراتيجية بحثية للجامعة في العقد القادم"

قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة  -جامعة بني سويف

. 49

المؤتمر األول لتطوير نظم الجودة بكليات جامعة بني سويف

. 50

بعد ودوره في تطوير منظومة التعليم
بعد بعنوان " التعليم عن ُ
المؤتمر الدولي األول للتعليم عن ً
الجامعي بالوطن العربي"

. 51

المؤتمر الدولى الثانى بعنوان "دور الجامعات فى اإلرتقاء بالمجتمعات الحديثة وتنمية البيئة"

. 46

. 52

مركز ضمان الجودة بالتعاون مع كلية الع ----لوم جامعة بني
سويف
جامعة بني سويف بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية  -جامعة بني
سويف

جامعة بنى سويف بالتعاون مع إتحاد الجامعات العربية

المؤتمر الدولى الرابع بعنوان " دور مؤسسات األعمال الخاصة والمجتمع المدنى فى رفعة الشعوب

قطاع خدمة المتمع وتنمية البيئة بالجامعة باالشتراك مع اتحاد

وتقدمه"

الجامعات العربية  -جامعة بنى سويف

المؤتمر القومي الثاني للتدريب والتطوير بمؤسسات التعليم العالي" تنمية الموهوبين بالجامعات :
. 53

الطريق المتالك المستقبل" The Second National Conference of Training and
Development in Higher Education

Unlock Your Talent and Own the

جامعة بني سويف

"Future
. 54

مؤتمر جامعة بني سويف بعنوان " مراكز التميز البحثي :ال معايير والمهام والعائد المجتمعي

قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة  -جامعة بني سويف

. 55

مؤتمر جامعة بني سويف بعنوان "شبابنا طاقة  ...ال إعاقة"

قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة  -جامعة بنى سويف

. 56

مؤتمر الوقف البحثي لجامعة بني سويف :ضوابطه وموارده ومصارفه"

قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة  -جامعة بني سويف

. 57

بعد بعنوان " التعليم عن ُبعد في الجامعات العربية  :التطبيقات
المؤتمر الدولي الثاني للتعليم عن ً
وأفاق المستقبل "

سويف

. 58

ندوة " االتفاقيات الدولية والمحلية بجامعة بنى سويف وسبل تفعيلها"

قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي .جامعة بني سويف

. 59

ورشة عمل بعنوان "دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دعم مشروع محور قناة السويس

جامعة بني سويف

. 60

دوليا والتعاون الخارجي والتدريب"
ندوة بعنوان " دعم نشر البحوث ً

جامعة بني سويف بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية  -جامعة بني

جامعة بني سويف بالتعاون مع مكتبة األسكندرية

33
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وحدة الخدمات اإللكتروني ة بالكلية بالتعاون مع مركز التعليم اإللكتروني

. 61

ورشة عمل حول المقررات اإللكترونية المنتجة بالجامعات المصرية

. 62

ندوة بعنوان " آليات تشجيع النشر الدولي"

وحدة النشر الدولي .مركز البحوث  .جامعة بني سويف

. 63

المعايير الموحدة للمكتبات والمعلومات

المنتدى العلمي لقسم علوم المعلومات  .كلية اآلداب  .جامعة بني سويف

. 64

ورشة عمل بعنوان "تعظيم استفادة أعضاء هيئة التدريس جامعة بني سويف من قواعد البيانات
العالمية"

بالجامعة

المكتبة الرقمية جامعة بني سويف باالشتراك مع المجلس األعلى للجامعات

ندوة بعنوان " التصنيفات الدولية للجامعات وما يناسب جامعتنا" للتعريف بمعايير مؤسسة Q S

. 65

للتصنيف الدولي للجامعات" السيد /اشون فيرنانديز  -مدير المؤسسة والمسئول عن منطقة الشرق

قطاع الدراسات العليا والبحوث  .جامعة بني سويف

األوسط وشمال أفريقيا
. 66
. 67
. 68

طبقا لنظم التصانيف العالمية للجامعات
ندوة ترتيب جامعة بني سويف ً

ندوة بعنوان " الوعى من منظور :نفسي وفسيولوجي وعصبي"  /األستاذ الدكتور أحمد عثمان أستاذ
علم النفس التربوى بجامعة أسيوط

ورشة عمل على هامش مؤتمر جامعة بني سويف بعنوان" السرقات العلمية في األوساط األكاديمية
.الظاهرة ومعالجتها"

. 69

ندوة آليات التحول إلى جامعة إلكترونية

. 70

المؤتمر الدولي تحت شعار " مصر تخترع "Egypt Invents

. 71
. 72

قطاع الدراسات العليا والبحوث  .جامعة بني سويف
قسم علم النفس .كلية اآلداب  .جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
2015

جامعة بني سويف
قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة بالتعاون مع نقابة
المخترعين  -جامعة بني سويف

المؤتمر الع ربي األول لعلوم المعلومات بعنوان" معمارية المعلومات Information

قسم علوم المعلومات .كلية اآلداب بالتعاون مع كلية الحاسبات

)"Architecture (IA2015

والمعلومات  -جامعة بني سويف

مؤتمر جامعة بني سويف العلمي بعنوان"السرقات العلمية في األوساط األكاديمية :الظا هرة
ومعالجتها"

جامعة بني سويف

. 73

مؤتمر الجامعة األول بعنوان " أطفال بال مأوى " تحت شعار (تعلم وإنتج وارجع بيتك)

قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة  -جامعة بنى سويف

. 74

بعد:البيئات  -التطورات –
بعد لجامعة بني سويف "التعليم عن ُ
المؤتمر الدولي الثالث للتعليم عن ُ

جامعة بني سويف بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية .جامعة بني
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الخبرات "
. 75

ورشة عمل مشروع المكتبة الرقمية جامعة بني سويف بعنوان "التدريب السنوي على قواعد البيانات
"العالمية

سويف
المكتبة الرقمية جامعة بني سويف

. 76

ندوة بعنوان "ترتيب جامعة بني سويف طبقا لنظم التصانيف العالمية للجامعات

مكتب التصنيف الدولي جامعة بني سويف

. 77

ندوة بعنوان بعنوان "قواعد ترقيات األساتذة واألساتذة المساعدين

قطاع الدراسات العليا والبحوث جامعة بني سويف

. 78

ندوة بعنوان " تكنولوجيا المعلومات كخطوة لالرتقاء بالعملية التعليمية"

قطاع الدراسات العليا والبحوث  .جامعة بني سويف

الندوة التعريفية حول بنك المعرفة المصري

جامعة بني سويف

. 80

حفل عيد العلم الخامس لجامعة بني سويف

قطاع الدراسات العليا والبحوث  .جامعة بني سويف

. 81

ندوة بعنوان "النشر الدولي في العلوم االجتماعية:خطوات وتوصيات "

قطاع الدراسات العليا والبحوث  .جامعة بني سويف

. 79

. 82
. 83
. 84
. 85
. 86
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ندوة بعنوان "القراءة في مجتمع المعرفة " بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للكتاب تحت شعار
القراءة حضارة
ندوة بعنوان " الباحث الجيد والنشر الدولي"
ورشة عمل مشروع المكتبة الرقمية جامعة بني سويف بعنوان "برنامج تدريبي على قاعدة بيانات
دار المنظومة "
ورشة عمل م شروع المكتبة الرقمية جامعة بني سويف بعنوان "كيفية فتح حساب على بنك المعرفة
المصري"

ورشة عمل مشروع المكتبة الرقمية جامعة بني سويف بالتعاون مع بنك المعرفة بعنوان "آليات
التواصل .اإلفادة من بنك المعرفة المصري

المؤتمر العاشر لكلية اآلداب بعنوان" نحو استراتيجية للتنمية المستدامة في صعيد مصر في ظل
العلوم اإلنسانية"
المؤتمر الطالبي األول لكلية اآلداب بعنوان" األنشطة الطالبية ودورها في تنمية االبداع والتفكير
الريادي

قسم علوم المعلومات – كلية اآلداب
قطاع الدراسات العليا والبحوث  .جامعة بني سويف
المكتبة الرقمية جامعة بني سويف

2016

المكتبة الرقمية جامعة بني سويف
المكتبة الرقمية جامعة بني سويف
كلية اآلداب  -جامعة بني سويف

كلية اآلداب  -جامعة بني سويف
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المؤتمر (السابع والعشرون) لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات – اعلم بعنوان "الثقافة
المعلوماتية في مجتمع المعرفة العربي" تحديات الواقع ورهانات المستقبل"

االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات – اعلم (األقصر)

. 90

ندوة بعنوان "حقوق النشر والملكية الفكرية للباحثين في العصر الرقمي

قطاع الدراسات العليا والبحوث جامعة بني سويف

. 91

ندوة بعنوان "المجالت العلمية ومعامل التأثيرالعربي"

مكتب النشر الدولي جامعة بني سويف

. 92
. 93
. 94

. 95

اللقاء العلمي بين الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات وقسم علوم المعلومات بكلية اآلداب
جامعة بني سويف
مؤتمر "المسنون تاج على رؤوسنا :االستراتيجيات واإلجراءات

المؤتمر (الثامن والعشرون) لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات – اعلم بعنوان " شبكات التواصل
االجتماعي وتأثيراتها في مؤسسات المعلومات في العالم العربي "
الدولي األول لالتجاهات الحديثة في العلوم االنسانية واالجتماعية
المؤتمر
َ
The First International Conference on Modern Trends in Human and

قسم علوم المعلومات بكلية اآلداب جامعة بني سويف
المعهد القومي لعلوم المسنين ،جامعة بني سويف
االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات – اعلم (القاهرة)

المحفل العلمى الدولى ماليزيا  -جزيرة النكاوي

Social Sciences
. 96
. 97
. 98
. 99

. 100
. 101

ورشة عمل كلية الطب البشري جامعة بني سويف بعنوان "الفحص الشرعي والنفسي للكتابة
بالمستندات

المؤتمر الطالبي الثاني لقطاع شئون التعليم والطالب بعنوان " االبتكار واإلبداع لطالب البكالوريوس
والليسانس بالجامعات المصرية والعربية واالفريقية
ورشة عمل وحدة تطوير البحث العلمي جامعة بني سويف بعنوان "كيفية كتابة المقترحات البحثية
ورشة عمل قسم علوم المعلومات بكلية اآلداب جامعة بني سويف بعنوان "مهارات اختصاصي
المعلومات
المؤتمر العلمي األول ستقبل التعليم االلكتروني :رؤية نحو التطوير The Future of e-
Learning - A Vision for Development
المؤتمر األقليمي األول للخريطة العربية للمكتبات ومراكز المعلومات

كلية الطب البشري جامعة بني سويف

2017

قطاع شئون التعليم والطالب .جامعة بني سويف
وحدة تطوير البحث العلمي جامعة بني سويف
قسم علوم المعلومات بكلية اآلداب جامعة بني سويف

مركز التعليم المدمج  .جامعة بني سويف

2019

األمانة العامة لجامعة الدول العربية  .مصر
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المؤتمر العلمى بعنوان مؤتمر االبتكار و اتجاهات التجديد في المكتبات

. 102

االسالمية بالمدينة المنورة

. 103
. 104

مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية بالتعاون مع الجامعة

ورشة عمل بعنوان انترنت األشياء وتطبيقاتها في المؤسسات المعلوماتية
ورشة عمل بعنوان الخريطة الرقمية للمكتبات ومراكز المعلومات العربية " تحت شعار تعزيزوتنمية
مهارات شركاء العمل التطوعي"

كلية اآلداب .جامعة بني سويف
كلية اآلداب .جامعة بني سويف
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