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أسعى للحصول على تحدي جديد وتنمية مهارتي الشخصية والمهنية بحيث يمكنني اإلستفادة من تلك 

 .المهارات في خدمة المؤسسة التي أنتمي إليها، وفقا لمتطباتها
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 إبراهيم مصطفى حنفي



 

Place / Date of Birth: 
  
Gender:  
 
Marital Status:  
 
Nationality: 

 إبراهيم مصطفى حنفي

 مايو، حلوان، مصر 51مدينة 

  ibrahemostafa@gmail.com :البريد اإللكتروني

 01228682968 2+: الهاتف 

أسعى للحصول على تحدي جديد وتنمية مهارتي الشخصية والمهنية بحيث يمكنني 

 .اإلستفادة من تلك المهارات في خدمة المؤسسة التي أنتمي إليها، وفقا لمتطباتها

 

لبيانات   الشخصيةا

 اهلدف

 :مكان وتاريخ امليالد 

لنوع   :ا

 :احلالة اإلجتماعية 

 :اجلنسية 

 5811فبراير  51القاهرة ، 

 ذكر

 متزوج

 مصري

 

 التعليم

 3102يونيو 

 

 

 3100مايو 

 

 

 3101مايو 

 

 

 ، القاهرة، مصرجامعة حلوان

 5151باحث ماجستير في علم المكتبات والمعلومات، التاريخ المتوقع للحصول عليها يونيو 

دراسة تحليلية تجريبية : نظم األرشفة الذاتية المتاحة على شبكة الويب  :عنوان الرسالة 

 لبناء نموذج عربي

 المكتبات والمعلومات، كلية اآلداب، جامعة حلوانقسم 

 
 ، القاهرة، مصرجامعة حلوان

 المكتبات والمعلومات تخصصتمهيدي ماجستير، 

 قسم المكتبات والمعلومات، كلية اآلداب، جامعة حلوان

 جيد جدًا :الدرجة 

 
 ، القاهرة، مصرجامعة حلوان

 ليسانس مكتبات ونظم معلومات

 لومات، كلية اآلداب، جامعة حلوانقسم المكتبات والمع

 جيد :الدرجة 

 إبراهيم مصطفى حنفي
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 الدورات التدريبية

ميكروسوفت أكسس المستوى األول، ميكروسوفت أكسس متقدم، فوتوشوب، فرونت بيدج، دريم ويفر، 

 .تصميم مواقع، تطوير مواقع

 املهارات اللغوية

 (.اللغة األم)ممتاز كتابة وتحدث، اللغة العربية  ▪

 .ممتاز كتابة وتحدث، اللغة اإلنجليزية ▪

 أتعلم األلمانية ▪

 مهارات احلاسب

 .، ملينيوم، إكس بي، فيستا، سبعة، ثمانية9999،،20،2ويندوز : نظم التشغيل  -

 .في تطبيقات برنامج ميكروسوف أوفيس خبرة ممتازة -

 ,Java, JavaScript, Ruby, Perl, PHP: على دراية تامة بالعديد من لغات البرمجة مثل  -

relational databases (MySQL, PostgreSQL,, e.g), web (HTTP, HTML, 

XML, CSS) 

 .خبرة ممتازة في إستخدام برامج تحرير صفحات اإلنترنت -

 .صيب وإدارة العديد من تطبيقات اإلنترنتخبرة جيدة في تن -

 .في التعامل مع كافة الشبكات اإلجتماعية مثل الفيس بوك وتويترممتازة خبرة  -

 .في إنشاء قواعد البياناتممتازة خبرة  -

 .خبرة ممتازة في التعامل مع برنامج بي اتش بي ماي أدمن إلنشاء وإدارة قواعد البيانات -

 .لمحتوى مفتوحة المصدر مثل جومال وورد برسخبرة ممتازة في نظم إدارة ا -

خبرة ممتازة في التعامل مع برمجيات التصميم مثل فوتوشوب، سوتش ماكس، أفتر إيفكت  -

 .وفالش

 .خبرة جيدة في تحليل النظم -

 .خبرة جيدة جداً في صيانة الكمبيوتر والتعامل معه -

رة املكتبات نظام كوها  إلدا

 ، نظام المستقبل(نظام مفتوح المصدر) كوهانظام  إدارة المكتبات مثل أنظمةخبرات في 

 .كوهاتنصيب وتهيئة وتحرير نظام  -

 .النظاممعرفة تدفق البيانات وميديوالت  -

 .كوهامعرفة جيدة بطريقة إستيراد التسجيالت لنظام  -

 .92وفقا لمعيار مارك  النظاممعرفة جيدة بالفهرسة على  -

 .جيدة في إدارة واجهة المديرخبرة  -

 .خبرة جيدة في إنشاء قوائم اإلستناد وعمليات اإلستعارة -

 .خبرة في ربط النظام بموقع المكتبة على اإلنترنت -

 .خبرة جيدة في إنشاء وإستخدام التقارير -

 

 (نظام مفتوح المصدر) نظام ديسبيس إلدارة المستودعات الرقميةخبرات في 

 .تنصيب وتهيئة النظام -

 (.الدعم المبسط والمتقدم)إعادة برمجة النظام ودعم اللغة العربية به  -

 .تحرير واجهات وقالب النظام -

 .إدارة النظام وصيانته -
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رة املستودعات  نظام ديسبيس إلدا



 

 مهارات العمل

 .خبرة ممتازة بتصنيف ديوي العشري -

 .خبرة ممتازة في الفهرصة والتصنيف -

 .المعلوماتخبرة ممتازة في خدمات  -

 .خبرة ممتازة في خدمات المكتبة -

 .إنشاء وعرض تقارير العمل -

 .قدرة على ترتيب األولويات وتنفيذ المهام في الوقت المحد -

 .القدرة على العمل بشكل مستقل -

 .منظم ومرتب بشكل جيد -

 .حب العمل الجماعي والمقدرة على التعامل مع اإلدارات المختلفة داخل المؤسسة -

 .اإلدارة والتأثير القوي على فريق العمل الخاص بيتوفر مهارات  -

 .القدرة على مواجهة المشكالت ومناقشتها وتحليلها بهدف حل المشكلة -

 .إدارة الحوارات والمناقشات وإبداء وجهة النظر والرؤية -

 .التفكير المستقل والمقدرة على تحدى الروتين بأفكار جديدة -

 .باللغة العربية واإلنجليزيةمهارات قوية في الكتابة والتحدث  -

 .القدرة عىل تحمل ضغط العمل وبسرعة في إنجاز المهام وعدم فقدان التركيز -

 .خبرة ممتازة في إدارة الصفحات اإلجتماعية عبر شبكات التواصل اإلجتماعي باإلنترنت -

 .التسويق اإللكتروني عبر اإلنترنت وشبكات التواصل اإلجتماعي -

 .قع اإلنترنت وحجز النطاقات واإلستضافة بالسيرفرات المختلفةخبرة جيدة في إدارة موا -

 .القدرة على التعامل مع النوعيات المختلفة من جمهور المستفيدين -

 .منظم، دقيق وأبحث عن التفاصيل -

 .سرعة في الكتابة على الحاسب اآللي باللغة العربية واإلنجليزية -

وات 8.6)لخربات العم  (سن

 حتى اآلن - 3102سبتمرب 

 

 

 
 

 

 3102سبتمرب  - 3102أبريل 

 

 

 

 

 
 

 مدير تطوير األعمال

 .، الرياض، المملكة العربية السعوديةاألعمال البارعهشركة 

 إدارة عمالء الشركة -

 تحقيق أهداف المبيعات للشركة -

 العمالء إدارة مشروعات الشركة لدى -

 حضور إجتماعات العمالء -

 تلبية طلبات العمالء وتوسيع العالقات معهم -

 موظفين الشركة لدى العمالءإدارة وتطوير وتوجيه  -

 إدارة حمالت التسويق والمبيعات للشركة -

 تزويد الشركة بعمالء جدد، والحصول على مشروعات جديدة -

 (إدارة المبيعات)مدير العمالء 

 .، الرياض، المملكة العربية السعوديةشركة الرؤية السعودية

 إدارة عمالء الشركة -

 تحقيق أهداف المبيعات للشركة -

 العمالء إدارة مشروعات الشركة لدى -

 حضور إجتماعات العمالء -

 تلبية طلبات العمالء وتوسيع العالقات معهم -

 موظفين الشركة لدى العمالءإدارة وتطوير وتوجيه  -

 إدارة حمالت التسويق والمبيعات للشركة -

 تزويد الشركة بعمالء جدد، والحصول على مشروعات جديدة -
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 خربات العمل

 اآلن حتى 3102 يوليو

 

 

 

 

 3102 حتى يونيو 3101أكتوبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 حتى اآلن 3101أكتوبر 

 

 

 أخصائي رقمنه

 المملكة العربية السعوديةمكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 

 .رقمنه الكتب والرسائل الخاصة بالمكتبة وتحويلها من الشكل المطبوع إلى الشكل الرقمي -

 .معلومات عن الماكينة KIRTASالعمل على ماكينة الماسح الضوئي األسرع بالعالم  -

http://www.kirtas.com/bookscanners.php 

عبر برنامج  PDFإلى ملفات  KIRTASتحويل الصور المستخرجة من المساح الضوئي  -

LIMP. 

 .رفع الملفات اإللكترونية للكتب والرسائل إلى نظام دي سبيس إلدارة المستودعات الرقمية -

 ط الجودةمسئول ض

إتحاد المكتبات الجامعية، وحدة المكتبة الرقمية، المجلس األعلى للجامعات المصرية، وزارة التعليم 

 العالي

 .مدير نظام المستقبل إلدارة المكتبات .2

 .المشتركة باإلتحاد، وتقديم معدالت األدء الخاصه بهمتقديم الدعم الفني للمكتبات  .9

تدريب العاملين بالمكتبات المشتركة في اإلتحاد على إستخدام النظام، وإجراء عمليات  .3

 .الفهرسة والتصنيف، وتقديم خدمات المكتبة للمستفيدين

 .يات الجامعيةإدارة وصيانه المواد اإللكترونية الخاصة باإلتحاد مثل الرسائل الجامعية والدور .4

 .ضبط جودة التسجيالت الببليوجرافية بالنظام .0

 .إستخراج وصياغة تقارير األداء الخاصة بالمكتبات والجامعات ورفعها لمتخدي القرار .6

تدريب أساتذة وباحثي الجامعات المصرية على إستخدام المصادر اإللكترونية وخدمات  .7

 :اإلتحاد وقواعد البيانات العالمية مثل

8. IGI Global Research Journals 

9. Search Books @Ovid, ASCE 

10. EMERALD 

11. Sage Journals Online 

12. ISI Web of Knowledge 

13. Wiley Blackwell 

14. JSTOR 

15. Proquest 

16. Springer Link E-Books 

17. Springer Link Journals 

18. Science Direct 

19. EBSCO Academic Search Complete 

20. Wilson Humanities Abstracts Full Text 

21. Inis (International Nuclear Information System Database) 

22. Ovid MEDLINE 

23. Ovid CAB Abstracts 

24. Ovid CAB Global Health 

25. AGRIS, Journals @Ovid 

 المكتبيينمدير عام وصاحب فكرة إنشاء إذاعة صوت 

 إذاعة صوت المكتبيين أول إذاعة متخصصة في مجال المكتبات والمعلومات، المهام المكلف بها

 .تكوين فريق عمل لإلذاعة -

 .وضع الهيكل اإلداري وإختيار المذيعين باإلذاعه -

 (.فيديوهات -بوسترات )تصميم وبرمجة موقع اإلذاعه وتصميم المواد الدعائية  -
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 خربات العمل

اير   حتى الآلن 3112ين

 

 

 

 

 

 

 

اير   3101حتى أكتوبر  3112ين

 

 

 
اير  3101 أكتوبر حتى 3112 ين

 

 
 

اير   3116حتى أكترب  3116ين

 

 

 مطور مواقع

وبرنامج إدارة المحتوى   phpموقع إلكتروني على اإلنترنت بإستخدام لغة  90تصميم وتطوير أكثر من 

 :الرقمي جومال، نماذج من المواقع 

 عضو بفريق عمل تطوير موقع اإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات إعلم -

 .موقع شركة عمار مصر للتسويق العقاري -

 (.ألبحاث العلماء المصريين المغتربين بالخارجموقع علمي )موقع مصر الحلم  -

 .موقع شركة إمكومس لتكنولوجيا الويب -

 .موقع إذاعة صوت المكتبيين -

 .موقع إذاعة صوت المكتبيين -

 .موقع بنك المعلومات -

 .موقع مؤسسة الروضة لتعليم علوم الدين اإلسالمي واللغة العربية -

 (.صص في مجال المكتبات والمعلوماتأول بنك معلومات عربي متخ)موقع بنك المعلومات  -

 

 أخصائي معلومات

 شركة أين فرع مصر، القاهرة، مصر

إثراء محتوى المكتبة الرقمية بالكتب اإللكترونية المتوفرة باإلنترنت، إجراء العمليات الفنية  -

 (.فهرسة، تصنيف، تحليل موضوعي، تكشيف، إستخالص)على الكتب اإللكترونية 

تصنيف، تحليل )العربية، إجراء العمليات الفنية على المواقع اإللكترونية بناء دليل للمواقع  -

 (.موضوعي، تكشيف، إستخالص

 

 أخصائي تسويق إلكتروني

 العربية للتكنولوجيا اإلدارة والتدريب، القاهرة، مصر

 .إدارة القائمة البريدية للشركة -

 .تسويق الشركة عبر الشبكات اإلجتماعية المختلفة -

 .العمالء عبر كافة وسائل اإلتصال المتاحةالتواصل مع  -

 أخصائي مكتبات

 مكتبة كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة، القاهرة، مصر

 .فهرسة وتصنيف مصادر المعلومات بالمكتبة -

 .ترفيف المكتبة، وتوزيع المواد بالمكتبة وفقا ألسس علمية -

 (.SLS -نظام المكتبة الذكي )إدخال البيانات الببليوجرافية للمصادر على النظام اآللي للمكتبة  -

 .OPACإنشاء عمليات اإلستعارة، والفهرس المتاح على الخط المباشر  -

 

 .ات تدريبية في مجال تصميم وتطوير المواقعدور 7التدريب في 

 .البيانات ات تدريبية في مجال تصميم قواعددور 6التدريب في 

 

 

 

 مدرب حاسب آلي
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 املؤمترات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3101 
 

3101 
 

3112 
 

3112 
 

3112 
 

3116 

 السفارة األمريكية، القاهرة، مصرمركز معلومات 

 .التدريب على فهرسة وتصنيف المقتنيات، النظام اآللي للمكتبة

 المعادي العامة، القاهرة، مصرمكتبة 

 (.نظام سيمفوني)التدريب على النظام اآللي بالمكتبة  -

 .تقديم خدامت المكتبة للمستفيدين من الحصول على المواد وإستخدامها -

 .التدريب في مكتبة الطفل والمكتبة الكبرى -

 مدرسة الوفاء األزهرية، القاهرة، مصر

 .خدمات المكتبةإنشاء نظام آلي مصغر للمكتبة، تطوير 

 المكتبة المركزية بجامعة حلوان، القاهرة، مصر

 (تصنيف -فهرسة )التدريب على العمليات الفنية بالمكتبة 

 

 

تقديم ورقة بحثية وتنظيم الملتقي العربي الرابع ألخصائي المكتبات والمعلومات، التابع لشبكة أخصائي 

 .المركزية الجديدة، مصرالمكتبات والمعلومات، بجامعة القاهرة، المكتبة 

 .حضور المؤتمر الثامن لقسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب جامعة القاهرة مصر

تنظيم الملتقي العربي الثالث ألخصائي المكتبات والمعلومات، التابع لشبكة أخصائي المكتبات 

 .والمعلومات، بجامعة القاهرة، المكتبة المركزية الجديدة، مصر

 .المؤتمر الثالث عشر لجمعية المكتبات والمعلومات المصرية، جامعة سيناء، مصرتنظيم 

 .المكتبة المركزية، جامعة حلوان، القاهرة، مصر/ حضور الندوة الخامسة لمعهد بحوث أدب الطفل

تنظيم المؤتمر الخامس عشر لإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات إعلم، مكتبة كلية الزراعة، جامعة 

 .هرة، القاهرة، مصرالقا
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 التدريب يف جمال املكتبات


