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التعليم
الشهادات الجامعية:


يوليو 1991دكتوراه اآلداب من قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية اآلداب-جامعة القاهرة بتقدير



يناير 1991ماجستير اآلداب من كلية المكتبات ودراسات المعلومات-جامعة لـيدز بإنجلترا بتقدير"امتياز".



مايو 1994ليسانس اآلداب الممتازة من قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية اآلداب -جامعة القاهرة



مايو 1991إجازة طيار خاص"مدني"من معهد مصر للطيران-وزارة الطيران ,مصر.

مرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبعها على نفقة الجامعة.

بتقدير"ممتاز".

الدورات التدريبية:




ديسمبر 1993دورة إعداد المعلم الجامعي لمدة ثالثة أسابيع بمركز إعداد المعلم الجامعي-جامعة القاهرة.

سبتمبر 1993استخدام برنامج CDS/ISISلمدة أسبوع واحد فى الشبكة القومية للمعلومات,مصر.
مارس1991

البحث المباشر في قواعد البيانات وبنوك المعلومات لمدة أسبوع واحد في الشبكة القومية

للمعلومات,مصر.

1

السرية الذاتية لألستاذ الدكتور شريف كامل شاهني


نوفمبر 1996استخدام برنامج قواعد البيانات  DBASEIIIلمدة يومين بمركز الحاسبات بجامعة ليدز



سبتمبر 1995دعم اللغة اإلنجليزية(محادثة وكتابة) -مدرسة "بل" بإنجلترا.

بإنجلترا .



يوليو 1991تدريب ميداني على أعمال المكتبات لمدة ثالثة شهور بمكتبة جامعة أسن بألمانيا.



يوليو 1993تدريب ميداني على أعمال المكتبات لمدة ثالثة شهور بمكتبة جامعة أسن بألمانيا.

الوظائف






أغسطس 4313م إلى اآلن – رئيس قسم المكتبات والوثائق والمعلومات – كلية اآلداب – جامعة القاهرة
أكتوبر 4331م إلى اآلن – مدير المكتبة المركزية الجديدة لجامعة القاهرة.

مايو 4311م – يوليو 4314م قائم بأعمال مدير مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر.

فبراير 4311م إلى يوليو 4314م – مدير دار نشر جامعة القاهرة.

أكتوبر  – 4335سبتمبر 4331م رئيس اإلدارة المركزية لدار الكتب المصرية (المكتبة الوطنية المصرية)
التابعة لوزارة الثقافة المصرية.



مارس– 4332أستاذ بقسم المكتبات والمعلومات –كلية اآلداب –جامعتي القاهرة وجامعة الملك عبد العزيز



يناير -1999أستاذ مساعد بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات-كلية اآلداب-جامعة القاهرة.

بجدة.



سبتمبر -1992أستاذ مشارك بقسم المكتبات والمعلومات-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-جامعة الملك



أكتوبر-1991ديسمبر 1999مدرس بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات-كلية اآلداب-جامعة القاهرة.



مارس-1999أغسطس 1993أمين مكتبة معهد الدراسات المصرفية_دولة الكويت.

عبد العزيز-جدة-السعودية.



أكتوبر-1991أكتوبر 1991مدرس مساعد بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات-كلية اآلداب-جامعة



أكتوبر-1994أكتوبر 1991معيد بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات-كلية اآلداب-جامعة القاهرة.

القاهرة.

العضوية في الجمعيات واالتحادات المهنية:



يونيو  4331عضو جمعية المكتبات األمريكية

يناير 1994عضو بمجلس إدارة الجمعية المصرية للملومات والمكتبات واألرشيف.



أكتوبر 1991عضو باإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات.



سبتمبر 1999عضو بجمعية المكتبات األردنية.



مارس 1996عضو بجمعية المكتبات البريطانية.

الخبرات التدريسية:
قمت بالتدريس في أقسام المكتبات والمعلومات التابعة للمؤسسات التعليمية التالية:





جامعة الملك عبد العزيز-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية()4335-1992

جامعة اإلسكندرية-كلية اآلداب()1994-1991

جامعة القاهرة-كلية اآلداب-فرع بنى سويف()1994-1999
جامعة القاهرة-كلية اآلداب(- 4335( )1992-1994

إلى اآلن )
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المؤتمرات والندوات والملتقيات:

الحــرص علــى المشــاركة فــي المــؤتمر الســنوي للجمعيــة المصــرية للمكتبــات والمعلومــات – وكــذلك المــؤتمر الســنوي
لإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (أعلم) – المؤتمر السنوي لجمعية المكتبات المتخصصـة ,فـرع الخلـيج العربـي,

باإلضافة إلى اآلتي:


المـــؤتمرات وورل العمـــل ونـــدوات مكتبـــة االســـكندرية فـــي مجـــال المكتبـــات والنشـــر اإللكترونـــي وحقـــو

المؤلف...وغيرها.


المؤتمرات وورل العمل وندوات لجنة الكتاب والنشر – المجلس األعلى للثقافة في مجال المكتبات والنشـر



المــؤتمرات وورل العمــل ونــدوات المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم (تــونس) فــي مجــال المكتبــات



المؤتمرات وورل العمل وندوات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية (القاهرة) في مجال المكتبات الرقمية وادارة

اإللكتروني وحقو المؤلف...وغيرها.
والمعلومات...وغيرها.
المعرفة ...وغيرها.


المؤتمرات وورل العمل وندوات المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم (المغرب) في مجـال الصـناعات



المؤتمر السنوي لإلتحاد الدولي لجمعيات المكتبات (إفال) (عواصم العالم)

الثقافية في دول العالم اإلسالمي.

المقررات والمستويات الدراسية التى تم تدريسها:
أو اال المقررات الدراسية:

مقدمة فى علم المعلومات-الفهرسة الوصفية-الفهرسة الموضوعية-الببليوجرافيا-الفهرسة المقرؤة اليا-استخدام
الحاسب االلى فى المكتبات-إدارة المكتبات ومراكز المعلومات -استخدام الحاسب االلى فى معالجة الوثائق-المراجع

المتخصصة-إدارة وتنمية المقتنيات-خدمات المكتبات والمعلومات-المدخل التاريخى للمكتبات-التحليل الموضوعي-
نصوص متخصصة باللغة اإلنجليزية-التكشيف واالستخالص-مصادر المعلومات المتخصصة فى اإلنسانيات-تحليل

وتصميم وتقويم نظم المعلومات-مناهج البحث ومصادر المعلومات-مصادر المعلومات لدبلوم السكرتير الهندسي-

المكتبات المتخصصة-الدوريات -تنظيم المعلومات – الخدمات المرجعية اإللكترونية – الضبط الببليوجرافي -التقييم

في مرافق المعلومات – النشر اإللكتروني – مهارات البحث المباشر – نظم إدارة قواعد البيانات – اقتصاديات

المعرفة.

ثاني ا المستويات الدراسية:

البكالوريوس-الماجستير-الدكتوراه-الدبلوم المتخصص فى المكتبات-دبلوم السكرتير الهندسي.

الدورات التدريبية:

تم االشتراك في التدريس في الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئات التالية:



جامعة الدول العربية ,المنظمة العربية للتنمية اإلدارية (أرادو)  -القاهرة

إدارة التوثيق والمعلومات ,المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -تونس.

 وزارة الثقافة-مصر.

 وزارة األوقاف-مصر.

 الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة-مركز إعداد القادة-مصر.
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 مؤسسة األهرام-مصر.

 المجموعة االستشارية في الشر األوسط(ميج) القاهرة –مصر.
 جمعية إدارة األعمال العربية ,القاهرة -مصر.

 إدارة التطوير اإلداري بجامعة الملك عبد العزيز ,جدة -السعودية.
 مركز التطوير الجامعي بجامعة الملك عبد العزيز ,جدة -السعودية.

 عمادة خدمة المجتمع ,الدبلوم العام التربوي بجامعة الملك عبد العزيز ,جدة -السعودية.

الدول التي تمت زيارتها:
الدول العربية :السعودية – اإلمارات – األردن – الكويت – تونس – الجزائر – سوريا – لبنان – العرا – ليبيا –

سلطنة عمان  -المغرب

الدول األجنبية :إيران – إنجلترا – ألمانيا – أمريكا – فرنسا – كوريا الجنوبية – جنوب أفريقيا

األعمال واللجان والمشروعات االستشارية:


محكم جائزة إتحاد الناشرين المصريين في معرض القاهرة الـدولي للكتـاب فـي دورتــ الــ ( 25ينـاير-فبرايـر
4312م)




رئيس لجنة المختبرات والمعامل بكلية اآلداب – جامعة القاهرة لمدة عام جامعي من سبتمبر 4313م.

مقرر لجنة جائزة الدولة التشجيعية في مجال اإلعالم بالمجلس األعلى للثقافة – يونيو 4314م



مقرر لجنة الكتاب والنشر بالمجلس األعلى للثقافـة – وزارة الثقافـة المصـرية –مـن سـبتمبر 4311م حتـى



عضو مجلس الثقافة والمعرفة – أكاديمية البحث العلمي ,وزارة البحث العلمي ,باإلنتخاب يونيو 4313م

اآلن.


عضو اللجنة العلمية الدائمة للترقيات "تخصص الوثـائق والمكتبـات" – المجلـس األعلـى للجامعـات ,مـارس
4313م






عضو مجلس إدارة مركز صيانة اآلثار والمباني التاريخية واألثرية ومقتنيات المتاحف ,مايو 4314م

عضو لجنة صندو التكافل اإلجتماعي بكلية اآلداب ,سبتمبر 4311م.
رئيس لجنة المكتبة بكلية اآلداب ,سبتمبر 4311م.

عضو مجلس إدارة صندو التنمية الثقافية ,وزارة الثقافة ,سبتمبر 4311م.



مستشار إلدارة المعلومات واالتصال بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (األليكسو) من مايو 4313م



المنسق الفني والعام للمكتب الفني لقطاع الدراسات العلي ا والبحوث لجامعة القاهرة منذ مايو 4339م.

حتى اآلن.



عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية (فرانكلين سابقا) مايو 4339م.
عضو مجلس إدارة مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر بقرار رئيس الجامعة في نوفمبر 4339م.



مستشار تحرير الكتاب الدوري المحكم "بحوث في علم المكتبات والمعلومات" الصادر عن مركز بحوث نظـم



عضو مجلس إدارة مركز صيانة وترميم اآلثار والمخطوطات التابع لكلية اآلثار  -جامعة القاهرة فـي يوليـو

وخدمات المعلومات – التابع لكلية اآلداب – جامعة القاهرة منذ يوليـ 4339م حتى اآلن.

4339م.
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عضــو لجنــة إعــداد ركــن لخــدمات ذوي االحتياجــات الخاصــة" بمكتبــات مبــارك العامــة – (فبرايــر –مــارس)



عضو لجنة التقييم لمشروع المكتبة الطبية الرقمية – جامعة القاهرة –كلية الطب (القصر العيني) – تمويل



عضو لجنة التقييم لمشروع معهد الدراسات التربوية – جامعة القاهرة لمشروع برنامج التعليم اإللكتروني –



عضو العديد من اللجان بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ومن بينها :اللجنة العلمية لدار الكتب

4339م.

من المجلس األعلى للجامعات – 4331م
4331/4336م)

– لجنة قيادات الهيئة الختيار المديرين العموم – لجنة نقل المقتنيات لمكتبة باب الخلق – لجنة قانون

المخطوطات – لجنة المتحف القومي للحضارة المصرية – لجنة البت لشراء المكتبات المتنقلة

4331 -4335(...م)


عضو مجلس قسم المكتبات والوثائق والمعلومات (أكتوبر  4335حتى اآلن)



عضو لجنة الكتاب والنشر – المجلس األعلى للثقافة – وزارة الثقافة مصر (أكتوبر 4335م حتى اآلن)





عضو لجنة تطوير مكتبات المركز القومي للبحوث – أكاديمية البحث العلمي.

عضو لجنة تطوير مكتبات جامعة القاهرة (يناير 4335م – ديسمبر 4335م).

مستشار مجلة العربية  3333الصادرة عن النادي العربي للمعلومات – ديسمبر 4335م.



مستشار تحرير المجلة اإللكترونية المتخصصة المتاحة عبر اإلنترنت – Cybrarian Journalمايو



المساهمة في ترجمة العديد من المقاالت ضمن المشروع الوطني لترجمة الموسوعة العالمية للمكتبات



مارس ( 4333شهر) تقويم موقع كلية اآلداب بجامعة الملك عبد العزيز على شبكة اإلنترنت.

4332م

والمعلومات –وزارة الثقافة ,المجلس األعلى للثقافة ,مصر –يوليو4333م-يناير4332م



مستشار تحرير الدورية العربية المتخصصة المحكمة "دراسات عربية في المكتبات والمعلومات" –



أبريل ( 1999شهران) تقويم النظام القائم بمكتبة مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي والتخطيط إلنشاء نظام



أغسطس( 1991ستة أشهر) إنشاء مكتبة طبية متخصصة تابعة للمشروع القومي لمكافحة أمراض



يناير( 1993ثمانية أشهر)إنشاء نظام آلي لمكتبة معهد الدراسات المصرفية بدولة الكويت.

يناير4333م

ألى متكامل.

اإلسهال التابع لوزارة الصحة المصرية.



ديسمبر( 1999أربعة أشهر) إنشاء مكتبة قانونية متخصصة تابعة لمكتب الشلقانى لالستشارات القانونية



يونيو( 1999ثالثة أشهر) إنشاء مركز معلومات تابع لمركز تنمية الصحراء التابع للجامعة األمريكية



نوفمبر( 1991خمسة أشهر) إنشاء مكتبة خاصة لمقتنيات الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة

بالقاهرة بمصر.

بالقاهرة.

العالمية.
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مايو(1994عام ونصف العام)االشتراك في عمليات الوصف الببليوجرافي والتحليل الموضوعي للرسائل
الجامعية ضمن مشروع إنشاء مركز الرسائل الجامعية بجامعة عين شمس-تحت إشراف مركز التنظيم

والميكروفيلم بمؤسسة األهرام.

الجوائز والمنح والمكافآت األكاديمية والمالية:


4313م درع وزارة الثقافة والش باب والرياضة الفلسطينية عن مهرجان المقاومة والثورة – بالمكتبة المركزية
لجامعة القاهرة –  12-14مايو.




4313م جائزة الشارقة لألدب المكتبي (المركز األول) – حكومة الشارقة – دائرة الثقافة واإلعالم.

4313م درع المؤتمر 19لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي – مستقبل المهنة :كسر

الحواجز التقليدية لمهنة المكتبات والمعلومات والتحول نحو مستقبل البيئة المهنية الرقمية ,أبوظبي -43

 45أبريل.


4314م درع جامعة  6أكتوبر عن المحاضرة العامة بعنوان :الثقافة المعلوماتية في الجامعات ,القاهرة
نوفمبر.




4311م درع مؤتمر ومعرض الكويت إلدارة الوثائق واألرشفة اإللكترونية ,الكويت  5-2أبريل.

 4313م شهادة تقدير من المؤتمر العالمي األول لإلدارة اإللكترونية بمدينة طرابلس من  2-1يونيـ.



 4313م درع جامعة القاهرة وشهادة تقدير للجهد المتميز في إعداد وتنظيم مهرجان جامعة القاهرة الثاني



 4313م درع المؤتمر السادس عشر لجمعية المكتبات المتخصصة-فرع الخليج العربي-أبوظبي 2- 4



4313م درع الندوة الثانية عن الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين –  49فبراير – 1



 4339م درع الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات ألفضل مكتبة مصرية "المكتبة المركزية الجديدة



 4339م درع جامعة القاهرة وشهادة تقدير للجهد المتميز في إعداد وتنظيم مهرجان جامعة القاهرة األول



 4331م االلتحا ببرنامج الزائر الدولي للمكتبات األمريكية على نفقة وزارة الخارجية األمريكية لمدة 41

"سور األزبكية" – أبريل .
مارس .

مارس ,أبوظبي.

لجامعة القاهرة – يوليو 4339م

"سور األزبكية" – أبريل 4339م
يوما ( 49- 5يونيو 4331م)



4336م درع اإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات تقدي ار للجهود المتميزة في تخصص المكتبات والمعلومات



4336م درع الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات تقديرا للجهود المتميزة في رفع شأن المهنة – القاهرة



 4335م درع قسم المكتبات والمعلومات بجامعة الملك عبد العزيز للجهود واإلسهامات المتميزة في القسم.



4332م درع قسم المكتبات والوثائق والمعلومات ,كلية اآلداب ,جامعة القاهرة ,المؤتمر العلمي السابع

– الجزائر 4336م.

– مدينة  6أكتوبر 4336م.

 42مايو.

"قضايا البحث العلمي في المكتبات والوثائق والمعلومات :قضايا الواقع وآفا المستقبل –  2-4أكتوبر.
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4334م الدعم المالي من مجلس البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز إلنجاز البحث رقم()244/251



 4331م جائزة الدولة التشجيعية في العلوم االجتماعية(المكتبات والمعلومات) بجمهورية مصر العربية عن



4331م الدعم المالي من مجلس البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز إلنجاز البحث رقم



4333م الدعم المالي من مجلس البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز إلنجاز البحث رقم



4333م الدعم المالي من مجلس البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز إلنجاز المرحلة الثانية من



1999م الدعم المالي من مجلس البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز إلنجاز المرحلة األولي من

في 1243/1/15هـ
عام 4331م

( )241/259في 1244/9/45هـ
( )243/255في 1241/9/14هـ

البحث رقم ( )219/251في 1241/1/33هـ
البحث رقم ( )219/251في 1243/1/33هـ



منحة مقدمة من المجل س الثقافي البريطاني بالقاهرة لدراسة الماجستير ببريطانيا بجامعة ليدز من



جائزة التفو

األكاديمي مقدمة من مؤسسة DAADاأللمانية للتدريب الميداني بمكتبة جامعة أسن



جائزة التفو

األكاديمي مقدمة من مؤسسة DAADاأللمانية للتدريب الميداني بمكتبة جامعة أسن

سبتمبر1995م إلي ديسمبر1996م

 Essenبألمانيا من يونيو إلي سبتمبر1994

 Essenبألمانيا من يونيو إلي سبتمبر.1991

قائمة باإلنتاج الفكري المنشور
2991
1)Towards a Regional Bibliographic Database for the Arab Countries .-Arab Journal of Librarianship
& Information Science , Vol.12, No.1, January 1992.pp.4-45.
2) Automating the IBS : Istitute of Banking Studies Library : Aneeds analysis Study .- Arab Journal of
Librarianship & Information Science , Vol.12,No.2, April 1992. pp .4-39.

 )3حنو إسرتاتيجية لتسويق خدمات املكتبات واملعلومات يف مكتباتنا العربية  :ملخص البحث قدم اىل الندوة الدولية حول تسويق
املعلومات  ،املعهد األعلى للتوثيق  ،تونس  6 -4مايو 2991م .ص ص 26-21
مت نشر البحث كامالً يف جملة املكتبات واملعلومات العربية  ،س  ، 21ع  ، 4أكتوبر 2991م  .ص ص 52.-5
2993

 )4تقرير عن الندوة الدولية حول تسوبق املعلومات ( تونس 6-4:مايو -. )2991جملة املكتبات واملعلومات العربية  ،س  ، 23ع ، 2
يناير 2993م  .ص ص 243.-235

 )5مراجعة كتاب  :اتريخ الكتاب  -.جملة املكتبات واملعلومات العربية  ،س  ، 23ع  ،3يوليو 2993م  .ص ص 292.-279
6) Aproposed for establishing on outomated Library System for the National Control of Diarrheal
diseases Project ( NCDDP) in Egypt .- Arab Journal of Librarianship & Information Science
,Vol.13,No. 4 , October 1993, pp. 4-18.

 )7اإلسهامات الفكرية لألستاذ الدكتور أمحد أنور عمر -.عامل الكتاب  ،ع  ، 42ص ص 122-122

1
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 )2شبكة اجلامعات املصرية وانعكاساهتا على املكتبات مع دراسة تفصيلية ملراحل إنشاء نظام آيل متكامل ملكتبة كلية احلقوق جبامعة القاهرة
 ،حبث قدم اىل الندوة العربية الرابعة حول " املكتبات اجلامعية دعامة للبحث العلمي والعمل الرتبوي يف الوطن العريب " تونس  ،زغوان -

الفرتة من  7 -4ديسمرب 2993م.

2994
 )9قياس قدرة طالب مقرر " إدارة املكتبات ومراكز املعلومات " على اختاذ القرار املناسب يف حل املشكالت اإلدارية  :منط غري تقليدي
يف تدريس املقرر وتقييم الطالب -.االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات  ،مج  ،2ع ، 2يناير 2994م  ،ص ص 92.-74

 )22مراجعة كتاب  :تنظيم مصادر املعلومات يف املكتبات واألرشيفات -.جملة املكتبات واملعلومات العربية  ،س  ، 24ع  ، 2يناير
 ،2994ص ص 121-293

 )22نظم املعلومات اإلدارية للمكتبات ومراكز املعلومات  -.الرايض  :دار املريخ  512. 2994 ،ص .
 )21النشر املكتيب  :املفهوم واخلصائص واملقومات أو منافسة احلاسبات الشخصية لدور النشر  -.عامل الكتاب  ،ع  ، 41أبريل

2994م  .ص ص 33-12

13) A Plan to establish an Integrated Online Library System for the Egyption Opera House .- Arab
Journal of Librarianship & Information Science ,Vol.14,No.2 , April 1994. pp. 4-16.

 )24شبكة اجلامعات املصرية وإنعكاساهتا على املكتبات مع دراسة تفصيلية ملراحل إنشاء نظام آيل متكامل ملكتبة كلية احلقوق جبامعة
القاهرة  ،حبث قدم اىل الندوة العربية الرابعة حول " املكتبات اجلامعية دعامة للبحث العلمي والعمل الرتبوي يف الوطن العريب " تونس ،

زغوان  -الفرتة من  7 -4ديسمرب 2993م  -.اإلجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات  ،مج  ،2ع  ، 1يولية 2994م  ،ص ص

 ( ، 111-292اجلزء األول من البحث )
)25نظم إدارة قواعد البياانت  :DBMSاملفاهيم،اإلمكاانت،التطبيق-.جملة املكتبات واملعلومات العربية،س ،24ع ،2

يناير.2994صص254.-231

 )26األساليب املختلفة لتقييم املقتنيات يف املكتبات ومراكز املعلومات مع دراسة ملنهج النظرة الشاملة  Conspectusوإستخداماته
املختلفة -.جملة كلية اآلداب جبامعة القاهرة  ،ع  ،64يوليو 2994م  ،ص ص .539-479
 ،مج  ،25ع  ، 1تونس  ،2994ص ص 74-32

مت نشرها يف اجمللة العربية للمعلومات

 )27منهج مقرتح لتقييم جمموعات املكتبات مع دراسة تطبيقية على جمموعات مكتبة كلية اآلداب جبامعة القاهرة  -.جملة كلية اآلداب
جبامعة القاهرة  ،ع  ،65سبتمرب 2994م ،ص ص252.-92

 )22قياس معامل اإلرتباط بني خلفية الطالب وتقييمه بعد إنتهاء مقرر " إستخدام احلاسب االيل يف املكتبات " بقسم املكتبات والواثئق
واملعلومات جبامعة القاهرة -.جملة املكتبات واملعلومات العربية  ،س  ، 24ع  ، 4-3يوليو /أكتوبر 2994م  .ص ص 22.-54
2995

 )29شبكة اجلامعات املصرية وانعكاساهتا على املكتبات مع دراسة تفصيلية ملراحل إنشاء نظام آيل متكامل ملكتبة كلية احلقوق جبامعة
القاهرة ( اجلزء الثاين )  -.االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات  ،مج  ،1ع  ، 3يناير 2995م  ،ص ص 144-129

 )12لوائح املكتبات  :دراسة مقارنة جملموعة من لوائح مكتبات املؤسسات التعليمية  -.جملة املكتبات واملعلومات العربية  ،س  ،25ع 1
 ،أبريل 2995م.ص ص 97.-65
2996

 )12مقدمة ىف علم املعلومات /مبشاركة حسن عواد السرحيى -.جدة :دار اخللود للنشر والتوزيع 421 .2427,2996،ص
 )11أوعية الوسائط املتعددة  Multimediaمبا ىف ذلك النصوص الفائقة  Hypertextsواستخداماهتا ىف املكتبات ومراكز املعلومات:
حبث يتضمن عرضاً لالجتاهات احلديثة يف اجملال( قدم كمتطلب للرتقية لدرجة أستاذ مساعد جبامعة القاهرة)-.املؤلف 272 .2996،ص
2997

 )13واقع اخلدمات الفنية ألوعية املعلومات احملسبة يف املكتبات العربية :دراسة للتفنينات ومسح للتطبيقات ىف مصر والسعودية،حبث مقدم
للندوة العربية الثامنة لإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات -.القاهرة4-2:نوفمرب . 2997
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 )14عالمات فارقة ىف مسار تكنولوجيا املعلومات  :التتابع والتكامل -.جملة املكتبات واملعلومات العربية  ،س ،27ع،3يوليو .2997
صص27-67

2992

 )15علم معلومات التنمية أو التنمية ابملعلومات  :واجهة قدمية لقرن جديد -.خمطط لعدة أحباث متكاملة تغطى جوانب املوضوع-.حبث
قدم للمؤمتر القومي الثاىن ألخصائى املكتبات واملعلومات ىف مصر-.القاهرة 32-12يونية. 2992

 )16مصطلحات اإلنرتنت :دراسة حتليلية مقارنة لواقعها ىف اإلنتاج الفكرى العرىب-.حبث مقدم للمؤمترالعرىب التاسع لإلحتاد العرىب
للمكتبات واملعلومات حول :اإلسرتاتيجية العربية املوحدة للمعلومات ىف عصر اإلنرتنت ،دمشق من  16-12أكتوبر 2992.
 )17النصوص الفائقة  Hypertextsالتعريف والنشأة -.جملة املكتبات واملعلومات العربية ،س،22ع،4أكتوبر .2992صص. 14-5
2999

 )12املعجم املوسوعى ملصطلحات اإلنرتنت:إجنليزى-عرىب مع قائمة ابملختصرات واإلستهالليات-.القاهرة:املؤلف2999.،

 )19مكتبة مركز أحباث االقتصاد اإلسالمى جبامعة امللك عبد العزيز:تقرير ميداىن عن الوضع الراهن مع مقرتحات للتطوير-.جدة:قسم
املكتبات واملعلومات،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،أبريل ( .2999تقرير غري منشور)
 )32إجتاهات املكتبات واملعلومات ىف مصر:حتليل مضمون صحيفة األهرام خالل األعوام من -.2999-2995حبث مقدم للمؤمتر

القومى الثالث ألخصائى املكتبات واملعلومات،تنظيم اجلمعية املصرية للمعلومات واملكتبات و األرشيف،اإلسكندرية من32-12يونية

. 2999
 )32أتثري النشر اإللكرتوىن على دورايت علم اإلجتماع ابملكتبة املركزية جبامعة امللك عبد العزيز:دراسة اإلستخدام واملستخدمني-.حبث
قدم للمؤمتر العاشر لإلحتاد العرىب للمكتبات و املعلومات حول املكتبة اإللكرتونية والنشر اإللكرتوىن وخدمات املعلومات ىف الوطن العرىب

،تونس،انبل 21-2،أكتوبر . 2999
 )31مقرر" املكتبة و البحث" ىف املرحلة الثانوية مبدارس البنني مبدينة جدة ابلسعودية:دراسة تقوميية ميدانية،تقرير هناية املرحلة األوىل

ملشروع البحث رقم( )429/452املدعم من جملس البحث العلمى جبامعة امللك عبد العزيز 2412/7/32،هـ.

 )33بناء وتنمية مقتنيات املكتبات من أوعية املعلومات احملوسبة:مراجعة علمية-.اجمللة العربية للمعلومات-.مج،12ع2999 ،1
.صص63-15

1222

 )34مشروع األلفية اجلديدة جلمعية املكتبات األمريكية-.مكتبات.نت-.مج،2ع،2أغسطس1222م،ص. 4-3
 )35فكرة سلسلة حنو إنرتنت أكثر هتذيباً:إقرتاح هليئة حترير جملة مكتبات.نت ،مج ،2ع،9سبتمرب1222م ،ص2-7

 )36اإلنرتنت وخماوفها :مسئولية الفرد أوالً وأخرياً-.سلسلة حنو إنرتنت أكثر هتذيباً -مكتبات.نت ،مج،2ع،9سبتمرب1222م ،ص-9
25

 )37آاثر مقرر " املكتبة والبحث" على طالب جامعة امللك عبد العزيز جبدة ،تقرير هناية املرحلة الثانية ملشروع البحث رقم(-429/452

املرحلة الثانية) املدعم من جملس البحث العلمى جبامعة امللك عبد العزيز 2412/7/32 ،هـ.

 )32تصميم وتنفيذ قاعدة بياانت ببليوجرافية تشتمل على ملخصات حمتوايت الدورايت العلمية احملكمة الصادرة عن اجلامعات

السعودية/ابإلشرتاك مع الدكتور دمحم جعفر عارف(الباحث الرئيس)،والدكتور عبد الغفور قاري  ،تقرير هناية مشروع البحث
رقم( )412/455املدعم من جملس البحث العلمى جبامعة امللك عبد العزيز 2412/2/21 ،هـ.
 )39مصادر املعلومات اإللكرتونية ىف املكتبات و مراكز املعلومات-.القاهرة:الدار املصرية اللبنانية352 .1222،ص
1222

 )42حنو سياسة لالستخدام املقبول لإلنرتنت ىف املكتبات اجلامعية السعودية /ابالشرتاك مع الدكتور دمحم جعفر عارف(الباحث الرئيس)،
تقرير هناية مشروع البحث رقم( )412/452املدعم من جملس البحث العلمي جبامعة امللك عبد العزيز 2411/2/15 ،هـ.
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 )42أثر انتشار استخدام شبكة اإلنرتنت على استخدام املكتبة اجلامعية :دراسة ميدانية لطالب وطالبات املرحلة اجلامعية األوىل
(البكالوريوس) بكليات جامعة امللك عبد العزيز  :ورقة حبث مقدمة للمؤمتر العرىب الثاىن عشر لإلحتاد العرىب للمكتبات واملعلومات (اعلم)

ابلتعاون مع جامعة الشارقة ،ودائرة الثقافة واإلعالم ابلشارقة:الشارقة7-3نوفمرب.1222مت نشر البحث يف جملة املكتبات واملعلومات

العربية  ،أكتوبر 1222
 )41اإلتفاقية العامة للتجارة ىف اخلدمات (اجلاتس )GATSوانعكاساهتا على املكتبات :ردود فعل عاملية وغموض ىف املوقف العرىب:
دراسة استكشافية آلراء املتخصصني العرب -ورقة حبث مقدمة للمؤمتر العريب الثاين عشر لإلحتاد العرىب للمكتبات واملعلومات(اعلم)

ابلتعاون مع جامعة الشارقة ،ودائرة الثقافة واإلعالم ابلشارقة :الشارقة 7-3نوفمرب. 1222مت قبول نشر البحث يف جملة دراسات عربية
يف املكتبات واملعلومات

1221

 )43واصفات البياانت( )Metadataمصدرا لتسجيالت الفهرسة القياسية ملصادر املعلومات اإللكرتونية الشبكية العربية :دراسة

استكشافية جتريبية :مقدم للمؤمتر السنوى التاسع لفرع اخلليج العرىب جلمعية املكتبات املتخصصة ىف الدوحة خالل

الفرتةمن1اىل4إبريل1221م حتت عنوان :املكتبات اإللكرتونية اخلليجية وحتدايت التغيري .مت قبول نشر البحث يف جملة االجتاهات احلديثة
يف املكتبات واملعلومات

1223

 )44اإلجتاهات احلديثة يف التحليل املوضوعي  :مراجعة علمية مقدمة للجنة الدائمة للرتقيات العلمية يف ختصص الواثئق واملكتبات و
املعلومات ابجمللس األعلى للجامعات  .القاهرة 95،ص (صدر يف سلسلة من املقاالت يف جملة املكتبات واملعلومات العربية)

 )45دائرة املعارف املتخصصة يف املكتبات وعلم املعلومات  /ترمجة خنبة من أساتذة اجلامعات املتخصصني يف املكتبات واملعلومات  ،حتت
اشراف الدكتور دمحم فتحي فتحي عبد اهلادي -.القاهرة :اجمللس األعلى للثقافة  .1223 ،عدة جملدات.
 )46تشريعات استخدام اإلنرتنت واالنضباط الذايت والتجربة الكندية -.مكتبات.نت  -.ج،3ع ،4أغسطس1223م  ،ص. 2-3
 )47اجملتمعات املعلوماتية وسيمة األلفية اجلديدة -.مكتبات.نت -.مج ،3ع ،6أغسطس 1223م ،ص. 5-3

 )42مصادر املعلومات الصحفية املتاحة على شبكة "اإلنرتنت" وسبل البحث املختلفة-.مكتبات.نت-.مج ،3ع، 6أغسطس1223م
،ص. 22-5

)49احلكومة اإللكرتونية واألمية املعلوماتية-.مكتبات.نت-.مج،3ع،7أغسطس1223م،ص. 7-4
)52التجارة اإللكرتونية واألمية املعلوماتية-.مكتبات.نت-.مج،3ع،2أغسطس1223م،ص. 4-3
1224

 )52اخلدمة املرجعية اإللكرتونية املتاحة عرب مواقع املكتبات العربية على شبكة اإلنرتنت :واقعها ومستقبلها – حبث مقدم للجنة الدائمة
للرتقيات العلمية يف ختصص الواثئق واملكتبات واملعلومات ابجمللس األعلى للجامعات – .القاهرة :املؤلف  252،ص – نشرته املنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم ككتاب عام 1225م يف تونس ويقع يف 314ص

 )51حنو سياسة لالستخدام املقبول لشبكة اإلنرتنت ابملكتبات اجلامعية السعودية/مبشاركة الدكتور دمحم جعفر عارف -.جملة مكتبة امللك
فهد الوطنية ،أبريل 1224م.

 )53املكتبات العامة والوطنية ابلدول العربية :دراسة لواقعها والتخطيط ملستقبلها – ابالشرتاك مع الدكتور دمحم فتحي عبد اهلادي-.
تونس :املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم  ،إدارة التوثيق واملعلومات122 .1224 ،ص
1225

 )54فهارس املكتبات العربية املتاحة عرب شبكة اإلنرتنـت :دراسـة تقومييـة علـى ضـوء توصـيات إرشـادات "اإلفـال "IFLA:لشاشـات عـرض
التسـجيالت الببليوجرافيــة ومضـموهنا -.مقــدم ل ـندوة الفهرسـة العربيــة اآلليــة يف القـرن احلــادي والعشـرين:الواقـع والتحــدايت ،العــني– 25 ،
 26فرباير  ،1225تنظيم عمادة املكتبات اجلامعية ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
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 )55املكتبــات يف قلــب جمتمــع املعلومــات العــريب ،ورقــة البحــث املفتاحيــة للمــؤمتر اخلــامس عشــر لإلحتــاد العــريب للمكتبــات واملعلومــات،
ابحلمامات بتونس من  5-1مارس .1225

 )56النظم اآللية يف املكتبات ومراكز املعلومـات بـني منهجيـة االختيـار وعشـوائية التفضـيل ( )1225-2925ورقـة مفتاحيـة مقدمـة مللتقـى
األساليب احلديثة إلدارة املكتبات ومراكز املعلومات ابجلودة الشاملة من  12-22ديسمرب 1225م مبكتبة اإلسكندرية.
 )57التكشيف والضبط االستنادي يف سياق دويل حنو مدخل موضوعي متكامل ملصادر املعلومات

Indexing and Authority Control in an International Context: Towards an Integrated Subject
Approach to Information sources

ورقة عمل مقدمة للمائدة املستديرة حـول :بنـاء املكـانز اإللكرتونيـة – مشـكالت وحلـول (السـبت األول مـن أكتـوبر عـام 1225م) – وزارة
األوقاف – دولة الكويت.
 )52البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت أساساً لبناء جمتمع املعلومات قراءة انقدة لواثئق القمة العاملية – ورقـة حبـث مقدمـة املـؤمتر العـريب
األول لالستثمار يف بنية املعلومات واملعرفة – املنظمة العربية للتنمية اإلدارية – األسكندرية  32-12أغسطس 1225م.
1226

 )59صــناعات ثقافيــة أم صــناعات إبداعيــة :حاضــرها ومســتقبلها يف جمتمــع املعلومــات املصــري -.ورقــة عمــل مقدمــة للملتقــى الــدويل حــول
تطوير الصناعات الثقافية وسبل متويلها يف العامل اإلسالمي –  ،7-5نوفمرب 1226م – أصفهان ،اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.
 )62التكنولوجيا يف خدمة الرتاث – حماضرة عامة ضمن النشاط الثقايف ملركز حتقيق الرتاث التابع للمراكز العلمية ابهليئـة العامـة لـدار الكتـب
والواثئق القومية – مايو 1226م

Information Technology (IT) applications in the Information work in Egypt: A puzzle missing )61
some pieces, In: The Impact of Technology on Asian, African and Middle Eastern Library Collections.
Ed. R.N. Sharma. Lanham, Md.: Scarecrow (Libraries and Librarianship: An International
Perspective, No. 1), 2006. 292p. alk. paper, $50 (ISBN 0810854481). LC 2006-2784. Review Available
in: http://www.ala.org/ala/acrl/acrlpubs/crljournal/backissues2007a/crlmay07/sharmareview.htm

1002
 )61احلاسب اآليل وتطبيقاته /مبشاركة عبد هللا حسني متويل وأمل وجيه محدي -.القاهرة :املؤلفون1227 ،م129 .ص
 )63الكتاب اإللكرتوين بني احمللية والعاملية  -دار الكتب املصـرية بـني بوابـة احملتـوى العـريب واملكتبـة الرقميـة العامليـة -.حماضـرة عامـة مبناسـبة
اليوم العاملي للكتاب ( 13أبريل 1227م) – املوسم الثقايف للهيئة العامة لدار الكتب والواثئق القومية

 )64حتالف املكتبات الوطنية العربية :ضـرورة تفرضـها البيئـة الرقميـةCANL: Consortium of Arabic National Libraries, :

 An Obligatory need by Digital Eraورقـة عمـل مقدمـة للملتقـى األول للمكتبـات الوطنيـة يف العـامل العـريب" أايم 26-25-24
مايو  ،1227اجلزائر – املكتبة الوطنية اجلزائرية.

 )65جمتمع املعرفة واملكتبة الرقمية العاملية :منوذج مقرتح ملعايري اختيار احملتوى لضمان التكامـل املعـريف = Knowledge Society and
World Digital Library: A suggested model for Content Selection criteria to guarantee Knowledge

 -. Integrationحبث مقدم للمؤمتر الثامن عشر لإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومـات  :مهنـة املكتبـات وحتـدايت الواقـع واملسـتقبل ودور
ها يف الوصول احلر للمعلومات العلمية جدة  12 – 27 :نوفمرب. 1227

 )66اجتاهـات التغيـري والتحــديث يف بـرامج تـدريس علــم املعلومـات دراسـة استكشــافية للتوجهـات العامليـة خــالل الفـرتة مـن عــام  2995إىل
عـام 1227م = Changes directions and updating in Information science teaching programs: An

 exploratory for the Global Trends during the period 1995 – 2007ورقة حبث مقدمة للنـدوة العلميـة حـول املعلومـات
يف عصــر الرقمنــة وحاجــات ســوق العمــل ملواكبــة املتطلبــات يف جمــاالت التــدريس والتــدريب وتشــبيك املؤسســات – املنظمــة العربيــة للرتبيــة
والعلوم والثقافة ابلعاون مع اللجنة الوطنية املصرية لليونسكو (القاهرة 15-13 :ديسمرب )1227
1222

 )67القــوى العاملــة ابملكتبــات األكادمييــة ومســتحداثت القــرن احلــادي والعشـرين :دراســة حالــة للمكتبــة املركزيــة اجلديــدة جلامعــة القــاهرة =
Academic libraries Manpower and the 21st century inventions: The New Central library for Cairo
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 University- Case studyورقــة حبـث مقدمــة ملــؤمتر القــوى العاملـة يف املكتبــات ومراكــز املعلومــات واألرشـيفات الــذي ينظمــه مركــز
الواثئــق والبحــوث (وزارة شــئون الرةســة ببــو يب) ابلتعــاون مــع عمــادة املكتبــات اجلامعيــة جبامعــة اإلمــارات يف الفــرتة مــن  12-29فربايــر

1222م ببو يب.

1229
 )62ثقافة الدبلوماسيني املعلوماتية :مسؤولية من؟ ? Diplomats' Information Literacy: Who's Responsibilityحبث قدم

لندوة ”املكتبات املتخصصة واالحتياج املعـريف للعـاملني يف احلقـل الدبلوماسـي“ الـرايض – وزارة اخلارجيـة – معهـد الدراسـات الدبلوماسـية -
الثالاثء 2432/1/2هـ 1229/2/17 -م.
 )69العلوم يف مصر القدمية :دراسة مسحية وقياسات ببليوجرافية للمصادر الرقمية للمعلومات املتاحة على شبكة اإلنرتنتScience in :

-. Ancient Egypt: A survey and bibliometric study for Digital Information sources on the Internet

ورقـة حبـث مقدمــة لنـدوة عـن "العلــوم يف احلضـارة املصــرية القدميـة" تنظـيم مركــز دراسـات الـرتاث العلمـي جبامعـة القــاهرة ،االثنـني املوافــق 13

فرباير .1229

 )72مبــادرات الوصــول احلــر للمعرفــة :دراســة واثئقيــة لوضــع األطــر العامــة ملبــادرة عربيــة:

Open Access to Knowledge

 -. Initiatives: a documentary study towards an Arabic Initiativeحبـث مقـدم للملتقـى العـريب الثالـث ،تنظـيم شـبكة

أخصائي املكتبات واملعلومات ،القاهرة  14-11مارس 1229م.

 )72مــن حيكــم اإلنرتنــت؟ أتطلــع لإلجابــة مــن أي فــرد أو هيئــة يتصــف ابحلكمــة؟ رســالة إىل العــامل = Who is governing the

 -. Internet? I'm looking for an answer from someone wise! A message to the Worldالبوابـة العربيـة

للمكتبات واملعلومات – أخبار مارس 1229م.

 )71الكتـاب اإللكــرتوين :صــناعة عامليـة واقتصــاد معــريف ومنـتج حملـي  -.حماضــرة عامـة للمنتــدى األول للجمعيــة العربيـة لتكنولوجيــا الرتبيــة،
كلية الرتبية النوعية ،بورسعيد 22 ،أبريل 1229م.

1222

 )73اقتص ــادايت ص ــناعة املوس ــوعات واملع ــاجم يف البيئ ــة الرقمي ــة :دراس ــة استكش ــافية للس ــوق املصـ ـرية:

The economics of

Dictionaries and Encyclopedias Industry in the digital era: An exploratory study for the Market in

 - Egyptورقة حبث مقدمة ملؤمتر صناعة املعاجم واملوسوعات العربية واملعربة – القاهرة  11-12أبريـل 1222م  -إشـراف وتنظـيم جلنـة
الكتاب والنشر – اجمللس األعلى للثقافة.

 )74حنو خطة إسرتاتيجية إلعداد املواطن اإللكرتوين يف اجملتمع اللييب كخطوة إلعداد قيادات اإلدارة اإللكرتونية

Towards a strategic plan for building e-citizen in the Libyan Society as a step to prepare leaders in

 e-Managementورقة عمل مقدمـة للمـؤمتر العـاملي األول لـإلدارة اإللكرتونيـة – حتـت شـعار"مـن أجـل إدارة إلكرتونيـة فاعلـة للمجتمـع
اجلماهريي" :ضمن احملور البشري :هتيئة أفراد اجملتمع للتعامل اإللكرتوين ،مدينة طرابلس (ليبيا) خالل الفرتة من  4-2يونيو 1222م
 )75فهرســة اإلنتــاج الفكــري مبفهــوم املشــاركة االجتماعي ــة (الفهرســة االجتماعيــة  Social Cataloguingاحلاضــر عاملي ـاً والغائ ــب يف
الفهارس اإللكرتونية العربيةSocial Cataloguing: Is a trend globally and absent locally in Arabic Web-PACS. :

ورقة حبث يف امللتقى العريب الرابع لتكنولوجيا املكتبات واملعلومات الذي عقد حتت عنـوان اجليـل الثـاين للويـب وأتثـري علـى قطـاع املكتبـات
واملعلومات يف القاهرة خالل الفرتة  12-17يوليو 1222.

 )76إعـداد خطــة العمــل املقرتحــة جملــال االتصــال واملعلومــات ضــمن خطــة العمــل املســتقبلي للمنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم (– 1222
 – )1226تونس :األليكسو ،فرباير 1222م
 )77املسؤولية االجتماعية ملرافق املعلومات يف البيئة الرقمية :دراسـة حالـة للمكتبـة املركزيـة اجلديـدة جلامعـة القـاهرة – حبـث مقـدم للمـؤمتر الـدويل

الرابع للعلوم االجتماعية ،مركز املؤمترات جبامعة الكويت يف الفرتة  19نوفمرب –  2ديسمرب 1222م.

 )78اجلامعات العربية بني مطالب اهلوية العربيـة وطموحـات الرتتيـب العـاملي :جامعـة القـاهرة منوذجـاً  -حبـث مقـدم ملـؤمتر جـودة األداء اجلـامعي يف

ليبيا :إمكانيات التطبيق وحتدايت الواقع ،جامعة قاريونس -بنغازي 1222 /21 /6- 4م.
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1022
 )79امللكيـة الفكريـة يف بيئـة الـتعلم اإللكـرتوين ،حنــو مبـادرة لإلاتحـة اجملانيـة للكتـب الدراســية  Open Textbooksيف اجلامعـات املصـرية علــى
شــبكة اإلنرتنــت :جامعــة القــاهرة منوذج ـاً – حبــث مقــدم للمــؤمتر الــدويل الثــاين للــتعلم اإللكــرتوين والتعلــيم عــن بعــد – الــرايض ( 13-12فربايــر

1222م)

 )80كيف يرى الشباب املكتبات يف زمن اإلنرتنت؟ دراسة استكشافية لطالب جامعة القاهرة – ورقة حبث مقدمة للملتقـى العـريب حـول الشـباب
واملطالعة ،تنظيم وزارة الثقافة واحملافظة على الرتاث ،بنزرت ،تونس فرباير 1222م( .أتجل امللتقى لعام 1223م)

 )22إدارة املكتبــات اجلامعيــة بفكــر االقتصــاد القــائم علــى املعرفــة :مكتبــة جامعــة القــاهرة منوذج ـاً –حبــث مقــدم للمــؤمتر  27جلمعيــة املكتبــات
املتخصصة فرع اخلليج العريب الـدور املتغـري الختصاصـي املعلومـات يف اقتصـاد املعرفـة :التحـدايت والفـرص ،مسـقط (سـلطنة عمـان) خـالل الفـرتة

 22-2مارس 1222م.

 )21اإلدارة اإللكرتونيـة ملؤسسـات املعلومــات – ورقـة حبــث مقدمـة ملــؤمتر ومعـرض الكويــت إلدارة الواثئـق واألرشــفة اإللكرتونيـة ،الكويــت 5-4

أبريل 1222م.

( )23إلتقاء الرتاث احلضاري والذاكرة :اجملمع العلمي املصري منوذجاً :حماضرة عامة ،قسم املكتبات والواثئق واملعلومات ،نوفمرب 1222م.
1021

48) New Trends facing Academic Libraries:A proposed Matrix for Environmental scan for University
libraries with special reference to the Arab World - (A paper presented to the Lebanese Library
Association, Annual Conference-2012: The Changing face of Libraries) Beirut, Lebanon 26-28 April
2012,.
48) A proposed Knowledge Map for library, Archives and Information science from an AcademicProfessional view highlighting Cairo University - (A paper presented to the International Ninth
Conference for the Department of library, Archives and IT, Annual Conference- Cairo, May, 16-17,
2012: Faculty of Arts, Cairo University) Also published in: International Journal of Social Sciences pp
)110-129 Vol 07. No. 1 – 2013 (http://www.tijoss.com/7th%20volume/sherif.pdf

( )26الرقابة ومحاية امللكية الفكرية – كتاب دراسي لربانمج "النشر" مبركز التعليم املفتوح ،جامعة القاهرة143.ص

( )27صناعة الكتاب الرقمي يف مصر والعامل العريب – حماضرة عامة مقدمة لورشة الكتب اإللكرتونية – مجعية الرعاية املتكاملة ،مكتبـة املعـادي
العامة (القاهرة  4-1أكتوبر 1221م)
( )22توثيق الرتاث املخطوط ابستخدام نظم املعلوماتية :حماضرة لكلية اآلاثر ،جامعة القاهرة – سبتمرب 1221م.
( )29الثقافة املعلوماتية يف اجلامعات – حماضرة عامة مقدمة جلامعة  6أكتوبر – القاهرة – نوفمرب 1221م.

( )92املكتبات املدرسية :خطوة حنو جمتمعات املعرفة  -ورقة عمل أعدت بتكليف من إدارة املعلومات واالتصال (املنظمة العربية للرتبيـة والثقافـة
والعلوم) لتقدم يف امللتقى اخلاص ابملكتبات املدرسية  ،تونس خالل الفرتة من  19-12نوفمرب 1221م تنظيم املعهد العايل للتوثيق بتونس.
1022
( )92اجلامعات العربية بني مطالب اهلوية وطموحات الرتتيب العاملي – القاهرة :املكتبة األكادميية1223 ،م.
( )91امللكية الفكرية وحرية الوصول :إلتزام وحق ...مفهوم تروج له املكتبات يف البيئة الرقمية أو دور املكتبات يف ترسيخ مفهوم امللكية
الفكرية يف العصر الرقميThe role of libraries in the consolidation of the concept of intellectual property in :

 – the digital ageمكتبة الشارقة العامة  -دائرة الثقافة واإلعالم -إدارة اجلوائز الثقافية (جائزة الشارقة لألدب املكتيب الدورة الرابعة
عشرة )1223 /1221

( )93الشهادة العربية للثقافة املعلوماتية :ضرورة ملحة لنجاح جمتمعات املعرفةALECSO Certificate for Information :

 - Literacy: An urgent necessity for the success of knowledge societiesورقة حبث مقدمة للمؤمتر الدويل اخلامس

لكلية العلوم االجتماعية جبامعة الكويت :العلوم االجتماعية شركاء يف التنمية ،الكويت من  22إىل  23فرباير 1223م

( )94املكتبات العامة ودورها يف تنمية الكتاب العريب  – Public Libraries’ role in developing Arabic Bookورقة عمل
مقدمة ملؤمتر الناشرين العرب الثاين مبكتبة اإلسكندرية  -متكني املعرفة وحتدايت النشر العريب)  14-13مارس 1223م(
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( )95الكتاب اإللكرتوين العريب :الواقع واملأمول – ورقة حبث مقدمة لندوة تسويق الكتاب املصري ( 4-3أبريل 1223م) – جلنة
الكتاب والنشر ،اجمللس األعلى للثقافة ،مصر.

( )96حرية تداول املعلومات يف مصر بني التشريع والتنفيذ The free flow of information in Egypt, between legislation

 and real implementationورقة حبث للمؤمتر الدويل لكلية اآلداب عن :احلرايت وحقوق اإلنسان – كلية اآلداب – جامعة القاهرة
( 2-6أبريل 1223م).

( )97التحول من البيئة التقليدية للبيئة الرقمية ملهن املعلومات واملعرفة :ما املفقود يف العامل العريب؟ From traditional to Digital

?– Information and Knowledge professions: What is missing in the Arab Worldمتحدث رئيس يف املؤمتر  29جلمعية
املكتبات املتخصصة فرع اخلليج العريب – مستقبل املهنة :كسر احلواجز التقليدية ملهنة املكتبات واملعلومات والتحول حنو مستقبل البيئة املهنية

الرقمية ،أبو يب  15-13أبريل 1223م.
( )92القراءة اإللكرتونية :واقعها ومستقبلها عربيا وعامليا :دراسة مقدمة للملتقى العريب حول الشباب واملطالعة  -وزارة الثقافة  -إدارة املطالعة

العمومية – مدينة بنزرت ،اجلمهورية التونسية ( 6-4سبتمرب 1223م)

( )99الفهرس العريب املوحد :انفذة العامل على كنوز املكتبات العربية – جملة التسجيلة  -عدد خاص يتم توزيعه ضمن اللقاء السادس ألعضاء
الفهرس العريب املوحد – اململكة املغربية 21-22 ،سبتمرب 1223م.

( )222النشر اإللكرتوين – كتاب دراسي لربانمج "النشر" مبركز التعليم املفتوح ،جامعة القاهرة142.ص
( )222املعيار العريب للمكتبات اجلامعية – أعد بتكليف من اإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات (أعلم) /ابإلشرتاك مع األستاذ الدكتور أسامة

السيد حممود ،واألستاذ الدكتور يسرية عبد احلليم زايد – 25ص

)221( Information Literacy and Open Access to Knowledge: Global and Local with special reference

to the Arab world – An abstract accepted by the scientific committee to be presented to the regional
Conference - Graduate and Postgraduate Programs in Education in Arab Universities: Quality and
Added Value - November 1-2, 2013 – Organized by: The Arab Educational Information Network
(Shamaa), The Lebanese Association for Educational Studies (LAES) Beirut, Lebanon

1024
( )223النشر التقليدي واإللكرتوين – الطبعة األوىل – القاهرة :دار اجلوهرة1224 ،م
( )224جمتمع املعرفة وقضااي املعاصر  :القمة العاملية – البىن األساسية – التطبيقات – إقتصاد املعرفة –(الطبعة األوىل)  -القاهرة:دار

اجلوهرة1224 ،م

( )225اإلستخدام األمثل لتكنولوجيا املعلومات إبستخدام أنظمة املعرفة اجلديدة ،ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات االجتماع السنوي الثاين
لقيادات تكنولوجيا املعلومات يف الوطن العريب (إدارة املعرفة يف قطاع العمل اإلنساين لالستعداد جملاهبة الكوارث :املشكالت والتطبيق) 11-11 -
فرباير  – 4112املنظمة العربية للهالل األمحر والصليب األمحر ,ابلتعاون مع مجعية اهلالل األمحر الكوييت .الكويت ,دولة الكويت.
( )226إدارة املعرفة وأتثريها على إختاذ القرارات واحلد من آاثر الكوارث واألزمات ،ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات االجتماع السنوي الثاين
لقيادات تكنولوجيا املعلومات يف الوطن العريب (إدارة املعرفة يف قطاع العمل اإلنساين لالستعداد جملاهبة الكوارث :املشكالت والتطبيق) 11-11 -
فرباير  – 4112املنظمة العربية للهالل األمحر والصليب األمحر ,ابلتعاون مع مجعية اهلالل األمحر الكوييت .الكويت ,دولة الكويت.

رسائل علمية تم اإلشراف عليها:
جامعة الملك عبد العزيز – جدة (السعودية)
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-1استخدام الفهرس اآللي بالمكتبة المركزية لجامعة الملك عبد العزيز بجدة:دراسة حالة/إعداد عبد هللا أحمد
باقادر-.جدة:عبد هللا(.1991,أطروحة ماجستير).قسم المكتبات والمعلومات.كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.جامعة
الملك عبد العزيز.

-4اإلسهامات الفكرية السعودية في مجال اإلعالم :تحليل اإلستشهادات المرجعية للرسائل الجامعية واألبحاث العلمية
خالل الفترة من  1393إلى  1215هـ1913-الى1995م(.أطروحة ماجستير).قسم المكتبات والمعلومات  .كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية.جامعة الملك عبد العزيز.

 -3التخطيط لنظام تعاوني بين المكتبات الجامعية السعودية مبنى على اإلنترنت لدعم برامج التعليم عن بعد/عاطف

قطان (أطروحة دكتوراه) قسم المكتبات والمعلومات .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.جامعة الملك عبد العزيز –تم
التسجيل في فبراير 4332م

 -2اليسير :منتدى لالتصال بين المكتبيين على شبكة اإلنترنت :دراسة تقويمية /منى الثنيان (أطروحة ماجستير)
قسم المكتبات والمعلومات .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية .جامعة الملك عبد العزيز4335.م

جامعة القاهرة:
 -1مكتبات القوات البحرية الملكية السعودية :دراسة لواقعها والتخطيط إلنشاء نظام تعاوني بينها /فهد عبد هللا
حسن معافا( -.أطروحة ماجستير) قسم المكتبات والوثائق والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة4331.م

 -4مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي :دراسة حالة /هناء عصفور ( -.أطروحة ماجستير) قسم المكتبات
والوثائق والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة4336.م

 -3استخدام الباحثين األكاديميين لمصادر المعلومات اإللكترونية في فلسطين :دراسة تقيمية على محافظات غزة/

فادي عبد هللا الحولي ( -.أطروحة ماجستير) قسم المكتبات والوثائق والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة
القاهرة4336.م

 -2توزيع خدمات المكتبات العامة في القاهرة الكبرى :دراسة تحليلية تقيمية لبناء قاعدة بيانات مكانية إلدارة مواقع
المكتبات العامة وخدماتها /ابراهيم صبري المتولي( -.أطروحة ماجستير) قسم المكتبات والوثائق والمعلومات .كلية

اآلداب .جامعة القاهرة4336.م

 -5البرنامج الوطني المصري للفهرسة أثناء النشر (فان) :دراسة تقيمية في ضوء تجارب بعض الدول األخرى /دمحم
رمضان عبد الحفيظ ( -.أطروحة ماجستير) قسم المكتبات والوثائق والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة

القاهرة4331.م

 -6شبكة تعاونية لمكتبات أجهزة الشرطة في مصر :دراسة للواقع والتخطيط للمستقبل /مصطفى على طـ دمحم نصر
( -.أطروحة ماجستير) قسم المكتبات والوثائق والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة4331.م

 -1المكتبة الوطنية الرقمية :دراسة تخطيطية لمتطلبات إنشائها لخدمة مجتمع المعلومات الليبي /ظافر عمر سالم
المرابط ( -.أطروحة دكتوراه) قسم المكتبات والوثائق والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة4336.م

 -9قطاع المعلومات في مجال الكهرباء والطاقة في مصر :دراسة ميدانية /أسماء دمحم السيد إبراهيم( -.أطروحة
دكتوراه) قسم المكتبات والوثائق والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة4331.م

 -9المرشد اإللكتروني المتنقل :دراسة تطبيقية على المكتبة المركزية الجديدة لجامعة القاهرة /داليا محمود علي-.
(أطروحة ماجستير) قسم المكتبات والوثائق والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة4339.م
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 -13اتحاد مكتبات مؤسسات التعليم العالي بدولة اإلمارات العربية :دراسة حالة /عبد هللا خليفة الحفيتي -.
(أطروحة دكتوراه) قسم المكتبات والوثائق والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة4339.م

 -11مجتمع المعلومات في فلسطين :دراسة تخطيطية /فادي عبد هللا الحولي ( -.أطروحة دكتوراه) قسم المكتبات
والوثائق والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة4313.م.

 -14مواقع التراث الثقافي على اإلنترنت :دراسة مسحية تقويمية لتصميم موقع تراثي لخدمة العملية التعليمية في

المرحلة اإلعدادية بمصر /هناء شكري مصطفى عصفور( -.أطروحة دكتوراه) قسم المكتبات والوثائق والمعلومات.

كلية اآلداب .جامعة القاهرة4313 ,م

 -13الكتب المنشروة حول ثورة  43يوليو 1954م :دراسة ببليومترية  /4336-1954إيمان صالح الدين-.
(أطروحة ماجستير) قسم المكتبات والوثائق والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة4313 ,م

 -12المكتبة الرقمية العالمية :دراسة تحليلية للمحتوى العربي /صفية عبد العزيز فهمي( -.أطروحة ماجستير) قسم
المكتبات والوثائق والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة4313 ,م

 -15المكتبة الرقمية ودورها في تحقيق التكامل المعرفي بين المكتبات والمتاحف /ياسمين خالد( -.أطروحة
ماجستير) قسم المكتبات والوثائق والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة4313 ,م

 -16المستودعات الرقمية للجامعات في الدول العربية :دراسة تقييمية مع التخطيط إلنشاء مستودع رقمي لجامعة
القاهرة /إهداء صالح ناجي دمحم( -.أطروحة ماجستير) قسم المكتبات والوثائق والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة
القاهرة4313 ,م

 -11الوعي المعلوماتي لدي طالب جامعة الكويت :دراسة تقييمية /نايف غزالن بعيجان حسين( -.أطروحة
ماجستير) قسم المكتبات والوثائق والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة4313 ,م

 -19واقع القراءة اإللكترونية لدي طالبات مرحلة البكالوريوس بجامعة أم القرى :دراسة ميدانية /ريم فيصل
البنيان( -.أطروحة ماجستير) قسم المكتبات والوثائق والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة4313 ,م

 -19خدمة البث اإللكتروني :دراسة تطبيقية على المكتبة المركزية لجامعة القاهرة /سميرة أحمد ( -.أطروحة
ماجستير) قسم المكتبات والوثائق والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة4313 ,م

 -43دور العالقات الببليوجرافية في التكامل المعرفي :دراسة تجريبية لتطوير نموذج مفاهيمي للفهارس العربية/
مؤمن النشرتي( -.أطروحة دكتوراه) قسم المكتبات والوثائق والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة القاهرة4312 ,م

جامعة حلوان
 -1نظم األرشفة الذاتية المتاحة على شبكة الويب :دراسة تحليلية تجريبية لبناء نموذج عربي /إبراهيم مصطفى
حنفي ,اإلشراف بمشاركة د .منى فارو
جامعة حلوان4313 ,م

علي( -.أطروحة ماجستير) قسم المكتبات والمعلومات .كلية اآلداب.

 -4برامج تأهيل أخصائي مراكز مصادر التعلم للوفاء بمتطلبات تطبيق نظام المقررات في المدارس الثانوية
السعودية :دراسة وتخطيط  /شريف اإلتربي اإلشراف بمشاركة د .نجالء فتحي( -.أطروحة دكتوراه) قسم المكتبات
والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة حلوان4314 ,م

 -3المكتبة الرقمية ودورها في دعم التعليم اإللكتروني وتطوير العملية التعليمية :دراسة تطبيقية على قطاع التعليم
بدولة اإلمارات العربية المتحدة  /أحمد يوسف حافظ اإلشراف بمشاركة د .زين عبد الهادي( -.أطروحة دكتوراه) قسم

المكتبات والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة حلوان4313 ,م
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 -2خطط وبرامج الجامعات المصرية نحو تنمية مهارات البحث عن المعلومات لدى طالب المرحلة الجامعية األولى

 :دراسة مسحية /سماح نادى على -اإلشراف بمشاركة د .منى فارو علي( -.أطروحة ماجستير) قسم المكتبات
والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة حلوان4311 ,

 -5مشروعات رقمنة الخرائط فى مصر  :دراسة ميدانية /ريهام دمحم عبد الرحمن-اإلشراف بمشاركة د .منى فارو
علي( -.أطروحة ماجستير) قسم المكتبات والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة حلوان4311 ,

 -6دور اختصاصى المعلومات بالمكتبات المركزية الجامعية فى الدعوة للوصول الحر  :دراسة مسحية بالجامعات
المصرية /ايمان رمضان دمحم حسين -اإلشراف بمشاركة د .منى فارو
والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة حلوان4314 ,

علي( -.أطروحة دكتوراه) قسم المكتبات

 -1أحمد يوسف حافظ – اإلشراف المشارك مع أ.د .زين عبد الهادي ( -.أطروحة دكتوراه) قسم المكتبات
والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة حلوان4313 ,م.

 -9مصطفى مجاهد – اإلشراف المشارك مع أ.د .زين عبد الهادي( -.أطروحة دكتوراه) قسم المكتبات والمعلومات.
كلية اآلداب .جامعة حلوان4313 ,م.

جامعة المنوفية

 -1نحو إستراتيجية عربية للمحتوى العربي الرقمي :دراسة تقويمية لمبادرات وخطط وسياسات الحكومات العربية/
رامي عبود( -.أطروحة دكتوراه) قسم المكتبات والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة المنوفية4336.م

 -4واصفات بيانات الحفظ الرقمي :دراسة تحليلية تقييميـ للمصادر الرقمية الموجودة بالمكتبات المصرية /أحمد دمحم
عبد الرؤوف شرف( -.أطروحة ماجستير) قسم المكتبات والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة المنوفية4336.م

 -3دار الكتب الوطنية بدولة اإلمارات العربية المتحدة :دراسة حالة /دمحم سعيد رمضان( -.أطروحة ماجستير) قسم
المكتبات والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة المنوفية4336 ,م

 -2الضغوط المهنية في المكتبات األكاديمية المصرية :دراسة مسحية /وائل شاهين ( -.أطروحة ماجستير) قسم
المكتبات والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة المنوفية4336.م

جامعة بنها

 -1اختزان واسترجاع النصوص الشعرية في البيئة اإللكترونية :دراسة تقويمية للموسوعة الشعرية /محسن عابد
دمحم السعدني( -.أطروحة ماجستير) قسم المكتبات والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة بنها4339 ,م

 -4المكتبة الرقمية الدولية لألطفال :دراسة تقويمية من وجهة نظر الطفل المصري /سها بشير( -.أطروحة
ماجستير) قسم المكتبات والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة بنها4339.م

 -3أنماط إفادة رجال الدين المسيحي من مصادر المعلومات :دراسة ميدانية /تريزا وليم عزمي ( -.أطروحة
ماجستير) قسم المكتبات والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة بنها4339.م

 -2أنظمة إدارة المحتوى الرقمي على الشبكة العنكبوتية(الويب) :دراسة تقييمية للخروج بمواصفات معيارية مناسبة
لتطبيقات مرافق المعلومات العربية /سها بشير ,إشراف مشارك منال جابر عكاشة( -.أطروحة دكتوراه) قسم

المكتبات والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة بنها4313.م

 -5منهج مقترح لتدريس معيار  RDAبأقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية/منى عبد الفتاح إمام,
إشراف مشارك أمجد حجازي( -.أطروحة دكتوراه) قسم المكتبات والمعلومات .كلية اآلداب .جامعة بنها4314.م

جامعة الدول العربية – معهد الدراسات والبحوث العربية
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 -1نموذج مقترح للمكتبة اإللكترونية في مدارس التعليم العام اإلبتدائي بمملكة البحرين /علي المبارك ( -.أطروحة
ماجستير) التربية (تكنولوجيا التعليم) 4313م

تحكيم األبحاث العلمية:
ال عن المشاركة في لجان المناقشات العلنية ل تحكيم األبحاث العلمية إلجازة درجات علمية (ماجستير
هذا فض ا
ودكتوراه) وكذلك عضوية اللجان العلمية واالستشارية لتحكيم األبحاث لنشرها في الدوريات العلمية المحكمة,
والمشاركة في تحكيم وتقييم األبحاث العلمية سواء للمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية أو للترقيات العلمية
لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ بالجامعات المصرية (القاهرة – عين شمس – بني سويف – المنوفية – بنها – طنطا

– سوهاج – أسيوط – المنيا – اإلسكندرية )...والجامعات العربية (جامعة الملك سعود – جامعة السلطان قابوس –

جامعة الكويت – جامعة الحسين بن طالل).

المشاركة اإلعالمية:

المشاركة في العديد من البرامج التلفزيونية على القنوات األرضية والفضائية ,منها برنامج "شارع الكالم" المذاع على

قناة النيل الثقافية ,وبرنامج "كالم اليوم" المذاع على القناة الثانية المصرية األرضية ,وبرامج "صباح الخير يا مصر",
ال عن البرامج اإلذاعية وتشمل "إذاعة الشباب" و"اإلذاعة
و"صباحك سعيد" ....و"أحال صباح" وقناة  Otvهذا فض ا
التعليمية" و"إذاعة الكبار" واذاعة القرآن الكريم" و"صوت العرب" و"الشر األوسط" والبرنامج العام ....هذا وتتضمن
الصحف اليومية المصرية (األهرام واألخبار والجمهورية ,)...وكذلك شبكة المعلومات العالمية "اإلنترنت" العديد من
األخبار والمقاالت التي تواكب مشروعات أو أفكار وسياسات تم العمل على تنفيذها في الحياة العملية سواء أثناء

إدارتنا لدار الكتب المصرية أو للمكتبة المركزية الجديدة لجامعة القاهرة التي تميزت ببرامجها الثقافية والفنية
واإلبداعية المتنوعة واألسابيع الثقافية مع معظم الدول العربية والغربية.

إنجازات على المستوى الوطني:

أكتوبر 4335م – أكتوبر 4331م


4336م المشاركة في اإلعداد الفتتاح المبنى القـديم لـدار الكتـب المصـرية ببـاب الخلـق .خاصـة مـا يتصـل



4336م إصدار قرار بدار الكتب المصرية للبدأ في التطبيق الفعلي ل لبرنامج الوطني للفهرسـة أثنـاء النشـر

ال عـن تحملنـا
بسياسة نقل المخطوطات والبرديات وغيرها من كنوز الـدار...وآليـة النقـل وتأمينــ .هـذا فضـ ا
مسؤولية اختيار العناصر الشابة من الدار وتوزيع مهام العمل بمبنى باب الخلق.

 CIPوتم تـوفير التعليمـات واإلرشـادات والنمـاذج الالزمـة – كمـا تـم تنظـيم نـدوة جمعـت معظـم دور النشـر
المصرية المستفيدة من هذا البرنامج والطرف الثاني للعملية.



العمــل علــى زيــادة الم ـوارد الماليــة لــدار الكتــب المصــرية عــن طريــق وزارة التعــاون الــدولي لــدعم خــدمات



تصميم وتنفيذ مشروعات متكاملة لتوثيـق ورقمنـة المخطوطـات والخـرائط والكتـب التراثيـة والتـراث الصـحفي

المكتبات المتنقلة بمبلغ قدره  4مليون جنيـ.

والدوريات والتراث الموسيقي بدار الكتب المصرية بالتعاون مع وزارة االتصال وتكنولوجيا المعلومات وبعض

الجهات األخرى منها مكتبة الكونجرس األمريكية ,ومؤسسة الفرقان للتراث.

أكتوبر 4331م – إلى اآلن


أول أكتــوبر 4331م إلــى  49ينــاير  4339م متابعــة التجهي ـزات النهائيــة للمرحلــة األولــى للمبنــى الجديــد
للمكتبــة المركزيــة مــن خــالل التنســيق بــين كافــة األطــراف (االستشــاري العــام :أ.د .علــي رأفــت  +اإلدارة
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ال عـن اختيـار
الهندسية بالجامعة  +الشركات المنفذة من بينها المقاولون العرب وموبيكا وغيرها) هـذا فضـ ا
الموارد البشرية والمصادر المعلوماتية وتوزيعها وفق الهيكـل التنظيمـي الجديـد الـذي تـم تصـميمـ .كمـا تـم
وضع اللوائح اإلدارية والمالية التي تضمن إدارة جيدة للمكتبة.



العمــل علــى زيــادة المـوارد الماليــة والمعلوماتيــة للمكتبــة واتســاع مجــال المجموعــات والخــدمات عــن طريــق
التواصل مع دور النشر في مصر وخارجها والهيئات والمراكز الثقافية...وقد اثمرت االتصاالت عن حصـول
المكتبة علـى الكثيـر مـن اإلهـداءات مـن المكتبـات والكتـب والمصـاد ر المرجعيـة التـي تعـدت قيمتهـا الماليـة

ال عــن قــرب إنتهــاء جنــاح الثقافــات المتعــددة (األمريكيــة واإلســبانية والصــينية
ماليــين الجنيهــات .هــذا فضـ ا
واليابانية والتركية واأللمانية والفرنسية.....وغيرها)

إنجازات على المستوى العربي:


رئــيس الفريــق العربــي لوضــع معــايير المكتبــات الجامعيــة – تكليــف مــن اإلتحــاد العربــي للمكتبــات والمعلومــات



المنســق العــام للشــهادة العربيــة للــوعي المعلومــاتي  -إقـرار المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم مقترحنــا

(يونيو-أكتوبر 4313م)

المتعلق ببرنامج الشهادة العربية للوعي المعلوماتي وتكليفي منسقا عاما لها في مايو 4313م.
***********************************
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