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األهداف:
 الرغبة فً التبادل العلمً والثقافً مع المدارس العلمٌة والفكرٌة فً التخصص. الرغبة األكٌدة فً التعاون مع القطاع الخاص من شركات ومؤسسات معلوماتٌة لتنمٌة الخبرات المهنٌة ومزجهابالمعرفة األكادٌمٌة.
 الرغبة األكٌدة فً تطوٌر الذات من خالل الدورات والممارسة العملٌة والخبرات المستفادة من التعاون معالجامعات والمراكز البحثٌة والمؤسسات المعلوماتٌة.
 -الرغبة األكٌدة فً صقل الخبرات األكادٌمٌة بالممارسات العملٌة فً سوق العمل المعلوماتً.

المهارات
مهارات الفهرسة المتقدمة

مهارات تحلٌل البٌانات واستقرائها

مهارات بحثٌة متقدمة

مهارات متقدمة فً استخدام االنترنت والبرٌد االلكترونً

مهارات معالجة النصوص

مهارات التعامل مع الشبكات

مهارات تنظٌمٌة

مهارات حل المشكالت

مهارات استخدام الحاسب

مهارات العمل الجماعً

إجادة اللغة العربٌة

إجادة اللغة اإلنجلٌزٌة

المؤهالت األكادٌمٌة

الدكتوراه فً االداب من قسم المكتبات والوثائق (تخصص المكتبات) بمرتبة الشرف األولى
مع التوصٌة بالطبع – جامعة بنً سوٌف :كلٌة اآلداب2009 ،م.
بعنوان " :مرشحات البحث وفاعلٌتها فً نظم االسترجاع :دراسة تطبٌقٌة على
استخداماتها على اإلنترنت"
تمهٌدي دكتوراه بقسم المكتبات والوثائق (شعبة المكتبات) – جامعة القاهرة – فرع بنً
سوٌف :كلٌة اآلداب2003 ،م.
ماجستٌـر فً اآلداب قسم المكتبـات والوثائق (شعبة المكتبات) -بتقدٌر ممتاز-جامعة القاهرة –
فرع بنً سوٌف :كلٌـة اآلداب 2002 ،م.
بعنوان " :مكتبات المراكز الثقافٌة األجنبٌة بالقاهرة الكبرى ودورها فً خدمة القارئ
المصري"
تمهٌدي ماجستٌر بقسم المكتبات والوثائق (شعبة المكتبات) – جامعة القاهرة – فرع بنً
سوٌف :كلٌة اآلداب 1995،م.
لٌسانس (الممتازة) آداب قسم المكتبات والوثائق (شعبة المكتبات)– بتقدٌر عام جٌد جدا –
جامعة القاهرة ،فرع بنً سوٌف :كلٌة اآلداب1993 ،م.

مهارات الحاسب
مهارات متقدمة كمستخدم لبرمجٌات الحاسب ،وتصمٌم قواعد البٌانات.

مهارات البرمجٌات
Typing, Windows Operating Systems, Excellent in Microsoft Office
software package (Word, Adv.Word, Int.Excel, Adv.Excel, Int.Access,
Adv.Access, PowerPoint, Int.V.Basic, Adv.V.Basic), Internet & E. mail,
Adv. Topics&H.P.Design (H.T.M.L), Database Interface Programs.
Automation Library Systems

الهواٌات
الترٌض ،رٌاضة المشً ،كرة القدم ،النادي الصحً ،مشاهدة االفالم

الوظٌفة الحالٌة
مدرس علوم المعلومات – كلٌة اآلداب-جامعة بنً سوٌف .اكتوبر  2009حتى تارٌخه.
معار على درجة استاذ مساعد -كلٌة علوم الحاسب والمعلومات -جامعة المجمعة.
 – 2012حتى تارٌخه

بٌانات االتصال الوظٌفٌة

سبتمبر

+966 556311142, +201118333689

Ph/Fax:

librarian_ahmed@yahoo.com

Email:

Website: http://www.mu.edu.sa/

التدرج الوظٌفً:
معٌد بقسم المكتبات والوثائق –جامعة القاهرة – كلٌة اآلداب بنً سوٌف.

2003-1996
مدرس مساعد بقسم المكتبات والوثائق –جامعة القاهرة – كلٌة اآلداب بنً سوٌف.

2009-2003
متعاقد بدرجة مدرس علم المعلومات وتكنولوجٌا المعلومات بكلٌة اآلداب والعلوم ،جامعة قطر-
قسم اإلعالم وعلم المعلومات.
سبتمبر ٌ- 2003ولٌو .2009
مدرس بقسم علوم المعلومات -كلٌة اآلداب -جامعة بنً سوٌف.
اكتوبر  2009حتى تارٌخه.
استاذ مساعد بكلٌة علوم الحاسب والمعلومات -جامعة المجمعة.
سبتمبر  – 2012حتى تارٌخه

المؤهالت التدرٌبٌة:
مدرب محترف معتمد من المركز القومً لتنمٌة قدرات هٌئة التدرٌس والقٌادات ،NCFLD
(ومركز إقلٌمً معتمد للمجلس الدولً للمدربٌن المعتمدٌن  ،)ICTBرقم العضوٌة.B468 :
مدرب أساسً معتمد من المركز القومً لتنمٌة قدرات هٌئة التدرٌس والقٌادات ،NCFLD
(ومركز إقلٌمً معتمد للمجلس الدولً للمدربٌن المعتمدٌن  ،)ICTBرقم العضوٌة.C472 :
مدرب حاسب تخصص برمجة معتمد من مركز تدرٌب علوم الحاسب وتكنولوجٌا المعلومات
.ITCC

النشاط األكادٌمً:
المشاركة فً مشروع " I.S.I.S.-Health – Structural Measures Project
 "Proposal for Egyptكمسئول عن المكتبة الرقمٌة ودراسات المستفٌدٌن ودراسات
محو األمٌة المعلوماتٌة ممثالً عن جامعة بنً سوٌف ومشاركة مع عدد من الجامعات المصرٌة
وجامعات االتحاد األوربً.

بحث بعنوان " خصوصٌة المعلومات وسرٌتها بمواقع الحكومات اإللكترونٌة العربٌة :دراسة
حالة مقارنة " مجلة االتجاهات الحدٌثة فً المكتبات والمعلومات ،ع – .2011 ،35ص ص
 .140-89قُدم ضمن فعالٌات المؤتمر العالمً األول لإلدارة اإللكترونٌة المنعقد فً مــن 4-1
-2010/6/لٌبٌا.
بحث بعنوان "ترشٌح المعلومات على شبكة اإلنترنت :المفهوم ،واألنواع ،والتطبٌقات" ضمن
فعالٌات الملتقى العربً الثالث لتكنولوجٌا المكتبات والمعلومات المنعقد تحت عنوان "تقنٌات
الجٌل الثالث ومدخالتها فً مجتمع المكتبات والمعلومات" فً الفترة من  24-22مارس
-2009جمهورٌة مصر العربٌة.
بحث بعنوان "الترشٌح فً بٌئة الوٌب فً ضوء نظرٌات استرجاع المعلومات :دراسة تحلٌلٌة"
بحوث فً علم المكتبات والمعلومات ع  ،8دورٌة محكمة نصف سنوٌة-تصدر عن مركز
بحوث نظم وخدمات المعلومات – كلٌة اآلداب – جامعة القاهرة ،ابرٌل - .2012ص ص
.205-145
بحث بعنوان "التدرٌب فً المؤسسات المعلوماتٌة :رؤٌة تنظٌرٌة تطبٌقٌة" مجلة االتجاهات
الحدٌثة فً المكتبات والمعلومات ،ع – .2015 ،43ص ص.228-183
بحث بعنوان "قواعد البٌانات اإلفتراضٌة وأثرها على نظم استرجاع المعلومات بالمؤسسة
المعلوماتٌة :دراسة إستطالعٌة" مجلة كلٌة اآلداب ع  ،31دورٌة علمٌة محكمة فصلٌة-تصدر
عن كلٌة اآلداب – جامعة بنً سوٌف ،ابرٌل ٌ-ونٌو - .2014ص ص 86-13
بحث بعنوان " نظرٌة الفوضى :مدخل تنظٌري لالتصال العلمً فً بٌئة الوٌب :محرك البحث
 Google Scholarأنموذجا" بحوث فً علم المكتبات والمعلومات ،دورٌة محكمة نصف سنوٌة-
تصدر عن مركز بحوث نظم وخدمات المعلومات – كلٌة اآلداب – جامعة القاهرة ،مقبول
للنشر.
تحكٌم بحث بعنوان "قٌاس العائد على االستثمار فً المكتبات األكادٌمٌة العربٌة" إعداد فرٌق
بحثً بقسم علم المعلومات ،كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ،بتكلٌف من عمادة البحث العلمً
بجامعة الملك عبد العزٌز ،بتارٌخ 1432هـ 2012/م.

اإلشراف على الرسائل العلمٌة:
حاتم محمد جمال محمد .تسوٌق خدمات الناشرٌن على اإلنترنت :دراسة مقارنة للمواقع
العربٌة واألجنبٌة ،إشراف د .سهٌر عبد الباسط ،د .أحمد إبراهٌم شاهٌن - .جامعة بنً
سوٌف :كلٌة اآلداب ،قسم علوم المعلومات( ،2010،ماجستٌر) ،نوقشت .2016

التأهٌل التدرٌبً:
دورة إعداد المدربٌن التكمٌلٌة  ،TOT2المركز القومً لتنمٌة قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس،
بفرع الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا للمجلس الدولً للمدربٌن المعتمدٌن  ،IBCTفً  30ابرٌل
إلى  8ماٌو .2011

دورة إعداد المدربٌن التمهٌدٌة  ،TOT1المركز القومً لتنمٌة قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس،
بفرع الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا للمجلس الدولً للمدربٌن المعتمدٌن  ،IBCTفً 28
فبراٌر .2011
دورة التقوٌم الذاتً المؤسسً لمؤسسات التعلٌم العالً ،الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم
واالعتماد ،فً الفترة من .2010/7/8-4
دورة المراجعة الخارجٌة لمؤسسات التعلٌم العالً ،الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم
واالعتماد ،فً الفترة من .2010/7/15-11
ورشة عمل سٌاسات العمل فً المكتبات ومراكز المعلومات فً الفترة من  9 – 5أبرٌل
 ،2009تحت رعاٌة وزارة الثقافة والفنون والتراث ،إدارة المكتبات العامة – دار الكتب
القطرٌة-بالدوحة ،قطر.
ورشة عمل  ،Blackboard2مكتب التنمٌة المهنٌة وتطوٌر التعلٌم  -جامعة قطر.2008 ،
ورشة عمل التعلٌم النشط القائم على أسالٌب التعلم ،مكتب التنمٌة المهنٌة وتطوٌر التعلٌم -
جامعة قطر.2008 ،
ورشة عمل معاٌٌر تقٌٌم واختٌار النظم اآللٌة المتكاملة للمكتبات ومراكز المعلومات فً الفترة
من  26 – 22أبرٌل  2007بالدوحة (نظمها المجلس الوطنً للثقافة والفنون والتراث ،إدارة
المكتبات العامة – دار الكتب القطرٌة)
دورة تدرٌبٌة على نظام المعلومات اآللً ( ،)unicornجامعة قطر2006 ،م.
ورشة عمل إستراتٌجٌات تنمٌة مهارات التفكٌر العلمً ،مكتب التنمٌة المهنٌة وتطوٌر التعلٌم -
جامعة قطرٌ ،ناٌر .2006- 2005
ورشة عمل أسالٌب تقوٌم الطالب الجامعً ،مكتب التنمٌة المهنٌة وتطوٌر التعلٌم -جامعة قطر،
ربٌع .2005- 2004
دورة تدرٌبٌة عام  1995بمعهد تكنولوجٌا المعلومات التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ
القرار  ،ITIرئاسة الوزراء على البرامج التالٌة:
Introduction to Operating Systems, Dos, Windows, Excel
دورة إعداد مدربٌن تخصص برمجة من مركز تدرٌب علوم الحاسب وتكنولوجٌا المعلومات
 ITCCفً الفترة من  2001/7/1وحتى  2001/11/11فً التطبٌقات التالٌة:
Typing, Operating Systems, Adv.Word, Int.Excel, Int.Access,
مهارات تدرٌب Adv.Access ,Int.V.Basic, Adv.V.Basic.
دورة تدرٌبٌة من مركز تدرٌب علوم الحاسب وتكنولوجٌا المعلومات  ITCCفً الفترة من
 2002/10/5وحتى  2002/10/23فً التطبٌقات التالٌة:
)Internet & E. mail, Adv. Topics&H.P.Design (H.T.M.L

النشاط المهنً:
المرشد األكادٌمً بمركز الدراسات الجامعٌة بحفر الباطن التابع لمعهد الملك سلمان للخدمات
اإلستشارٌة والتدرٌب ،وعمادة خدمة المجتمع والتعلٌم المستمر-جامعة المجمعة من اكتوبر
 2012وحتى تارٌخه.
رئٌس لجنة الشئون األكادٌمٌة بمركز الدراسات الجامعٌة بحفر الباطن التابع لمعهد الملك
سلمان للخدمات اإلستشارٌة والتدرٌب ،وعمادة خدمة المجتمع والتعلٌم المستمر-جامعة المجمعة
من اكتوبر  2012وحتى تارٌخه.
عضو لجنة وضع معاٌٌر افتتاح المراكز الجامعٌة بعمادة خدمة المجتمع والتعلٌم المستمر-
جامعة المجمعة
مدرب محترف بالمركز القومً لتنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس  NCFLDمن ماٌو
 2011وحتى تارٌخه.
مدرب مشارك بالمركز القومً لتنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس  NCFLDمن فبراٌر
 2011وحتى ماٌو .2011
مدٌر مشروع "نظم المعلومات اإلدارٌة  "MISبكلٌة اآلداب-جامعة بنً سوٌف من ماٌو
 2011وحتى اكتوبر .2012
مدٌر مشروع " التدرٌب على استخدام تكنولوجٌا المعلومات" بكلٌة اآلداب-جامعة بنً سوٌف
من ماٌو  2011وحتى اكتوبر .2012
عضو فرٌق مشروع المكتبة الرقمٌة بجامعة بنً سوٌف 2009 ،وحتى اكتوبر .2012
عضو لجنة المكتبة بكلٌة األداب جامعة بنً سوٌف 2011 ،وحتى اكتوبر .2012
عضو فرٌق الجودة واالعتماد بكلٌة اآلداب-جامعة بنً سوٌف2009 ،وحتى اكتوبر .2012
عضو لجنة نشاط الطالب بجامعة قطر ،من ربٌع  ،2006-2005ثم .2009-2008
عضو لجنة شئون الطالب بجامعة قطر ،من ربٌع .2009-2006
عضو لجنة المعامل والمختبرات العلمٌة ،بكلٌة اآلداب والعلوم-جامعة قطر ،اكتوبر -2004
.2009
المشاركة فً إعداد وتنظٌم العدٌد من المؤتمرات العلمٌة والندوات بكلٌة األداب -جامعة بنً
سوٌف ،وكلٌة األداب والعلوم -جامعة قطر.

الجوائز األكادٌمٌة:
ضمن فرٌق العمل الحاصل على "جائزة التمٌز األكادٌمً للبرامج األكثر جاهزٌة لإلعتماد
األكادٌمً" بجامعة المجمعة للعام الجامعً 1436/1435هـ

المقررات الدراسٌة:
تدرٌس مقررات علوم الحاسب اآللً مثل:
 قواعد البٌانات
 اإلنترنت
 الفهرسة المقروءة آلٌا
 النظم اآللٌة المتكاملة
 نظم استرجاع قواعد البٌانات
 أسس تكنولوجٌا المعلومات
 تطبٌقات الحاسب الشخصً
 تطبٌقات الحاسب الشخصً المتقدمة
تدرٌس مقررات المكتبات والمعلومات مثل:
 الببلٌوجرافٌا
 التصنٌف
 الفهرسة الوصفٌة
 الفهرسة الموضوعٌة
 التحلٌل الموضوعً
 التكشٌف واالستخالص
 المصادر والمراجع العامة
 المصادر والمراجع المتخصصة
 نظم استرجاع المعلومات
 مناهج البحث
تدرٌس مقررات متطلبات عامة مثل:
 أساسٌات نظم المعلومات اإلدارٌة للموراد البشرٌة
 تنمٌة مهارات العالمٌن بالموارد البشرٌة
 مهارات االتصال
 المدخل إلى مناهج البحث التربوي

الدورات التدرٌبٌة:
محاضر بدبلوم األرشفة اإللكترونٌة تحت رعاٌة الـدار العـربٌـة للتنمٌـة اإلدارٌــة وبإعتماد
المعهد األوروبً لمدراء األعمال EIBM -Europe Institute of Business
 ،Managersوبالتعاون مع معهد المدراء المحترفٌن بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌةIPM -
 ،Institute of Professional Managersفً الفترة من ٌ21- 10ونٌو 2012م.
محاضر بملتقى الدور التعلٌمً ألمناء المكتبات وأخصائً المعلومات فً مجتمع المعرفة –
تحت رعاٌة وزارة الثقافة القطرٌة ودار الكتب الوطنٌة القطرٌة ،الدوحة فً الفترة من – 25
 29مارس .2012
محاضر فً تدرٌب  ،MARC21نادي تكنولوجٌا المعلومات ،كلٌة اآلداب-جامعة بنً سوٌف-
من -2009حتى تارٌخه.

محاضر بدبلوم إدارة وتنظٌم المكتبات (لمدة  3شهور  12-أسبوع) المنعقد تحت رعاٌة جمعٌة
إدارة األعمال العربٌة إشراف أ.د .شرٌف كامل شاهٌن -بمشاركة من خمس جامعات مصرٌة –
القاهرة.2011 ،
محاضر فً دورة "مهارات العرض الفعال" بمركز تنمٌة قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس –
جامعة بنً سوٌف ،فبراٌر .2012
محاضر فً دورة "نظم الساعات المعتمدة" بمركز تنمٌة قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس –
جامعة بنً سوٌف ،فبراٌر .2012
محاضر فً دورة "أخالقٌات البحث العلمً" بمركز تنمٌة قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس –
جامعة بنً سوٌف ،دٌسمبر .2011
محاضر فً دورة "أخالقٌات المهنة بالعمل الجامعً" بمركز تنمٌة قدرات اعضاء هٌئة
التدرٌس – جامعة بنً سوٌف ،أغسطس .2011
محاضر فً دورة "مهارات العرض الفعال" بمركز تنمٌة قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس –
جامعة بنً سوٌفٌ ،ونٌو .2011
محاضر فً دورة "التخطٌط االستراتٌجً" بمركز تنمٌة قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس – جامعة
بنً سوٌف ،ماٌو .2011
محاضر فً الدورة التدرٌبٌة " دورة المكتبات للعاملٌن فً اإلدارة المركزٌة التخصصٌة
للمركز القٌادي والتخصصً وزارة اإلنتاج الحربً" فً الفترة من  12-2اغسطس.2010
محاضر فً الدورة التدرٌبٌة لتنمٌة مهارات أخصائً المكتبات المتقدمة ،ألمناء مكتبات الهٌئة
العامة لقصور الثقافة – فرع ثقافة الجٌزة ،فبراٌر .2010
محاضر فً الدورة التدرٌبٌة "دورة إعداد إمناء المكتبات" معهد إعداد القادة بالجهاز الحكومً
جهاز التنظٌم واإلدارة ،فً الفترة من -2009حتى تارٌخه.محاضر فً الدورة التدرٌبٌة لتنمٌة مهارات أخصائً المكتبات المتقدمة ،ألمناء مكتبات الهٌئة
العامة لقصور الثقافة – فرع ثقافة بنً سوٌف ،دٌسمبر .2009
محاضر فً الدورة التدرٌبٌة ألمناء مكتبات هٌئة األبنٌة التعلٌمٌة ،التً نظمها مركز بحوث
نظم وخدمات المعلومات ،التابع لقسم المكتبات والمعلومات والوثائق-كلٌة اآلداب-جامعة
القاهرة ،نوفمبر/دٌسمبر .2009
محاضر فً ملتقى االتجاهات الحدٌثة لتفعٌل المكتبات ومراكز مصادر التعلم ،تحت رعاٌة
مدرسة المرخٌة االبتدائٌة المستقلة للبنات-قطر2008/5/1-م.
محاضر فً دورة تنمٌة المقتنٌات ،تحت رعاٌة مؤسسة الرائدة التعلٌمٌة ،مجمع قطر التربوي،
مدرسة قطر الثانوٌة المستقلة للبنات -قطر-فً الفترة من 2008 /10/22-10/19م.

محاضر فً الدورة التدرٌبٌة لموقع ببلٌوإسالم عن تكنولوجٌا المعلومات ومصادرها فً
المؤسسات المعلوماتٌة.2007 ،
محاضر للجزء العملً بدورة مصادر المعلومات على اإلنترنت-والتً نظمها قسم اإلعالم وعلم
المعلومات – جامعة قطر 2006،م.
المشاركة فً البرامج التدرٌبٌة الخاصة بمركز إعداد القادة ببنً سوٌف ،برامج نظم
المعلومات اإلدارٌة2002 ،
محاضر فً الدورة التدرٌبٌة ألمناء المكتبات المدرسٌة ،المركز اإلعالمً-محافظة بنً سوٌف
2000م.

الدورات التدرٌبٌة المؤهل لتدرٌبها:
برامج المكتبات والمعلومات.
MARC21
برامج األرشٌف اإللكترونً.
برامج الحاسب اآللً.
استخدام التكنولوجٌا فً التدرٌس.
نظم الساعات المعتمدة.
نظم االمتحانات وتقوٌم الطالب.
معاٌٌر الجودة فً العملٌة التعلٌمٌة.
النشر الدولً للبحوث العلمٌة.
إدارة الفرٌق البحثً.
إعداد المشروعات التنافسٌة لتموٌل البحوث.
أخالقٌات المهنة.
التخطٌط االستراتٌجً.
اإلدارة الجامعٌة.
إدارة الوقت واالجتماعات.
مهارات االتصال فً أنماط التعلٌم المختلفة.
مهارات العرض الفعال.
تنظٌم المؤتمرات.

أداب وسلوك المهنة.
استخدام الوسائط المتعددة.
التعلٌم اإللكترونً.

العضوٌة المهنٌة:
عضو الجمعٌة المصرٌة للمكتبـات والمعلومـات ،القـاهرة  /مصر.

أشخاص ٌمكن األتصال بهم:
ا.د محمد فتحً عبد الهادي

استاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة

ا.د اسامة السٌد محمود

استاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة

ا.د محمد جالل غندور

استاذ المكتبات والمعلومات بجامعة بنً سوٌف

ا.د شرٌف كامل شاهٌن

استاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة

