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   المؤهالت
  بتقدير جيد 2000ليسانس آداب، قسم المكتبات والمعمومات، كميو اآلداب، جامعو حموان 

جدًا مع مرتبو الشرف 
  السنة التمييدية لمماجستير، قسم المكتبات والمعمومات ، كميو اآلداب ، جامعو حموان

2001 .
 ممتاز قسم المكتبات والمعمومات ، كميو اآلداب ، ةالحصول عمى درجو الماجستير بدرج 

دراسة : مواقع مكتبات األطفال المصرية عمى شبكو االنترنت "  بعنوان 2005جامعو حموان 
إشراف الدكتورة سيير محفوظ ، ومشرف مشارك الدكتورة رندة " لمواقع والتخطيط لممستقبل 

 .إبراىيم

  ، الحصول عمى درجة الدكتوراة  بدرجة ممتاز، قسم المكتبات والمعمومات ، كميو اآلداب
 بعنوان المستودعات الرقمية المفتوحة كمصدر من مصادر االقتناء 2011جامعو حموان 

 نوال عبد اهلل. د أسامة السيد ، مشرف مشارك د.إشراف أ" بالمكتبات البحثية 

 
   الوظيفة الحالية

- 2011جامعة حموان - كمية اآلداب- مدرس بقسم المكتبات والمعمومات
 

  الوظائف السابقة
  2006-2001 جامعة حموان – كمية اآلداب –معيدة بقسم المكتبات والمعمومات 

 2011 -2006جامعة حموان ..كمية اآلداب ..مدرس مساعد بقسم المكتبات والمعمومات 
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  مواد قمت بتدريسها
 التحميل الموضوعي 

 التصنيف 

 نظم استرجاع المعمومات 

 مكتبات األطفال 

   المراجع العامة 

  المراجع المتخصصة 

 مراجع التراث 

  خدمات المعمومات 

  نظم التصنيف 

 . مناىج وطرق بحث
 

 الجمعيات المهنية 

  والوثائق عضو الجمعية المصرية لدراسات المكتبات والمعمومات 

 

 الجوائز 

  2011جائزة االتحاد العربى لممكتبات والمعمومات ألحسن رسالة عممية عام 
 

 مشروعات وأنشطة تم المشاركة بها 

  المشروع القومي لكتب المدارس التابع لييئة المعاونة األمريكية وجمعية الرعاية المتكاممة
   5/1/2008إلى 2007 / 7/11من

   باحث معمومات لمكتب عبد العزيز القاسم محامون ومستشارون بالتعاون مع ألن وأوفرى
 1/5/2010-1/1من 

  2011عضو بمجنة التعميم االلكتروني بوحدة الجودة بكمية اآلداب جامعة حموان فى 

  حماضرة بكاعة اليسري اإلفرتاضية على شبكة االنرتنت عن املستودعات املوضوعية فى جمال

 6/10/2012املكتبات واملعلومات فى 

  2014-2012مشرف مشروع النشر االلكترونى بوحدة المكتبة الرقمية بجامعة حموان من 

  2015-2014/2014-2013رائد أسرة الموتس بكمية اآلداب لعامين دراسيين 

  2016عضو بمجنة  تنظيم الندوات والمؤتمرات بقسم المكتبات والمعمومات من- 



  ورشة عمل حول استخدام قواعد البيانات بإتحاد مكتبات الجامعات المصرية فى
  بكمية اآلداب جامعة حموان17/1/2015

  ورشة عمل حول االخالقيات المينية ألخصائي المكتبات  باتحاد اإلذاعة والتميفزيون في
2015 

 عمال منشورةأ  

الكتب  : أوال 
املستودعات الرقنية علي شبكة اإلنرتنت ومستكبلها ككناة لإلتصال العلني ومصدر من  -

- مصادر املعلومات للباحثني واملؤلفني -2015اهليئة العامة لكصور الثكافة،: الكاهرة. .

-ص280  (9سلسلة الثكافة الرقنية؛).

 

 المقاالت: ثانيا

من أجل استخدام أكثر أمننًا وأكثر :  عمي شبكة االنترنتلحماية األطفا -
 .13-4ص ص  .-(2003مارس و ابريل )3,4ع.-مكتبات نت.- ةمتع

 

يوليو )7,8ع .-مكتبات نت.- المميزات العشر ألخصائي المكتبة -
 18-15ص ص.-(2003وأغسطس 

 

 مواقع المكتبات عمى Usability Testingطرق اختبار القدرة عمى استخدام  -
 .- (2006مارس ) 8ع  .- cybrarians journal.- شبكة اإلنترنت 

  فىمتاح

             http://www.cybrarians.info/journal/no8/usability.htm  

 
- .روابط مصادر المعمومات بمواقع مكتبات األطفال عمى شبكة اإلنترنت  -

معمل بحوث وتوثيق أدب / الندوة العممية حول الكتاب العممي لمطفل : في
 .2006 فبراير 20-19األطفال بالمكتبة المركزية جامعة حموان ، القاىرة 

 
إعداد إيمان / التواجد العربي بالمكتبة الدولية الرقمية عمى شبكة اإلنترنت -

 ألخصائي المكتبات العاشر فى المؤتمر . محمد محمودنفوزى عمر، إيما
 6 بجامعة 2006يونيو  29ـ  27والمعمومات في مصر في الفترة من 

http://www.cybrarians.info/journal/no8/usability.htm
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مينة المكتبات والمعمومات في مصر بين التنظير " تحت عنوان  أكتوبر
 "والممارسة  

 
 

إعداد صفحات ومواقع مكتبات األطفال عمى شبكة . إيمان فوزى عمر -
ديسمبر ) 11ع  . - cybrarians journal.- موجز إرشادي : اإلنترنت 

: متاح في  . - . (2006
http://www.cybrarians.info/journal/no11/libsites.htm 

دراسة ميدانية : شبكات الكتب االجتماعية عمي الويب ودورىا في دعم القراء والمؤلفين  -
مج .-المجمة الدولية لعموم المكتبات والمعمومات.-  نموذجا Goodreadsالستخدام شبكة 

 (2019مارس –يناير )1، ع6

 

 .53-51ص ص.-(2016)2ع.-عالم الكتاب.- استطالع رأي حول السحر والخيال -

 

االتجاىات الموضوعية فى البرامج البحثية فى بقطاع مكتبات األطفال والناشئة  -
معمل بحوث وتوثيق أدب األطفال / الندوة العممية العاشرة بأدب األطفال : في:

 2013 فبراير 20-19بالمكتبة المركزية جامعة حموان ، القاىرة 

-  
 

 العروض المتخصصة: ثانيا

 
عرض لكتاب البحث ومناىجو في عمم المكتبات والمعمومات لمدكتور فتحي  -

 ويولي)23، س3ع.-مجمة المكتبات والمعمومات العربية.-عبد اليادي
 190-185ص ص .- (2003

 
عالم المعمومات والمكتبات .- عرض لمدليل األمريكي أفضل مواقع األطفال -

 .355-351ص ص .- (2003 ويوني)1،ع5مج.-والنشر

 
- .Questionpoint cooperative virtual referenceعرض موقع مشروع -

ص ص .- (2004 ريناي)2، ع5مج.-عالم المعمومات والمكتبات والنشر
261-265. 

 

http://www.cybrarians.info/journal/no11/libsites.htm


ديسمبر ) 7ع  .- cybrarians journal .-القراءات العممية لألطفال  -
: متاح في .- تاريح االطالع   .- (2005

http://www.cybrarians.info/journal/no7/child.htm 

 
 

تحت ) المتاح عمي شبكة االنترنت One Lookعرض لمقاموس اإلنجميزي  -
 دورية عالم المعمومات والمكتبات والنشرفي  (النشر

 

 معمل بحوث وتوثيق أدب األطفال التابعة ال لألطفالعمميندوة الكتاب  -
تحت .- 2006 فبراير 20-19بالمكتبة المركزية جامعة حموان ، القاىرة 

 بمجمة المكتبات والمعمومات العربيةالنشر 

 
المجمة الدولية لعموم المكتبات . نظرة جديده : مقدمة إلى عمم المعمومات -

 333-313ص ص . (2014يونيو-يناير)1مج،ع.والمعمومات

 

 
 

 الدورات التدريبية 

  دورة من اإلدارة العامة لنظم المعمومات بالييئة العربية لمتصنيع فى
 98/99عام (DOS,Windows,word,Excel)تطبيقات الحاسب اآللى

  دورة فى تصميم مواقع االنترنت تضمنت(HTML, CSS, Photoshop 

,Dream weaver , flash) 2006 فى 

  دورة فى المستوى األول إلعداد قواعد البيانات من مكتبة القومية الزراعية
 2003عام

  دورة مشروع تطوير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتICTP 21 من 
/8/2006-21/9/2006 

  2006إبريل 13-9دورة فى التدريس الفعال من  

  2006 يونية 4-2دورة فى ميارات التفكير من 

  2006 يونية 26-24دورة فى االتجاىات الحديثة فى التدريس من- 

  2006 يونية 31-30دورة فى آداب وأخالقيات المينة من 

  12/2007 /12-10دورة فى نظم االمتحانات وتقويم الطالب من 

http://www.cybrarians.info/journal/no7/child.htm


  4/3/2008-2دورة فى معايير الجودة من 

  2011دورة فى اإلرشاد األكاديمى فى نوفمبر 

  2011الحصول عمى الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر فى يناير 

  2014دورة فى تنظيم المؤتمرات فى سبتمبر 

  2014دورة فى النشر العممي فى مارس 

  2015إدارة الوقت واإلجتناعات فى نوفنرب 

 اإلشراف العلني 

الرسائل اجملازة 

، إشراف زين الدين .إعداد مخمص محمد أصطيف/ المكتبات الجامعية في بيئة المعرفة  -
قسم المكتبات والمعمومات ، كميو اآلداب ، جامعو حموان . عبد اليادي، إيمان فوزي 

 (ماجستير).2015

 

، إشراف زين .ىبة خميفة،.إعداد / دراسة مقارنة: االعالم المكتبي الرقمي لممكتبات الوطنيو -
قسم المكتبات والمعمومات ، كميو اآلداب ، جامعو حموان . الدين عبد اليادي، إيمان فوزي 

 (ماجستير). 2015

-  

إعداد عال عالء عبد الفتاح / دراسة مقارنة بين مصر والصين : صناعة المعمومات  -
قسم المكتبات والمعمومات ، كميو اآلداب ، . ،إشراف زين الدين عبد اليادي، إيمان فوزي 

 (ماجستير). 2017جامعو حموان 

 

جودة التسجيالت التحميمية لمقاالت الدوريات العممية بمشروع النشر االلكتروني بالفيرس  -
. ، إشراف إيناس صادق، إيمان فوزي .إعداد الحسن شعبان/ الموحد لمجامعات المصرية

 (ماجستير). 2017قسم المكتبات والمعمومات ، كميو اآلداب ، جامعو حموان 

 

، .إعداد نيمة مختار،/ دراسة ميدانية :المكتبات الجامعية ودورىا في دعم االقتصاد المعرفي  -
قسم المكتبات والمعمومات ، كميو اآلداب ، جامعو . إشراف أسامة القمش، إيمان فوزي 

 (ماجستير). 2019حموان 

 الرسائل قيد الدراسة 



دكتوراة )دراسة تجريبية :تطبيقات تقنية الخرائط الذىنية في مجال المكتبات والمعمومات -
 إعداد أحمد صالح،إشراف زين الدين عبد اليادي، إيمان فوزي/ (2014

 

دكتوراة )معاىد المعمومات القانوينة عمي شبكة االنترنت كأداة لموصول الحر لممعمومات  -
 إعداد أحمد كارم،إشراف زين الدين عبد اليادي، إيمان فوزي  / (2016

 

/ (2016ماجستير 0دراسة مقارنة :برامج ومبادرات المسئولية االجتماعية لممكتبات العامة -
 إعداد الشيماء السيد إشراف رنده ابراىيم، إيمان فوزي

 

دراسة ميدانية لمواقع الميني والتأىيل :ميارات االتصال لألخصائيي المكتبات األكاديمية  -
 إعداد أمينة عادل،إشراف زين الدين عبد اليادي، إيمان فوزي/ (2017ماجستير )العممي 

 

دراسة ميدانية بمجال العموم اليندسية :دور أخصائي المكتبات البيني في المشروعات البحثية -
 إعداد شيماء سيد خيري،  إشراف إيناس صادق، إيمان فوزي/ (2017ماجستير (

 

/ (2017ماجستير )دراسة في النشر واالتاحة :مجموعات أحكام محكمة النقض المصرية -
 إعداد مروة عوض إشراف مني فاروق، إيمان فوزي

 

إعداد  / (2018ماجستير )دراسة ميدانية  :خدمات المكتبات المصرية لألطفال بال مأوي  -
 اسراء عبد السميع إشراف مني فاروق، إيمان فوزي

 

/ (2019دكتوراة )دوريات الفيديو العممية عمي الويب كأحد أشكال االتصال العممي المرئي -
 . - إعداد عمياؤ عادل ، إشراف مني فاروق، إيمان فوزي

 

 
 


