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 نوال محمل عملوالل

 
مصرية :  الجنسية              
أستاذ عمم المكتبات والمعمومات المتفرغ  : الوظيفة             
 قسم المكتبات والمعمومات –كمية اآلداب _ جامعة حموان : المؤسسة           

:    حموان–عين حموان : عنوان المؤسسة  
 Nawalabdoula@gamail.com: العنوان البريدى 

 
  0111  8678860:      موبايل     
 : المؤهالت العممية

كمية اآلداب ،قسم –جامعة القاهرة –دكتوراه فى المكتبات والمعمومات بمرتبة الشرف األولى  .1
أنماط االفادة من المعمومات الزراعية من جانب الباحثين "   بعنوان 1996المكتبات والوثائق  ،
الزراعيين فى مصر 

بعنوان ميكنة  "1986انجمترا   يناير _  ماجستير فى المكتبات والمعمومات  ،من جامعة ليدز  .2
" الفهارس األجنبية بدار الكتب المصرية 

من جامعة القاهرة ، كمية اآلداب ، قسم المكتبات والوثائق  ، " جيد "ليسانس المكتبات  بتقدير  .3
  1962عام 

 
 :اإلنتاج الفكري 

 

 لالتحاد 26المؤتمر السنوى ... األدوار الجديدة ألقسام المكتبات والمعلومات فى ظل مجتمع المعرفة -

 2015 4/4/11-2االردن . العربى للمكتبات والمعلومات 

.  لالتحاد العربى للمكتبات والمعلومات 24المؤتمر السنوى ... ادارة المعرفة فى المكتبات الجامعية - 

 2013 27/11-26المدينة المنورة  

دراسة فى المتطلبات الفنية ومعايير جودة : برامج تعليم المستفيدين فى المكتبات الجامعية المصرية - 

 (تحت النشر)األداء 

.  ماهيتها وواقعها وكيفية االستفادة منها فى المكتبات الجامعية العربية : خدمة الملخص الوافى - 

 128-149ص ص  (2011يناير  )42 ع11 س3000العربية 
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 31ع .االتجاهات الحديثة فى المكتبات والمعلومات .االنتاج الفكرى العربى الرقمى على االنترنت - 

 297-273ص ص (2009)

دراسات عربية فى المكتبات وعلم .خدمات المعلومات للمكفوفين فى مكتبات الجامعات المصرية - 

 134-95ص ص  (2005يناير  ) 1 ع10مج . المعلومات 

الممتقى العربى . دراسة فى االستخدام والفاعمية : المدونات االكترونية فى مجال المكتبات والمعمومات - 
– جامعة القاهرة : القاهرة ...الجيل التانى لمويب وتأثيره : الرابع لتكنولوجيا المكتبات والمعمومات بعنوان 

المؤتمر .المكتبة المركزية الجديدة ، تحديات والمتطمبات الدارة مرافق المعمومات ومراكز المعمومات 
  ( 2010 \6\4-1)الجماهيرية العظمى ، - العالمى األول لالدارة االلكترونية ، طرابمس

الممتقى العربى الخامس . قاطرة التخطيط الناحج لخدمات المعمومات : تقدير احتياجات المستفيدين - 
( 2010 يناير 28- 26 )... لممكتبات ومراكز المعمومات 

:  ماهيتها وواقعها RSSخدمة المستخمص الوافى - 
 

  2010 يوليو 27-28
أعمال المؤتمر العشرين .دراسة لممزايا وال االستفادة منها فى المكتبات الجامعية : االدارة االلكترونية - 

المغرب ، - الرباط. لالتحاد العربى لممكتبات والمعمومات 
(  2009 ديسمبر 9-11)

اكتوبر ) 28،  ع7 سالفهرستمجمة ، انشطة مكتبات األطفال وكفايتها لالبداع بين الواقع والمأمول- 
 97-88ص ص  (2009

 االتجاهات الحديثة فىالمكتبات والمعمومات. دراسة تحميمية:االنتاج الفكرى العربى الرقمى عمى االنترنت -
  2009 ، يناير 16 ، مج 31، ع 
 مجمة الفهرست. دراسة تحميمية: المشروع القومى لمترجمة ، اصدارات األلف األولى -
( 2007ابريل ) ،18ع
المكتبات ةمجل. التقنية المصرية فى توفير المعمومات لممكفوفين وضعاف البصرفى المكتبات العامة -

 88-67 ص ص2006 يوليو 3 ع26،سوالمعمومات العربية
دراسات عربية فىالمكتبات وعمم .خدمات المعمومات لممكفوفين فى المكتبات الجامعات المصرية -

 133-95ص ص2005 يناير ، 1 ،ع10مج . المعمومات
المجمة العربية ." سمات وخصائص الرسوم والصور فى كتب األطفال ، سن ما قبل المدرسة - 

  160-129، ص ص  2002 ، 2ع22 ،  س ،"لممكتباتوالمعمومات
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  4مج  " مجمة المعمومات والمكتبات والنشر." االحتياجات التدريبية ألخصائى مكتبات األطفال العامة - 
  119-84 ، ص ص  2002  ، يوليو 1ع
مكتبة :المؤتمر السادس ألخصائى المكتبات والمعمومات .خدمات المكتبات والمعمومات لممعاقين بصريا -

 28-26االسكندرية الجديدة بين منظومة المكتبات المصرية واالقميمية والعالمية ، االسكندرية 
/3/2002 
 
مجمة المكتبات والمعمومات ". مقتنيات الدوريات فى  المكتبات المتخصصة ، المشكالت والتطوير -

 134-118  ص ص 1999  ،2 ع 19العربية س
 
دراسات عربية فىالمكتبات وعمم ". أنماط االفادة من المعمومات من جانب البمحثين الزراعيين  فى مصر -

 62-41 ،ص ص 1999، مايو 2 ع 4مج " المعمومات 
 
ع 18س،" مجمة المكتبات والمعمومات العربية ."مكتبات البحوث الزراعية فى مصر ، واقعها ومستقبمها -
 46-5 ،ص ص 1998، يناير 1
 
 1 مج" عالم المعمومات والكتب والنشر. " اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة نحو االنترنت-
 106- 81 ، ص ص 1999 ،1،ع

  
تكنولوجيا : وقائع المؤتمر العربى الثامن لممعمومات ."شبكة الجامعات المصرية وتحديات المستقبل -

 1997 ،نوفمبر 4-1القاهرة . المعمومات فى المكتبات ومراكز المعمومات العربية بين الواقع والمستقبل 
  320- 308،ص ص 1999الدار المصرية المبنانية ، : ،القاهرة

 


