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 استاذ بقسم المكتبات والمعلومات جامعة حلوان 2018 - 

 رئيس قسم المكتبات والمعلومات جامعة حلوان. 2017-2018-

 أستاذ مساعد بقسم المكتبات والمعلومات جامعة حلوان. 2013-2017 -

 : أستاذ مساعد بقسم الوثائق والمكتبات جامعة بنى سويف. 2012 - 2009 -

 :أستاذ مساعد بقسم األعالم وعلم المعلومات جامعة قطر.2010- 2003 سبتمبر -

 سويف.بني فرع  /مدرس بقسم المكتبات والوثائق جامعة القاهرة :2009 - 2000-

 .خبيرة بوحدة البحوث والدراسات السكانية التابعة لجامعة الدول العربية 1998 -

 بني سويف. فرع/جامعة القاهرة/قسم المكتبات والوثائق/مدرس مساعد :1998 -1994 -

)جمعية الجمعية المصككككرية لرعالة الخصككككوبةمعلومات ب :إنشككككاء وةدارة مركز1998 –1987 -
 األمريكية(. المعونة هيئة علمية غير ربحية،تتبع

 :أعمال المؤتمرات

كوسيلة لمحو األمية المعلوماتية بالمكتبات الجامعية.  Gamificationاستخدام األلعاب  - 
المؤتمر الدولي للتعليم عن بعد. التعليم عن بعد ودوره فى تطوير منظومة التعليم الجامعي 

 .2013دلسمبر 18-17بالوطن العربي. 

المؤتمر العلمي التاسع لكلية اآلداب استخدام مصادر الويكى فى المكتبات الجامعية.  -
سويف تحت عنوان "العلوم االنسانية وتفعيل دور مؤسسات العمل التطوعى.  جامعة بنى

 .2013ابريل 
بجامعة قطر،المؤتمر استخدام المعايير األكادلمية لقياس جودة برنامج علم المعلومات  -

المعهد العالمي لوحدة : تحدلات وآفاق. ىالعالمي عن التعليم العالي في العالم واالسالم
، اإلسالمية العالمية بماليزيا الجامعةو ومكتب التبادل والتعاون الدولي،  اإلسالميةاألمة 
 .2008مارس/ 25 – 24

الحادي عشر ألخصائي المكتبات  القومي لبرنامج جامعة قطر، المؤتمر كادلميأل ااالعتماد  -
 .2007يونيه/  28-26والمعلومات في مصر، 

ألخصائي المكتبات  ، المؤتمر القومي العاشرمكتبات الجامعات الخليجية فهارس -
التنظير والممارسة.  والمعلومات في مصر. مهنة المكتبات والمعلومات في مصر بين

 .2006يونيه/  27-29



التخطي  لخدمات المسنين بدولة قطر. مؤتمر الدوحة العالمي للمسنين في ظل التحوالت  -
 .2005/ ابريل 6-4المعاصرة. 

 : التدريبية وورش العمل الدورات
 

 

 

 

. مركز تنمية أعضكككككككككاء هيئة التدريس والقيادات. جامعة 2017 مايو السكككككككككاعات المعتمدة -
 حلوان.

. مركز تنمية قدرات أعضككككككككاء هيئة التدريس 2017أسككككككككس بناء وتطوير المقرر الجامعي  -
 والقيادات بجامعة حلوان.

هيئة التدريس  أعضكككككككككاء. مركز تنمية 4/6/2014-3التدريس  فيالتكنولوجيا اسكككككككككتخدام  -
 والقيادات. جامعة حلوان

 مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان. 10/2/2014-9 معايير االعتماد المؤسسي.  -

 .التدريس والقيادات بجامعة حلوان . مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة2014التقويم الذاتي -

 مركز تنمية قدرات أعضككاء هيئة التدريس والقيادات  . 11/8/2008-9 مهارات االتصككال. .-
 جامعة عين شمس.

.. مركز تنميككة قككدرات أعضككككككككككاء هيئككة 2008يوليو  28 -26. أخالقيككات البحككع العلمي  -
 التدريس. جامعة عين شمس.

.. مركز تنميككة قككدرات أعضككككككككككاء هيئككة التككدريس 2008يوليو  31-29. نظم االمتحككانككات  -
 والقيادات. جامعة عين شمس.

 .. كلية التربية. جامعة قطر.2008فبراير  19-18 .التعلم النش  وأساليب أنماط  -

 .. بجامعة قطر.2008يناير  Banner. 9نظام  -

 بجامعة قطر 2007للتواصل مع الطلبة من خالل االنترنت  Blackboard  دورة   -

وهى تضككككم كل . 2005فرع مصككككر.  IBMشككككركة  .Web Designer Trackدورة بعنوان  -
 HTML, Database Design Methodology and Technology, Frontمكككككن:

Page, Dream waver, Flash, A Dobe Photoshop 

 2005بجامعة قطر.  2000دورة نم   -

 2005 أساليب تقويم الطالب الجامعي. مكتب التنمية المهنية بجامعة قطر.  -



 2004إعداد ملف المقرر الجامعي. مكتب التنمية المهنية بجامعة قطر.   -

 2004قياس األداء. مكتب التنمية المهنية بجامعة قطر  -

 1997العربية. وحدة التوثيق والمعلومات بجامعة الدول .Mini-isisبرنامج  -

تكنولوجيكككا بمعهددددد   Windows, Microsoft officeدورة تكككدريبيكككة متككككاملكككة على   -
 1997المعلومات التابع لمجلس الوزراء 

 1996 معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لمجلس الوزراء.. استخدام اإلنترنت -
 CDS-ISIS .1994برنامج  - -

 1991 .للمعلومات الشبكة القوميةبMEDLINEاستراتيجيات البحع بقاعدة بيانات   -

 1990 .هوبكنز جونز . جامعةPOPLINEاستراتيجيات البحع بقاعدة بيانات السكان - -

 : الجمعيات العلميةعضوية 

 .1997الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف منذ عام  عضو -  

 األبحاث المنشورة في الدوريات العلمية :
مجال تنظيم األسرة. مجلة المكتبات والمعلومات  فيقواعد البيانات الببليوجرافية العالمية  - 

 م.1994إبريل  -العربية. السنة الرابعة عشر. العدد الثاني 

: المبادئ األسككاسككية الختصككاصككي المكتبات. عالم المعلومات والمكتبات الشككبكات إنشككاء -
 .289 – 286. ص ص 2000. يوليو 3والنشر. ع

جالل سكككككككككيد محمد  الفكري/ محمدأ.د. أحمد أنور على بدر:  دراسكككككككككة تحليلية إلنتاجه  -
مجلة االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات. يناير غندور، إيناس حسين صادق. 

2003. 

، ابريل 2المؤتمر العلمي العاشككككر لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسككككبات. الفهرسككككت. ع -
 .231 – 228. ص ص 2003

/  2001 -م 1967من  دراسككككة تحليلية إلنتاجه الفكري  الهادي:أ.د. محمد فتحي عبد   -
مجلة المكتبات والمعلومات ، إيناس حسكككككككين صكككككككادق. محمد جالل سكككككككيد محمد غندور

 .2004، 3، ع24العربية. س 

دراسة ميدانية / محمد جالل سيد غندور،  القومية:ة التابعة لدار الكتب العامالمكتبات   -
 .2003مجلة االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات. يوليو إيناس حسين صادق.

ر/ تأليف كارول تينوبر، ترجمة إيناس حسككين صككادق. قواعد البيانات على الخ  المباشكك -
 .2005مجلة المكتبات والمعلومات العربية. مجلة المكتبات والمعلومات العربية. 



. 3000التخطي  لخدمات المعلومات للمسكككككنين في المكتبات العامة بدولة قطر. العربية  -
 .2005. دلسمبر 4. ع5س

 

ه. مييتقيدراسككككككة : WEBPACاحة عبر االنترنتفهارس المكتبات الجامعية الخليجية المت -
 .2007، يوليو 3، ع27مجلة المكتبات والمعلومات العربية. س

الكككدوريكككات العربيكككة العكككامكككة المتكككاحكككة على االنترنكككت : دراسكككككككككككة ببليومتريكككة..العربيكككة  -
 . 2007سبتمبر  –ايلول 24. 24. ع7.س3000

قطر: دراسكككككة تحليلية. مجلة لبرنامج علم المعلومات بجامعة  وضكككككمان الجودةاالعتماد  -
 . 2008يوليو .االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات

  تطبيق معايير الجودة بمكتبات جامعة قطر : دراسككة حالة / إيناس حسككين صككادق أحمد -
.  2008مقبول للنشككر ، نوفمبر  –ديثة في المكتبات والمعلومات  . االتجاهات الح –.
 ورقة .  72  -

بوكاالت األنباء المتاحة باللغة  RSSالخدمة البسكككككككككيطة الحقيقية للمعلومات المجمعة  -
. ابريككل 2. ع29مقككارنككة. مجلككة المكتبككات والمعلومككات العربيككة. مج  العربيككة: دراسككككككككككة

2009 . 

استخدام مصادر الويكى في المكتبات الجامعية. مجلة كلية اآلداب جامعة بنى سويف.  -
 .2012دلسمبر -أكتوبر

بالمكتبات  Gamificationاسكككككككككتخدام األلعاب  - ية  كوسكككككككككيلة لمحو األمية المعلومات
 . 2014. 1. مجلة التعليم عن بعد والتعليم المفتوح. ع2013دلسمبر -الجامعية. يوليو

تأهيل خريجي أقسككككككام المكتبات والمعلومات للعمل فى مجال الثقافة المعلوماتية. بحوث  -
 .2015. سبتمبر، 15فى علم المكتبات والمعلومات. ع

دور المكتبات الجامعية في مكافحة التطرف واإلرهاب : دراسككككككة اسككككككتكشككككككافية. المجلة  -
 .2017يونيو، -. ابريل2، ع4دولية لعلوم المكتبات والمعلومات. مجال

بات بأقسككككككككككام المكتبات والمعلومات  فيقياس معايير اإلرجونومكس  - معامل الحاسككككككككك
. يناير، 1، ع38. مجلة المكتبات والمعلومات العربية. مج بجمهورية مصكككككككككر العربية

2018. 

 
 
 

 


