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 المؤهالت الدراسية :
3102 

دكتوراة في المكتبات ، في موضوع : أنماط اإلفاده من محركات البحث األكاديمية بالمكتبات 
  . الجامعية : الباحث األكاديمي جوجل نموذجا

3112 

خدام تكنولوجيا الهواتف المحمولة في المكتبات العامة ماجستير في المكتبات ، في موضوع : تطبيقات است 
.ة مصر العربية : دراسة استكشافيةبداخل جمهوري  

3112 

، الثانية على الدفعة. ليسانس اآلداب في المكتبات ، بتقدير جيد جدا     
 

 الدورات التدريبية :
- Descriptive Cataloging Using  RDA . 

جراء الدراسات المسحية عبر االنترنتمهارات البحث عن مصادر المعل - .ومات وا   

.مهارات وتقنيات البحث في المصادر االلكترونية واالنترنت -  

.أكاديمية البحث العلمي –الشبكة القومية للمعلومات  –البحث في قواعد البيانات على الخط المباشر  -  
 . ICCتحليل البيانات باستخدام النظرية التقليدية  -
 . IRTيانات باستخدام النظرية الحديثة تحليل الب -
 . Fast Testإنشاء بنك أسئلة  -

 اإلطار النظري لبنوك األسئلة . -
 إدارة البيانات اإلحصائية . -
 سلوكيات المهنة . -
 أخالقيات البحث العلمي . -
 إدارة الوقت واإلجتماعات . -
 تنظيم المؤتمرات العلمية . -



 التخطيط االستراتيجي . -
 شروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية .م -
 . Berlitzدورات فى اللغة اإلنجليزية من معهد  -
 . Berlitzدورة في اللغة الفرنسية من معهد  -

 
 الوظيفة :

0202-0201  
جامعة حلوان –كلية اآلداب  –بقسم المكتبات والمعلومات مدرس علم المعلومات المساعد   

حتى اآلن 0202  
جامعة حلوان –كلية اآلداب  –بقسم المكتبات والمعلومات المعلومات و  المكتبات مدرس علم  

 
 

 الخبرات واألنشطة :
 آلي :م اتصميم نظ -0

   نظام آلي إلدارة المكتبات عن طريق الهواتف المحمولة .تصميم من خالل رسالة الماجستير تم        
 :التدريس  - 3

 لمكتبات والمعلومات جامعة حلوان.اصة التكنولوجية منها ( بقسم اتدريس بعض المقررات الدراسية ) وبخ
 .اإلدارة العلمية للمكتبات -
 .مقدمة في الحاسب اآللي -
 .ات معلوماتخدم -
 .دام الهواتف المحمولة في اإلعالماستخ -
 .المراجع العامة -
 .مصادر ومراجع التراث -
 .المراجع المتخصصة -
 شبكات المعلومات في المكتبات. -

 . وحتى اآلن 3101منذ عام  الميداني في المكتبات تدريبالشراف على اإل -2
 



 المؤتمرات : فى مشاركةال
ها في مجتمع الجيل الثالث ومدخالتتقنيات  بعنوانالملتقى العربي الثالث لتكنولوجيا المكتبات والمعلومات  -

 . ) المشاركة بالحضور(0222مارس  01-00 المكتبات والمعلومات.القاهرة
شبكات التواصل اإلجتماعي  بعنوان المؤتمر الثامن والعشرون لإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات )اعلم(  -

 . )المشاركة ببحث ( بعنوان 0202نوفمبر  02-02وثأثيراتها في مؤسسات المعلومات في العالم العربي. القاهرة 
 ".اديمي عن ُبعد لطالب الدراسات العليا بقسم المكتبات والمعلومات، بجامعة حلوانخدمات اإلرشاد األك "
 

 اإلنتاج العلمي :
 أطروحة الدكتوراة : -0

أنماط اإلفاده من محركات البحث األكاديمية بالمكتبات الجامعية : الباحث األكاديمي  
)أطروحة  -. يدجوجل نموذجا / إشراف زين الدين محمد عبد الهادي ، أماني محمد الس

 0201قسم المكتبات والمعلومات ، -كلية اآلداب-جامعة حلوان -دكتوراة ( .
 أطروحة الماجستير : -3

تطبيقات استخدام تكنولوجيا الهواتف المحمولة في المكتبات العامة بداخل جمهورية مصر العربية : 
) أطروحة ماجستير( -إبراهيم .دراسة استكشافية / إشراف زين الدين محمد عبد الهادي ، رندة إبراهيم 

 . 0222قسم المكتبات والمعلومات،  –كلية اآلداب  –جامعة حلوان  -.
 البحوث المنشورة في الدوريات العلمية : -2

القاهرة : أبيس دوت كوم ،  -/ مكتبات نت. Aleph أحدث النظم اآللية في المكتبات: نظام -
0222.- 0222.  

 المشروعات: -2

دمات اإلرشاد األكاديمي من خالل تطبيق للهاتف المحمول متاح من خالل مشروع تجريبي إلتاحة خ
"play store   تحت مسمى  " مجانا "hulis ". 


