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 محمذ عزث عبذ المقصىد فرج: االسم

 
 . جامعة حموان– كمية اآلداب –مدرس بقسم المكتبات والمعمومات : الوظيفة الحالية

:  المؤهالت الدراسية
- جامعة حموان - كمية اآلداب-- قسم المكتبات والمعمومات –حاصل عمي الدكتوراة * 

 .بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات األخرى - 2017عام 
- جامعة حموان - كمية اآلداب- قسم المكتبات والمعمومات - حاصل عمي ماجستير*

 .بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات األخرى - 2011عام 
 - 2005عام - جامعة حموان - قسم المكتبات والمعمومات - ليسانس اآلداب * 

 .بتقدير جيد جداًا 
 HotMail.com :@EbadElrahman3البريد اإللكتروني

          dr.mohamedezzat321@gmail.com  

 :إدارة ورش العمل الخذريبيت -1

 .التعميم الرقمي* 
 .الضوابط والمعايير الدولية: األرشفة اإللكترونية* 
 .تنمية المقتنيات الرقمية* 
 .إدارة المصادر اإللكترونية في المكتبات ومراكز المعمومات* 
استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تسويق خدمات المكتبات ومراكز * 

 .المعمومات
 .تنمية مهارات العرض والتقديم ومواجهة الجمهور* 
 .أساليب ومهارات التدريس الفعال لممعممين* 
 .مهارات البحث عن المعمومات في البيئة الرقمية* 
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 .العالقات العامة لمعاممين في المكتبات* 
 . في المكتبات ومراكز المعمومات3.0 والويب 2.0تطبيقات الويب * 
 .خدمات المعمومات الرقمية في المكتبات الجامعية والمتخصصة* 
 .دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعميم العالي* 
تأهيل أخصائي : تنمية الموارد البشرية في المكتبات ومراكز المعمومات* 

 .المعمومات لمواجهة العصر الرقمي
 .تقديم خدمات المعمومات من خالل تطبيقات الهواتف الذكية* 
 .تقديم خدمات المعمومات من خالل شبكة اإلنترنت* 
 . نظم استرجاع المعمومات* 
 .المكتبات الرقمية* 
 .تأهيل أخصائي معمومات المكتبات المدرسية لمعمل في البيئة الرقمية* 
 
 
 :المىاد الخي اشخركج في حذريسها- 2

 .مدخل إلي عمم المكتبات* 
 .مقدمة في عمم الحاسب اآللي* 
 .النظم اآللية في المكتبات* 
 .نظم استرجاع المعمومات* 
 .تحميل وتصميم النظم* 
 .إدارة المكتبات ومراكز المعمومات* 
 .خدمات المعمومات* 
 .الفهرسة الوصفية لممطبوعات* 
 . التكشيف واالستخالص* 
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 .نظم التصنيف* 
 .مناهج وطرق البحث العممي* 
 .التحميل الموضوعي* 
 
 :الخبراث المهنيت- 3

 .التعامل مع قواعد البيانات *
  .اآللية لممكتبات النظمالتعامل مع  *

 .اإلنترنتتصميم مواقع * 
  .الفهرسة الوصفية* 
  . التحميل الموضوعي*
 . التكشيف واالستخالص*

  .التصنيف* 
 :مهاراث الحاسب اآللي- 4

 .غالبية اإلصداراتبWindows التعامل مع *
 . بغالبية اإلصداراتOfficeالتعامل مع بعض برامج *
 .6التعامل مع فيجول بيسك *
 .Dream Weaver -HTMLالتعامل مع *

 3D Studio Maxالتعامل مع * 
 Joomlaالتعامل مع * 

 
 :الىرش الخذريبيت- 5

 .2015- التخطيط االستراتيجي * 

 .2015- مشروعات البحوث التنافسية * 

 .2013- استخدام التكنولوجيا في التدريس * 
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 .2012- معايير الجودة في العممية التدريسية * 
 .ICC - 2012تحميل البيانات باستخدام النظرية التقميدية * 
 .IRT- 2012تحميل البيانات باستخدام النظرية الحديثة * 
 .Fast Test - 2012إنشاء بنك أسئمة * 

 .2011- اإلطار النظري لبنوك األسئمة *
 .2011-إدارة البيانات اإلحصائية * 
 .2011- الساعات المعتمدة * 
 .2011 –العرض الفعال * 
 .2011- إدارة الوقت والمؤتمرات * 
 .2011- تنظيم المؤتمرات العممية * 
 .2010- نشر األبحاث عالميًا * 
 .2010- أخالقيات البحث العممي * 
 .2010 –بنوك األسئمة * 
 .2010- سموكيات المهنة * 
 


