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غـديـر مجـدي عـبد الوهـاب سـعـيدد.  
 اإلسكـندرية ،ثروت، الرمل شارع محمد بهجـت متـفـرع من شارع عبد الحميد باشا الديب، 3

 (+2) 01003479330 :الهاتف المحمول              (+203) 5841181 الهاتف:

  dr.gmagdy@gmail.com البريد اإللكتروني:

 gmagdy.weebly.com-https://dr الموقع الشخصي:

 http://modernlibrariantools.blogspot.com.eg/ المدونة:
 

 المؤهالت العلمية

2015 
الفلسفة دكتوراه 

 في اآلداب

 .جامعة اإلسكندرية

عنوان األطروحة: محو األمية الرقمية لكبار السن: دراسة لتصميم وإنشاء موقع إلكتروني 

 .تعليمي

 .المشرف: أ.د. غادة عبد المنعم موسى

 .Aالتقدير: 

2012 
الماجستير في 

 اآلداب

 .جامعة اإلسكندرية

 .دراسة تقييمية :المنشورة على شبكة اإلنترنتالدوريات اإلسالمية عنوان الرسالة: 

 المشرف: أ.د. غادة عبد المنعم موسى.

 ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات.التقدير: 

 ليسانس اآلداب 2006
 .جامعة اإلسكندرية

 .التخصص: المكتبات والمعلومات
 

 

 الجوائز والتكريمات

2017 
المكتبات والمعلومات، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، ضمن فعاليات تكريم من قسم المكتبات 

 المؤتمر العربي األول للمكتبي المبتكر.

2016 
عن مشروع "دليل الدوريات  2016جائزة األستاذ الدكتور حسن السريحي لجيل شباب اعلم لعام 

 .العربية المجانية"

2015 
فضل رسالة علمية / دكتوراه على مستوى الوطن ألالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات )اعلم( اجائزة 

 .العربي
 

 

 الخبرات التدريسية
2017 - 

2019 
اإلشراف على مشاريع تخرج طالب المرحلة النهائية بشعبة المعلومات واإلتصاالت، برنامج اللغات 

 التطبيقية، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية.

2012 - 

2019 

، حيث قمت بتدريس الدورات جامعة اإلسكندرية ،كلية اآلدابب اللغات التطبيقيةمحاضرة ببرنامج 

 التالية:
 

 مقدمة في علم المكتبات والمعلومات (01LAIC-307) :المكتبات  منظرة عامة على عل

كذلك التعريف بمختلف أنواع ، المختلفةأنواع المكتبات ومراكز المعلومات والتعريف بوالمعلومات، 

المعلومات مصادر المطبوعة واإللكترونية، وتطوير مهارات تقييم والمراجع مصادر المعلومات 

 (المرحلة الجامعية األولى). المطبوعة واإللكترونية
 

  أدوات البحث في المكتبات(01LAIC-312)لطالب المعرفة إلى إكساب ا الدورةهدف هذه : ت

المرحلة الجامعية أدوات البحث المستخدمة السترجاع المعلومات في المكتبات. )بالخاصة والمهارات 

 (األولى
 

  الوثائق الرقمية والنشر اإللكتروني(01LAIC-404:) لطالب إلى إكساب ا الدورةهدف هذه ت

الشخصية وبرامج النشر  حاسوبالمنشورات اإللكترونية باستخدام أجهزة الوتصميم مهارات كتابة 

للتواصل مع مستخدمي  وصعلى استخدام الرسومات والنص ، مع التركيزاإلنترنتشبكة عبر  المتاحة
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 (المرحلة الجامعية األولىاإلنترنت. )شبكة 
 

  الوسائط المتعددة(01LAIC-306): استكشاف من لطالب إلى تمكين ا الدورةهدف هذه ت

في إلنشاء مشاريع بصرية وسمعية ومكتوبة وذلك   أدوات الوسائط المتعددةمختلف ل رئيسةالتطبيقات ال

 (المرحلة الجامعية األولى). كال الشكلين الرقمي والمطبوع
 

  تصميم وإنشاء المواقع اإللكترونية(01LAIC-302:) الطالب  إلى اكساب الدورةهدف هذه ت

صفحات الطرز و HTMLترميز النص الفائق  لغةاستخدام بالمواقع اإللكترونية تصميم  مهارات

موقع المختلفة ثم تنفيذها تخطيط وتصميم صفحات ال كما يتم أيضاً تعليم الطالب كيفية ؛CSSالمتراصة

 طويرها وتحسينهاتكذلك ؛ صفحات الطرز المتراصةوترميز النص الفائق  لغةأكواد عن طريق كتابة 

من ثم ؛  باستخدام تقنيات تخطيط الصفحة وتنسيق النصوص والرسومات والصور والوسائط المتعددة

 (المرحلة الجامعية األولى) متعدد الصفحات. إلكتروني فعالموقع شاء إن
 

  السيناريوهات التعليمية والمقاطع التربوية(LAIC-OP614 :) يجمع التصميم التعليمي بين

الطالب من خالل هذه المهارات التكنولوجية وتطبيق نظرية التعلم لزيادة فعالية التعليم. يستكشف 

استكشاف األساليب على التدريب العملي  من خالل التصميم التعليمي من منظور عمليماهية  الدورة

 ماجستير(ال مرحلة. )اإللكترونيةمجموعة متنوعة من األدوات  باستخدام التعليمية ومبادئ التصميم
 

 -أغسطس 

 2012أكتوبر 
البحث الفعال على ستراتيجيات ومهارات محاضرة بمعهد الدراسات اإلسالمية، حيث قمت بتدريس 

 شبكة اإلنترنت.
 

 األنشطة المهنية
2020 

 "، وهو أداة عربية إلكترونية لصياغة االستشهادات المرجعية.مرجعيموقع " إنشاء

 2018فبراير 

مارس  -

2019 

، حيث قمت جامعة اإلسكندرية -الرئيسة كلية الهندسة الرئيسة،  ةكتببالم (متطوعأخصائيي مكتبات )

 بأداء المهام التالية:
 

 .المستفيديناإلجابة على أسئلة  -

 .فهرس المكتبة اإللكترونيمساعدة المستفيدين في البحث في  -

  .اإلنترنت وقواعد البيانات(شبكة )مصادر المعلومات اإللكترونية مساعدة المستفيدين في البحث عن  -

 الرفوف. المتاحةكتب الفيدين في العثور على مساعدة المست -

 تصميم إنفوجرافيك إرشادي للمستفيدين. -

"، وهو محرك بحث ثنائي اللغة )اللغة العربية، اللغة المكتبي المعاصرإنشاء محرك بحث " 2017

 اإلنجليزية(، متخصص في مجال المكتبات والمعلومات.

 .17منذ صدورها وحتى العدد  دورية بحوث في علم المكتبات والمعلوماتتكشيف  2017

 The International Librariansالشبكة الدولية ألخصائيي المكتباتفي "ممثل مصر  2015

Network." 

"، وهو أول موقع عربي متخصص في محو عالم اإلنترنت المبسط"مؤسس ومدير الموقع اإللكتروني  اآلن - 2014

 األمية الرقمية لكبار السن.

 -مارس 

 2014يونيو 

 The Internationalالمشاركة في "برنامج الشبكة الدولية ألخصائيي المكتبات لتوجيه الزمالء 

Librarians Network Peer Mentoring Program." 

وهو أول دليل عربي يحصر الدوريات ، "دليل الدوريات العربية المجانيةالمؤسس والمدير التنفيذي لـ " اآلن - 2013

 .شبكة اإلنترنت برالمتاحة مجاناً عالعربية العلمية 

2013 - 

2018 

الشبكة المشاركة في إنشاء وإدارة أول شبكة عربية متخصصة في التنمية المهنية للمكتبيين، بعنوان: 

 .العربية للتنمية المهنية للمكتبيين

 -فبراير  29

يونيو 13

الذي قدمه المجتمع ( 2014)ربيع  Learning Communityالمشاركة في المجتمع التعليمي 

-Libraries Thriving:  A Collaborative Space for E"التعاوني المتاح على شبكة اإلنترنت 
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2012 Resource Innovation. Thinking and Doing" .بمشروع معايير تقييم الدوريات اإللكترونية 
أغسطس  29

2011 - 12 

أغسطس 

2014 

 Libraries Thriving:  A" شبكة اإلنترنت المجتمع التعاوني المتاح علىبمنتدى محررة 

Collaborative Space for E-Resource Innovation. Thinking and Doing" حيث ،

نشر األخبار المتعلقة  بالندوات/ الندوات اإللكترونية التى تُتاح عبر شبكة اإلنترنت عن   كنت مسؤولة

 Professional Development المهنية  فرص التنميةفي قسم "والمؤتمرات التي تهم المكتبيين 

Opportunities". 

13 - 14 

 2011يونيو 

جامعة اإلسكندرية، وذلك بإعطاء دورة  -المشاركة في تطوير قدرات العاملين بمكتبة كلية اآلداب 

 تدريبية )نظري، وعملي(، حول الموضوعين التاليين:

  الجامعية.اإلفادة من الدوريات اإللكترونية في خدمات المكتبة 

  اإلفادة من المراجع اإللكترونية ومواقع الخدمة المرجعية المتاحة عبر شبكة اإلنترنت في تقديم

 الخدمة المرجعية اإللكترونية.

 -ر أكتوب 31

ديسمبر  16

2010 

، حيث قمت بمكتبة اإلسكندرية بوحدة الخدمات المرجعية -تحت التمرين  -أخصائية خدمة مرجعية 

 لتالية:بأداء المهام ا
 

 .المستفيديناإلجابة على أسئلة  -

 .مكتبة اإلسكندريةل فهرس اإللكترونيمساعدة المستفيدين في البحث في  -

 .اإلنترنت وقواعد البيانات(شبكة )مصادر المعلومات اإللكترونية مساعدة المستفيدين في البحث عن  -

 الرفوف. المتاحةكتب المساعدة المستفيدين في العثور على  -
 

 العلوم االجتماعية. بحثعن منهجية  بإعداد ببليوجرافيةفي نهاية فترة التدريب، كما قمت 

 -يوليو  15

سبتمبر  11

2010 

ة في تأسيس خدمة شاركجامعة اإلسكندرية )الم -تطوير خدمات مكتبات كلية الهندسة  المشاركة في

 .والخدمة المرجعية( ة في تطوير خدمتي اإلحاطة الجارية،مشاركالبث اإلنتقائي، وال

 

 ةدريبيالدورات الت

 علم المكتبات والمعلومات

 ، مكتبة اإلسكندرية."رؤية االفال العالمية للمكتبات" ورشة عمل

7 - 8 

أغسطس 

2017 

في الفترة من بمكتبة الملك عبد  "الفهرسة الموضوعية: المستوى الثاني"دورة تدريبية، بعنوان: 

 العزيز العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية.
17 - 19 

 2013يونيو 

 مكتبة اإلسكندرية.، "Data Base Advanced Course"دورة قواعد البيانات المتقدمة 
6 - 27 

ديسمبر 

2010 

 اإلسكندرية.مكتبة ، "Reference Advanced Course"دورة المراجع المتقدمة 
4 - 25 

 2010نوفمبر 

 مكتبة اإلسكندرية.، "Library Science Workshop "ورشة إعداد المكتبيين
3 - 31 

 2010أكتوبر 

 جامعة اإلسكندرية. -كلية اآلداب ، "استخدام المكتبة اإللكترونية" حولدورة تدريبية 
 -مارس 

 2007إبريل 

 جامعة اإلسكندرية. ،الهندسةلمكتبة الرئيسة بكلية بادورة تدريبية 
ديسمبر  9

2006 - 9 

 2007يناير 

المركز الثقافي األمريكي ، "أساسيات اإلنترنت ألخصائي المكتبات" حولدورة تدريبية )ساعتين( 

The American Cultural Center اإلسكندرية(). 
يناير  18

2004 

 اللغات
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  -مركز الدراسات اللغوية والترجمة، كلية اآلداب   ،""مهارة اللغة العربية لطالب الدراسات العليا

 ، بتقدير عام جيد.جامعة اإلسكـندرية

 - فبراير 21

إبريل  30

2008 

ختبار في اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها أوالذين يستعملونها كلغة ثانية لقياس درجة إ"اجتياز 

 TOEFL Institutional Testing Programختبارات المؤسسي( تقانهم لها )برنامج اإلإ

(ITP)" ، أميديست AMIDEAST 490)اإلسكندرية( بمجموع. 

ديسمبر  6

2010 

ختبار في اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها أوالذين يستعملونها إ"اإلعداد للحصول على شهادة 

 -كلية اآلداب مركز الدراسات اللغوية والترجمة، ، "TOEFLتقانهم لها إكلغة ثانية لقياس درجة 

 (.1000من  850جامعة اإلسكندرية، واجتياز اإلمتحان المحلي بتقدير عام جيد جداً )

 -مارس  14

يونيو  25

2009 

المركز المصري   ،”The Upper Intermediate English Courses“ اللغة اإلنجليزية

 .+B، بتقدير عام The Egyptian American Centerاألمريكي 
 2007مايو 

 الحاسب اآللي

المتكاملة  المصرية لنظم التدريب الشركة، "Web Design"تصميم المواقع اإللكترونية 

 .New Horizons Computer Learning Center والبرمجيات

 17 -يونيو  6

سبتمبر 

2015 

 ."ICDL"الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي  شهادة
 أكتوبر 3

2011 

 Theالمركز المصري األمريكي ، "Microsoft Office Wordستخدام معالج النصوص ا"

Egyptian American Center بتقدير عام ،A+. 

ديسمبر 

يناير  - 2003

2004 

 Theالمركز المصري األمريكي ، "Microsoft Windowsستخدام نظام التشغيل ويندوز ا"

Egyptian American Center بتقدير عام ،B. 

 -نوفمبر 

ديسمبر 

2003 
 

 اإلنتاج العلمي
 الكتب

. على الدوريات اإللكترونية اإلسالمية معايير الدوريات اإللكترونية: دراسة تطبيقية سعيد، غدير مجدي عبد الوهاب.

 . 2013، المعرفة الجامعيةاإلسكندرية: دار 

الكتب المنشورة في دليل اإلنتاج الفكري لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي من  سعيد، غدير مجدي عبد الوهاب.
 . 2009. اإلسكندرية: دار اإلبداع، م 2003م إلى  1979مصر والوطـن العربـي باللغة العربية في الفترة من 

 المقاالت العلمية المحكمة

سياسات المكتبات المتعلقة باستخدام شبكات التواصل االجتماعي في المكتبات " سعيد، غدير مجدي عبد الوهاب.

 4، 5، المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات." سة تحليلية مع استنباط سياسة للمكتبات العربيةاألجنبية: درا

 .208-181: (2018ديسمبر  -)أكتوبر

كتبات العامة العربية." في الم"معيار مقترح لبرامج تنمية الثقافة المعلوماتية لألسرة  سعيد، غدير مجدي عبد الوهاب.

 (.  2018سبتمبر ) 21 ،المكتبات والمعلوماتبحوث في علم دورية 

لطالب ي الخدمات المكتبية للتعليم اإللكترونر تدريس مقرالرمادي، أماني زكريا، وغدير مجدي عبد الوهاب سعيد. "

 -)يوليو  4، 3، المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات: دراسة تخطيطية." أقسام المكتبات والمعلومات العربية

 . 212-187: (2017بر سبتم

الثقافات: دراسة  للمستفيدين متعدديلتقديم خدمات مكتبية إعداد أخصائيي المكتبات سعيد، غدير مجدي عبد الوهاب. "

 (.2017)يناير  الفهرست،." تخطيطية

 بحوث المؤتمرات والعروض التقديمية

شبكات التواصل االجتماعي في المكتبات  سياسات المكتبات المتعلقة باستخدامسعيد، غدير مجدي عبد الوهاب. "

." المؤتمر السنوي الثامن والعشرين لالتحاد العربي األجنبية: دراسة تحليلية مع استنباط سياسة للمكتبات العربية
شبكات التواصل االجتماعي وتأثيراتها في مؤسسات المعلومات في العالم للمكتبات والمعلومات، تحت عنوان: 

 .31-1، ص ص 2017نوفمبر  29-27في الفترة من  ،جمهورية مصر العربية - قاهرةال ،العربي
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." كلية التربية مهارات البحث الفعال عن المصادر األكاديمية عبر شبكة اإلنترنتسعيد، غدير مجدي عبد الوهاب. "

 .2017نوفمبر  22، 15الرياضية بنات، جامعة اإلسكندرية. 

نتاج الفكري العربي وافاق إلا." ت الوصول الحر في مصر والعالم العربيدورياسعيد، غدير مجدي عبد الوهاب. "
يوليو  19. األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اإلسكندرية. النشر الدولي الفرص والتحديات

2017. 

كلية اآلداب، جامعة ." DFAJسعيد، غدير مجدي عبد الوهاب. "دليل الدوريات العربية اإللكترونية المجانية 

 .2017إبريل  9اإلسكندرية. 

كتبات العامة العربية." في المسعيد، غدير مجدي عبد الوهاب. "معيار مقترح لبرامج تنمية الثقافة المعلوماتية لألسرة 

مجتمع الثقافة المعلوماتية في المؤتمر السنوي السابع والعشرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، تحت عنوان: 
نوفمبر  16-14في الفترة من  ،جمهورية مصر العربية -األقصر ،المعرفة العرب: تحديات الواقع ورهانات المستقبل

2016. 

." كلية اآلداب، CMS نظم إدارة المحتوىسعيد، غدير مجدي عبد الوهاب. "بناء موقع إلكتروني للمكتبة باستخدام 

 .2016نوفمبر  9جامعة اإلسكندرية. 

. مكتبة ندوة أسبوع الوصول الحر." دوريات الوصول الحر في مصر والعالم العربيدير مجدي عبد الوهاب. "سعيد، غ

 .2016أكتوبر  29 مصر العامة، القاهرة.

الثقافات: دراسة  للمستفيدين متعدديلتقديم خدمات مكتبية إعداد أخصائيي المكتبات سعيد، غدير مجدي عبد الوهاب. "

اختصاصيو السنوي السادس والعشرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، تحت عنوان: "المؤتمر ." تخطيطية
 .702-679. 2015نوفمبر  4-2األردن،  -"، عمان المكتبات والمعلومات كعمال للمعرفة

جامعة كلية اآلداب،  ."؟ Weebly كيف تنشئ موقعاً إلكترونياً من خالل موقع ويبليسعيد، غدير مجدي عبد الوهاب. "

 .2015نوفمبر  25أكتوبر &  26اإلسكندرية. 

." كلية اآلداب، اإلنترنتشبكة مهارات البحث الفعال عن المصادر األكاديمية عبر سعيد، غدير مجدي عبد الوهاب. "

 .2015أكتوبر  18جامعة اإلسكندرية. 

لطالب ي المكتبية للتعليم اإللكترونالخدمات ر تدريس مقرالرمادي، أماني زكريا، وغدير مجدي عبد الوهاب سعيد. "

لمؤتمر السنوي الرابع والعشرين لالتحاد العربي للمكتبات ا: دراسة تخطيطية." أقسام المكتبات والمعلومات العربية
"، المدينة المنورة، مهنة ودراسات المكتبات والمعلومات: الواقع والتوجهات المستقبليةوالمعلومات، تحت عنوان: "

 .2013ر نوفمب 25-28

 .2013مايو  11سعيد، غدير مجدي عبد الوهاب. "الخدمة المرجعية اإللكترونية." كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية. 

 . 2013مايو  8سعيد، غدير مجدي عبد الوهاب. "الدوريات اإللكترونية." كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية. 

 26." كلية التربية النوعية، جامعة اإلسكندرية. العلمي ي البحثالمناسبة ف ستخدام مصادر المعلومات اإللكترونية"ا

 . 2013مارس 

"ناجحون في مجال المكتبات والمعلومات يُفصحون عن أسرار نجاحهم." )ندوة سعيد، غدير مجدي عبد الوهاب. 

 . 2013فبراير   28مشتركة(. كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية. 

المؤتمر القومي الثاني عشر  ."طوير األداء المهني ألخصائي المكتبات في مصر"تسعيد، غدير مجدي عبد الوهاب. 

المكتبة والتثقيف السياسي والحرية " :تحت عنوان، ألخصائيي المكتبات والمعلومات المنعقد في مكتبة مصر العامة
 .2008يونيو  26 - 24، دمياط، الفكرية في مصر"

 مقاالت المدونات والنشرات اإلعالمية

Magdy, Ghadeer. “Alexandria University Librarianship & Information Science Department 

Efforts to Face Challenges: A Report.” Library Worklife: HR E-News for Today’s 

Leaders, 8.3 (2011), http://ala-apa.org/newsletter/2011/03/01/alexandria-university-

librarianship-information-science-department-efforts-to-face-challenges-a-report/     

ق مكتبتك؟!!." سعيد، غدير مجدي عبد الوهاب.  ِّ  8 ،النشرة اإلعالمية لكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية "كيف تسو 

(2008 :)81 . 

نشرة اإلعالمية ال "كيف تحصل على إجابة الستفساراتك اليومية بسرعة وسهولة؟!!."سعيد، غدير مجدي عبد الوهاب. 
 . 32(: 2007) 6 ،لكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية

 أخرى

بحوث في علم المكتبات دورية ." بحوث في علم المكتبات والمعلوماتسعيد، غدير مجدي عبد الوهاب. "كشاف دورية 

http://ala-apa.org/newsletter/2011/03/01/alexandria-university-librarianship-information-science-department-efforts-to-face-challenges-a-report/
http://ala-apa.org/newsletter/2011/03/01/alexandria-university-librarianship-information-science-department-efforts-to-face-challenges-a-report/
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 .356-329(: 2017)مارس  18، والمعلومات

مجموعات المكتبات والخدمات الفنية لخدمات المكتبة للتعلم معايير جمعية . ")مترجم( سعيد، غدير مجدي عبد الوهاب

، ACRL Standards for Distance Learning Library Services ".Cybrarians Journal د عن بع
  ،(2013)سبتمبر  32

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=652:

acrl&catid=263:papers&Itemid=95  
 

 ت العلميةالعضويا
 .(PLA) جمعية المكتبات العامة 2015 - 2012

 .(RUSA) جمعية المراجع وخدمات المستفيدين 2015 - 2012

 .(LITA)ت جمعية المكتبات وتكنولوجيا المعلوما 2015 - 2011

 .(ALA)جمعية المكتبات األمريكية  2016 - 2011
 االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات )اعلم(. 2013
 .(SLA) جمعية المكتبات المتخصصة 2011

 .(ELA) واألرشيف الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات 2017 - 2008
 

 المؤتمرات العلمية

 أكتوبر 4 - 3

2018 

المؤتمر الثاني لقسم المكتبات والمعلومات، كلية اآلداب، جامعة  الحضور والمشاركة في تنظيم

، مكتبة "اإلبداع في تعليم علوم المكتبات والمعلومات والوثائق"اإلسكندرية، تحت عنوان: 

 .جمهورية مصر العربية -اإلسكندرية، اإلسكندرية 

27 - 29 

 2017نوفمبر 

الحضور والمشاركة في المؤتمر السنوي الثامن والعشرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، تحت 

 قاهرةال ،"وتأثيراتها في مؤسسات المعلومات في العالم العربيشبكات التواصل االجتماعي "عنوان: 

 .جمهورية مصر العربية -

 مايو 4 - 3

2017 

الحضور والمشاركة في تنظيم مؤتمر قسم المكتبات والمعلومات، جامعة اإلسكندرية، تحت عنوان: 

 .جمهورية مصر العربية -مكتبة اإلسكندرية، اإلسكندرية ، المؤتمر العربي األول للمكتبي المبتكر""

14 - 16 

 2016نوفمبر 

الحضور والمشاركة في المؤتمر السنوي السابع والعشرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، تحت 

 ،"الثقافة المعلوماتية في مجتمع المعرفة العربي: تحديات الواقع ورهانات المستقبل"عنوان: 

 .جمهورية مصر العربية -األقصر
نوفمبر  4 - 2

2015 

المؤتمر السنوي السادس والعشرين لالتحاد العربي للمكتبات يات اعلالحضور والمشاركة في ف

 األردن. -، عمان "اختصاصيو المكتبات والمعلومات كعمال للمعرفة"والمعلومات، تحت عنوان: 

يونيو  9 - 8

2015 

مواكبة " :تحت عنوان، اإلسكندريةمكتبة المنعقد في  اعلم اإلقليمي الثاني -االفال مؤتمر حضور 

جمهورية مصر  -مكتبة اإلسكندرية، اإلسكندرية  ،"المكتبات العربية للبيئة المعلوماتية المتجددة

 .العربية

24 - 26 

 2008يونيو 

المؤتمر القومي الثاني عشر ألخصائيي المكتبات والمعلومات المنعقد يات اعلالحضور والمشاركة في ف

 ،المكتبة والتثقيف السياسي والحرية الفكرية في مصر"" :تحت عنوان، العامةمكتبة مصر في 

 .جمهورية مصر العربية - دمياط
 

 اللغات
 اللـغة العـربيـة: اللغة الرئيسة.  .1

 إتقان تام.اللغـة اإلنجليـزية:  .2
 

 التقنيةمهارات ال
، والعروض التقديمية Wordنظم  معالجة النصوص  :  Microsoft Officeبرامج مايكروسوفت أوفيساستخدام  .1

PowerPoint والجداول اإللكترونية ،Excel. 

 .تصميم وتحرير مقاطع الفيديو .2

 Adobe (Photoshop، ومنتجات CMS باستخدام نظم إدارة المحتوى المواقع اإللكترونيةتصميم  .3

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=652:acrl&catid=263:papers&Itemid=95
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=652:acrl&catid=263:papers&Itemid=95
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 .CSS الطرز المتراصةصفحات و HTMLترميز النص الفائق  بلغة كويدوالت( Dreamweaverو

 التدوين. .4
 

 المراجع
 أ.د. غادة عبد المنعم موسى

 .آلداب، جامعة اإلسكندريةاعميد كلية 

 dr_ghadamousa@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 أ.د. رشيدة الديواني

 .المدير التنفيذي، برنامج اللغات التطبيقية

  .اآلداب، جامعة اإلسكندرية كلية

 rachidadiwani@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 أ.د. أماني زكريا الرمادي

 .المكتبات والمعلوماتقسم 

 .كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية

 raindrops91@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
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